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Od wydawcy

PPoodd  ccii  nnaa  nniiee  ggaa  łłęę  zzii
Sta ło się smut nym oby cza jem, że kry zys eko no micz ny na -
tych miast od ci ska się pięt nem na kul tu rze. De fi cyt bu dże to -
wy? Pod pre tek stem ra to wa nia sy tu acji moż na od ra zu ciąć
wy dat ki na in sty tu cje kul tu ry, zwięk szać VAT na książ ki
(lub cza so pi sma…) sta wiać pod zna kiem za py ta nia przy -

szłość fe sti wa li i mu ze ów. Tak jak by z gó ry za kła da no po wszech ną zgo dę
na stwier dze nie, że kul tu ra nie jest do brem pierw szej po trze by, jak chleb.
Pi sa li śmy już na tych ła mach o zna cze niu cią gło ści kul tu ry, o spo łecz nej i cy -
wi li za cyj nej wy rwie, w ja ką nie uchron nie pro wa dzi ogra ni cza nie do stę pu
do dóbr in te lek tu al nych. Czy na praw dę w ob li czu wzro stu cen ro py są to tyl -
ko nic nie zna czą ce dy wa ga cje ode rwa nych od ży cia fan ta stów?
Tym cza sem, zgod nie z po twier dzo ny mi ana li za mi, każ da zło tów ka za in we -
sto wa na w kul tu rę zwra ca się po wie le kroć – po przez two rze nie miejsc pra -
cy i za trud nie nie lu dzi wol nych za wo dów, po przez kre owa nie mo dy na do bra
nie ma te rial ne i kie ro wa nie stru mie nia kon sump cji w stro nę, gdzie są jesz cze
du że re zer wy. Trud no prze cież wy obra zić so bie, by śmy chcie li jeść dwa ra -
zy wię cej niż do tąd; ta kie za strze że nie nie do ty czy jed nak na sze go za po trze -
bo wa nia na pły ty, książ ki czy choć by bi le ty te atral ne. Nad oczy wi stym
wpły wem bo gactw kul tu ry na wi ze ru nek kra ju – prze kła da ją cy się wprost
na ruch tu ry stycz ny, ale też na in we sty cje biz ne so we – już na wet nie chcę się
roz wo dzić.
Pa trząc więc na za gad nie nie z czy sto eko no micz ne go punk tu wi dze nia, cię -
cia w kul tu rze nie bro nią się ja ko mo del oszczę dza nia w do bie kry zy su. Świa -
do mie ogra ni czy łem zwy cza jo we ar gu men ty o umo wie spo łecz nej,
ochro nie tra dy cji i dzie dzic twa, war to ściach cy wi li za cyj nych. Nie są dzi siaj
po pu lar ne w roz mo wach bu dże to wych. Po cie szam się my ślą, że sko ro od -
kry li śmy, że brak au to strad to czyn nik, któ ry od da la nasz kraj od cy wi li za -
cji, to mo że na stęp nym kro kiem jest uświa do mie nie so bie, że au to stra da
przez pu sty nię by wa co naj wy żej tran zy to wa. 
Oby na stą pi ło to jak naj szyb ciej. Na ra zie po zo sta je nam za sta na wiać się
czy ta kie po zor ne oszczęd no ści to pod ci na nie ga łę zi, na któ rej wszy scy sie -
dzi my, czy ra czej wy sy ła nie nas na ga łąź, z któ rej ze szli na si przod ko wie.
An�drzej�Gi�za
Dy rek tor Sto wa rzy sze nia im. Lu dwi ga van Beetho ve na

Od re dak cji

SSttuu  ddiioo  KKoonn  cceerr  ttoo  wwee  iimm..  CChhoo  ppii  nnaa
Rok Cho pi now ski za koń czo ny. Ma my Mu zeum Cho pi na,
fe sti wal Cho pi na, szlak Cho pi na i na wet ła wecz kę Cho pi -
na. Czas wró cić na zie mię, pro szę pań stwa. Cho pin to po -
ezja, świę tość na ro do wa i ta bu, wszyst ko in ne ła two sta je się
ce lem bez par do no wych nad użyć. Nad szedł rok 2011 – i się

za czę ło. Pol skie Ra dio by ło go to we wy dzier ża wić Stu dio Kon cer to we im.
Wi tol da Lu to sław skie go Ope ret ce War szaw skiej. Za bie gał o to in ten syw -
nie mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik (PSL), a za rząd
pu blicz ne go ra dia go tów był od dać obiekt za bez cen. Po wia ło ab sur dem.
Jak w fil mach Ba rei. Mo że trze ba szyb ko zmie nić na zwę na Stu dio Kon cer -
to we im. Fry de ry ka Cho pi na, aby za po biec po dob nym za ku som w przy -
szło ści? Bo jak to jest – sa la kon cer to wa ze świet ną aku sty ką i naj lep sze
w Eu ro pie Środ ko wej stu dio na gra nio we mia ły by zo stać prze ro bio ne
na sce nę? Gdzie po za fil har mo nią mia ły by się od by wać w War sza wie mię -
dzy na ro do we fe sti wa le? Czy miesz kań cy in nych re jo nów Pol ski nie ma ją
pra wa do wy słu cha nia trans mi sji ra dio wej wie lu war to ścio wych kon cer tów?
Wszyst ko to są py ta nia na iw ne, któ re dla po li ty ków nie ma ją żad ne go zna -
cze nia. Obo wią zu je bo wiem pra wo pię ści i tyl ko dzię ki so li dar ne mu pro te -
sto wi lu dzi kul tu ry uda ło się za po biec skan da lo wi. 
Do brze po ka zu ją to pro po zy cje za war te w pro jek cie no we li za cji usta wy
o or ga ni zo wa niu i pro wa dze niu dzia łal no ści kul tu ral nej, na pi sa nej w in te re -
sie pra co daw ców, spy cha ją cej mu zy ków or kie stro wych do rzę du pra cow -
ni ków dru giej ka te go rii. 
Ro ku Cho pi now ski wróć!
An�na S.�Dę�bow�ska
Re dak tor na czel na „Beetho ven Ma ga zi ne”
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To sen sa cja cho pi no lo gicz na, ja kiej nie by ło od lat. Wpraw dzie treść li stów by ła
zna na z przed wo jen nych pu bli ka cji i od pi sów, nie mniej rę ko pi sy, któ re przed woj -
ną na le ża ły do Lau ry Cie chom skiej, potomkini sio stry Cho pi na, Lu dwi ki Ję drze je -
wi czo wej, uwa ża no za bez pow rot nie utra co ne. Ostat ni raz wi dzia no je na pry wat nej
wy sta wie w 1939 r., po tem za gi nę ły. Nie wia do mo jak tra fi ły za gra ni cę, ani ja kie by -
ły ich lo sy po woj nie. Ich do tych cza so wy wła ści ciel pra gnie po zo stać ano ni mo wy.
Do 25 kwiet nia czyn na bę dzie wy sta wa cu dem od na le zio nej ko re spon den cji. Jest
to sześć li stów kom po zy to ra do ro dzi ny, po cho dzą cych z lat 1845-1848, oraz 20
nie zna nych do tej po ry li stów, któ re Ja ne Stir ling, bli ska uczen ni ca Fry de ry ka, pi -
sa ła do je go uko cha nej sio stry, Lu dwi ki, już po je go śmier ci w 1849 r. Do łą czy ły
do ist nie ją ce go już ar chi wum li stów kom po zy to ra z okre su pa ry skie go, znaj du -
jących się w zbio rach Mu zeum (ja ko de po zyt To wa rzy stwa im. F. Cho pi na).
Li sty są do sko na le za cho wa ne – na bia łych kart kach for ma tu A4, za pi sa nych drob -
nym, sta ran nym pi smem, twór ca ma zur ków dzie li się z ro dzi ną, któ ra zo sta ła w Pol -
sce, roz ma ito ścia mi ze swe go ży cia. Pi sze o po wsta wa niu i pierw szych wy ko na niach
So�na�ty�wio�lon�cze�lo�wej�g�-moll op. 65, o zwol nie niu słu żą ce go, o cze ko la dzie, któ rą pi -
jał we dług wła snej re cep tu ry, z upodo ba niem od da je się plo tecz kom z wiel kie go
świa ta. Każ dy z li stów roz po czy na sło wa mi: „Moi nay uko chań si...”.
Oba zbio ry rę ko pi sów Mu zeum Chopina za wdzię cza Mar ko wi Kel le ro wi. Jest on
ko lek cjo ne rem i mar szan dem sztu ki współ cze snej, któ ry po opuszczeniu Pol ski
w 1972 r. za miesz kał w Mek sy ku, a po powrocie, w pod war szaw skiej Owczar ni za -
ło żył Park Rzeźb Ju ana So ria no, wy bit ne go mek sy kań skie go rzeź bia rza, któ re go
był me ne dże rem. Kel ler za ku pił ko lek cję Cho pi now skich rę ko pi sów i prze ka zał ją
Mu zeum na war szaw skiej Tam ce. To wy jąt ko wa sy tu acja, bo li sty uda ło się ku pić
po za au kcją, na któ rej ich war tość ryn ko wa wie lo krot nie by wzro sła. Ani Ma rek
Kel ler, ani Ali cja Knast, ku ra tor Mu zeum Cho pi na, któ ra przez dwa la ta sta ra ła się
o po zy ska nie zbio ru, nie chcą ujaw nić kwo ty, któ rą prze zna czo no na za kup, a także
na zwi ska za gra nicz ne go wła ści cie la. – Po sia da on jesz cze in ne pa miąt ki po kom po -
zy to rze. Są to dwa in ne li sty Cho pi na do ro dzi ny i o nie się sta ra my – mó wi Ali cja
Knast. Red.
www.cho�pin.mu�seum

Od na le zio ne li sty ge niu sza
Bez cen na ko lek cja li stów 
Fry de ry ka Cho pi na do ro dzi ny
tra fi ła do zbio rów Mu zeum je go
imie nia w War sza wie dzię ki
szczo dro bli wo ści pry wat ne go
me ce na sa.N
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Zrealizowano ze środków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Jest tak że zdo byw cą 
pre sti żo wej Ste vie Award
w 2010 r. w ka te go rii 
„Naj lep sza ga ze ta bran żo wa”,
przy zna nej w kon kur sie 
Ame ri can In ter na tio nal 
Bu si ness Awards. 
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w numerze:

Jaś�Li�siec�kiw Deut sche Gram mo phon.
Roz mo wa z 16-latkiem 
s. 16�

Pa sja nowożytna zaczęła się 
od Pendereckiego.
s. 32�

Gu�stav�Mah�ler�
czło wiek, kom po zy tor, ko cha nek
s.�48

Ja�kub�Ju�lian�Ziół�kow�ski, 
ar ty sta, któ ry tra fił w swój czas.  
s. 52�

co się dzieje

Artyści czy mu zy kan ci?
Po no we li za cji usta wy o dzia łal -
no ści kul tu ral nej sta ną się 
pra cow ni ka mi dru giej ka te go rii. 
s. 8

o tym się mówi

Co zo sta ło 
po Ro ku Cho pi now skim?
str. 10

Soli ści zni ka ją z es tra dy, 
czy li „sa ba ty” mu zy ków. 
s. 12

Czym ży je Kry�stian�Zi�mer�man?
Doczekaliśmy się jego płyty 
z muzyką Bacewicz, pozostaje
pytanie, dlaczego wielki pianista
nie chce grać w Polsce.
s. 14

Mło de twa rze fo no gra fii – kogo
warto słuchać, a kogo mniej.
s. 20�

co się szykuje

Jon�ny�Gre�en�wo�od z Ra dio he ad
tylko w „Beethoven Magazine“
mó wi o swo jej fa scy na cji muzyką
Krzysz�to�fa�Pen�de�rec�kiego�
z lat 60. XX w. 
s.�21

Ju bi le usz Fe�sti�wa�lu�
Beetho�ve�now�skie�go.�
Fe sti wal trzech pa sji
s.�24

Ru�dolf�Buch�bin�der, 
przy ja ciel Beetho ve na,
stały gość Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena. 
Rozmowa z pianistą
s. 28

Polskie Nagrania wznowiły
pierwsze w historii nagranie Pasji
według�św.�Łukasza�Krzysztofa
Pendereckiego z 1966 r. 
s.�34

Jor�di�Sa�vall�roz grze sza 
he re ty ków, bierze w obronę
katarów i albigensów. 
s.�36�

rozmowa

Tre�liń�ski��&�Ku�dlička, 
du et do sko na ły. Mi ke Urba niak
roz ma wia o pre mie rze Tu�ran�dot
w Ope rze Na ro do wej.
s.�38

pełnym głosem

Dzie sięć wy bra nek Jac ka 
Mar czyń skie go, czy li ran king 
pol skich śpie wa czek, 
od Aleksandry Kurzak 
do Ewy Wolak
s.�40

Ma�riusz�Kwie�cień zaśpie wał
do mi kro fo nu w studio
nagraniowym, za chwilę wciela
się w Króla Rogera w Madrycie.
Roz mo wa ze sław nym polskim
ba ry to nem 
s.�46

historia

O Mah le rze na pły tach Deutsche
Grammophon pi sze Mar cin 
Maj chrow ski. Najlepsze
wykonania symfonii wybrano 
w plebiscycie internetowym.
s.�51

rejs filmowy

Wiedźmin�2 i Czas�honoru
na Festiwalu Muzyki Filmowej 
w Krakowie – święto wielbicieli
muzyki dla kina już w maju.
s.�55

Czar�ny�ła�będź�i Pia�nist�ka
– co je łą czy, a co dzie li. 
Pisze Bar tosz Żu ra wiec ki.
s.�56�

Mu zy ka kla sycz na w ki ne ma to -
gra fii. Łu kasz Wa li gór ski uznaje
Beethovena, R. Straussa i Barbera
za najlepszych kompozytorów 
w historii kina.
s.�58

muzyka do czytania
Takiej książki nie było jeszcze 
na naszym rynku. O Kul�tu�rze
dźwię�ku pi sze Ewa Szcze ciń ska
(Pol skie Ra dio).
s.�62
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Mu zy ka pol ska w No wym Jor ku
Sin fo niet ta Cra co via wy stą pi ła 6 kwiet nia pod czas dru -
giej edy cji fe sti wa lu Unso und w No wym Jor ku. Jest to
efekt współ pra cy Kra kow skie go Biu ra Fe sti wa lo we go,
In sty tu tu Ada ma Mic kiew cza i in nych in sty tu cji. W Ali -
ce Tul ly Hall w Lin coln Cen ter za brzmia ła kla sy ka XX w.
(utwo ry Krzysz to fa Pen de rec kie go i Ste ve’a Re icha)
oraz pro jekt So la ris, pre zen tu ją cy no wą ilu stra cję mu -
zycz ną do słyn ne go fil mu An drie ja Tar kow skie go opar -
te go na po wie ści Sta ni sła wa Le ma. Skom po no wa li ją
na za mó wie nie Unso un du Ben Frost i Da niel Bjar na son,
mu zy cy z Au stra lii i Is lan dii. Unso und, któ ry w Pol sce
od by wa się pod ko niec paź dzier ni ka w Kra ko wie, jest
do peł nie niem fe sti wa lu Sa crum Pro fa num, w głów nej
mie rze po świę co ne go mu zy ce współ cze snej.

Wun�der�ma�kon�trakt�wDeut�sche�Gram�mo�phon
Lau re at II na gro dy ubie gło rocz ne go XVI Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de -
ry ka Cho pi na pod pi sał pod ko niec stycz nia
w Lon dy nie kon trakt z tą pre sti żo wą wy twór nią fo -
no gra ficz ną. Je go pierw sza pły ta, z re ci ta lem cho pi -
now skim, ma się uka zać już w czerw cu.
Słyn na fir ma za zwy czaj pro po nu je współ pra cę zwy -
cięz cy Kon kur su Cho pi now skie go. Tym ra zem nie
zde cy do wa ła się na Yulian nę Avde evą, lecz na srebr -
ne go me da li stę z Au strii. „In golf Wun der to nie zwy -
kle uta len to wa ny ar ty sta, ob da rzo ny umie jęt no ścią
sku pia nia uwa gi słu cha czy na mu zy ce i jej pięk nie”
– uwa ża Mi cha el Lang, dy rek tor ge ne ral ny Deut -
sche Gram mo phon. 
– Je stem nie zwy kle szczę śli wy. Sze fo wie DG skon -
tak to wa li się ze mną tuż po za koń cze niu Kon kur su.
Po tem by ły ko lej ne spo tka nia przy oka zji mo ich
kon cer tów. Roz ma wia li śmy o wza jem nych ocze ki -
wa niach, o moż li wo ściach re per tu aro wych – po wie -
dział „Beetho ven Ma ga zi ne” In golf Wun der.
Pierw sza pły ta uka że się w czerw cu, znaj dą się
na niej wy bra ne utwo ry z kon kur so we go pro gra mu
Wun de ra.

Ju bi le usz An ne -So phie Mut ter
Wiel ka nie miec ka skrzy pacz ka de biu to wa ła na Fe sti -
wa lu w Lu cer nie w wie ku 13 lat. W tym ro ku ob cho -

dzi 35-le cie swo jej pra cy ar ty stycz nej i jest ar tyst ką -re -
zy dent ką Ber liń skiej Fil har mo nii. Waż ną czę ścią ju bi le -
uszu jest tra sa kon cer to wa z ze spo łem Mut ter’s
Vir tu osi, w któ rym gra 14 in stru men ta li stów, wy cho -
wan ków za ło żo nej przez skrzy pacz kę fun da cji. W pro -
gra mie kon cer tów znaj du je się za mó wio ne przez
ar tyst kę no we dzie ło Krzysz to fa Pen de rec kie go Du et
na skrzyp ce i kon tra bas. Wśród wie lu wy da rzeń na uwa -
gę za słu gu je też za pla no wa ne na dru gą po ło wę ro ku
wy da nie przez Deut sche Gram mo phon spe cjal ne -
go, 35-pły to we go bok su z kom ple tem na grań ar tyst ki.
Pol skim ak cen tem tej edy cji bę dzie m.in. po cho dzą ce
z ar chi wów Pol skie go Ra dia na gra nie Łań cu cha II
i Par ti ty Wi tol da Lu to sław skie go w wy ko na niu Mut ter
i Sin fo nii Var so vii pod dy rek cją Ja na Kren za.

Gram�my�dla�Bar�to�li,�Gu�er�re�ro,�Uchi�dy�
13 lu te go w Sta ples Cen ter w Los An ge les 53. raz
ogło szo no zdo byw ców Gram my. Naj bar dziej pre -
sti żo wa na gro da fo no gra ficz na, uwa ża na za mu zycz -
ne go Osca ra, obej mu je obec nie po nad sto ka te go rii.
Kró lu je pop, zaś mu zy ka kla sycz na znaj du je się
na sa mym koń cu dłu giej li sty no mi na cji. 
Oto nie któ rzy zwy cięz cy: na gro dę za naj lep szą pły -
tę otrzy ma ło na gra nie Re�qu�iem�Ver die go pod ba tu tą

Ric car da Mu tie go (CSO Re so und). Gian car lo Gu -
er re ro otrzy mał Gram my za naj lep sze na gra nie or -
kie stro we, Mit su ko Uchi da – dla naj lep sze go so li sty
kon cer tu ją ce go z or kie strą (kon cer ty Mo zar ta z Cle -
ve land Or che stra dla Dec ca Clas sics), Paul Ja cobs
za naj lep szą so lo wą pły tę, Ce ci lia Bar to li za naj lep -
szą pły tę wo kal ną, któ rą oka zał się al bum Sa�cri�fi�cium
(Dec ca).�Za naj cie kaw sze na gra nie ope ro we uzna -
no współ cze sną ope rę Ka iji Sa aria ho L’Amo�ur�de�lo�-
in pod dy rek cją Ken ta Na ga no na pły cie Har mo nii
Mun di. Gram my otrzy mał tak że Jor di Sa vall za al -
bum Di�na�stia�Bor�gia (Alia Vox).

W mie ście Mo zar ta
27 czerw ca roz pocz nie się Fe sti wal w Sal zbur gu. 
Wy da rze niem bę dą trzy pre mie ry: Mak be ta Ver die go
pod dy rek cją Ric car do Mu tie go, Ko bie ty bez cie nia 
R. Straus sa z An ge lą De no ke i pod ba tu tą Chri stia -
na Thie le man na oraz Spra wa Ma kro po ulos Janáčka z Esą -
-Pek ką Sa lo ne nem za pul pi tem dy ry genc kim. Ope rę
Janáčka wy re ży se ru je Chri stoph Mar tha ler, przed sta wie -
nie zaś bę dzie ko pro duk cją z war szaw ską Ope rą Na ro -
do wą, w któ rej ty tuł zo sta nie wy sta wio ny za dwa la ta.
Po nad to Sal zburg wzno wi tryp tyk ope ro wy Mo zar ta
i Da Pon te go (We se le Fi ga ra, Don Gio van ni, Così fan 
tut te) w re ży se rii kon tro wer syj ne go Clau sa Gu tha,
pod dy rek cją trzech róż nych dy ry gen tów, wśród nich
Mar ka Min kow skie go. 

Fle�ming�wWar�sza�wie
17 ma ja w Ope rze Na ro do wej w War sza wie wy stą pi
ame ry kań ska gwiaz da ope ry Renée Fle ming (so -
pran). Jej spe cjal no ścią jest re per tu ar póź no ro man -
tycz ny, dla te go osno wą jej war szaw skie go re ci ta lu
bę dą pie śni Ri char da Straus sa, choć nie za brak nie też
arii ope ro wych z dzieł Puc ci nie go i Le on ca val la oraz
lżej szych utwo rów. 

Sza lo ne Dni Mu zy ki znów w War sza wie
Dru ga pol ska od sło na po pu lar ne go fe sti wa lu La Fol le
Jo urnée od bę dzie się w paź dzier ni ku pod na zwą Ty ta ni.
W tym ro ku bo ha te ra mi lu to we go fe sti wa lu w Nan tes
by li ty ta ni sym fo nii: Brahms, Liszt, Mah ler, Ri chard
Strauss. W pro gra mie war szaw skiej edy cji oprócz ich
utwo rów po ja wi się pol ski ak cent – mu zy ka Ka ro la Szy -
ma now skie go. Fe sti wal od bę dzie się w cią gu trzech dni
(29 wrze śnia – 2 paź dzier ni ka) w Ope rze Na ro do wej.
Za pla no wa no oko ło stu kon cer tów w wy ko na niu 450
ar ty stów. Za nim do trze do War sza wy, po ja wi się jesz -
cze w Bil bao, Rio de Ja ne iro i w pię ciu mia stach Ja po -
nii, wszę dzie z udzia łem Or kie stry Sin fo nia Var so via.

Ko�ziak�na pły�cie
Bar tosz Ko ziak na gry wa swo ją pierw szą pły tę, na któ -
rej znaj dą się kon cer ty wio lon cze lo we Hayd na
(C -dur) i Schu man na oraz – do dat ko wo – Kon�cert
al�tów�ko�wy�Krzysz to fa Pen de rec kie go w trans kryp cji
na wio lon cze lę. Pre mie rę pły ty, na któ rej ar ty ście to -
wa rzy szyć bę dą Pol ska Or kie stra Ra dio wa oraz Na -
ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach, za pla no wa no na wrze sień te go ro ku.
Dy ry go wać bę dą Krzysz tof Pen de rec ki, Łu kasz 
Bo ro wicz, Ola Rud ner.

Ope ry o ko bie tach
W Te atrze Wiel kim w Po zna niu trwa Rok Ko biet 2011,
cykl 10 pre mier ope ro wych z pro ta go ni sta mi płci żeń -
skiej w cen trum uwa gi. Ty tu łów nie brak, po nie waż
kom po zy to rzy chęt nie pi sa li ope ry o ko bie tach, znaj du -
jąc szcze gól ne upodo ba nie w bo ha ter kach tra gicz nych.
Na po znań skiej sce nie kie ro wa nej przez re ży se ra Mi -
cha ła Zna niec kie go od by ła się już pre mie ra Ma rii Stu -
ar dy Do ni zet tie go oraz pra wy ko na nie współ cze snej
ope ry Pra squ ala (To ma sza Pra sz czał ka) Ophe lia, w któ -
rej to ko bie ta wy gła sza mo no log „Być al bo nie być”.
W przy go to wa niu To sca Puc ci nie go w re ży se rii La co
Ada mi ka, La dy Mak bet mceń skie go po wia tu Szo sta ko -
wi cza w uję ciu Bar ba ry Wy soc kiej (nie co dzien ny ty tuł,
cie ka wa re ży ser ka), a tak że me ga pro duk cja Mi cha ła
Zna niec kie go – Tu ran dot Puc ci nie go. 
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fotobilans kwartalny

11 stycz nia, pre mie ra Tro�jan w Ope rze Na ro do wej 
w in sce ni za cji Car lu sa Pa dris sy, triumf An ny Lu bań skiej

w ro li Dy do ny. 

14 stycz nia, pra wy ko na nie Pie�śni�no�stal�gii�i za�du�myKrzysz�to�fa�
Pen�de�rec�kie�go pod dy rek cją Va le ry’ego Ger gie va, na gro dzo ne go 

te go dnia przez mi ni stra kul tu ry me da lem Glo ria Ar tis.

20 stycz nia, L’Olim�pia�de Per go le sie go i Ac ca de mia
Bi zan ti na, czy li kra kow ska Ope ra Ra ra

na po czą tek no wej se rii. 

29 stycz nia, pol ska pra pre mie ra Ma rii Stu ar dy Do ni zet tie go z Jo an ną Woś 
w ro li głów nej otwie ra Rok Ko biet 2011 

w Te atrze Wiel kim w Po zna niu.

4 lu te go, w Fil har mo nii Na ro do wej Piotr An der szew ski
gra so lo wą par tię for te pia nu w IV Sym�fo�nii�Ka ro la 

Szy ma now skie go. „Wresz cie Kon�cer�tu�ją�ca na po zio mie”
– oce nia na blo gu Do ro ta Szwarc man. 

Zdję cie z pró by

9 lu te go, 
Mag�da�le�na Kožená�w war szaw skiej 

Fil har mo nii śpie wa ba ro ko we pie śni wło skie,
pro mu jąc swo ją pły tę 
Let�te�re�amo�ro�se.
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Po�pro�si�li�śmy�zna�nych�kry�ty�ków�o sko�men�to�-
wa�nie�wy�da�rzeń�z ży�cia�mu�zycz�ne�go�w Pol�sce
wmi�nio�nych�mie�sią�cach.�Oto�ich�opi�nie:

Da niel Ci chy
„Ty go dnik Po wszech ny”

Za wrza ło po ogło sze niu pro -
jek tu usta wy o funk cjono wa -
niu ze spo łów mu zycz nych,
zna czą co ogra ni cza ją cej au -

to no mię mu zy ków na eta tach. 
Moc no za sta no wi ła de cy zja mi ni stra kul tu ry o mia no -
wa niu Ka zi mie rza Mon kie wi cza na sta no wi sko p. o.
dy rek to ra Na ro do we go In sty tu tu Cho pi na. No mi na -
cja me na dże ra, któ re go je dy ną mu zycz ną kom pe ten -
cją jest za mi ło wa nie do „jaz zo wych trans kryp cji
mu zy ki kla sycz nej”, świad czy o krót kiej ław ce kan dy -
da tów lub du żym fi nan so wym ba ła ga nie w tej in sty -
tu cji, któ ry sprząt nąć mo że tyl ko zdol ny eko no mi sta.
Za ta kich ma ją am bi cję ucho dzić pre ze si Pol skie go
Ra dia, pa no wie o zni ko mej wie dzy mu zycz nej
(o czym świad czą ich kom pro mi tu ją ce wy po wie dzi
pu blicz ne), któ rzy dziu rę bu dże to wą chcie li za ła tać,
pod rzu ca jąc Pol ską Or kie strę Ra dio wą sa mo rzą do wi,
a Stu dio Kon cer to we Pol skie go Ra dia im. Wi tol da
Lu to sław skie go za mie rza jąc od dać w dzier ża wę pro -
win cjo nal nej ope ret ce. Tym sa mym ra dio wa „Dwój -
ka”, je dy na an te na Pol skie go Ra dia wy peł nia ją ca mi sję
me diów pu blicz nych, po zba wio na zo sta ła by kul tu ro -
twór cze go w ska li świa to wej po ten cja łu i spro wa dzo -
na do ro li od twa rza cza płyt kom pak to wych.
W Kra ko wie zaś co raz bar dziej za ognia się kon flikt
po mię dzy mu zy ka mi Ca pel li Cra co vien sis a jej dy -
rek to rem Ja nem To ma szem Ada mu sem. Gło śna
na ca łą Pol skę kłót nia o wi zję or kie stry, któ ra we dług
fun da to rów, a więc mia sta Kra ko wa, ma stać się ze -
spo łem spe cja li zu ją cym się w wy ko naw stwie hi sto -
rycz nym (co wią że się z ko niecz ny mi zwol nie nia mi
i na bo rem no wych mu zy ków), nie przy bie ra na wet
po zo rów me ry to rycz nej dys ku sji. Ra czej ja wi się ja -
ko bru tal na py sków ka ro dem z fo rów in ter ne to wych.
Swo ją dro gą to cie ka we, że w kul tu ral nym Kra ko wie
moż na tak nie kul tu ral nie roz ma wiać o kul tu rze...

Ja cek Haw ry luk 
(Pol skie Ra dio)

Mi mo że od bli sko trzech de -
kad ob ser wu je my re ne sans
daw nej ope ry, XVII i XVIII
wie ku, trud no od na leźć ty tu -

ły ba ro ko we na na szych sce nach. Wy sta wie nie ich to
skom pli ko wa ne przed się wzię cie ar ty stycz ne, lo gi -
stycz ne i fi nan so we. Nie obej rzy my więc oper Händla,
Per go le sie go czy Ra me au – na szczę ście mo że my ich
po słu chać w Kra ko wie w ra mach cy klu Ope ra Ra ra. 
Po nie for tun nej koń ców ce ubie głe go ro ku i od wo ła -
niuAl�cy�nyHändla z Min kow skim, rok 2011 za czął się
zna ko mi cie. Wszyst ko wska zu je na to, że Ope ra Ra -
ra wra ca do sta łe go ryt mu – je den ty tuł w kwar ta le.
W stycz niu wy słu cha li śmy pierw sze go w Pol sce wy -

ko na nia Olim�pia�dy Gio van nie go Bat ti sty Per go le -
sie go, ope ry se�ria, któ rej pra wy ko na nie od by ło się
w 1735 r. w Rzy mie. Cie ka wost ką jest fakt, że zgod -
nie z prak ty ką obo wią zu ją cą w mie ście pa pie skim
w pre mie rze Olim�pia�dywzię li udział wy łącz nie męż -
czyź ni. W Kra ko wie było na od wrót, w prze wa dze
by ły pa nie: Fer nan dez, Ne si, Pic ci ni ni, Ma me li, 
Vi sen tin.
Ot ta vio Dan to ne, któ ry po pro wa dził so li stów i gra -
ją cą na daw nych in stru men tach Ac ca de mię Bi zan ti -
nę, twier dzi, że Per go le si to naj lep szy wło ski twór ca
ope ro wy XVIII w. Trud no się by ło z nim nie zgo -
dzić, słu cha jąc bły sko tli wie wy ko na nej Olim�pia�dy
w Te atrze im. Sło wac kie go.
Opty mi stycz ne wie ści na de szły tak że z Ło dzi, gdzie
Te atr Wiel ki wy sta wił Dy�do�nę�i Ene�aszaPur cel la (aż
trud no uwie rzyć, że to do pie ro pią ta pro duk cja te go
hi tu w Pol sce). Po mi jam in sce ni za cję, któ ra nie na -
pa wa ła mo ich oczu ra do ścią, ale to co uda ło się zro -
bić Łu ka szo wi Bo ro wi czo wi z or kie strą, wy ko nu ją cą
na co dzień zu peł nie in ny re per tu ar, by ło bu du ją -
ce. I nie w tym rzecz, że miej sca mi coś nie za gra ło
czy szwan ko wa ło. Naj waż niej sze, że ze spół, wzbo -
ga co ny ba ro ko wym con�ti�nuo, grał Pur cel la bez kom -
plek sów, po dą ża jąc za mą drą rę ką dy ry gen ta.
A na sce nie? Tam ba ro ko we go bak cy la z pew no ścią
po łknę li kreu ją cy głów ne ro le – Agniesz ka Reh lis
i Adam Szer szeń. 
A za tem gdy się chce, to moż na. W ślad za Ło dzią
idzie Te atr Wiel ki w Po zna niu, za po wia da ją cy
w ma ju The�Fa�iry�Qu�een Pur cel la. 
Dro bia zgi, któ re cie szą.

