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o tym si! mówi
Lutos!awski – Penderecki –
Górecki.O tym, co ich !"czy,
a co dzieli – pisze IwonaLindstedt.
s. 14

sto lat
Setna rocznica urodzin
Witolda Lutos!awskiego.
Mutter wWarszawie, Zimerman
w Londynie. O tym, jak by!o pisze
Anna S. D"bowska.
s. 22

nasz bohater
–W Polymorphii pojawia si#
klaster, ale uda!o mi si# go
ujarzmi$. Piotr Orzechowski
„Pianohooligan” o próbie
prze!o%enia Pendereckiego
na fortepian.
s. 28

o tym si! mówi
Gdyby nie by!muzykiem,
zosta!by architektem.
Rozmowa zRafaelemPayare,
wenezuleskim dyrygentem.
s. 32

co si! szykuje
17.Wielkanocny Festiwal
Ludwiga van Beethovena
pe!en pi#knej muzyki jubilatów:
Verdiego i Wagnera, trójcy:
Lutos!awski – Penderecki –
Górecki.
s. 34

top ten
JacekMarczy#ski typuje
najcz#&ciej wystawiane opery
XX wieku.
s. 36
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w numerze:

esej
Dlaczego Lutos!awski nie
skomponowa! opery, skoro tak
du%o pisa! o teatralno&ci
w muzyce? – zastanawia si#
Ewa Szczeci#ska.
s. 42

Verdi i Wagner
–Warto dostrzec w nich dwie
twarze jednej epoki, usytuowane
wzgl#dem siebie,
jak awers i rewers –
postuluje PiotrDeptuch .
s. 44

dziewice, trzpiotki,
wampy i królowe
Kobieta fatalna i &piew.
O operowych wampirzycach
pisze Piotr Deptuch.
s. 48

p"yty
Adam Suprynowicz
o Beethovenie w nagraniu Belcea
Quartet i symfoniach Schuberta
pod batut"Minkowskiego.
s. 52

gmachy muzyczne
Harpa w Reykiaviku wygl"da
jak zbudowana z lodu i &wiat!a.
I ma rewelacyjn" akustyk#.
O kontrowersyjnej budowli
pisze Anna Cymer.
s. 66

historie niemuzyczne
Ludwik bez g!owy, czyli 220.
rocznica &ci#cia króla Francji.
O tym, %e Francuzi nie byli
pierwsi pisze Jaros!awCzubaty.
s. 70

Krzysztof Penderecki o swojej muzyce.
Rozmowa na 80-lecie.

s. 18

Zdobywcy Paszportu „Polityki”.
– Granie w duecie doprowadza nas do szewskiej pasji – przyznaj"

Magdalena Bojanowicz (wiolonczela) iMaciej Fr$ckiewicz (akordeon).
s. 24

Rok ze sztuk"wspó!czesn".
Najciekawsze wystawy i wydarzenia

polecaDorota Jarecka, „Gazeta Wyborcza”.
s. 58
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„Beethoven Magazine”,
wydawany przez Stowarzyszenie
im. Ludwiga van Beethovena,
jest laureatem nagród
Izby Wydawców Prasy:
GrandFrontu 2009,
za najlepszà ok!adk´
prasowà w kategorii
czasopism.

Jest tak˝e zdobywcà
ArtFrontu 2010
oraz presti˝owej Stevie
Award w 2010, 2011
i 2012 r. w kategorii
„Najlepsza gazeta bran˝owa”,
przyznanej w konkursie
American International
Business Awards.

Sztafeta pokole!

Rok 2013 b!dzie rokiem polskiej muzyki. A" trzy przypadaj#ce w tym
czasie jubileusze – Witolda Lutos$awskiego, Krzysztofa Pendereckiego
i Henryka Miko$aja Góreckiego – s# przyczynkiem do zwi!kszonej

liczby polskich dzie$ w repertuarze sal koncertowych na %wiecie. Do%&
powiedzie&, "e wiele z europejskich instytucji muzycznych na tej w$a%nie fali
wprowadza do swoich programów bloki koncertowe, po%wi!cone muzyce
polskiej w ogóle, jak równie" muzyce krajów s$owia'skich. Przybywa te"
nowo%ci fonograficznych – w$a%nie ukaza$ si! na p$ytach firmy DUX komplet
symfonii Krzysztofa Pendereckiego, a Sony Classical wyda$o analogiczny
wybór z twórczo%ci Lutos$awskiego: wszystkie cztery symfonie pod dyrekcj#
Esy-Pekki Salonena.
Setna rocznica urodzin Witolda Lutos$awskiego i 80. urodziny Krzysztofa
Pendereckiego sk$aniaj# najwybitniejszych solistów naszych czasów do
prezentowania ich muzyki jako istotnego w#tku tegorocznych tras
koncertowych. Cho&by skrzypaczka Anne-Sophie Mutter – w grudniu tego
roku w Carnegie Hall b!dzie obchodzi$a rocznic! swojego debiutu w tej
s$awnej sali koncertowej i w programie recitalu zawar$a Chaccon!
Pendereckiego oraz Partit! Lutos$awskiego.
Lutos$awski, Penderecki, Górecki to dzi% klasycy muzyki XX w., zajmuj#cy

wa"ne miejsce w jej historii. Z biegiem czasu recepcja ich muzyki z pewno%ci#
b!dzie si! jeszcze powi!ksza&.
Tymczasem nadesz$o nowe pokolenie, któremu w tym numerze
po%wi!cili%my nieco miejsca. Kto% przecie" musi wykonywa& t! muzyk! nie
tylko za granic#. A zatem cieszy pojawienie si! takich talentów, jak Magdalena
Bojanowicz i Maciej Fr#ckiewicz, którzy znakomicie czuj# si! w %rodowisku
muzyki wspó$czesnej – nowszej i starszej. Piotr Orzechowski „Pianohooligan”
dokona$ nie lada sztuki przeniesienia orkiestrowych utworów Pendereckiego
– równie" tego awangardowego – na j!zyk fortepianu, nie trac#c przy tym
walorów sonorystycznych tej muzyki. Piszemy tak"e o innych muzykach
m$odego pokolenia: dyrygentach, skrzypkach, wiolonczelistach. I
wskazujemy na nowe zjawisko: dwudziestoparoletni dyrygenci z Wenezueli
podbijaj# %wiat. Jednego z nich – Rafaela Payare, zwyci!zc! ubieg$orocznego
Malko Competition w Kopenhadze – b!dzie mo"na us$ysze& na 17.
Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim. Wida&, "e wenezuelski system
kszta$cenia muzycznego (El Sistema) jest najskuteczniejszy – bo nikogo nie
wyklucza i przekazuje wiar! w sztuk!.
Anna S. D!bowska
Redaktor Naczelna „Beethoven Magazine”
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Od wydawcy

Ciesz" si" na my#l…

Wchodz#c w t$um melomanów przy okazji festiwalowego wydarzenia
w dowolnym miejscu %wiata – podczas inauguracji, koncertu,
spektaklu czy bankietu – prze"ywamy trudne momenty: czy

ubrali%my si! wystarczaj#co uroczy%cie? Czy wygl#damy na bywalców? Czy
jest tu kto% znajomy? I czy kto% rozpozna nas? Kiedy za% wmieszamy si! ju"
w rozgadany t$um, nie tracimy czujno%ci. Rozterki trwaj#: czy jeste%my
z rozmówc# na ty? A je%li tak, to jak ma na imi!? I sk#d w$a%ciwie si! znamy?
Kto tu jest ekscelencj#, a kto profesorem, prezesem, prezydentem czy – nie
daj Bóg – eminencj#? Kiedy tak naprawd! muzyk staje si! maestro? I o ile
milionów dolarów albo spraw wagi pa'stwowej w$a%nie si! bezwiednie
otarli%my?
Kod towarzyski, obowi#zuj#cy podczas wszelkich uroczystych wydarze',
bywa nie$atwym wyzwaniem. W obliczu takiego stresu $atwo przybra& poz!
zdystansowanego cynika (nie lubi! tego ca"ego blichtru) lub ekscentryka
(przecie# i tak "ami! wszystkie konwencje, wi!c czym si! przejmowa$), albo
konsekwentnego konsumenta specja$ów dost!pnych na sto$ach i tacach.
Poza dobrowolnym wykluczeniem si! z kr!gu festiwalowych go%ci prowadzi
to w nieunikniony sposób do mizantropii… (im d"u#ej z boku na to patrz!,
tym bardziej nie lubi! ich wszystkich, z Beethovenem w"%cznie). Ale czy tego
w$a%nie chcemy?
Pobawmy si! przez chwil! w antropologów kultury: zwró&my uwag!
na elementy charakterystyczne dla rytua$ów towarzyskich. Dla jednych

uczestników – tych, którzy „bywaj#” z rzadka lub wr!cz po raz pierwszy,
a tak"e dla pocz#tkuj#cych muzyków i twórców, których kariera w$a%nie si!
zaczyna – ma on charakter inicjacyjny. To równie" rytua$ przej%cia dla tych,
którzy po raz pierwszy wyst!puj# tu w nowej roli – nie tylko widza czy
s$uchacza, ale tak"e sponsora, gwiazdy czy tzw. VIP-a.
Dla wszystkich za% stanowi potwierdzenie uczestnictwa w grupie,
wspólnocie zarówno emocjonalnej, jak i kulturowej.
Nawet z religioznawczego punktu widzenia taki rytua$ jest wzgl!dnie
bezpieczny: w ko'cu któremukolwiek z bóstw sk$adamy tu ho$dy –
Muzyce, Teatrowi, Sztuce – nie ka"# nam one, by%my w akcie oddania,
pokory b#d( skruchy przek$uwali sobie cz!%ci cia$a lub skakali z najwy"szej
palmy w okolicy…
Wyznaj!: nie widz! nic z$ego w „snobowaniu si!” na kultur!.
To w gruncie rzeczy jedyne w swoim rodzaju do%wiadczenie – spotyka&
w jednym gronie ludzi tak odleg$ych %wiatopogl#dem, funkcj# spo$eczn#,
zawodem, zestawem do%wiadcze', a jednak zjednoczonych pragnieniem
obcowania ze sztuk#, z kunsztem dawnych i wspó$czesnych twórców.
Dlatego w perspektywie festiwalu nie prze"ywam l!ków egzystencjalnych,
tylko robi! przegl#d koszul i krawatów. I ciesz! si! na my%l o kolejnych
spotkaniach, nowych znajomo%ciach i inspiruj#cych rozmowach.
Andrzej Giza
Dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena

Festiwal zrealizowany
dzi!ki wsparciu
"nansowemu
Miasta Sto#ecznego
Warszawy

Do"nansowano
ze $rodków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
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Penderecki na znaczku.
Z okazji jubileuszu 80-lecia
Krzysztofa Pendereckiego Poczta
Polska planuje wydanie
okoliczno%ciowego znaczka
pocztowego z portretem
kompozytora.

Dokument o Lutos$awskim.
Osobiste zapiski Witolda
Lutos$awskiego b!d# podstaw#
filmu dokumentalnego pt.
Granatowy zeszyt. – W nich
poznajemy bli"ej kompozytora,
który niewiele o sobie mówi$
– uwa"a re"yserka Natasza
Zió$kowska-Kurczuk. Obraz ma by&
gotowy na jesieni. Tytu$ filmu
nawi#zuje do zeszytu, w którym
artysta przez 25 lat notowa$ refleksje
o sztuce wspó$czesnej i osobiste
przemy%lenia. Zapiski odnalaz$
pasierb kompozytora, Marcin
Bogus$awski.

Jacek Kaspszyk w Narodowej.
1 wrze%nia 2013 r. obowi#zki
dyrektora naczelnego Filharmonii
Narodowej obejmie Wojciech
Nowak, dotychczasowy zast!pca
dyrektora naczelnego
i artystycznego tej instytucji,
dyrektorem artystycznym b!dzie za%
wybitny dyrygent Jacek Kaspszyk.
Bie"#cy sezon artystyczny jest
ostatnim prowadzonym przez
Antoniego Wita, który kieruje FN
od ponad 10 lat.

Antonini na czele Wratislavii.
Wybitny w$oski dyrygent i flecista
– Giovanni Antonini, szef Il
Giardino Armonico – przej#$
w grudniu pa$eczk! po swoim
poprzedniku, Paulu McCreeshu,
który kierowa$ festiwalem
Wratislavia Cantans od 2006 r.
Antonini podpisa$ kontrakt ju" dwa
lata temu, dzi!ki czemu mia$ czas

na przygotowanie nadchodz#cych
festiwali. W programie
Wratislavii 2013 zachowano
równowag! mi!dzy muzyk#
niemieck# i w$osk#. Festiwal
rozpocznie si! 6 wrze%nia koncertem
Il Giardino Armonico,
zatytu$owanym &wiaty równoleg"e:
Bach i Händel 1708. Wi!cej:
www.wratislaviacantans.pl

Mutter i Penderecki.
Polskie prawykonanie Duo
concertante na skrzypce i kontrabas
Krzysztofa Pendereckiego odb!dzie
si! w dniu urodzin kompozytora,
23 listopada na festiwalu jego
imienia w Warszawie. Wykonawc#
b!dzie Anne-Sophie Mutter,
dla której koncert zosta$
skomponowany oraz kontrabasista
Roman Patkoló. )wiatowe
prawykonanie dzie$a odby$o si!
9 marca 2011 r. w Hanowerze.

Becza$a w DG.
)wiatowej s$awy polski tenor – Piotr
Becza$a – podpisa$ w listopadzie
ubieg$ego roku kontrakt
fonograficzny z wytwórni# p$ytow#
Deutsche Grammophon. Pierwszy
album artysty pod szyldem DG
uka"e si! w maju – znajd# si! na nim
arie i popularne pie%ni z repertuaru
dawnego solisty Opery Wiede'skiej
Richarda Taubera. )piewak
zapowiada stopniowe powi!kszanie
repertuaru o role dla tenora spinto
– b!dzie %piewa$ Manrica
w Trubadurze i Cavaradossiego
w Tosce.

Kurzak na p$ycie.
Równie" Aleksandra Kurzak wydaje
now# p$yt!. Na kwiecie'
zapowiedziano %wiatow# premier!
drugiego kr#"ka artystki w barwach
wytwórni Decca. Z towarzyszeniem
Orkiestry Sinfonia Varsovia s$awna

sopranistka nagra$a arie z oper
Gioachino Rossiniego.

Kto wygra$ „Arboretum”?
12 listopada ubieg$ego roku
zako'czy$ si! I Mi!dzynarodowy
Konkurs Kompozytorski
im. Krzysztofa Pendereckiego
„Arboretum”. Zwyci!zc# zosta$
warszawski kompozytor Bartosz
Kowalski-Banasewicz. Jego utwór
– Prismatic shapes na orkiestr!
smyczkow# – przypad$ do gustu
Krzysztofowi Pendereckiemu, który
jednoosobowo ocenia$ sze%&
utworów dopuszczonych do fina$u.
Zabrzmia$y one publicznie
w wykonaniu Radomskiej Orkiestry
Kameralnej pod dyrekcj# Macieja
*ó$towskiego.

Sprostowanie.
W tek%cie Wy'cig o batut!,
opublikowanym w 16. numerze
„Beethoven Magazine”
(Jesie'/2012) b$!dnie podano, "e
przewodnicz#cym
jury IX Mi!dzynarodowego
Konkursu Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga w Katowicach
jest Miros$aw Jacek B$aszczyk.
Tymczasem funkcj! t! sprawuje
Antoni Wit, dyrektor naczelny
i artystyczny Filharmonii
Narodowej, profesor dyrygentury
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Redakcja przeprasza pana
Antoniego Wita za b$#d.

Marcin Maciejowski w Baltic.
1 lutego w Baltic, Centrum Sztuki
Wspó$czesnej w Gateshead otwarto
wystaw! wybitnego krakowskiego
malarza Marcina Maciejowskiego.
To pierwsza tak du"a prezentacja
tego artysty w Wielkiej Brytanii.
Na wystawie s# prace z lat 2003–
2012. Maciejowski by$ autorem

plakatu Wielkanocnego Festiwalu
Ludwiga van Beethovena (2010).
Baltic to jeden z najwa"niejszych
o%rodków sztuki wspó$czesnej
w Wielkiej Brytanii. Galeria nie ma
sta$ej kolekcji, organizowane s# tu
ekspozycje czasowe. Wystawa
potrwa do 2 czerwca tego roku.

Prawykonanie Czwartej
Góreckiego.
)wiatowe prawykonanie ostatniej
symfonii Henryka Miko$aja
Góreckiego odb!dzie si! w kwietniu
przysz$ego roku w Londynie.
Planowane jest tak"e polskie
prawykonanie
w Katowicach. IV Symfoni! Górecki
komponowa$ d$ugo – by$a
wspólnym zamówieniem
londy'skiego London Philharmonic
Orchestra, Southbank Centre, Los
Angeles Philharmonic. Jej premiera
mia$a si! odby& w kwietniu 2010 r.
w Londynie pod dyrekcj# Marin
Alsop, ale zosta$a odwo$ana
z powodu choroby kompozytora,
który zmar$ kilka miesi!cy pó(niej.

Bryce Dessner zagra
w Warszawie.
Powód – Rok Witolda
Lutos$awskiego. Gitarzysta
i mened"er indierockowej grupy
The National skomponowa$ utwór
na orkiestr! smyczkow#. Jego kanw#
jest muzyka Lutos$awskiego.
Prawykonanie nast#pi 1 grudnia
w Warszawie na koncercie
jubileuszowym Lutos$awski
– Penderecki – Górecki. Zadyryguje
Marek Mo%. Organizatorem
koncertu jest Narodowy Instytut
Audiowizualny, kuratorem – Filip
Berkowicz. Ponadto planowane jest
m.in. wykonanie III Symfonii
– „Symfonii pie%ni "a$osnych”
Góreckiego pod dyrekcj#
Pendereckiego. BM

El%bieta i Krzysztof Pendereccy laureatami
nagrody Kreator Kultury 2012

El"bieta Penderecka zosta$a nagrodzona za zorganizowanie wa"nych
wydarze' muzycznych, przede wszystkim Wielkanocnego Festiwalu
Ludwiga van Beethovena; za wydobycie na %wiat$o dzienne r!kopisów
wielkich kompozytorów, przechowywanych w Bibliotece Jagiello'skiej;
za wspieranie m$odych talentów i za zas$ugi dla polskiego "ycia muzycznego.
Nagroda dla Krzysztofa Pendereckiego zosta$a przyznana za wybitne
i nowatorskie kompozycje, dzi!ki którym polska muzyka zdoby$a
mi!dzynarodow# s$aw!; za dzia$alno%& pedagogiczn# oraz owocn#
wspó$prac! z m$odymi artystami, którzy na nowo odkrywaj# jego muzyk!.
Wi!cej: www.beethoven.org
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Listopad. )wiatowej s$awy polski tenor Piotr Becza!a obchodzi$
w Warszawie 20-lecie pracy artystycznej. W programie recitalu
w Operze Narodowej znalaz$y si! arie i sceny z oper francuskich,
w$oskich i polskich. Publiczno%& szala$a. „Becza$a
jest wielki” – napisa$a na blogu Dorota Szwarcman.

Listopad. Cykl Mazovia Goes Baroque trwa$ przez ca$y miesi#c,
prezentuj#c muzyk! francusk#, w$osk#, niemieck#, angielsk#
od %redniowiecza do klasycyzmu. Pokaz prawdziwego talentu
da$a francuska skrzypaczka Amandine Beyer, która z zespo$em
Gli Incontri zagra$a utwory Matteisa, Purcella, Buxtehudego.

Listopad. Rewelacyjna premiera baletowa w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej. Echa czasu to tryptyk z$o"ony z choreografii
Ashleya Page’a, Krzysztofa Pastora oraz klasyka – Williama
Forsythe’a. Recenzentka dziennika „The New York Times”,
Roslyn Sulcas, nazwa$a to przedstawienie „punktem zwrotnym”
w historii Polskiego Baletu Narodowego.

Grudzie!. To w$a%nie pó(no%redniowieczne pie%ni i piosenki
z okresu ars subtilior wywo$a$y najwi!kszy bodaj aplauz
publiczno%ci na gda'skim festiwalu Actus Humanus. Wykonali
je %piewacy z zespo$u Mala Punica Pedra Memelsdorffa, dzi!ki
którym bariera czasu przesta$a mie& jakiekolwiek znaczenie.

Stycze!. Don Carlo otworzy$ w Operze Narodowej Rok
Verdiowski. Inscenizacja Willy’ego Deckera przeniesiona
z De Nederlandse Opera w Amsterdamie bardzo mocno
pokaza$a konflikt w$adzy i mi$o%ci. S$abo%ci# by$a obsada
wokalna, pozytywnie wyró"ni$ si! za to Rafa$ Siwek jako Filip II.

Stycze!. Premiera dyptyku Skrzypce Rotschilda
B. Fleischmanna/Gracze D. Szostakowicza w Operze Ba$tyckiej
w Gda'sku okaza$a si! ciekawostk# repertuarow# (dwa rarytasy)
i sporym wydarzeniem artystycznym. G$ównie za spraw# debiutu
re"yserskiego aktora Andrzeja Chyry, który dzieli$ spektakl
z Markiem Weissem.
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Górecki – Lutos!awski – Penderecki
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Witold Lutos!awski i Krzysztof Penderecki na Warszawskiej Jesieni, 1966

Krzysztof Penderecki i Henryk Miko!aj Górecki, lata 60.



o tym si" mówi

1.
Wydaje si!, #e wysoki stopie( niezale#no'ci od tego rodzaju presji wykazuje
szereg kompozytorów polskich i to jest mi!dzy innymi )ród"em ich si"y. A tak#e
)ród"em sta"ego zainteresowania ich muzyk% na 'wiecie – powiedzia$ Witold
Lutos$awski podczas Kongresu Kultury Polskiej w 1981 r. Jak# presj! mia$
na my%li? Otó" t!, któr# nazywa$ „permanentn# pseudorewolucj#”,
objawiaj#c# si! nerwowymi zmianami tendencji w muzyce ostatnich
dziesi!cioleci, podwa"aj#cymi sens tworzenia „trwa$ych dzie$ sztuki”.
Czy postawi$ trafn# diagnoz!? Bez w#tpienia tak. Na dodatek nie ma ona
terminu wa"no%ci. Po up$ywie kolejnych 30 lat znakomicie sprawdzaj# si!
przytoczone s$owa – nie tylko w odniesieniu do ich autora, ale te"
w stosunku do pozosta$ych dwóch kompozytorów, których jubileusze
przypadaj# w bie"#cym roku.
Lutos$awski – Penderecki – Górecki. Te nazwiska zaj!$y trwa$e miejsce
w historii muzyki XX wieku, s# najlepsz# wizytówk# kultury polskiej
na %wiecie.
W poszukiwaniu cech ich muzyki i postawy artystycznej, które przyczyni$y
si! do wspomnianego zainteresowania, dominuje zwykle perspektywa
indywidualna. Wydaje si! ona s$usznym wyborem, cho&by z tego wzgl!du,
"e w przypadku Krzysztofa Pendereckiego mamy do czynienia ze spu%cizn#
otwart#, która mo"e si! jeszcze wzbogaci& o wiele nowych, zaskakuj#cych
nawet elementów.
Wnikliwe spojrzenia na j!zyk muzyczny, %rodki warsztatowe, problemy
kszta$towania formy i czasu, pogl#dy i preferencje estetyczne ka"dego
z trzech mistrzów prowadz# zwykle do wniosku, "e mamy do czynienia
z wysoce zindywidualizowanymi rozwi#zaniami.

2.
Jednocze%nie warto sobie u%wiadomi&, "e chocia" Lutos$awskiego
(rocznik 1913) od Góreckiego i Pendereckiego (w obu przypadkach
rocznik 1933) dzieli$a ró"nica pokoleniowa, ich drogi artystyczne
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m u z y k i p o l s k i e j
podlega$y podobnemu sprofilowaniu. By$o ono zwi#zane z przemianami
muzyki w XX stuleciu, a tak"e z kulturowym, politycznym i spo$ecznym
t$em ich "ycia.
W rozb$y%ni!ciu ich gwiazd mia$ udzia$ „pa(dziernikowy prze$om”
roku 1956, wyznaczaj#cy moment swobodnego zetkni!cia si! polskich
twórców z tendencjami awangardowymi w muzyce. Tyle tylko, "e owe
sprzyjaj#ce okoliczno%ci zasta$y kompozytorów na ró"nych etapach
"yciowej i twórczej drogi.
Posta& Lutos$awskiego ju" wtedy by$a ikoniczna. Postrzegany przez
zachodni# krytyk! muzyczn# jako lider intelektualny i artystyczny
domniemanej formacji zwanej „polsk# szko$# kompozytorsk#”, ze sporym
dystansem odnosi$ si! awangardy. Natomiast Penderecki i Górecki ch!tnie
za ni# poszli. Nieprawomy%lna uprzednio technika organizacji wysoko%ci
d(wi!ku zwana dodekafoni# po$#czy$a si! w ich pierwszych dzie$ach
z tendencj# do rozszerzania %wiata brzmieniowego. Klastery, nowa notacja,
niekonwencjonalne artykulacje, d(wi!kowe chmury i odpryski. Te
wszystkie ingrediencje zjawiska nazwanego sonorystyk# naznaczy$y dzie$a
Pendereckiego (np. Wymiary czasu i ciszy, Tren. Ofiarom
Hiroszimy, I Kwartet smyczkowy, Kanon i Polymorphia) i Góreckiego
(m.in. I Symfonia „1959”, Scontri, Koncert na pi!$ instrumentów, cykl
Genesis). Wprowadzi$y ich tak"e na %wiatowe estrady. Od pocz#tku nosi$y
indywidualne pi!tno i sta$y si! punktem wyj%cia do budowania dorobku
kompozytorskiego pod$ug odmiennych strategii. Co zawiod$o niebawem
Góreckiego w stron! redukcji %rodków kompozytorskich,
przy jednoczesnym zachowaniu wielkiej intensywno%ci ekspresji
i racjonalizacji struktury, na co wskazywa$ ju" Refren z 1965 r.
Rok pó(niej Krzysztof Penderecki zaprezentowa$ Pasj! wg 'w. *ukasza
– wymowne %wiadectwo narastaj#cego przekonania, które zwerbalizowa$
wiele lat pó(niej nast!puj#co: Nie mo#na muzyki zaczyna$ od pocz%tku,
mo#na tylko kontynuowa$… (cytat z wywiadu z 1987 r.).
Pocz#wszy od lat 70. muzyk! Góreckiego zdominowa$ w#tek bardzo

W roku 2013 zbieg!y si" jubileusze trzech najwi"kszych polskich
kompozytorów drugiej po!owy XX w.
Iwona Lindstedt
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osobisty, liryczny i transowo-kontemplacyjny zarazem. Archaizacja,
religijno%&, ludowo%& i poczucie zakorzenienia, ale te" intryguj#ce
konstrukcje d(wi!kowe i formalne sprawiaj#, "e mo"na ustawi& dorobek
Góreckiego na linii Chopin–Szymanowski, widz#c w nim kontynuatora
tradycji narodowej o uniwersalistycznych aspiracjach.
W ostatnich dekadach "ycia pisa$ niewiele, za to w sposób
wysublimowany, autentyczny i poruszaj#cy tak dog$!bnie, "e przes$anie
jego muzyki trafi$o do milionów ludzi na ca$ym %wiecie.
Muzyka Pendereckiego po Pasji w!drowa$a w kolejnych dekadach
nieco bardziej kr!tymi %cie"kami.
Maj#c za (ród$o inspiracji a to poetyk! romantyczn#, a to warto%&
estetyczn# claritas, koncentrowa$a si! na rozmaitych gatunkach
– od symfoniki i wielkich form wokalno-instrumentalnych (w tym
opery) po kameralistyk!. Kompozytor nie ustawa$ przy tym
w poszukiwaniu uniwersalnego idea$u pi!kna, zrodzonego w procesie
przetwarzania dotychczasowego dorobku muzyki – rozmaitych
%rodków kompozytorskich i idei estetycznych, od najdawniejszych
po najnowsze. Istot# rzeczy nie jest tu jednak mechaniczne $#czenie
tych elementów czy te" postmodernistyczne nimi "onglowanie, lecz
prawdziwie prze"yta i jednocze%nie odkrywcza synteza.
Nie sposób kwestionowa& odmienno%ci obydwu tych poetyk twórczych
i stosowanych %rodków kompozytorskich. Jednak"e daje si! w nich
odczyta&wspólny rys, który potwierdzaj# deklaracje obu kompozytorów
– ich dorobek twórczy budowany by$ na drodze ewolucji, nie rewolucji,
nawet je%li przeczy to utrwalonym przekonaniom. Cho&by temu
o istnieniu w ich twórczo%ci zbie"nej w czasie kontrawangardowej wolty.
Je#eli si! dobrze ws"ucha$, to we wszystkich moich utworach mo#na us"ysze$
wiele podobie(stwa. Nie zmienia"em ubrania rewolucjonisty na habit
franciszka(ski, ja nigdy nie mia"em ani ubrania rewolucjonisty, ani habitu.
Nie by"y mi potrzebne – mówi$ Górecki po premierze swej III Symfonii.
Równie" Penderecki dobitnie podkre%la organiczny charakter swego
artystycznego rozwoju. Obu kompozytorów $#czy ponadto przekonanie,
"e ich twórczo%ci nie da si! „zaszufladkowa&”, dojmuj#ce prze%wiadczenie
o jej odr!bno%ci. I o konieczno%ci pozostania wiernym samemu sobie.
Zawsze trzeba uczciwie robi$ swoje (…), by$ sob% – mówi$ w 1994 r.
Górecki. A Penderecki podkre%la$ niedawno (wywiad z grudnia 2012):
Nie patrz! na to, co robi% inni. Id! pod pr%d, nigdy z pr%dem. A je#eli
z pr%dem, to tylko z moim w"asnym.

3.
Podobnie widzia$ w$asn# twórczo%& Witold Lutos$awski, mówi#c
w radiowym wywiadzie: Jedyna droga, aby by$ uczciwym, to pisanie dla
samego siebie. Ale to nie jest tylko czysty egoizm, poniewa# zawsze mo#na
przyj%$, #e s% ludzie, do których jest si! podobnym i oni znajd% co' w mojej
muzyce. Zatem od prze$omu lat 50. i 60. niestrudzenie budowa$
indywidualny idiom kompozytorski. Od awangardy si! od"egnywa$,
ale jednocze%nie nie unika$ prób rozwi#zywania najwa"niejszych
problemów muzycznej wspó$czesno%ci.
W tym celu powo$a$ do "ycia w$asny system d(wi!kowo-harmoniczny,
odmian! kontrapunktu i modele muzycznej formy. I cho& absolutnie
nie interesowa$y go sonorystyczne fajerwerki, to i barw! uczyni$
konstytutywnym elementem swej muzyki – zasady konstrukcji
interwa$owej decydowa$y o jej szczególnym brzmieniu. Jednocze%nie
czu$ si! silnie zwi#zany z tradycj#, jako spadkobierca Haydna
i Debussy’ego, Bartóka i Strawi'skiego. Jego dzie$a – od Muzyki
#a"obnej, Jeux venitiens, Livre pour orchestre, poprzez trzy *a(cuchy,
koncerty instrumentalne, utwory kameralne i wokalno-instrumentalne
(m.in. Trois poèmes d’Henri Michaux, Les espaces du
sommeil), II i III Symfoni!, po Chantefleurs et chantefables i IV Symfoni!
– tworz# intryguj#cy, niepowtarzalny %wiat muzyczny, którego idealny
i przyjazny s$uchaczom kszta$t zapewni$ kompozytorowi jeszcze za "ycia
s$aw! „klasyka wspó$czesno%ci”.