Ja cek Mar czyń ski
„Rzecz po spo li ta”

Ni gdy nie jest za póź no
na to, by zmie rzyć się z no -
wym wy zwa niem. Przez la -
ta Krzysz tof Pen de rec ki

po wta rzał, że pol sz czy zna z tru dem pod da je się re -
gu łom mu zy ki, więc do bie rał so bie tek sty w in nych
ję zy kach. Te raz przed sta wił wresz cie pierw szy du ży
utwór skom po no wa ny do wier szy pol skich po etów.
Pra wy ko na nie Po�wia�ło�na mnie�mo�rze�snów.�„Pie�śni
za�du�my�i no�stal�gii”�mu sia ło więc stać się wy da rze -
niem, tym bar dziej, że kom po zy cja – za mó wio -
na przez NIFC – wień czy ła ob cho dy Ro ku
Cho pi now skie go. Jed nak i bez rocz ni co wej otocz ki
na le ży po wi tać ją z uwa gą. Kla syk, któ ry nie od kry wa
już no wych świa tów, stwo rzył dzie ło pro ste, ale bo -
ga te w niu an se, oso bi ste i emo cjo nal nie wy ra zi ste.
Pie�śni z pew no ścią zy ska ją po pu lar ność jak każ da szla -
chet na mu zy ka prze ma wia ją ca wprost do słu cha cza.
Młod szy od Pen de rec kie go o pra wie pół wie ku To -
masz Pra sz cza łek -Pra squ al skom po no wał dla od mia -
ny ope rę z an giel skim li bret tem. Mo że umie jęt ność
za głę bie nia się w ma te rię ję zy ka pol skie go przy cho -
dzi z wie kiem? W Ophe�lii, wy sta wio nej przez Te atr
Wiel ki w Po zna niu, się gnął do Ham�le�ta. Do pi sał
Szek spi ro wi no we wąt ki, zaj rzał w du sze je go bo ha -
te rów, za plą ta nych w mi ło snym trój ką cie, umiej sco -

wił ich w świe cie mu zy ki roz świe tlo nej i mrocz nej za -
ra zem, sub tel nej i z dra ma tur gicz nym ner wem. Pra -
squ al ma nie speł na 30 lat i trzy wy sta wio ne ope ry,
a co naj waż niej sze, wła sny styl.
Swój ję zyk ma też Grze gorz Ja rzy na, re ży ser te -
atral ny o du żym do rob ku, w ope rze po ja wia ją cy
się rzad ko. Pod ko niec lu te go za de biu to wał w mo -
na chij skiej Sta at so per pre mie rą jed no ak tó wek
Dziec�ko�i cza�ry�Ra ve la i Ka�rzeł�Ze mlin sky’ego. 
Ce nię Ja rzy nę za in sce ni za cyj ną mą drość i umie -
jęt ność kre owa nia te atral nej ma gii. A po nie waż
Bay eri sche Sta at so per pla su je się w czo łów ce scen
Eu ro py, ten de biut mo że za owo co wać cie ka wy mi
kon se kwen cja mi.

Adam Su pry no wicz
(Pol skie Ra dio)

Pierw sze te go rocz ne wy da -
rze nia mu zycz ne za na mi
i mógł bym roz wa żać, czy
więk sze wra że nie wy warł
na mnie kon cert Pio tra An -

der szew skie go w War sza wie, czy też dłu go ocze ki wa -
na pły ta Kry stia na Zi mer ma na z mu zy ką Gra ży ny
Ba ce wicz. Chciał bym jed nak zwró cić uwa gę na in ną
spra wę, któ ra zwień czy ła ob cho dy Ro ku Cho pi now -
skie go za ska ku ją cą ko dą.
Otóż któ ryś z urzęd ni ków Mi ni ster stwa Spraw Za -
gra nicz nych za pro po no wał znisz cze nie ca łe go na kła -
du książ ki za mó wio nej uprzed nio w zna nym
wy daw nic twie „Kul tu ra Gnie wu”. To an to lo gia krót -
kich form ko mik so wych od no szą cych się do po sta ci
Cho pi na oraz je go miej sca w świa do mo ści mło dych
lu dzi w Pol sce i w Niem czech. Książ ka Cho�pin�New
Ro�man�ticmia ła być roz da na w nie miec kich szko łach,
ale chy ba nikt o tym po my śle nie po in for mo wał
twór ców – nie wie dział o tym przy naj mniej Krzysz -
tof Ostrow ski, au tor za miesz czo ne go w zbio rze mi -
ni ko mik su, któ re go ak cja to czy się w wię zie niu. Nie
umiem oce nić ja ko ści warsz ta to wej te go utwo ru, nie
ob ra ża on jed nak in te li gen cji czy tel ni ka i trzy ma się
te ma tu. Pro ble mem dla urzęd ni ków oka zał się pe łen
wul ga ry zmów ję zyk.
Ktoś za mó wił dzie ło pro pa gan do we, a otrzy mał wy -
po wiedź ar ty stycz ną. Praw do po dob nie nie wie dział,
że współ cze sny ko miks nie mu si być prze zna czo ny
dla dzie ci. Nic dziw ne go, że z prze stra chu zrzu cił wi -
nę na au to ra. Ta afe ra po ka zu je jed nak wy miar hi -
po kry zji, któ ra to wa rzy szy ca łe mu rze ko mo
„no we mu wi ze run ko wi” Cho pi na, lan so wa ne mu
przez pań stwo we in sty tu cje. Ni by cho dzi o „po pu -
la ry za cję” twór czo ści i po sta ci kom po zy to ra – tym -
cza sem pró bu je my sprze dać no wy, wy gła dzo ny
ima�ge Pol ski. Nie bez po wo du mi ni ster kul tu ry cią -
gle mó wi o Cho pi nie jak o pro duk cie. 
Pod cze pia my się pod mię dzy na ro do wą sła wę kom -
po zy to ra. Chce my przej rzeć się w nim jak w zwier -
cia dle i zo ba czyć swo ją upięk szo ną twarz. Dziw nym
tra fem tak że to wy ty ka nam pra ca Ostrow skie go
i in ne ko mik sy ze zbio ru, któ ry prze kor nie pań stwu
po le cam.
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Nic dziw ne go, że mu zy cy, tan ce rze, śpie wa cy za trud nie ni w pu blicz nych
in sty tu cjach kul tu ry z na pię ciem śle dzą prze bieg prac nad no we li za cją.
Je śli wej dzie ona w ży cie, zna czą co zmie ni się funk cjo no wa nie nie tyl -

ko scen, ale i fil har mo nii.
Przy go to wa ny przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go pro jekt
za kła da od róż nie nie in sty tu cji ar ty stycz nych (jak te atry, fil har mo nie, ope ry i ope -
ret ki) od in nych in sty tu cji kul tu ry (np. do my kul tu ry, ga le rie, mu zea). Funk cjo -
no wa nie tych pierw szych mia ło by zo stać pod po rząd ko wa ne ryt mo wi
se zo no we mu. Jed nym z wy ni ka ją cych z te go za ło żeń jest wpro wa dze nie umów
se zo no wych, za wie ra nych na okres od jed ne go do pię ciu lat. Do pie ro po 15 la -
tach ta kie go sta żu ar ty ści mie li by szan sę na sta łe za trud nie nie. To za pis, któ ry
wzbu dził naj wię cej kon tro wer sji i pro te stów, po dob nie jak ko niecz ność ubie ga -
nia się pra cow ni ka o zgo dę dy rek cji na za trud nie nie po za ma cie rzy stą in sty tu cją. 
Mu zy cy zwra ca ją uwa gę, że obie pro po zy cje sto ją w sprzecz no ści ze spe cy fi ką
ich za wo du. Uwa gi do pro jek tu zgła sza ją od je sie ni 2010 r., ale od po wie dzial ny
za prze bieg prac wi ce mi ni ster kul tu ry Ja cek We ksler spo tkał się z ni mi do pie ro
w stycz niu 2011 r., zaś mi ni ster Bog dan Zdro jew ski – pod ko niec lu te go, czy li już
po przy ję ciu pro jek tu przez rząd i skie ro wa niu go do prac sej mo wych. Pierw sze
czy ta nie rzą do we go pro jek tu no we li za cji usta wy od by ło się w sej mie 4 lu te go.
Obec nie w ra mach sej mo wej Ko mi sji Kul tu ry pra cu je nad nim ze spół pod kie -
run kiem Je rze go Fe do ro wi cza (PO), z za wo du ak to ra i re ży se ra. 
Mo bi li za cja śro do wisk ar ty stycz nych prze ciw pro po no wa nym zmia nom jest
du ża, je śli zaś idzie o mu zy ków wręcz bez pre ce den so wa. Pod ko niec li sto pa da
ubie głe go ro ku re pre zen tan ci 25 or kiestr i chó rów z ca łej Pol ski po wo ła li do ży -
cia Fo rum Pol skich Mu zy ków Or kie stro wych, któ re wraz ze Sto wa rzy sze niem
Ar ty stów Scen Pol skich i in ny mi or ga ni za cja mi usi łu je nie do pu ścić do uchwa -
le nia za pi sów nie ko rzyst nych dla pra cow ni ków ar ty stycz nych. Chcą się na wet
od wo ły wać do Ko mi sji Eu ro pej skiej, po nie waż pro jekt jest nie zgod ny z pra -
wem unij nym. 
Na po cząt ku mar ca mi ni ster Bog dan Zdro jew ski ogło sił, że jest go tów roz wa żyć
in ne pro po zy cje roz wią zań niż za pro po no wa ne w pro jek cie. Tak że do pre cy zo -
wać nie któ re z za pi sów, np. ten o obo wiąz ku uzy ska nia zgo dy pra co daw cy – tak
by „nie bu dzi ło wąt pli wo ści, iż do ty czy on tyl ko sy tu acji, gdy do dat ko we za trud -
nie nie po zo sta je w kon flik cie z pod sta wo wy mi obo wiąz ka mi i mo że utrud niać
ich re ali za cję”. 

Mó wi Ma ciej Pa cu ła*, 
specjalista od polskiego i europejskiego porównawczego prawa
kultury i mediów z Uniwersytetu Warszawskiego:

Projekt próbuje kilkoma pojedynczymi, biurokratycznymi przepisami
tylko z pozoru uporządkować szerokie i zróżnicowane zjawisko,
jakim jest twórczość artystów wykonawców, różne rodzaje
i specjalności artystycznych wykonań oraz instytucji kultury. 
Kodeks pracy, dostosowany do prawa europejskiego, nie przewiduje
możliwości wielokrotnego zawierania umów wyłącznie na czas
określony. Dwie kolejne umowy na czas określony muszą skutkować
trzecią na czas nieokreślony. Wprowadzanie umów „sezonowych”
w takiej postaci wyłącznie dla artystów byłoby więc sprzeczne
z kodeksem pracy i konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. 
Pomysł wprowadzenia 15-letniego łącznego okresu pracy artystów
na podstawie umów „sezonowych”, jest nieudaną, wyrwaną
z oryginalnego kontekstu społecznego i prawnego, kalką istniejącej
w Niemczech instytucji rezydenta teatralnego, której celem jest
prawna ochrona warunków zatrudnienia starszych aktorów
przed ewentualnym pozbawieniem ich pracy ze względu na wiek.
Ma temu towarzyszyć zakaz aktywności zawodowej
poza macierzystą instytucją bez zgody dyrektora, a ta nie tylko
umożliwia artystom poprawę statusu materialnego, ale także
zapewnia realizację zagwarantowanej w art. 73 Konstytucji RP
wolności ekspresji twórczej i potrzeby stałego swobodnego rozwoju
artystycznego. To także ingerencja w konstytucyjne prawo wolności
wyboru pracy i jej wykonywania (art. 65). 
Niepokojący jest też przepis mówiący o tym, że publiczne instytucje
kultury można powierzać w zarząd osobom fizycznym i prawnym.
To ogromne ryzyko bezpowrotnego zniszczenia tych instytucji
majątkowo, kadrowo i repertuarowo, bez szans na odtworzenie. 

* Eks pert or ga ni za cji AEPO AR TIS w zajmujących się działalnością
kulturalną komitetach dialogu społecznego Unii Europejskiej, doradca
programowy ZASP
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co się dzieje

Artyści czy mu zy kan ci?
No we li za cja usta wy o or ga ni zo wa niu i pro wa dze niu dzia łal no ści kul tu ral nej sprzy ja wą skiej 

gru pie pra co daw ców i stwa rza po waż ne za gro że nie dla śro do wi ska mu zycz ne go.

JĘ DRZEJ SŁOD KOW SKI
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Ję�drzej�Słod�kow�ski:�Jak�zmie�ni�się�ży�cie�mu�zy�-
ków�po wpro�wa�dze�niu�w ży�cie�no�we�li�za�cji?
Je rzy Gó rzyń ski: W pro jek cie jest mo wa o zra cjo na -
li zo wa niu za sad za trud nie nia oraz sta łej we ry fi ka cji
umie jęt no ści i warsz ta tu człon ków or kiestr. A prze -
cież mu zyk co dzien nie przy pul pi cie zda je eg za min,
nie trze ba do te go żad nych te stów.

Kon�se�kwen�cją� za�pi�su� o sta�łej� we�ry�fi�ka�cji� są
umo�wy�se�zo�no�we,�za�wie�ra�ne�na okres�od jed�ne�-
go�do pię�ciu�se�zo�nów.
O umo wę na czas nie okre ślo ny ar ty ści mo gli by się
ubie gać do pie ro po 15 la tach prze pra co wa nych
na pod sta wie umów se zo no wych. To trud ne do po -
ję cia. To prak ty ka nie spo ty ka na ni gdzie w Eu ro pie.
Za trud nie nie przez tak dłu gi okres bez umo wy
na czas nie okre ślo ny jest ab sur dem.

Ist�nie�je� praw�do�po�do�bień�stwo,� że� wie�lu� ar�ty�-
stom�ni�gdy�nie�uda�się�jej�za�wrzeć?
Umo wy se zo no we ozna cza ją, że mu zy cy bę dą ży li
w cią głej nie pew no ści. Za łóż my, że jest pan mło dym
mu zy kiem, chce za ło żyć ro dzi nę, wziąć kre dyt
w ban ku. Nic z te go. Po se zo nie czy dwóch, je śli dy -
rek tor nie za wrze z pa nem umo wy, bę dzie pan mu -
siał szu kać pra cy gdzie in dziej. I tak przez 15 lat.
Tym cza sem mi ni ster stwo twier dzi, że no we li za cja
ma po móc ab sol wen tom koń czą cym szko ły ar ty -
stycz ne. To kpi ny!
W usta wie ma my też za pis, że te go ty pu umo wy są
zgod ne z pra wem eu ro pej skim. To nie praw da!
Unij ne dy rek ty wy mó wią o za trud nia niu na czas
okre ślo ny tyl ko w wy jąt ko wych oko licz no ściach. 

Jak�wy�glą�da� za�trud�nia�nie�mu�zy�ków�w in�nych
kra�jach�Unii�Eu�ro�pej�skiej?
W An glii mu zyk zo sta je przy ję ty do or kie stry na czas
okre ślo ny. Je śli oka że się, że pa su je do ze spo łu, zo -
sta je przy ję ty na sta łe. Niem cy ma ją sys tem opie ki
nad mło dzie żą ze szkół śred nich i wyż szych. Dy rek -
to rzy i sze fo wie or kiestr trak tu ją mu zy ków po ko le -
żeń sku. Pro po nu ją opie kę ar ty stycz ną, da ją szan sę
do łą cze nia do ze spo łu, śle dzą roz wój ka rie ry, a kie -
dy zwal nia się miej sce, ta ki mło dy czło wiek jest za -
pra sza ny do or kie stry na rok. 
Tym cza sem w Pol sce ma wejść w ży cie usta wa, któ -
ra od bie ra mu zy kom wszel kie szan se na bez pie czeń -
stwo so cjal ne i fi nan so we.

Wąt�pli�wo�ści�bu�dzi�tak�że�tryb�prac�nad usta�wą.
Ar�ty�ści�skar�żą�się,�że�nie�mie�li�wpły�wu�na pro�po�-
no�wa�ne�za�pi�sy.
W li ście pod pi sa nym przez mi ni stra Bog da na Zdro -
jew skie go czy tam: „wśród pro po no wa nych roz wią -
zań nie ma ta kich, któ re spo tka ły by się
z ne ga tyw ny mi opi nia mi wszyst kich kon sul tu ją cych
pro jekt stron”. Sęk w tym, kto kon sul to wał. By ły to
dwie ma łe or ga ni za cje: Sto wa rzy sze nie Dy rek to rów

Te atrów oraz Zwią zek Pra co daw ców Unia Pol skich
Te atrów. Po za tym jesz cze Pol ska Kon fe de ra cja
Pra co daw ców Pry wat nych Le wia tan.

Roz�ma�wia�łem�z dy�rek�to�ra�mi�kil�ku�fil�har�mo�nii.
Mó�wi�li,�że�do�brej�or�kie�stry�nie�stwo�rzą,�je�śli�ko�-
lej�ni�mu�zy�cy�bę�dą�ją�co�chwi�lę�opusz�cza�li.
Oczy wi ście, no we li za cja po wsta je pod dyk tan -
do i na ko rzyść dy rek to rów te atrów.

Gło�śno�jest�tak�że�o ko�lej�nym�za�pi�sie:�dy�rek�to�-
rzy�mu�sie�li�by�każ�do�ra�zo�wo�ze�zwa�lać�na pra�cę
po�za in�sty�tu�cją.
Dla cze go mam py tać dy rek to ra o po zwo le nie
na dzia łal ność po go dzi nach pra cy? Po za piąt ka mi
czy so bo ta mi fil har mo ni cy ma ją wol ne wie czo ry.
Dla cze go ma ją so bie nie do ro bić? Pan wie, ja kie po -
bo ry ma ją mu zy cy. Na po zio mie za ra bia ją tyl ko nie -
licz ni mu zy cy, np. w Fil har mo nii Na ro do wej
i war szaw skiej Ope rze. 

Za�łóż�my,�że�usta�wa�wpro�po�no�wa�nym�przez�mi�-
ni�ster�stwo�kształ�cie�wej�dzie�jed�nak�w ży�cie.�Co
wte�dy?
Mu zy cy są tak zde ter mi no wa ni, że go to wi są
na strajk. Za milk ną wszyst kie ope ry, ope ret ki, fil har -
mo nie. Dru ga spra wa, to od dźwięk z za gra ni cy. Bę -
dzie za pew ne nie mniej szy niż w przy pad ku Ser bii,
któ ra ostat nio wpro wa dzi ła dłu gi okres prób ny dla
mu zy ków. Kon tra Ko mi sji Eu ro pej skiej by ła na -
tych mia sto wa. 
Roz ma wiał Ję�drzej�Słod�kow�ski

KO MEN TARZ
Ję drzej Słod kow ski

Dwie dekady po zwycięstwie „Solidarności” rząd
mający korzenie w tym demokratycznym ruchu
forsuje prawo, które robi z artystów pracowników
drugiej kategorii. W toku prac nad ustawą nie tylko
nie pyta zainteresowanych o zdanie, ale ignoruje
napływające zewsząd opinie. Trudno mi to pojąć.
Konieczność proszenia szefa o możliwość dorobienia
w szkole, orkiestrze kameralnej, na „chałturze”,
uwłacza ludzkiej godności. I kompletnie rozmija się
z realiami w czasach, gdy muzycy orkiestrowi
zarabiają po 1200-1800 złotych.

Pomysł z obowiązkiem pracy przez 15 lat
na podstawie umów sezonowych jest ponurym
żartem. Po 18 latach spędzonych na zdobywaniu
zawodu, muzyk nie będzie miał szans na godne życie.
Być może aktorskie gwiazdy z kilku stołecznych
teatrów zbyt intensywnie zdradzają swych
pracodawców z reklamą czy serialami i należy ich
za to ukarać, wprowadzając taką właśnie ustawę.
Tylko po co stosować odpowiedzialność zbiorową?
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Umo wy se zo no we 
to ab surd – mó wi
Je rzy Gó rzyń ski, 
pol ski przed sta wi ciel 
Mię dzy na ro do wej 
Fe de ra cji Mu zy ków 
(FIM).

Mu zy cy bę dą ży li w cią głej
nie pew no ści za trud nie nia
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Co zo sta ło
po wiel kim 
ju bi le uszu?
1 mar ca mi nę ła 201. rocz ni ca
uro dzin Fry de ry ka Cho pi na.
Rok Cho pi now ski de fi ni tyw -
nie prze szedł do hi sto rii.
„Cho pin nie wy ma ga pro mo cji, to Pol ska mo że
na nim sko rzy stać” – uwa ża mi ni ster kul tu ry Bog -
dan Zdro jew ski. Co za tem zy ska ła przy oka zji dwu -
set nej rocz ni cy uro dzin kom po zy to ra i Ro ku
Cho pi now skie go 2010? Na pew ną spo rą pro mo cję.
We dług da nych Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
na ca łym świe cie z ini cja ty wy Pol ski bądź w po ro zu -
mie niu z nią od by ło się 3600 wy da rzeń zwią za nych
z Cho pi nem, nie tyl ko ar ty stycz nych. Po wie lu
z nich po zo sta ną po mni ki, po pier sia i ta bli ce, od sła -
nia ne w róż nych czę ściach glo bu, od Wied nia
po Ha wa je. Pol ska chwa li ła się swo im wiel kim ro -
da kiem na EXPO w Szan gha ju (in na spra wa jak to
wy pa dło...). Do kra ju za pro szo no 300 ekip dzien ni -
kar skich z ca łe go świa ta, dzię ki cze mu na zwi sko
wiel kie go twór cy czę ściej po ja wia ło się w me diach
za gra nicz nych w po wią za niu z kra jem nad Wi słą;
War sza wa, mia sto Cho pi na, za ist nia ła na wet w wia -
do mo ściach CNN. Apo geum tych me dial nych pię -
ciu mi nut dla Pol ski by ły paź dzier ni ko we re la cje
z XVI Kon kur su Cho pi now skie go, któ re go prze bieg
dys ku to wa no rów nież w in ter ne cie, na wet na Fa ce -
bo oku – rzecz bez pre ce den su, ale też nie ma ją ca nic
wspól ne go z ofi cjal ny mi ob cho da mi.
W kra ju od by ło się bli sko 2500 wy da rzeń, któ rych

ce lem by ło uczcze nie rocz ni cy, ale też za ro bie nie
nie ma łych pie nię dzy, po nie waż ani Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, ani wła dze lo -
kal ne nie ża ło wa ły fun du szy na róż ne go ro dza ju
pro jek ty ju bi le uszo we (MKiDN za re zer wo wał
na nie 50 mln zło tych). Naj więk szą war tość ar ty -
stycz ną miał z pew no ścią Fe sti wal „Cho pin i je go
Eu ro pa” w War sza wie – zor ga ni zo wa ny przez Na -
ro do wy In sty tut Fry de ry ka Cho pi na mie siąc świę -
to wa nia uro dzin ge niu sza z naj więk szy mi mu zy ka mi
świa ta. Po dob ną ran gę miał cykl Kon cer tów Uro -
dzi no wych z udzia łem świa to wej sła wy pia ni stów.
Rocz ni ca zmo bi li zo wa ła mi ni ster stwo kul tu ry
do prze pro wa dze nia re wi ta li za cji waż nych miejsc
kul tu cho pi now skie go, z Że la zo wą Wo lą na cze le,
że by nie by ło wsty du przed tu ry sta mi. Na pew no zy -
skał na tym za byt ko wy ko ściół w Bro cho wie, miej -
sce chrztu ma łe go Fry de ry ka.
Naj bar dziej trwa łą pa miąt ką jest nie wąt pli wie uno -
wo cze śnio ne Mu zeum Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie, któ re go re mont i wy po sa że nie po chło nę ły
po nad 40 mln zło tych. Szyb ko sta ło się ono atrak -
cją tu ry stycz ną sto li cy (od wie dzi ło je do tej po ry po -
nad 100 tys. osób). Kul tu ra pol ska wzbo ga ci ła się
o Wy da nie Na ro do we Dzieł Fry de ry ka Cho pi -
na pod re dak cją prof. Ja na Ekie ra, ukoń czo ne
na Rok Cho pi now ski. Do ro bek ju bi le uszu to tak -
że 130 pu bli ka cji książ ko wych oraz fil my o ży ciu
i mu zy ce au to ra ma zur ków (np. świe że spoj rze nie
w do ku men cie Efekt� Cho�pi�na w reż. Krzysz to fa
Dzię cio łow skie go). Nie mniej waż ne by ły dzia ła nia
edu ka cyj ne w ce lu pro pa go wa nia wie dzy o kom po -
zy to rze – naj bar dziej spek ta ku lar ne z nich to kon -

kur sy na ten te mat, łącz nie z mię dzy na ro do wym tur -
nie jem w Ka to wi cach. Pod ad re sem cho pin. nifc. pl
dzia ła od ro ku bar dzo do brze opra co wa ne In ter ne -
to we Cen trum In for ma cji Cho pi now skiej.
W ju bi le usz du żo za in we sto wa ła War sza wa (w su -
mie 30 mln zło tych): wła dze mia sta zor ga ni zo wa ły
kam pa nię „War sza wa Cho pi na”, któ rej ce lem by ła
po pu la ry za cja związ ków kom po zy to ra ze sto li cą.
Do szkół tra fi ły książ ki i fil my o kom po zy to rze (z da -
nych urzę du mia sta wy ni ka, że 193 tys. uczniów sto -
łecz nych szkół do wie dzia ło się, że Cho pin był
war sza wia ni nem). Się ga no też po bar dziej nie kon -
wen cjo nal ne środ ki – ro dzi com 16 tys. no wo rod -
ków wrę czo no śpiosz ki z wy dru ko wa nym słyn nym
wer sem Nor wi da o Cho pi nie i frag men tem jed ne -
go z ma zur ków (pro mo wa ła je oso bi ście pre zy dent
War sza wy Han na Gron kie wicz -Waltz). 
Na Kra kow skim Przed mie ściu sta nę ły ła wecz ki, gra -
ją ce Etiu�dę�Re�wo�lu�cyj�ną, wy ty cza ją ce szlak zwie dza -
nia za byt ko wych re jo nów, w któ rych miesz ka ła
ro dzi na Cho pi nów. Pa ni pre zy dent z za do wo le niem
przy zna ła, że na stą pił skok świa do mo ści miesz kań -
ców War sza wy co do związ ków kom po zy to ra z ich
mia stem. Jesz cze sie dem lat te mu tyl ko 10 proc.
war sza wia ków mia ło na ten te mat ja kie kol wiek po -
ję cie, te raz – jak wy ni ka z son da ży – wie o nich
już 33 proc. miesz kań ców. 
Czy zwięk szy ło się za in te re so wa nie Po la ków mu zy ką
kla sycz ną? Jak po da ła nie daw no „Rzecz po spo li ta”
w skle pach in ter ne to wych Mer lin. pl i Em pik. pl sprze -
daż płyt z mu zy ką kla sycz ną wzro sła dwu krot nie.

Red.
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o tym się mówi

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie – nareszcie!

Pozostaną w pamięci wspaniałe koncerty na festiwalu
„Chopin i jego Europa” z udziałem Marthy Argerich.
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Dla cze go ar ty ści zni ka ją 

z es tra dy?

AN NA S. DĘ BOW SKA

Pod ko niec ubie głe go ro ku uka za ła się
dłu go ocze ki wa na pły ta Pio tra An der -
szew skie go z mniej zna ny mi utwo ra mi

Ro ber ta Schu man na. Nie mal w tym sa mym
cza sie ro ze szła się wieść, że An der szew ski za -
wie sza dzia łal ność kon cer to wą. Na jak dłu go
– nie wia do mo, być mo że na pół to ra ro ku,
mo że na dłu żej; po ja wi ły się na wet oba wy, że
na za wsze. Sław ny pol ski pia ni sta nie ukry -
wał, że ta lent jest dla nie go kie ra tem, o czym
miał zwy czaj mó wić z cza ru ją cą au to iro nią. 
Do czerw ca in ten syw nie kon cer tu je. Pol skę
od wie dzi dwa ra zy. W po ło wie kwiet nia za -
gra ze skrzyp kiem Fran kiem Pe te rem Zim -
mer man nem w Fil har mo nii Kra kow skiej,
na prze ło mie ma ja i czerw ca po ja wi się w Ło -
dzi na swo im fe sti wa lu „Piotr An der szew ski
i przy ja cie le”, gdzie ma wy stą pić z re ci ta lem.
U pro gu la ta od cho dzi, aby od po cząć od in -
ten syw ne go ży cia kon cer to we go, nie wy klu -
czo ne też, że chce po pra co wać nad no wym
re per tu arem. 
Swo ją ka rie rę za wie sza też in ny wiel ki pol ski
pia ni sta, Kry stian Zi mer man. Ma on w zwy -
cza ju co 10 lat ro bić so bie prze rwę, lecz tym
ra zem ar ty sta od cho dzi na dłu żej, bo aż
do ma ja 2012 r. (w su mie 18 mie się cy). 
Co za mie rza ro bić w tym cza sie? Nie wy klu -
czo ne, że od da się swo im po za mu zycz nym
pa sjom (wspo mi na o pro jek to wa niu ma ry -
na rek), ale też pro gra mo wa niu przy szłych
tras kon cer to wych. 