4.
Nie ulega w#tpliwo%ci, "e wszyscy trzej kompozytorzy wynie%li muzyk!
polsk# do najwy"szej rangi %wiatowej. Dzi!ki nim sta$a si! ona
rozpoznawalna. Dzi%, po 50 latach pe$nych dynamicznych zmian

politycznych i spo$ecznych, cywilizacyjnych i technologicznych, a wraz
z nimi – nawyków i oczekiwa' s$uchaczy, ich nazwiska nadal
wymieniane s# jednym tchem w bezb$!dnym skojarzeniu z Polsk#.
)wiat zapomnia$ ju" by& mo"e o „polskiej szkole kompozytorskiej”,
ale pami!ta o polskiej „Wielkiej Trójce”, czy nawet „)wi!tej Trójcy”
muzyki polskiej XX wieku, jak g$osi jeden z internetowych tytu$ów.
Oczywi%cie nie w sensie grupy kompozytorskiej ze wspólnym
programem i zbiorowym dzia$aniem na wzór rosyjskiej „Wielkiej
Pi#tki”, lecz swoistej jedno%ci w ró"norodno%ci.
We wspó$czesnej kulturze muzycznej jedn# z miar znaczenia muzyki
Lutos$awskiego, Góreckiego i Pendereckiego jest "ywotno%& ich dzie$,
obecno%& w repertuarze koncertowym i w obiegu p$ytowym. Spójrzmy
na „twarde” dane. Na przyk$ad w katalogu Naxos Music Library znale(&
mo"na 55 albumów z utworami Góreckiego, 119 z muzyk#
Pendereckiego i 144 Lutos$awskiego. Z polskich kompozytorów XX w.
wi!cej rekordów pojawia si! tylko przy nazwisku Karola
Szymanowskiego (170). Statystyka wykona' rejestrowana przez
wydawców równie" jest interesuj#ca. W 2012 r., wedle portalu grupy
Music Sales Classical, dzie$a Lutos$awskiego grano 134 razy. Za ten sam
rok Boosey & Hawkes odnotowa$ 113 wykona' Góreckiego, a Schott
– 172 wykonania utworów Pendereckiego. Teraz b!dzie ich
z pewno%ci# znacznie wi!cej…

5.
Wa"na jest ponadto moc inspiruj#ca ich dzie$, rozci#gni!ta cz!sto
ponad granicami gatunkowymi muzyki. Szlak ten przetar$ Górecki,
gdy na pocz#tku lat 90. ubieg$ego stulecia sukces komercyjny
jego III Symfonii udowodni$, "e p$yta z „powa"nym” utworem
nieznanego bli"ej kompozytora z dalekiej Polski mo"e zdystansowa&
w rankingach sprzeda"y przeboje Nirvany czy Stinga. Wkrótce muzyka
ta zacz!$a by& szeroko wykorzystywana w rozmaitych filmach,
programach telewizyjnych, a tak"e jako materia$ „konkretny” dla
opracowa' z kr!gu muzyki rockowej (niemiecki zespó$ Faust)
czy hip-tropowej (brytyjska grupa Lamb).
W ostatnim czasie ponad gatunkowymi granicami rozpostar$a si!
sonorystyczna muzyka Pendereckiego, któr# zainspirowali si! lider
zespo$u Radiohead – Jonny Greenwood, czo$owy twórca techno-
elektroniki – Aphex Twin oraz pianista i kompozytor jazzowy Piotr
Orzechowski „Pianohooligan”.
Tak"e dzie$a Lutos$awskiego doczeka$y si! analogicznego ho$du
– w 2006 r. ze wspólnym projektem Lutosphere wyst#pi$o trzech
muzyków z trzech ró"nych muzycznych %wiatów – Leszek Mo"d"er,
Andrzej Bauer i did"ej m.bunio.s. Na ubieg$orocznym festiwalu Sacrum
Profanum, podczas koncertu zatytu$owanego Polish Icons, po utwory
Pendereckiego, Góreckiego i Lutos$awskiego (a tak"e Wojciecha
Kilara) si!gn!li did"eje zwi#zani ze s$ynn# brytyjsk# wytwórni# Ninja
Tune i polski duet Skalpel, proponuj#c ich kreatywne remiksy.
Zapewne w decyduj#cym stopniu na „drugie "ycie” tych dzie$ maj#
wp$yw ich walory artystyczne i ekspresywna si$a oddzia$ywania.
Musia$y jednak zosta& docenione znacznie szerzej ni" w kr!gu znawców
muzyki wspó$czesnej czy publiczno%ci dedykowanych jej festiwali.
Ale nie chodzi tu bynajmniej o percepcyjn# przyst!pno%&, bo przecie"
eksperymentalne dzie$a Pendereckiego $atwe w odbiorze nie s#.
Przyczyna sta$ego zainteresowania na %wiecie muzyk# trzech
tegorocznych jubilatów musi tkwi& gdzie indziej. Wiele wskazuje na to,
"e jej (ród$em jest owa postulowana przez Lutos$awskiego
w cytowanym przemówieniu postawa twórcza, b!d#ca form% d%#enia
do prawdy w dziele sztuki. Albo inaczej – to nieuchwytne „co%”,
co wymyka si! naukowym opisom, krytykom podsuwa pod pióro
sekwencje epitetów, a s$uchaczy pozostawia w nieustaj#cym
wzruszeniu. BM

Iwona Lindstedt – dr habilitowana, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ksi#"ek po%wi!conych muzyce
polskiej XX wieku i analizie dzie$a muzycznego.
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PPeennddeerreecckkii
– Missa brevis to chyba jeden z najlepszych utworów, jakie napisa!em. 

Koncert podwójny jest inny od wszystkich poprzednich – 
mówi nam kompozytor, który w tym roku ko#czy 80 lat.

W mojej twórczo$ci nie by!o du%ych prze!omów. To jest rozwój
zaplanowany, organiczny, nie ma w nim momentów zwrotnych,
w których zacz&!em ca!kiem inaczej komponowa'. 
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Iwona Lindstedt: Pana muzyka sonorystyczna jest dzi" dla wielu
m!odych ludzi autentycznym objawieniem. Niektórzy twórczo si# ni$
inspiruj$ – najpierw Jonny Greenwood, teraz Piotr Orzechowski
„Pianohooligan”…
Krzysztof Penderecki: Ciesz! si!, "e znalaz$em nowego s$uchacza. Ju"
nie jestem straszakiem dla m$odych. Moj# muzyk!, która nie by$a przecie"
grana przez wiele lat, odkrywa nast!pne pokolenie. W lecie ubieg$ego roku
dyrygowa$em moj# muzyk# w Gdyni, podczas festiwalu Open’er – na ten
koncert przysz$o kilkadziesi#t tysi!cy m$odych ludzi. Orzechowskiego
bardzo ceni!, to bardzo zdolny muzyk, wykazuj#cy si! te" umiej!tno%ciami
kompozytorskimi, bardzo wra"liwy na d(wi!k. Gra na przyk$ad
Polymorphi! na fortepianie – a raczej w %rodku fortepianu – wykazuj#c si!
du"# wyobra(ni#… Greenwood napisa$ za% „odpowiedzi na Polymorphi!”
[48 responses to „Polymorphia”]. Mo"na je tak"e nazwa& wariacjami,
impresjami. I rzeczywi%cie Polymorphia si! tam w pewien sposób pojawia,
ale poza tym jest to jego utwór, inspirowany moj# muzyk# lat 60. 

A jednak pana stare kompozycje brzmi$ nowocze"niej ni% jego.
Bo nie mo"na dalej pój%& w tym kierunku ni" ja poszed$em w Polymorphii
czy w Kanonie, który jest jeszcze bardziej ciekawy. Id#c dalej t# drog#,
nale"a$oby chyba totalnie zniszczy& instrument lub go podpali&… 

Tak, to przecie% nie s$ „efekty” same dla siebie, jak si# niekiedy
sugeruje. Mówi! pan cz#sto, %e to forma jest najwa%niejsza…
Moje utwory prze"y$y w$a%nie dzi!ki formie.

To potwierdza moje przekonanie, %e jest pan mistrzem dramaturgii
formalnej. Dzi#ki temu nawet najbardziej skomplikowane
warsztatowo dzie!a docieraj$ do s!uchaczy. Czy to wrodzona intuicja,
czy wynika to raczej z wiedzy teoretycznej albo psychologicznej?
Psychologicznej bardziej ni" teoretycznej, bo do tego nie trzeba przecie"
du"ej teorii. Najwy"ej mo"na sobie budowa& jak#% sztuczn# teori!.

Nieprzypadkowo jedna z wa%nych ksi$%ek na temat pana muzyki,
napisana przez Tadeusza A. Zieli&skiego, nosi tytu! Dramat
instrumentalny Krzysztofa Pendereckiego?
Te moje pierwsze kompozycje, jak Polymorphia czy Tren, by$y utworami
samoistnymi, ale jednocze%nie równie" przygotowaniem do du"ej formy.
Bez nich nie napisa$bym I Symfonii. Ale nie tylko Pierwszej, która
utrzymana jest jeszcze w kr!gu klasterowym, ale te" nast!pnych dzie$
symfonicznych. Maj# one bardzo okre%lon# dramaturgi!, a tak"e idealne
wywa"enie proporcji, bez czego nie mo"na napisa& utworu d$u"szego
ni" 15 minut. 

Wielokrotnie mówi! pan o zwi$zkach mi#dzy muzyk$ a architektur$.
Równie% o tym, %e pierwsze swoje kompozycje najpierw rysowa!,
dopiero pó'niej wype!niaj$c t# konstrukcj# d'wi#kami. Czy co" z tej
praktyki zosta!o do dzi"?
Tak, widz! architektur! utworu muzycznego i cz!sto sobie pomagam
szkicem graficznym. Wydaje mi si!, "e zale"no%& istnieje – je%li taki szkic
graficzny ma pewn# logik!, to i napisany wed$ug tego utwór b!dzie j# mia$.
Mo"e dlatego, "e grafika zawsze mnie bardzo interesowa$a. Od tego
zacz#$em. Dziadek mój chcia$, bym poszed$ na Akademi! Sztuk Pi!knych,
bo dobrze rysowa$em. Pocz#tkowo pos$ugiwa$em si! o$ówkiem sprawniej
ni" nutami. To „widzenie” struktury muzyki mi pozosta$o. Ka"dy ma swoj#
metod! pisania. Jeden siedzi przy fortepianie, wystukuje akordy i zapisuje
wszystko, co zagra$. Drugi szuka w komputerze, tworzy komputerowe

symulacje. Te" tak mo"na. Ale czy mo"na napisa& symfoni!
przy fortepianie czy komputerze? 

A jakie znaczenie mia!a dla pana twórczo"( elektroniczna? Ma pan
w dorobku kilka takich utworów. Jesieni$ w Warszawie prezentowane
by!y na przyk!ad „kompozycje olimpijskie” – napisana z okazji Igrzysk
Olimpijskich w Monachium w 1972 r. Ekecheiria oraz Aulodia.
To by$ epizod. Niemal od razu zorientowa$em si!, "e potrafi! lepiej pisa&
bez elektroniki. S# w niej oczywi%cie takie elementy, które mnie
naprowadzi$y na okre%lon# drog!, otworzy$y uszy na nowe d(wi!ki
i szumy. By$y one wówczas %wie"e i inspiruj#ce, ale tylko do pewnego
momentu. To jest tak, jak zje%& konserw! i zje%& potraw! gotowan#.
Konserwa zawsze zostaje konserw#. D(wi!k, który jest elektroniczny,
który zawsze jest taki sam, jest dla mnie zaprzeczeniem twórczo%ci
– muzyk# „w zamkni!tej puszce”.

Jest pan kompozytorem bardzo wszechstronnym, uprawia niemal
wszystkie gatunki muzyczne. )wiadcz$ o tym tak%e najnowsze
utwory…
Ostatnio, 6 stycznia, na Trzech Króli, mia$em prawykonanie Missa brevis
a cappella, napisanej dla lipskiego chóru z okazji 800-lecia jego istnienia.

No i Koncert podwójny na skrzypce i altówk# – rzecz raczej niezwyk!a,
bo przecie% nie ma zbyt wielu podobnych przyk!adów w literaturze...
I wiem dlaczego nie ma – pisanie na skrzypce i altówk! jest bardzo trudne.
Bardzo si! z tym m!czy$em. To nie to samo, co pisa& na przyk$ad
na skrzypce i wiolonczel! lub na dwoje skrzypiec. Altówka i skrzypce nie
zawsze dobrze ze sob# brzmi#. Trzeba mie& jednak r!k! Mozarta, by – jak
w jego Sinfonia concertante – skomponowa& na ten zestaw instrumentów
wielki utwór.

Mozart pisa! tak%e opery…
W$a%nie podpisa$em umow! ze Staatsoper w Wiedniu na now# oper!
– Fedr!. Rozpoczn! nad ni# prac! w lecie. Fedra jest obecna w moich
notatkach od 40 lat, jako jeden z tytu$ów oper, których napisanie bra$em
pod uwag!. Co roku przed Bo"ym Narodzeniem robi! sobie muzyczny
rachunek sumienia i w dniu wigilijnym rozpoczynam prac! nad nowym
utworem. W tym roku rozpocz#$em szkice do Chaccony na skrzypce solo,
dla Anne-Sophie Mutter. 

Kiedy" mówi! pan o planach napisania opery dla dzieci, ale to chyba
ju% nieaktualne?
Chcia$em napisa& dla wnuczki, wróci& do muzyki, któr# napisa$em w 1965
roku dla teatru lalkowego „Marcinek” w Poznaniu. Przedstawienie nosi$o
tytu$ Najdzielniejszy z rycerzy. Zamierza$em dopisa& co nieco do mojej
pierwotnej partytury i zrobi& z tego ma$#, trwaj#c# godzin! oper! dla
dzieci. Lecz nie mog$em, bo kto% po prostu ukrad$ t! pierwsz# partytur!
z biblioteki teatru. Nie ma jej tam! Na kolejne pe$nowymiarowe opery
mam kilka pomys$ów. Bior! pod uwag! Austeri! Juliana Stryjkowskiego
z librettem Antoniego Libery. My%la$em o Pannie Julii Augusta Strindberga
– to te" mnie bardzo interesuje. Mo"e napisz! dla Lus$awic, bo to musi by&
kameralna opera… Jeszcze kilka takich tematów operowych mam, ale
oczywi%cie wszystkiego nie b!d! w stanie zrealizowa&. 

A Diab!y z Loudun?
Niedawno by$em w Kopenhadze, bo tam w Du'skiej Operze Królewskiej
wystawiaj# now# wersj! Diab"ów… w koprodukcji z Teatrem Wielkim
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– Oper# Narodow# w Warszawie. W$a%nie porówna$em obie partytury:
pierwsza mia$a 206 stron, nowa – 347.

To znaczy, %e w zasadzie „mniejsza po!owa” zosta!a dopisana?
Wi!ksza jedna trzecia [%miech]. Tak, prawie po$owa. To jest nowe
spojrzenie na utwór, który powsta$ w latach 60. „Odkurzy$em” go,
napisa$em na mniejszy sk$ad orkiestrowy, bo pierwotnie by$o 105
wykonawców. W tej chwili nie ma pieni!dzy na wykonywanie tak wielkich
oper. Trzeba by po"ycza& 20–30 muzyków, a na to "aden teatr nie mo"e
sobie pozwoli&. Albo bior# muzyków, ale ograniczaj# liczb! smyczków,
a to nie ma sensu, bo nie brzmi dobrze. Postanowi$em wi!c stworzy& now#
partytur!, co zaj!$o mi prawie dwa lata i sz$o równolegle
z komponowaniem innych utworów. Jestem jednak bardzo zadowolony,
bo dzie$o brzmi inaczej. Nic nie zmienia$em w partiach solistów, ani jednej
nuty. Klavierauszug zosta$ ten sam, tylko niektóre sceny rozszerzy$em,
doda$em wst!py, których wcze%niej nie by$o. Zosta$o to, czego si!
%piewacy nauczyli wed$ug starego wyci#gu. Natomiast wyostrzy$em
instrumentacj!, szczególnie w partiach Mannoury’ego i Adama, w tych
najbardziej buffo scenach. Powiedzia$em, "e nie chc! ju" tej starej wersji,
bo przyzwyczai$em si! do nowej. Pierwsza zostaje w archiwum. A nowa
jest – jak s#dz! – o wiele lepsza.

A jak przedstawiaj$ si# plany pana profesora w zakresie symfoniki?
W$a%nie nagra$em wszystkie swoje symfonie z orkiestr# Juventus dla
wytwórni fonograficznej DUX. Niebawem maj# si! ukaza&, oczywi%cie
poza Szóst%…

Ale Szósta b#dzie? I b#dzie to Elegia na umieraj"cy las?
Tak. Gdy rozpocz#$em ju" nad ni# prac!, pojawi$a si! propozycja
napisania utworu na obchody 3000-lecia Jerozolimy. Koncepcja Szóstej
nie pasowa$a do charakteru tego zamówienia, dlatego od razu zabra$em si!
za Siódm%, czyli Siedem bram Jerozolimy, ale nigdy nie zrezygnowa$em

z planów uko'czenia Szóstej. Wybra$em ju" do niej teksty. Nie wykluczam
te", "e pozostanie ona w ideowym zwi#zku z VIII Symfoni% „Pie'ni
przemijania”.

Sk!ad wokalno-instrumentalny to pana ulubione medium?
G$os ludzki to dla mnie najwspanialszy instrument. Zawsze %wie"y, nie
mo"e si! zu"y& i niesie za sob# emocje, których te" nie da si! osi#gn#&
innymi %rodkami.

Zapytam o Pasj# $ukaszow". S!ucha!am jej na %ywo w 2009 roku
w Canterbury i musz# przyzna(, %e wywar!a na mnie piorunuj$ce
wra%enie. Ta muzyka si# zupe!nie nie zestarza!a…
Gdy postanowi$em napisa& Pasj!, by$em m$odym kompozytorem, który
dotychczas nie stworzy$ utworu d$u"szego ni" kilkuminutowy. Przyznam,
"e nie wiem, jak mi si! z t# Pasj% uda$o… Mia$em wtedy 33 lata. Ale
m$ody cz$owiek si! nie boi, prze do przodu… My%l!, "e najlepsze
wykonanie Pasji odby$o si! jednak w Warszawie, w 2011 roku,
na Festiwalu Beethovenowskim. Mia$em wówczas do dyspozycji trzy
chóry, po sto osób w ka"dym oraz chór dzieci. Gdy chór jest ma$y,
wszystkie divisi, czyli podzia$y partii wokalnych na mniejsze grupy, nie
brzmi# dobrze. Zreszt# – jak pani zapewne s$ysza$a – chc! napisa& jeszcze
jedn# Pasj!, ale zupe$nie inn#…

Pewnie, cho(by pod"wiadomie, b#dzie pan j$ konfrontowa! z t$
pierwsz$…
Tak, i to jest najtrudniejsze – zmierzenie si! z t# pierwsz#, która by$a napisana
ot tak, w ci#gu sze%ciu tygodni. Teraz pewnie zaj!$oby mi to dwa lata.

W pana aktualnej muzyce mo%na znale'( wszystko – i klaster si#
zdarzy, i pi#kna, tonalna melodia. Pisa( muzyk# oryginaln$ i "wie%$
po do"wiadczeniach minionego wieku jest trudnym zadaniem…
Tak, to jest trudne, ale staram si! panowa& nad materia$em. Mnie si!

Krzysztof Penderecki, lata 70.

A
RC

H
IW

U
M

 K
RZ

YS
ZT

O
FA

 P
EN

D
ER

EC
KI

EG
O



rozmowa na 80-lecie

B E E T H O V E N MAGAZINE 21

wydaje, "e w okresie pisania Pasji wg 'w. *ukasza mia$em wi!cej intuicji ni"
do%wiadczenia. Porwanie si! na taki utwór by$o aktem odwagi – do%&
wspomnie& balast historii, Bacha… To mo"e tylko m$ody cz$owiek.

Ciekawa jestem, jak pan patrzy na próby porz$dkowania,
systematyzowania swojego twórczego dorobku?
Nie pasuj! do jednej szufladki.

Tak mi si# te% wydaje. Niektórzy badacze dziel$ pana twórczo"(
na wiele do"( krótkich etapów, bardzo ró%norodnych; inni
– przeciwnie – szukaj$ w niej d!u%szych okresów. Pan profesor widzi
j$ chyba w znacznie szerszej perspektywie, bo kiedy" mówi! o swej
Iliadzie i Odysei. Czy by!y w niej jakie" znacz$ce prze!omy?
Nie by$o du"ych prze$omów. To jest rozwój zaplanowany, organiczny, nie
ma w nim momentów zwrotnych, w których zacz#$em ca$kiem inaczej
komponowa&. We(my jako przyk$ad utwory a capella, które pisz! ca$y
czas. Uprawianie tego rodzaju muzyki jest trudne, ale j# w$a%nie uwa"am
za najpi!kniejsz#. Te dzie$a – od a cappella z Psalmów Dawida do moich
ostatnich utworów – je%li chodzi o materia$, harmonik!, wcale si! nie
zmieni$y. A Agnus Dei z Missa brevis to jest chyba jeden z najlepszych
utworów, jakie napisa$em w "yciu. Tak o nim my%l!. 
Bardziej zmienia$a si! muzyka instrumentalna, ale te" nie jako% szczególnie
gwa$townie, chyba z wyj#tkiem prze$omu mi!dzy I Symfoni%
a Przebudzeniem Jakuba. S# oczywi%cie takie utwory, które wnosz# powiew
zmiany, ale to nie te najbardziej znane. Na przyk$ad czym% nowym by$ Król
Ubu, który jednocze%nie nawi#zuje do mojej muzyki scenicznej z lat 60.
Pewne pomys$y motywiczne, brzmieniowe, fakturalne z tego utworu
przewijaj# si! potem w innych dzie$ach, na przyk$ad w V Symfonii…
A je%li mia$bym wskaza& co% takiego z rzeczy najnowszych, by$by to
wspomniany Koncert podwójny na skrzypce i altówk!. Jest on, wydaje mi
si!, troch! inny od dotychczasowych moich utworów. Mo"e dlatego, "e
tak trudno by$o go napisa&. +atwo jest zdoby& s$uchacza i wej%& w %wiat

na jeden sezon, ale na przetrwanie przez 50 sezonów nie ka"dy mo"e sobie
pozwoli&. Dlatego ci#gle musz! by& czujny. Wszystkie utwory, które pisz!,
s# ze sob# powi#zane, cho& inne... Uwa"am, "e ten koncert ma elementy,
których nie by$o wcze%niej.

Czyli najbardziej znacz$ce by!o zamkni#cie fazy
awangardowej I Symfoni" i otwarcie nowej Przebudzeniem Jakuba…
Tak, ja to nazwa$em Snem Jakuba. Istotnie – by$ to krok w inn# stron!. 
Ale nie tylko to. Zaraz po Jakubie napisa$em trzy nowe sceny do Diab"ów,
które akurat mia$y by& wykonywane. I tam jest podobna muzyka. Ten
Jakub jako% uchyli$ drzwi, umo"liwi$ mi wyj%cie z kr!gu klasterowego.
A I Symfonia jeszcze w nim tkwi. Bardzo wa"na jest w niej struktura
i symetria jej czterech cz!%ci.

Czy pozostaje ona w jakim" zwi$zku z klasyczn$ form$?
Nie dos$ownie, ale istotnie – trudno jest komponowa& symfoni!, zupe$nie
zapominaj#c o formie sonatowej. Bo jednak ekspozycja musi by&
w symfonii, musi by& przetworzenie. U mnie wi!ksza cz!%& utworu zawsze
jest przetworzeniem, olbrzymia wi!kszo%&. Lubi! wraca& do pierwszych
pomys$ów – jest wi!c i rodzaj repryzy. My%l!, "e forma symfonii,
kszta$towana ze dwie%cie lat, jest form# idealn#, której nie ma sensu
zapomina&. Jest sprawdzona tysi#ckrotnie.

Czy my"li pan ju% o IX Symfonii?
Nie, jeszcze nie my%l!, bo to jeszcze nie czas. Musz! wpierw napisa&
Szóst%, ze dwie opery i potem dopiero b!d! my%la$ o Dziewi%tej…

Rozmawia!a Iwona Lindstedt
Rozmow! przeprowadzono 15 stycznia 2013 r.

Dyryguje Polymorphi& na Open'erze, Gdynia, lato 2012 r.
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Zacz!$o si! od obchodów setnej
rocznicy urodzin twórcy Gier
weneckich, przypadaj#cej 25 stycznia.
Tego dnia w Filharmonii Narodowej
uroczy%cie rozpocz!to uchwalony

przez Sejm RP Rok Witolda Lutos$awskiego. 
Jako solistka wyst#pi$a niemiecka skrzypaczka
Anne-Sophie Mutter, prezentuj#c tryptyk
koncertowy: Partit! i *a(cuch II na skrzypce
i orkiestr!, po$#czone krótkim, symfonicznym
Interludium. Koncert %wiatowej s$awy solistki mia$
du"y $adunek emocjonalny. Po pierwsze – jest
wspania$# skrzypaczk#, której interpretacji trudno
s$ucha& bez zachwytu. Po drugie – artystk#
podziwian# przez Lutos$awskiego; jednym z tych
muzyków – obok Krystiana Zimermana i Esy-
-Pekki Salonena – których darzy$ sympati#

i uznaniem. *a(cuch II powsta$ w$a%nie z my%l#
o Mutter. Gdy kompozytor i skrzypaczka poznali
si! w po$owie lat 80., ona mia$a 22 lata, on 72. 
Dla niej by$o to szczególne prze"ycie – ju" s$awna
i podziwiana, opiera$a swój repertuar na starej,
niemieckiej tradycji muzycznej: Bachu,
Beethovenie, Brahmsie; by$a idealna w Mozarcie.
Lutos$awski by$ pierwszym kompozytorem
wspó$czesnym, z którym mia$a okazj!
wspó$pracowa&, a *a(cuch II otworzy$ nowy
rozdzia$ w jej karierze – jako artystki, której
kompozytorzy powierzaj# prawykonania 
swoich dzie$. 
W wywiadach Mutter zawsze podkre%la, "e
spotkanie z polskim kompozytorem by$o dla niej
czym% w rodzaju „podarunku od losu”.
Do premiery utworu dosz$o w 1986 r. w Zurychu.

Lutos$awski by$ zachwycony gr# solistki – jak sam
pisa$ – nie spodziewa$ si! a" tak wspania$ej
interpretacji swego *a(cucha, a nawet tego, "e
mo"na w nim us$ysze& tyle, ile us$ysza$a Mutter.
Du"o razem koncertowali, nagrali p$yt!
(Lutos$awski dyrygowa$ swoimi utworami).
Zacz#$ komponowa& dla niej Koncert skrzypcowy,
ale nie zd#"y$ go uko'czy& przed %mierci#. Znaj#c
t! histori! oraz wiedz#c, jak wielki szacunek ma
Anne-Sophie Mutter dla Witolda Lutos$awskiego,
trudno by$o oprze& si! wzruszeniu, s$uchaj#c
cudownej interpretacji Partity i *a(cucha. 
Gra Mutter jest nies$ychanie barwna,
deklamacyjna, bogata w niuanse brzmieniowe;
mi!kka i spr!"ysta. Skrzypaczka gra$a
z rozmachem, którego energia udziela$a si!
s$uchaczowi, to znów wydobywa$a z instrumentu
(skrzypce Stradivariusa) niezwykle subtelne
piana. Muzyka ani na moment nie traci$a si$y
i sugestywno%ci. Mutter jest fenomenalnie
precyzyjna, je%li chodzi o intonacj! oraz o logik!
i dramaturgi! wypowiedzi muzycznej
– prowadz#c narracj!, doskonale wie, sk#d
przychodzi, gdzie si! znajduje i dok#d zmierza;
my%li form#. Wspaniale prowadzi$a „rozmow!”
z orkiestr# – opart# na wzajemnej indagacji,
nas$uchiwaniu i odpowiadaniu; p$ynnym
dope$nianiu si! partii solowej i orkiestrowej
(instrumenty d!te drewniane). 
Tego wieczora, oprócz utworów skrzypcowych,
pod batut# Antoniego Wita zabrzmia$a
tak"e III Symfonia Lutos$awskiego – istne
arcydzie$o w swoim gatunku, %wiadek burzliwych
czasów pocz#tku lat 80. w Polsce (otrzyma$ za ni#

Dwoje wielkich
artystów sta!o si"
ambasadorami
twórczo#ci Witolda
Lutos!awskiego 
w roku jego
jubileuszu.
Anna S. D"bowska

Rok Lutos!awskiego

Anne-Sophie Mutter, 25 stycznia 2013 r.,
Filharmonia Narodowa w Warszawie.

Mutter w Warszawie
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nagrod! „Solidarno%ci”). Odby$o si! tak"e
prawykonanie nowego utworu Paw$a Szyma'skiego
Sostenuto, dedykowanego pami!ci mistrza.
Dla wielbicieli Anne-Sophie Mutter jest dobra
wiadomo%&: artystka powróci w tym roku
do Polski jeszcze dwukrotnie. Tym razem
pretekstem b!dzie osoba Krzysztofa
Pendereckiego, kompozytora, który zadedykowa$
jej ju" kilka utworów, a pisze w$a%nie nast!pny.
Skrzypaczka wyst#pi w maju w Lus$awicach
na otwarcie Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego (wykona Oktet
Schuberta) oraz w listopadzie, z okazji 80. urodzin
kompozytora, na festiwalu jego imienia
w Warszawie. 

Tego samego dnia, 25 stycznia, w Salle Pleyel
w Pary"u Krystian Zimerman zagra$ Koncert
fortepianowy Lutos$awskiego z Orchestre de Paris
pod dyrekcj# Paavo Järviego. Pi!& dni pó(niej
– ten sam utwór wykona$ w Royal Festival Hall
w Londynie z Philharmonia Orchestra i jej
szefem, Es#-Pekk# Salonenem – fi'ski dyrygent
zainaugurowa$ w ten sposób swój autorski cykl
koncertowy pod nazw# Woven Words (aluzja
do utworu Lutos$awskiego Paroles tisées),
po%wi!cony muzyce Witolda Lutos$awskiego. 
Koncert fortepianowy to jedno z l"ejszych dzie$
polskiego mistrza, skomponowanych po 1980 r.,

w okresie, w którym dokona$ si! znacz#cy prze$om
stylistyczny w jego twórczo%ci. Dzie$o l"ejsze – 
nie znaczy mniej powa"ne. Jest to z rozmachem
zakrojona forma koncertowa, w której pianista
mo"e pokaza& ca$# palet! swoich mo"liwo%ci.
Koncertowi patronuj# Ravel, Debussy,
Rachmaninow, Chopin. S# w nim precyzja,
umiej!tnie wywa"one proporcje, wirtuozowski
nerw, eteryczna faktura brzmieniowa i pot!"ne
kulminacje; kunsztowne przenikanie si! partii
fortepianu i orkiestry oraz wielkie recitativo
solowego fortepianu, quasi-kadencja. 
Lutos$awski pracowa$ nad tym dzie$em d$ugo,
komponuj#c z my%l# o Krystianie Zimermanie.
Us$ysza$ go kiedy%, graj#cego recital, przyszed$
za kulisy i zagadn#$ skromnie: „Ja bym napisa$
koncert. Czy pan by go gra$?”. „Potraktowa$em to
jako wielki komplement, ale nie wierzy$em, "eby
mog$oby doj%& do czego% takiego” – wspomina$
niedawno pianista w wywiadzie dla „Gazety
Wyborczej”. Koncert jednak powsta$
i w sierpniu 1988 r. w Salzburgu Krystian
Zimerman dokona$ %wiatowego prawykonania dzie$a
pod dyrekcj# kompozytora, a dwa miesi#ce pó(niej
– równie" z Lutos$awskim – zaprezentowa$ je
na festiwalu muzyki wspó$czesnej „Warszawska
Jesie'”. Teraz – jak sam przyznaje – gra Koncert
o wiele dramatyczniej. „Dostrzeg$em w nim napi!cie
lat 80.”.

W Londynie stworzy$ wspania$# kreacj!. Utwór
ten jest napisany tak, jakby wyp$ywa$ wprost
z natury oraz charakteru klawiszowego
instrumentu i by$ organicznie zwi#zany z jego
mo"liwo%ciami. Ten wspania$y "ywio$
pianistyczny, który Lutos$awski zapisa$
w partyturze, Zimerman okie$zna$ z w$a%ciw#
sobie precyzj#. Nie ujmuj#c b$yskotliwo%ci,
pog$!bi$ ekspresj!, wyostrzy$ dramaturgi!,
wprowadzi$ wiele ciemnych, powa"nych tonów.
Bogactwo i g!sto%& brzmienia instrumentu
pod palcami Zimermana wprawia$y w zachwyt.
Z w$a%ciwym sobie temperamentem pianista
uplastyczni$ sinusoid! napi!& – np. wielka
kulminacja, ko'cz#ca pierwsz# cz!%& utworu
zabrzmia$a niczym erupcja pot!"nego wulkanu.
Solista oraz Philharmonia Orchestra stworzyli
jeden organizm. Trzeba przy tym wspomnie&, 
"e pod dyrekcj# Salonena zespó$ poruszaj#co
wykona$ tak"e inne dzie$o Witolda
Lutos$awskiego – Muzyk! #a"obn% z 1958 r.,
przyk$ad niezwyk$ej wirtuozerii kompozytorskiej. 
Tego samego wieczora zapad$a decyzja, "e
Krystian Zimerman wyst#pi we wrze%niu
na „Warszawskiej Jesieni” z Koncertem
fortepianowym – towarzyszy& mu b!dzie Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Narodowej
pod dyrekcj# Jacka Kaspszyka.  

BM

Zimerman w Londynie
Z archiwum: polskie prawykonanie Koncertu
fortepianowego, przy klawiaturze Krystian Zimerman,
dyryguje kompozytor – Witold Lutos!awski. 
Warszawska Jesie$, 1988 r.
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W 2012 r. debiut na Warszawskiej Jesieni. W listopadzie – pierwsza w karierze wspólna p!yta (Satin, Sarton). W styczniu
Paszport „Polityki” w kategorii Muzyka Powa%na – trafi! we w!a$ciwie r"ce, zgodnie z za!o%eniem tej nagrody, która ma
u!atwia' start artystom wybijaj&cym si" w swojej dziedzinie, ale dopiero rozpoczynaj&cym karier".
Magdalena Bojanowicz i Maciej Fr&ckiewicz, razem i oddzielnie, s& nadziej& polskiej muzyki wspó!czesnej, w której
$wietnie si" odnajduj&, o czym $wiadczy tak%e nagroda specjalna na XIV Mi"dzynarodowym Konkursie Wspó!czesnej
Muzyki Kameralnej w Krakowie w 2010 r.AL
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– Granie w duecie doprowadza nas do szewskiej pasji – 
przyznaj% Magdalena Bojanowicz (wiolonczela) i Maciej Fr"ckiewicz (akordeon).
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Grzegorz D"browski: Czy nadal nazywacie si# TWOgether Duo?
Maciej Fr"ckiewicz: Jeste%my wci#" duetem, ale ju" nie pod nazw#,
pod któr# wyst#pili%my na Warszawskiej Jesieni. Uznali%my, "e nie chcemy
by& z ni# uto"samiani, skoro ten projekt jest jednym z wielu w naszej
dzia$alno%ci. Ka"de z nas wyst!puje tak"e solo i w innych zespo$ach, wi!c
postanowili%my, "e b!dziemy grali po prostu jako duet Magdalena
Bojanowicz i Maciej Fr#ckiewicz. Z drugiej strony, dostali%my Paszport
jako TWOgehter Duo. 

Jak zacz#!a si# wasza wspó!praca?
Magdalena Bojanowicz: Maciek jeszcze przed rozpocz!ciem studiów chcia$
za$o"y& zespó$ kameralny z jakim% instrumentem, a "e wybór pad$
na wiolonczel!, napisa$ do mnie z propozycj# przyst#pienia do duetu
z akordeonem. Pomys$ ten bardzo mnie zainteresowa$. Pierwsza próba
odby$a si!, gdy byli%my ju" na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie
Muzycznym, czyli pi!& lat temu. Wzi!li%my udzia$ w kilku konkursach,
zacz!li%my zg$!bia& muzyk! kameraln#. Stwierdzili%my: to mo"e mie&
przysz$o%&.
MF: Rzeczywi%cie, pocz#tkowo nasze wspólne granie zwi#zane by$o
wy$#cznie ze studiami. Zostali%my przydzieleni do klasy kameralistyki
profesora Klaudiusza Barana, ale po dwóch latach naszej akademickiej
wspó$pracy wyst!py zacz!$y si! mno"y&, nap$ywa$y ró"ne propozycje.
Zacz!li%my si! przeistacza& w profesjonalny duet.
MB: Graj#c z Ma&kiem, zacz!$am poznawa& muzyk! now# oraz literatur!
akordeonow#. Du"ym autorytetem jest dla mnie mój profesor, Andrzej
Bauer, który zaszczepi$ we mnie mi$o%& do muzyki kameralnej
i wspó$czesnej. Inspirowa$ nas, udziela$ rad, naprowadza$. Profesor ma
w tego typu wykonawstwie du"o do%wiadczenia; popiera kreatywno%&.

Wiolonczela i akordeon to raczej niecodzienne po!$czenie?
MF: Jestem zdziwiony, kiedy s$ysz!, "e jest to nietypowe po$#czenie. 
Tak naprawd!, pierwsz# my%l o graniu kameralnym akordeonista wi#"e
z wiolonczel#. Na ten sk$ad jest stosunkowo du"o literatury. Na pewno nie
jest to nic egzotycznego, a poniewa" jeszcze w szkole %redniej gra$em
z wiolonczelistk#, by$o dla mnie naturalne, "e w takim sk$adzie mo"na gra&
równie" na studiach.

Dlaczego akordeon i wiolonczela tak do siebie pasuj$?
MB: Akordeon ma du"o walorów d(wi!kowych – zmian rejestrów, barwy,
wysoko%ci. W ka"dym rejestrze inaczej brzmi. Zmieniaj#c regestr, mo"na
wp$yn#& na to, by d(wi!k by$ bardziej mi!kki lub ostry. Wysokie i jaskrawe
d(wi!ki akordeonu brzmi# bardzo podobnie do wysokich fla"oletów
wiolonczeli, nawet granych sul ponticello.
MF: S#dz! te", "e instrumenty te pasuj# do siebie dlatego, "e wiolonczela
ma do dyspozycji ca$# skal!. Nie jest ograniczona wysokimi lub niskimi
d(wi!kami, jak skrzypce czy kontrabas. W ka"dym rejestrze mo"e
z akordeonem wspó$pracowa&: i w do$ach, i w górach mo"e si! z nim
stapia&.

A jak wygl$da wasza wspó!praca? Czy tworzycie duet jako dwie silne
osobowo"ci nastawione na dominacj# czy raczej uzupe!niacie si#?
MF: No w$a%nie… Problem z nazw# naszego zespo$u wzi#$ si! st#d, "e
jeste%my do%& mocnymi osobowo%ciami i poj!cie duetu by$o w#tpliwe.
Ka"de z nas mocno ci#gn!$o w swoj# stron!. Na próbach czasem a"
iskrzy$o. Wynika$o to z naszych charakterów, wi!c my%l!, "e to taki duet,
w którym…
MB: …kompromis pojawia si! dopiero na scenie.

Bo nie wypada si# k!óci( podczas wyst#pu?
MB: Bo nie wypada przerwa& koncertu.
MF: Ale wydaje mi si!, "e mimo ró"nych napi!& podczas prób, udaje nam
si! stworzy& wspóln# kreacj!.
MB: Z Ma&kiem ci!"ko si! pracuje – jest bardzo uparty. Kiedy dochodzi
do wymiany pogl#dów, szybko traci cierpliwo%&. Wtedy próba bardzo
szybko si! ko'czy – czasem nawet po 15 minutach.
MF: Jest te" problem proporcji, bo Magdzie si! wydaje, "e akordeon brzmi

za g$o%no. Wszystko przez to, "e siedzi blisko mnie. A to wiolonczela
bardziej rezonuje i pe$niejszym d(wi!kiem rozchodzi si! po sali. Akordeon
jest pude$kiem, które nie rezonuje. D(wi!k szybko zanika.
MB: Do wszystkiego dochodzimy metod# prób i b$!dów, ale kompromis
pojawia si! dopiero na scenie, kiedy widzimy publiczno%& na widowni,
czujemy skupienie w nas i w s$uchaczach. Ustalamy wiele szczegó$ów,
opracowujemy bardzo szczegó$owo fragmenty, które w danym utworze s#
najwa"niejsze. Ale co wyjdzie potem, jaka b!dzie na przyk$ad atmosfera
na sali, to ju" zupe$nie inna kwestia.

K!ó(cie si#, jak najwi#cej! To jest w!a"nie tworzenie muzyki, emocje.
MF: Ale to nas doprowadza do szewskiej pasji! My%leli%my nawet, "e
koncert na Warszawskiej Jesieni to b!dzie nasz ostatni wspólny wyst!p, 
"e nie damy rady ze sob# wytrzyma&. Uda$o nam si! dobrze zagra&,
stwierdzili%my wi!c, "e warto to kontynuowa&.

Mam teraz pytanie do ciebie, Ma(ku. W jaki sposób zach#casz
kompozytorów do eksperymentowania z akordeonem?
MF: Cz!sto jest ca$kiem odwrotnie – to kompozytorzy mobilizuj# mnie
do ró"nych prób. Mam klasyczne wykszta$cenie – nauczono mnie, jak
prawid$owo wydoby& w$a%ciwe, klasyczne brzmienie. Kompozytor, który
nie jest tym do%wiadczeniem „obci#"ony”, mo"e wymaga& ode mnie
brzmienia, które z moje punktu widzenia jest brzydkie. Godzinami &wicz!,
"eby z moich wykona' wyeliminowa& ró"ne stuki, brzd!ki, podczas gdy
kompozytorom wspó$czesnym zale"y w$a%nie na tego typu „brudnych”
efektach. Musz! si! nagina&, bo uwa"am, "e wykonawca powinien umie&
pokaza& to, czego dany kompozytor oczekuje w utworze.

A jakie to s$ eksperymenty?
MF: Na przyk$ad próba preparacji akordeonu. Badali%my to razem
z Wojtkiem Blecharzem. Szukali%my mo"liwo%ci spreparowania g$o%nicy
akordeonu [rama wewn#trz instrumentu, na której umieszczone s# stroiki]
przy u"yciu folii aluminiowej, spinaczy i innych ma$ych przedmiotów, ale
nie znale(li%my odpowiedniego rozwi#zania. Stroiki by$y zablokowane
– trudno by$o wydoby& jakikolwiek d(wi!k. Ostatecznie zdecydowali%my
si! na wyj!cie jednej g$o%nicy i uzyskali%my ciekawy efekt w jednym rz!dzie
guzików: szum, który po naci%ni!ciu kolejnych guzików zmienia$ barw!.
Hypopnea, cho& jest utworem na akordeon solo, trafi$a na nasz# pierwsz#
wspóln# p$yt! Satin.

Jak wp!ywa na was wykonywanie muzyki w duecie?
MB: Nie do%&, "e poznajemy literatur! muzyczn# z innego obszaru, to
równie" twórczo%& kompozytorów, którzy s# w$a%ciwie naszymi
rówie%nikami, a nawet studiowali z nami, jak Darek Przybylski czy Rafa$
Janiak. Dzi!ki temu jeste%my na bie"#co, je%li chodzi o style pisania nowej
muzyki.
MF: Mamy wp$yw na proces tworzenia, wiadomo, "e wszystkie poprawki
robimy my. Obserwujemy, jak zmienia si! sposób pracy kompozytorów.
Na przyk$ad trzy lata temu Darek Przybylski napisa$ dla nas utwór i by$o to
jego pierwsze dzie$o z akordeonem. Od tamtej pory stworzy$ jeszcze kilka
kompozycji na ten instrument.

Jak zach#cacie kompozytorów do pisania?
MF: Brakuje dobrych utworów na akordeon. Niestety, Beethoven nie pisa$
na ten instrument… Oczywi%cie s# znacz#ce nazwiska – Sofia
Gubajdulina, Berio, Kagel, jednak "aden z najwi!kszych polskich twórców
nic nie napisa$ na mój instrument. Dla mnie punktem wyj%cia by$ brak
literatury, a "e gram z wiolonczelistk#, wiadomo by$o, "e o utwór na taki
duet b!dzie $atwiej.

Dlaczego?
MF: Kompozytorzy nie s#, póki co, ch!tni do pisania na akordeon solo.
Mówi#, "e to trudny instrument. Z wiolonczel# w duecie $atwiej ich
przekona&. Wspomniany wcze%niej Darek Przybylski stwierdzi$ trzy lata
temu, "e najpierw woli napisa& utwór z udzia$em wiolonczeli, bo ten
instrument zna.
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MB: Ja dopiero dwa lata temu zacz!$am my%le& o zach!caniu
kompozytorów do napisania utworów na nasz sk$ad. 
MF: Kompozytor, oprócz kogo%, kto „namówi”, potrzebuje osoby, z któr#
mo"e swoje pomys$y skonsultowa&. Na naszej uczelni nie by$o zbyt wielu
ch!tnych akordeonistów do takiej wspó$pracy. Ja lubi! muzyk! now#
i bardzo mi zale"y zarówno na rozwoju dyscypliny, jak repertuaru.

Jak wygl$da wspó!praca z kompozytorami?
MF: Ró"nie. Cz!sto wygl#da to tak, "e dostajemy nuty i nanosimy tylko
jakie% poprawki. Ale bywa te" tak, "e na ka"dym etapie powstawania dzie$a
omawiamy je z kompozytorami. Z Hypopne% Wojtka Blecharza
na akordeon solo by$o na przyk$ad tak, "e dostawa$em utwór partiami,
po dwie strony, a potem, na dwa dni przed prawykonaniem, otrzyma$em
utwór w ca$o%ci. Kompozytor w finalnej wersji korzysta$ z wcze%niejszego
materia$u muzycznego, jednak ostateczna forma utworu by$a zupe$nie inna.
W ci#gu tych dwóch dni musia$em sobie wszystko w g$owie poprzestawia&.

Chc# was teraz zapyta( o wasz$ debiutanck$ p!yt# Satin.
MB: S# na niej utwory, które powsta$y na pocz#tku istnienia naszego duetu,
czyli mi!dzy innymi Discours Dariusza Przybylskiego, jak równie" tytu$owy
utwór Satin Aleksandra Nowaka, który powsta$ tu" przed nagraniem p$yty.
MF: Jest jeszcze utwór Hanny Kulenty Preludium. Postludium. Psalm, który
nie by$ nam dedykowany, ale jest jednym z najlepszych napisanych na nasz
sk$ad.

Samo nagranie to pocz$tek pracy, potem dochodzi monta%.
MF: Przy monta"u ju" si! tak nie k$ócili%my…
MB: Starali%my si! nagrywa& utwory bardzo d$ugimi fragmentami,
oczywi%cie miejsca, gdzie mo"liwo%& pope$nienia b$!du by$a wysoka, d$ugo
cyzelowali%my, ale w miar! mo"liwo%ci chcieli%my je gra& w ca$o%ci.
Przy samym monta"u nie by$o wi!kszych sporów, cho& "ywo
dyskutowali%my mi!dzy sob#, równie" z pani# Katarzyn#Rakowieck#, która
nas nagrywa$a, i z Robertem Migasem, który nam pomaga$ i asystowa$.
MF: Nagrywanie wi!kszymi fragmentami wynika$o z konstrukcji utworów.
Nie wyobra"am sobie, "eby w utworze Hanny Kulenty cokolwiek wycina&,
bo jest tam narracja, która ca$y czas narasta i nie da si! na przyk$ad wyci#&
dwóch nieczystych nut. W utworze Satin Nowaka trzeba utrzyma& taki sam
puls, ale w tym przypadku mo"liwo%& monta"u by$a du"o wi!ksza, $atwiej

by$o osi#gn#& perfekcj! techniczn#. Mieli%my te" pewien problem z sal#.
Nagrywali%my na uczelni. W czasie ostatniej sesji pada$ deszcz. Zdaje si!, "e
dach by$ nieszczelny, bo s$yszeli%my, jak woda kapie. Nagrali%my wi!c sporo
wersji, by te fragmenty z$#czy& w jedn#, w której nie s$ycha& deszczu.

Jak$ preferujecie muzyk#?
MF: Oboje lubimy muzyk! wspó$czesn#, co nie znaczy, "e nie si!gamy
po Bacha. Marzy mi si! projekt wykonania i nagrania trzech sonat
gambowych Bacha w duecie. Nie wiem, jak si! Magda na to zapatruje…
MB: Niech pomy%l!…

A jaka jest wed!ug was kondycja muzyki wspó!czesnej w Polsce?
MF: Studiuj#c w Niemczech, mam okazj! obserwowa& wydarzenia
kulturalne zwi#zane z muzyk# now#. Jest ogromna przepa%&. W ka"dym
zak#tku Niemiec s# festiwale du"e i ma$e. U nas jest tylko Warszawska
Jesie', Sacrum Profanum i Musica Polonica Nova. Poza tym, u nas
kompozytorzy prawie w ogóle nie s# dotowani, Warszawska Jesie'
wprawdzie sk$ada zamówienia, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Twórcy
o wszystko inne staraj# si! sami, sk$adaj# wnioski, itp. W Niemczech jest
mnóstwo zamówie', stypendiów. Teraz w Polsce zosta$ uruchomiony
program zamówie' Instytutu Muzyki i Ta'ca. To pi!kna inicjatywa, ale
by$oby %wietnie, gdyby odbywa$a si! cyklicznie. Mnie si! marzy, "eby by$o
jak najwi!cej miejsc, gdzie mo"na by si! prezentowa&.
MB: W Polsce za ma$o si! wykonuje muzyki wspó$czesnej z zagranicy.
Publiczno%& nie jest oswojona ze stylami na %wiecie…
MF: …i z tym, "e w ogóle si! teraz komponuje. Taki zwyk$y s$uchacz nie
zdaje sobie sprawy z tego, "e kompozytorzy ca$y czas tworz# i "e nie s# tylko
od piosenek w radiu.

Rozmawia! Grzegorz D"browski

Magdalena Bojanowicz – rocznik 1988. Laureatka II nagrody i dwóch nagród
specjalnych VIII Mi"dzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego 
im. W. Lutos!awskiego w Warszawie (2011), III nagrody I Mi"dzynarodowego
Konkursu Wiolonczelowego im. K. Pendereckiego w Krakowie (2008). 
Wspó!tworzy warszawsk& grup" Cellonet.
Maciej Fr&ckiewicz – rocznik 1988. W 2012 r. uko#czy! z wyró%nieniem UMFC
w Warszawie w klasie akordeonu Klaudiusza Barana, nast"pnie w Barcelonie
w klasie I. Alberdiego. Obecnie  studiuje podyplomowo w Detmold. 

Podejmuj"c ryzyko
Wiolonczela i akordeon to dwa ró"ne d(wi!kowe
%wiaty. Ta pierwsza ma wielowiekow# tradycj!, 
ten drugi dopiero niedawno sta$ si! pe$noprawnym
cz$onkiem „powa"nego” instrumentarium.
Akordeon, w$a%ciwie ca$kiem s$usznie, kojarzy si!
g$ównie z muzyk# taneczn#, grywan# na ulicach 
czy wiejskich zabawach. Wiolonczela z kolei jest
jednym z najpi!kniej brzmi#cych instrumentów
– w d$oniach dobrego muzyka jej ton mo"e
przypomina& ludzki g$os. Ten, kto szuka$by
argumentów na obalenie tych obiegowych 
opinii powinien uzbroi& si! w p$yt! Magdaleny
Bojanowicz i Macieja Fr#ckiewicza.  Razem
wyst!puj# od pi!ciu lat. Impulsem do stworzenia
duetu sta$ si! utwór na wiolonczel! i akordeon In
my head Wojciecha Blecharza, którego muzyka
trafi$a tak"e na debiutanck# p$yt! zespo$u. Maciej
Fr#ckiewicz zarejestrowa$ bowiem Hypopne! –
w której d(wi!ki wydobywane z solowego
akordeonu do z$udzenia przypominaj#
elektroniczne brzmienia.

Repertuar albumu zosta$ tak dobrany, by odbiorca
co chwil! musia$ zastanawia& si!, jakie instrumenty
w$a%ciwie s$yszy. By dziwi$ si! i kilkakrotnie si!ga$
po ksi#"eczk! do$#czon# do p$yty w celu
sprawdzenia, czy na pewno s# to tylko wiolonczela
i akordeon i czy nie wzbogaca ich elektronika oraz
inne instrumenty akustyczne.
P$yt! otwiera kompozycja Hanny Kulenty
Preludium. Postludium. Psalm, która jest
niespokojnym, pe$nym napi!& dialogiem dwóch
równowa"nych partnerów. Po tym bardzo
energicznym wst!pie zatapiamy si! w brzmieniu
statycznym i $agodnym – to Satin Aleksandra
Nowaka, gdzie chwilami wiolonczela i akordeon
stapiaj# si! w jedno. Trwa poszukiwanie ciekawych
barw i wspólnego j!zyka obu instrumentów.
Jeszcze wyra(niej s$ycha& to w kompozycji Rafa$a
Janiaka After hours of muteness – tu celem by$o
stworzenie idealnej syntezy, wywo$anie wra"enia,
"e jest tylko jeden wykonawca i jeden instrument.
W Discours Dariusza Przybylskiego naczeln#
zasad# ma by& rozmowa, a chwilami wr!cz spór
dwóch instrumentów. Je%li jest to k$ótnia, 

to bardzo subtelna i elegancka, wymagaj#ca
wirtuozerii, jak prawdziwa dyplomacja. P$yt!
wie'czy utwór, któremu bli"ej do muzyki
rozrywkowej ni" akademickiej – Miko$aja
Majkusiaka Rhythms of Doubt.
Maciej Fr#ckiewicz i Magdalena Bojanowicz
zrezygnowali z drogi na skróty. Mogli nagra& 
kilka efektownych transkrypcji, które maj#
w repertuarze. Do tang Piazzolli czy Siedmiu
ludowych pie'ni hiszpa(skich de Falli mogli 
doda& dwie, trzy wspó$czesne kompozycje. 
Jednak postawili poprzeczk! bardzo wysoko,
decyduj#c si! na przedstawienie twórczo%ci 
znanej tylko uwa"nym bywalcom festiwali 
muzyki wspó$czesnej. Okazuje si!, "e ten 
repertuar najlepiej oddaje najwa"niejsze cechy
duetu – bezkompromisowo%& i muzyczn#
wyobra(ni!. 
Agata Kwieci#ska (Polskie Radio)

Satin. Polska muzyka wspó"czesna na akordeon i wiolonczel!,
Magdalena Bojanowicz (wiolonczela), Maciej Fr#ckiewicz
(akordeon), Sarton Records 2012

recenzja
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Wubieg$ym roku konkurs M$ody Muzyk Roku,
przeprowadzony przez TVP Kultura, wygra$a
niespe$na 17-letnia Jagoda Krzemi&ska.

W efekcie to w$a%nie tej czaruj#cej muzykalno%ci#
flecistce z Opola przypad$ zaszczyt reprezentowania
Polski na konkursie Eurowizji – w maju
przed wiede'skim ratuszem s$ucha$o jej kilkadziesi#t
tysi!cy osób, jej wyst!p transmitowa$y telewizje z wielu
krajów Europy. I cho& Polka nie wygra$a konkursu, to
jej nazwisko z pewno%ci# nie raz pojawi si!
na estradach w kraju i za granic# – skromna Jagoda
podczas koncertów przeistacza si! bowiem w zwierz!
estradowe, które po prostu cieszy si! muzykowaniem.
Na razie ma przed sob# matur! i zrobienie dyplomu
%redniej szko$y muzycznej.
Dzi% prym w%ród m$odych skrzypków wiedzie Agata
Szymczewska, utalentowana solistka i kameralistka.
Bardzo obiecuj#co zapowiada si! Aleksandra Kuls
(rocznik 1991), która rozwija si! pod kierunkiem Kai
Danczowskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej
najwi!kszy do tej pory sukces to wygrana w konkursie
skrzypcowym im. Szigetiego w Budapeszcie
w ubieg$ym roku. Zwróci$a na siebie uwag! ju"
wcze%niej – na Mi!dzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Wieniawskiego w Poznaniu (2011)
i cho& nie dotar$a do fina$u, w uszach krytyków
i publiczno%ci pozosta$y jej stylowe, bezpretensjonalne
interpretacje Mozarta. Zosta$a te" wyró"niona
Nagrod# Wandy Wi$komirskiej za najlepsze wykonanie
utworu Karola Szymanowskiego. Wyrazem zaufania
dla m$odej artystki by$o przyznanie jej Paszportu
„Polityki” 2011 w kategorii muzyka powa"na.
Za nadziej! polskiej wiolinistyki mo"na te" uzna&
rówie%niczk! Kuls, Mari# W!oszczowsk$, której talent
znalaz$ uznanie w oczach samego Maxima Vengerova,
oraz bardziej do%wiadczonego Jaros!awa

Nadrzyckiego (rocznik 1984). Jest on zwyci!zc# wielu
znacz#cych europejskich konkursów skrzypcowych,
a rysuje si! przed nim perspektywa wspó$pracy
z najlepszymi dyrygentami, jak Valery Gergiev
i Vladimir Jurowski. W 2010 r. Nadrzycki zadebiutowa$
z Simón Bolívar Orchestra of Venezuela w Caracas
u boku Maestro Krzysztofa Pendereckiego, wykonuj#c
jego II Koncert skrzypcowy „Metamorfozy”.
W m$odym pokoleniu objawi$o si! kilka talentów
dyrygenckich w%ród pa' – pokaza$y to przes$uchania
ubieg$orocznego 9. Mi!dzynarodowego Konkursu
Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Laureatk# drugiej nagrody zosta$a Marzena Diakun
(ur. 1981). „Ma nie tylko wra"liwo%& i muzykalno%&,
ale tak"e charyzm! i elegancj!. Z przyjemno%ci# nie
tylko si! na ni# patrzy$o, ale obserwowa$o, jak logicznie
pracuje” – napisa$a o niej publicystka „Polityki”,
Dorota Szwarcman. Wyró"nieniem nagrodzono Maj#
Metelsk$ (rocznik 1983), wychowank! Antoniego
Wita. Podczas przes$ucha' precyzj#, wra"liwo%ci#
i siln# wol# wyró"ni$a si! tak"e 25-letnia Sylwia Janiak
z Gda'ska.
Na miano jednego z najwi!kszych talentów
muzycznych zas$uguje 25-letni wiolonczelista Marcin
Zdunik, który w wieku 19 lat wygra$ Mi!dzynarodowy
Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutos$awskiego
w Warszawie (2007). Obecnie kontynuuje karier!
na europejskich estradach, szykuje te" nagrania.
Pierwsze to koncerty Lutos$awskiego, Pendereckiego
i Elgara z orkiestr# radiow# w Bratys$awie. Drugie
– utwory kameralne Roberta Schumanna
w transkrypcji na wiolonczel! i fortepian, które artysta
nagra z 21-letni# pianistk# Aleksandr$ )wigut,
laureatk# konkursów pianistycznych w kraju
i za granic#.

BM

Co roku pojawia si" coraz wi"cej
talentów m!odej generacji.80.

90.

Jagoda Krzemi&ska

Aleksandra Kuls

Jaros!aw Nadrzycki
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TToommaasszz  HHaannddzzlliikk:: Na jednej z p!yt Pink Freud
"piewa! „jazz fajny jest”. Dla ciebie te%?
PPiioottrr  OOrrzzeecchhoowwsskkii:: Jazz to rewolucja. Nie dla
mnie, ale w muzyce. Bo przecie" nawet
kompozytorzy klasyczni byli swego czasu
zaskoczeni mo"liwo%ciami improwizacji i tym, "e
mo"na j# traktowa& jako wa"ny element utworu.
Jazz jest równie" pewnego rodzaju drogowskazem.
Wytycza nowe kierunki, wyznacza nowe granice.
A mo"e raczej ich brak. Pokazuje, jak daleko
cz$owiek mo"e si! otworzy&.

Wi#c wybra!e" go dla rewolucji?
Tak naprawd! w %wiat jazzu wprowadzi$ mnie
ojciec, który równie" poznawa$ go, b!d#c m$odym
cz$owiekiem. Postanowi$, "e b!dzie mnie oswaja$ z t#
muzyk#, z jej histori#, wielkimi nagraniami. I robi$ to
w do%& misterny sposób, który – jak si! pó(niej
okaza$o – mia$ wielk# si$! oddzia$ywania.

Misterny?
W dniu moich narodzin pu%ci$ mi Shortera
[Wayne Shorter, kompozytor i saksofonista

jazzowy]. Jedno z moich najwcze%niejszych
wspomnie' z dzieci'stwa to wspólne
wystukiwanie rytmów, a potem powtarzanie
melodii na klawiaturze fortepianu czy &wiczenia
s$uchowe. Wszystko to odbywa$o si! w atrakcyjnej
formie, która odci#ga$a mnie nieco od takich
zjadaczy czasu, jak gry komputerowe …

Pochodzisz z rodziny muzyków?
Tak. Mama jest pianistk# i pedagogiem
w Akademii Muzycznej w Krakowie. Mia$a

– W Polymorphii pojawia si" jeden, rozszerzaj&cy si" klaster; niemal niewykonalne zadanie dla
pianisty. Ale uda!o mi si" go ujarzmi'. – 23-letni Piotr Orzechowski „Pianohooligan”opowiada 
o próbie prze!o%enia orkiestrowych utworów Krzysztofa Pendereckiego na fortepian.
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Pianohooligana
eksperyment z Pendereckim
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najwi!kszy wp$yw na mój rozwój w dziedzinie
klasyki. Kiedy ju" wiadomo by$o, "e chc! zosta&
pianist# jazzowym pilnowa$a, "ebym nie
bagatelizowa$ i nie porzuca$ %wiata muzyki
powa"nej. Na pocz#tku nie by$em do tego
przekonany, ale dzisiaj to w$a%ciwie mój drugi
nurt. Dziadek jest %piewakiem operetkowym.
Dzi!ki niemu pokocha$em muzyk! Lehara
i Kálmána. Siostra, Barbara, równie" uczy$a si!
w szkole muzycznej i wci#" zajmuje si! muzyk#,
cho& od strony organizacyjnej.
Tata gra$ jazz na gitarze basowej, pó(niej
studiowa$ na Akademii Muzycznej w Krakowie
w klasie wiolonczeli i gra$ w zespole Ewy
Demarczyk. Opowiada$ zreszt# wiele historii, jak
to podczas koncertów robi$ show
na instrumentach perkusyjnych, albo jak %piewa$
w duecie z Demarczyk. Jest multiinstrumentalist#.
Mo"na wi!c powiedzie&, "e rodzina mnie
ukierunkowa$a.
Potem jednak dosz$y w$asne fascynacje, nowe
inspiracje i wszystko si! skomplikowa$o.
Musia$em odnale(& siebie. Mia$em silne
przekonanie, "e arty%cie naprawd! jest to
niezb!dne.