Wdo�mo�wym�za�ci�szu
Ta ka prze rwa od ak tyw no ści za wo do wej na -
zy wa się po an giel sku sab�ba�ti�cal i jest chęt nie
sto so wa na przez ar ty stów, na ukow ców i na -
uczy cie li aka de mic kich. Naj słyn niej sza prze -
rwa w ka rie rze so li stycz nej by ła udzia łem
wiel kie go wir tu oza for te pia nu Vla di mi ra 
Ho ro wit za. Mie wał on okre sy mil cze nia, ale
w pew nym mo men cie do ko nał dra stycz ne go
cię cia – na prze ło mie lat 50. i 60. XX w. 
za mknął się w do mu na 12 lat. Przy pusz cza no,
że już ni gdy nie za gra na ży wo, w koń cu jed -
nak po wró cił na es tra dę. Przy czy ną tak dłu giej
prze rwy by ło prze mę cze nie kon cer to wa niem
i po waż ne kło po ty ze zdro wiem (za pa le nie
okręż ni cy). Rów nież roz go ry cze nie, że pu -
blicz ność wi dzia ła w nim cyr kow ca kla wia tu ry
– a nie mu zy ka. Ten ob da rzo ny fe no me nal -
nym ta len tem pia ni sta prze ży wał czę sto okre -
sy zwąt pie nia w sie bie, źle zno sił kry ty kę i miał
skłon ność do za ła mań psy chicz nych. „Do pio -
nu” sta wia ła go żo na Wan da, ko bie ta o dość
twar dym i sta now czym cha rak te rze.
Ar ty ści prze cho dzą na sab�ba�ti�cal, aby się wy -
ci szyć, od po cząć po zno jach nie ustan nych
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Sa ba ty mu zy ków
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po dró ży i dzie siąt kach kon cer tów, na ła do wać ba te rie. Tak wła śnie
zro bił w 1987 r. Zu bin Meh ta, dy ry gent hin du skie go po cho dze nia
i ów cze sny szef No wo jor skich Fil har mo ni ków – od szedł na rok, zmę -
czo ny tem pem pra cy w „Wiel kim Jabł ku” (jak przy znał po po wro cie,
No wy Jork wy koń czył go zu peł nie). 
Sab�ba�ti�cal to tak że świet na oka zja do po sze rze nia re per tu aru. Sko rzy -
stał z niej swe go cza su zna ko mi ty nor we ski pia ni sta Le if Ove And -
snes, któ ry za mknął się na od lu dziu, w do mu zbu do wa nym na fior dzie,
i po świę cił wol ny czas na spo koj ną ana li zę utwo rów (na uczył się wte -
dy m.in. Kon�cer�tu�for�te�pia�no�we�goWi tol da Lu to sław skie go). Mógł so -
bie na ta ki luk sus po zwo lić ja ko lau re at pre sti żo wej Gil mo re Ar tist
Awards (1998) war tej 300 tys. do la rów. 
Nie mal sto lat wcze śniej po dob nie zro bił wiel ki an giel ski pia ni sta So lo -
mon. Był on cu dow nym dziec kiem, któ re in ten syw nie kon cer to wa ło
od dzie sią te go ro ku ży cia. Ja ko na sto la tek An glik wy co fał się z wy stę -
pów, aby móc się roz wi jać ar ty stycz nie. Być mo że dla te go los in nych
cu dow nych dzie ci, któ re wy ra sta ją z ta len tu lub po pa da ją w ru ty nę, nie
stał się je go udzia łem – So lo mon za sły nął póź niej ja ko wy bit ny in ter -
pre ta tor Beetho ve na.

Pra�co�ho�lik�na urlo�pie
Na wet naj bar dziej ki pią ce ener gią oso bo wo ści zmu szo ne są w pew nym
mo men cie się za trzy mać. Tak by ło z Ma rią Cal las, któ ra po 13 la tach
nie zwy kle in ten syw nej ka rie ry od su nę ła się od sce ny i ni gdy na nią nie
po wró ci ła z rów ną ener gią i kon se kwen cją.
Nie kie dy prze rwa by wa ko niecz na dla ra to wa nia zdro wia lub – w przy -
pad ku śpie wa ków – gło su. Tak by ło cał kiem nie daw no z mek sy kań -
skim te no rem Ro lan do Vil la zó nem, me ga gwiaz dą ope ry. Ar ty sta
pra co ho lik nie oszczę dzał się przez wie le lat. Szyb ko wspiął się
na szczy ty ka rie ry i stał się nie wol ni kiem sła wy, bez umia ru eks plo atu -
jąc swój wspa nia ły głos. W 2007 r. mu siał zro bić pię cio mie sięcz ną
prze rwę dla re kon wa le scen cji strun gło so wych. Nie unik nął jed nak
ka ta stro fy. 
W 2009 r. pod czas przed sta wie nia Łu�cji�z Lam�mer�mo�oru�w Me tro po -
li tan Ope ra (u bo ku An ny Ne treb ko i Ma riu sza Kwiet nia) w II ak cie
ope ry do stał chryp ki, a po tem nie mógł wy do być z sie bie dźwię ku.
Po tym zda rze niu ofi cjal nie za po wie dzia no, że śpie wak na pe wien czas
za milk nie, da so bie spo kój z wy stę po wa niem i na gry wa niem. Nie wąt -
pli wie, ka rie ra la ty no skie go te no ra bar dzo od te go cza su osła bła. 

No�wy�roz�dział
Sab�ba�ti�cal to wresz cie nie po wta rzal na oka zja do po świę ce nia uwa gi
ro dzi nie. To był je den z po wo dów sied mio mie sięcz nej prze rwy w ka -
rie rze ro syj skiej skrzy pacz ki Vik to rii Mul lo vej. Sie dem lat te mu osia -
dła w Lon dy nie ar tyst ka za po wie dzia ła, że bie rze swój pierw szy
w ży ciu dłu gi urlop. Od mo men tu, gdy w wie ku czte rech lat za czę ła
uczyć się gry na skrzyp cach, nie mal nie roz sta wa ła się z in stru men tem
i na wet ma cie rzyń stwo nie by ło dla niej wy star cza ją cym po wo dem
do odło że nia go choć by na chwi lę. „Na prze mian kar mi łam pier sią
i gra łam” – wy zna ła w cza so pi śmie mu zycz nym „Strings”. Sab�ba�ti�cal
był dla niej pierw szą w ży ciu oka zją, aby spę dzić wię cej cza su z dzieć -
mi, po dró żo wać. Stał się rów nież dla niej punk tem zwrot nym
– po prze rwie ar tyst ka za in te re so wa ła się re per tu arem ba ro ko wym,
co otwo rzy ło zu peł nie no wy, bar dzo cie ka wy roz dział w jej ar ty stycz -
nej dzia łal no ści. BM

NA ZDJĘCIACH:
Z początkiem 1960 r. Maria Callas po 13 latach intensywnych występów
oddała się słodkiemu próżnowaniu u boku milionera Onassisa. Powyżej:
ze swoimi pieskami Pixie i Djeddas.

Piotr Anderszewski z utęsknieniem wypatruje urlopu.



Sław ny pia ni sta po sta no wił w grud niu prze -
rwać kon cer to wa nie na 18 mie się cy. Jest to
naj dłuż szy urlop w je go ka rie rze – ma po trwać

do ma ja 2012 r. 
My śla mi jest już przy set nej rocz ni cy uro dzin Wi -
tol da Lu to sław skie go, któ ra przy pad nie w 2013 r.
Ju bi le usz ma dla nie go wy jąt ko we zna cze nie ze
wzglę du na przy jaźń z Lu to sław skim iKon�cert�for�te�-
pia�no�wy, któ re go był pierw szym wy ko naw cą, i któ -
ry póź niej na grał na pły cie Deut sche Gram mo phon. 
Wszę dzie za tem, gdzie się da, Kry stian Zi mer man

pro pa gu je mu zy kę au to ra Gier�we�nec�kich. Tak by ło
kil ka lat te mu, pod czas se rii kon cer tów w Sta nach
Zjed no czo nych, w Am ster da mie, Lon dy nie i To kio
– wszę dzie tam pu blicz ność by ła za chwy co na pol -
skim kom po zy to rem. 
Po urlo po wej prze rwie pia ni sta po wró ci do Lu to -
sław skie go. W rocz ni cę uro dzin kom po zy to ra, 25
stycz nia, pla nu je wy ko nać Kon�cert� for�te�pia�no�wy
w Sal le Pley el w Pa ry żu pod dy rek cją Pa avo Järvie -
go, póź niej zaś w Ber li nie – pod ba tu tą Si mo -
na Rat tle’a. 

Woj�na zme�ne�dże�rem
Nie ste ty, w je go ka len da rzu kon cer to wym w Ro ku
Lu to sław skie go nie ma Pol ski! Pia ni sta nie chce już
grać w kra ju. Na te le kon fe ren cji, zwo ła nej w po ło wie
lu te go w sie dzi bie Uni ver sal Mu sic Pol ska, po wie dział
dzien ni ka rzom, że po wo dem są je go nie po ro zu mie -
nia z An drze jem Ha lu chem, do nie daw na ofi cjal nym
przed sta wi cie lem na Pol skę, a w 2009 r. me ne dże rem
to urnée Zi mer ma na po kra ju. Pia ni sta stwier dził, że
Ha luch nad użył je go za ufa nia: – Przy słał mi wy li cze -
nie z pro wi zją wyż szą niż ho no ra ria wszyst kich mu zy -
ków, któ rzy bra li udział w pro jek cie – obu rzał się
Zi mer man pod czas roz mo wy z dzien ni ka rza mi. Do -
dał, że jest za wie dzio ny wy so ko ścią da ro wi zny, któ rą
me ne dżer wpła cił na ce le cha ry ta tyw ne, bo by ło to za -
le d wie 10 tys. zło tych. – Dla te go w 2013 r. nie bę dzie
mo ich kon cer tów we Wro cła wiu i War sza wie, prze ło -
ży łem je na Pa ryż i Ber lin. Ile kroć gram w Pol sce, za -
wsze koń czy się to plot ka mi, in try ga mi, któ rych skut ki
cią gną się przez la ta. Ni gdzie in dziej na świe cie te go
nie ma – po wie dział mu zyk. 
An drzej Ha luch się bro ni: – Nie by ło żad nych pla -
nów kon cer to wych pa na Zi mer ma na w kra ju
na 2013 r. Zysk po od li cze niu kosz tów przy cho du
wy niósł 100 tys. zło tych. Zgod nie z prze pi sa mi
na ce le do bro czyn ne mo głem prze zna czyć tyl ko 10
proc. do cho du fir my. Mo ja pro wi zja wy nio sła 20
proc. Za rzu ty wo bec mnie są nie uza sad nio ne – po -
wie dział w roz mo wie z „Beetho ven Ma ga zi ne”.
Pod czas te le kon fe ren cji Kry stian Zi mer man sta -
now czo za prze czył też, ja ko by pod jął de cy zję
o zmniej sze niu ufun do wa nej przez sie bie na gro dy
za naj lep sze wy ko na nie so na ty w III eta -
pie XVI Kon kur su Cho pi now skie go (cho dzi o 12
tys. eu ro) – mia ło to na stą pić na wieść o przy zna niu
jej przez ju ro rów Ro sjan ce Ju lian nie Aw die je wej.
Ta ka in for ma cja po ja wi ła się w pra sie pol skiej i za -
gra nicz nej. Ca łą kwo tę Zi mer man miał wpła cić
na spe cjal ne kon to nad zo ro wa ne przez An drze ja
Ha lu cha, ale – we dług słów pia ni sty – tyl ko część
zo sta ła prze ka za na dy rek cji Kon kur su Cho pi now -
skie go. – Nie wy klu czam na wet wy to cze nia pro ce su
są do we go te mu pa nu – po wie dział Zi mer man. 
An drzej Ha luch twier dzi, że ca ła hi sto ria jest nie po -
ro zu mie niem. – Ca ła kwo ta tra fi ła na kon to pa ni
Aw die je wej. (Nie uda ło nam się po twier dzić te go
u pia nist ki).

Za�ko�cha�ny�w Ba�ce�wi�czów�nie
Wiel kie go pia ni sty nie za przą ta ją na szczę ście tyl ko
utarcz ki z by ły mi me ne dże ra mi. Zi mer man ca łym
ser cem za an ga żo wał się w pro mo cję pły ty, o któ rej
wy da nie sta rał się od kil ku na stu lat. Cho dzi o na gra -
nie kwin te tów for te pia no wych oraz II So�na�ty�for�te�-
pia�no�wej Gra ży ny Ba ce wicz, na któ re go pły to wą
pre mie rę trze ba by ło cze kać dwa la ta. Ty le bo wiem
cza su upły nę ło od se rii kon cer tów Zi mer ma -
na w Pol sce w set ną rocz ni cę uro dzin kom po zy tor -
ki. To urnée, w któ rym sław ne mu pia ni ście
to wa rzy szył kwar tet smycz ko wy z Ka ją Dan czow ską
ja ko li der ką, zo sta ło zwień czo ne na gra niem w Ka -
to wi cach dla Deut sche Gram mo phon. 
Pod czas wspo mnia nej te le kon fe ren cji, zor ga ni zo wa -
nej w związ ku z pre mie rą pły ty, pia ni sta za prze czył po -
gło skom, że to on sam wstrzy my wał pu bli ka cję
na gra nia (choć przy znał, że dwu krot nie mon to wał
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Czym ży je Kry stian
Zi mer man?
Pro mu je Ba ce wicz, wal czy o Lu to sław skie go. Nie chce

grać w Pol sce, Sta nach Zjed no czo nych i Ro sji.

M
AT

 H
EN

N
EC

K 
/ 

D
G



ma te riał). Dał wy raz swe mu roz go ry cze niu z po wo du
nie za miesz cze nia na pły cie ar chi wal ne go na gra niaSo�-
na�ty�skrzyp�co�wejGra ży ny Ba ce wicz w jej wła snym wy -
ko na niu z 1959 r. – Bar dzo za le ża ło mi na do da niu
na pły tę te go trac ku, że by po ka zać pięk no mu zy ki i ta -
lent Ba ce wicz ja ko in stru men ta list ki – po wie dział Zi -
mer man, wi niąc za to fia sko Pol skie Ra dio, w któ re go
ar chi wum na gra nie się znaj du je. Je go zda niem fir ma
za pro po no wa ła sze fom Deut sche Gram mo phon nie -
re al ne wa run ki li cen cji – ogra ni cze nie na kła du i cza su
pu bli ka cji. 
– Sęk w tym, że w 2009 r. wy ga sły pra wa pro du cenc -
kie i wy ko naw cze – wy ja śnia Wi told Pa sek, dy rek -
tor Ra dio wej Agen cji Fo no gra ficz nej. – Pol skie
Ra dio nie mo że sprze dać cze goś, cze go nie po sia da.
Obie fir my nie do ga da ły się w spra wie wa run ków
udo stęp nia nia za pi su cy fro we go z ar chi wum ra dia
i do skle pów tra fi ła pły ta z Ba ce wicz bez gra ją cej Ba -
ce wicz (do koń ca lu te go w Pol sce sprze da no dwa
ty sią ce eg zem pla rzy). 
Kry stian Zi mer man pod kre śla, że trak tu je te mat
bar dzo oso bi ście, bo to „prze pięk na mu zy ka”. – Pa -
nią Ba ce wicz uwiel biam. By ła to zu peł nie nie zwy kła
ko bie ta, wspa nia ła kom po zy tor ka, świet na in stru -
men ta list ka. Jej mu zy ka mo że być z po wo dze niem
gra na na ca łym świe cie. 

Ona�gra�niach
Kry stian Zi mer man nie chęt nie mó wi o swo ich na -
gra niach. Ni gdy do nich nie po wra ca, na wet wte dy,
gdy na gry wa ja kiś utwór po now nie, jak w przy pad -
ku kon cer tów for te pia no wych Cho pi na czy Kon�cer�-
tu� d�-moll Brahm sa. Gdy tyl ko po wra ca te mat
za rzu co nych przez nie go pro jek tów pły to wych, pia -
ni sta wy ko rzy stu je to ja ko oka zję do wy ra że nia swo -
je go scep ty cy zmu wo bec fo no gra fii („mu zy ka ni gdy
nie by ła sztu ką au dio”). 
Z wy po wie dzi ar ty sty wy ni ka, że w ar chi wach Deut -
sche Gram mo phon znaj du je się ok. dzie się ciu nie -
ukoń czo nych przez nie go z róż nych przy czyn
na grań, wśród nich utwo ry Schu ber ta i Beetho ve -
na oraz na gry wa ne od lat 70. (!) so na ty Cho pi -
na („nie da się na grać tych so nat”) i pre lu dia
Szy ma now skie go, za re je stro wa ne w 1991 r.
(„do wy da nia pły ty bra ku je w na gra niu dziesięciu
mi nut”). 
Praw do po dob nie per fek cjo nizm Zi mer ma na („mo -
je in ter pre ta cje są wy pra co wa ne do ostat niej nu ty”),
któ ry prze ja wia się w po dró żo wa niu od 20 lat z wła -
snym for te pia nem oraz w do ko ny wa nych na wła sną
rę kę in no wa cjach kon struk tor skich, spo wo du je, że
owe cen ne in ter pre ta cje ni gdy nie uka żą się na pły -
tach; tak że dla te go, że pia ni sta od ci na się od rze czy,
któ re ro bił kie dyś („ja już z tam tym czło wie kiem,
któ rym by łem, nie mam nic wspól ne go”).
Ar ty sta kon cen tru je się na wy stę pach so lo wych i ka -
me ral nych (co raz rza dziej współ pra cu je z or kie -
strą). Nie chce już wy stę po wać w Sta nach
Zjed no czo nych. Nie in te re su je go Ro sja, bo choć
ce ni bar dzo jej kul tu rę, to jed nak nie mo że da ro wać
Ro sja nom, że nie do pusz cza ją do wy ja śnie nia spra -
wy Ka ty nia. Zi mer man wpraw dzie nie chce wy stę -
po wać w Pol sce, jed nak uwa ża się za wiel kie go
pa trio tę. 

not.�asd

Ba ce wi czów na i Zi mer man
Czy sław ny pia ni sta otwo rzy
nam uszy na nie do ce nio ną
kom po zy tor kę?

O Gra ży nie Ba ce wicz Kry stian Zi mer man mo że mó wić
dłu go i z praw dzi wą pa sją. Je go wie lo let niej fa scy na cji
nie co za po mnia na kom po zy tor ka za wdzię cza bez pre -
ce den so wą pro mo cję swej mu zy ki w świe cie. Pa mięt -
na se ria kon cer tów w pię ciu pol skich mia stach,
zor ga ni zo wa na przez pia ni stę w 100-le cie uro dzin Ba -
ce wi czów ny, po zwo li ła od kryć ją na no wo tak że w kra -
ju. Po kło sie te go pro jek tu, re ali zo wa ne go wspól nie
z za pro szo ny mi przez Zi mer ma na wy bit ny mi mu zy ka -
mi, sta no wi wy da na wła śnie pły ta. Al bum jest nie tyl ko
hoł dem zło żo nym Gra ży nie Ba ce wicz, ale też szan są
na częst szą obec ność jej twór czo ści w świa to wym
obie gu. Na pu bli ka cję pły ty z kwin te ta mi for te pia no wy -
mi i II So na tą for te pia no wą Ba ce wi czów ny pia ni sta na -
ma wiał wy twór nię Deut sche Gram mo phon
od bli sko 10 lat, ale do pie ro kie dy sze fem fir my zo stał
otwar ty na eks pe ry men ty Mi cha el Lang, je go ma rze nia
mo gły się speł nić. Nic też dziw ne go, że al bum, któ ry
uka zu je się z bli sko dwu let nim opóź nie niem, jest wy -
piesz czo ny i do pra co wa ny nie mal w każ dym ca lu. Rocz -
ni co wy pro jekt Zi mer ma na z udzia łem czwor ga
świet nych pol skich smycz kow ców (Kai Dan czow skiej,
Aga ty Szym czew skiej, Ry szar da Gro blew skie go i Ra fa -
ła Kwiat kow skie go) bu dził od po cząt ku wiel kie emo cje.
Pod sy ci ły je pro ble my z or ga ni za cją kon cer tów w War -
sza wie i Kra ko wie, skut kiem cze go pu blicz ność mu sia -
ła ich wy słu chać w nie ade kwat nych aku stycz nie au lach
uni wer sy tec kich. Mi mo to mu zy ka Ba ce wi czów ny za -
gra na z pa sją i po lo tem oka za ła się zna ko mi cie na pi sa -
na, peł na in ten syw nych barw i emo cji. Tę wy jąt ko wą
ja kość uda ło się utrwa lić tak że w na gra niu zre ali zo wa -
nym w no wo cze snej sa li ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz -
nej tuż po za koń cze niu to urnée. 
2.
Do ty czy to w rów nym stop niu dzieł ka me ral nych, co
świet nie brzmią cej na pły cie II So na ty for te pia no wej
(1953), sta no wią cej eks pre syj ną oś ca łe go na gra nia.
Utwór, któ re go pierw szą wy ko naw czy nią by ła kom po -
zy tor ka (świet na skrzy pacz ka i pia nist ka), spo pu la ry zo -
wał przed la ty prof. An drzej Ja siń ski. On też „za ra ził”
swym en tu zja zmem Kry stia na Zi mer ma na. Pro fe so ra
nie za wio dła in tu icja. Wy ko na nie Zi mer ma na pod no si
bo wiem So na tę Ba ce wi czów ny do rzę du naj cie kaw -
szych utwo rów for te pia no wych XX wie ku. Jest nie tyl -
ko re we la cją w sen sie in ter pre ta cyj nym, ale rów nież
od bi ciem zmian, ja kie do ko na ły się w sa mym ar ty ście
od cza sów je go pierw sze go na gra nia te go utwo ru dla
wy twór ni Mu za w 1977 r. – W mo im dzi siej szym po -
dej ściu jest wię cej emo cji i wia ry god nej pa sji, wię cej
praw dzi we go prze ży cia – wy znał nie daw no dzien ni ka -
rzom. I je śli mło dzień cze uję cie Zi mer ma na ude rza ło
pro ko fie wow ską ener gią, neokla sycz nym ła dem i bar -
ba ry zmem spod zna ku Bar tó ka, to współ cze sne, nie -
mal o trzy mi nu ty dłuż sze (!), stoi na prze ciw le głym
bie gu nie eks pre sji. De ter mi nu je je no wo cze sna
brzmie nio wość, skłon ność do li ry zmu i emo cje – wy -
ra zi ste, sil nie skon tra sto wa ne, au ten tycz nie prze ży te;
nie zwy kle gwał tow ne, po ry wa ją ce im pe tem w po cząt -

ko wym Ma esto so – Agi ta to, zde rzo ne z re flek syj ną, oni -
rycz ną au rą Lar ga i ryt micz nym ży wio łem fi na ło wej Toc -
ca ty. Za ska ku ją co brzmi na tym tle obe rko wy re fren,
obiek tyw nie od czy ta ny w mło dzień czym na gra niu pia -
ni sty, tu nie co gro te sko wy, uję ty w na wias umow no ści,
pro wa dzą cy do wir tu ozow skiej, sza leń czej kul mi na cji. 
3.
Po dob na in ten syw ność wy ra zu wy róż nia oba kwin te ty
for te pia no we, do któ rych wy ko na nia Zi mer man za pro -
sił Ka ję Dan czow ską i wy bra nych przez nią mło dych mu -
zy ków. W ich grze sły chać do sko na łe po ro zu mie nie
i ka me ral ne part ner stwo, opar te na wza jem nej in spi ra -
cji. Zna ko mi cie brzmi otwie ra ją cy pły tę I Kwin tet, dzie -
ło za le d wie o rok star sze od II So na ty, bę dą ce moc nym
wpro wa dze niem w neo kla sycz ną twór czość kom po zy -
tor ki. Nie ma ła w tym za słu ga wy bit nych smycz kow ców,
dzię ki któ rym jej mu zy ka oka zu je się wy jąt ko wo spój -
na i świe ża. Pięk nie ze stro jo ne smycz ki brzmią tu nie -
zwy kle so czy ście, a in stru men tal na pre cy zja ca łej
czwór ki po zwa la do ce nić mi strzow ski warsz tat Ba ce wi -
czów ny. Obe rko we Pre sto skrzy w ich wy ko na niu dow -
ci pem i ra do ścią mu zy ko wa nia; w pa mięć za pa da tak że
na tchnio ne Gra ve, bliź nia czy od po wied nik Lar ga z II So -
na ty, de dy ko wa ne przez mu zy ków sio strze kom po zy -
tor ki, zmar łej nie daw no Wan dzie Ba ce wicz. 
4.
Póź niej szy o 13 lat II Kwin tet to już zu peł nie in ny świat
dźwię ków. Mu zy ka, bę dą ca pró bą prze nie sie nia
do wła snej twór czo ści zdo by czy awan gar dy, eks po nu -
je ele ment so no ry stycz ny, ale też dra pież no -li rycz ną
eks pre sję Ba ce wi czów ny. Wy ko naw cy, po trak to wa ni
tu bar dziej so li stycz nie, im po nu ją wir tu oze rią, wy ra zi -
sty mi oso bo wo ścia mi i dźwię ko wą wraż li wo ścią. Tym
ra zem jed nak ton na rzu ca for te pian; ca łość brzmi ro -
man tycz nie i no wa tor sko, choć mo że nie tak su ge styw -
nie, jak w przy pad ku I Kwin te tu. Chcia ło by się nie kie dy,
by mu zy cy za po mnie li o na gra nio wej pre sji i utrzy ma li
tem pe ra tu rę pa mięt nych kon cer tów. To jed nak,
w kon tek ście tak krót kiej współ pra cy, spo re wy zwa -
nie. Tym więk sze uzna nie dla Zi mer ma na i je go ka me -
ral nych part ne rów, któ rzy tak wspa nia le upo mnie li się
o twór czość pol skiej kom po zy tor ki. Jej mu zy ka za słu -
gu je, by od krył ją dla sie bie świat. 

Ró ża Świat czyń ska (Pol skie Ra dio)

Gra�ży�naBa�ce�wicz, II So�na�ta�for�te�pia�no�wa, Kwin�te�-
ty� for�te�pia�no�we I & II, Kry stian Zi mer man, Ka ja
Dan czow ska, Aga ta Szym czew ska, Ry szard Gro -
blew ski, Ra fał Kwiat kow ski
DEUT SCHE GRAM MO PHON
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Jaś Li siec ki,
ta lent 
z Pół no cy
– Sze fo wie Vir gin Clas sics nie chcie li 
Mo zar ta. Na le ga li, bym na grał etiu dy 
Cho pi na. Po pro si łem: „Za dzwoń cie
do mnie za pa rę lat” – mó wi Jaś Li siec ki
w roz mo wie z Ró żą Świat czyń ską
z Pol skie go Ra dia.
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W
la tach 80. cu dow nym dziec kiem
wiel kich wy twór ni był Evge ny
Kis sin, od kil ku mie się cy jest
nim Jan Li siec ki, Po lak uro dzo -
ny w Ka na dzie. Nasz bo ha ter

pod pi sał kon trakt fo no gra ficz ny z wiel ką wy twór -
nią pły to wą Deut sche Gram mo phon. I to na kró -
lew skich wa run kach. „Ma ły ksią żę for te pia nu”, jak
na zwa ła go pra sa, zo stał naj młod szym pia ni stą tej
le gen dar nej wy twór ni, trze cim Po la kiem w jej bar -
wach (po Zi mer ma nie i Ble cha czu), a być mo że
naj młod szym za kon trak to wa nym ar ty stą w hi sto rii
fo no gra fii. 

Ró�ża�Świat�czyń�ska�(Pol�skie�Ra�dio):�Co�zna�czy
dla�cie�bie�być�ar�ty�stą�Deut�sche�Gram�mo�phon?
Jaś�Li�siec�ki: To ogrom ny za szczyt i wiel ka od po -
wie dzial ność. Mam do pie ro 15 lat, a ta re no mo wa -
na fir ma wie rzy, że mo gę im coś cie ka we go
po wie dzieć. Nie wiem, czy ma ją ra cję, ale to dla
mnie szan sa, aby się cze goś na uczyć. 

Czy�pod�pi�sa�nie�kon�trak�tu�bar�dzo�zmie�ni�ło�two�-
je�ży�cie?�Nie�czę�sto�zda�rza�się�to�w tak�mło�dym
wie�ku…
De cy zję pod ją łem z roz wa gą i po dłu gim na my śle.
Na po cząt ku zgło si ła się do mnie wy twór nia Vir gin
Clas sics. Za pro po no wa łem im kon cer ty Mo zar ta,
ale na le ga li na etiu dy Cho pi na. Po pro si łem więc, by
skon tak to wa li się ze mną za pa rę lat, bo nie czu ję się
jesz cze na si łach. 
Tym cza sem w kwiet niu 2010 r. za dzwo ni li do mnie
przed sta wi cie le Deut sche Gram mo phon, wkrót ce
przy le cie li też na mo je wy stę py. Ute Fe squ et, wi ce -
pre zy dent fir my, słu cha ła mnie w Mont re alu i To -
ru niu. Mi cha el Lang, szef DG, był na mo im
kon cer cie w War sza wie pod czas fe sti wa lu „Cho pin
i je go Eu ro pa”. Roz ma wia li śmy o współ pra cy, o re -
per tu arze, o mo ich pla nach… 
13 paź dzier ni ka pod pi sa łem pię cio let ni kon trakt,
któ ry da je mi peł ną swo bo dę ar ty stycz ną. Nie ma
w nim dat, to ja de cy du ję o re per tu arze i ter mi nie
na gra nia. Mo gę dzię ki te mu pla no wać z wie lo let nim
wy prze dze niem i po świę cić czas na na ukę. Być mo -
że w ogó le nie bę dę go tów wejść do stu dia, ale
na pew no nie zro bię te go dla sa mej am bi cji wy da -
nia pły ty. 

Na two�im�de�biu�cie�pły�to�wym�ma�ją�się�zna�leźć
kon�cer�ty�Mo�zar�ta.�Speł�nisz�więc�swo�je�ma�rze�-
nie…
Je sie nią te go ro ku pla nu ję na grać Kon�cert� d�-moll
KV 466 i C�-dur KV 467. Nie wiem tyl ko jesz cze
z kim. Bio rę pod uwa gę róż ne su ge stie zwią za ne
z wy bo rem dy ry gen ta. Waż ne jest dla mnie tak że
brzmie nie smycz ków, od te go uza leż niam do bór or -
kie stry. Mam na dzie ję, że bę dą to mą dre de cy zje,
po tem mu szę tyl ko do brze za grać.

W związ�ku�z tym�na�gra�niem�mia�łeś�spo�tkać�się
w stycz�niu�zDa�nie�lem�Ba�ren�bo�imem.�Uda�ło�się?�
Do spo tka nia do szło w Ber li nie, gdzie mia łem też
oka zję za grać przed Yefi mem Bronf ma nem. Ma -
estro Ba ren bo im jest nie sa mo wi tym czło wie kiem
i wiel ką oso bo wo ścią! Po zna nie tak wy bit ne go dy ry -
gen ta to przy wi lej i in spi ra cja. Ale mam pew ne wąt -

pli wo ści co do efek tu na szej współ pra cy. Ja jed nak
ży ję w tro chę in nej rze czy wi sto ści. Nie je stem pe -
wien, czy uda ło by nam się ra zem stwo rzyć coś świe -
że go. Gdzieś czy ta łem, że nie da się po rów nać
Kon�cer�tu�C�-durKV 467 Mo zar ta w wy ko na niu Di nu
Li pat tie go, czy in nych wiel kich ar ty stów prze szło -
ści, z ja kim kol wiek z dzi siej szych na grań. Cze goś im
jed nak bra ku je, mo że hu ma ni zmu? W Mo zar cie nie
ma miej sca na po pi sy ani na wła sne ego.

Do te�go� kon�cer�tu� na�pi�sa�łeś� wła�sną� ka�den�cję
–�czy�to�ozna�cza,�że�nie�tyl�ko�grasz�na for�te�pia�-
nie,�ale�też kom�po�nu�jesz?
To ozna cza tyl ko ty le, że nie zna la złem ta kiej ka den -
cji doKon�cer�tu�C�-dur, któ ra by mi się po do ba ła, więc
skom po no wa łem swo ją.

Pew�nie�wie�le�ra�zy�sły�sza�łeś,�że�je�steś�cu�dow�nym
dziec�kiem.�Jak�do te�go�pod�cho�dzisz?
Nie zwra cam uwa gi na okre śle nia, ale je śli dzię ki
nim lu dzie przy cho dzą na kon cert, to bar dzo do -
brze. Mnie in te re su je tyl ko to, jak gram. Mę czą mnie
te wszyst kie dzia ła nia słu żą ce pro mo cji. Ma my
przez to ogrom ną licz bę tzw. ta len tów. Nie mod ne
jest być kimś nor mal nym i po ka zy wać pięk no mu zy -
ki bez po pi sy wa nia się oso bo wo ścią. A ja je stem
zwy czaj ny Jaś i chciał bym lu dzi in spi ro wać, a nie ro -
bić na nich wra że nie. Wo lę ta kie re ak cje, jak list
pew ne go pi lo ta, któ ry po obej rze niu mo je go na gra -
nia za pra gnął na uczyć się gry na for te pia nie.

Je�steś� zwy�czaj�nym� chłop�cem,� a jed�nak� two�ja
edu�ka�cja�mu�zycz�na prze�bie�ga�dość�nie�ty�po�wo.
Uda�ło�ci�się�unik�nąć�szkol�ne�go�re�żi�mu…
I ca łe szczę ście! Ro dzi ce ni gdy nie pla no wa li mo -
jej ka rie ry. Uczy łem się mu zy ki w ro dzin nym mie -
ście, pod kie run kiem tyl ko jed ne go na uczy cie la,
Glen na Mont go me ry’ego. W kul tu ral nej wio sce,
ja ką jest Cal ga ry, nikt nie wy wie rał na mnie żad nej
pre sji. 
Zresz tą mam wąt pli wo ści, czy pre sti żo wa szko ła za -
wsze gwa ran tu je ka rie rę. Czy moż na „pro du ko wać”
ar ty stów? Świet nych pia ni stów na pew no, ale ktoś
ta ki jak Ru bin ste in był tyl ko je den, po dob nie jak Li -
pat ti. Ja uczę się, od ko go tyl ko mo gę. Wie le da je mi
współ pra ca z dy ry gen ta mi i or kie stra mi, bar dzo
waż ny jest też kon takt z pu blicz no ścią. Gram dla
wy bit nych mu zy ków, nie tyl ko pia ni stów, i uważ nie
słu cham ich rad. W ma ju np. wy ko nam So�na�tę�
Sa int -Saënsa z jed nym z naj wy bit niej szych współ -
cze snych skrzyp ków, Ja me sem Eh ne sem. Za gra my
tak że wspól nie Kwar tet g -moll Brahm sa. To do pie -
ro bę dzie su per lek cja! 

Kto�wy�warł�naj�więk�szy�wpływ�na roz�wój�two�je�go
ta�len�tu?�Są�mu�zy�cy,�któ�rzy�cię�in�spi�ru�ją?�
Ta lent to dar, mo że się roz wi nąć lub nie. To cza sem
rów nież prze szko da. Wie rzę, że naj waż niej szy sens
ma pra ca nad mu zy ką, bo ona da je mi ra dość. Nie
chcę ule gać żad nym mo dom. My ślę, że w cza sach
Lang Lan ga waż ny jest sza cu nek dla es tra dy i pew -
na ele gan cja, ja ką miał Ar tur Ru bin ste in. Chciał bym
po zo stać wier ny je go tra dy cji. Nie ustan ną in spi ra -
cją do na uki i pra cy nad so bą jest dla mnie Kry stian
Zi mer man. Wie le na uczy łem się też od Em ma nu ela
Axa. Jest bar dzo mi ły, nie kry ty ku je in nych, jest cie -

kaw, co ma ją do po wie dze nia. Spo tka nie z nim by -
ło dla mnie praw dzi wą lek cją skrom no ści. 

A ja�ką�ro�lę�w two�im�ży�ciu�peł�nią�ro�dzi�ce?�Wiem,
że�ma�ma�jeź�dzi�z to�bą�na kon�cer�ty…
Obo je są wspa nia li, da ją mi du żo wol no ści. Wska -
zu ją plu sy i mi nu sy by cia mu zy kiem. Uczą, że naj -
waż niej sze jest to, ja kim je steś czło wie kiem,
a do pie ro po tem pia ni stą, mu zy kiem czy ar ty stą. Im
więk sza wie dza i umie jęt no ści, tym więk sza skrom -
ność i sza cu nek dla in nych. We wrze śniu otwie ram
se zon kon cer to wy w Pa ry żu. Ma ma nie mar twi się
o to, jak za gram, lecz py ta: „Jak mo gę ci po móc, byś
po pra wił swój fran cu ski?” – i pod su wa mi Zo lę
do czy ta nia. Mó wię dość do brze w tym ję zy ku, ale
moż na prze cież le piej, jak w mu zy ce. Ta ta le ci ze
mną na kon cert do Aspen, w wol nej chwi li po jeź dzi -
my na nar tach. Ro dzi ce cie szą się tym, co się w mo -
im ży ciu ostat nio zda rzy ło, ale ma ją do te go dy stans.
Ma ma mó wi, że każ dy ta lent jest da rem, któ rym
trze ba się dzie lić. Waż ne, co zo sta wisz po so bie.
Od dziec ka gram więc dla szkół i róż nych or ga ni za -
cji, pra cu ję dla UNI CEF -u. 

W tym�ro�ku�zda�jesz�ma�tu�rę,�czy�li�eg�za�min�doj�-
rza�ło�ści.�Czu�jesz�się�już�doj�rza�ły�do za�wo�du�kon�-
cer�tu�ją�ce�go�pia�ni�sty?
Pod ko niec lu te go do sta łem wy nik ostat nie go eg za -
mi nu ma tu ral ne go. Je stem pierw szym uczniem
w stu let niej hi sto rii re gio nu, któ ry ukoń czył szko łę
śred nią w wie ku 15 lat. Po dob nie jak w Pol sce, nie
jest to ty po wa sy tu acja. Cie szę się, że szko ła po zwo -
li ła mi uczyć się we wła snym tem pie i że ten etap jest
już za mną, bo mam te raz wię cej cza su na mu zy kę. 
Ro bię więc to, co ko cham. Od wrze śnia za czy nam stu -
dia w Glenn Gould Scho ol of Mu sic przy Roy al Con -
se rva to ry w To ron to. Przy zna no mi peł ne sty pen dium
i in dy wi du al ny tok na ucza nia. Bę dę miał świet ne go
na uczy cie la, Mar ca Du ran da, któ re mu ufam. 

Jak�wy�glą�da� twój� nor�mal�ny� dzień?�Du�żo� ćwi�-
czysz?
Mo je dni ni gdy nie są nor mal ne, zresz tą nie je stem
pe wien, co to nor ma. Ćwi czę w do mu. W cza sie po -
dró ży mniej, bo zwie dzam, cho dzę do te atru, ga le rii,
ope ry, po zna ję świat. Tak jak wy czy no wi spor tow cy
nie mam cza su na le niu cho wa nie, ale nie jest mi z te -
go po wo du przy kro.

A co�cię�in�te�re�su�je�po�za sztu�ką?
Chy ba je stem po dob ny do ró wie śni ków, czy tam,
bie gam, pły wam, jeż dżę na nar tach i na ro we rze. Nie
spę dzam cza su na Fa ce bo oku, choć mam tam pro fe -
sjo nal ne kon to. Pi szę na blo gu dla fa nów lot nic twa,
in te re su ją mnie no wo ści tech nicz ne. Po za tym słu -
cham jaz zu i Pink Floyd.

Mie�wasz�tre�mę?�
Cza sa mi tre ma bie rze się z nie re al nych aspi ra cji, że -
by wszyst ko by ło per fek cyj ne, że by błysz czeć i do -
stać owa cje na sto ją co. Nie sta wiam so bie ta kich
wy ma gań. Mam świa do mość ob co wa nia z czymś
o wie le więk szym niż ja – z mu zy ką, z dzie ła mi wiel -
kich mi strzów. 
Nie mam żad nych spe cjal nych ry tu ałów zwią za nych
z wy stę pa mi. Ma ma przy tu la mnie przed kon cer tem,

17B E E T H O V E N MAGAZINE

nasz bohater

�



ży cząc mi ra do ści z gra nia, a ja sta ram się spra wić
przy jem ność tym, któ rzy przy szli na mój kon cert. 

Czę�sto�pod�kre�ślasz�swo�je�związ�ki�z Pol�ską.�Ja�kie
zna�cze�nie�ma�wtwo�im�ży�ciu�pol�skie�po�cho�dze�nie?�
Pol ska jest ogrom ną czę ścią te go, kim je stem, jak
my ślę i po strze gam świat. Uro dzi łem się w Ka na -
dzie, ale mo im pierw szym ję zy kiem był pol ski. Wy -
cho wa ny je stem w pol skiej tra dy cji i re li gii, w kra ju
miesz ka mo ja ro dzi na i przy ja cie le. Mam pol skie
oby wa tel stwo i pol ski pasz port.
Pol ska da je mi bo gac two kul tu ry i hi sto rii, fan ta zję
i ro man tyzm, po ezję i ten nie okre ślo ny smu tek du -
szy. Ka na da uczy ak cep ta cji in nych, to le ran cji i do -
ce nia nia de mo kra cji. Jej za wdzię czam mi łość
do prze strze ni, przy ro dy i wol no ści my śle nia.
Hi sto rii Pol ski uczy łem się jesz cze do nie daw -
na w pol skiej szko le, a bę dąc w kra ju za wsze od wie -
dzam mu zea i ga le rie, po zna ję no we mia sta. Mam
ci chą na dzie ję, że jak tu znów przy ja dę, dzien ni ka rze
nie bę dą mnie wciąż py tać, czy czu ję się bar dziej Po -
la kiem czy Ka na dyj czy kiem, bo na to py ta nie nie ma
tak na praw dę od po wie dzi.

Roz ma wia ła Ró ża Świat czyń ska (Pol skie Ra dio)

Roz�mo�wa�po�wsta�ła�w lu�tym�te�go�ro�ku,�tuż�po po�wro�cie
Ja�sia�z tra�sy�kon�cer�to�wej�po Sta�nach�Zjed�no�czo�nych.

Jaś Li siec ki jest zdo byw cą na gro dy Dia pa son d’Or za pły tę

z kon cer ta mi for te pia no wy mi e -moll i f -moll pod dy rek cją Ho -

war da Shel leya, któ rą wy dał Na ro do wy In sty tut Fry de ry ka

Cho pi na. Wie lo krot nie gry wał w War sza wie na Fe sti wa lu

„Cho pin i je go Eu ro pa”. W ubie głym ro ku wy stą pił z 90 kon -

cer ta mi na ca łym świe cie. Od nie daw na o je go ar ty stycz ne in -

te re sy dba jed na z naj waż niej szych agen cji kon cer to wych,

IMG Ar tist z No we go Jor ku. BM

Uśmiech 
rzad ko 

scho dzi mu 
z twa rzy

Pro si, by go na zy wać Ja siem lub Jaś kiem. Uro dził się
23 mar ca 1995 r. w Cal ga ry. Je go ro dzi ce, ogrod ni cy,
wy je cha li z Pol ski pa rę lat wcze śniej i osie dli li się na po -
łu dniu Ka na dy. Gdy Ja siek po szedł do szko ły, oka za ło
się, że na uka przy cho dzi mu z ła two ścią. Za na mo wą
na uczy ciel ki ro dzi ce po sła li go na za ję cia z mu zy ki, 
któ ra w spo sób nie wy mu szo ny sta ła się je go naj więk -
szą pa sją. Wy ma ga niom za wo du od da je się bez przy -
mu su. Je go wraż li wość na bar wę in stru men tu,
na pięk no fra zy i eks pre sję emo cji to dar. 
Ja ki jest pry wat nie? Na su wa mi się sło wo roz bry ka ny,
w zna cze niu naj sym pa tycz niej szym z moż li wych. Pod czas
na sze go pierw sze go wy wia du nie mógł usie dzieć w jed -
nym miej scu. Uśmiech rzad ko scho dzi mu z twa rzy 
i tyl ko wte dy, gdy Ja siek czu je się nie pew nie w to wa rzy -
stwie al bo sia da do for te pia nu. Wte dy sta je się po waż ny
i sku pio ny, jed nak kie dy tyl ko za brzmi ostat ni akord, znów
bie rze gó rę je go we so ła, bez pre ten sjo nal na na tu ra. 
Je go dru gą pa sją jest la ta nie: po dró że sa mo lo tem, zwie -
dza nie lot nisk, oglą da nie kok pi tów. Nie daw no wró cił

z pię cio dnio wej wy pra wy do oko ła świa ta, któ rą od był
z oj cem. Od wie dzi li San Fran ci sco, Zu rych, Hong kong,
Seul, Mo na chium i Frank furt. Czę sto po wta rza, że
chęt nie zo stał by za wo do wym pi lo tem. 
Jaś ma nie zwy kłą ma mę, Ani tę. To ona za wsze po wta -
rza, że „co ro śnie wol no, ro śnie zdro wo”. Jeź dzi z nim
na wszyst kie kon cer ty, bro ni przed na tręt ny mi agen ta -
mi, przy tu la na do bra noc, po zwa la na wie le swo bo dy
– ale gdy za bar dzo po no si go tem pe ra ment, po tra fi go
okieł znać sy na jed nym spoj rze niem. 
Chęt nie znaj du je czas na lek tu rę. Pod cho dzi do niej
dwu to ro wo, po zna jąc współ cze sne i kla sycz ne po zy -
cje. Ostat nio uda ło mu się zna leźć czas na Mu sic Qu ic -
kens Ti me Da nie la Ba ren bo ima, Chło pca z la taw cem
Kha le da Hos se inie go i Wtor ki z Mor riem Mit cha Al bo -
ma. Wła śnie koń czy Woj nę i po kój, po znał Ham le ta,
Dżu mę i Me ta mor fo zy Owi diu sza oraz Prze mia nę Kaf ki. 

Ma�ciej�Łu�kasz�Go�łę�biow�ski
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No we pły ty In sty tu tu Cho pi na
14 stycz nia 2011 ro ku od by ło się pra wy ko na nie Pie�śni�za�du�my�i no�stal�gii na so pran,
mez zo so pran, ba ry ton, chór i or kie strę Krzysz to fa Pen de rec kie go, utwo ru za mó wio -
ne go przez Na ro do wy In sty tut Fry de ry ka Cho pi na w związ ku z wiel kim ju bi le uszem.
Na ko lej ne uro dzi ny Cho pi na 1 mar ca utwór ten zo stał po wtó rzo ny, uro czy ście 
za my ka jąc ob cho dy 200. rocz ni cy uro dzin Cho pi na. Na tę oko licz ność, w ogra ni czo -
nym na kła dzie nie prze zna czo nym do sprze da ży, In sty tut wy dał pa miąt ko wą pły tę
z pra wy ko na nia dzie ła pod dy rek cją Va le ry’ego Ger gie va. 

Klu czo wą ro lę w tym utwo rze peł ni wiersz For�te�pian�Cho�pi�naCy pria na Ka mi la 
Nor wi da, któ ry kom po zy tor na zwał re qu iem. Ża łob ny fi nał po prze dza ją dwie czę ści
– ba śnio wa i nok tur no wa – opar te głów nie na wier szach po etów okre su Mło dej 
Pol ski (ty tuł utwo ru Po�wia�ło�na mnie�mo�rze�snów�za czerp nął Pen de rec ki z wier sza
Ta de usza Mi ciń skie go). W pra wy ko na niu, któ re od by ło się 14 stycz nia 2011 r., 
wzię li udział Wio let ta Cho do wicz (so pran), Agniesz ka Reh lis (mez zo so pran) 
i Ma riusz Go dlew ski (ba ry ton). Bi blio fil sko wy da na pły ta za wie ra m.in. ksią żecz kę
z wy bra ny mi wier sza mi i wy wia dem z Krzysz to fem Pen de rec kim.

In sty tut Cho pi na roz po czął też tzw. Błę�kit�ną�se�rię pły to wą z por tre ta mi naj więk szych
in dy wi du al no ści XVI Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie. Do tej po ry uka za ło się 6 dwu pły to wych al bu mów: 
Yulian na Avde eva, Evge ny Bo zha nov, In golf Wun der, Da niil Tri fo nov, Lu kas 
Ge niušas i François Du mont. Wkrót ce ko lej na szóst ka. Wszyst kie na gra nia 
po cho dzą z prze słu chań kon kur so wych, kon cer tów lau re atów, cza sem uzu peł nia ne
są na gra nia mi z prób. Red.
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Ja�mes�Eh�nes�(skrzyp�ce)

Nie jest to de biu tant, lecz ar ty sta, któ -
ry ma w do rob ku po nad 20 róż no rod -
nych płyt, od Ba cha do Adam sa. Tym
nie mniej war to wspo mnieć o tym zna -
ko mi tym, a chy ba ma ło zna nym
w Pol sce skrzyp ku, zwa nym „Ja schą
He ifet zem na szych cza sów”. Ma 35 lat,
po cho dzi z Ka na dy, wy da je się być
szcze rym ar ty stą, to zna czy bez ko mer -
cyj ne go na sta wie nia do sztu ki. Je go na -
gra nia pu bli ku je nie za leż na an giel ska
fir ma Onyx, sku pia ją ca ar ty stów tej
kla sy, co Bar ba ra Bon ney, Yuri Ba sh -
met czy Vik to ria Mul lo va. Pod jej szyl -
dem uka za ły się czte ry pły ty Eh ne sa
z kon cer ta mi Bar be ra, Korn gol da
i Wal to na, El ga ra oraz Men dels soh -
na (no wość). Od ręb na spra wa to ka -
pi tal ny al bum Ho�ma�ge, na któ rym
Eh nes za pre zen to wał 12 naj wyż szej
kla sy wło skich skrzy piec i al tó wek
z ko lek cji Ful to na, po ka zu jąc in dy wi -
du al ne brzmie nie każ de go z tych
wspa nia łych in stru men tów. Swo ją
świet ną tech ni kę Ka na dyj czyk pod po -
rząd ko wu je mu zy ce, cie szy się gra -
niem, śpie wa na skrzyp cach i jest
w tym wszyst kim ab so lut nie na tu ral -
ny – a to prze cież wiel ka sztu ka.

Il�de�bran�doD’Ar�can�ge�lo�
(bas�ba�ry�ton)

Jest to śpie wak wprost fe no me nal ny,
typ ar ty sty, któ ry na tych miast za pa da
w pa mięć. Je go ży cio wą ro lą jest Le po -
rel lo z Don�Gio�van�nie�go Mo zar ta, ko -
micz ny słu ga wiel kie go uwo dzi cie la. Tę
wspa nia łą par tię śpie wał już w wie ku 25
lat, pod dy rek cją Joh na Elio ta Gar di ne -
ra, w par meń skiej pro duk cji utrwa lo nej
na pły tach Deut sche Gram mo phon.
W 2006 r. wcie lał się w tę ro lę u bo ku
Tho ma sa Hamp so na na Fe sti wa lu
w Sal zbur gu w in sce ni za cji Mar ti -
na Kušeja, za re je stro wa nej na DVD
przez Dec ca Clas sics. D’Ar can ge lo jest
wy ma rzo nym Le po rel lem, ru chli wym
re zo ne rem, któ re go wszę dzie peł no.
U Kušeja stał się osią ca łe go spek ta klu.
Uro dził się dla sce ny – prze ma wia
za tym no śny, bar dzo pla stycz ny w wy -
ra zie głos (dys po nu je świet ną ko lo ra -
tu rą), uni wer sal na uro da, na tu ral ność

i swo bo da na sce nie. Trzy la ta te mu
uka za ła się je go pierw sza so lo wa pły ta
z aria mi z oper Händla, w ma ju wej dzie
na ry nek no wa – z Mo zar tem, m.in. ze
słyn ną „arią ka ta lo go wą” Le po rel la
z I ak tu Don�Gio�van�nie�go.

Li�sa�Ba�tia�shvi�li�(skrzyp�ce)

Wcze śniej by ła w So ny Clas si cal,
obec nie za de biu to wa ła w Deut sche
Gram mo phon, dla któ rej to fir my na -
gra ła pły tę Echo�es� of� Ti�me, jed ną
z now szych pre mier tej wy twór ni. Ko -
mu, jak nie tej 28-let niej Gru zin ce,
uro dzo nej jesz cze w gra ni cach by łe go
Związ ku Ra dziec kie go, moż na by ło
po wie rzyć pro jekt na gra nia dzieł kom -
po zy to rów, na któ rych ży cie i twór -
czość so wie tyzm wy warł prze moż ny
wpływ? To Szo sta ko wicz (I Kon�cert
skrzyp�co�wy� a�-moll), emi gran ci Kan -
cze li i Pärt pod dy rek cją Esy -Pek ki Sa -
lo ne na oraz Rach ma ni now na gra ny
przez Ba tia shvi li w du ecie z pia nist ką
Hélène Gri maud. Skrzy pacz ka spraw -
dza się na pły cie bar dzo do brze. Wy -
do by wa ze skrzy piec Stra di va riu sa
bo ga te brzmie nie, gra prze ko nu ją co,
z kry sta licz ną czy sto ścią, acz nie
wstrzą sa ją co. Z pew no ścią dzię ki pły -
cie w DG skrzy pacz ka zdo bę dzie moc -
niej szą po zy cję w licz nej gru pie
so li stek swe go po ko le nia. 

Ali�ce�Sa�ra�Ott�
i Yuja�Wang�(for�te�pian)

Ślicz na 23-lat ka nie miec ko -ja poń skie -
go po cho dze nia jest jed ną z naj młod -
szych ar ty stek w ka ta lo gu Deut sche
Gram mo phon. Za de biu to wa ła z roz -
ma chem pły tą z ar cy trud ny mi Etiu-
da�mi� trans�cen�den�tal�ny�mi Lisz ta,
po któ rych przy szedł czas na wal ce
Cho pi na. Pia nist ka sku pia się na mu -
zy ce ro man tycz nej i po przecz kę usta -
wia wy so ko – wy bie ra jąc je den z naj -
trud niej szych cy kli for te pia no wych, to
znów bio rąc się za coś tak po twor nie
osłu cha ne go jak Kon�cert�b�-moll�Czaj -
kow skie go, w któ rym war to mieć
do za pro po no wa nia coś no we go, aby
ta kie na gra nie mia ło sens. Naj now sza
jej pły ta to wła śnie Czaj kow ski ze sta -
wio ny z in ną „po pi sów ką” – I Kon�cer�-

tem�Es�-durLisz ta. Ali ce Sa ra Ott po ka -
zu je, że ma moc ne ude rze nie, zło żo ne
akor dy bie rze z ta ką ła two ścią, że sta -
pia ją się w je den głos, i co wię cej w jej
grze jest spo ro ro man tycz ne go wzru -
sze nia. 
W ło nie tej sa mej wy twór ni kon ku -
rent ką dla Ott mo że być jej chiń ska
ró wie śnicz ka, Yuja Wang, któ rą wy -
raź nie ocza ro wa ny jest wiel ki dy ry -
gent Clau dio Ab ba do. Nie daw no
od by ła się pre mie ra jej dru giej pły ty,
tym ra zem z to wa rzy sze niem Mah ler
Cham ber Or che stra. Przy jem nie słu -
chać wspa nia łej współ pra cy so list ki,
or kie stry i wy traw ne go dy ry gen ta, ja -
kim jest Ab ba do, w utwo rach Rach -
ma ni no wa: Kon�cer�cie� c�-moll� oraz
Rap�so�dii�na te�mat�Pa�ga�ni�nie�go. Tech -
ni ka pia ni stycz na Wang jest po za dys -
ku sją, praw dzi wie bły sko tli wa,
po do bać się mo że przede wszyst kim
jej doj rza ły ton.

Vit�to�rio�Gri�go�lo�(te�nor)�
i Ma�ga�li�Mo�snier�(flet)

Do brych te no rów ni gdy za wie le, bo
to trud ny głos. Od cza su, gdy ka rie ra
Ro lan do Vil la zó na za czę ła pod upa -
dać, wśród te no rów li rycz nych wciąż
szu ka się no we go ob ja wie nia. Czy jest
nim Vit to rio Gri go lo, któ ry cał kiem
nie daw no za de biu to wał w So ny Clas -
si cal pły tą The� Ita�lian�Te�nor. Jest to
atrak cyj ny ze staw arii Do ni zet tie go,
Ver die go i Puc ci nie go. Te nor – są -
dząc po zdję ciach – jest pięk ny jak ma -
rze nie, śpie wa ład nie, acz tem pe ra tu ra
je go wy ko nań jest śred nia. Nie moż -
na prze cież lek ce wa żyć je go wy stę pów
na słyn nych sce nach w ro dza ju Co -
vent Gar den, gdzie part ne ru je ta kim
gwiaz dom, jak An na Ne treb ko. 
Cał kiem nie daw no uka za ła się w So ny
Clas si cal dru ga pły ta fran cu skiej fle -
cist ki Ma ga li Mo snier, któ ra wraz ze
Stut t gar ter Kam me ror che ster w mi ły
dla ucha spo sób, w kul tu ral nym 
wy ko na niu, ro bi prze gląd utwo rów Jo -
han na Se ba stia na Ba cha na flet
– w ory gi na le lub trans kryp cji.

An�na S.�Dę�bow�ska
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subiektywny przewodnik

Mło de twa rze fo no gra fii
Ko go war to słu chać bar dziej, a ko go mniej? 
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Pen de rec ki 
in spi ru je roc ka
i tech no
Nie zwy kły pro jekt 

na Eu ro pej ski 

Kon gres Kul tu ry

K
rzysz tof Pen de rec ki, Jon ny Gre en wo od, gi ta rzy sta ze spo łu 
Ra dio he ad, oraz Aphex Twin, gu ru współ cze snej mu zy ki elek -
tro nicz nej, spo tka ją się we wspól nym pro jek cie mu zycz nym,
któ re go ku ra to rem jest Fi lip Ber ko wicz. Świa to we pre mie ry ich
kom po zy cji za brzmią na po cząt ku wrze śnia pod czas Eu ro pej -

skie go Kon gre su Kul tu ry we Wro cła wiu.
Wy da rze nie za po wia da się nie zwy kle – dwaj słyn ni ar ty ści z Wiel kiej Bry ta -
nii po sta no wi li na no wo za aran żo wać i wy ko nać mu zy kę wcze sne go 
Pen de rec kie go. Pod czas dwóch kon cer tów wy ko na ne zo sta ną utwo ry
z lat 1960–62:Ofia�rom�Hi�ro�szi�my�–�Tren�(8´37˝), Ka�non�oraz Po�ly�mor�phia.

Głów ną in spi ra cją dla bry tyj skich ar ty stów ma być ten ostat ni utwór, któ re -
go pra wy ko na nie od by ło się rów no 50 lat te mu. Jon ny Gre en wo od skom -
po nu je więc 48 Re�spon�ses�to�Po�ly�mor�phia, zaś Aphex Twin – Po�ly�mor�phia
Re�lo�aded. 
W pro gra mie znaj dą się tak że od wo ła nia do po cho dzą ce go z 1960 r. Tre�nu.
Je go au tor ską in ter pre ta cję ma przed sta wić Aphex Twin, zaś gi ta rzy sta 
Ra dio he ad przy po mni swój sztan da ro wy utwór Po�pcorn�Su�per�het�Re�ce�iver,
in spi ro wa ny tym wła śnie dzie łem pol skie go twór cy. Uzu peł nie niem pro -
gra mu bę dą frag men ty ze ścież ki dźwię ko wej The�re�Will�Be�Blo�od Gre en -
wo oda oraz dwa di dżej skie se ty Aphe xa Twi na.                  To masz Handz lik
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Jon ny Gre en wo od to gi ta rzy sta, pia ni sta i współ au -
tor więk szo ści utwo rów Ra dio he ad, jed nej z naj waż -
niej szych grup al ter na tyw ne go roc ka. Jest ar ty stą,
któ ry rów nie do brze spraw dza się w świe cie mu zy -
ki roc ko wej, jak i po waż nej. Od 2004 r. peł ni funk -
cję kom po zy to ra -re zy den ta w BBC Con cert
Or che stra i wie lo krot nie ma ni fe sto wał fa scy na cję
twór czo ścią Krzysz to fa Pen de rec kie go. To wła śnie
w Po�pcorn�Su�per�het�Re�ce�iver�od wo łu je się wprost
do tech ni ki kla ste rów, za sto so wa nej w Tre�nie. Po -
dob ne in spi ra cje twór czo ścią pol skie go kom po zy -
to ra moż na od na leźć w al bu mie Ra dio he ad – Kid�A.

To�masz�Handz�lik:�Jak�do�szło�do te�go,�że�za�fa�-
scy�no�wa�łeś�się�mu�zy�ką�Pen�de�rec�kie�go?�
Jon�ny� Gre�en�wo�od: By ło kil ka po wo dów.
Po pierw sze, uję ło mnie, że za po mo cą tra dy cyj nych
me tod kom po no wa nia po tra fił stwo rzyć zu peł nie
no wy świat dźwię ków. Po dru gie, mia łem na uczy -
cie la, któ ry za po znał mnie z frag men tem Tre�nu. 
Na wet nie po dej rze wa łem, że moż na tak kom po no -
wać! Za czą łem po lo wać na par ty tu ry Pen de rec kie -
go i pod ich wpły wem zu peł nie zmie ni łem po dej ście
do kwe stii to na cji i cza su w mu zy ce.
Fa scy nu je mnie rów nież, że kom po zy tor za czerp nął
du żo z mu zy ki elek tro nicz nej, i że po tra fił prze nieść
swo je ob ser wa cje na grunt kom po zy cji or kie stro -
wych. To by ła jesz cze jed na rzecz god na uwa gi.

Gwiaz�da�roc�ka�i awan�gar�do�wa�mu�zy�ka�kla�sycz�-
na?�To�jed�nak�dość�nie�zwy�kłe�po�łą�cze�nie.
Do ra sta jąc by łem za go rza łym fa nem wie lu od mian
mu zy ki. Uwa ża łem, że do bry rock, jazz i pły ty kla -
sycz ne są sie bie war te. Zresz tą na dal tak są dzę. Kra -
ftwerk, Mi les Da vis, Oli vier Mes sia en, Joy Di vi sion,
The Fall, Lee „Scratch” Per ry – wszy scy na gra li
wspa nia łe pły ty, któ rych war to po słu chać.