Jeste" buntownikiem?
W pewnym sensie. Mój j!zyk zak$ada bunt
przeciwko konkretyzowaniu si! na jakimkolwiek
gatunku. Bez wyra(nego i oryginalnego stylu
tworzy si! tylko statystyk!. A ja chc! wyj%& poza
ni#, bo czuj!, "e mam co% do przekazania. W$a%nie
dlatego nie wytrzyma$bym bycia stereotypowym
pianist# jazzowym, ju" wola$bym zaj#& si! czym%
innym. Jazz to nie mój j!zyk. Mój j!zyk to moja
osobowo%&, muzyka z wn!trza, która realizuje si!
akurat w gatunku, jakim jest jazz.

A klasyka? Chcia!e" od niej uciec, bo to tylko
odgrywanie nut z partytury?
Nie do ko'ca. Ja naprawd! lubi$em te utwory.
Z pocz#tku jednak by$em zdania, "e skoro mam
zosta& muzykiem jazzowym, to po co mi klasyka?
Jakie korzy%ci mo"e mi to przynie%&? Jak wp$ynie
na moj# drog! artystyczn#? To by$o dziecinne
my%lenie, przyznaj!. Na szcz!%cie szybko si!
zorientowa$em, "e to w$a%nie tutaj mo"na
odnale(& najwi!ksze pok$ady cudownych
harmonii, przepi!knych melodii, rytmów. To
pot!"ny wachlarz emocji, które s# mi bardzo
bliskie. Zrozumia$em równie", "e nie wystarczy
wyst!powa& na scenie, &wiczy& i s$ucha&
najlepszych wykona', aby by& dobrym muzykiem.
Najwi!kszymi twórcami byli bowiem ci, którzy nie
ograniczali si! w swoich inspiracjach do jednej
dziedziny artystycznej. Byli otwarci na sztuk!.

Dlaczego wybra!e" Pendereckiego?
Bo to najbardziej intryguj#cy twórca XX wieku.
Wzór odej%cia od panuj#cych norm. Ikona nowej
fali w muzyce powa"nej, a jednocze%nie
kompozytor nawi#zuj#cy mocno
do neoromantycznej ekspresji. Jak dla mnie
– paradoks. W porównaniu z Panufnikiem,
Góreckim czy Kilarem wydaje si! by& równie"
bardziej wyrazisty i konsekwentny w swoim
radykalizmie.
Moja przygoda z Pendereckim zacz!$a si! jednak
du"o wcze%niej. W pocz#tkowych latach
podstawowej szko$y muzycznej nauczycielka
pu%ci$a nam Ofiarom Hiroszimy – Tren. Ta
muzyka by$a dla mnie dziwna, troch! przera"aj#ca,
ale te" bardzo poci#gaj#ca. Chodzi$a za mn# przez
wiele lat i kiedy wreszcie do niej dojrza$em,
zrozumia$em, na czym polega$a jej rewolucyjno%&.
Zanim zacz#$em przygotowania do nagrania p$yty
Experiment: Penderecki, musia$em najpierw
dojrze& do fortepianu, przekona& si!, "e jest to
instrument ze „zdolno%ciami sonorystycznymi”.
Dopiero wtedy zdecydowa$em si! nagra& w$asn#
wersj! jego utworów.

Konsultowa!e" z Pendereckim ich dobór
i pomys!y?
Filip Berkowicz, który pomaga$ mi w tym
projekcie, zaproponowa$, "eby jeszcze
przed wej%ciem do studia przedstawi&
kompozytorowi pomys$ tego nagrania. Profesor
potraktowa$ mnie bardzo powa"nie, cho&
pow#tpiewa$ w mo"liwo%& prze$o"enia
na fortepian Polymorphii czy Lacrimosy.

Mo%e chodzi!o o twój m!ody wiek?
Parokrotnie "artowa$, abym mia$ si! na baczno%ci,
bo jest cztery razy starszy ode mnie. Ale by$
zaciekawiony moj# wizj# jego muzyki.
Wyt$umaczy$em, które utwory i jak b!d!
przetwarza$. On ostatecznie pomys$ zaakceptowa$
i podsumowa$, "e zapowiada si! nie(le. Na koniec
zaproponowa$, abym si!gn#$ jeszcze po Ari!
z Trzech utworów w dawnym stylu. Nie mog$em si!
zdecydowa& a" do chwili rozpocz!cia sesji
nagraniowej. Dopiero ostatniego dnia
postanowi$em zarejestrowa& j# dwukrotnie
na pianinie Rhodesa i stworzy& do niej
na poczekaniu pi!& wariacji. Dzi!ki temu powsta$a
sensowna przeciwwaga dla ca$ej reszty, która jest
ostrzejsza w wymowie.
Nie ba!e" si#, %e Experiment: Penderecki to zbyt
du%e wyzwanie?
Mia$em obawy, ale pragn#$em tego wyzwania, bo
wiem, "e najci!"ej pracuj! wtedy, gdy poprzeczk!
stawiam sobie bardzo wysoko. I postawi$em – par!

metrów poza mój dotychczasowy artystyczny
horyzont.

Co okaza!o si# najtrudniejsze?
Prze$o"enie partytury na wn!trze fortepianu,
a zw$aszcza tych karko$omnych technik, które
u Pendereckiego wykonuje naraz wielu
instrumentalistów lub wokalistów. I w$a%nie w tym
miejscu zacz#$ si! proces odrzucania niektórych
kompozycji. Kiedy zacz#$em analizowa&
i opracowywa& dany utwór, okazywa$o si!, "e
w partyturze pojawia si! uderzenie czy akord,
którego nie jestem w stanie w "aden sposób
wydoby& z fortepianu. Tak by$o z Trenem, który
pocz#tkowo bardzo chcia$em nagra&.
Próbowa$em; wszystko sz$o pi!knie do momentu,
gdzie zaczynaj# si! klastery – niemal
niewykonalne zadanie dla pianisty. W ko'cu
musia$em zrezygnowa& z Trenu. W Polymorphii
pojawia si! jeden, rozszerzaj#cy si! klaster… Ale
ten utwór po prostu musia$em zagra&! Z duchow#
pomoc# Krzysztofa Pendereckiego uda$o mi si! go
ujarzmi&. A jak dok$adnie? To moja tajemnica.

Jeste" zadowolony z efektu ko&cowego?
Po nagraniu p$yty profesor Penderecki wys$ucha$
najpierw samej Polymorphii. Wtedy
z zaskoczeniem przyzna$, "e efekt jest zupe$nie
nieoczekiwany i zaproponowa$ wspólne
przes$uchanie ca$ej p$yty. To by$o dla mnie bardzo
stresuj#ce prze"ycie. Siedzia$em u profesora
w domu i razem s$uchali%my w$a%ciwie jego
muzyki, tyle "e pogmatwanej przez moje
widzimisi!. Muzyki, której orygina$ zna przecie"
w najdrobniejszym szczególe. W "yciu nie
prze"ywa$em takiego stresu. W ko'cu Penderecki
powiedzia$, "e to %wietna rzecz, i "e b!dzie musia$
zmieni& swój pogl#d na temat mo"liwo%ci
brzmieniowych fortepianu. Zaprosi$ mnie równie"
do wykonania Polymorphii na jego koncercie
urodzinowym w Poznaniu, który odby$ si! 23
listopada 2012 r.

Ale przyznasz chyba, %e muzyka
Pendereckiego to temat do"( daleki od jazzu?
To nie jest takie oczywiste. Wydaje mi si!, "e
jazzmani, nawet ci najbardziej nowatorscy,
pozostaj# ca$y czas o jeden krok za klasykami.
)rodki, jakimi si! pos$uguj#, s# w wi!kszo%ci
zapo"yczane z j!zyka klasycznych kompozytorów
wspó$czesnych. Penderecki na pewno znajduje si!
na dalekim biegunie od jazzu, ale przecie"
przed laty ci#gn!$o go do free jazzu, a niektóre
fragmenty jego utworów przypominaj# jazzow#
improwizacj! – np. Capriccio na obój i orkiestr!,
które znalaz$o si! na mojej p$ycie. Partia solisty

nasz bohater

W $wiat jazzu wprowadzi! mnie ojciec…
W dniu moich narodzin pu$ci! Wayne'a Shortera. 

Jedno z moich najwcze$niejszych wspomnie# z dzieci#stwa 
to wspólne wystukiwanie rytmów.
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„rozwrzeszczanych” instrumentów. Ca$o%& za%
przywodzi na my%l schemat pytania i odpowiedzi
w j!zyku jazzowym.

My"lisz o zmianie kierunku, a mo%e raczej
poszerzeniu granic jazzu?
Poszerzanie granic to co%, co dzieje si! poza mn#.
Nie powinienem tego nazywa&, ale raczej skupia&
si! na w$asnej pracy i rozwijaniu osobowo%ci.

Próbowa!e" ju% maria%u z innymi sztukami.
W 2009 r. wystartowa!e" w konkursie 
pt. To co ulepsza w ramach Festiwalu Filmów
Andrzeja Wajdy. I zdoby!e" nagrod# g!ówn$
za swój w!asny film, do którego napisa!e"
muzyk#.
)wiat filmu wci#" mnie poci#ga, ale nie mam ju"
na to czasu. Jestem jednak otwarty na tak# form!
pracy, bo muzyka zdarze', muzyka ilustracyjna, to
co% bardzo bliskiego stylowi mojej wypowiedzi.

W 2011 i 2012 wygra!e" kilka wa%nych festiwali
i konkursów jazzowych, w tym Montreux Jazz
Solo Piano Competition, towarzysz$cy
s!ynnemu festiwalowi jazzowemu w Montreux.
Na festiwalu Sacrum Profanum gra!e"
z Adrianem Utleyem, gitarzyst$ trip hopowej
grupy Portishead. Co b#dzie dalej?
W pierwszym kwartale tego roku z kwartetem
High Definition wydajemy debiutanck# p$yt!
z moimi kompozycjami. To b!dzie bardziej
jazzowy w#tek, lecz równie dla mnie ciekawy.
Zamierzam te" troch! wi!cej koncertowa& solo.
Pomys$ów mam du"o, zastanawiam si!, który
realizowa& w pierwszej kolejno%ci.

A jest co", czego na pewno nie chcia!by" robi(?
Wiele jest takich rzeczy. Na pewno nie chcia$bym
us$ysze&, "e gram zupe$nie jak... i tu pada jedno ze
znanych nazwisk jazzowych. Czego% takiego nigdy
bym nie chcia$ us$ysze&, zw$aszcza na swoim
koncercie. Chc! by& odbierany jako ja.

Rozmawia! Tomasz Handzlik

Piotr Orzechowski nosi pseudonim artystyczny
„Pianohooligan”. Urodzi! si" 31 grudnia 1990 r.
w Krakowie. Pianista jazzowy, student Katedry Jazzu
i Muzyki Wspó!czesnej Akademii Muzycznej
w Krakowie. W 2011 r. zdoby! nagrod" g!ówn&
mi"dzynarodowego konkursu Montreux Jazz Solo Piano
Competition w Szwajcarii. Nieco pó(niej – ze swym
kwartetem High Definition – odebra! I nagrod" konkursu
Jazz Hoeilaart w Belgii, a nast"pnie laury Krokus Jazz
Festiwalu, Jazzu nad Odr& i wielu innych.
Pod koniec 2012 r. nak!adem wydawnictwa Decca
Classics (we wspó!pracy z Universal Music Polska)
ukaza!a si" jego solowa p!yta Experiment: Penderecki.

Experiment: Penderecki to udany, zdumiewaj#cy debiut p$ytowy Piotra Orzechowskiego
„Pianohooligana”. 22-letni artysta pokazuje swój pianistyczny kunszt i nieograniczon# wyobra(ni!
d(wi!kow#, zdolno%& do poruszania si! z lekko%ci# po rozmaitych stylach muzycznych, g$ównie w obr!bie
jazzu. Bo Orzechowski jest jazzmanem (w ubieg$ym roku wygra$ Montreux Jazz Piano Competition), 
ale z klasycznym backgroundem. Punktem wyj%ciowym jego d(wi!kowych szale'stw sta$y si! wybrane 
utwory Krzysztofa Pendereckiego, m.in. Capriccio per oboe, Larghetto z Serenady, Lacrimosa, Sinfonietta per
archi. Zreszt#, jak pokaza$y eksperymenty Jonny’ego Greenwooda czy Aphexa Twina, klasyczne %rodowisko,
w którym si! dorasta, nie jest niezb!dne do tego, by si!ga& po ten gatunek muzyki, a ju" zw$aszcza
po awangardowego Pendereckiego (patrz: Polymorphia).
Orzechowski podda$ fortepian kunsztownej preparacji w poszukiwaniu ró"nych odcieni brzmieniowych, 
np. w Stabat Mater, której sekwencj! gra d(wi!kiem zmodyfikowanym w kierunku bardzo archaicznego,
kojarz#cego si! z sakralno%ci# brzmienia. Orzechowski s$yszy polifonicznie, chwilami jego fortepian brzmi jak
zespó$ wielu ró"nych instrumentów. Pod tym wzgl!dem za niezwykle interesuj#c# trzeba uzna& jego wersj!
Polymorphii, w której na fortepianie stara si! odda& sonorystyczn# aur! tego utworu, w$a%ciw# jednak
orkiestrze smyczkowej.
Odr!bn# kwesti# jest zamykaj#cy p$yt! pi!ciocz!%ciowy cykl Sonorist Variations. Wst!pem do tego cyklu
jest nastrojowa Aria, pierwszy z Trzech utworów w dawnym stylu, które Penderecki skomponowa$ w 1963 r.
na potrzeby filmu R!kopis znaleziony w Saragossie W.J. Hasa. Brzmi#ce free jazzowo wariacje nie s# jednak
oparte na temacie Arii, lecz na charakterystycznych motywach ze %cie"ki d(wi!kowej kultowego filmu.
„Pianohooligan” zrealizowa$ je na elektryczno-mechanicznym pianinie marki Rhodes, wynalazku
lat 50. XX w. Jego brzmienie przywo$uje koloryt d(wi!kowy R!kopisu..., stworzony przez Pendereckiego
w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia.
W tym cyklu znów odzywa si! klasyczny background Orzechowskiego. Sonorist Variations zaczynaj# si! Ari%
i ko'cz# Ari% da capo – jest to niewinna w gruncie rzeczy, "artobliwa aluzja do Bacha i Wariacji Goldbergowskich.
Orzechowski jest jazzmanem, ale nie mia$abym nic przeciwko temu – ba! "yczy$abym sobie – aby jak
najcz!%ciej u"ywa$ klasyki jako bod(ca dla swojej wyobra(ni.

Anna S. D!bowska
Pianohooligan, Experiment: Penderecki, Decca

Pianohooligan
„wymy"la”
Pendereckiego

recenzja





Rafael z batut&
Gdyby nie by! muzykiem, zosta!by architektem. Uwielbia Pendereckiego.

o tym si"  mówi

Robert Kamyk (TVP Kultura): Wielu
utalentowanych m!odych dyrygentów
pochodzi z Wenezueli. Z czego to
wynika?
Rafael Payare: Wszyscy nosimy w sobie te
fantastyczne idee, które przekaza$ nam
José Antonio Abreu za po%rednictwem El
Sistema [program edukacyjny zak$adaj#cy
rozwój intelektualny dzieci i m$odzie"y ze
wszystkich klas spo$ecznych poprzez
muzyk!]. Maestro Abreu nauczy$ nas
tworzy& muzyk!, a jednocze%nie pokaza$,
jak dzi!ki niej mo"na sta& si! pozytywnym
cz$owiekiem.

Czy jest co", co w szczególno"ci
zawdzi#cza pan El Sistema?
Ca$# moj# edukacj! muzyczn#. Najpierw
kszta$ci$em si! w jednym z o%rodków
prowadzonych w ramach El Sistema
w moim rodzinnym mie%cie – Puerto la
Cruz nad Morzem Karaibskim. Dosta$em
si! do orkiestry dzieci!cej, Sinfónica
Infantil de Venezuela, z któr# du"o
podró"owa$em. Wreszcie jako waltornista
trafi$em do M$odzie"owej Orkiestry
Wenezueli, która nosi imi! Simóna
Bolívara. To wszystko bardzo rozwin!$o
mnie muzyczne, ale te" ukszta$towa$o jako
cz$owieka. Zetkn#$em si! wówczas ze
wspania$ymi muzykami, z którymi
mog$em dzieli& si! swoimi
do%wiadczeniami.

Jakie uwagi przekaza! panu maestro
Abreu?
Mówi$: „Rób to, co robisz z przekonaniem
i pasj#, tak, jakby to by$a ostatnia rzecz,
któr# masz do zrobienia w "yciu”. Chodzi
o to, by przemaga& s$abo%&, niewiar!
w siebie, lenistwo. Maestro Abreu zawsze
by$ wspania$ym wzorem, za którym si!
pod#"a$o. Przez 37 lat wytrwale
przekonywa$ rz#d Wenezueli do swoich
idei, do tego, "e warto inwestowa& w El
Sistema, i skutecznie wprowadza$ je
w "ycie.

Co jest przyczyn$ tak ogromnego
sukcesu Simón Bolívar Youth
Orchestra? Jest przecie% wiele orkiestr
m!odzie%owych na "wiecie.
My%l!, "e wynika to z bardzo bliskich
relacji przyjacielskich mi!dzy nami. Wielu

z nas zna$o si! dobrze ju" wcze%niej.
Zanim zacz!li%my gra& w tej orkiestrze,
muzykowali%my w Sinfónica Infantil de
Venezuela. Razem dorastali%my,
dojrzewali%my jako muzycy. To w$a%nie ta
wspólnota, któr# tworzy si! od dziecka
przez wiele lat powoduje, "e tak dobrze si!
rozumiemy. A to wp$ywa oczywi%cie
na jako% gry.

Gra! pan w Simón Bolívar Youth
Orchestra jako pierwszy waltornista.
Na ile pomog!o to panu w pracy
dyrygenta?
Jako muzyk orkiestrowy mog$em
obserwowa&, jak orkiestra si! rozwija oraz
jak pracuj# z ni# ró"ni dyrygenci. Mog$em
zobaczy&, jak wspaniali dyrygenci osi#gali
to, na czym im zale"a$o. Ta relacja, jaka
wywi#zywa$a si! mi!dzy dyrygentem
a orkiestr# – obserwowana jednak
z perspektywy muzyka – z pewno%ci#
wiele mnie nauczy$a.

A kiedy nast$pi! ten moment, %e podj$!
pan decyzj#: „Tak, chc# by(
dyrygentem”?
Wiele lat temu. Najpierw, oczywi%cie,
chcia$em by& bardzo dobrym waltornist#.
Za$o"y$em na przyk$ad kwintet d!ty.
Maestro Abreu stwarza$ mi du"o
mo"liwo%ci, dzi!ki którym mog$em
próbowa& si$ jako dyrygent. Prawdziwy
punkt zwrotny w mojej karierze nast#pi$
w ubieg$ym roku, gdy wygra$em Konkurs
Dyrygencki im. Nicolaia Malko
w Kopenhadze.

Dzi" mamy do czynienia z zupe!nie
innymi osobowo"ciami dyrygentów ni%
w przesz!o"ci. My"l# tu g!ównie
o bardzo silnych, despotycznych
mistrzach batuty, których w!a"ciwie ju%
nie ma. Jakie cechy dyrygenta s$ dzi"
szczególnie cenione w"ród muzyków
orkiestrowych?
Wspó$cze%nie bardzo wa"na jest relacja
z muzykami, chemia mi!dzy dyrygentem
a zespo$em. Muzycy musz# ufa&
dyrygentowi, nie tylko jako muzykowi, ale
równie" cz$owiekowi. Dyrygent musi
pozwoli& muzykom gra& i umie& wydoby&
z nich to, co najlepsze. W przesz$o%ci
mieli%my podzia$ na role. G$ówn# gra$

Urodzi$ si! w 1980 r. nad Morzem Karaibskim,
jest fanem FC Barcelony i koszykówki, która
– podobnie jak kszta$cenie muzyczne – ma
%wietn# tradycj! w Wenezueli. Do niedawna by$
pierwszym waltornist# Simón Bolívar Youth
Orchestra. Jako dyrygent asystowa$ m$odszemu
od siebie Gustavowi Dudamelowi. Pi#$ si!
cierpliwie po szczeblach kariery dyrygenckiej,
a w maju ubieg$ego roku nast#pi$ punkt zwrotny
– wygra$ Malko Competition w Kopenhadze.
Decyzj# przewodnicz#cego jury, Lorina Maazela,
pierwsza nagroda, 20 tys. euro oraz zaproszenie
do wspó$pracy ze strony 24 orkiestr %wiata trafi$y
w r!ce Rafaela Payare.
„Wydawa$ si! na podium nie%mia$y i skromny, ale
czu$em, "e oddycha razem z nami, zw$aszcza
z d!tymi” – powiedzia$ o Wenezuelczyku jeden
z cz$onków Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Danii, która pod jego batut# zagra$a w finale
pierwsz# cz!%& IV Symfonii f-moll Piotra
Czajkowskiego.
Payare wyst#pi 22 marca na Wielkanocnym
Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie.
Zadyryguje Polsk# Orkiestr# Sinfonia Iuventus,
która wykona III Symfoni! Es-dur „Eroic!” Ludwiga
van Beethovena oraz Koncert skrzypcowy D-dur
Piotra Czajkowskiego, w którym solist# b!dzie
Erzhan Kulibaev.

Rafael Payare
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o tym si"  mówi

Urodzaj na utalentowanych dyrygentów z tego kraju sta$ si! faktem. El Sistema, model kszta$cenia
muzycznego w Wenezueli przynosi wspania$e efekty. Wielu wybitnych muzyków z tego kraju trafia
do najlepszych europejskich orkiestr, ale najbardziej spektakularne sta$y si! kariery dyrygentów
m$odego pokolenia, z których najstarszy jest Rafael Payare.
Wszyscy s# wychowankami Narodowego Systemu Orkiestr Dzieci!cych i M$odzie"owych,
wspomnianego El Sistema, o którym w Polsce sporo pisano przy okazji pierwszego koncertu
w naszym kraju Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, zaproszonej blisko trzy lata temu
przez El"biet! Pendereck#.
Program ten jest skierowany g$ównie do dzieci z trudnych %rodowisk, z przedmie%& i ma im da&
szans! na lepsz# przysz$o%& dzi!ki kontaktowi ze sztuk#. Ale jest te" otwarty dla wszystkich
ch!tnych. Bezp$atna edukacja muzyczna nie jest nastawiona na zawodowstwo. Dzieci graj#
w orkiestrach pod kierunkiem specjalistów. Starsze douczaj# m$odszych. Tworzy si! wi!(
i wspólnota, o któr# tu chodzi. Co wi!cej, muzykowanie wp$ywa na ca$# rodzin!: na koncerty,
w których bierze udzia$ dziecko, przychodz# rodzice, dziadkowie i dalsza familia. Koncerty te" s#
darmowe, a w zwi#zku z tym sale pe$ne. Wszyscy "yj# muzyk#.
Oto kilku najwybitniejszych beneficjentów El Sistema oraz jego za$o"yciela, dyrygenta José
Antonia Abreu, pod którego kierunkiem si! wykszta$cili:

Gustavo Dudamel
Wielka s$awa, wielka kariera. 31-latek z Barquisimeto. Obecnie dyrektor
muzyczny Los Angeles Philharmonic. Wcze%niej na czele Simón Bolívar
Youth Orchestra, rewelacyjnego zespo$u symfonicznego, z$o"onego
z najzdolniejszej m$odzie"y Wenezueli. Orkiestra ta sta$a si! fenomenem
artystyczno-kulturowym, który podchwyci$a wytwórnia Deutsche
Grammophon. P$yty nagrane przez Dudamela sprzedaj# si! w tysi#cach
egzemplarzy, za jedn# z nich otrzyma$ nagrod! Grammy. W swoim kraju jest
idolem m$odzie"y.

Diego Matheuz
Wielce obiecuj#cy artysta – w wieku 27 lat zosta$ g$ównym dyrygentem
Teatro La Fenice w Wenecji. Zaproszenie otrzyma$ po rewelacyjnie
poprowadzonym Rigoletcie. Jest tak"e g$ównym go%cinnym dyrygentem
Mozart Orchestra, której szefuje Claudio Abbado. Zasypywany propozycjami
od najlepszych orkiestr %wiata. By$ koncertmistrzem Simón Bolívar Youth
Orchestra, bliskim wspó$pracownikiem swego krajana, Dudamela.

Christian Vásquez
Pochodzi z Caracas. Równie" zaczyna$ kontakt z muzyk# jako dziewi!cioletni
skrzypek w dzieci!cej orkiestrze San Sebastian de los Reyes, pó(niej w Simón
Bolívar Youth Orchestra, z któr# zadebiutowa$ jako dyrygent w 2008 r.,
w wieku 24 lat, interpretuj#c II Symfoni! Mahlera. Jest dyrektorem
muzycznym Teresa Carreño Youth Orchestra of Venezuela i dyrygentem
go%cinnym orkiestr skandynawskich – w Gävle i Stavanger.

Joshua Dos Santos
26-latek. Prac! w ramach El Sistema wspomina jako wielk# szko$! "ycia.
Zacz#$ dyrygowa&, gdy mia$ 15 lat, dwa lata pó(niej ju" kierowa$ orkiestr#.
Z powodzeniem dyryguje w Stanach Zjednoczonych (Miami Symphony
Orchestra), a niedawno zadebiutowa$ równie" w Polsce, i to jako
interpretator Lutos$awskiego, dyryguj#c orkiestr# Filharmonii +ódzkiej.

Wenezuela eksportuje
dyrygentów

dyrygent, a orkiestra by$a wykonawc# jego
idei. Oczywi%cie nie zawsze, ale cz!sto tak
by$o. Dzisiaj jest to przede wszystkim
relacja.

W pracy dyrygenta z orkiestr$ jest
miejsce na demokracj#?
My%l!, "e tak; ale przede wszystkim istotna
jest kwestia zaufania. Je%li jest zaufanie,
wtedy wszystko si! uk$ada tak, jak
powinno. Je%li tego nie ma, wówczas
zaczyna si! walka, która do niczego
dobrego nie prowadzi. Kiedy relacja
mi!dzy dyrygentem a muzykami jest
w$a%ciwa, wtedy mo"na si! naprawd!
skupi& na muzyce, a to jest przecie"
najwa"niejsze.

Pracowa! pan ze wspania!ymi
dyrygentami: Claudio Abbado, Lorin
Maazel, Bernard Haitink, Gustavo
Dudamel. Którego z nich ceni pan
najbardziej?
Od ka"dego z nich wiele si! ucz!. To,
w jaki sposób komunikuj# si! z orkiestr#
jest niezwyk$e, mam na my%li energi!, któr#
w sobie maj#. My%l!, "e szczególnie bliski
jest mi Bernard Haitink. Uczestniczy$em
w prowadzonych przez niego kursach
mistrzowskich w Lucernie i wiele si!
wówczas nauczy$em. Jest wspania$# osob#,
potrafi fantastycznie wydoby& z orkiestry
to, co w niej najlepsze, nie u"ywaj#c
przy tym zbyt wielu s$ów. Claudio Abbado
to tak"e niezwyk$a osobowo%&, pe$na
energii. Gustavo Dudamel dok$adnie wie,
co i jak chce osi#gn#&… Naprawd! trudno
jest wskaza& tylko jednego.

Jaki jest pana ulubiony repertuar?
Jak dot#d czu$em si! bardzo komfortowo
w repertuarze, którym dyrygowa$em:
muzyka rosyjska, Beethoven, Mahler,
Bartók. Lubi! tak"e twórczo%& Krzysztofa
Pendereckiego. Na szcz!%cie nigdy dot#d
nie musia$em powiedzie&: „O nie, tego nie
b!d! dyrygowa$, to nie dla mnie”.

Kiedy po raz pierwszy zetkn$! si# pan
z muzyk$ Krzysztofa Pendereckiego?
Kiedy gra$em jako pierwszy waltornista
w Simón Bolívar Youth Orchestra.
Krzysztof Penderecki cz!sto z nami
pracowa$. To by$ niezwyk$y kontakt.
Na konkursie dyrygowa$em jego nowym
utworem – De natura sonoris no. 3. Bardzo
ceni! jego muzyk!.

Jakie ma pan marzenie jako dyrygent?
Jest wiele orkiestr %wiatowych, którymi
chcia$bym dyrygowa&: Berli'scy
Filharmonicy, Wiede'scy Filharmonicy,
Orkiestra Concertgebouw. Chcia$bym si!
z nimi zmierzy&.
Rozmawia! RRoobbeerrtt  KKaammyykk  ((TTVVPP  KKuullttuurraa))
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Simon Trp$eski Sabina von Walther M%za Rubackyt&

Michelle Breedt Barry Douglas

Kirill Karabits

Evelyn Herlitzius Erzhan Kulibaev 

Julian Rachlin Amanda HallVladimir Fedoseyev Andrew Craig Brown

Rudolf Buchbinder Maria Luigia Borsi John Axelrod Kristjan Järvi 
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Kameralistyka
W$a%nie na tegorocznym Wielkanocnym
Festiwalu, pierwszy raz po dziewi!ciu latach,
us$yszymy w Warszawie czo$owy brytyjski kwartet
smyczkowy, w którym altowiolist# jest Polak,
Krzysztof Chorzelski. Belcea Quartet przedstawi
wybór kwartetów smyczkowych Ludwiga van
Beethovena (op. 59 nr 1 i op. 131) – ich komplet
nagra$ na swoich najnowszych p$ytach, wydanych
przez wytwórni! Zig-Zag Territoires. Ponownie
wyst#pi# tak"e Artis Quartet i Tokyo String
Quartet – zaprezentuj# utwory Haydna,
Schuberta, Verdiego, Bartòka.
W ubieg$ym roku rozpocz!to cykl po%wi!cony
sonatom na fortepian i skrzypce Beethovena,
z udzia$em znakomitych kameralistów: skrzypka
Juliana Rachlina i pianisty Itamara Golana.
W tym roku zabrzmi# sonaty z op. 12 (nr 1 i 3)
i 30 (nr 2).

Piani"ci
Sonaty fortepianowe Haydna, Beethovena
i Schuberta wype$ni# recital wybitnego
austriackiego wirtuoza Rudolfa Buchbindera.
Jest on niemal pianist#-rezydentem oraz
przyjacielem festiwalu od pocz#tku jego istnienia.
Natomiast intryguj#cy solista z Macedonii, Simon
Trp*eski, pojawi si! na tej imprezie pierwszy raz,
prezentuj#c dzie$a Schuberta i Liszta.
W podwójnej roli pianisty i dyrygenta wyst#pi
Barry Douglas, który od fortepianu poprowadzi
zespó$ Camerata Ireland, wykonuj#c dzie$a
Mozarta, Beethovena, Fielda.

Verdi i Wagner
200. rocznica urodzin Giuseppe Verdiego
i Richarda Wagnera sta$a si! inspiracj#
przypomnienia dwóch dzie$ owych antagonistów
sceny muzycznej XIX wieku. Leopold Hager
poprowadzi drugi akt dramatu muzycznego
mistrza z Bayreuth – Tristana i Izoldy (1859),
w którym wyst#pi# %piewacy specjalizuj#cy si!
w partiach Wagnerowskich: Stefan Vinke
(Tristan), Evelyn Herlitzius (Izolda), Franz
Hawlata (Król Marek), Michelle Breedt
(Brängene), oraz Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic.
Realizowany od pi!ciu edycji festiwalu cykl
Nieznane opery tym razem wype$ni pierwotna,
ma$o znana wersja Simona Boccanegry Verdiego
(1857). Podobnie jak w poprzednich latach

koncertowe wykonanie opery poprowadzi +ukasz
Borowicz, dyryguj#c Polsk# Orkiestr# Radiow#
i Chórem Filharmonii Narodowej. W partiach
solowych wyst#pi# m$odzi ameryka'scy wokali%ci,
m.in. Stephen Powell (Boccanegra), Amanda Hall
(Maria) oraz studenci lub absolwenci Yale School
of Music w Nowym Yorku, przygotowani przez
profesor Doris Yarick-Cross.
W zwi#zku z tak# okazj#, jak Rok Verdiowski, nie
mog$o zabrakn#& niezwyk$ego dzie$a, jakim jest
Messa da Requiem, o którym Brahms powiedzia$,
"e „móg$ je napisa& tylko geniusz”. W koncercie
fina$owym zabrzmi ono pod batut# Krzysztofa
Pendereckiego. Solistami b!d#: Maria Luigia
Borsi, Tea Demurshvili, Francesco Demuro
i Nikolay Didenko.