Przy�go�dę�z mu�zy�ką�za�cząłeś�od wio�lon�cze�li?
W za sa dzie od al tów ki. Jesz cze ja ko na sto let ni chło -
pak gra łem w or kie strach mło dzie żo wych, a tak że
w ze spo łach gra ją cych na fle tach pro stych. By wa ło
tak, że po szko le ćwi czy łem z ze spo ła mi roc ko wy -
mi, a w in ne dni – z or kie stra mi i ze spo ła mi ba ro ko -

wy mi, gra jąc na fle cie. Mo że i pro wa dzi łem dziw ne,
po dwój ne ży cie, ale dziś po pro stu się cie szę, że ty -
le cza su po świę ca łem mu zy ce.

A któ�ry�kom�po�zy�tor�po�ja�wił�się�w Two�im�ży�ciu
pierw�szy:�Pen�de�rec�ki�czy�Mes�sia�en?�
Mes sia en. Kie dy mia łem 15 lat, na uczy ciel za pre -
zen to wał nam Sym fo nię Tu�ran�ga�lî�la, któ ra za sko -
czy ła mnie bo gac twem barw, ja kie mo że stwo rzyć
or kie stra. Fa le Mar te no ta nie tyl ko wy bi ja ły się po -
nad skrzyp ce – wy da wa ły się grać zu peł nie in ny
utwór niż resz ta or kie stry. To by ło dla mnie nie mal
jak zja wi sko nad przy ro dzo ne. Mes sia en wciąż żył
i two rzył, kie dy by łem na sto lat kiem, dla te go wy da -
wał mi się tak sa mo bli ski i współ cze sny jak ja kaś
gru pa roc ko wa.

I to�od nie�go�za�po�ży�czy�łeś�fa�le�Mar�te�no�ta?
Do kład nie. Bo to nie zwy kły in stru ment, przy któ re -
go po mo cy mo żesz za mie nić elek tro ni kę w praw dzi -
we dźwię ki. Po dob nie jak na wio lon cze li czy
al tów ce w na tu ral ny spo sób kon tro lu jesz strój oraz
brzmie nie. W po rów na niu z fa la mi Mar te no ta syn -
te za tor to mar na skrzy nia peł na prze łącz ni ków, a nie
in stru ment.

Je�steś�kom�po�zy�to�rem�-re�zy�den�tem�BBC�Con�cert
Or�che�stra.�To�Two�je�dru�gie�po�wo�ła�nie,�obok
gra�nia�w Ra�dio�he�ad?
Ra dio he ad gry wał już mu zy kę pi sa ną pier wot nie
na or kie strę, choć wy ko rzy sty wa li śmy do jej in ter -
pre ta cji tyl ko gi ta ry, kla wi sze i per ku sję. Or kie stro -
we my śle nie to wła śnie ten spo sób, w ja ki
aran żu je my więk szość na szych kom po zy cji. Wszyst -
kie in stru men ty sta ra my się trak to wać na rów ni, nie -
waż ne czy są to cym bał ki, lap top, gi ta ra czy ca ła
or kie stra smycz ko wa. Je śli wi dzi my, że na szym
utwo rom po trzeb ny jest jesz cze ja kiś in stru ment,
nie wa ha my się go użyć, na wet je śli ist nie je ry zy ko,
że za gra my na nim nie po rad nie.

Dona�pi�sa�nia�Po�pcorn�Su�per�het�Re�ce�iver za�in�spi�-
ro�wał�Cię�Tren.�Dla�cze�go�wy�bra�łeś�aku�rat�ten
utwór?�

Pen de rec ki za koń czył Tren�czymś, co na zy wam ścia -
ną bia łe go ha ła su. To był dla mnie punkt wyj ścia.
Po trak to wa łem go jak trój wy mia ro wą bry łę, w któ -
rej bę dzie moż na wy rzeź bić ja kieś kształ ty.

Ma�rzy�łeś�kie�dyś�o współ�pra�cy�z Pen�de�rec�kim?�
Ni gdy. Wy da wa ło mi się to nie moż li we.

Ale�spo�tka�łeś�się�z kom�po�zy�to�rem�po je�go�lon�-
dyń�skim�wy�stę�pie,�kie�dy�dy�ry�go�wał IIKon�cer�tem
wio�lon�cze�lo�wym.
To by ło nie zwy kłe prze ży cie. Kon cert miał miej sce
w Dra pers Hall. Sie dzia łem w pierw szym rzę dzie
i pierw szy po de rwa łem się z miej sca, gdy za czę ły się
okla ski, a to zu peł nie nie w mo im sty lu. To by ło dla
mnie nie po ję te – sa la wy peł ni ła się nie tyl ko me lo -
dia mi, ale też pięk ny mi, eg zo tycz ny mi chmu ra mi
dźwię ków. Po dej rze wa łem, że od po wia da za to ja -
kaś roz bu do wa na elek tro ni ka, tym cza sem oka za ło
się, że wszyst kie te nie sa mo wi te dźwię ki gra kla sycz -
na or kie stra.
Wła śnie po tym kon cer cie do sze dłem do wnio sku,
że mu zy ka Pen de rec kie go tra ci naj wię cej, kie dy pró -
bu je się ją prze nieść na pły ty CD. Bo je śli chcesz
usły szeć jej pięk no i wy chwy cić wszyst kie de ta le, to
z ra cji jej zło żo no ści ko niecz ne jest słu cha nie w sa li
kon cer to wej. Re duk cja 48 in stru men tów do dwóch
gło śni ków to dra stycz ne umniej sze nie, wła ści wie
bar ba rzyń stwo. To tak, jak byś chciał oglą dać Lśnie�-
nie�na ekra nie ko mór ki... Ty le się tra ci.

Dziś�wa�sza�współ�pra�ca�się�za�cie�śnia.�Cze�go�się
spo�dzie�wasz� po pro�jek�cie� przy�go�to�wy�wa�nym
na Eu�ro�pej�ski�Kon�gres�Kul�tu�ry?�
Pra cu ję nad utwo rem, dla któ re go in spi ra cją sta ła
się Po�ly�mor�phia. Pró bu ję do nie go po dejść na dwa
bar dzo róż ne spo so by, zo ba czę, któ ry się le piej
spraw dza. Nie wiem jesz cze co z ca łe go te go pro jek -
tu wyj dzie, ale cie szę się, że Pen de rec ki oka zał się
umy słem tak otwar tym i go to wym do przy ję cia mu -
zy ków spo za świa ta kla sy ki.

Roz ma wiał To masz Handz lik
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Trzy eks pe ry men ty Pendereckiego
• Ofiarom Hiroszimy – Tren (1960) – to
skomponowany na 52 instrumenty smyczkowe
brawurowy eksperyment artykulacyjno-dźwiękowy,
wykorzystujący szmery, glissanda, klastery.
• Polymorphia (1961) – pojawiają się w niej
skomplikowane linie glissand podobnych do zapisu
elektrokardiogramów.
• Kanon (1962) – dźwięki wydobywane
z instrumentów są równocześnie nagrywane
na taśmie i odtwarzane z głośników później.
Na pod sta wie książ ki T.A. Zie liń skie go Dra mat in stru men tal ny Pen de rec kie go

Ra dio he ad
To bry tyj ska ka pe la roc ko wa za ło żo na w la tach 80. przez gru pę stu den tów Oxfor du. W skład ze spo łu wcho dzą Thom Yor -

ke (gi ta ra, śpiew), Ed O’Brien (gi ta ra, śpiew), Jon ny Gre en wo od (gi ta ra, in stru men ty kla wi szo we), Co lin Gre en wo od (gi ta -

ra ba so wa) i Phil Sel way (per ku sja).

Po cząt ko wo wy stę po wa li pod na zwą On A Fri day (tyl ko w piąt ki mie li czas na pró by), lecz gdy kil ka lat póź niej pod pi sa li kon -

trakt z EMI, za na mo wą wy daw cy zmie ni li na zwę na Ra dio he ad, za czerp nię tą z ty tu łu pio sen ki ze spo łu Tal king He ads. W 1993

r. za de biu to wa li pły tą Pa blo Ho ney. Po cho dzą cy z te go al bu mu utwór Cre ep stał się swo istym hym nem al ter na tyw ne go roc ka. 

Prze ło mo wy mi w ka rie rze bry tyj skiej gru py oka za ły się al bu my OK Com pu ter (1997) i Kid A (2000). Pierw szy z nich, w któ -

rym łą czą się ele men ty am bien tu, trip -ho pu, ostrych gi ta ro wych im pro wi za cji, psy cho de lii i ele men tów mu zy ki fil mo wej,

otrzy mał na gro dę Gram my ja ko naj lep szy al ter na tyw ny al bum ro ku. Kid A otwo rzył eks pe ry men tal ny okres w ka rie rze 

ze spo łu, w któ re go twór czo ści co raz wy raź niej za czę ły się po ja wiać od wo ła nia do mu zy ki lat 60. XX w. 

28 mar ca uka zał się no wy al bum gru py – The King of Limbs. TH

co się szykuje

Ścia na bia łe go ha ła su
– Pen de rec ki zmie nił mo je po dej ście do mu zy ki 

– mó wi Jon ny Gre en wo od z Ra dio he ad w eks klu zyw nym wy wia dzie dla „Beetho ven Ma ga zi ne”.
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F
e sti wal, któ re go twór cą i dy rek to rem ar ty -
stycz nym jest Elż bie ta Pen de rec ka, pierw -
szy raz za go ścił w ka len da rzu me lo ma nów
w 1997 r. w Kra ko wie, w 170. rocz ni cę
śmier ci twór cy Fi�de�lia i IX Sym�fo�nii. Szyb -

ko stał się waż nym ele men tem ży cia kul tu ral ne go Eu -
ro py. Je go ran gę do ce ni ło Eu ro pej skie Sto wa-
rzy sze nie Fe sti wa li (EFA), przyj mu jąc Fe sti wal
do gro na swych człon ków w paź dzier ni ku 2001 r.
Pro gram Fe sti wa lu, od by wa ją ce go się od 2004 r.
w War sza wie, w spo sób cie ka wy i róż no rod ny po ka -
zu je zdo by cze mu zy ki eu ro pej skiej. Każ da edy cja uj -
mu je dzie ła Beetho ve na z róż nych mu zycz nych
per spek tyw i po zwa la do strzec, skąd czer pał in spi ra -
cje, ja ki wpływ wy war ła je go mu zy ka na twór ców in -
nych epok i ja kie miej sce zaj mu je on w świe cie sztu ki.
Fe sti wa lo wi od pierw szej edy cji to wa rzy szy wy sta wa
au to gra fów – m.in. Ba cha, Beetho ve na, Brahm sa,
Cho pi na, Hayd na, Mo zar ta, Schu man na. Te bez cen -
ne ma nu skryp ty po cho dzą z ko lek cji Bi blio te ki Ja -
giel loń skiej w Kra ko wie i Bi blio te ki Pru skiej
w Ber li nie, któ rej zbio ry prze cho wy wa ne są w „Ja -
giel lon ce”.
Co ro ku w ra mach Fe sti wa lu od by wa się też Mię dzy -
na ro do we Sym po zjum Mu zy ko lo gicz ne, sta no wią -
ce wie lo wąt ko wą re flek sję o mu zy ce Beetho ve na i jej
wpły wie na twór czość in nych kom po zy to rów. Owo -
cem sym po zjum są książ ki, do ku men tu ją ce re fe ra ty
se sji, opu bli ko wa ne w dwóch wer sjach ję zy ko wych:
pol skiej i ob co ję zycz nej.
Każ dy Fe sti wal ma te mat prze wod ni, wo kół któ re go
sku pia ją się wszyst kie ele men ty wy da rze nia. By ły to:
1997 – Beetho�ven�i po�przed�ni�cy
1998 – Beetho�ven:�struk�tu�ra�i eks�pre�sja
1999 – Beetho�ven�i ro�man�ty�cy
2000 –Od Beetho�ve�na do Mah�le�ra.�

W krę�gu�wiel�kiej�sym�fo�ni�ki
2001 – Beetho�ven�i mu�zy�ka XX wie�ku,�„wie�ku�

apo�ka�lip�sy�i na�dziei”
2002 – Beetho�ven�–�Schu�bert�–�Cho�pin:�

w po�szu�ki�wa�niu�eks�pre�sji�wła�snej�eg�zy�sten�cji
2003 – Beetho�ven�i mu�zy�ka�ba�ro�ku
2004 – Beetho�ven�i mu�zy�ka�Eu�ro�py�na�ro�dów
2005 – Beetho�ven�mię�dzy�mu�zy�ką�Pół�no�cy�i Po�łu�dnia
2006 – Beetho�ven:�Dzie�dzic�two�i re�zo�nans
2007 – Beetho�ven,�mu�zy�ka�i li�te�ra�tu�ra
2008 – Beetho�ven�i je�go�Wie�deń
2009 – Beetho�ven:�na�tu�ra�i kul�tu�ra.�Rok�Ha�en�dla,

Hayd�na i Men�dels�soh�na
2010 –Beetho�ven,� mu�zy�ka� i fe�no�men� for�te�pia�nu.�

Rok�Cho�pi�na i Schu�man�na
Dy rek tor Ge ne ral ny Fe sti wa lu, Elż bie ta Pen de rec ka,
po zo sta je kon se kwent na w sta ran nym do bo rze pro -
gra mu i wy ko naw ców. Wśród wy bit nych ar ty stów,
któ rzy wy stą pi li na Fe sti wa lu, wy mie nić trze ba pia ni -
stów Gar ric ka Ohls so na, Ste phe na Ko va ce vi cha,
Chri sto pha Eschen ba cha, Ale xe ia Lu bi mo va, Pio tra

An der szew skie go, Bar ry’ego Do ugla sa i Ru dol fa
Buch bin de ra, wio lon cze li stów: Bo ri sa Per ga men -
schi ko wa, Ar to No ra sa i Da vi da Ge rin ga sa, skrzyp -
ków: An ne -So phie Mut ter i Gi do na Kre me ra,
śpie wa ków: Chri stia ne Li bor, Ja dwi gę Rappé, Iza -
bel lę Kło siń ską, An dre asa Schmid ta, Lio bę Braun,
Chri stia na Ger ha he ra i Wen dy Nie lsen, dy ry gen -
tów: Hel mu tha Ril lin ga, Chri sto pha von
Dohnányi’ego, Mar ti na Ha selböcka, An to nie go Wi -
ta, Ja na Kren za, Jac ka Ka sp szy ka, Ga brie la Chmu rę,
Law ren ce’a Fo ste ra i Ja me sa Con lo na oraz ze spo ły
ta kie jak: Nord deut scher Rund funk Or che ster,
Gächin ger Kan to rei and Ba chA ka de mie Stut t -
gart, I So na to ri de la Gio io sa Mar ca, Kre me ra ta Bal -
ti ca, Wie ner Aka de mie, Sa int Pe ters burg Her mi ta ge
Sym pho ny Or che stra, Deut sche Kam me ra ka de mie
Neuss, Bo ston Ba ro que, Ba chA ka de mie Stut t gart,
En glish Cham ber Or che stra, Na ro do wa Or kie stra

Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, Sin fo -
nia Var so via, Sin fo niet ta Cra co via, Shan ghai Qu ar tet
czy Or kie stra i Chór Fil har mo nii Na ro do wej w War -
sza wie.
Swo istą wi zy tów ką fe sti wa lu są wy ra fi no wa ne pro jek -
ty pla ka tów i okła dek pro gra mów kon cer tów. Do tej
po ry au to ra mi gra fik by li m.in. Mo du lus Stu dio, Ry -
szard Ho ro witz, Ra fał Ol biń ski, Sta sys Eidri ge vičius,
Wi told Sie masz kie wicz, An dy War hol, An drzej Pą -
gow ski, Ma rian na Szty ma, Wil helm Sasnal i Bar tek
Ma ter ka. 
Zna kiem roz po znaw czym Fe sti wa lu są tak że pięk -
nie wy da ne i na gra dza ne za opra wę pla stycz ną książ -
ki pro gra mo we w ję zy ku pol skim i an giel skim,
za wie ra ją ce in for ma cje re per tu aro we, bio gra my ar -
ty stów, ese je o pre zen to wa nych utwo rach i wy kaz
au to gra fów, pre zen to wa nych na wy sta wie.
www.beetho�ven.org.pl

wielki jubileusz

15 Wielkanocnych Festiwali
Elżbiecie Pen de rec kiej zawdzięczamy jeden z najważniejszych europejskich festiwali

Kraków, 2000 r. Elżbieta Penderecka z Anne-Sophie Mutter, gwiazdą Festiwali Beethovenowskich
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Anne-Sophie MutterPaavo Järvi

Sol Gabetta Giancarlo Guerrero

Ingo Metzmacher

Piotr Beczała



Z
a brzmią Pa�sja�we�dług�św.�Ja�na iwe�dług�św.
Ma�te�usza�Ba cha oraz Pa�sja�we�dług�św.�Łu�-
ka�szaKrzysz to fa Pen de rec kie go. Rzad ko
moż na ją usły szeć na ży wo, w tym ro ku
zaś mi ja 45 lat od jej pra wy ko na nia. Pa�sję

we�dług�św.�Ja�na usły szy my w wy ko na niu Or kie stry
Ba ro ko wej El bi po lis z Ham bur ga i Chó ru Fe sti wa -
lu Schle swig -Hol ste in pro wa dzo nych przez Rol fa
Bec ka. 
Gwiaz dą wy ko na nia Pa�sji�Ma�te�uszo�wej bę dzie zna -
ko mi ta wo ka list ka i kom po zy tor ka Aga ta Zu bel.

Pa�sją�we�dług�św.�Łu�ka�sza na kon cer cie fi na ło wym
za dy ry gu je sam Krzysz tof Pen de rec ki.
15. Wiel ka noc ny Fe sti wal Lu dwi ga van Beetho ve -
na roz pocz nie się 9 kwiet nia, za koń czy dwa ty go -
dnie póź niej. Elż bie ta Pen de rec ka, ini cja tor ka
i dy rek tor ge ne ral na fe sti wa lu, za pla no wa ła w pro -
gra mie je go ju bi le uszo wej edy cji 20 kon cer tów sym -
fo nicz nych i ka me ral nych, pod czas któ rych
wy stą pią gwiaz dy świa to wych es trad kon cer to wych
na cze le ze zdo byw cą Gram my 2011, Gian car lem
Gu er re ro, dy rek to rem Na shvil le Sym pho ny. Pod je -
go ba tu tą za brzmi wspa nia łe Świę�to�wio�sny Igo ra
Stra wiń skie go.
Do udzia łu w Fe sti wa lu za pro sze ni zo sta li zna ni eu -
ro pej scy dy ry gen ci i ze spo ły: Ola Rud ner z or kie strą
Württem ber gi sche Phil har mo nie, Ok ko Ka mu
z Or kie strą Sym fo nicz ną z Lah ti, John Axel rod z Or -
kie strą Drez deń skiej Fil har mo nii, Rolf Beck z Or -
kie strą Ba ro ko wą El bi po lis z Ham bur ga i Chó rem
Fe sti wa lu Schle swig -Hol ste in, Ma rek Ja now ski

z Ber liń ską Ra dio wą Or kie strą Sym fo nicz ną (RSB).
Nie za brak nie rów nież naj lep szych pol skich 
dy ry gen tów. An to ni Wit za dy ry gu je II Sym�fo�nią
„Zmar�twych�wsta�nie”�Gu sta va Mah le ra na otwar cie
fe sti wa lu, Je rzy Sem kow – Wiel�ką� Mszą� c�-moll�
Mo zar ta.
Fe sti wal od bę dzie się pod ha słem „Beetho ven
i wiecz na ko bie cość”. W róż no rod nym pro gra mie
kon cer tów sym fo nicz nych oprócz dzieł pa tro na Fe -
sti wa lu, Lu dwi ga van Beetho ve na, za ak cen to wa ne
zo sta ły dwie rocz ni ce ob cho dzo ne te go ro ku przez

świat mu zycz ny: 200-le cie uro dzin Fran cisz ka Lisz -
ta i 100-le cie śmier ci Gu sta va Mah le ra; obok ich do -
ko nań za brzmią dzie ła two rzą ce kon tekst
twór czo ści obu ge niu szy: pie śni żo ny Gu sta va Mah -
le ra, Al my Mah ler czy mi ło sne We�sen�donck�-Lie�der
Ri char da Wa gne ra pod ba tu tą Mar ka Ja now skie go.
Kon ty nu owa ny bę dzie cykl „Nie zna ne ope ry” re -
ali zo wa ny od trzech edy cji fe sti wa lu, w któ rym tym
ra zem w kon cer to wym wy ko na niu usły szy my dzie -
ło Ga eta na Do ni zet tie go Ma�ria�Pa�dil�la. Po dob nie
jak w po przed nich la tach ope rę po pro wa dzi Łu -
kasz Bo ro wicz, dy ry gu jąc Pol ską Or kie strą Ra dio -
wą i Chó rem Pol skie go Ra dia oraz Chó rem
Fil har mo nii i Ope ry Pod la skiej w Bia łym sto ku. Ty -
tu ło wą par tię za śpie wa so pran ko lo ra tu ro wy Nel ly
Mi ri cio iu.
Od bę dzie się 6 kon cer tów ka me ral nych, pod czas
któ rych wy stą pi m.in. świa to wej sła wy Fi ne Arts
Qu ar tett. 

Red.
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Fe sti wal trzech pa sji
Na 15. Fe sti wa lu Beetho ve now skim w War sza wie, tuż przed Wiel ka no cą za brzmią ar cy dzie ła

mu zy ki świa to wej: pa sje Jo han na Se ba stia na Ba cha i Krzysz to fa Pen de rec kie go.

Hasło tegorocznego
festiwalu brzmi: 

„Beethoven i wieczna
kobiecość”.

Petra Lang

Viviane Hagner

Nelly Miricioiu

Agata Zubel

ZDJĘCIA: ARCHIWUM STOWARZYSZENIA IM. L. VAN BEETHOVENA, BRUNO FIDRYCH, MATHIAS BOTHOR,
SONY MUSIC, ADAM GOLEC/AGENCJA GAZETA



Ru dolf Buch bin der jest go ściem Wiel ka noc ne go Fe -
sti wa lu Lu dwi ga van Beetho ve na od pierw szych lat
je go ist nie nia w Kra ko wie. Ten wy bit ny au striac ki
pia ni sta, któ re go in ter pre ta cje kla sy ków wie deń skich
zdo by ły sze ro kie uzna nie, każ de go ro ku pre zen tu je
na fe sti wa lu Elż bie ty Pen de rec kiej so na ty, cy kle lub
kon cer ty for te pia no we ge niu sza z Bonn. 

Ma�ciej�Łu�kasz�Go�łę�biow�ski:�Mi�nę�ło�już 14�lat
od pa�na pierw�sze�go� re�ci�ta�lu� na Fe�sti�wa�lu
Beetho�ve�now�skim�wKra�ko�wie…�
Ru dolf Buch bin der: Elż bie ta Pen de rec ka za pro si ła
mnie wów czas do Pol ski. To wspa nia ła oso ba. Ca -
łym ser cem an ga żu je się w ży cie mu zycz ne w wa -
szym kra ju. Bar dzo się z nią przy jaź nię, po dob nie jak
z Krzysz to fem Pen de rec kim, zna ko mi tym kom po -
zy to rem, któ re go Kon�cert� for�te�pia�no�wy�„Re�sur�rec�-
tion” mia łem oka zję grać wie lo krot nie. Po dzi wiam
Elż bie tę Pen de rec ką za wy trwa łość. Jej Fe sti wal
Beetho ve now ski z każ dym ro kiem sta je się bo gat -
szy, cie kaw szy. Wpi sał się na sta łe w mu zycz ny kra -
jo braz Eu ro py i trud no so bie wy obra zić Wiel ka noc
bez te go wy da rze nia. 

W tym�ro�ku�w War�sza�wie�w cią�gu�jed�ne�go�dnia
za�gra�pan�wszyst�kie�pięć�kon�cer�tów�Beetho�ve�na.
Jak�się�pan�przy�go�to�wu�je�do ta�kie�go�ma�ra�to�nu?
Nie trak tu ję te go w żad nej mie rze ja ko wy zwa nie.
Pro szę pa mię tać, że wie lu pia ni stów ćwi czy
po sześć, sie dem go dzin dzien nie, więc ta ki kon cert
nie jest ni czym nie zwy kłym. Pod cho dzę z rów nym
en tu zja zmem do ćwi cze nia w do mu, jak do wy stę -
pów pu blicz nych. Nie sia dam do for te pia nu, że by
so bie po grać. An ga żu ję ca łe go sie bie, swo je cia ło,
umysł i ser ce. Już pół go dzi ny póź niej je stem zmę -
czo ny, ale ra dzę so bie z tym i gram da lej. 
Zresz tą, o ile dziś fak tycz nie kon cer ty nie są zbyt
dłu gie, to jesz cze za cza sów Beetho ve na ta kie wie -
lo go dzin ne aka de mie z kil ko ma prze rwa mi w środ -
ku by ły co dzien no ścią. I nikt nie na rze kał – ani
ar ty ści, ani pu blicz ność.

Jak� dziś�Beetho�ven� jest� od�bie�ra�ny�w róż�nych
czę�ściach�świa�ta?
Nie znam ta kiej czę ści świa ta, w któ rej lu dzie nie
chcie li by go słu chać. Oczy wi ście są ta kie miej sca,
gdzie fak tycz nie chcą tyl ko Księ�ży�co�wej, Pa�te�tycz�nej
czyVSym�fo�nii. W War sza wie na pew no moż na za grać
wszyst kie je go dzie ła i pu blicz ność z ra do ścią po słu -
cha. Po dob nie w Chi nach czy Ja po nii. Eu ro pej czy cy
ma ją cza sem błęd ne prze ko na nie, że tyl ko oni ro zu -
mie ją mu zy kę. Tym cza sem w da le kich czę ściach świa -
ta na praw dę jest wie lu lu dzi świet nie wy kształ co nych,
któ rym mu zy ka za chod nia jest rów nie bli ska, jak nam.

W Pol�sce� jest� pan� uwa�ża�ny� przede�wszyst�kim
za spe�cja�li�stę�od Beetho�ve�na,�na�grał�pan�na pły�-
tach� wszyst�kie� dzie�ła� for�te�pia�no�we� Hayd�na

i kom�plet�kon�cer�tów�Mo�zar�ta.�Ja�kie�do�strze�ga
pan�róż�ni�ce�sty�li�stycz�ne�w utwo�rach�kla�sy�ków
wie�deń�skich?
To mi łe, że ktoś uwa ża mnie za spe cja li stę w ja kiejś
dzie dzi nie, ja się za ta kie go nie uwa żam. Oczy wi ście,
że gram Beetho ve na, ale rów nie czę sto gry wam też
Brahm sa, Ba cha, Czaj kow skie go czy Ger sh wi na. Z dy -
stan sem pod cho dzę do na zy wa nia Hayd na, Mo zar ta
i Beetho ve na kla sy ka mi wie deń ski mi, po nie waż wy -
da je mi się to sztucz ne i ogra ni cza ją ce. Bo spójrz my:
Mo zart jest kom po zy to rem o naj więk szej si le dra ma -
tycz nej w ca łej hi sto rii mu zy ki z pro ste go po wo du
– na pi sał Don�Gio�van�nie�go. Beetho ven to twór ca nie -
zwy kle wraż li wy, li rycz ny i naj bar dziej ro man tycz ny.
Dla nie go eks pre sja ozna cza ła ko niecz ność ze rwa nia
z płyn no ścią nar ra cji dla uka za nia emo cji.

Czy� za�tem� Beetho�ve�na moż�na jesz�cze� uznać
za kla�sy�ka?
Oczy wi ście. Po dob nie jak Ba cha moż na na zwać ro -
man ty kiem, a do kla sy ków do łą czyć Ger sh wi na. Nie
zno szę szu flad ko wa nia. Je dy ny mi ludź mi, któ rzy je
lu bią, są mu zy ko lo dzy, ale na pew no nie ar ty ści.

Jak�za�czę�ła�się�pa�na przy�go�da�zmu�zy�ką�Beetho�-
ve�na i kim�on�jest�dziś�dla�pa�na?
Wszyst ko za czę ło się po nad 50 lat te mu. Wte dy miał
miej sce mój de biut w Gros ser Sa al w wie deń skim
Mu si kve re in. Mia łem 11 lat i za gra łem I Kon�cert�for�-
te�pia�no�wy�C�-dur. Mam w do mu kil ka dzie siąt kom -
plet nych edy cji so nat Beetho ve na i stu diu ję je wciąż
z nie słab ną cą fa scy na cją. Od naj du ję róż ni ce w po -
dej ściu do tych dzieł róż nych wy daw ców na prze -
strze ni lat.

Nie�prze�szka�dza�pa�nu,�że�ro�man�tycz�ni�wir�tu�ozi
po�kro�ju�Lisz�ta�chęt�nie�in�ge�ro�wa�li�w je�go�tekst?
Ani tro chę. Cóż z te go, że cza sem ktoś do pi sał for�tis�-
si�mo. Pia ni sta i tak po wi nien znać każ dą nu tę ory gi -
na łu. To, co po tem gra się na es tra dzie, to zu peł nie

in na hi sto ria. Wte dy w grę wcho dzą emo cje i in ter -
pre ta cja po wsta je spon ta nicz nie, na wet je śli wcze -
śniej ćwi czy ło się set ki go dzin. Osta tecz ny efekt jest
za wsze nie po wta rzal ny. Dla te go mu zy ka jest tak ży -
wot na i peł na moż li wo ści i nie ma cze goś ta kie go,
jak je dy na słusz na in ter pre ta cja.

Czy�wśród 32� so�nat� for�te�pia�no�wych� są� ta�kie,
któ�re�pan�szcze�gól�nie�lu�bi?
Lu bię wszyst kie so na ty Beetho ve na i wszyst kie gry -
wam. So li sta mo że nie ja ko zmu sić pu blicz ność, aby
wy słu cha ła gra nych przez nie go utwo rów, na wet je -
śli nie są bar dzo zna ne. Czę sto ta kie pierw sze spo -
tka nie z czymś no wym oka zu je się in spi ru ją ce dla
słu cha czy. Do pie ro wte dy za czy na ją ro zu mieć wiel -
kość kom po zy to ra i je go do rob ku. 

Jest�pan�zna�ny�z cy�kli�kon�cer�tów�pre�zen�tu�ją�cych
kom�plet� so�nat�Beetho�ve�na.�Gdzie� ostat�nio� je
pan�grał?
Przez ca ły mie siąc w drez deń skiej Sem pe ro per.
Wszyst kie by ły re je stro wa ne na ży wo. To mo ja za sa -
da. Od kil ku dzie się ciu lat swo je pły ty na gry wam wy -
łącz nie pod czas kon cer tów. Nie lu bię at mos fe ry
pa nu ją cej w stu diach na gra nio wych. Nie ma tam ani
spon ta nicz no ści, ani kli ma tu do two rze nia mu zy ki.
Prze świad cze nie, że jest się świet nym pia ni stą, bo
moż na na grać pły tę zmon to wa ną z 20 róż nych po -
dejść, jest złe i de mo ra li zu ją ce. Naj lep sze efek ty
osią gam na kon cer tach.

Pró�bo�wał�pan�grać�Beetho�ve�na na for�te�pia�nie
z epo�ki?
Gry wam cza sem na sta rych for te pia nach, ale wy -
łącz nie dla sie bie, w do mu. Mam przy jem ność po -
sia dać spo rą ko lek cję tych daw nych in stru men tów,
np. for te pian z cza sów Mo zar ta. Gra nie na tych in -
stru men tach trak tu ję ja ko ro dzaj pra cy ba daw czej,
ana li zu ję, jak kon kret ne utwo ry mo gły brzmieć
w tam tych cza sach, lecz ni gdy nie zde cy du ję się
na pu blicz ny wy stęp: nie wi dzę w tym sen su. O ile
bo wiem bu do wa in stru men tów smycz ko wych przez
wie ki ma ło się zmie ni ła, to for te pian prze szedł praw -
dzi wą re wo lu cję. Beetho ven był przez ca łe ży cie nie -
szczę śli wy ma jąc do dys po zy cji je dy nie to mi zer ne
pia no for te, któ re wte dy bu do wa no. Liszt miał ten
sam pro blem. Wszy scy wiel cy pia ni ści ma rzy li o do -
sko na łych in stru men tach. Pro szę tyl ko po my śleć,
sko ro Beetho ven, ma jąc do dys po zy cji in stru ment
o tak ogra ni czo nym brzmie niu, zo sta wił nam ta kie
trud ne i ge nial ne dzie ła, to co mógł by stwo rzyć, gdy -
by po sia dał ste in waya?  BM

Po�nie�dzia�łek, 11�kwiet�nia,�godz. 17.00�i 20.00,�Fil�har�-
mo�nia�Na�ro�do�wa�w War�sza�wie.�W pro�gra�mie:�wszyst�-
kie� kon�cer�ty� for�te�pia�no�we� Beetho�ve�na,� wyk.� Ru�dolf
Buch�bin�der,�Sin�fo�niet�ta�Cra�co�via.�
Wię cej:www.beetho�ven�org.�pl
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rozmowa

Przy ja ciel Beetho ve na
Z je go mu zy ką sty kam się od po nad 50 lat i ni gdy nie czu łem znu dze nia czy prze sy tu 

– mó wi Ru dolf Buch bin der w roz mo wie z Ma cie jem Łu ka szem Go łę biow skim.
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O
b raz umie ra ją ce go na krzy żu Zba wi -
cie la od wie ków kształ tu je du cho wość
chrze ści jań skiej Eu ro py” – pi sze Ewa
Ob ni ska w ese ju po świę co nym Pa�sji
Ma�te�uszo�wej�Ba cha.

Kon ge nial ne dzie ło, od kry te przez Men dels soh na,
na dłu gie la ta spa ra li żo wa ło kre atyw ność twór ców.
Wpraw dzie wciąż po wsta wa ły kom po zy cje o te ma -
ty ce pa syj nej, lecz tyl ko nie licz ni śmiał ko wie mie li
od wa gę po waż nie zmie rzyć się z tym ar cyw zo rem. 

Ge�nial�na syn�te�za

Prze łom na stą pił w po ło wie lat 60. XX w. To był
po czą tek schył ku darmsz tadz kiej awan gar dy – ma -
te ma ty ka, na uki ści słe i pro wa dzo ne na pa pie rze
spe ku la cje za pro wa dzi ły wów czas no wą mu zy kę
w śle py za ułek. Wiel ki mi kro ka mi zbli żał się bunt
mło dych, re wo lu cja oby cza jo wa 1968 r. Prze -
szłość, te raź niej szość i przy szłość; Eu ro pa, Ame ry -
ka i Azja – miej sce w pu blicz nej prze strze ni
zdo by wa ją wów czas ar ty ści łą czą cy roz ma ite tra -
dy cje z no wo cze sno ścią. 
W 1965 r. mło dy kom po zy tor z Kra ko wa, Krzysz�tof
Pen�de�rec�ki�od ci na się od awan gar dy i – łą cząc
współ cze sną eks pre sję z daw ny mi wzo ra mi za chod -
nie go chrze ści jań stwa – two rzy no wy mo del pa syj -
ne go dzie ła. Mo wa o Pa�sji� we�dług� św.� Łu�ka�sza,
w któ rej, po dob nie jak u Ba cha, ży wioł epic ki spo ty -
ka się z dra ma tycz nym – wy da rze nia ostat nich go -
dzin ży cia Zba wi cie la przed sta wia ne są w spo sób
te atral ny, choć wy łącz nie za po mo cą środ ków mu -
zycz nych. Po dob nie jak Bach, Pen de rec ki dra ma -
tycz ne na pię cie od ma lo wy wa ne w sce nach
zbio ro wych (tur�ba, par tia chó ru), kon tra punk tu je
przej mu ją cy mi swo im li ry zmem aria mi ba ry to nu
(Chry stus) i so pra nu (Psal�my�Da�wi�da). Środ ki mu -
zycz ne są tu jed nak dia me tral nie od mien ne – nie ma
cho ra łów i ba ro ko wej re to ry ki, jest do de ka fo nia,
efek ty szme ro we, ono ma to pe je, gry zą ce ali kwo to -
wy mi in ter fe ren cja mi dźwię ko we pa sma oraz peł ne
dra ma tycz nych na pięć, strze li ste nar ra cje gło sów so -
lo wych. Ge nial na syn te za tra dy cji z no wo cze sno ścią
spra wia, że pra wie pół wie ku po pre mie rze Pa�sja�Łu�-
ka�szo�wa�Pen de rec kie go – obok pa sji Ba cha – wciąż
jest naj czę ściej wy ko ny wa nym mu zycz nym dzie -
łem, przed sta wia ją cym isto tę chrze ści jań stwa – mę -

kę, któ ra jest od ku pie niem. Do ka no nu kla sy ki
współ cze sno ści we szły zwłasz cza chó ral ne opra co -
wa nie se kwen cji Sta�bat�Ma�ter i psal mu Mi�se�re�re oraz
aria Chry stu sa Deus�meus�(Psalm XXI). 

Fi�lo�zo�fia�iko�ny

Suk ces Pen de rec kie go spra wił, że dzie ło pa syj ne
prze sta ło być pie śnią prze szło ści. Roz po czę ła się
trwa ją ca do dziś ar ty stycz na de ba ta nad roz ma ito -
ścią kul tu ro wych tra dy cji chrze ści jań stwa.
Na stęp ny był mi styk z pół noc nej Eu ro py, Arvo
Pärt. Wy cho wa ny w ro dzi nie pro te stanc kiej, prze -
szedł na pra wo sła wie. Je go skom po no wa na w 1982
r. Pa�sja�Ja�no�wa�jest an ty dra ma tycz na – czte ry gło sy
so lo we, pięć in stru men tów i ka me ral ny chór. Naj -
prost sze har mo nie, oszczęd ność i pro sto ta mu zycz -
ne go opra co wa nia idą tu w pa rze z tek stem, któ ry
jest bi blij ną re la cją Ewan ge li sty Ja na. Pärt w swej ła -
ciń skiej pa sji w nie zwy kle sub tel ny spo sób łą czy tra -
dy cję Wscho du z przed ba chow ską tra dy cją
Za cho du. Z jed nej stro ny wzo rem dla nie go jest du -
cho wość mi ste riów śre dnio wie cza, z dru giej zaś,
opo wia da jąc pa syj ne wy da rze nia w naj prost szy spo -
sób, zbli ża się on do wschod niej idei sym bo li zo wa -
nia. Dzie łu Pärta pa tro nu je fi lo zo fia iko ny:
kon den sa cja za miast dźwię ko we go ma lar stwa, mo -
no ton na me lo re cy ta cja gło sów ko lo ro wa nych przez
kil ka in stru men tów (so li stom w par tii Ewan ge li sty
to wa rzy szą skrzyp ce, wio lon cze la, obój i fa got; par -
tiom Je zu sa i Pi ła ta – or ga ny). Naj prost sze współ -
brz mie nia (uni so na i okta wy), la pi dar ność
i sku pie nie – środ ki mu zycz ne za ska ku ją w tym dzie -
le i za chwy ca ją.

Z czte�rech�stron�świa�ta

18 lat póź niej, w 2000 r. Hel muth Ril ling, szef Aka -
de mii Ba chow skiej w Stut t gar cie dla uczcze nia 250.
rocz ni cy śmier ci Ba cha po sta na wia za mó wić pa syj -
ne dzie ła u kom po zy to rów wy cho wa nych w bar dzo
od mien nych tra dy cjach. Po wsta ją czte ry pa sje – da -
le ko wschod nia Pa�sja�wod�na we�dług� św.�Ma�te�usza
Tan Du na, pro te stanc ka Pa�sja�we�dług�św.�Łu�ka�sza
Wol fgan ga Rih ma, pra wo sław naPa�sja�we�dług�św.�Ja�-
na So fii Gu baj du li ny i po łu dnio wo ame ry kań ska Pa�-
sja�we�dług�św.�Mar�kaOsval do Go li jo va. 

Naj bar dziej za ska ku ją ca jest ta ostat nia, Pa�sja�
Go li jo va, ar gen tyń skie go kom po zy to ra z ro dzi ny ży -
dow skich emi gran tów z Ro sji, wy kształ co ne go
w Sta nach Zjed no czo nych. Za miast arii – śpie wa ne
tra dy cyj ną ma nie rą pie śni, za miast peł nych dra ma -
tycz ne go na pię cia kon tem pla cji mę ki i śmier ci
Chry stu sa – tań ce. Pa�sja�we�dług�św.�Mar�ka oscy lu je
mię dzy ry tu ałem a mu si ca lo wym spek ta klem. W tej
kon cep cji nie ma miej sca na me dy ta cyj ne sku pie nie
po je dyn cze go słu cha cza, li czy się in te rak cja, 
do świad cze nie wspól no to we, zbio ro wość. Zni ka też
po dział na to, co wy so kie i ni skie. Go lijov przy wra -
ca pier wot ną, ry tu al ną funk cję tań ca, a po łu dnio wo -
ame ry kań ską wraż li wość „ła mie” na ko niec
ka dy szem, ży dow ską mo dli twą za zmar łych.

Pa�sja�„cy�ka�do�wa”

W 2008 r. swo im uję ciem te ma tu pa syj ne go za szo -
ko wał Pa�weł�My�kie�tyn – na fe sti wa lu Wra ti sla via
Can tans pierw szy raz zo sta je wy ko na na je go Pa�sja
we�dług�św.�Mar�ka. Za ska ku ją cy jest już sam skład
wy ko naw ców: roc ko wy ze spół z gi ta ra mi elek trycz -
ny mi obok mi kro to no wo stro jo nych in stru men tów
smycz ko wych, „roz stro jo na” tu ba obok sak so fo -
nów, per ku syj ny ze staw, kla sycz ny so pran, chór
chło pię cy i śpie wacz ka roc ko wa, re cy ta tor i do te go
jesz cze „eko lo gicz ne” in ter lu dia mię dzy czę ścia mi,
czy li od twa rza ny z ta śmy „śpiew cy kad”. W Pa�sji
My kie ty na wciąż je ste śmy za ska ki wa ni zmia na mi
mu zycz nych po etyk. Nie ma przed sta wia nia wy da -
rzeń, lecz za po mo cą roz ma itych mu zycz nych ję zy -
ków „wcią ga ni” je ste śmy do współ od czu wa nia
ludz kie go cier pie nia. Kom po zy tor mie sza chro no -
lo gię wy da rzeń, z ich strzę pów bu du je nar ra cję ro ze -
dr ga ną, peł ną za sko czeń. Pa�sja� Mar�ko�wa jest
ko la żem ewan ge licz nych tek stów w ję zy ku he braj -
skim i mu zycz nych sty lów. W do dat ku par tię Chry -
stu sa kreu ją gło sy ko bie ce. W dzie le
My kie ty na cier pią cy Chry stus i je go mę ka są pre tek -
stem do opo wie ści o lo sie czło wie ka; nie Bo ga -
-Zbaw cy, lecz czło wie ka na zie mi.

Pa�sje�ko�biet

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją dwa dzie ła pa syj ne
uka zu ją ce spo tka nie chrze ści jań stwa Wscho du i Za -
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Pa sja prze ło mu wie ków
– od Pen de rec kie go do Tso upa ki

Ja ka jest współ cze sna pa sja?
EWA SZCZE CIŃ SKA (POL SKIE RA DIO)



cho du. Są to utwo ry kom po zy to rek, któ re uro dzo ne
i wy cho wa ne w tra dy cji Wscho du, od lat miesz ka ją
w Eu ro pie Za chod niej: Ro sjan ki So�fii�Gu�baj�du�li�-
ny i Gre czyn ki Cal�lio�pe�Tso�upa�ki. 
Gu baj du li na wy bra ła sym bo licz ny tekst Ewan ge li -
sty Ja na (w ję zy ku ro syj skim), nie tyl ko pa syj ną hi -
sto rię, ale rów nież apo ka lip tycz ne wi zje i pro roc twa
Iza ja sza, ca łość roz po czy na jąc i koń cząc fi lo zo ficz ną
Ja no wą fra zą: „Na po cząt ku by ło sło wo”. Jej dzie ło
wpro wa dza za tem pra wo sław ne chrze ści jań stwo
w or bi tę nie obec nej w je go tra dy cji idei pa syj nej
opo wie ści. Jest w niej rys do sto jeń stwa, któ re go dra -
ma tycz ność od su wa opo wieść od kon kre tu i ty po -
we go dla Za cho du dźwię ko we go ma lar stwa;
za cho wu je abs trak cyj ny obiek ty wizm iko ny. 
Cal lio pe Tso upa ki się gnę ła z ko lei po grec ką Ewan�-
ge�lię�we�dług�św.�Łu�ka�sza�(2008), pod kre śla jąc per -
spek ty wę Zba wie nia ja ko klu czo wą. Du ali stycz ną
na tu rę Chry stu sa Pan kra to ra (Pan to kra to ra) pod -
kre śli ła dzie ląc tę par tię na dwa gło sy – mę ski i żeń -
ski. Dia log Wscho du z Za cho dem to czy się tu
rów nież w sfe rze czy sto mu zycz nej, za chod nie in -
stru men ta rium spo ty ka się z in stru men ta mi z Bli -
skie go Wscho du. Kla sycz na or kie stra oraz per ski flet
ney, tu rec ka li ra ke mençe i arab ska cy tra qu anun
współ gra ją ze so bą mie sza jąc ko lo ry ty i stro je – rów -
no mier nie tem pe ro wa ny i na tu ral ny. 
To spo tka nie dwóch tra dy cji do ty czy rów nież gło -
sów. Za chod ni te nor kreu ją cy par tię Chry stu sa śpie -
wa obok bi zan tyj skie go kan to ra (Ewan ge li sta)
i pa le styń skiej pie śniar ki (Chry stus). Każ dy z gło -
sów za cho wu je osob ne, ory gi nal ne ma nie ry śpie wu.
Wschod nia i za chod nia mu zycz na po ety ka oraz
wschod nia iko na ja ko fi lo zo ficz ny wzo rzec po łą czo -
ny z za chod nią ideą mu zycz ne go opo wia da nia two -
rzą Pa�sję�Łu�ka�szo�wąTso upa ki.

•

Na trzy róż ne spo so by spo ty ka się Wschód z Za cho -
dem – w utwo rach Arvo Pärta, So fii Gu baj du li ny
i Cal lio pe Tso upa ki. Po łu dnio wo ame ry kań ski ry tu -
ał z pół noc no ame ry kań skim mu si ca lem spo ty ka ją
się u Osval do Go li jo va, wresz cie po mie sza nie sa -
crum z pro fa num, per spek ty wa an tro po mor ficz -
na w pa sji My kie ty na. Ba chow ski wzo rzec
kon tra punk to wa ny jest dziś na wie le spo so bów. 

BM
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Skom po no wa nie słyn nej Pa�sji�za ję ło Pen de rec kie -
mu czte ry la ta. Od sa me go po cząt ku by ło to za mie -
rze nie nie zwy kłe. Dla czo ło we go kom po zy to ra
pol skiej awan gar dy, rok rocz nie szo ku ją ce go pu -
blicz ność fe sti wa li no wej mu zy ki śmia ły mi po my -
sła mi mu zycz ny mi w utwo rach ta kich jak Tren
(1960),� Po�ly�mor�phia� (1961) czy Flu�ore�scen�cje
(1961–62), skom po no wa nie Pa�sji�by ło wej ściem
na zu peł nie no we ob sza ry mu zycz nej wy po wie dzi.
Pod każ dym wzglę dem. For my, bo by ło to pierw sze
dzie ło Pen de rec kie go o tak du żych roz mia rach.
Tre ści, po nie waż pierw szy raz w je go twór czo ści
mu zy ka tak zna czą co słu ży ła pod kre śle niu zna cze -
nia sło wa. Wresz cie – ze wzglę du na zmie rze nie się
z tra dy cją nie do ści gnio ne go wzo ru Pa�sji�Ba chow -
skich. Po la tach kom po zy tor przy znał: „By łem zbyt
mło dy, że by mi za drża ła rę ka. Po pro stu nie zda wa -
łem so bie spra wy, na co się po ry wam”. I wła śnie
dzię ki tej od wa dze mło de go kom po zy to ra po wsta -
ło dzie ło wy bit ne, naj waż niej sza bo daj Pa�sja XX w.
i bez wąt pie nia ar cy dzie ło w twór czo ści Krzysz to fa
Pen de rec kie go. 
•
Po wsta ła z oka zji ob cho dów 700-le cia ka te dry
w Münster na za mó wie nie We st deut scher Rund -
funk Köln. Prze zna czo na jest na trzy gło sy so lo we:
so pran, ba ry ton i bas, re cy ta to ra, trzy chó ry mie sza -
ne, chór chło pię cy i or kie strę. Jej treść sta no wią tek -
sty za czerp nię te z Ewan�ge�lii� we�dług� św.� Łu�ka�sza,
w mniej szym stop niu z Ewan�ge�lii�Ja�no�wej. Kom po -
zy tor cy tu je też psal my, hym ny, la men ta cje, im pro -
pe ria i se kwen cję Sta�bat�Ma�ter� (skom po no wa ną
w 1962 ro ku ja ko utwór sa mo dziel ny). Pra wy ko na -
nie trwa ją cej nie mal 80 mi nut, dwu czę ścio wej Pa�sji
od by ło się w Münster 30 mar ca 1966 r. w in ter pre -
ta cji zna ko mi tych pol skich so li stów: Ste fa nii Woy -
to wicz (so pran), An drze ja Hiol skie go (ba ry ton)
i Ber nar da Ła dy sza (bas), re cy ta to rem był Ru dolf
Jürgen Bartsch, a ze spo ła mi Tölzer Kna ben chor,
Kölner Rund funk chor i Kölner Rund funk -Sin fo nie -
-Or che ster dy ry go wał Hen ryk Czyż. Pod da tą
3 kwiet nia 1966 ro ku, o godz. 3 w no cy w Münster
Zyg munt My ciel ski za pi sał w swym Dzien�ni�ku: 
„Sły sza łem trzy pró by i wie czor ne wy ko na nie Pa�sji
we�dług�św.�Łu�ka�sza Pen de rec kie go. Je stem zmiaż -
dżo ny wiel ko ścią te go dzie ła”. 
•
Od tam tych dni mi ja 45 lat, lecz dzie ło Pen de rec -
kie go na dal opie ra się upły wo wi cza su. 
Pa�sja we�dług�św.�Łu�ka�sza�do cze ka ła się już wie lu wy -
ko nań i na grań pły to wych. No we wy da nie Pol skich
Na grań jest wzno wie niem na gra nia Pa�sji, do ko na -
ne go w 1966 r. w Kra ko wie. By ła to pierw sza w hi -
sto rii re je stra cja te go dzie ła, z udzia łem tych sa mych
so li stów i dy ry gen ta, któ rzy bra li udział w pre mie -
rze w Münster (za miast wy ko naw ców nie miec kich
wy stą pi li – Le szek Her de gen ja ko re cy ta tor, Chór
Chło pię cy i Mie sza ny oraz Or kie stra Fil har mo nii
Kra kow skiej). Słu cha jąc na gra nia, któ re zo sta ło
z wiel ką pie czo ło wi to ścią od no wio ne dźwię ko wo,
ma my bez wąt pie nia po czu cie ob co wa nia z wiel ką
sztu ką. Ogrom na si ła dra ma tycz na utwo ru, ob ja wia -
ją ca się z ca łą mo cą w sce nach poj ma nia (cz. I, sce -
na 5) czy bi czo wa nia (cz. I, sce na 10), łą czy się tu
z peł nym eks pre sji i smut ku pie śnio wym li ry zmem
(so pran – cz. I, sce ny 4 i 11, cz. II, sce na 4, chór

– cz. I, sce na 12) oraz mo dli tew nym sku pie niem
i kon tem pla cją (cz. II, sce na 2, chó ral ne Sta�bat�Ma�-
ter, fi na ło we In�te,�Do�mi�ne,�spe�ra�vi). Po raz pierw szy
wła śnie w Pa�sji�wła śnie Pen de rec ki ob ja wił swój
zna ko mi ty dra ma tycz no -sce nicz ny ta lent, kil ka lat
póź niej po twier dzo ny po wsta niem pierw szej z je go
oper – Dia�błów�z Lo�udun (1969). 
•
Zna ko mi cie słu cha się na gra nia pod ba tu tą Hen ry -
ka Czy ża – jest ono peł ne we wnętrz ne go ża ru
w czym ogrom na za słu ga wszyst kich wy ko naw ców.
Czyż świet nie bu du je na pię cie, choć by w sce nie są -
du u Pi ła ta, gdzie wol ne tem po i spo kój or kie stro -
we go wstę pu, w któ rym do mi nu ją kla ste ro we
pla my, mie sza się z gło sa mi Ewan ge li sty i Pi ła ta. Ja -
kież w tym na pię cie emo cji, któ ra na gro ma dzo -
na wy bu cha w koń cu w dra ma tycz nych okrzy kach
tłu mu „Cru ci fi ge!” – „Ukrzy żuj go!”. Efekt jest nie -
sa mo wi ty. Spo ro w Pa�sji miejsc o dłu gich, wy -
brzmie wa ją cych dźwię kach – to ce lo wy za bieg,
spo wo do wa ny aku sty ką do stoj nej nie miec kiej ka te -
dry. W na gra niu owe „dłu ży zny” spraw dza ją się
zresz tą świet nie, po zwa la jąc na za nu rze nie w ab so -
lut nie wy jąt ko wym świe cie te go utwo ru. Świe cie
w mi strzow ski spo sób łą czą cym środ ki mu zycz ne
daw nych epok (po li fo nia, daw ne for my, ta kie jak
mo tet czy pas sa ca glia, wresz cie sam ga tu nek pa sji)
z ar se na łem środ ków ty po wych dla przed sta wi cie la
„pol skiej szko ły kom po zy tor skiej” (do de ka fo nia, so -
no ry sty ka). 
•
Wszyst kie frag men ty chó ral ne, zwłasz cza a cap�pel�la,
świad czą o wy so kiej kla sie Chó ru Chło pię ce go
i Mie sza ne go Fil har mo nii Kra kow skiej (przy go to -
wa nych przez Ja nu sza Przy byl skie go i Jó ze fa Skwa -
rę), po dob nie jak frag men ty or kie stro we bar dzo
do brze świad czą o ów cze snym po zio mie Or kie stry
Fil har mo nii Kra kow skiej – uję ły mnie zwłasz cza
głę bo kie to ny ni skich smycz ków, bu du ją cych ciem -
ną at mos fe rę scen bi czo wa nia i śmier ci Chry stu sa. 
Par tie so lo we wy ko na ne są z ogrom ną kla są i za an -
ga żo wa niem przez wy bit nych pol skich śpie wa ków
Ste fa nię Woy to wicz, An drze ja Hiol skie go i Ber nar -
da Ła dy sza. Nie dzi wią sło wa prof. Mie czy sła wa To -
ma szew skie go, że in ter pre ta cja Pa�sji przez jej
pierw szych wy ko naw ców po zo sta je nie za po mnia -
na dla tych, któ rzy sły sze li ją na ży wo.
•
Przy po mnij my, że to sa mo na gra nie uka za ło się już
na CD na kła dem Pol skich Na grań w ro ku 1989, ale
przy go to wu jąc obec ne wy da nie, się gnię to do ory gi -
nal ne go za pi su. Na po chwa łę za słu gu je stro na edy -
tor ska ksią żecz ki: ele gan cja i pro sto ta czar nej
okład ki, tek sty utwo ru w trzech ję zy kach (ła ci na,
pol ski, an giel ski) i krót ki tekst Ta de usza Ka czyń -
skie go o Pa�sji. Nie ste ty, za bra kło in for ma cji, kie dy
ten tekst po wstał i skąd zo stał on za czerp nię ty.
O tym, że nie był pi sa ny w 1966 r., świad czy od nie -
sie nie au to ra do Kon�cer�tu�skrzyp�co�we�go Pen de rec -
kie go, po wsta łe go wszak dzie sięć lat póź niej…
Naj waż niej sze jed nak, że Pa�sja�w tej hi sto rycz nej,
a wciąż zna ko mi tej in ter pre ta cji, jest dzię ki Pol skim
Na gra niom zno wu do stęp na.

Be ata Bo le sław ska -Le wan dow ska
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Krzysz tof Pen de rec ki, Pas sio et mors Do mi ni no stri 
Ie su Chri sti se cun dum Lu cam, Pol skie Na gra nia 2010 

U GÓRY: Krzysz tof Pen de rec ki w ro ku ukoń cze nia
Pa sji Łu ka szo wej, 1966

Po wrót
le gen dy
Pol skie Na gra nia 
wzno wi ły pierw sze 
w hi sto rii na gra nie 
Pa sji we dług św. Łu ka sza
Krzysz to fa Pen de rec kie go
z 1966 r.
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C
zy mu zy ka mo że być „or to dok syj na”
w sen sie czy sto teo lo gicz nym, czy też
wy my ka się w ogó le oce nom te go ro -
dza ju? Sztu ka dźwię ków w spo sób
szcze gól ny wzbo ga ca prze ży wa nie

świa ta i po sze rza prze strze nie ludz kiej mo dli twy.
Zda je się to wy ni kać z sa mej na tu ry mu zy ki, a tak że
z funk cji, ja ką wy zna cza no jej od cza sów wcze sne -
go chrze ści jań stwa. 

1.
Trzy pły to wy pro jekt Le�Roy�au�me�oublié. La�Tragédie
Ca�tha�re�(2009), w któ rym Jor di Sa vall, ka ta loń ski
wir tu oz vio li da gam ba i dy ry gent, pre zen tu je ze
swo imi ze spo ła mi na ro dzi ny ru chu ka ta rów, XIII -
-wiecz ne kru cja ty prze ciw ko nim oraz okres prze śla -
do wań, roz pro sze nia i ży cia w dia spo rze, jest
fa scy nu ją cym prze ży ciem mu zycz nym i przy go dą
in te lek tu al ną. War to za uwa żyć, że spo śród licz nie
wy stę pu ją cych w śre dnio wie czu he re zji wła śnie ka -
ta ryzm po zo sta wił po so bie licz ne śla dy ma te rial ne
w po sta ci do brze za cho wa nych ze spo łów miej skich
(Car cas son ne) lub ma low ni czych ru in (Mont-
ségur) na po łu dniu Fran cji. Stał się rów nież w na -
szych cza sach in spi ra cją dla po szu ki wa czy
hi sto rycz nych sen sa cji i au to rów po wie ści, któ rzy
pró bu ją łą czyć wą tek ka tar ski z dzie ja mi tem pla riu -
szy i le gen da mi o Gra alu, upa tru jąc w nich za pis 
„al ter na tyw nej” hi sto rii świę tej, z oczy wi stych 
po wo dów zwal cza nej przez Ko ściół.
Oprócz uka za nia mu zycz nych i li te rac kich świa dectw
epo ki al bum Sa val la, ozdo bio ny sta ran nie opra co wa -
ną książ ką, pro wo ku je do bar dziej szcze gó ło wych 
py tań o ka ta ryzm i je go związ ki z mu zy ką i po -
ezją XIII wie ku, a tak że o to, czy i w ja kim stop niu ru -
chy re li gij ne, uzna ne przez Ko ściół za he re tyc kie bądź
dy sy denc kie, wy two rzy ły wła sny styl mu zycz ny. 

2.
Chrze ści jań stwo, uwa ża ją ce się za re li gię ob ja wio ną
i gło szą cą praw dy ab so lut ne, od po cząt ku zna la zło się
w ob li czu kon fron ta cji z in ny mi re li gia mi. W śre dnio -
wie czu mu zuł ma nów oraz wy znaw ców roz ma itych
kul tów po gań skich uwa ża no bez wy jąt ku za „nie wier -
nych”, któ rych na le ża ło na wró cić al bo przy naj mniej
so bie pod po rząd ko wać w sen sie po li tycz nym.
Wspól no ty ży dow skie, roz sia ne po kra jach po łu dnio -
wej i za chod niej Eu ro py, trak to wa no po dejrz li wie
i pod da wa no dys kry mi na cji. Za ra zem jed nak wcze -
sne chrze ści jań stwo od czu wa ło na pię cie po mię dzy
po stu la tem jed no ści wia ry i Ko ścio ła a hi sto rycz nym
do świad cze niem róż no rod nych in ter pre ta cji i form
ży cia, któ re każ do ra zo wo po wo ły wa ły się na tę 
sa mą tra dy cję. Licz ne spo ry o pra wo wier ność (or to -

dok sję) i in no wier stwo (he te ro dok sję) na zna czy ły
już pierw sze wie ki ist nie nia Ko ścio ła, kie dy był on
prze śla do wa ny. Do pie ro jed nak zwią zek z rzym ską
wła dzą pań stwo wą, przy pie czę to wa ny edyk tem me -
dio lań skim (313 r.), stwo rzył Ko ścio ło wi moż li wo -
ści sku tecz ne go re ali zo wa nia idei jed no ści.
Teo lo gia IV i V w. (św. Hie ro nim, św. Au gu styn)
przy nio sła wią żą ce in ter pre ta cje Pi sma i tym sa mym
umoż li wi ła pre cy zyj ny opis zja wi ska he re zji. Już św.
Pa weł w Pierw�szym�Li�ście�do Ko�ryn�tian pod kre ślał, że
mu szą być he re zje (opor�tet�et�ha�ere�ses�es�se), aby wy -
pró bo wać praw dzi wie wie rzą cych. 
W póź niej szym okre sie po ja wi ła się kla sycz na de fi ni -
cja św. To ma sza z Akwi nu, we dług któ rej za he re ty ka
uwa ża ny był tyl ko ten, kto te go ro dza ju błę dów upar -
cie bro nił, po mi mo po ucze nia przed są dem ko ściel -
nym. Wy bit ny ba dacz śre dnio wie cza Ja cqu es Le Goff
za uwa ża, że na le ży od róż nić twór ców i gło si cie li błęd -
nych dok tryn (he re zjar chów), obe zna nych do brze
z teo lo gią, od ich świec kich zwo len ni ków, któ rzy mo -
gli wy wo dzić się z róż nych śro do wisk spo łecz nych. 
W schył ko wej fa zie ce sar stwa rzym skie go za da nie
usta le nia jed no li tej in ter pre ta cji prawd wia ry po wie -
rzo no so bo rom po wszech nym. Usta le nia przy ję te
na so bo rze chal ce doń skim (451 r.) nie zo sta ły jed nak
za ak cep to wa ne przez ko ścio ły Wscho du, któ re do dziś
za cho wu ją wła sne dzie dzic two dok try nal ne, li tur gicz -
ne i ka no nicz ne, a tak że po słu gu ją się mu zy ką cał ko wi -
cie róż nią cą się od cho ra łu gre go riań skie go. 
Ko lej ną fa lę re li gij nych po le mik i ru chów dy sy denc -
kich przy niósł wiek XI na fa li ocze ki wa ne go z lę kiem
pierw sze go w dzie jach chrze ści jań stwa prze ło mu ty -
siąc le ci. By ło to spo wo do wa ne bi blij ny mi pro roc twa -
mi o ty siąc let nim kró le stwie. Lęk przed zbli ża ją cym
się koń cem świa ta sze ro ko roz po wszech nił się na Za -
cho dzie i wy wo łał tak że u świec kich pra gnie nie oso -
bi stej dro gi zba wie nia po za ofi cjal ną na uką Ko ścio ła. 