Wielka trójca
W programie Festiwalu nie zabraknie równie"
polskich akcentów jubileuszowych. Koncert
wiolonczelowy Witolda Lutos$awskiego wykona
Nikolas Altstädt, laureat Credit Suisse Young
Artists Award (2010) i uczestnik szeroko
zakrojonego programu New Artist’s Generation
rozg$o%ni BBC.
Solist# w II Koncercie skrzypcowym „Metamorfozy”
Krzysztofa Pendereckiego b!dzie Jaros$aw
Nadrzycki, wyst!puj#cy w ostatnich dwóch
sezonach z najwybitniejszymi %wiatowymi
dyrygentami i orkiestrami.
Ameryka'ski dyrygent John Axelrod wraz
z Orkiestr# Symfoniczn# i Chórem Filharmonii
Narodowej poprowadzi II Symfoni!
„Kopernikowsk%” Henryka Miko$aja Góreckiego.

Partie solowe za%piewaj# sopranistka Aleksandra
Kubas-Kruk i baryton Robert Gierlach.

Dyrygenci i orkiestry
Wielbicieli wielkiej symfoniki ucieszy zapewne
perspektywa wys$uchania IV Symfonii
„Romantycznej” Antona Brucknera oraz jego 
Te Deum, które zabrzmi# pod batut# Huberta
Soudanta.
Jak zwykle na Wielkanocnym Festiwalu wyst#pi#
cenione europejskie orkiestry. Wielka Orkiestra
Symfoniczna im. Czajkowskiego z Moskwy
pod kierunkiem Vladimira Fedoseyeva
wykona X Symfoni! Dymitra Szostakowicza; 
MDR Sinfonieorchester z Lipska pod dyrekcj#
Kristjana Järviego zaprezentuje Ósm%
Beethovena, a tak"e b!dzie towarzyszy$a
Jaros$awowi Nadrzyckiemu w Koncercie
skrzypcowym Pendereckiego.
Z najm$odszymi sta"em, lecz maj#cymi ju"
wyrobion# mark! polskimi zespo$ami
zaprezentuje si! nowa generacja dyrygentów.
Pochodz#cy z Ukrainy Kirill Karabits
zainauguruje Festiwal IX Symfoni% Beethovena
przy udziale Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej. Karabits od czterech lat
piastuj#cy funkcj! g$ównego dyrygenta Orkiestry
Symfonicznej w Burnemouth (Anglia) jest
zapraszany do wspó$pracy przez najlepsze
orkiestry starego kontynentu.
Ubieg$oroczny zwyci!zca Malko Competition
w Kopenhadze, Wenezuelczyk Rafael Payare
poprowadzi orkiestr! Sinfonia Iuventus. Solist#
b!dzie Erzhan Kulibaev, laureat
mi!dzynarodowych konkursów skrzypcowych,
m.in. im. Wieniawskiego w Poznaniu – wykona
Koncert skrzypcowy D-dur Piotra Czajkowskiego.

Pozamuzycznie
Zgodnie z tradycj# g$ówny nurt koncertowy
Festiwalu uzupe$niony jest przez liczne
wydarzenia towarzysz#ce, jak Wystawa
Manuskryptów w Bibliotece Jagiello'skiej 
(14–29 marca), Mi!dzynarodowe Sympozjum
Naukowe (obie imprezy podejmuj# przewodnie
has$o 17. Festiwalu – „Beethoven: wznios$o%&
i entuzjazm”), a tak"e Mistrzowski Kurs Wokalny
prowadzony przez Doris Yarick-Cross, dziekana
Wydzia$u Wokalnego i Operowego Yale School 
of Music. Autorem festiwalowego plakatu jest
warszawskie artysta Tymek Borowski. BM

Wielkanocny Festiwal czas zacz#$
Kameralistyka – rocznice – wschodz&ce talenty estrad koncertowych. Wokó! tych hase! zbudowany

jest program 17. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, 
który rozpocznie si" 17 marca i potrwa blisko dwa tygodnie, do $wi&t. 

Zaprasza dyrektor generalna festiwalu, El'bieta Penderecka, 
prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. 

A
RC

H
IW

U
M

 S
TO

W
A

RZ
YS

ZE
N

IA
 IM

. L
. V

AN
 B

EE
TH

O
VE

N
A 
(1

6)

PI
O

TR
 K

U
CI

A



top ten

Teatry najch"tniej wystawiaj& te tytu!y, 
które nie przeciwstawiaj& si" tradycyjnym 
gustom widzów.
Jacek Marczy!ski

Verdi, Puccini i Mozart to niezmiennie najpopularniejsi
kompozytorzy operowi. Nie zaskakuje zestawienie 104 tys.
przedstawie', jakie w ostatnich pi!ciu sezonach zagrano 
w 59 krajach %wiata. W$a%ciwie ka"dy u$o"y$by podobn# list!
najpopularniejszych oper, bo pierwsza dziesi#tka sk$ada si!
wy$#cznie z samych pewniaków. Króluj#: Giuseppe Verdi 
z Traviat% (1. miejsce) i Rigolettem (9.), Giacomo Puccini
(Cyganeria – miejsce 2., Tosca – 5. i Madame Butterfly – 8.)
oraz Wolfgang Amadeusz Mozart (Czarodziejski flet – 4.,
Wesele Figara – 6. i Don Giovanni – 9.).

Mi!dzy trzech operowych gigantów zdo$a$ si! wcisn#& Georges Bizet, 
ale te" trudno sobie wyobrazi& jakikolwiek teatr na %wiecie bez Carmen (3.). 
Na 8. miejscu listy, prezentowanej na www.operabase.com uplasowa$a
najwspanialsza w dziejach opera komiczna – Cyrulik sewilski Rossiniego. 
Pierwszy Wagner pojawia si! dopiero na 23. pozycji i jest to oczywi%cie 
Holender Tu"acz.
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Debussy
Peleas i Melizanda
re%. Robert Wilson
Teatro Real 
w Madrycie

© JAVIER DEL REAL/TEATRO REAL
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Dla polskiego widza zaskakuj#ca
mo"e by& wysoka, 12. lokata
zupe$nie niegranej u nas opery
Engelberta Humperdincka Ja'
i Ma"gosia, ale warto pami!ta&, "e

jedna trzecia wszystkich przedstawie'
operowych odbywa si! w Niemczech. W liczbie
obejrzanych spektakli na milion mieszka'ców
Niemców wyprzedzaj# Austriacy i Esto'czycy.
W tej klasyfikacji Polska zajmuje 22. lokat!
– za Islandi# i S$oweni#. Mo"emy wszak"e
pociesza& si! faktem, "e o dziesi!& miejsc za nami

s# Stany Zjednoczone. Mimo "e w liczbach
bezwzgl!dnych Amerykanie maj# co roku
do wyboru ponad trzy razy wi!cej przedstawie'
ni" Polacy, dost!pno%& do teatru operowego jest
tam znacznie mniejsza ni" u nas.
Pozosta'my jednak przy najpopularniejszych
tytu$ach. Teatr operowy na pocz#tku XXI wieku
egzystuje dzi!ki sprawdzonej klasyce i ta sytuacja
nie zmienia si! od dawna. Klasyfikacja
uaktualniana po ka"dym sezonie ulega jedynie
drobnym modyfikacjom. Dawno te" nie objawi$o
si! dzie$o, które zrobi$oby prawdziwie %wiatow#

karier!. Do najg$o%niejszych utworów ostatniej
dekady nale"y opera, któr# w 2000 r.
skomponowa$ Amerykanin Jake Haggie – Dead
Man Walking. Libretto oparto na g$o%nej ksi#"ce
Helen Prejean, która wcze%niej doczeka$a si!
filmowej wersji ze znakomitymi kreacjami Susan
Sarandon i Seana Penna. Sukces tej opowie%ci
w %wiecie opery wystarczy$ jednak zaledwie
do zaj!cia miejsca pod koniec drugiej setki
najcz!%ciej grywanych tytu$ów.
Wi!ksz# liczb! przedstawie' mia$ Pami!tnik Anny
Frank – monodram na sopran i orkiestr!

38

3. 
Benjamin Britten – 
Obrót %ruby
Opera z 1954 r. tak kompletnie
w Polsce nieznana, "e
funkcjonuje wy$#cznie
pod angielskim tytu$em: The
Turn of the Screw. Horror
z podtekstami seksualnymi,
w którym guwernantka walczy
o dzieci z upiorami przesz$o%ci.
Britten ozdobi$ to muzyk#
bogat# w niuanse. S$ynna
inscenizacja ostatnich lat
– festiwal w Glyndenbourne
(re". Jonathan Kent, 2006–
2011). Na zdj!ciu spektakl
z London Coliseum, re" David
McVickar.

1. 
Leo+ Jana*ek – Jenufa
Libretto jest typowym melodramatem
o dziewczynie z nie%lubnym dzieckiem.
Postacie wykraczaj# jednak poza
operowy szablon (intryguj#ca
Ko%cielnicha), a partytura $#czy
za$o"enia dramatu muzycznego
z fragmentami wzorowanymi
na morawskim folklorze. Jenufa
– wystawiona w Warszawskiej Operze
Kameralnej (2004) – nadal czeka
na interesuj#c# inscenizacj! w Polsce.
Na zdj!ciu: Staatsoper Monachium, 
re". Barbara Frey, 2009.
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kameraln# Grigorija Frida z 1980 r. (129. lokata).
Phillip Glass, Hans Werner Henze czy John
Adams uznanie w operze zawdzi!czaj# faktowi,
"e s# autorami wielu dzie$ scenicznych, z których
"adne jednak nie dorówna$o w ostatnich
sezonach sukcesem tym dwóm utworom.
Has$o „opera wspó$czesna” publiczno%&
na ca$ym %wiecie uto"samia z dzie$ami
powsta$ymi w XX stuleciu, cho& oczywi%cie
trzeba dokona& tu pewnych wyklucze'.
W przeciwnym razie w takim rankingu
mieliby%my do czynienia z absolutn# dominacj#

dwóch kompozytorów: Giacomo Pucciniego
i Richarda Straussa. Doceniaj#c ich nowatorskie
na swoje czasy poszukiwania muzyczne, uzna&
nale"y, "e stylistycznie obaj przynale"#
do poprzedniej epoki. W mniejszym za% stopniu
wytyczali dla opery nowe szlaki.
Ranking najcz!%ciej wystawianych
oper XX wieku sk$ada si! zatem z utworów,
które uplasowa$y si! dopiero w po$owie
pierwszej setki wszystkich dzie$ obecnych
na %wiatowych scenach. Je%li kto% chcia$by
narzeka& na konserwatywne gusty Niemców,

Amerykanów, Francuzów czy Brytyjczyków,
niech sobie u%wiadomi, jak wiele sami mamy
do odrobienia, skoro wi!kszo%& tych utworów
w polskich teatrach w ogóle si! nie pojawia.
Blisko pierwszej dziesi#tki arcydzie$ XX wieku
znalaz$ si! Król Roger. W ci#gu ostatnich pi!ciu
lat pojawi$ si! na scenach Petersburga,
Barcelony, Pary"a, Bonn, tak"e na festiwalach
w Bregencji i w Edynburgu. Tym niemniej 
Karol Szymanowski nie jest najpopularniejszym
polskim kompozytorem operowym, wci#"
wyprzedza go poczciwy Moniuszko.
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4. 
Alban Berg – Wozzeck
Genialne po$#czenie za$o"e'
muzyki atonalnej z odwo$aniem
do tradycji, bo ka"dej scenie Berg
nada$ klasyczn# form! muzyczn#.
Dzisiejszy teatr odnajduje tu
uniwersaln# w wymowie tragedi!
o cz$owieku odrzuconym przez
spo$ecze'stwo. O tym te" by$
spektakl Krzysztofa
Warlikowskiego w Operze
Narodowej w 2006 r., a w Gran
Teatre del Liceu – inscenizacja
Calixto Bieito (na zdj!ciu).

2. 
Francis Poulenc – Dialogi
karmelitanek
Jak na oper! powsta$# w latach 50., to
utwór bardzo tradycyjny, ale Poulenc
powiedzia$: „Moje karmelitanki potrafi#
%piewa& tylko muzyk! tonaln#”. Mo"e
dzi!ki temu widzowie lubi# to
widowisko historyczne o dynamicznej
narracji? Jedyne polskie wystawienie
w Teatrze Wielkim w +odzi w 2000 r.
przesz$o bez echa.
Na zdj!ciu: Bayerische Staatsoper
Monachium, re". Dmitri
Tcherniakov, 2010.
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5. 
Claude Debussy – Peleas i Melizanda
Dzie$o z 1904 r., ale nale"#ce do kanonu wspó$czesnego teatru. 
Ta francuska odpowied( na dramaty Wagnera to wzór tzw. opery
literackiej, subtelna muzyka s#czy si! niespiesznie, nie zag$uszaj#c
s$owa. Polski widz mia$ okazj! obejrze& w 2002 r. jedynie wersj!
kameraln# (z fortepianem) w Operze Narodowej.
Na zdj!ciu: Opera Bastille, re". Robert Wilson.

7. 
Sergiusz Prokofiew – Mi!o%& do trzech pomara'czy
Najbardziej lubiana opera (z 1919 r.) Prokofiewa, który nie powtórzy$
ju" takiego sukcesu. Zamiast typowo rosyjskiego patosu jest tu "art 
i groteska. Marsz z tej opery sta$ si! samodzielnym przebojem. 
W 2002 r. do Opery Narodowej t! operow# bajk! przywióz$
moskiewski Teatr Bolszoj (na zdj!ciu).
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9. 
Benjamin Britten – Sen nocy letniej
Mistrzowskie po$#czenie poetycko-komediowego %wiata Szekspira
z muzyk#. Wspania$e tworzywo do zabawy w nowoczesny teatr,
z elementami parodii XIX-wiecznej opery. W Polsce zainteresowa$a
si! nim na razie Beata Redo-Dobber, realizuj#c w 2012 r. spektakl ze
studentami warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego.
Na zdj!ciu: spektakl z festiwalu w Glyndebourne.
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10. 
Benjamin Britten – 
Peter Grimes
Od tego mrocznego dzie$a 
z 1945 r. o romantycznym
samotniku odrzuconym przez
%rodowisko, a szukaj#cym
swojego miejsca w%ród innych,
zacz!$a si! %wiatowa kariera
Brittena jako kompozytora
operowego. Kiedy doczekamy si!
wreszcie polskiej premiery?
Na zdj!ciu: Deutsche Oper
Berlin, re". David Alden,
Christopher Ventris (Grimes),
2013

6. 
Igor Strawi&ski – (ywot
rozpustnika
Strawi'ski dobiega$
osiemdziesi#tki, gdy zachwyci$
oper#, odwo$uj#c# si!
do Händla, Mozarta
i Rossiniego. 
Dzi% to dzie$o uwa"ane jest
za postmodernistyczne, 
co jeszcze wzmacnia jego
popularno%&. S# w nim tre%ci
wa"ne, o czym %wiadcz# %wietne
spektakle z 2010 r.: Krzysztofa
Warlikowskiego (Staatsoper
w Berlinie) i Marka Weissa
(Warszawska Opera
Kameralna).
Na zdj!ciu: Staatsoper Unter
den Linden, re". Krzysztof
Warlikowski, 2010.

8. 
Dymitr Szostakowicz – Lady
Makbet mce'skiego powiatu
S$aw! zawdzi!cza walorom
teatralno-muzycznym. 
W 1936 r. oper! t! obejrza$
Stalin i oskar"y$ Szostakowicza
o formalizm. Na %wiatowe sceny
wróci$a ponad 30 lat pó(niej.
Muzyka przesi#kni!ta jest
erotyzmem, co %wietnie pokaza$
Martin Ku,ej w spektaklu
na scenie De Nederlandse Opera
w Amsterdamie, i co udowadnia
Gabriel Chmura, dyryguj#c
spektaklami 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Na zdj!ciu: Barbara Kubiak,
Sergey Nayda.
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1.
Wydaje si!, "e powodem by$a modernistyczna
postawa kompozytora. Wieloletnia praca
nad w$asnym, nowym j!zykiem muzycznym tak
go poch$on!$a, "e nie wyobra"a$ sobie
skomponowania opery, która powiela$aby
tradycyjne konwencje. Zarówno elementy
teatralne, libretto, jak i muzyka musia$yby by&
nowe. Drugi powód mia$ charakter zewn!trzny
– Lutos$awski "y$ i dzia$a$ w miejscu i czasach
bardzo niespokojnych, w warunkach
diametralnie odmiennych ni" te, w których
tworzyli jego koledzy z Zachodu: Olivier
Messiaen (rocznik 1908), Eliott Carter
(rocznik 1908), John Cage (rocznik 1912) czy
rówie%nik, Benjamin Britten.
Jako usprawiedliwienie odwrotu
od nowoczesnego j!zyka, wci#" przypomina si!
niesprzyjaj#ce warunki, w jakich "y$ Dymitr
Szostakowicz (ur. 1906), lecz "yciowe
okoliczno%ci równie" Lutos$awskiemu przez
wiele lat nie sprzyja$y. Jednym z istotnych
powodów „zapó(nienia” w podj!ciu wielu
kompozytorskich tematów, w tym formy
muzyczno-teatralnej, by$y najpierw tragiczne
do%wiadczenia rodzinne (%mier& ojca i stryja
w Moskwie z r#k bolszewików), które bole%nie
naznaczy$y wczesne lata "ycia kompozytora,
dystansuj#c go zarazem do polityki. Potem
– wojna, odpowiedzialno%& za coraz bardziej
bezradn# "yciowo matk! i opieka, któr# j#
otacza$. Wreszcie stracona – z punktu widzenia
autentycznej twórczo%ci – powojenna dekada
panowania w Polsce estetycznego terroru,
jakim by$a doktryna socrealizmu. Tak by$o a"
do odwil"y w 1956 r. Kompozytorzy z Zachodu
w porównaniu z Lutos$awskim "yli wi!c
w warunkach cieplarnianych, mogli spokojnie
pracowa& nad nowym muzycznym j!zykiem, co
dla XX-wiecznych modernistów by$o przecie"

wyzwaniem najwa"niejszym. Wydaje si!, "e
Lutos$awski dzie$a teatralno-muzycznego
po prostu podj#& nie zd#"y$.
Lecz czy gdyby ów czas nie zosta$ utracony,
powsta$oby surrealistyczne, muzyczno-
teatralne dzie$o, o którym przez dziesi#tki lat
rozmy%la$? Wiadomo na pewno, "e "ywio$
sceny bardzo kompozytora poci#ga$
– regularnie uczestniczy$ przecie" w teatralnych
premierach. W latach 40. i 50. komponowa$ te"
muzyk! dla wielu scen warszawskich, ale
w tamtych czasach nie mog$o by& to dla niego
tym, czym jest na przyk$ad dla dzia$aj#cego
w zupe$nie innych realiach Paw$a Mykietyna,
czyli kompozytorsk# prac# traktowan# jako
pole przeprowadzania wa"nych muzycznych
eksperymentów, któr# wykonuje si! z pasj#.
Lutos$awski pisa$ dla teatrów zarobkowo i – jak
w monografii kompozytora pisz# Danuta
Gwizdalanka i Krzysztof Meyer – wype"nia" swe
zadania solidnie, acz bez szczególnego
zaanga#owania. Jego muzyka pisana do sztuk
teatralnych, wystawianych g$ównie w Teatrze
Polskim w Warszawie niewiele mia"a wspólnego
z indywidualnym stylem kompozytora. Wszystko,
co dzia$o si! wówczas w teatrach poddane by$o
wnikliwej cenzurze, nie by$o tam miejsca
na eksperymenty. W styczniu 1948 r.
Lutos$awski skomponowa$ muzyk! do Cyda
Pierre’a Corneille’a w re"yserii Edmunda
Wierci'skiego, potem do kolejnych spektakli
tego re"ysera; wspó$pracowa$ te" m.in.
z Leonem Schillerem i Erwinem Axerem.
Jednak rezultatem tej dzia$alno%ci zawsze by$a
muzyka konwencjonalna, daleka od jego
osobistych aspiracji i nie budz#ca zastrze"e'
cenzorów. Nieco powa"niej traktowa$
Lutos$awski wspó$prac! z Teatrem Polskiego
Radia, dla którego przez kilkana%cie lat, mi!dzy
rokiem 1945 a 1960, napisa$ muzyk!

do w sumie oko$o 80 s$uchowisk.
Na szczególn# uwag! zas$uguje stylizowana
na renesansowe interludia muzyka
do s$uchowiska poetyckiego prezentuj#cego
Sonety Pierre’a Ronsarda (1954). Jednak
równie" tu nie znajdziemy utworów, które
mog$yby konkurowa& z autonomiczn#
twórczo%ci# mistrza.

2.
Jaka zatem mia$a by& opera, czy raczej dzie$o
muzyczno-teatralne Witolda Lutos$awskiego,
gdyby je skomponowa$? Odpowiedzi
znajdziemy w wypowiedziach i zapiskach
samego kompozytora.
W Zeszycie my'li – notatniku zawieraj#cym
rozmaite refleksje na temat muzyki
– pod dat# 21 lutego 1959 r. znajdujemy wpis:
Przeczyta$ jeszcze raz „Nadzwyczajn% rakiet!”
Wilde’a – temat do 1-aktówki, a w ka#dym razie
dobry przyk"ad do zastosowania idei umowno'ci
najdalej posuni!tej jako jedynego wyj'cia dla opery.
Dwa lat pó(niej, pod dat# 12 marca 1961 r.,
w tym samym dzienniku artystycznym
Lutos$awski notuje: Sztuka w Polsce cz!sto
pojmowana by"a przez samych twórców w sposób
infantylny: „my te#…”, „dorówna$…”, „polski
wariant jakiego' kierunku…”, „narodowe
cechy…”, „polski Picasso, polski Bartók, polski
Salvador Dali…”. Udawanie doros"ych i tyle.
Cech% artysty autentycznego jest zdolno'$ wzi!cia
na siebie odpowiedzialno'ci za fizjonomi! i losy
sztuki jego epoki. Tylko t% drog% dochodzi si!
do czego'. Ka#dy, nawet najskromniejszy talent,
je'li potrafi cho$ odrobin! tej odpowiedzialno'ci
wzi%$ na siebie – ma swoje miejsce w historii
sztuki. Reszta to paso#yty, m%ciciele, uprzykrzona
ha"astra.
No tak, Lutos$awski mia$ bardzo osobn# wizj!
opery, nie by$o w niej miejsca na kopiowanie

Dlaczego Lutos!awski 
nie skomponowa! opery?
Surrealizm, elektronika, ca!kowicie nowa, 
daleka od konwencji idea teatru – takie 
mia! plany, ale dzie!o operowe nie powsta!o.

Ewa Szczeci!ska (Polskie Radio)
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wzorów z Zachodu. Wprost i najbardziej
klarownie pogl#dy na ten temat wyrazi$
w radiowej rozmowie, któr# w 1971 r.
przeprowadzi$ z nim Janusz Cegie$$a.
Lutos$awski mówi$ wówczas o anachronizmie
dawnej operowej konwencji, ca$kowicie
nieprzydatnej dla wspó$czesnego kompozytora
(przy innej okazji stwierdzi$: Opera jest dla mnie
rodzajem sztuki najbardziej zramola"ym).
Najwi!kszy problem mia$ z samym %piewem
na scenie, dla którego nie widzia$ artystycznego
usprawiedliwienia. )piew na scenie by$by
do zaakceptowania pod jednym warunkiem:
w teatrze, w którym stopie( umowno'ci by"by tak
wysoki, #e fakt 'piewania zamiast mówienia by"by
ju# tylko jednym ze szczegó"ów. Ulubionym,
pozytywnym przyk$adem takiej umowno%ci
by$a wielokrotnie przez Lutos$awskiego
przywo$ywana opera Dziecko i czary
Maurice’a Ravela, zw$aszcza %piewaj#cy fotel
i figura staruszka symbolizuj%cego tabliczk!
mno#enia. Widz! dla siebie mo#liwo'ci w teatrze
wychodz%cym od teatru surrealistycznego, teatru
absurdu – pisa$ Lutos$awski, a Heinz Holliger
w rozmowie przeprowadzonej niedawno przez
Krzysztofa Komarnickiego wspomina o jego
planach skomponowania opery La conférence
des oisseaux. Lutos$awski zawsze podkre%la$, "e
nie interesuje go teatr abstrakcyjny, lecz taki,
który jakie% tre%ci przekazuje. Niemniej ma to
by& j!zyk nierealistyczny, bo 'piew na scenie
w miejsce mówienia jest krzycz%co
nierealistycznym 'rodkiem.
Dopóki cho$by jaki' zarys nowej konwencji nie
zjawi mi si! w wyobra)ni, nie jestem w stanie
niczego zacz%$ – mówi$ Lutos$awski o pracy
nad oper# we wspomnianej rozmowie z Cegie$$#.
W operowej realizacji chodzi$o kompozytorowi
o daleko, a" do absurdu posuni!t#, „ide!
umowno%ci”, a tak"e o dzie$o osobne i w$asne,

w którym jego artystyczna wyobra(nia nie
kopiowa$aby wzorów ju" istniej#cych
– Lutos$awski zdecydowanie nie chcia$ by&
prowincjonalnym kompozytorem z Polski. 
By& mo"e w dziele scenicznym po raz pierwszy
zrealizowa$by te" zamys$ po$#czenia g$osów
i instrumentów z elektronik#? W przechowy-
wanym w archiwum Fundacji Paula Sachera
w Bazylei zbiorze r!kopisów kompozytora
znajduje si! notatka o planowanym utworze,
opartym na opowiadaniu Franza Kafki
Przed prawem, który skomponowa& mia$
na dwóch lub jednego solist!, chór i orkiestr!
oraz media elektroakustyczne.

3.
Rozmy%lania Witolda Lutos$awskiego
nad now# operow# konwencj# trwa$y latami, co
najmniej od lutego 1959 r. Namiastk# tych
d#"e' by$y dzie$a, które stanowi# dzi% warto%&
same w sobie: Trois poèmes d’Henri Michaux
na chór mieszany i orkiestr! (1963), Paroles
tissées na tenor i orkiestr! kameraln# do s$ów
Jeana-François Chabruna (1965), Les espaces
du sommeil na baryton i orkiestr! do s$ów
Roberta Desnosa (1975).
Le grand combat – druga cz!%& Poematów Henri
Michaux – to co% w rodzaju muzycznej sceny,
co przyznawa$ sam kompozytor.
Wreszcie Chantefleurs et chantefables na sopran
i orkiestr! (1990) – cudowny koncertowy cykl
pie%ni do dziewi!ciu wybranych
surrealistycznych wierszyków Desnosa.
Dzieci!ca wyobra(nia (jak u Ravela!)
doprowadzi$a go zatem do jednej
z najwspanialszych w XX wieku muzycznych
wizji, opiewaj#cych oniryczno-ba%niow#,
odrealnion# rzeczywisto%&. Logika tych
zespolonych ze sob# s$ów i muzycznych
konstrukcji nie jest logik# opowie%ci czy

dialogu, lecz logik# snu. Wybiera$ zatem
odpowiednie teksty, które nios$y potem jego
wyobra(ni! w stron! barwnej i bajkowej
muzyki. Bo, jak mówi$: W poezji, w której
wszystko do ko(ca jest powiedziane, nie ma
po prostu miejsca na muzyk!. Najdoskonalszym
tego uj!ciem wydaje si! ostatni cykl, w którym
magia natury – kwiatów, zwierz#t, ptaków
i owadów – zrealizowana zosta$a nie na scenie,
lecz koncertowej estradzie. Nie przypadkiem
Chantefleurs et chantefables jest dzi% jednym
z najcz!%ciej wykonywanych utworów mistrza.
A mo"e nada$by si! na scen!? To nie jest
wykluczone.

4.
Najciekawsz# form! dramaturgicznego zmys$u
Witolda Lutos$awskiego maj# jego najwi!ksze
dzie$a instrumentalne: Kwartet smyczkowy,
Koncert wiolonczelowy i III Symfonia.
Lutos$awski-modernista, podkre%laj#cy
na ka"dym kroku autonomi! muzycznej sztuki,
mówi$ o nich j!zykiem zaskakuj#co
nieabstrakcyjnym. Np. przy okazji polskiej
premiery Koncertu wiolonczelowego pisa$
o sytuacjach muzycznych, w których mowa
o „zapraszaniu do dialogu”, „w%ciek$ych
interwencjach tr#bek i orkiestry”, „próbie si$
mi!dzy wiolonczel# a orkiestr#”, oraz
o „atakowaniu solowej wiolonczeli przez coraz
to inne, drobne grupy instrumentów”. Sytuacja
muzyczna rozgrywana w tym utworze jest
zatem pe$na napi!cia, „widowiskowa” i bardzo
dramaturgiczna, o ogromnym teatralnym
potencjale. Szereg sytuacji typowych raczej dla
dramatu ni# dla muzyki zosta" tu zastosowany
jako zasada nawi%zywania nast!puj%cych
po sobie my'li muzycznych – pisa$ kompozytor
w tek%cie O roli s"owa, teatralno'ci i tradycji
w muzyce.
Podobnie jest w kameralnym, na pozór
intymnym Kwartecie smyczkowym. Komentuj#c
utwór na potrzeby publiczno%ci, nie u"ywa$
Lutos$awski wprawdzie tak dalece
ilustracyjnego j!zyka jak w przypadku Koncertu
wiolonczelowego, ale i tu pojawiaj# si! okre%lenia
typu „gwa$towny charakter”, „przesilenie” czy
okre%lenie narracji rozpoczynaj#cej utwór partii
pierwszych skrzypiec jako recitativo.
W kwartecie, na oczach i uszach koncertowej
publiczno%ci rozgrywa si! bowiem czysto
muzyczna scena dramatyczna, aleatoryczna
(swobodna) rytmika utworu, oddana
do realizacji wykonawcom – ma by& wedle s$ów
kompozytora bliska narracji ludzkiej mowy.
Mo"e zatem Lutos$awski nie musia$
komponowa& opery? Mo"e sw# surrealistyczn#,
pe$n# niedopowiedze' wizj! teatru
muzycznego zrealizowa$ w pe$ni w muzyce
czysto instrumentalnej?

BM

Witold Lutos!awski w swojej pracowni w willi przy ul. )mia!ej na *oliborzu, 1973.
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WWAAGGNNEERR
– Warto dostrzec w nich dwie
twarze jednej epoki, usytuowane
wzgl"dem siebie niczym awers
i rewers – postuluje Piotr Deptuch
z okazji 200. rocznicy urodzin
Giuseppe Verdiego i Richarda
Wagnera.
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Zgodnie z logik# kalendarza %wiat
muzyczny dedykuje rok 2013 dwóm
wielkim kodyfikatorom XIX-wiecznej
opery – Verdiemu i Wagnerowi.
Obydwaj kompozytorzy znakomicie

funkcjonuj# zarówno w przestrzeni wykonawczej,
jak i w muzykologicznej refleksji. Trudno
oczekiwa&, aby tegoroczne obchody przynios$y
jakie% przewarto%ciowania. Warto jednak
przyjrze& si! temu, co zmieni$o si! od czasu
poprzednich jubileuszy. 

Wagner
Ostatni# wagnerowsk# rocznic! %wi!towano
w 1983 r., w setn# rocznic! %mierci kompozytora.
W ci#gu minionych 30 lat nast#pi$a niebywa$a
ekspansja dzie$ niemieckiego geniusza, które
opu%ciwszy getto Bayreuth i kilku niemieckich
metropolii, niczym lawa rozla$y si! po scenach
ca$ego %wiata. Oczywi%cie – wielkie dramaty
muzyczne Wagnera zawsze b!d# wydarzeniem
i wykonawczym probierzem, ale nie czekamy
na nie w poczuciu wyj#tkowo%ci. Znakomite
wykonania pojawiaj# si! miejscach, które kiedy%
niekoniecznie stanowi$y przestrze' pierwszego
wyboru dla ca$ej rzeszy Wagnerowskich fanów.
Wystarczy tu wspomnie& s$ynn# realizacj!
Pier'cienia Nibelunga z Królewskiej Opery
w Kopenhadze, wydan# pó(niej w wersji DVD
przez Decca Classics. Realizacje sceniczne
uzupe$niaj# liczne koncerty, cho&by niedawne
znakomite prezentacje ca$o%ci Tristana i Izoldy
z udzia$em Niny Stemme w Berlinie – pod batut#
Marka Janowskiego i w Pary"u – z dyryguj#cym
Mikko Franckiem. A przecie" na absencj! tego
dzie$a w teatrach operowych mieszka'cy tych
miast narzeka& nie mog#. Melomani maj# w tej

chwili styczno%& z ca$ym w zasadzie
kompozytorskim dorobkiem mistrza z Bayreuth.
Rienzi z roku na rok poczyna sobie coraz %mielej
(znakomita produkcja w Berli'skiej Deutsche
Oper), a nawet m$odzie'cze Boginki zosta$y
pob$ogos$awione batut# Marca Minkowskiego.
Dzie$a Wagnera sta$y si! te" polem
eksperymentów i ca$ej serii re"yserskich
dekonstrukcji. W tym kontek%cie wspomnie&
trzeba &piewaków norymberskich z 2008 r.
w re"yserii Kathariny Wagner, której
prowokacyjna „ostra jazda” i daleko id#cy dystans
do spu%cizny genialnego pradziadka (chwilami
zabawny, trzeba przyzna&) przysporzy$y
urodziwej spadkobierczyni operowego imperium
tyle" s$awy, co druzgoc#cych krytyk. Ale pewnie
o to chodzi$o.
Z drugiej strony, dzie$o Wagnera – jak dot#d – nie
otworzy$o podwojów przed artystami z kr!gu tzw.
wykonawstwa historycznego w stopniu, który
przewidywano pod koniec ubieg$ego stulecia.
Po serii fragmentarycznych projektów Rogera
Norringtona, r!kawic! podj#$ odwa"nie sir Simon
Rattle, który w 2004 r. zaprezentowa$ koncertow#
wersj! Z"ota Renu z udzia$em znakomitej
Orchestra of the Age of Enlightenment.
Prezentacja mia$a jednak charakter efemeryczny,
a brytyjski maestro dalsze przygody
z Pier'cieniem… kontynuowa$ ju"
z Filharmonikami Berli'skimi. By& mo"e jak#%
efektown# zmian! przyniesie Marc Minkowski
– coraz odwa"niej si!ga po wagnerowsk#
spu%cizn!. 
Na tym tle rodzime dokonania prezentuj# si!
nader mizernie. Cho& dwukrotnie pokazano
ca$o%& Pier'cienia… (Warszawa, Wroc$aw),
a Parsifala nawet trzykrotnie (Warszawa, Pozna',

Wroc$aw), to k$uje w oczy absencja &piewaków
norymberskich (czy to aby nie ideologiczno-
-polityczne przes#dy leg$y u podstaw ca$kowitego
zanegowania jednej z najwspanialszych
operowych partytur w historii). Równie"
szcz!%cia nie do%wiadczy$ Tristan – kolejny filar
wagnerowskiej s$awy, który mimo wcze%niejszych
zapowiedzi Opery Narodowej nie pojawi$ si!
na tej scenie. Na razie niew#tpliw# zalet# jest
otwarcie granic ca$ej Europy i wynikaj#ca z tego
„blisko%&” Berlina, z jego znakomit# i bardzo
estetycznie spolaryzowan# ofert# wagnerowskich
spektakli. 

Verdi
Nigdy nie móg$ narzeka& na brak zainteresowania
ze strony wykonawców i publiczno%ci, wi!c
trudno oczekiwa&, by co% mia$o si! zmieni&
w ci#gu 12 lat, dziel#cych nas od poprzedniego
jubileuszu. Gdy umiera$ w roku 1901, mia$ ju"
status kompozytorskiej legendy, która na zawsze
odmieni$a losy w$oskiej opery. Z jego 28
scenicznych dzie$ oko$o 13 wesz$o do sta$ego
repertuaru. Wczesna, „galernicza” twórczo%&
Verdiego te" doczeka$a si! swoistej rehabilitacji,
cho& Oberto, Alzira i Korsarz nigdy nie zast#pi#
nam Don Carlosa, Otella czy Falstaffa. Verdi,
w przeciwie'stwie do Wagnera (o Mozarcie nie
wspominaj#c), nie poddaje si! $atwo próbom
inscenizacyjnej renowacji. Ascetyczne odczytanie
Traviaty przez Willy’ego Deckera,
zaprezentowane w Salzburgu w 2005 r. zosta$o
powszechnie zaaprobowane (pami!tajmy
jednocze%nie, i" Angela Gheorghiu odmówi$a
wyst!pu w nowojorskiej mutacji tej produkcji,
t$umacz#c si! jej bezsensem). Lecz ubieg$oroczna
wiwisekcja, dokonana w Brukseli na Trubadurze
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przez Dymitra Czerniakowa, uzmys$owi$a
wszystkim po raz kolejny fakt istnienia pot!"nej
blokady, w jak# wyposa"one jest dzie$o Verdiego,
broni#ce si! zawzi!cie przed re"yserskimi
interwencjami i rewizjami.

Wagner i Verdi
Ci#gle nierozstrzygni!ty pozostaje problem
wzajemnej relacji obu kompozytorów.
Powszechnie pokutuje pogl#d, i" Verdi
– bezpo%redni spadkobierca Donizettiego
– wyszed$ od stylu ho$duj#cego gustom mniej
wyrobionego w$oskiego mieszcza'stwa i podczas
bardzo d$ugiego procesu twórczego próbowa$
zbli"y& si! cho& troch! do modelu
wypracowanego przez swojego pó$nocnego
koleg! – artyst! znacznie bardziej progresywnego.
Wagner, jak wiadomo, nie ceni$ w$oskiej tradycji
operowej (tylko za m$odu w cieplejszych s$owach
wypowiedzia$ si! o Normie Belliniego), twierdz#c,
i" stanowi ona pokraczny zlepek sztuk, gdzie ka#dy
sk"adnik – libretto, orkiestra, aria, chór i balet
– ci%gnie w swoj% stron! i usi"uje przy$mi$ inne jako
teren wirtuozowskich popisów. W dalszych s$owach
niemiecki reformator opery utrzymywa$, "e b$ahy
tekst nie stanowi "adnej przeciwwagi dla
tyranizuj#cej wszystko melodii. I trudno z tym
polemizowa&… Konkluzja by$a zatem mia"d"#ca
– w$oska opera XIX-wieczna ca$kowicie
zdemoralizowa$a muzyków i publiczno%&. 
Swoj# pierwsz# oper! stworzy$ Verdi
w roku 1839. By$ to czas idealny na start m$odego
kompozytora, bowiem muzyka w$oska pogr#"a$a
si! w artystycznym impasie. Bellini ju" nie "y$,
Rossini od 10 lat dobrowolnie i ostatecznie
milcza$, Donizetti przymierza$ si! do Faworyty,
jednocze%nie coraz bardziej pogr#"aj#c si!

w ob$!dzie. Otwiera$a si! wi!c nowa przestrze'.
Po drugiej stronie Alp Wagner komponowa$
w$a%nie Rienziego i nosi$ w sobie pomys$
Lataj%cego Holendra. Fala niemieckiego
romantyzmu – zainicjowana przez Webera,
rozwijana potem przez Marschnera i ostatecznie
wybrzmiewaj#ca w latach 50. XIX stulecia
w Genowefie Schumanna i Lohengrinie Wagnera
– na Pó$wysep Apeni'ski w$a%ciwie nie dociera$a.
Poczucie rozziewu mi!dzy w$osk# i europejsk#
(tak to sformu$owano!) kultur# muzyczn#
pojawia$o si! wówczas w wielu estetycznych
publikacjach, sugeruj#cych konieczno%& syntezy
tego, co „w$oskie, melodyczne i indywidualne”
z tym, co niemieckie – „harmoniczne i spo$eczne”. 
Mówi si!, i" ekspansja chromatyki i pojawienie si!
motywów przewodnich to bezpo%redni dowód
na istnienie pierwiastka Wagnerowskiego w dziele
s$awnego W$ocha. Jednak elementy te stosowa$o
wcze%niej wielu kompozytorów, z Berliozem
na czele. Verdi szed$ w$asn# i ca$kowicie
niezale"n# drog#. 
Z kolei opinia, i" jego twórczo%& jest pomostem,
który po$#czy$ tradycj! w$oskiego belcanta
z pó(niejszymi osi#gni!ciami werystów
i Pucciniego, jest krzywdz#cym uproszczeniem,
poniewa" dzie$o Verdiego w finalnym wyd(wi!ku
prowadzi nas w rejony, z których znacznie bli"ej
do Milcz%cej kobiety R. Straussa czy niektórych
dokona' Busoniego (jego Brautwahl bardzo
wyra(nie nawi#zuje do Falstaffa) ani"eli
do melodramatycznego %wiata Pajaców
Leoncavalla czy Toski Pucciniego. Giuseppe
Verdi by$ na tyle siln# indywidualno%ci#, i" nie
uleg$ pokusie pod#"enia tropem muzycznego
realizmu, tak charakterystycznego dla wielu
aspektów sztuki w drugiej po$owie XIX w.

Dobrym pomys"em jest na'ladowanie rzeczywisto'ci,
lecz wymy'lanie rzeczywisto'ci jest du#o lepsze. 
To du#a rzecz na'ladowa$ rzeczywisto'$, ale 
zawsze b!dzie to fotografia, a nie malarstwo
– napisa$ w jednym z listów. 

Verdi i Wagner
Wspó$czesne analizy $#cz# ich na p$aszczy(nie
znacznie g$!bszej ni" tylko szukanie jednostronnej
i do%& problematycznej „wp$ywologii”. Wystarczy
przywo$a& np. b$yskotliw# i filozoficznie
umotywowan# analiz! porównawcz# Don Carlosa
i Zmierzchu Bogów, zawart# w ksi#"ce Johna
Deathridge’a Wagner Beyond Good and Evil.
Obydwa te fascynuj#ce dzie$a zbli"aj# nie tylko
pot!"ne rozmiary – niezwyk$e jak na Verdiego,
a typowe dla Wagnera – ale przede wszystkim
atmosfera pesymizmu, dekadencji i "a$obnego
op$akiwania, która pozwala nam ujmowa& ca$o%&
ich przebiegu w kategorii Trauerspiel.
Nieprzypadkowo pojawiaj#cy si! w ostatniej
scenie Don Carlosa Karol V, otwieraj#c wrota
klasztoru, wypowiada znamienne s$owa: Les
douleurs de la terre nous suivent encore dans ce lieu
(Ziemski smutek b!dzie stale za nami pod%#a"). 
W$a%nie takie koincydencje pozwalaj# nam
dostrzec w Verdim i Wagnerze dwie twarze jednej
epoki, usytuowane wzgl!dem siebie niczym awers
i rewers. 
Na tego typu pog$!bion# refleksj! w bie"#cym
roku licz!, gdy" dzi!ki niej unikniemy
powtarzanych w kó$ko frazesów i kolejnej pustej
celebry z ci#gle tymi samymi postaciami,
odcinaj#cymi przys$owiowe kupony. 

BM
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dziewice, trzpiotki, wampy i królowe, cz. 3

Kobieta fatalna i "piewKobieta fatalna 
i $piew

O operowych wampirzycach pisze Piotr Deptuch..

Patricia Petibon (Lulu) i Pavol Breslik (Malarz), 
re%. Vera Nemirova, Salzburg, 2010.
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Wamp z Andaluzji

Ewidentnie najs$ynniejsze dzie$o z wampem
w tytule to Carmen Georgesa Bizeta (1875). 
Ze wzgl!du na sw# sugestywno%& funkcjonuje 
ju" nawet w przestrzeni popkultury – MTV
przygotowa$a przecie" rapowan# wersj! s$awnej
opery, która wdar$szy si! w nasz# pod%wiadomo%&
ukszta$towa$a co% na kszta$t archetypu, tak
powszechnego, "e niemal banalnego. Kobieta
wyzwolona, kobieta fatalna, kobieta modliszka,
kobieta wamp – przerabiali%my ten w#tek
niesko'czon# ilo%& razy. Przypomnijmy sobie te
wszystkie pó(niejsze literackie i filmowe „b$!kitne
anio$y” czy „fatalne zauroczenia”. Wydaje si!, 
"e znamy równie" wszelkie mo"liwe sceniczno-
-psychologiczne uj!cia postaci demonicznej
Cyganki – odwiecznej kusicielki. To Carmen
wyzwolona obyczajowo do granic wulgarno%ci.
Uwspó$cze%niona, abstrahuj#ca od geograficznego
kontekstu. Wystylizowana à la flamenco. 
Carmen w mieszcza'ski sposób uszlachetniana.
Symbolicznie niedopowiedziana.
Fryderyk Nietzsche, który z pocz#tku by$ wielkim
apologet# Wagnera, pod koniec "ycia, ju"
sk$ócony i estetycznie poró"niony z Mistrzem
z Bayreuth, na $o"u %mierci apelowa$ o wi!cej
pierwiastka %ródziemnomorskiego w muzyce.
Wypowiedzia$ to w znamiennych s$owach „Il faut
méditerraniser la musique”. Arcydzie$o Bizeta
pos$u"y$o mu za or!" w walce z wagneryzmem.
Przygl#daj#c si! kolejnym scenicznym wcieleniom
andaluzyjskiej kusicielki, pami!tajmy o s$owach
niemieckiego filozofa: Równie# to dzie"o wyzwala.
Wagner nie jest jedynym zbawc%. W „Carmen”
rozstajemy si! z wilgotn% pó"noc% i oparami
Wagnerowskich idea"ów. Wyzwala nas od nich ju#
sama akcja. Przejmuje ona jeszcze od Mériméego
logik! uczu$, dzia"anie wprost, tward% konieczno'$.
Ma ona to, co w"a'ciwe ciep"ym klimatom: sucho'$
i przejrzysto'$ powietrza. To muzyka pogodna, 
ale nie w sensie francuskim czy niemieckim. 
Jej pogoda jest afryka(ska: wisi nad ni%
przeznaczenie, jej szcz!'cie jest krótkotrwa"e, nag"e
i bez wytchnienia. I wreszcie mi"o'$ przemieniona
w natur!. Nie mi"o'$ wykszta"conej panny ani
sentymentalno'$ Senty. Raczej mi"o'$ jako fatum 
lub fatalno'$ cyniczna, niewinna i okrutna, w"a'nie
taka jak w n a t u r z e.

Wamp od pierwszej nuty
Opera od samego pocz#tku "ywi$a si! nadmiarem,
przepychem, przerostem. Dotyczy$o to formy
i emocji. Jako "e prezentowana przez oper!
konwencja by$a na ogó$ wysoce abstrakcyjna
– fotograficzne odtwarzanie rzeczywisto%ci nigdy
nie by$o jej najmocniejsz# stron#. Emocje musia$y
by& tu skrajne, a sinusoida ich wychyle' cz!sta
i nieoczekiwana. 
Archetyp gwiazdy, divy, primadonny, by$ w operze
szczególnie istotny i na tyle silny, "e sta$ si! ko$em
nap!dowym rozwoju gatunku. Ekspansywna
osobowo%& %piewaczki, wzmocniona wielo%ci#
dzia$a' scenicznych i niezwykle wyrazistym
rysunkiem psychologicznym odtwarzanej postaci
– zapewnia$y sukces artystycznemu
przedsi!wzi!ciu.

Kategoria, któr# wspó$cze%nie okre%lamy mianem
wampa lub kobiety fatalnej, epatuj#cej
magnetycznym seksualizmem i destrukcyjn# si$#,
pojawi$a si! na pocz#tku istnienia gatunku. Wielki
jego kodyfikator, Claudio Monteverdi, w swoim
pó(nym arcydziele – Koronacji Poppei – stworzy$
pierwszy operowy portret femme fatale. G$ówna
bohaterka – jak wiadomo, posta& historyczna
– zdobywa Nerona w zamian za oferowane mu
szczodrze rozkosze alkowy. Jest nie tylko pi!kna
i nami!tna, ale te" do bólu racjonalna, przebieg$a
i cyniczna. W dodatku ma po swojej stronie
sympati! Amora. Kiedy w blasku zmys$owej
kobieco%ci zostaje prawowit# ma$"onk# Nerona,
zapomina si! o jej prawdziwym, ponurym ko'cu.
Wszak niezrównowa"ony psychicznie ma$"onek
pozbawi ci!"arn# Poppe! "ycia, brutalnie kopi#c j#
w brzuch.
Cho& Poppea pojawi si! jeszcze na operowej
scenie kilkakrotnie, to najs$awniejsze, pó(niejsze
jej wcielenie zawdzi!czamy Händlowi i jego
Agrypinie (ok. 1709). Wirtuozowska, naje"ona
koloraturow# ekwilibrystyk# partia ukazuje nam
bohaterk! o kilka lat m$odsz# i mniej pewn#
swojej uwodzicielskiej si$y. O ile Poppea
Monteverdiego to kobieta fatalna par excellence,
o tyle jej Händlowskie wcielenie bli"sze jest
idiomowi operowej kokietki, a erotyczna gra,
któr# prowadzi nieustannie (zdobywa serce
Klaudiusza, Ottona i Nerona), prze%wietlona jest
subtelnymi promieniami niewinno%ci. 

Czarodziejki i wied'my
Wi!kszo%& scenicznych arcydzie$ sakso'skiego
mistrza skomponowana zosta$a w sztywnej
formalnie i g$!boko skonwencjonalizowanej
poetyce opera seria, uformowanej przede
wszystkim przez Pietra Metastasia
– s$awnego XVIII-wiecznego librecist!; nie
dotyczy to jednak Agrypiny, na której zaci#"y$a
jeszcze konwencja opery weneckiej. Postaci kr#"#
tu wokó$ siebie w przestrzeni emocjonalnej,
ukonstytuowanej przede wszystkim przez
nast!pstwo skontrastowanych afektów,
eksploduj#cych z si$# wulkanu w piekielnie
trudnych wokalnie ariach. Geniuszowi Händla
zawdzi!czamy, i" zamiast papierowych
i upozowanych marionetek na scenie pojawiaj# si!
postaci bardzo intensywnie poruszaj#ce
wyobra(ni! widza. Szczególnie fascynuj#cym
typem kobiecym jest wied(ma – czarodziejka,
próbuj#ca za pomoc# nadprzyrodzonej si$y
wci#ga& innych bohaterów dramatu w przestrze'
mi$osnej intrygi. Paradoksalnie – w przebiegu
dzie$a jej si$a okazuje si! s$abo%ci#, czego
konsekwencj# jest odrzucenie, upokorzenie
i w ko'cu g$!bokie cierpienie. La maga
abbandonata – czarodziejka porzucona jest
z pewno%ci# kobiet# fataln#, pewn# si$y swej
osobowo%ci, wspartej elementem ponadludzkim.
Pierwsz# z galerii Händlowskich wied(m jest
Armida z Rinalda (1711). Ostatni# – tytu$owa
Alcyna (1735), w$adaj#ca tajemnicz# wysp#, gdzie
rozkochuje zawijaj#cych tam m!"czyzn,
zamieniaj#c ich pó(niej w pos#gi i dzikie bestie.
Ka"da z nich – porzucona w kulminacyjnym

momencie przez kochanka – %piewa przejmuj#cy
lament (Armida – Ah crudel!, Alcyna – Ah mio
cor!). Jak celnie zauwa"a re"yser Robert Carsen,
lamentacyjna scena Alcyny jest pewnego rodzaju
kuriozum, gdy" trwa ponad 12 minut – niewiele
krócej ni" drugi akt Cyganerii Pucciniego. 
Najbardziej ekstremaln# z Händlowskich wied(m
jest jednak Melissa – demoniczna protagonistka
z Amadigiego (1715). Cho& zmys$owa
czarodziejka uwiod$a ju" ksi!cia Tracji Dardana,
to jej marzenia i pragnienia kr#"# wokó$
galijskiego herosa – Amadigiego. Burzliwa
konfrontacja obojga ko'czy si! jednak
odrzuceniem, a zrozpaczona Melissa wyra"a ból
w poruszaj#cym lamencie Ah spietato!. Nasz wamp
nie daje jednak za wygran# i porywa romantyczn#
Orian! – wybrank! serca Amadigiego, tym samym
pozostawiaj#c bohatera we $zach. Jej intrygi zdaj#
si! nie mie& granic – przed oczyma Amagidiego
pojawia si! posta& fa$szywej ukochanej, splecionej
w mi$osnym u%cisku z rywalem. Jakby tego by$o
ma$o, w dalszym przebiegu opery zdradziecki
Dardano przyjmuje dzi!ki wied(mie posta&
galijskiego bohatera, wprawiaj#c Orian! w nie lada
konsternacj!. Ten niezwyk$y labirynt mi$osnych
komplikacji ko'czy si! jednak nieszcz!%liwie dla
nami!tnej czarodziejki, która traci
nadprzyrodzon# moc. Jej pot!ga, ilustrowana
przez Händla niezwyk$ej pi!kno%ci ariami,
rozpada si! niczym domek z kart. Melissa
na oczach publiczno%ci pope$nia samobójstwo, co
w barokowych operach jest efektem w zasadzie
niepraktykowanym. Z imieniem niespe$nionej
mi$o%ci oddaje ducha, a jej plugawa i przera"aj#ca
jaskinia zamienia si! w osza$amiaj#cy przepychem
pa$ac.

Grzesznice Wolfganga Amadé
Cho& Mozart s$usznie uchodzi za jednego
z najwspanialszych operowych psychologów, to
postaci kobiet fatalnych nie zajmuj# w jego
dorobku eksponowanego miejsca. Wyj#tkiem s#
dwie wielkie opera seria – Idomeneo (1781)
i *askawo'$ Tytusa (1791). W obydwu pojawiaj#
wyraziste portrety silnych, pi!knych, zmys$owych
kobiet, wprost przej!tych ze %wiata baroku.
Elektra w Idomeneo walczy zaciekle o mi$o%&
Idamante, krete'skiego nast!pcy tronu. Jej
zadaniem jest kocha& i w razie niepowodzenia
kipie& zemst#. Dwie s$awne arie (Tutte nel cor vi
sento i D’Oreste, d’Aiacie) to bezprecedensowe
w historii opery wybuchy furii zdradzonej mi$o%ci.
Molowe tonacje, gwa$towne akcenty, chromatyka
– tworz# lawin! negatywnych afektów. Vitelia
z *askawo'ci Tytusa wprz!gni!ta zostaje
w teatraln# intryg! z historycznym kontekstem.
Uwodz#c z premedytacj# Sykstusa, tak naprawd!
pragnie zemsty na cesarzu Tytusie, który niegdy%
odtr#ci$ jej awanse. Sytuacja si! jednak
komplikuje. Zmanipulowany przez Viteli!
kochanek postanawia zada& %miertelny cios
w$adcy, który po serii mi$osnych pomy$ek
w ca$kowitej nie%wiadomo%ci decyduje si!
wreszcie na %lub z pa$acow# intrygantk#.
Rozszala$a i emocjonalnie niestabilna bohaterka
daje upust delirycznym nastrojom we wspania$ym
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tercecie Vengo aspettate, a jej dotychczas nisko
napisana partia szybuje ku trzykre%lnemu „d”.
Na zmian! biegu wydarze' jest ju" jednak
za pó(no. Zbuntowane przeciwko w$adcy miasto
p$onie. Cesarzowi udaje si! prze"y&, a grzesznica
ze skruch# wyznaje swoje winy.

Borgia – orgia
Romantyczne belcanto, to podobnie jak barokowa
opera seria przestrze' niezwykle silnej
konwencjonalizacji. Ekspresyjne accompagniati,
$zawe arie i wirtuozowskie cabaletty s# dla
kompozytora tamtych czasów niczym farby dla
malarza portrecisty. Romantyzm idealizowa$
kobiety, ch!tnie eksponuj#c ich anielsk# czy
metafizyczn# natur!. Posta& kobiety-wampa,
ujawniaj#ca diabelskie pok$ady osobowo%ci by$a
wówczas nietypowa. Gdyby jej jednak szuka&
za wszelk# cen!, to nasz wzrok musia$by si!
skierowa& na Lukrecj! Borgi!, tytu$ow# bohaterk!
opery Donizettiego. Lukrecja, ma$"onka ksi!cia
Ferrary, jest kobiet# o ol%niewaj#cej urodzie, ale
wn!trze ma ponure. S$awny Felice Romani
skonstruowa$ swoje znakomite libretto na kanwie
tragedii Victora Hugo, który opisa$ bohaterk! jako
„najohydniejsze, najbardziej odpychaj#ce
i najdoskonalsze zwyrodnienie moralne”.
Wszystko w tej operze wydaje si! dekadenckie:
okrucie'stwo i pi!kno Borgii, jej dziwny i na wpó$
kazirodczy zwi#zek z nie%wiadomym prawdy,
nie%lubnym synem, subtelna gra nazwiskiem,
które po odj!ciu pierwszej litery przeradza si!
w orgi! („orgia” – w pierwszym akcie opery jest
scena, w której Gennaro usuwa pierwsz#
liter!). I przede wszystkim niesamowity, wenecki
koloryt. Dzie$o Donizettiego jest pod wzgl!dem
muzycznym bardzo nierówne, jednak fina$owa
spowied( bohaterki (Era desso il figlio mio)
w odpowiednim wykonaniu wywiera piorunuj#ce
wra"enie.
Giuseppe Verdi by$ z pewno%ci# bezpo%rednim
nast!pc# „wielkiej trójki belcanta” (Rossini,
Bellini, Donizetti). Cho& kilka jego bohaterek

ods$ania ciemn# stron! kobiecej duszy (Abigail
z Nabucca, Lady Macbeth, Violetta z Traviaty), to
"adnej z nich nie mo"na nazwa& wampem.
Jedynymi postaciami spe$niaj#cymi te kryteria s#
drugoplanowe bohaterki Rigoletta i Mocy
przeznaczenia. Magdalena jest chyba naj%mielej
pod wzgl!dem obyczajowym nakre%lonym
kobiecym portretem Verdiego. Pojawia si! tylko
epizodycznie w ostatnim akcie opery, lecz to jej
czyny s# fundamentalne dla tragicznej konkluzji
dzie$a. Jej nieskr!powany seksualizm ujawnia si!
w genialnym kwartecie (Gilda, Rigoletto, Ksi#"!,
Magdalena), by w kolejnych sekwencjach
pog$!bi& portret uwodzicielskiej siostry p$atnego
mordercy, Sparafucile, tyle" sprzedajnej, ile
nami!tnej. 
Preziosilla to wojenna markietanka – apoteoza
moralnej dwuznaczno%ci czasów wojny. To wamp
kusz#cy, ale bardzo tajemniczy – symbol
i archetyp. 

Buddyjska bohaterka Wagnera
Kobieca dusza we wszystkich jej
upostaciowaniach sta$a si! ko$em nap!dowym
twórczo%ci Wagnera, któremu tak bliska by$a
faustowska idea odkupienia mroków m!skiej
duszy przez kobiec# czysto%&, jasno%&
i szlachetno%&. Zaprzeczeniem tego by$by wi!c
rozpasany erotyzm. Tannhäuser jest tej idei
wcieleniem modelowym. Nami!tna i destrukcyjna
Wenus pogr#"a tytu$owego bohatera w otch$ani
pop!dów, z których wyzwoli& go mo"e tylko
kobieca niewinno%&. Bardzo cz!sto uwa"a si!, i"
Wenus to posta& nieudana, a jej obraz stanowi
bardziej szkic ni" portret, zapominaj#c, i" przede
wszystkim jest to alter ego anielskiej El"biety
(w wielu produkcjach wersji drezde'skiej te dwie
role powierza si! jednej %piewaczce).
Wszelkie w#tpliwo%ci natury artystycznej gin#
jednak w przypadku ostatniej kobiecej roli
napisanej przez Wagnera – Kundry w Parsifalu.
Jest to jedna z najbardziej tajemniczych,
wieloznacznych i fascynuj#cych postaci, jakie

pojawi$y si! na operowej scenie. Kundry egzystuje
pomi!dzy czasem i przestrzeni#, swobodnie
kr#"#c mi!dzy miejscami i dowolnie przemierzaj#c
o% czasu. W jej pozaczasowo%ci odnajdujemy te"
wyra(ny %lad inspiracji buddyjskiej. Kundry
z$o"ona jest z przeciwie'stw: b!d#c s$u"k# rycerzy
%wi!tego Graala, staje si! jednocze%nie ich
przebieg$ym wrogiem, "ywi#cym si! ludzkim
cierpieniem (rana Amfortasa). Gdy pojawia si!
realny wybawiciel, Kundry uruchamia ca$y arsena$
uwodzicielsko%ci, by zdoby& cia$o i zatraci&
w grzechu dusz! Parsifala. Dla wzbudzenia
zaufania przebiegle przywo$uje obraz jego matki.
Wspania$a ko$ysanka z II aktu Ich sah das Kind jest
jednym z najbardziej sugestywnych przejawów
muzycznej zmys$owo%ci, upajaj#cej
harmonicznymi meandrami i pi!knem linii
melodycznej – co chwil! za$amuj#cej si! w bogatej
chromatyce. 

Z grzechu w "wi#to"( i z powrotem
Oper# ci#gle ma$o popularn# jest Thaïs (1894),
któr# Jules Massenet skomponowa$ na kanwie
skandalizuj#cej powie%ci Anatola France’a.
Wyst!pna Thaïs jest luksusow# kurtyzan#, której
s$awa i pi!kno sk$aniaj# bogatych m!"czyzn
do po%wi!cenia maj#tku dla kilku upojnych dni
w ramionach tej grzesznicy, publicznie uznawanej
za kap$ank! Wenus. Przebieg akcji opery to
w zasadzie wy$#cznie kronika niezwyk$ej
erotyczno-religijnej fascynacji mnicha Atanaela
postaci# wyst!pnej hedonistki, któr# b!dzie
próbowa$ zbawi&. I faktycznie – Thaïs zmienia si!
stopniowo z wyzywaj#cej pi!kno%ci w skromn#
pokutnic!, poszukuj#c# zbawienia i zatracenia si!
w prawdzie. Jej uwodzicielski czar ci#gle jednak
dzia$a. Gdy Thaïs umiera w mistycznej ekstazie,
Atanaela z"eraj# cielesna pragnienia. Czy"by
religijne nawrócenie si! grzesznicy by$o zarazem
ostatnim, ale jak"e przewrotnym i spektakularnym
podbojem mi$osnym kusicielki? 