3.
U schył ku stu le cia na ro dzi ła się idea wy praw krzy żo -
wych, sta wia ją cych so bie za cel oswo bo dze nie Zie -
mi Świę tej od nie wier nych. By ły to cza sy
na si la ją ce go się spo ru po mię dzy wła dzą świec ką
a du chow ną, a feu dal na Eu ro pa sta no wi ła ro dzaj
sza chow ni cy, na któ rej głów ni gra cze – pa pież rzym -
ski i ce sarz nie miec ki – nie ustan nie prze sta wia li
swo je fi gu ry. 
W XII wie ku w Lan gwe do cji i pół noc nej Ita lii Ko ściół
utra cił zdol ność do eg ze kwo wa nia po słu szeń stwa wo -
bec gło szo nej przez sie bie na uki. Głów nym ośrod kiem
ru chu ka tar skie go by ła wła śnie Lan gwe do cja, zwa -
na wte dy hrab stwem Tu lu zy, czy li część Oksy ta nii. 
Pod wzglę dem ję zy ko wym i kul tu ro wym zie mie te
bli skie by ły Pro wan sji, do li nom Pie mon tu i pi re nej -

skim te re nom Ka ta lo nii. Do mi na cja wiel kich pa nów
feu dal nych nie by ła tam tak zna czą ca, jak w Île -de -
-Fran ce, Pi kar dii czy Bur gun dii. Roz kwit ży cia miej -
skie go, han del śród ziem no mor ski i wciąż ży we
tra dy cje rzym skie sprzy ja ły wie lo kul tu ro wo ści.
W Lan gwe do cji nie prze śla do wa no Ży dów, ka ta rzy
mo gli wy stę po wać jaw nie we wszyst kich dzie dzi -
nach ży cia pu blicz ne go, cie szyć się spo łecz nym i po -
li tycz nym po par ciem, a na wet li czyć na ak cep ta cję
ze stro ny lo kal ne go Ko ścio ła. Oprócz Lan gwe do cji
wspól no ty ka tar skie ist nia ły w Ita lii (sześć die ce zji),
w Niem czech i w pół noc nej Fran cji. We Fran cji zwa -
no ich tak że al bi gen sa mi, po nie waż w mie ście Al bi
znaj do wał się je den z ich głów nych ośrod ków.
Ist nia ły dwie głów ne i ści śle po łą czo ne ze so bą
przy czy ny, dla któ rych Lan gwe do cja, oj czy zna tru -
ba du rów, sta ła się wi dow nią nie wy obra żal nych
okru cieństw pod czas trwa ją cej dwie de ka dy
(1209-1229) kru cja ty prze ciw ko ka ta rom. Pierw -
sza z przy czyn to za mor do wa nie pa pie skie go le ga -
ta Pier re’a de Ca stel nau w oko licz no ściach, któ re
rzu ca ły po dej rze nie na hra bie go Tu lu zy, Raj mun -
da VI z Sa int -Gil les. Dru ga – za mia ry ba ro nów
z pół no cy, aby za wład nąć zie mia mi Raj mun da
i wy dzie dzi czyć lan gwe doc kich feu da łów ja ko he -
re ty ków. W obu spra wach moż na by ło li czyć
na po par cie pa pie ża, gdyż In no cen ty III uczy nił
wal kę z he re zją głów nym ce lem swo je go pon ty fi -
ka tu. Rów nież je go ko lej ni na stęp cy by li za an ga żo -
wa ni w dzia ła nia prze ciw ko he re ty kom, w czym
otrzy ma li wspar cie ze stro ny dwóch nie daw no
utwo rzo nych za ko nów – do mi ni ka nów i bra ci
mniej szych. Wy war ły one znacz ny wpływ na re li -
gij ność XIII w., pro wa dząc na ucza nie skie ro wa ne
prze ciw ko he re zji i ści ga jąc jej adep tów. Ar mia
krzy żow ców, do wo dzo na przez Szy mo na de Mon -
fort, do ko na ła rze zi 20 tys. miesz kań ców Béziers,
za rów no ka ta rów, jak i pra wo wier nych chrze ści jan,
za ra dą le ga ta pa pie skie go Ar nau da Amau ry’ego,
któ ry miał po wie dzieć „za bij cie wszyst kich, a Bóg
roz po zna swo ich”.
Nie za cho wa ło się wie le ka tar skich źró deł rę ko pi -
śmien nych, oprócz Księ�gi�dwóch�za�sad z Ita lii, kil ku
okcy tań skich ko pii Ewan�ge�lii� we�dług� św.� Ja�-
na i dwóch in struk cji do ry tu ałów. Więk szość pism,
po dob nie jak w przy pad ku in nych śre dnio wiecz -
nych he re zji, spło nę ła na sto sach In kwi zy cji. Dla te -
go też Jor di Sa vall włą czył do swo je go pro jek tu
utwo ry, na le żą ce do roz le głe go kon tek stu ka ta ry -
zmu: od buł gar skich bo go mi łów i pie śni se far dyj -
skich z wie lo kul tu ro wej An da lu zji po przez li ry kę
tru ba du rów i mu zy kę lan gwe doc ką aż do la men tu,
w któ rym Gu il lau me Du fay opła ku je upa dek Kon -
stan ty no po la. Dla Ka ta loń czy ka prze śla do wa nia ka -

36

esej

Czy ist nie je mu zy ka he re tyc ka?
Do te go py ta nia pro wo ku je al bum Jor die go Sa val la Le Roy au me Oublié z mu zy ką ka ta rów, któ rą

wy ko na na te go rocz nych Mi ste riach Pas cha liach w Kra ko wie. 
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ta rów i nie wy obra żal na jak na owe cza sy ma sa kra
w Béziers wpi su ją się w dłu gą hi sto rię ma so wych
okru cieństw, zna nych do brze na szej epo ce.

4.
U schył ku śre dnio wie cza Ko ściół utra cił moż li wość
sku tecz ne go prze ciw sta wia nia się dzia ła niom pod -
wa ża ją cym za rów no je go in sty tu cje, jak i na ukę.
Zwo len ni kom Mar ci na Lu tra czy Ja na Kal wi na zo -
stał oszczę dzo ny los ka ta rów przede wszyst kim dla -
te go, że cie szy li się oni sku tecz nym po li tycz nym
wspar ciem ksią żąt do ce nia ją cych pro test prze ciw ko
su pre ma cji pa pie ża i ka to lic kie go ce sa rza. Żą da nia
wy su wa ne przez pro te stan tów za pu ści ły też głę bo ko
ko rze nie w sa mym Ko ście le i je go wspól no tach.
Po zo sta je do roz strzy gnię cia po sta wio ne na wstę -
pie py ta nie, czy i w ja kim stop niu owe ru chy re for -
ma cyj ne stwo rzy ły wła sny ję zyk mu zycz ny. Wy da je
się, że naj waż niej sze zna cze nie mia ły tu róż ni ce do -
gma tycz ne i li tur gicz ne. Wia do mo, że ca ła mo nu -
men tal na twór czość Jo han na Se ba stia na Ba cha by ła
głę bo ko za ko rze nio na w je go oso bi stej po boż no ści.
Lip ski kan tor trak to wał kom po no wa nie mu zy ki ja -
ko służ bę Bo żą, a je go pa sje, ora to ria, msze czy kan -
ta ty (pi sa ne sys te ma tycz nie na każ dą nie dzie lę ro ku
ko ściel ne go) na wią zy wa ły w swo im teo lo gicz nym
prze sła niu i kształ cie mu zycz nym do cho ra łu lu te -
rań skie go. Lu ter po cząt ko wo po zo sta wił cho rał
gre go riań ski, tłu ma cząc tyl ko tek sty na ję zyk nie -
miec ki, aby lud ro zu miał, co śpie wa, a z cza sem do -
pie ro za opa trzył sło wa w no we me lo die.
W wie ku XVII ca ła nie miec ka li ry ka zwró ci ła się ku
re li gii; w ob li czu wszyst kich okrop no ści woj ny trzy -
dzie sto let niej je dy ną nie wzru szo ną war to ścią oka -
za ła się wia ra.
Msze skom po no wa ne przez Ba cha są dwu czę ścio -
we (Ky�rie i Glo�ria ja ko Mis�sa w sen sie li tur gii lu te -
rań skiej) i do pie ro two rzo na w la tach 1733-49
Wiel�ka�Msza�h�-moll za wie ra wszyst kie czę ści ka to -
lic kie go or�di�na�rium. Po wsta ła ona jed nak dla elek -
to ra sa skie go i kró la Pol ski Au gu sta III. 
Z ko lei Georg Frie drich Händel był rów nież lu te ra ni -
nem, co nie prze szko dzi ło mu kom po no wać kan tat
i ora to riów o po boż nej tre ści pod czas po by tu w Ita lii,
a do je go pro tek to rów za li cza li się kar dy nał Pie tro Ot -
to bo ni i mar kiz Fran ce sco Ma ria Ru spo li, bli ski współ -
pra cow nik pa pie ża Kle men sa XI. W póź niej szym
okre sie Händel two rzył an�thems, bli ską mo te to wi for -
mę mu zy ki ko ścio ła an gli kań skie go, a tak że ora to ria,
któ re oka za ły się je go głów nym ty tu łem do sła wy. 
Szwaj car scy wy znaw cy Kal wi na po słu gi wa li się tzw.
psal ma mi ge new ski mi. Fran cu scy hu ge no ci – do -
sko na łym prze kła dem Clémen ta Ma rot, do któ re go
mu zy kę two rzy li roz ma ici kom po zy to rzy, przede

wszyst kim Clau de Gou di mel, za mor do wa ny
w Lyonie pod czas prze śla do wań za po cząt ko wa nych
pa ry ską no cą św. Bar tło mie ja. Kom po zy to rzy pro -
te stanc cy od rzu ca li tra dy cyj ne me lo die cho ra ło we,
się ga jąc do mu zy ki świec kiej. 
Wy da je się, że aż po kres XVIII wie ku ca ła Eu ro pa po -
słu gi wa ła się sty la mi mu zycz ny mi, któ re by ły wy ra zi -
ście zde fi nio wa ne pod wzglę dem funk cji (mu zy ka
ko ściel na – mu zy ka świec ka) oraz cha rak te ru na ro -
do we go (na przy kład styl wło ski, nie miec ki i fran cu -
ski w cza sach Mo zar ta). Rze czą kom po zy to ra by ło
do sto so wać wła ści wy styl do cha rak te ru oraz prze -
zna cze nia utwo ru, a tak że – w przy pad ku mu zy ki ko -
ściel nej – mieć na uwa dze szcze gó ły dok try nal ne
i li tur gicz ne. Bach nie mógł by skom po no wać na przy -
kład Sta�bat�Ma�ter, nie tyl ko dla te go, że je go Ko ściół
nie po słu gi wał się ła ci ną, ale przede wszyst kim z uwa -

gi na za sad ni czo od mien ne ro zu mie nie oso by Mat ki
Bo żej przez wy znaw ców Lu tra. Z dru giej stro ny kom -
po zy to rzy czę sto nie wni ka li w teo lo gicz ne sub tel no -
ści: Marc -An to ine Char pen tier pra co wał dla
po boż nej księż nicz ki Ma rii Lu dwi ki Lo ta ryń skiej i dla
je zu ic kie go ko ścio ła św. Lu dwi ka w Pa ry żu, co nie
prze szko dzi ło mu w na pi sa niu mszy dla klasz to ru
Port -Roy al, któ ry zo stał póź niej zli kwi do wa ny
za sprzy ja nie he re zji bi sku pa Jan se niu sza. Trud no by -
ło by wresz cie wy ro ko wać, czy mu zy ka Mo zar ta -ka -
to li ka jest bar dziej „po boż na” od mu zy ki
Ba cha -lu te ra ni na. Nie za leż nie od wszyst kich oko licz -
no ści, mu zy ka prze ma wia do nas w spo sób ści śle in -
dy wi du al ny: jej od biór, prze ży wa nie i war to ścio wa nie
po zo sta je spra wą cał ko wi cie oso bi stą.  

BM
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Trzy pły to wy pro jekt Le Roy au me oublié. La Tragédie Ca tha re (2009), w któ rym Jor di Sa vall, ka ta loń ski wir tu oz
vio li da gam ba i dy ry gent, pre zen tu je ze swo imi ze spo ła mi na ro dzi ny ru chu ka ta rów.
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N
a sce nie Te atru Wiel kie go – Ope ry Na -
ro do wej w War sza wie trwa ją pró by
doTu�ran�dot�(1924), ostat niej, nie ukoń -
czo nej ope ry Gia co mo Puc ci nie go. Jej
in sce ni za cję przy go to wu ją re ży ser Ma -

riusz Tre liń ski i sce no graf Bo ris Ku dlička. Bę dzie to
ich 15. wspól na pra ca ope ro wa. 
Tu�ran�dot to ope ro wa baśń orien tal na, któ rej ak cja
roz gry wa się w Chi nach. Jed na z opo wie ści ty sią ca
i jed nej no cy fa scy no wa ła no wo żyt nych dra ma to pi -
sa rzy, ta kich jak Goz zi czy Schil ler. Po ka zu je dwa
bie gu ny ko bie co ści, uoso bio ne w po sta ciach ty tu -
ło wej księż nicz ki, któ ra bez mru gnię cia okiem po -
sy ła ad o ra to rów na ścię cie, i nie win nej Liu, dla
któ rej mi łość jest waż niej sza niż ży cie. To wła śnie
w tej ope rze z ust Księ cia Ka la fa roz brzmie wa jed -
na z naj słyn niej szych arii mi ło snych, Nes�sun�do�rma.
Pre mie ra 17 kwiet nia. 

Mi�ke� Urba�niak:� Tre�liń�ski&Ku�dlička� to� Do�l-
ce&Gab�ba�na pol�skiej�kul�tu�ry.�Je�ste�ście�mar�ką.
Bo ris Ku dlička: Cie szy mnie, je śli ktoś tak uwa ża. 

Każ�da�wa�sza�pre�mie�ra�wią�że�się�z ogrom�ny�mi
ocze�ki�wa�nia�mi�pu�blicz�no�ści,�któ�ra�wstrzy�mu�je
od�dech�w ocze�ki�wa�niu.
Tak, wiem. Na au to stra dach za mie ra ruch.

No�wła�śnie.�Czy�ta�pre�sja�wpły�wa�na two�ją�pra�cę?
Sta ram się za bez pie czyć ochron ną war stwą, ale Ma -
riusz ma już gor szą sy tu ację, bo jest jed no cze śnie re -
ży se rem i dy rek to rem ar ty stycz nym Ope ry
Na ro do wej. Ta po dwój na funk cja jest po twor nie
trud na i ob cią że nie bar dzo du że. Oby dwaj wie my,
że są ogrom ne ocze ki wa nia, ale ich świa do mość nie
mo że nas pa ra li żo wać.

Nie�mę�czy�cię�wa�sze�„zdu�eto�wie�nie”?
Kie dyś na wet ktoś o nas po wie dział: Tre lička i Ku -
dliń ski. Mnie to na praw dę nie prze szka dza. 
Pra cu je my ra zem od 14 lat i mie wa my oczy wi ście
lep sze i gor sze chwi le. Kie dyś spę dza li śmy ze so bą
bar dzo du żo cza su: po dró żo wa li śmy, oglą da li śmy
przed sta wie nia, wy sta wy. Fa scy no wa li śmy się pew -
ny mi zja wi ska mi w kul tu rze, co by ło póź niej wi dać
w na szych spek ta klach. Po tem mia łem po trze bę no -
we go im pul su i za czą łem współ pra co wać tak że z in -
ny mi re ży se ra mi. 
Bar dzo mnie cie szy, że Ma riusz na dal wie rzy mo jej
in tu icji te atral nej i mam na dzie ję, że na dal idzie my
na przód. Ufa my so bie, a to, co po wsta je, kon fron -
tu je my po tem z wi dow nią. Mo że kie dyś bę dzie ta ki
mo ment, że po wie my so bie: dość. Mo że to bę dzie

za mie siąc, za rok, za pa rę lat, nie wiem. Pó ki co,
idzie my ra zem, szu ka my no we go, po dej mu je my się
ry zy kow nych pro jek tów. 

Nie�bo�isz�się�ru�ty�ny?
My ślę, że rze czą bar dzo od waż ną jest po wie dzieć,
że nie, ja jed nak na praw dę nie czu ję ru ty ny w na szej
pra cy. Nie sły szę gło su, któ ry mi mó wi: „uwa ga!”.

Jak�się�po�zna�li�ście?
Przez An drze ja Kreutz -Ma jew skie go [au tor 160
sce no gra fii ope ro wych, zmarł 28 lu te go te go ro ku
– red.], któ ry mnie ścią gnął do ope ry. Kie dy 16 lat
te mu przy je cha łem do War sza wy, Ma riusz pra co -
wał wła śnie nad swo im de biu tem ope ro wym – Wy�-
ry�wa�czem� serc Elż bie ty Si ko ry. Na sze spo tka nie
pa mię tam do kład nie. Sie dzę z An drze jem na wi -
dow ni Sce ny Ka me ral nej i wi dzę, jak re ży ser po pra -
wia list ki kwiat ków na pro sce nium, do sto so wu jąc je
do kład nie do kształ tu, na ja kim mu za le ża ło. Wte dy
zo sta li śmy so bie przed sta wie ni.

Za�nim�zro�bi�li�ście�wa�szą�pierw�szą�ope�rę�–�Ma�da�-
me�But�ter�flyPuc�ci�nie�go,�„po�peł�ni�li�ście”�Mak�be�-
tawTe�atrze�Po�wszech�nym.�Wte�dy�za�iskrzy�ło?
Tak, to tal nie. Mia łem po czu cie, że spo tka łem oso -
bę, któ ra my śli o te atrze tak sa mo, jak ja. Na sze te -
atral ne fa scy na cje opie ra ły się na pró bach łą cze nia
róż nych rze czy, uwzględ nia nia no wych tren dów.
Choć oso bo wo ścio wo je ste śmy bar dzo róż ni.

Ty�nie�prze�pa�dasz�za Puc�ci�nim,�praw�da?
Prze pa dam śred nio, ale nie mo gę po wie dzieć, że nie
lu bię. Kie dy go słu cham pod czas prób, czu ję emo -
cjo nal ną ilu stra cyj ność tej mu zy ki, a do te go do cho -
dzi jesz cze ob cią że nie ko dem cza so wym, któ ry jest
ca ły czas obec ny w ope rze. 

Jed�nak�Tu�ran�dot to�wasz�trze�ci�Puc�ci�ni�poMa�-
da�me�But�ter�fly i Cy�ga�ne�rii.�Czym�dla�cie�bie�jest
ta�hi�sto�ria�okrut�nej�księż�nicz�ki?
To mo nu men tal na for ma mu zycz na, któ rą prze ło -
ży li śmy na te atr w te atrze. For mu ła oczy wi ście nie
jest no wa, ale dzię ki niej, jak są dzę, do brze się po ru -
sza my mię dzy dwie ma rze czy wi sto ścia mi: praw dzi -
wą i wy my ślo ną. Roz dzie la my je wszyst kim:
ko lo rem, for mą, ma te ria ła mi. Stwo rzy li śmy dwie
prze strze nie, któ re w pew nym mo men cie łą czy my,
ale du alizm de ko ra cji w naszej realizacji jest 
w dal szym cią gu bar dzo waż ny.

Pew�nie�przed każ�dą�pre�mie�rę�sły�szy�cie�py�ta�nie
o to,�czy�bę�dą�fa�jer�wer�ki,�efekty�specjalne…

Ha! Z Ma riu szem ni gdy do koń ca nie wia do mo. 
Fa jer wer ki bę dą, ale nie na ba zie sztucz nych ogni.

Tyl�ko�ty�le?�Zdradź�coś�wię�cej,�na Bo�ga!
No do brze. Wy da je mi się, że bar dzo cie ka wym roz -
wią za niem bę dą dwie ob ro tów ki, któ re są pod sta wą
de ko ra cji. Bu du je my mon strum, czy li 19-me tro wy
krąg, w któ rym ob ra ca się ko lej ny – dzie wię cio me -
tro wy. Nad tym wszyst kim wi sieć bę dzie ele ment
zsyn chro ni zo wa ny z mniej szym krę giem, więc stoi
za tym skom pli ko wa ny so ftwa re. Lu bię ta kie za baw -
ki tech no lo gicz ne.
Nie bę dzie to coś kom plet nie in ne go niż na sze
wcze śniej sze pra ce, ale mnie też nie cho dzi o to, że -
by na si łę za trzeć wszyst kie śla dy na szej prze szło ści.
Kie dyś bar dziej mi na tym za le ża ło. 

Sta�rze�jesz�się.
Mo że uła twiam so bie ży cie, a mo że cie szy mnie te -
raz bar dziej, kie dy pew ne rze czy ewo lu ują.

Nie�po�wiesz�mi,�że�kie�dy�Ka�laf�śpie�wa�Nes�sun�do�-
rma,�nie�zro�bi�cie�nic,�co�po�wa�li�pu�bli�kę�nako�la�na.
Naj pierw to my mu si my paść na ko la na. W su mie
masz ra cję. Są ta kie mo men ty w par ty tu rze, któ re
wy ma ga ją opra wy. To jest mo nu men ta lizm pew -
nych mu zycz nych frag men tów. 

Do�sta�li�ście�za�pro�sze�nie�z Me�tro�po�li�tan�Ope�ra.
Co�się�czu�je,�kie�dy�za�pra�sza�Met?
Czu je się, że speł nia się sen, ale trze ba twar do stą -
pać po zie mi i pra co wać. 

Co�tam�po�ka�że�cie?
Dwie jed no ak tów ki: Jo�lan�tę�Czaj kow skie go iZa�mek
Si�no�bro�de�go Bar tó ka. Pre mie rę za pla no wa no na lu -
ty 2015 r.

To�się�na�zy�wa�pla�no�wa�nie…
Zwią za ne jest z kon trak to wa niem wiel kich ope ro -
wych śpie wa ków, któ rzy ma ją ka len da rze wy peł nio -
ne na kil ka lat do przo du.

Co�pla�nu�je�cie�w war�szaw�skiej�Ope�rze�na przy�-
szły�se�zon?
Przy szedł czas na Wa gne ra.

Roz ma wiał Mi ke Urba niak
Re dak tor na czel ny Ma ga zy nu WAW

Bo�ris�Ku�dlička�jest�rów�nież�au�to�rem�kon�cep�cji�pla�stycz�nej�pol�-
skie�go�pa�wi�lo�nu�na MI�DEM�w Can�nes�i na EXPO�w Szan�-
gha�ju�w 2010�r.
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Tre liń ski&Ku dlička 
O pre mie rze Tu ran dot mó wi Bo ris Ku dlička, wy bit ny sło wac ki sce no graf, 

współ twór ca sce nicz nych wi zji Ma riu sza Tre liń skie go.



39B E E T H O V E N MAGAZINE

– du et do sko na ły

Madame Butterfly, 1999

Traviata, 2010
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pełnym głosem

Śpie wacz ki
na to pie
Gło sy Po lek pod bi ja ją świat. 

Prezentujemy 10 wybranek 
Ja cka Mar czyń skiego.

1. 
Alek san dra Ku rzak – so pran. 
To pierw sza pol ska śpie wacz ka
w wiel kiej wy twór ni pły to wej 
– nie daw no pod pi sa ła kon trakt 
fo no gra ficz ny z Dec cą. 
Po raz ko lej ny pod bi ła pu blicz ność
Co vent Gar den, przed nią m.in. 
de biut w Cy ru li ku se wil skim
na słyn nym let nim fe sti wa lu 
Are na di Ve ro na.



Do eks klu zyw ne go gro na naj więk szych
ope ro wych gwiazd na le ża ły kie dyś
Mar ce li na Sem brich -Ko chań ska, Ada
Sa ri, Te re sa Ży lis -Ga ra, Ste fa nia To czy -
ska. Któ ra z pol skich śpie wa czek ma
dziś na to szan sę?

O
stat nie wy da rze nia po ka za ły, że naj bliż sza ce lu jest
Alek�san�dra�Ku�rzak, któ ra mo że po chwa lić się
wy stę pa mi w no wo jor skiej Me tro po li tan Ope ra,
me dio lań skiej La Sca li, Sta at so per w Wied niu,
a przede wszyst kim w Co vent Gar den, gdzie jest

ulu bie ni cą lon dyń skiej pu blicz no ści. 33-let nia ar tyst ka bar dzo
roz sąd nie kie ru je swo ją ka rie rą. Po tra fi zre zy gno wać z ofert naj -
lep szych te atrów – nie za śpie wa ła Lu lu w lon dyń skiej Tu�ran�-
dot. Roz sze rza re per tu ar o co raz cie kaw sze ro le, a jej głos cią gle
się roz wi ja. Alek san dra Ku rzak znaj du je przy tym czas, by re gu -
lar nie po ja wiać się w Pol sce. Je sie nią w Ope rze Na ro do wej zo -
ba czy my ją w Łu�cji� z Lam�mer�mo�oru w in sce ni za cji Mi cha ła
Zna niec kie go. Za Łu cję [w któ rą chęt nie wcie la się tak że gwiaz -
da so pra nów An na Ne treb ko – red.] za śpie wa ną na sce nie Ope -
ry w Se at tle je sie nią 2010 r. ze bra ła zna ko mi te re cen zje pra sy
ame ry kań skiej.
Pol ska pu blicz ność nie mia ła oka zji po znać wie lu ver diow skich
wcie leń Ewy�Pod�leś (Azu ce na w Tru�ba�du�rze, Mrs Qu ic kly
w Fal�staf�fie czy księż na Ebo li wDon�Car�lo�sie), któ re sta ły się jej
ko lej ną ar ty stycz ną spe cjal no ścią w wie lu te atrach świa ta. Choć
by wa za pra sza na przez in sty tu cje kra jo we (Azu ce nę śpie wa ła
ostat nio jed no ra zo wo w Po zna niu w kon cer to wej wer sji Tru�-
ba�du�ra), te trak tu ją ją wciąż głów nie ja ko kró lo wą mu zy ki Ros -
si nie go. Szla chet ny wy ją tek uczy ni ła w ubie głym ro ku Ope ra
Na ro do wa, dzię ki cze mu pol ska pu blicz ność mo gła prze ko nać
się, jak bar dzo Pod leś po tra fi być po ru sza ją ca w ro li Kli te mne -
stry w Elek�trze.
Więk szość na szych śpie wa czek eks por to wych ma spo ra dycz ne
kon tak ty z kra jem. Aga�Mi�ko�laj, po kil ku la tach śpie wa nia
w po znań skim Te atrze Wiel kim (ja ko Agniesz ka Mi ko łaj czyk)
w 2002 r. do sta ła się do ze spo łu Sta at so per w Mo na chium
i od te go cza su nie wy stę pu je w przed sta wie niach ope ro wych
w Pol sce. Oka zjo nal nie po ja wia się je dy nie na kon cer tach, po -
dob nie jak ob da rzo na ciem nym mez zo so pra nem Ewa�Wo�lak. 
Agniesz�ka�Zwier�ko przez kil ka lat za bie ga ła o po waż niej sze
ro le na war szaw skiej sce nie i w koń cu też spró bo wa ła szczę ścia
za gra ni cą. Za czy na ła skrom nie, od cze skiej Ostra wy, po tem był
Am ster dam, Pra ga czy Pa ler mo, a w 2007 r. za de biu to wa ła w La
Sca li ja ko Ko stel nička w Jenůfie. Dziś trud no po wie dzieć, kie dy
za śpie wa w Pol sce, na 2011 rok nie ma ta kich pla nów.
W tym sa mym te atrze me dio lań skim śpie wa ła The re se Wald -
ner, czy li Te�re�sa�Bo�row�czyk i to ro lę wy jąt ko wą trud ną, bo Le -
ono rę w Fi�de�liu. W kra ju po pa dła w za po mnie nie, choć bra ku je
nam ar ty stek ob da rzo nych tym ro dza jem gło su co ona.
Nie wszyst kie śpie wacz ki de cy du ją się na dłuż szy wy jazd z Pol -
ski i też od no szą pięk ne suk ce sy oraz ma ją wier nych fa nów. Czy
ka rie ra kra jo wa jest zresz tą gor sza od za gra nicz nej? Kie dyś tak
uwa ża no, dziś nie na le ży fe ro wać ta kich są dów. Kon ku ren cja
na pol skim ryn ku mu zycz nym jest co raz więk sza, nie mal każ dy
nasz te atr ope ro wy mo że so bie po zwo lić na ar ty stycz ny im -
port. I na tle mię dzy na ro do wej ob sa dy Po lki wy pa da ją czę sto le -
piej, o czym świad czą kre acje w Ope rze Na ro do wej: An�ny
Lu�bań�skiej�wTro�ja�nach czy Wio�let�ty�Cho�do�wicz�wKa�tii�Ka�-
ba�no�wej. 

Jacek�Marczyński
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3. 
Jo an na Woś – so pran. 
Pol ska kró lo wa bel can ta, 
jed na z nie wie lu, dla któ rej na si 
dy rek to rzy do bie ra ją re per tu ar. 
Mo gła więc po ka zać kla sę 
ja ko Lu kre cja Bor gia (War sza wa)
i Ma ria Stu ar da (Po znań), 
la tem w St. Mo ritz bę dzie 
An ną Bo le ną w ko lej nej ope rze 
Do ni zet tie go.

2. 
Ewa Pod leś – kontr alt. 
W USA ar tyst ka kul to wa, ostat nio
czę ściej śpie wa w Eu ro pie. 
Händel i Ros si ni już nie do mi nu ją
w jej re per tu arze, po ja wił się 
za to Strauss (Kli te mne stra), 
czy Mas se net (Ma da me 
de la Hal tière w Kop ciusz ku 
w tym se zo nie w Pa ry żu 
pod dy rek cją Mar ca Min kow skie go
i w Lon dy nie).