Salome, czyli nokaut
Czasem szczególnym w kreowaniu portretów
kobiet niebezpiecznych i niszczycielskich by$
modernizm, lubuj#cy si! we wszelkich mrocznych
otch$aniach, tak ch!tnie opisywanych przez
budz#c# si! do "ycia psychoanaliz!. Dzi!ki nowym
odkryciom Freuda, cz$owiek otrzyma$ precyzyjne
narz!dzia, by jak nigdy dot#d zajrze& w g$#b
samego siebie, a to, co tam ujrza$ napawa$o go
nierzadko jeszcze wi!ksz# zgroz#. Pod%wiadoma
gra instynktów, skrywana pod mask#
mieszcza'skiej ob$udy, w pe$ni ukazywa$a
hipokryzj! cywilizowanego %wiata. Normy
moralne poczyna$y si! gwa$townie chwia&,
emancypowa$ si! seksualizm. W tak dynamicznie
zmieniaj#cej si! przestrzeni znakomicie odnalaz$
si! Richard Strauss, który wprawdzie mia$ do bólu
mieszcza'sk# mentalno%&, potrafi$ jednak
flirtowa& z nowymi zjawiskami w kulturze.
Salome (1905) nie by$a jego pierwszym dzie$em
scenicznym, jednak w$a%nie ona rozpocz!$a
wspania$# kariera Bawarczyka jako kompozytora
operowego. By$ to te" temat idealny dla
pogr#"onego w moralnej hipokryzji
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Wagnerowska Kundry (Waltraud Meier) 



mieszcza'skiego spo$ecze'stwa, na które
podzia$a$ niczym terapia szokowa. Protagonistka
jest m$od# i niewinn# dziewczyn# (tak j#
sportretowa$ Massenet w swojej Herodiadzie), ale
przenika j# po"#danie, uwolnione podczas
konfrontacji z Jochanaanem (prorokiem Janem).
Nigdy wcze%niej muzyka nie oddawa$a stanu
erotycznego pobudzenia, tak jak si! to dzieje
w Salome. Wszystko wydaje si! tu duszne i ci!"kie
– wszak akcja opery dzieje si! podczas parnej,
letniej nocy. M$oda, pi!kna i niesamowicie
rozbudzona dziewczyna wprawia w stan ekstazy
zarówno m$odego Narrabotha, jak i lubie"nego
starucha Heroda. 
O ile scena striptizu (nago%& po raz pierwszy
pojawi$a si! w Thaïs) porazi& musia$a
mieszcza'skie gusta drezde'skiej publiczno%ci,
o tyle perwersyjna scena mi$osna z martw# g$ow#
proroka stanowi$a prawdziwy nokaut. Wydawa$o
si!, i" wszystkie normy zosta$y tu przekroczone. 

Zimne i cyniczne
W kr!gu oddzia$ywania Straussa, wzmocnionego
wp$ywem Schönberga, znajdowa$ si! Alexander
von Zemlinsky. Jego Tragedia florencka (1917) to
dzieje mi$osnego trójk#ta, po"#dania, zdrady
i erotycznej gry, w której centraln# postaci# jest
Bianca, manipuluj#ca otaczaj#cymi j#
m!"czyznami. Przybywaj#cy z d$ugiej podró"y
m#" zastaje "on! z obcym m!"czyzn#.
Kurtuazyjna gra pozorów zostaje przez jaki% czas
zachowana, cho& coraz bardziej narasta atmosfera
podejrze', grozy i niepokoju. Krótka mi$osna
scena kochanków poprzedza dramatyczny
pojedynek obu m!"czyzn, w którym kobieta
jednoznacznie staje po stronie kochanka, b$agaj#c
go okrutnie o zabicie m!"a. Los jest jednak
przewrotny i ginie ten pierwszy. Obok cia$a
nie"ywego m!"czyzny m#" i "ona stoj# wpatrzeni
w siebie i na nowo sob# zachwyceni. Kobieta
czuj#c w sobie przyp$ywaj#c# nami!tno%&, pyta:
„Dlaczego nie powiedzia$e% mi, "e jeste% taki
silny?”. M!"czyzna odpowiada „Dlaczego nie
powiedzia$a% mi, "e jeste% taka pi!kna?”.
Nad zw$okami by$ego kochanka para pogr#"a si!
w nami!tnym, perwersyjnym poca$unku. 
Niemal"e siostr# Bianki jest Magdalena
– bohaterka m$odzie'czej i nieuko'czonej opery
Sergiusza Prokofiewa. Pi!kna wenecjanka zdradza
m!"a – malarza, przystojnego blondyna
o anielskiej urodzie Apolla – z jego demonicznym
przyjacielem, inkarnacj# diabelskiego z$a. Sekret
wychodzi na jaw i obaj m!"czy(ni %miertelnie
rani# si! no"em w walce. Magdalena, staj#c
nad martwymi cia$ami, stwierdza, i"
przypuszczalnie "adnego z nich nigdy nie kocha$a.
Sugestywny portret kobiecego demonizmu
sk#pany w oceanie zmys$owego erotyzmu pojawia
si! w mistrzowskiej, cho& niestety zapomnianej
operze Ottorina Respighiego P"omie( (La
Fiamma). Jej bohaterka, Sylviana – "ona
pot!"nego namiestnika Cesarstwa Bizantyjskiego
– stopniowo odkrywa w sobie nieczyste si$y, które
podsyca informacja o skazaniu jej matki za czary.
Potwierdzeniem narastaj#cych w niej obaw s#

powtarzane cz!sto s$owa m!"a, jakoby jej
nami!tno%& mia$a w sobie co% z czarnej magii
i p$omie', który nieustannie pali jej serce.
Pojawienie si! w domu m$odego i przystojnego
pasierba wyzwala w Sylvianie fal! po"#dania.
Kobieta postanawia wypróbowa& sw#
domnieman# moc. Gdy zaklinaj#c rzeczywisto%&,
intensywnie my%li o m$odym ch$opaku, ten staje
w drzwiach spragniony rozkoszy. Pogr#"aj#c si!
w niszczycielskiej nami!tno%ci, odtr#ca m!"a,
który dowiedziawszy si! prawdy, umiera na zawa$
serca. Podejrzana o kontakt z si$ami nieczystymi
Sylviana ginie na stosie jako czarownica,
porzucona i odtr#cona przez wszystkich,
a p$omie' trawi nie tylko jej serce, ale tak"e cia$o. 

Przebudzenie Pandory
Portretem kobiety – wampa jest równie" s$awna,
cho& nieuko'czona opera Albana Berga Lulu
(1935), której libretto opiera si! na odpowiednio
skompilowanych dwóch dramatach Wedekinda.
To wyj#tkowo trudne, z$o"one i d(wi!kowo
skomplikowane dzie$o jest utrzymane w technice
dodekafonicznej – stworzonym przez Schönberga
systemie %ci%le reguluj#cym nast!pstwo 12

d(wi!ków. Dzieje m$odej dziewczyny, rozpalaj#cej
erotyczn# wyobra(ni! m!"czyzn i kobiety
(wpleciony autobiograficzny w#tek lesbijskiej
orientacji siostry kompozytora) s# jednocze%nie
histori# jej upadku. Wszystko podane jest tutaj
z daleko id#c# dwuznaczno%ci#. Natchniona muza
i inspiracja z pocz#tku dzie$a – pod jego koniec
staje si! pospolit# prostytutk#, która jednak
zawsze, nawet w stadium najwi!kszego upodlenia,
kryje w sobie odwieczn# i niezg$!bion# tajemnic!
i nigdy nie przestaje fascynowa&. Wszyscy
m!"czy(ni Lulu id# na dno, pora"eni jej
kobieco%ci# niczym jadem "mii. Kim wi!c jest
Lulu? Czy czyst# niewinno%ci# zszargan#
i splugawion# przez hipokryzj! tego %wiata?
A mo"e w$a%nie odwrotnie – to uciele%nienie
ciemnych si$ i destrukcyjnej cielesno%ci? Jedno
jest pewne: gra z Lulu to gra niebezpieczna,
podobnie, jak z ka"d# kobiet# wampem, niszcz#c#
wszystko, co napotka na swojej drodze, z sam#
sob# w$#cznie.  BM

Cytaty (Nietzsche o Wagnerze) pochodz& ze studium Der Fall
Wagner; za: Enrico Fubini Historia estetyki muzycznej, prze!.

Zbigniew Skowron, Kraków 1997.
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Powróc" do op.131
O kwartetach smyczkowych Beethovena 
w nagraniu Belcea Quartet.

C zterop$ytowe wydawnictwo, w którym pomieszczono osiem utworów,
to pierwsza cz!%& planowanego kompletu 16 kwartetów smyczkowych
Ludwiga van Beethovena, zarejestrowanych przez brytyjskich

muzyków dla wytwórni Zig-Zag Territoires. T! dionizyjsk# wizj! twórczo%ci
klasyka b!dziemy mogli postawi& na pó$ce obok apolli'skiego, re we la cyj ne -
go kompletu nagranego dla EMI przez Artemis Quartet. Ciesz# dwa skrajnie
odmienne odczytania, wydane prawie równocze%nie.

Agresywna inicjalna fraza rozbija spokój. To pocz#tek niezbyt d$ugiej,
skondensowanej, pe$nej zwrotów akcji Kwartetu f-moll op. 95 Beethovena, 
z podtytu$em Serioso. Belcea Quartet buduje konsekwentnie
bezkompromisow#, ciemn# interpretacj!, w ca$o%ci opieraj#c j#
na kontrastach. Powa"na jak marsz "a$obny druga cz!%&. Ostra, rzeczowa, bez
zb!dnego dramatyzowania, ale i bez sentymentalizmu cz!%& trzecia. Ponury
taniec %mierci w finale.
We(my teraz op. 131, kwartet najbardziej bodaj niejednoznaczny,
wyzywaj#cy z$o"on# form# – probierz muzycznej wyobra(ni. Muzycy
Kwartetu Belcea prowadz# s$uchacza przez wszystkie skomplikowane dialogi
i fugata bez trudu, naturalnie; przekonuj#co rozci#gaj# w centralnej, d$ugiej
cz!%ci zdumiewaj#cy bezczas, w którym wci#" dzieje si! co%, czego sens nie
od razu jeste%my w stanie poj#&. Rozkawa$kowanie narracji brzmi bardzo
wspó$cze%nie, a ostatecznie kwartet pozostaje i tak zagadk#...
Do ostentacyjnej abstrakcji op. 131, której dziwno%& trawiono przez ca$y
wiek XIX i cz!%& XX – pasuje pewne przerysowanie, które po lekturze tego
albumu zdaje mi si! sposobem Kwartetu Belcea na Beethovena.
Neurotycznego chóru instrumentów, wy%piewuj#cego pó(ne kwartety
Beethovena, s$ucham z fascynacj#. Opus 127 to muzyka, która dziwi si! sobie.
Zdumiewa nag$ymi zmianami kierunku, bogactwem, które Belcea Quartet
czyta, rozumie i potrafi przekaza&. Kiedy nagle w po$owie Adagia – tego
„kwartetu w kwartecie” – pojawia si! nieziemska melodia id#ca od wiolonczeli
w gór!, wiem ju", "e to interpretacja, której nie da si! zlekcewa"y&.
A jednak za chwil! co% p!ka. Przesadne, przeszar"owane, napastliwe Scherzo
staje si! swoj# w$asn# karykatur#. Istnieje tradycja si$owego grania dzie$
Beethovena, zupe$nie jakby nie pisa$ ich ten sam twórca, który ma w dorobku
niesko'czenie wyrafinowane brzmieniowo sonaty fortepianowe. Tak,
Beethoven lubuje si! w akcentach i kontrastach, ale kiedy we(miemy je
wszystkie dos$ownie, co do jednego – zamienia si! w le%nego drwala
wpuszczonego do salonu przez rozochocone, perwersyjne hrabiny, które
bardzo chc# by& wyszarpane za peruki i zako'czy& wieczór z paroma
siniakami. Nie s# to wzloty romantyczne, daleko mu do literackiego
wyrafinowania Mendelssohna czy Schumanna. To nad!ty gbur, jakiego
znamy z popularnych portretów.
Muzycy kwartetu Belcea maj# chyba s$abo%& do takiej w$a%nie wizji
Beethovena, i w tym si! nie zgadzamy. S# wybitnymi artystami, ich gra jest
nie tylko technicznie nieskazitelna, ale te" ca$kowicie %wiadoma. Ka"dy takt
za%wiadcza o tym, "e wiedz#, co w tej muzyce jest zapisane mi!dzy nutami.
We(my %wietny dramaturgicznie, tajemniczy wst!p do Kwartetu C-dur op. 59
nr 3, z fascynuj#cymi solówkami, z bardzo dramatycznym, wyciszonym,
po Schubertowsku cieniowanym Andante. Nie mam w#tpliwo%ci, "e wiedz#
i potrafi#. A jednak nader cz!sto wybieraj# estetyk! wirtuozowsk#: szybko,
g$o%no, ostro, z dos$adzan# melodyk#. To – w po$#czeniu ze %wiadomo%ci#
najdrobniejszego detalu – daje efekt uporczywego przerysowania we
wszystkich kwartetach z „Haydnowskiego” op. 18. Z o%miu kwartetów z tego
zestawu wybieram po$ow!. Do op. 18 w interpretacji Belcea Quartet raczej
nie wróc!, do pozosta$ych czterech – z pewno%ci# nie raz.

Adam Suprynowicz (Polskie Radio)

Belcea Quartet – Beethoven, Complete String Quartets, Vol 1 (Zig-Zag
Territoires)

Adam
Suprynowicz
poleca
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Dokument prze!omu
Dla Minkowskiego konwencja liczy si" bardziej 
ni% jej prze!amywanie. Nie w przypadku Schuberta.

I le symfonii napisa$ Schubert? Ile planowa$? W jakiej powstawa$y
kolejno%ci? Te pytania cz!sto zag$uszaj# problem naprawd! istotny: jakie
znaczenie ma twórczo%& ostatniego wielkiego klasyka (czy te" pierwszego

wielkiego romantyka – niepotrzebne skre%li&). Marc Minkowski
w czterop$ytowym zestawie wszystkich znanych nam i uko'czonych
symfonii Schuberta uk$ada je niemal chronologicznie (wedle obecnej
wiedzy): na pierwszych dwóch p$ytach – symfonie od pierwszej do pi#tej.
Na trzecim kr#"ku – „Ma"a” C-dur i Niedoko(czona. Ca$o%& wie'czy C-dur
„Wielka”. Dawn# numeracj! Niedoko(czonej i Wielkiej wpisuje w nawiasach.

W takiej te" kolejno%ci s$ucha$em p$yt z zestawu. Pierwsza symfoniczna
trójka to bardzo jeszcze m$odzie'cze kompozycje; ca$# twórczo%& Schuberta
mo"na wprawdzie tak nazwa& (zmar$ w wieku 31 lat), ale rzeczywistym
wyznacznikiem owej m$odzie'czo%ci jest klasyczna konwencja, doprawiona
operowym charakterem niektórych cz!%ci. M$ody Schubert ci#gle biega$
do opery i kocha$ si! w melodiach Rossiniego. We wczesnych utworach
symfonicznych wiede'czyka, pisanych dla mieszcza'skiej orkiestry, narracja
uwertury operowej jest czym% naturalnym. Marc Minkowski jest za%
do%wiadczonym w teatrze twórc# i %wietnie sobie z tak# form# radzi.
Pod jego batut# pierwsze symfonie Schuberta b$yszcz# podobnie efektownie,
jak symfonie londy'skie Haydna, które nagra$ wcze%niej. S# barwn#
opowie%ci#, uchylaj# przed s$uchaczem drzwi coraz to nowych tematów,
sugeruj#c obecno%& za nimi bogactw niezmierzonych. Konwencjonalizm tej
muzyki dobrze wspó$gra z charakterystycznym, pompatycznym stylem
Minkowskiego, którego korzenie zdaj# si! si!ga& do tradycji francuskiego
baroku. Dramaturgiczny nerw dyrygenta likwiduje wszelkie d$u"yzny – jakby
ich nigdy nie by$o. Mo"emy za to by& pewni, "e Minkowski wydob!dzie
wszystkie atrakcyjne melodie, "e b!dzie nas porywa$ zabaw# z wiede'skimi
lendlerami, pobrzmiewaj#cymi w muzyce Schuberta. *e to wszystko b!dzie
wsparte bardzo mocn#, wyrazist#, spójn# koncepcj# formy.
S$uchaj#c kolejnej p$yty, z symfoni# Pi%t% i Czwart% – Tragiczn%, walczy$em
z w#tpliwo%ciami. Im g$!biej bowiem ta sielankowa, apolli'ska wizja si!ga$a
w symfonik! Schuberta, tym wi!kszy niedosyt pozostawia$a. Czy tu czego%
nie brakuje? Czy wszystko jest rozrywk#? Dla Marca Minkowskiego
konwencja liczy si! czasem bardziej ni" jej prze$amywanie – tak"e tragedie
bywaj# operowo umowne. Ale to jest przecie" symfonika, tu nie mamy
emocji w g$osie ludzkim i ca$ego teatralnego sztafa"u. Kiedy w wolnej cz!%ci
Tragicznej, cudownie rozci#gni!tej, bieg muzyki niemal si! zatrzymywa$
i orkiestra nagle jakby si! „zamy%la$a”, obawia$em si!, czy to nie kolejny
retoryczny gest, wynikaj#cy z wybitnego warsztatu Minkowskiego i Les
Musiciens du Louvre Grenoble?
Odpowied( znalaz$em na kolejnych dwóch p$ytach.Pyszna wiede'sko%&:
lekko%& i rozsmakowanie w detalu, muzyczny hedonizm tego miasta obecny
w pewnej potoczno%ci, rubaszno%ci melodii, w interpretacji symfonii C-dur
„Ma"ej” $#cz# si! u Minkowskiego z typowymi dla pocz#tku XIX wieku
nawi#zaniami do habsburskiego militaryzmu. To ju" znak, "e zaczyna si!
inna epoka – w historii i w twórczo%ci Schuberta, co s$ycha& tak"e
w eleganckim, biedermeierowskim Andante.
W Symfonii „Niedoko(czonej” ta sama orkiestra brzmi ju" zupe$nie inaczej.
Jakby inaczej u"ywa$a tych samych instrumentów. Wi!cej linii w fakturze
orkiestry, szkliste brzmienie zespo$u – %wiadcz# dobitnie o %wiadomie
wprowadzonej zmianie. W Niedoko(czonej topnieje klasyczna konwencja
stylistyczna, obecna tylko w wyko'czeniach muzycznych zda'. Harmonika
staje si! niejednoznaczna, a zespó$ Minkowskiego to podkre%la, graj#c du"o
subtelniej. D(wi!ki zaczynaj# si! klei&, motywy nie s# ju" tak wyodr!bniane.
Dyrygent prowadzi muzyków niespiesznie, pozwalaj#c wybrzmie&
melancholijnym okresom. Przemawia zaskakuj#co serio.
Kolejny stopie' przemiany zwiastuje „Brucknerowski” wst!p Wielkiej. 
Marc Minkowski rozbudowuje tu sk$ad zespo$u, by podkre%li& „organowe”
wspó$brzmienia, wyprzedzaj#ce Schubertow# epok! o dziesi!ciolecia. 

Les Musiciens du Louvre dorównuj# tu charakterystyczno%ci# brzmienia
znakomitej Orchestre Révolutionnaire et Romantique Johna Eliota
Gardinera, powo$anej przecie" do grania muzyki w$a%nie tej epoki.
Ró"norodno%ci# barw nokautuj# wszelk# orkiestr! wspó$czesnych in stru -
men tów. Dyrygent nie traci przy tym werwy, wyczucia cech typowych dla
symfonii klasycznej: spina ca$o%& krótkooddechow#, spr!"yst#, wojskow#
rytmik#. Jakby chcia$ pokaza&, "e s$ynne Schubertowskie „d$u"yzny”,
do których przyzwyczajeni byli%my przez lata, to efekt zastosowania 
bardziej „kleistej” artykulacji pó(noromantycznej.
Orkiestra Minkowskiego precyzyjnie odmierza czas – a Schubert cz!sto
zdaje si! opowiada& w swojej muzyce o czasie, zw$aszcza w cz!%ciach
wolnych. Kolejne zatrzymanie, „bicie zegara” w Andante – prowadzi
do otwarcia przestrzeni melancholii, której nie spodziewa$bym si!
po Minkowskim, zwykle ukrytym za bezpiecznym parawanem konwencji. 
Nagle mocno uderza pytanie: jak potoczy$yby si! losy muzyki romanty-
cznej, gdyby Schubert prze"y$ jeszcze kolejnych 30 lat? Gdyby nie sko'czy$
pisania symfonii tu" po Beethovenie? Minkowski – historyk dowodzi: tu
nast!puje prze$om, koniec epoki, pocz#tek kolejnej. W jego interpretacji
Wielka jest tym bardziej romantyczna, im bardziej klasyczna jest Pierwsza.
Dlatego brzmi# tak odmiennie. To wizja niezwykle przekonuj#ca – i cho&
wielu znalaz$o w symfonice Schuberta g$!bie, których Minkowski nie
zauwa"a, te interpretacje nale"y zaliczy& do wybitnych.

Adam Suprynowicz (Polskie Radio)

Franz Schubert, Complete Symphonies, Naïve, live at the Wiener
Konzerthaus.

Dla Marca Minkowskiego konwencja liczy si" cz"sto bardziej 
ni% jej prze!amywanie. Ale nie w przypadku Schuberta.
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seria na serio

The Originals
Pocz#tkowe 25 tytu$ów serii wysz$o w 1995 r. 
Jej redaktorzy przeszukali skrupulatnie archiwa
firmy, by zaprezentowa& najcenniejsze nagrania
od roku 1949 do 1986. Seria zak$ada wydawanie
nagra' najs$ynniejszych artystów DG i ich
znacz#cych dokona' fonograficznych. Dzi% jest
to 225 p$yt. W repertuarze znajdziemy wiele
epokowych pozycji. Fischer-Dieskau %pie wa pie %ni
Mah le ra i Schu ber ta, Ar tu ro Be ne det ti Mi che lan -
ge li gra ma zur ki Cho pi na, Dan czow ska i Zi mer -
man Szy ma now skie go, Pin nock dy ry gu je Mu zy k%
na wo dzie Händla. Se ria pre zen tu je tak "e ca $o %cio we
na gra nia oper, np. pod dy rek cj# legendarnego
Carlosa Kleibera. W tej serii wydano tak"e
wyj#tkowe nagrania )wiatos$awa Richtera,
powsta$e w Warszawie w 1958 r. By$o to pierwsze
zrealizowane w Polsce nagranie stereofoniczne.

Virtuoso
Pierwsze nagrania pojawi$y si! w pa( dzier ni -
ku 2011 r.; wy da no 50 ty tu $ów. Wy ró" ni kiem se rii
s# cha rak te ry stycz ne ok$ad ki z trój k#t nym lo giem,
a tak "e wyj#tkowo niska cena, która na rynku
polskim cz!sto schodzi poni"ej 20 z$otych.
Repertuar – mi!dzy barokiem a wspó$czesno%ci#,
wykonania mistrzów ró"nych pokole'. Symfonie
Beethovena pod Pletnevem, Cztery pory roku
w interpretacji Gidona Kreme ra, Ba cha Kon cer ty
bran den bur skie w bra wu ro wej wer sji Tre vo ra 
Pin noc ka, sym fo nie Brahm sa pod von Ka ra ja nem.
Se ria mo "e sta no wi& do bry po cz# tek przy go dy
z kla sy k# dla po cz#t ku j# ce go me lo ma na, ale tak "e
mo" li wo%& ku pie nia nie zbyt sta rych na gra'
po znacz nie ni" szej ce nie ni" pre mie ro we wydania.

8
najbardziej 

wszechstronnych zbiorów p!ytowych 
muzyki klasycznej – 

dla pocz%tkuj%cych i zaawansowanych.
Cz"#& 2.

Maciej (ukasz Go)!biowski

Deutsche Grammophon zacz"!o si" od telefonu. Z my$l&
o tym urz&dzeniu Emile Berliner skonstruowa! i opatentowa!
swój pierwszy mikrofon. Przygoda z d(wi"kiem tak go
zafascynowa!a, %e zacz&! eksperymentowa' w celu
wynalezienia urz&dzenia nagrywaj&cego i odtwarzaj&cego
mow" ludzk&. W 1887 r., Berliner opatentowa! wynalazek,
który nazwa! „gramofon”. Zamiast cylindrów z fonografu,
zaproponowa! p!askie dyski – z gumy, ebonitu, na koniec
– z polichlorku winylu. Pierwsze mia!y $rednic" 12 cm,
obraca!y si" z pr"dko$ci& 150 obr./min i zawiera!y nagranie,
trwaj&ce zaledwie minut". Ich najwi"ksz& zalet& by!a
!atwo$' kopiowania. I o to chodzi!o.
24 listopada 1898 r. Jacob, Joseph i Manfred Berlinerowie
zak!adaj& spó!k", któr& postanawiaj& nazwa' Deutsche
Grammophon Gesellschaft mbH. Pierwsze nagrania spod
znaku DG powstaj& w podziemiach fabryki telefonów
Josepha Berlinera przy Kniestrasse 18 w Hanowerze. Interes
idzie tak dobrze, %e w 1900 r. pracuje ju% 45 pras, a w 1901 r.,
w czasopi$mie „Phonographische Zeitschrift” ukazuje si"
og!oszenie: „Oferujemy 5 tys. nagra# we wszystkich
j"zykach. Najmocniejszy, najbardziej naturalny d(wi"k!
*adnych mi"kkich cylindrów, wy!&cznie twarde dyski!”.
Ka%dego tygodnia firma wysy!a dwa pe!ne wagony p!yt
do Rosji. Charakterystyczne %ó!te logo wci&% kojarzy si"
melomanom z dobr& jako$ci& d(wi"ku i wykona#, a artystów
przyci&ga presti%em. Archiwum DG zawiera tysi&ce nagra#,
z których ch"tnie korzystaj& twórcy ponad 40 serii p!ytowych
i kolekcji, jakie mo%na znale(' w katalogu.
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Duo
P$yta kompaktowa, cho& mie%ci znacznie wi!cej
muzyki ni" najwy"szej klasy winyl, ma swoje
ograniczenia. Nie wszystkie utwory udaje si!
zmie%ci& na jednym kr#"ku. Duo prezentuje takie
w$a%nie dzie$a lub cykle utworów, które warto
pokaza& w komplecie. Pocz#tki serii si!gaj# lat 90.,
gdy wydawa$ j# Philips Classics, który ju" dzi% nie
istnieje. Dorobek przej!$a Decca. Seri!
przepakowano, opatruj#c nowymi, barwnymi
ok$adkami. Od 2011 r. wznawiane s# kolejne
tytu$y, w sumie 30. Najstarsze rejestracje
pochodz# z lat 60. (symfonie Dvo-aka
pod Kubelikiem), sporo jest nowszych nagra', 
np. %wiatowa premiera Sequenzy Luciano Berio
w wykonaniu Ensemble Intercontemporain z 1998
r. Wznowiono bestsellerowego Mesjasza w wersji
McCreesha oraz Msz! h-moll pod Gardinerem.

Seria 20C
Pod jednym szyldem zebrano rozproszone
w katalogu DG utwory kompozytorów
najnowszych. Dorobek powsta$ej dwa lata 
temu serii jest skromny, ale w%ród 10 wydanych
albumów znajdziemy m.in. Le Marteau sans maître
Bouleza pod dyrekcj# kompozytora, Markus-
Passion Osvaldo Golijova, Drumming
Steve’a Reicha czy Gruppen Stockhausena. 
Cz!%& tytu$ów pochodzi z zamkni!tej dwa lata
temu serii 20/21, inne wydawane by$y
premierowo z logiem DG. Ok$adki 20C s#
jednolite dla wszystkich tytu$ów i mog# 
stanowi& obiekt kolekcjonerski dla mi$o%ników
muzyki XX i XXI w. Cena przyst!pna, 
ok. 30 z$otych.

Collectors Edition
Pocz#tki tej serii si!gaj# roku 1999. Wtedy na
rynku pojawi$y si! te wielop$ytowe wydawnictwa.
Collectors Edition trafi$a celnie w potrzeby rynku.
Tzw. boxy daj# mo"liwo%& wszechstronnego
zapoznania si! z danym repertuarem –
portretowanego artysty, kompozytora, gatunku,
który uprawia$ twórca. W lutym 2010 r. seria
przesz$a lifting ok$adek – przedstawiaj# teraz
kopert! ze znaczkiem z podobizn# kompozytora.
W nowej szacie wydano 21 albumów. Pozosta$e 73
czekaj# na reedycj!. Znajdziemy tu np. komplety
symfonii w ró"nych interpretacjach. Osobne
wydania po%wi!cono dorobkowi wybitnych
artystów. Dochodzi do tego opera pod szyldem
Decca Classics, np. komplet oper Prokofiewa,
tetralogia Wagnera. Ceny bardzo atrakcyjne, np.
komplet symfonii Dvo-aka za nieco ponad 50 z$.

DG Concerts
Jedni arty%ci lubi# nagrywa& w zaciszu studia, inni

„na "ywo”, przed publiczno%ci#. Od roku 2005 DG
wydaje zupe$nie wyj#tkow# seri! nagra', które s#
zapisem koncertów ze s$ynnych sal koncertowych.
Podzielono je na sezony, a dost!pne s# wy$#cznie
jako pliki cyfrowe w Internecie. To jeszcze jeden
znak najnowszych czasów, gdy coraz cz!%ciej plik
mp3 zast!puje srebrny kr#"ek. W%ród nagra' s#
poematy symfoniczne R. Straussa z The New York
Philharmonic i Lorinem Maazelem, Dharma at Big
Sur Johna Adamsa z Leil# Josefowicz na
skrzypcach elektrycznych pod dyrekcj#
kompozytora, IV Symfonia Arvo Pärta
poprowadzona przez Esa-Pekka Salonena.
Pojedynczy album na iTunes kosztuje  ok. 10 euro.

The Works
Powsta$a niedawno, z my%l# o u"ytkownikach
Internetu, którzy kupuj# konkretne utwory.
Premiera wydawnictwa odby$a si! w grudniu 
2012 r., a do dzi% w jego sk$ad wchodzi 10 dzie$
w szerokim zakresie repertuarowym od Tallisa
po Gershwina. Ok$adki krzycz# "ywymi kolorami,
ogromnym "ó$tym logo DG, nazwiskiem
kompozytora i tytu$em utworu. Jest tu Sonata
Ksi!#ycowa w wykonaniu Daniela Barenboima,
Eine kleine Nachtmusik z Orpheus Chamber
Orchestra, We"tawa Smetany z Wiener
Philharmoniker, Bolero Ravela z London
Symphony Orchestra pod Claudio Abbado. Same
klasyczne evergreeny za cen! od 99 eurocentów
za p$yt!. Seria nie jest jeszcze dost!pna w polskim
iTunes. Wydawca zapewnia, "e to tylko kwestia
krótkiego czasu.

Original Masters
W latach 50. melomani cieszyli si!, "e trzeszcz#cy
szelak, z którego produkowano p$yty, zast#piono
winylem. W studiach nagraniowych zadomowi$y
si! szpulowe magnetofony, na których powstawa$y
ta%my matki dla ka"dej t$oczonej p$yty. 
Po nie w$a%nie si!gn!li w 2002 r. pracownicy 
DG – nagrania przeniesiono do komputera,
zniwelowano szumy, poprawiono dynamik!,
usuni!to b$!dy monta"owe. Furtwängler dyryguje
dzie$ami Beethovena i Brucknera, m$ody Lorin
Maazel prowadzi Berli'skich Filharmoników. 
S# m$odzie'cze nagrania von Karajana, Gilelsa,
Rostropowicza. DG zawiesi$o rozwój serii. Firma
ograniczy$a si! do wydania 56 tytu$ów, niektóre
znajdziemy na pó$kach, inne – w Internecie.
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IIggoorr  SSttrraawwii%%sskkii,,  cczzyyllii  mmiissttrrzz  wwiizzeerruunnkkuu
Skrz"tnie ukrywa! to, czego $wiatu pokaza' nie chcia!, ale sporo z tych sekretów ujawni! w swojej
monografii badacz o nazwisku Charles Joseph.

Pawe$ Szczepanik Rozwa"ania nad t# monografi# nale"a$oby zacz#& od kilku elementarnych pyta'. Czy zasadne jest pisanie
biografii kompozytora w sposób niezwi#zany bezpo%rednio z muzyk#? Na ile interesuj#ca mo"e by&
osobowo%& twórcy w oderwaniu od jego dzie$a? I wreszcie – czy "ywot Strawi'skiego mo"e powiedzie& nam
cokolwiek o jego dokonaniach artystycznych?
Kiedy ju" zaczniemy zastanawia& si! nad powy"szymi kwestiami, do g$osu dochodzi Charles Joseph, profesor

nowojorskiego Skidmore College. Dzi!ki otwartemu w latach 80. XX w. archiwum Fundacji Sachera w Bazylei uzyska$
dost!p do gigantycznej ilo%ci dokumentów, zapisków, kolekcjonowanych przez Strawi'skiego ksi#"ek oraz artyku$ów
opatrzonych notatkami kompozytora. Okazuje si!, "e archiwum zwi#zane z autorem &wi!ta wiosny jest istotne nie tylko
ze wzgl!du na ilo%&, ale tak"e jako%& – przecz#c# wizerunkowi, budowanemu przez Strawi'skiego. 

Charles Joseph przedstawia kompozytora
od ca$kowicie niemuzycznej strony – sam tytu$
biografii wyja%nia po cz!%ci perspektyw!
badacza. Tym samym wszystkich, którzy
spodziewaj# si! muzykologicznej wyk$adni
ksi#"ka mo"e srodze zawie%&. Nie jest to jednak
jej wad#. Joseph nie tylko opisuje peregrynacje
Strawi'skiego ze swad#, ale tak"e zdejmuje
odium hermetyczno%ci, które odebra$oby
przyjemno%& poznania fascynuj#cej postaci
bohatera. „Niemuzyczno%&” ksi#"ki odnosi si!
do okre%lenia Strawi'skiego jako „mistrza
wizerunku”. Tak# otoczk! tworzy$ wokó$ siebie
twórca Pietruszki – najwi!kszy
kompozytor XX w., ale tak"e ikona kultury.
Niczym papie", pomazaniec bo"y,
a jednocze%nie gwiazda pop, stale na ustach
wszystkich. Joseph w przekonuj#cy sposób
pokazuje flirt wielkiego artysty z „Fabryk#
Snów” i telewizj#. Flirt, u podstaw którego le"y
nie tylko ch!& zaistnienia w szerszej
%wiadomo%ci, ale tak"e kusz#ce honoraria,
niedost!pne w %wiecie tzw. kultury wysokiej.
Bardzo to ludzkie. Dziwnie znajome wydaje si!
te" spojrzenie przez pryzmat show-biznesu,
(auto)promocji i reklamy, wówczas nie tak
nachalnych, a dzi% wszechobecnych.

Drugim aspektem uwypuklonym przez Josepha jest geografia. Nie zaskakuje, i" ameryka'ski autor skupia si! na
ameryka'skim epizodzie. Strawi'ski opu%ci$ Pary" jako 58-latek, czego nie sposób jednak domy%li& si! z jego "ywotno%ci i
twórczej energii, które buchaj# z biografii. Czytamy o podchodach w Hollywood, które nigdy nie zako'czy$y si!
kontraktem, ale i nie przynios$y uszczerbku reputacji powa"nego twórcy, i o powstaniu Potopu – jedynego telewizyjnego
przedsi!wzi!cia artysty, a zarazem spektakularnej klapy. 
Joseph po%wi!ca tak"e sporo miejsca napisanemu korespondencyjnie baletowi Apollon musagète i burz#c nieco zastany
porz#dek, dowodzi, "e premiera neoklasycznego dzie$a nie tylko odby$a si! w Stanach Zjednoczonych, ale i za bajo'skie
honorarium. Strawi'ski bowiem w oficjalny obieg pu%ci$ informacj! inn#, „zapominaj#c” o Waszyngtonie i przywo$uj#c
jedynie pó(niejsz# parysk# premier! w choreografii George’a Balanchine’a.
Zgrabna "onglerka faktami, pó$prawdy, przemilczenia, sprzeczno%ci. Wielkie ego, autokreacja, ma$ostkowo%&, z$o%liwo%&,
niekiedy zawi%&. Nie brzmi to najlepiej. Strawi'ski by$ nie tylko geniuszem, który wywa"y$ z hukiem wrota modernizmu,
ale tak"e cz$owiekiem skrz!tnie ukrywaj#cym to, czego %wiatu pokaza& nie chcia$. Nie uda$o mu si! to w pe$ni, za du"o
pozostawi$ %ladów, notatek, komentarzy. Charles M. Joseph wykona$ tytaniczn# prac!, przedzieraj#c si! przez archiwa i
pokazuj#c dwa oblicza kompozytora, znane – sfabrykowane przez Strawi'skiego, oraz to sekretne. Obydwa –
paradoksalnie – równie prawdziwe.
Odpowiadaj#c na elementarne pytania, musimy wyj%& poza stawianie artysty wy$#cznie w roli... artysty. Biografia
unikaj#ca muzykologicznego dyskursu spe$nia niejako ambicj! Igora Strawi'skiego – trafia do „szerokiej publiczno%ci”.

BM

Charles M. Joseph, Strawi#ski. Geniusz muzyki i mistrz wizerunku, prze!. Aleksander Laskowski, )wiat Ksi&%ki 2012

muzyka do czytania

Strawi#ski w Ameryce 

CC
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sztuki pi"kne

1.
To nie jest takie trudne, wystarczy wzi#& do r!ki
kalendarz i o$ówek: Biennale w Wenecji, Biennale
w Moskwie, Biennale w Stambule. To najwa"niejsze
wydarzenia roku 2013 w dziedzinie
mi!dzynarodowych wielkich sp!dów, z których
wyniesie si! torb! ulotek i katalogów, ale te" smak
i zapach nieznanego by& mo"e wcze%niej miasta
– wyjazdy na biennale to ukryta forma turystyki.
Je%li chodzi o wystawy wielkich indywidualno%ci,
które stwarzaj# szans! obejrzenia rozproszonej
zazwyczaj twórczo%ci za jednym zamachem, b!dzie
w czym wybiera&: Meret Oppenheim w Martin-
Gropius Bau w Berlinie; Paul Klee, Roy Lichtenstein
w Tate Modern. Na wystaw! ameryka'skiego
twórcy pop-artu, którego 90 rocznica urodzin
przypada w tym roku, ju" mo"na rezerwowa& bilety. 

2.
By nie by$o niedomówie': pos$uguj! si! w tym
wyborze podwójn# miar#. Po pierwsze polecam to,
co jest obiektywnie i bezsprzecznie wa"ne. Kto
zaprzeczy, "e nale"y pojecha& na Biennale
do Wenecji – bez tego traci si! w#tek
w towarzystwie, wychodzi si! na gbura. Nie warto te"
polemizowa& z opini#, "e warto jecha& do Moskwy,
by zobaczy&, jak lewicowi krytycy za pieni#dze
oligarchów organizuj# nowojorsk# wystaw!
w postkomunistycznym mie%cie. 
Stambu$ ze swoim biennale, organizowanym ju"
po raz trzynasty, wyrasta na stolic! sztuki we
wschodniej Europie. A mo"e w zachodniej Azji?
Tegoroczny temat Biennale dotyczy w$a%nie
problemów pogranicza: Mom, am I Barbarian?
– brzmi tytu$ wystawy, któr# przygotowuje kuratorka
Fulya Erdemci. Ster biennale w Moskwie tak"e
trzyma kobieta, Amerykanka Catherine de Zegher.
W Wenecji kuratorem ca$o%ci jest w tym roku w$oski
krytyk Massimiliano Gioni. Proponuje intryguj#cy
temat ca$o%ci – Il Palazzo Encyclopedico, co
zawdzi!cza inspiracji w$oskiego artysty Marino
Auritiego, który dzia$a$ w latach 50. XX wieku
w Nowym Jorku. Auriti wymy%li$ – nigdy nie
zrealizowan# – konstrukcj! przestrzenn#, która
pomie%ci$aby ca$# ludzk# wiedz!, niczym teatry
pami!ci z okresu renesansu albo Borgesowska
Biblioteka Babel. Temat dzia$a na wyobra(ni!,
dotyczy ciekawego problemu przecinania si! sztuki
i wiedzy. Biennale w Wenecji, mimo "e najstarsze,
ponadstuletnie, ci#gle jest najbardziej popularne.
W zesz$ym roku pobi$o rekord, obejrza$o je 440 tys.
osób. W tym roku, z tak zarysowan# koncepcj#, ma
szanse na jeszcze wi!cej widzów. 

CC

2013 ze sztuk% wspó!czesn%
Najciekawsze wystawy i wydarzenia poleca Dorota Jarecka, „Gazeta Wyborcza”.

Makieta Palazzo Enciclopedico Marino Auritiego, lata 50. XX w.

Biennale w Stambule  – konferencja prasowa kuratorki Fulii Erdemci.
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Paul Klee, Blaublick, 1927
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3.
Polecam jednak nie tylko ewidentne hity. Tak"e to, co dla mnie jest artyku$em
pierwszej potrzeby, bez czego nie przetrwam roku. Mówi! o wystawie
retrospektywnej Meret Oppenheim w Martin-Gropius-Bau w Berlinie
i o wystawie Kurta Schwittersa w Tate Britain w Londynie. 
W$a%nie ci drugoplanowi arty%ci – dadaista Schwitters, surrealistka Oppenheim
– budz# moj# nieustaj#c# ciekawo%&. Meret Oppenheim s$awna jest dzi!ki pracy
&niadanie w futrze, czyli fili"ance ze spodkiem opakowanych w zwierz!ce futro.
Obiekt pokazany na Mi!dzynarodowej Wystawie Surrealizmu w Londynie
w 1936 roku zrobi$ furor!, ale przy&mi$ wszystko, co Meret Oppenheim zrobi$a
potem w ci#gu swego d$ugiego "ycia (a zmar$a w 1985 roku). 

Meret Oppenheim w obiektywie Man Raya, 1934
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Schwitters – wa"na posta& ruchu dadaistów w Berlinie – wybra$ inn# strategi!. Tworzy$ jedno
dzie$o, rozrastaj#ce si!, zagarniaj#ce miejsca, w których mieszka$, swego architektonicznego
paso"yta, z którym "y$ w symbiozie. Nazwa$ je Merzbau, czyli Budowla Merz. By$a to rze(ba,
a zarazem przestrze' ekspozycyjna wewn#trz domu artysty, zrobiona z gipsu, deseczek, odpadów,
%mieci, prezentów od przyjació$. Kiedy Schwitters musia$ opu%ci& mieszkanie w Hanowerze, tworzy$
swoje Merzbau od nowa, na emigracji. Poniewa" nazistowski re"im nie lubi$ nowoczesnych
artystów, Schwitters w czasie wojny uciek$ przez Norwegi! do Anglii. Wystawa w Londynie
opowiada o ostatnim okresie jego "ycia, który sp!dzi$ w Wielkiej Brytanii, najpierw jako obywatel
niemiecki internowany na Isle of Man, a potem tu$aj#c si! po ró"nych miastach, bez domu, bez
w$asnego %rodowiska. Zmar$ w pó$nocnej Anglii w 1948 r., przez lata by$ zapomniany. 

Meret Oppenheim w obiektywie Man Raya, 1934 Kurt Schwitters, kola% z 1935 r.
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1100  wwppiissóóww  ww  kkaalleennddaarrzzuu::
Kurt Schwitters, Schwitters in Britain, Tate Britain, Londyn (30 I–12 V)
Roy Lichtenstein, A Retrospective, Tate Modern, Londyn (21 II- 27 V), Centre Pompidou w Pary%u (3 VII–4 XI) 
Biennale w Wenecji (1 VI–24 XI)
Le Corbusier: Landscapes for the Machine Age, MoMA, Nowy Jork (9 VI–23 IX)
Meret Oppenheim, Retrospektive, Martin-Gropius-Bau, Berlin (16 VIII–1 XII)
Istambul Biennale (14 IX–10 XI)
Biennale w Moskwie (19 IX–20 X) 
Paul Klee, Tate Modern, Londyn (15 X 2013–9 III 2014)
Surrealizm i obiekt, Centre Pompidou, Pary% (30 X 2013–3 III 2014)
Christoph Schlingensief, Kunstwerke Berlin (jesie#/zima 2013)
BM

4.
W tym roku b!d# jeszcze celebrowane
postaci, których nazwiska wszyscy znaj#
na pami!&: Paul Klee, Le Corbusier, 
Roy Lichtenstein. Do tej oczywistej
gwiazdorskiej obsady dorzucam wystaw!
w Centre Pompidou Surrealizm i obiekt,
która poka"e takie dziwactwa, jak telefon
z homarem, sto$ek z g$ow# wilka i suszarka
do butelek, której dziwno%& polega na tym,
"e jest zwyk$# suszark# do butelek, tylko 
"e pokazan# w galerii sztuki. 
*eby nie zako'czy& tego przegl#du
melancholijnie, przypominam, "e
pod koniec roku w galerii Kunstwerke
w Berlinie zostanie otwarta wystawa artysty,
re"ysera filmowego i teatralnego Christopha
Schlingensiefa, ryzykanta, krzykacza
i szydercy, który drwi$ z tradycji niemieckiej
kultury i wspó$czesnego konsumpcjonizmu.
Sztuka nie zawsze jest po to, by nam umila&
"ycie. Ma tak"e przeszkadza&. To akurat
by$a specjalno%& Schlingensiefa. 

Roy Lichtenstein, Cubist Still Life with Playing Cards, 1974
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Telewizor Sony BRAVIA® serii HX95
Poczuj, jak kolory rosn! w pot"g", gdy ogl!dasz #ywe obrazy na ekranie z pod$wietleniem 
Full%LED. Zachwy& si" minimalistycznym wzornictwem i zaawansowan! technologi! pod$wietlenia 
strefowego, która zapewnia intensywno$& bieli, g'"bok! czer( i zjawiskow! feeri" p'ynnie 
zmieniaj!cych si" barw.

*promocja obowi!zuje do 15.03.2013 r. Regulamin w salonach.
„Sony”, „make.believe”, „BRAVIA”, s! zastrze#onymi znakami handlowymi Sony Corporation.
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Harpa w najwy"szym punkcie si!ga 43 metrów. Z daleka 
wygl#da jak bry$a z$o"ona z dwóch przekrzywionych
prostopad$o%cianów ró"nej wielko%ci. Gmach, którego
oryginalna sylwetka ma by& najwa"niejszym elementem
poprzemys$owego nadbrze"a, poddawanego w$a%nie

rewitalizacji, ma 28 tys. m2 powierzchni. S# tu cztery sale koncertowe 
(na 1800, 750, 450 i 195 miejsc) oraz liczne pomieszczenia towarzysz#ce
(sale prób, garderoby, pokoje administracyjne, bar, restauracja, sklep 
z pami#tkami).

Mieni si# w s!o&cu
Wizja budowli powsta$a w znanej du'skiej pracowni Henning Larsen
Architects, która przy tym projekcie wspó$pracowa$a z islandzkim biurem
Batterii. Architects. „Ustawiona pomi!dzy l#dem a morzem ma by& rze(b#,
w której $#cz# si! ze sob# woda i niebo oraz t!tni#ce "yciem miasto” – pisz#
architekci.
Zespó$ projektantów z biura Henning Larsen Architects opracowa$ bry$!
budynku, ale pomys$ na jego elewacj! stworzy$ du'ski artysta islandzkiego
pochodzenia – Olafur Eliasson, autor rze(b i instalacji. To rzadko%&, aby nad
projektem tej skali wraz z architektami wspó$pracowa$ kto% ze %wiata sztuki –
zwykle taka kooperacja dotyczy najwy"ej kolorystyki %cian czy elementów
wystroju wn!trza. Tymczasem Eliasson z pomoc# architektów opracowa$
nietypow#, przestrzenn# i wielobarwn# elewacj!. Artysta twierdzi, 

"e najwa"niejsz# inspiracj# by$y dla niego bazaltowe ska$y, z jakich
zbudowana jest Islandia, kamienne s$upy o sze%ciobocznym przekroju,
których malownicze formacje s# jedn# z najbardziej znanych atrakcji wyspy.
Eliasson postanowi$ sparafrazowa& je w szkle. Stworzy$ uk$adank!, z$o"on# 
z tysi!cy szklanych, oprawionych w stalowe ramy pól. Budynek mieni si! 
w s$o'cu i l%ni, %wiat$o rozszczepia si! w wielobocznych panelach elewacji. 
Z zewn#trz gmach przypomina niekiedy b$yszcz#c# bry$! lodu. 
W %rodku za% %wiat$o, za$amuj#ce si! w szkle, tworzy niezwyk$e efekty.
Przy takim bogactwie form, budowla nie wymaga$a dodatkowych dekoracji
czy elementów wystroju – foyer budynku to po prostu pusta przestrze',
malowniczo „umeblowana” samym %wiat$em. Efekt ten zosta$ tu zastosowany
nieprzypadkowo – autorzy projektu wiedzieli, "e w innej szeroko%ci
geograficznej nie by$oby to wszystko tak widowiskowe. Ustawiona tu" nad
wod#, niezas$oni!ta innym gmachami budowla jest widoczna z daleka, l%ni
niczym kryszta$ w zimnych, ale intensywnych, cz!sto si! zmieniaj#cych
promieniach s$o'ca.

Rze'biarz "wiat!a
Olafur Eliasson wykorzystuje %wiat$o na ró"ne sposoby. Jego najg$o%niejsza
praca – zrealizowany w 2003 r. The Weather Project – to nic innego, jak
gigantyczne s$o'ce, które zawieszono pod sufitem Hali Turbin w s$ynnej
londy'skiej galerii Tate Modern. Od 2006 do 2011 roku na dachu ARoS
Aarhus Kunstmuseum w Kopenhadze sta$a szklana obr!cz – taras widokowy,

OOppeerraa  wwyyrrzzee!!bbiioonnaa  ""wwiiaatt##eemm
Harpa w Reykiaviku wygl&da, jak zbudowana z lodu i $wiat!a. 

O sali koncertowej, której elewacj" wymy$li! Olafur Eliasson pisze Anna Cymer..
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zbudowany z wielokolorowego szk$a. W!druj#cy w jego wn!trzu widzowie
mogli podziwia& panoram! miasta w ró"nych kolorach, jakby patrzyli przez
t!cz!. Eliasson jest te" doskonale znany w Polsce – w 2009 r. w sto$ecznym
Parku Bródnowskim, w tzw. Parku Rze(b stan#$ zaprojektowany przez niego
Kalejdoskop. To wykonany ze szk$a i zakopany w ziemi pryzmat. Gdy si!
do niego zajrzy, wida& abstrakcyjne, kolorowe obrazy, tworzone przez
rozszczepiaj#ce si! %wiat$o.
Dwa lata pó(niej z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
artysta zaprojektowa$ pawilon, który przez kilka miesi!cy sta$ na Krakowskim
Przedmie%ciu w Warszawie. By$ to wsparty na stalowych nogach czerwony,
$amany dach, od %rodka w ca$o%ci wy$o"ony lustrami. Ka"dy, kto pod ów dach
si! dosta$, móg$ zobaczy& nawarstwiaj#ce si! odbicie w$asne oraz otoczenia.

Rewelacyjna akustyka
Oczywi%cie w przypadku sal koncertowych najwa"niejsza jest nie estetyka,
lecz akustyka. A t!, która jest w Harpie, eksperci oceniaj# wysoko.
Z architektami wspó$pracowa$ zespó$ specjalistów z ameryka'skiej firmy
Artec, znanej z dziesi#tków projektów na ca$ym %wiecie. By$y to:
Mariinsky II – Opera w Sankt Petersburgu, Auditorium de Dijon, Opera
w Waszyngtonie, Esplanade – Theatres on the Bay w Singapurze, La Maison
Symphonique de Montréal, Narodowa Sala Koncertowa im. Béli Bartóka
w Budapeszcie. Najwi!cej uwagi po%wi!cono g$ównej sali koncertowej, której
wn!trze w ca$o%ci wyko'czono drewnem i pomalowano na intensywny,
ciemnoczerwony kolor. Sala na 1800 miejsc otrzyma$a tradycyjny kszta$t
„pude$ka na buty”, wzbogacony o kilka rozwi#za' dostosowuj#cych akustyk!
do prezentowanego rodzaju i nat!"enia muzyki. Regulowaniu akustyki s$u"y
zawieszony nad scen# oraz cz!%ciowo nad widowni# 70-tonowy blok – mo"e
si! on porusza& od pod$ogi do sufitu. W %cianach sali umieszczono drzwi
akustyczne, które otwiera si! lub zamyka w zale"no%ci od potrzeb;
zastosowano te" poch$aniaj#ce d(wi!k filcowe panele. Czas pog$osu
w g$ównej sali koncertowej Harpy wynosi od 3 do 1,7 sekundy. Fachowcy
okre%lili akustyk! sali w Reykjaviku jako „ciep$# i g$!bok#”, doskonale
podkre%lon# dodatkowo wystrojem i kolorystyk# wn!trza.
Na razie w Harpie wyst!puj# tylko symfonicy. Zespó$ Opery Islandzkiej
jeszcze nie przeniós$ si! do nowej siedziby, ale to tylko kwestia czasu. Estrada
Harpy jest równie" dostosowana do potrzeb spektakli operowych – znajduje
si! tu orkiestron, cho& niewiele miejsca przeznaczono na ewentualn#
scenografi! (brak rozbudowanej sceny z jej ca$# mechanik#).
Steinunn Birna Ragnarsdottir, dyrektorka muzyczna Harpy, powiedzia$a
w wywiadzie: „W sali o tak fenomenalnej akustyce wystarczy, aby %piewacy
stan!li i %piewali. Reszt! widownia sobie wyobrazi”.
Mniejsze sale dostosowano do potrzeb koncertów kameralnych oraz muzyki
wspó$czesnej, np. elektronicznej. W cz!%ci jest mo"liwo%& zlikwidowania
rz!dów krzese$, aby niektórych koncertów s$ucha& na stoj#co.

Harpa jednak potrzebna
Harpa – mimo "e tak widowiskowa – spotka$a si! ze spor# krytyk#.
Pi!tnowano koszt tej inwestycji, uznaj#c wydatek 164 mln euro w epoce
kryzysu za wyj#tkowo nieracjonalny; przy czym nie mia$ znaczenia fakt, 
"e budowa obiektu rozpocz!$a si! w 2007 r. Kontrowersje wzbudzi$o te"
honorarium, jakie za wizj! elewacji gmachu otrzyma$ Olafur Eliasson. Kwota
wyp$acona arty%cie nie jest oczywi%cie znana, wiadomo jednak, "e by$a
znacznie wy"sza ni" wynagrodzenie, jakie otrzymali architekci. Sceptycy
zadawali te" pytanie, czy w kraju, który ca$y liczy zaledwie 300 tys.
mieszka'ców naprawd! potrzebna jest sala koncertowa, mog#ca na raz
mie%ci& prawie dwa tysi#ce widzów?
Pytania o koszty utrzymania sali koncertowej i mo"liwo%ci zape$nienia jej
widowni stawiane s# te" ostatnio w Polsce, gdzie w ka"dym prawie mie%cie
wojewódzkim powsta$a lub powstaje filharmonia czy opera. Jednak obawy
Islandczyków na razie s# nieuzasadnione – w ci#gu roku od wybudowania
Harp! zwiedzi$o a" pó$tora miliona ludzi. W rzadko zaludnionym,
wulkanicznym, pozbawionym du"ych miast i rozwini!tej ro%linno%ci kraju
obiekt o tak wyj#tkowej bryle sta$ si! szybko atrakcj# turystyczn#.
A pod koniec stycznia tego roku budowla znalaz$a si! w%ród pi!ciu finalistów
jednej z najbardziej presti"owych nagród architektonicznych %wiata,
przyznawanej przez Uni! Europejsk# Mies van der Rohe Award. BM
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Kiedy dwie%cie dwadzie%cia lat temu, rankiem 21 stycznia 1793 r. król
wst!powa$ na szafot, rojali%ci, starannie skrywaj#cy swe sympatie,
widzieli w nim uci%niony majestat i m!czennika sprawy monarchii.

Zagorzali republikanie – tyrana i despot!. Oboj!tni obserwatorzy – blisko
czterdziestoletniego, oty$ego m!"czyzn!.
„Ludwik Kapet, zawód: ostatni król Francuzów” – jak napisano w protokole
egzekucji – do ostatniej chwili zachowa$ godno%&. Przekazany w r!ce kata,
sam zdj#$ frak i krawat, nie wyrazi$ zgody na podci!cie w$osów oraz zwi#zanie
r#k, jednak, jak relacjonowa$a jedna z gazet: „kilka s$ów wypowiedzianych
przez spowiednika wnet go przekona$o. (…) Zapyta$, czy dobosze nie
przestan# bi& w b!bny. Chcia$ si! wychyli& i przemówi&. Gdy zacz!to go
przywi#zywa&, powiedzia$ wyra(nie te s$owa: Umieram niewinnie, przebaczam
mym wrogom, pragn!, by moja krew przynios"a po#ytek Francuzom i u'mierzy"a
gniew Boga”. Po chwili, zgodnie z barbarzy'skim rytua$em egzekucji, kat
pokaza$ jego g$ow! ludowi, który wkrótce – wed$ug relacji %wiadka – opu%ci$
plac, %miej#c si! i %piewaj#c piosenki.
W zrewolucjonizowanym Pary"u Ludwik XVI nie cieszy$ si! popularno%ci#.
Wrogowie oskar"ali go, "e od pocz#tku rewolucji, licz#c na interwencj!
mocarstw, sabotowa$ reformy i stara$ si! opó(ni& przemiany. Zwolennicy
monarchii robili mu wyrzuty, "e nie stan#$ na czele stronnictwa
umiarkowanych reform. W ten sposób móg$ przecie" czuwa& nad rozwojem
wydarze', próbowa& energicznie przeciwdzia$a& planom rosn#cych w si$!
radyka$ów.
W efekcie presti" w$adcy i monarchii mala$. Popularno%& zachowa$ jedynie
w%ród mieszka'ców wsi. W oczach najbardziej podatnej na rewolucyjne
nastroje ludno%ci wielkich miast pogr#"y$a go nieudana próba ucieczki,
podj!ta w czerwcu 1791 r. W nast!pnych miesi#cach przybra$y na sile has$a
detronizacji króla i wprowadzenia we Francji republiki, a sprzyja$a im
pogarszaj#ca si! sytuacja gospodarcza Francji, ponosz#cej kl!ski w wojnie
z koalicj# mocarstw europejskich. 25 lipca 1792 r. dowodz#cy wojskami
koalicji ksi#"! brunszwicki wyda$ odezw!, wzywaj#c# Francuzów do wierno%ci
Ludwikowi XVI. Grozi$ represjami w wypadku zagro"enia bezpiecze'stwa
w$adcy i jego rodziny. 10 sierpnia zrewoltowany t$um paryskich sankiulotów
– kierowanych przez radykalnych zwolenników republiki – zaatakowa$ pa$ac
w Tuileries. W obronie króla stan!li wierni cz$onkowie gwardii szwajcarskiej.
Ludwik XVI z rodzin# zdo$a$ schroni& si! w sali obrad Zgromadzenia
Prawodawczego. )wiadomi nastrojów paryskiej ulicy, zastraszeni
parlamentarzy%ci zadecydowali o osadzeniu wszystkich w wi!zieniu Temple.
Losy króla i jego rodziny rozstrzygn!$y si! ju" w odmiennej sytuacji politycznej.
Konwencja – nowy parlament republika'skiej Francji – pod presj# radykalnych

frakcji jakobinów i kordelierów, postanowi$a wytoczy& „obywatelowi Kapetowi”
proces za zdrad! i spisek przeciw rewolucji, mimo tego, "e nadal obowi#zuj#ca
konstytucja wyklucza$a tak# mo"liwo%&. Jedynie niektóre spo%ród kilkunastu
postawionych mu zarzutów mo"na by$o uzna& za uzasadnione, nie mia$o to
jednak wi!kszego znaczenia. Post!powanie przed Konwencj# rych$o zmieni$o
si! w parodi! procesu s#dowego, a jego w$a%ciwy cel z bezwzgl!dn# szczero%ci#
przedstawi$ debiutuj#cy wówczas w wielkiej polityce Louis Saint-Just, jeden
z przysz$ych przywódców jakobinów. W wielkiej mowie oskar"ycielskiej
stwierdzi$, "e Ludwik XVI powinien by& s#dzony nie za to, jak sprawowa$
w$adz!, ale za to, "e by$ królem. „Monarchia jest wieczyst# zbrodni#. Nie mo"na
panowa& i by& bez winy” – przekonywa$. Rewolucja, konkludowa$, zaczyna si!
wraz ze %mierci# tyrana, natomiast $agodno%& wobec niego b!dzie zbrodnicz#
lito%ci#, zabójcz# dla republiki. Mimo panuj#cej na sali obrad presji ze strony
radykalnych przeciwników monarchii, wyrok %mierci dla króla wcale nie by$
oczywisty. O jego losie przes#dzi$ wniosek Saint-Justa, by deputowani
w jawnym, imiennym g$osowaniu decydowali o winie b#d( niewinno%ci króla,
a tak"e o formie wymierzonej mu kary. Tragedia rodziny panuj#cego dope$ni$a
si! w ci#gu dwóch lat. Jego "on!, Mari! Antonin! zgilotynowano dziewi!&
miesi!cy pó(niej, w pa(dzierniku 1793 r. Syn króla, przez rojalistów zwany
Ludwikiem XVII, zmar$ dwa lata pó(niej w wi!zieniu, maj#c zaledwie dziesi!&
lat.
Ludwik XVI nie by$ pierwszym w$adc# europejskim doby nowo"ytnej,
którego panowanie przerwa$ kat. W 1649 r. monarchiczn# Europ# wstrz#sn!$a
wie%& o %ci!ciu króla Anglii i Szkocji Karola I Stuarta. Stracono go z wyroku
rewolucyjnego parlamentu. On równie" do ostatnich chwil dba$ o zachowanie
monarszej godno%ci – podobno w zimny, styczniowy dzie' egzekucji wst#pi$
na szafot ubrany w dwie koszule, by unikn#& wra"enia, "e dr"y ze strachu. Obu
w$adców po$#czy$ straszliwy koniec. Król Anglii wykaza$ jednak znacznie
wi!cej determinacji w walce o utrzymanie korony i monarszych prerogatyw
ni" Ludwik XVI. Burbon przez potomnych zosta$ zapami!tany jako w$adca
inercyjny i pozbawiony politycznego instynktu. Do legendy przesz$o s$owo
„rien” (nic), które pojawi$o si! w jego zapiskach pod dat# 14 lipca 1789 roku.
Tylko najbardziej wyrozumiali gotowi byli przyj#& wyja%nienie, "e król
skwitowa$ w ten sposób nie zdobycie Bastylii przez zrewoltowanych
mieszczan, lecz fakt, "e tego dnia nie uda$ si! na polowanie. By$by zapewne
dobrym królem na dobre czasy. Nie dorasta$ do wyzwa' epoki, w której
przysz$o mu panowa&, ta jednak z pewno%ci# potraktowa$a go zbyt okrutnie.

BM
JJaarrooss!!aaww  CCzzuubbaattyy, dr hab., prof. UW, przewodnicz&cy Rady Naukowej Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

historie niemuzyczne

Niechciana 
g!owa króla
Kilkaset tysi"cy pary%an patrzy!o, jak
gilotyna zabija Ludwika XVI, a wraz z nim –
absolutyzm. Ale Francuzi nie byli pierwsi
w skracaniu w!adcy o g!ow".

Jaros)aw Czubaty
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