4. 
An na Lu bań ska – mez zo so pran.
Świet ną Dy do ną w Tro ja nach
w Ope rze Na ro do wej udo wod ni ła,
na co na praw dę ją stać; 
do tej po ry na tej sce nie 
za do wa la ła się głów nie ro la mi 
dru go pla no wy mi. 
Obec nie nie wy pa da jej już 
śpie wać słu żeb nic 
i nie wol nic.



7. 
Te re sa Bo row czyk – so pran
(po lewej).
Gdy w 2010 r. w Ope rze 
Na ro do wej świet ną Chry zo te mis
w Elek trze by ła The re se Wald ner,
ma ło kto wie dział, że to pseu do nim
Po lki wy stę pu ją cej od po ło wy
lat 90. w Niem czech. 
Ope ra w Düssel dor fie wy róż ni ła 
ją pre sti żo wym ty tu łem 
Kam mersänge rin.

6. 
Mał go rza ta Wa lew ska 
– mez zo so pran. 
Z jej wa run ka mi po win na być
gwiaz dą naj więk szych scen, 
ale zbyt po cią ga ją ją suk ce sy 
me dial no -es tra do we. 
Na 2011 r. za pla no wa ła jed nak 
du że ro le: Dul cy neę w Don Ki cho cie
Mas se ne ta i Car men (Se at tle) 
oraz Da li lę (Deut sche Oper 
w Ber li nie).

5. 
Agniesz ka Zwier ko – mez zo so pran.
Ma usta bi li zo wa ną po zy cję 
w świe cie, jej te go rocz ne ro le 
to m.in. Ka ba ni cha w Ka tii Ka ba no wej
(Bu enos Aires) i Ježiba ba w Ru sał ce
(Ko mi sche Oper w Ber li nie), 
ce nio na też w re per tu arze wło skim
– pod ko niec 2011 bę dzie Azu ce ną
w Tru ba du rze w Pa ler mo.



9. 
Wio let ta Cho do wicz – so pran.
Za słu że nie na gro dzo na w tym ro ku
Pasz por tem „Po li ty ki” za dwie 
ty tu ło we ro le w ope rach 
Ru sał ka (Łódź) i Ka tia Ka ba no wa
(War sza wa). Jest na dzie ja, 
że to po czą tek ka rie ry, 
któ ra roz wi ja się po wo li, 
ale kon se kwent nie.

8.
Aga Mi ko laj – so pran. 
Naj sil niej zwią za na ze Sta at so per
w Mo na chium, w tym se zo nie 
jest tam Mi ca elą w Car men. 
Nie za wsze śpie wa głów ne ro le, 
ale za wsze na waż nych sce nach, 
np. Wo glin de w Zło cie Re nu (2010)
i Pierw sza Da ma w Cza ro dziej skim
fle cie (2011) w La Sca li.

10.
Ewa Wo lak – mez zo so pran. 
Cie ka wy głos, rzad ko 
wy ko rzy sty wa ny w Pol sce. 
Do ce ni ły ją te atry nie miec kie, 
gdzie ma oka zję błysz czeć 
ja ko Er da w Pier ście niu Ni be lun ga. 
W 2011 r. w Karls ru he za śpie wa
tak że Da li lę oraz Isa bel lę 
we Włosz ce w Al gie rze.

TW – ON, TEATR WIELKI W POZNANIU, 
MONIKA RITTERSHAUS, JOCHEN KLENK, STEFAN FLAMENT, 
JACEK DOMIŃSKI / REPORTER / EAST NEWS





W
Ope rze Kra kow skiej śpie wał Onie gi na, w War sza wie na gry -
wał ma te riał do pierw szej so lo wej pły ty – po dłuż szym po -
by cie w Pol sce na prze ło mie ro ku Ma riusz Kwie cień rzu cił
się w wir mię dzy na ro do wych wy stę pów. Po wró cił pod ko -
niec lu te go na de ski no wo jor skiej Me tro po li tan Ope ra ja ko

Dok tor Ma la te sta wDon�Pa�squ�aleDo ni zet tie go. Już nie dłu go wcie li się w Kró -
la Ro ge ra w przed sta wie niu Krzysz to fa War li kow skie go – po Pa ry żu gło śną ope -
rę Ka ro la Szy ma now skie go chce bo wiem wy sta wić Te atro Re al w Ma dry cie.
Cze ka go też trzy krot na tra sa kon cer to wa po Ja po nii z ze spo łem Met. Zaś
w przy szłym se zo nie szy ku je się sen sa cja – Kwie cień wy stą pi w swo jej ży cio wej
ro li w pre mie rze Don�Gio�van�nie�go, któ rą no wo jor ska mek ka ope ry re ali zu je spe -
cjal nie dla nie go. 

An�na S.�Dę�bow�ska:�Kra�ków�to�wciąż�pa�namia�sto?�Bar�dziej�niż�No�wy�Jork,
gdzie�ma�pan�miesz�ka�nie?
Ma riusz Kwie cień: Tu jest mój dom. Tak się zło ży ło, że na prze ło mie ro ku mo -
głem spę dzić w Pol sce aż dwa mie sią ce, co mi się nie zda rzy ło od 10 lat. Czę sto
emi gran ci chcą za gra ni cą od na leźć no wą oj czy znę. Pró bo wa łem, ale nie wy -
szło. No wy Jork jest fan ta stycz nym mia stem, w któ rym 14 lat te mu roz po czą -
łem swo ją ka rie rę, je stem ame ry kań skim re zy den tem i spra wy za wo do we
za ła twiam w Ame ry ce, jed nak wciąż je stem zwią za ny z Pol ską. Z upły wem lat
co raz bar dziej.
Jak�się�pan�czuł�w stu�dio�na�gra�nio�wym?
Fa tal nie! Śpie wa nie do dwóch mi kro fo nów przed pu stą wi dow nią, bez moż li -
wo ści ru chu sce nicz ne go, to nie sa mo wi cie trud ne za da nie. Mo im ży wio łem jest
sce na, two rze nie po sta ci nie tyl ko gło sem, ale ca łym so bą, fi zycz nie, w ko stiu -

mie, z part ne ra mi sce nicz ny mi, kie dy mo gę się utoż sa mić z ro lą. Do pie ro to da -
je mi wspa nia łe prze ży cia, któ re od naj du ję w te atrze ope ro wym. Rów nie źle
czu ję się w gar ni tu rze na re ci ta lach czy kon cer tach, ale są one nie od łącz ną czę -
ścią mo jej pro fe sji.
So�li�sta�po�wi�nien�jed�nak�mieć�swo�ją�pły�tę.
Jest ocze ki wa nie, że w do rob ku każ de go ar ty sty po win na zna leźć się przy naj -
mniej jed na pły ta so lo wa, po ka zu ją ca je go moż li wo ści. Już wcze śniej mia łem
róż ne pro po zy cje, ale ni gdy nie mo gli śmy uzgod nić sa tys fak cjo nu ją cych obie
stro ny wa run ków. Na gry wa nie to cięż ka fi zycz na pra ca, wie lo krot ne po wta rza -
nie ca łych arii lub ich frag men tów z ko niecz no ścią da wa nia z sie bie wszyst kie -
go za każ dym ra zem.
Jak�do�szło�do współ�pra�cy�z Har�mo�nią�Mun�di?
Za czę ło się od mo jej zna jo mo ści z Łu ka szem Bo ro wi czem przy oka zji Don�Gio�-
van�nie�go w Ope rze Kra kow skiej i Ope rze Na ro do wej w War sza wie. Jest to dy -
ry gent, któ re go ener gia i pa sja świet nie współ gra ją z mo im ży wio ło wym
po dej ściem do mu zy ki. To on wpadł na po mysł, aby śmy na gra li ta śmę -mat kę
z aria mi sło wiań ski mi, ko rzy sta jąc z te go, że Pol ska Or kie stra Ra dio wa, któ rej
jest sze fem, co ro ku do ko nu je na grań ar chi wal nych dla swo jej fir my.
Ja kiś czas po tem skon tak to wał się ze mną Pa trick Le man ski z lon dyń skie go od -
dzia łu Har mo nii Mun di. Kil ka krot nie zo ba czył, po słu chał mnie na sce nie i po -
sta no wił, że zaj mie się tym pro jek tem.
Ja�ki�pro�gram�usły�szy�my�na pierw�szym�kom�pak�cie?
Wy bra łem utwo ry, któ re naj le piej pa su ją do mo je go gło su. Naj wię cej jest arii ro -
syj skich, z Sad�ko Rim skie go -Kor sa ko wa, gdzie za śpie wam pieśń Go ścia We -
nec kie go, aria Ale ko z ope ry Rach ma ni no wa pod tym sa mym ty tu łem, arie
z Ma�ze�py, Jo�lan�ty i Onie�gi�na Czaj kow skie go. Po nad to z ope ry Sel�ma�Se�dlak
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Nie bę dę wal czył o Mo niusz kę…
…za to na pew no o Szy ma now skie go – de kla ru je sław ny pol ski ba ry ton Ma riusz Kwie cień.

M
. M

IK
O

ŁA
JC

Z
YK



Dvořáka i Čer�to�va�stěna Sme ta ny. Nie za brak nie rów nież pol skich arii: Miecz ni -
ka ze Strasz�ne�go�dwo�ru�i Ja nu sza zHal�ki�Mo niusz ki.
Bę�dzie�też�po�dob�no�Król�Ro�ger Szy�ma�now�skie�go,�pa�na wiel�ka�ro�la�w Ope�-
rze�Pa�ry�skiej�sprzed�dwóch�lat.
Oczy wi ście – koń czą ca ope rę Pieśń�do słoń�ca�ze wspa nia łym wstę pem or kie stro -
wym.

Król�Ro�ger�idzie�za pa�nem.�Pod ko�niec�kwiet�nia�za�śpie�wa�pan�go�wMa�dry�-
cie,�po�now�nie�w przed�sta�wie�niu�Krzysz�to�fa�War�li�kow�skie�go.
Bę dę go też śpie wał na fe sti wa lu w San ta Fe w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie zo -
sta nie wy sta wio ny spe cjal nie dla mnie – z cze go się bar dzo cie szę.

Sta�je�się�pan�am�ba�sa�do�rem�tej�ope�ry�na świe�cie.
Chcę w przy szło ści za śpie wać ją w Me tro po li tan Ope ra lub w Co vent Gar den
w Lon dy nie.
Pol scy zna jo mi py ta ją mnie cza sem o Hal�kę i Strasz�ny�dwór, na ma wia ją, że by
o nie też wal czyć. Nie od że gnu ję się od Mo niusz ki, ale co po ra dzę, że te ty tu ły nie
bu dzą en tu zja zmu wśród me ne dże rów i dy rek to rów oper. Uwa ża ją, że brzmią
one tro chę jak ope ret ka. I ja się z tym zga dzam. Jest wie le fan ta stycz nych mo -
men tów w Mo niusz ce, nie ste ty są to dzie ła ułom ne, sła bo zin stru men to wa ne.
Na to miast Król�Ro�ger�to per ła, ar cy dzie ło. Zwię zły utwór z szo ku ją cym li bret tem
Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza, któ re da je po le do po pi su re ży se rom, śpie wa kom, sce -
no gra fom, bo jest to opo wieść o mi ło ści, sek su al no ści, re li gii, o nie zna nych si -
łach, któ re czę sto ukry te drze mią w czło wie ku. Wy ma rzo na ro la. 
Ma rzę, by ten pa ry ski Ro�ger zna lazł się na DVD. Spek takl zo stał za re je stro wa ny,
ale nie ste ty bra ku je kil ku dzie się ciu ty się cy eu ro na do koń cze nie pro jek tu. Szko -
da, bo to je dy na na sza ope ra eks por to wa. 

Pol�scy�śpie�wa�cy�ro�bią�osza�ła�mia�ją�cą�ka�rie�rę�za gra�ni�cą.�Był�ta�ki�se�zon,�kie�-
dy�aż�pię�cio�ro�so�li�stów�po�ja�wi�ło�się�na sce�nie�Me�tro�po�li�tan�Ope�ra�w róż�-
nych�przed�sta�wie�niach�[Ewa�Pod�leś,�Alek�san�dra�Ku�rzak,�Ma�riusz�Kwie�cień,
Piotr�Be�cza�ła,�An�drzej�Dob�ber].
Ta ka sy tu acja nie za ist nia ła chy ba ni gdy w hi sto rii te go te atru i pol skiej wo ka li -
sty ki. Śpie wa li śmy głów ne ro le. Mam na dzie ję, że tak bę dzie jesz cze w ko lej nych
se zo nach. Ja sam mam w Met kon trak ty na ko lej ne la ta aż do 2017 ro ku.

Czym�pan�tłu�ma�czy�ten�fe�no�men?
Ta len tem. Atu ta mi, ta ki mi jak głos, ak tor stwo, ży wio ło wość, bo to rze czy wi ście
prze ko nu je pu blicz ność, me ne dże rów, dy rek to rów oper. Dla te go je ste śmy za -
pra sza ni. Obec ni na naj lep szych sce nach świa ta pol scy śpie wa cy re pre zen tu ją
naj wyż szy ar ty stycz ny po ziom. Otwar cie gra nic na pew no po mo gło tej pol skiej
eks pan sji, ale to nie jest je dy na przy czy na. Czas po ka że, czy no we po ko le nie po -
wtó rzy nasz suk ces. Je śli nie, to bę dzie zna czy ło, że mie li śmy ja kiś rzut do brych
ge nów ar ty stycz nych w Pol sce wśród dzi siej szych 30- i 40-lat ków (śmiech).

Zda�rzy�ło�się�pa�nu,�jak�nie�któ�rym�ak�to�rom,�ta�kie�zro�śnię�cie�z ro�lą,�że�wi�dzo�-
wie�nie�po�tra�fi�li�od�róż�nić�praw�dzi�we�go�Kwiet�nia�odpo�sta�ci,�któ�rą�pan�śpie�-
wał?�
Kie dyś po spek ta klu Don Gio van nie go słu chacz ka, obu rzo na stop niem mo jej de -
mo ra li za cji, o ma ło nie ude rzy ła mnie w gło wę pa ra sol ką. Nie pa mię tam, któ ra to
by ła pro duk cja, śpie wa łem tę po stać w kil ku dzie się ciu te atrach świa ta.
To�pa�na sztan�da�ro�wa�ro�la.�Od�po�wia�da�ją�pa�nu�czar�ne�cha�rak�te�ry?
Onie gin, Don Gio van ni, En ri co zŁu�cji�z La�mer�mo�oru, lu dzie szla chet nie uro dze -
ni, ener ge ty zu ją cy, z mrocz nym wnę trzem, po szu ku ją cy sa mych sie bie. Tak! Po -
cią ga ją mnie kon tra sty. Kreu jąc nie po kor ne cha rak te ry, śpie wam ba ry to nem,
któ ry uwa ża ny jest za cie pły, mięk ki, za ra zem sil ny i wy ra zi sty, i nim ja ko po stać
uwo dzę. Nie in te re su ją mnie bez barw ni, jed no wy mia ro wi bo ha te ro wie, w któ -
rych nie za cho dzi prze mia na. Czu ję się szczę śli wy, gdy ro snę ra zem z ro lą.

O ja�kich�ro�lach�pan�ma�rzy?
Chciał bym do trzeć do Ja go na wOtel�lu, do mo je go ulu bio ne go Si�mo�na Boc�ca�ne�-
gry�Ver die go. Mo że kie dyś, za 15 lat Scar pia w To�sce…? Tannhäuser, bo to jest
je dy na ro la wa gne row ska, któ rą mógł bym za śpie wać, na pi sa na na ba ry ton li rycz -
ny. Nie ma rzy mi się Ri go let to czy Tru ba dur. Czas po ka że, jak da le ko ra zem
z mo im gło sem zaj dzie my. 

Roz ma wia ła An na S. Dę bow ska
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B
ył czło wie kiem peł nym ja skra wych
sprzecz no ści, ogrom nych kon flik tów
i na pięć we wnętrz nych. Za ży cia nie
cie szył się szcze gól nym uzna niem ja -
ko kom po zy tor. Za ży wał sła wy wy bit -
ne go dy ry gen ta, na to miast je go
twór czość by ła na ogół de pre cjo no -

wa na. Nie od po wia da ła gu sto wi epo ki – zda niem
współ cze snych w je go sym fo niach per ły nu rza ły się
w bło cie. Nie wąt pli wie kom po zy tor dzie się ciu mo nu -
men tal nych sym fo nii czuł się nie do war to ścio wa ny,
miał jed nak świa do mość wiel kiej war to ści swo jej mu -
zy ki. „Mo je cza sy jesz cze na dej dą” – pro ro ko wał, da -
jąc świa tu pół wie ku na do ce nie nie swe go ge niu szu.
Istot nie, od lat 60. XX w. trwa wiel ki re ne sans twór -
czo ści te go kom po zy to ra, roz po czę ty przez ame ry -
kań skie go dy ry gen ta Le onar da Bern ste ina. 

Wty�glu�kul�tu�ro�wym

Mó wił o so bie, że jest cu dzo ziem cem po trzy kroć
– ja ko Czech w Au strii, ja ko Au striak w Niem czech
i ja ko Żyd na ca łym świe cie. 
Uro dził się i doj rze wał w wie lo kul tu ro wym ty glu
Au stro -Wę gier. W 1860 r., gdy przy szedł na świat
w nie wiel kim Ka liště (w nie miec kiej wer sji Ka li -
scht), pań stwo by ło u szczy tu swo jej po tę gi. Wie -
deń sta wał się cen trum kul tu ral nym Eu ro py,
do któ re go cią gnę ła lud ność z ca łe go ob sza ru wie -
lo et nicz ne go pań stwa. Mah ler już od naj wcze śniej -
szych lat swo je go dzie ciń stwa sty kał się z ową
mie sza ni ną kul tur. Po cho dził z wie lo dziet nej ży -
dow skiej ro dzi ny, na co dzień mó wią cej po nie miec -
ku, osia dłej na po gra ni czu Bo he mii i Mo raw.
Ży dow skie po cho dze nie – we dług je go mnie ma nia
– by ło ce chą lu dzi niż sze go sta tu su pod wzglę dem
kul tu ro wym, spo łecz nym, ma te rial nym. Być mo że,
wła śnie to prze ko na nie wy wo ła ło w nim po czu cie
wy ob co wa nia i bra ku przy na leż no ści. 
Do ra stał w Jih la vie (Iglau), wów czas waż nym
ośrod ku kul tu ral nym cze skiej pro win cji. Dzia ła ły
tam ope ra, or kie stra sym fo nicz na i To wa rzy stwo
Mu zycz ne. Wo kół sły chać by ło mu zy kę lu do wą
i woj sko wą, któ ra póź niej nie raz ode zwie się w sym -
fo niach.
Je go oj ciec, Bern hard Mah ler, był wła ści cie lem de -
sty lar ni al ko ho lu, zaj mo wał się drob nym han dlem.
Bez wąt pie nia – mi mo swe go awan tur ni cze go uspo -
so bie nia – był od po wie dzial nym ży wi cie lem ro dzi -
ny. Z ko lei mat ka kom po zy to ra, Ma ria Her mann,
by ła cór ką my dla rza z Ledča (Le detsch). Przez ca łe
ży cie zaj mo wa ła się wy łącz nie do mem i licz nym po -
tom stwem. Nie mal po ło wa ro dzeń stwa Gu sta va
przed wcze śnie zmar ła czy to w dzie ciń stwie, czy
w okre sie nie mow lę cym. To pierw sze ze tknię cie ze

śmier cią z pew no ścią wy war ło zna czą cy wpływ
na je go mu zy kę. W każ dej z dzie się ciu sym fo nii
przy naj mniej raz po ja wia się marsz ża łob ny, a swo -
je apo geum mo tyw śmier ci osią gnie w Pie�śni�o Zie�-
mi, w IX i X Sym�fo�nii.

Mu�zy�ka�i we�ge�ta�ria�nizm

Utrzy ma nie wie lo dziet nej ro dzi ny z pew no ścią wią -
za ło się z po kaź ny mi wy dat ka mi ze stro ny Bern har -
da Mah le ra, nie po ża ło wał jed nak gro sza na lek cje
mu zy ki dla Gu sta va. Od mo men tu, gdy chło piec
usły szał dźwięk pia ni na w do mu swe go dziad ka, każ -
dą wol ną chwi lę sta rał się spę dzać przy in stru men -
cie. Pew ne go dnia za uwa żył to Bern hard
i skwi to wał: „No to ma my w do mu mu zy ka!”. 
W wie ku 10 lat Gu stav da je swój pierw szy pu blicz -
ny kon cert. Ja ko mło dzie niec, po krót kim po by cie
w Pra dze, w 1875 r. przy jeż dża do Wied nia. Stu diu -
je w Kon ser wa to rium, po dej mu je pierw sze po waż -
ne pró by kom po zy tor skie. I Sym�fo�nię� „Ty�tan”
koń czy do pie ro w 1888 r., w wie ku 28 lat. 
Oprócz stu diów mu zycz nych uczęsz cza na wy kła dy
z li te ra tu ry nie miec kiej, hi sto rii sztu ki grec kiej, rzeź -
by kla sycz nej, ar che olo gii, hi sto rii ma lar stwa ho len -
der skie go, hi sto rii fi lo zo fii. Na wią zu je kon tak ty
z pio nie ra mi so cja li zmu i przyj mu je die tę we ge ta -
riań ską. 
Ży je z lek cji mu zy ki, dy ry go wa nia ope ret ka mi i or -
kie stra mi woj sko wy mi, któ rych re per tu ar po znał
jesz cze w ro dzin nej Jih la vie. Dłu go trwa ły kon takt
z te go ro dza ju mu zy ką ne ga tyw nie od bi je się na je -
go twór czo ści – wie lu kry ty ków mu zycz nych i me lo -
ma nów za rzu ci mu póź niej brak do bre go gu stu.

Kom�po�zy�tor�„wa�ka�cyj�ny”

Gu stav Mah ler był czło wie kiem o otwar tym umy -
śle, do głęb nie ana li zu ją cym wszel kie in te lek tu al ne
prą dy epo ki, ar ty stą o iście re ne san so wych za in te re -
so wa niach. Je go re li gij ność by ła zde cy do wa nie po -
nadwy zna nio wa. Na pre ten sje jed ne go
z po bra tym ców, dla cze go prze szedł na ka to li cyzm,
od po wie dział: „Zmie ni łem tyl ko płaszcz”. 
W ca łej je go twór czo ści dość ła two jest się do szu kać
wie lu re mi ni scen cji z ju da izmu i chrze ści jań stwa,
a na wet spo ro ele men tów pan te izmu, gno zy i nie -
po ko jów na tu ry fi lo zo ficz no -eg zy sten cjal nej. Du żo
czy tał, głów nie dzie ła fi lo zo ficz ne. Ży wo in te re so -
wał się li te ra tu rą chiń ską, co za owo co wa ło w póź -
niej szej Das�Lied� von� der�Er�de (Pie�śnią� o Zie�mi).
Naj czę ściej czy tał na głos. By ło to jed no z je go ulu -
bio nych za jęć w wol nych chwi lach.
Z wy glą du su chy in te lek tu ali sta w bi no klach, był
jed nak za pa lo nym spor tow cem. Pa sjo no wa ła go

wspi nacz ka wy so ko gór ska, lu bił pły wa nie, wio ślar -
stwo, nar ciar stwo, jeź dziec two, szer mier kę, jaz dę
na ro we rze, a przede wszyst kim dłu gie, nie raz ca ło -
dnio we spa ce ry po gór skich szla kach. Ro bił to głów -
nie la tem, kie dy prze by wał na wa ka cjach.
Kom po no wał też tyl ko la tem. Mó wił, że jest kom -
po zy to rem „wa ka cyj nym”, gdyż w se zo nie kon cer -
to wym, gdy mu siał wy peł niać obo wiąz ki dy ry gen ta,
po pro stu nie miał na to cza su.

Au�tor�sym�fo�nii

Mah ler zwykł był ma wiać: „Sym fo nia zna czy dla
mnie bu do wa nie świa ta wszel ki mi środ ka mi ist nie -
ją cych tech nik kom po zy tor skich”. Każ de z je go
dzieł ma ja kiś „we wnętrz ny pro gram”, któ ry ła two
się wy czu wa, choć kom po zy tor nie pu bli ko wał żad -
nych ko men ta rzy pro gra mo wych. 
Sym fo nie dru ga, trze cia, czwar ta i ósma są dzie ła mi
wo kal no -in stru men tal ny mi. Trze cia ma wy raź ne
pan te istycz ne ko no ta cje, czwar tej – we dług opi nii
pew nej gru py mu zy ko lo gów – po win no się słu chać
od koń ca, tak sa mo jak czy ta się tek sty pi sa ne po he -
braj sku. Pią ta sym fo nia przed sta wia peł nię ży cia
w je go naj prze róż niej szych aspek tach. Szó sta, zwa -
na „tra gicz ną” – pa ra dok sal nie na pi sa na w bar dzo
po myśl nym okre sie ży cia – dą ży do ni co ści, bez kre -
snej, roz pły wa ją cej się i nie uchwyt nej mar twej prze -
strze ni. Siód ma sym fo nia, zu peł nie nie słusz nie
naj mniej zna na i wy ko ny wa na, to opty mi stycz ne
od prę że nie, „po most” mię dzy szó stą a ósmą, zaś
ósma – słyn na Sym�fo�nia�Ty�sią�ca�–�to je go opus�ma�-
gnum, w któ rym przed sta wił ar ty stycz ne cre�do. Dzie -
wią ta i nie do koń czo na dzie sią ta to już prze czu cie
śmier ci, opis smut ku zmę czo ne go ży ciem czło wie -
ka, któ ry w koń cu zro zu miał i za ak cep to wał swą
ziem ską wę drów kę i sa me go sie bie.
Ostat nie la ta ży cia kom po zy to ra, w któ rych po wsta -
ła też Pieśń� o Zie�mi (1907-1908) to naj bar dziej
trans cen dent ny i mrocz ny etap je go twór czo ści,
do któ re go na le ży też nie zwy kle ta jem ni cza IX Sym�-
fo�nia�(dla nie któ rych naj wy bit niej sze dzie ło Mah le -
ra) oraz X – na su wa ją ca wciąż wie le py tań. 

Mu�zycz�ne�przy�jaź�nie

Mah ler od czu wał sil ną po trze bę wy mia ny swo ich
my śli z ko le ga mi po fa chu. Roz ma icie mu się ukła -
da ło. Nie wąt pli wie miał trud ną oso bo wość i ner wo -
wy cha rak ter, czę sto pro wo ko wał kon flik ty
z opo nen ta mi.
Przy jaź nił się z Fer ruc cio Bu so nim i Je anem Si be -
liu sem, spo ty kał z Igo rem Stra wiń skim i Ri char dem
Straus sem. Pro mo wał mu zy kę Pio tra Czaj kow skie -
go. Przy jaź nił się z Gia co mo Puc ci nim, któ re mu po -
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Pro rok z wio słem
Je go mu zy ka to mi ste rium, ry tu ał, li tur gia. 18 ma ja mi nie set na rocz ni ca śmier ci Gu sta va Mah le ra.
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da ro wał swo je zdję cie z de dy ka cją, ale póź niej
– z nie wia do mych przy czyn – stra cił sym pa tię
do Wło cha, szcze gól nie zaś nie na wi dził je go To�ski. 
Ina czej by ło z wie deń czy ka mi. Z Schönber giem
pro wa dził wie lo go dzin ne dys ku sje na te mat do de -
ka fo nii, cho ciaż ni gdy nie po tra fił jej do koń ca zro -
zu mieć. An ton Bruck ner wy warł zna czą cy wpływ
na Mah le ra, któ ry jesz cze ja ko stu dent wie deń skie -
go kon ser wa to rium pry wat nie uczył się har mo nii
i kon tra punk tu u te go kom po zy to ra. Mo nu men tal -
na for ma, me ta fi zycz ny „kli mat”, „chó ry” in stru -
men tów dę tych bla sza nych, roz bu do wa ne ada gia
– to wła śnie łą czy obu kom po zy to rów, któ rzy ja ko
lu dzie róż ni li się jak dzień i noc. 

Dy�ry�gent�-ży�let�ka

Bez wąt pie nia ol brzy mi wpływ na kon cep cje je go
dzieł mia ła wspa nia ła, po nad 30 lat trwa ją ca ka rie ra
dy ry genc ka i za nią wła śnie był naj bar dziej ce nio ny
za ży cia. Nie życz li wi twier dzi li, że zda rza ło mu się
nie świa do mie wpla tać do swo ich dzieł frag men ty in -
ter pre to wa nych przez nie go utwo rów. 
Dla swo jej ka rie ry dy ry genc kiej po świę cił wie le: ży -
cie ro dzin ne, zdro wie, czas na kom po no wa nie,
wresz cie – cze go pod ko niec ży cia miał bar dzo ża -
ło wać – re li gię moj że szo wą, na któ rej ło nie uro dził
się i wy cho wał. 
23 lu te go 1897 r. Mah ler przyj mu je chrzest w Ko -
ście le ka to lic kim i ja ko pierw sza oso ba po cho dze nia
ży dow skie go sta je na sta no wi sku dy rek to ra ar ty -
stycz ne go Ope ry Wie deń skiej. Roz po czy na się naj -
lep sza de ka da je go ży cia. W peł ni roz wi ja swój

ge niusz dy ry genc ki, pod no si po ziom in sty tu cji. Lu -
bla na, Oło mu niec, Pra ga, Bu da peszt, War sza wa,
Hel sin ki, Am ster dam, Ber lin, Ham burg, Lipsk, Wie -
deń, Rzym, Pa ryż, Lon dyn – to tyl ko nie któ re
z miast, w któ rych dy ry gu je. 
Chło nie każ dą par ty tu rę i do każ de go kon cer tu pod -
cho dzi nie zwy kle su mien nie. Jest nie ule czal nym
per fek cjo ni stą. Ze wszyst ki mi się kłó ci, po ni ża śpie -
wa ków, wy ży wa się na mu zy kach z or kie stry, ob rzu -
ca wy zwi ska mi. Sła biej przy go to wa nym ka że
na sto ją co ćwi czyć trud ne frag men ty w obec no ści
ko le gów z ze spo łu. Pró by nie ma ją koń ca. Efekt: na -
gon ki na de spo tę z ba tu tą. 
To wła śnie Mah ler jest „oj cem” no wo cze snych in -
sce ni za cji ope ro wych. Ze rwał z tra dy cyj ną, sztyw ną
or ga ni za cją spek ta klu, po łą czył sce no gra fię, ak cję
i mu zy kę w dra ma tur gicz ną ca łość. Szcze gól ne suk -
ce sy od no sił w in ter pre ta cjach dzieł Ri char da Wa -
gne ra, kom po zy to ra, któ re go nie chęć do Ży dów
by ła po wszech nie zna na. 

Rok 1907

Pod wpły wem an ty se mic kich ata ków w pra sie Mah -
ler skła da re zy gna cję z pro wa dze nia Ope ry Wie deń -
skiej. Umie ra je go star sza cór ka, Ma ria An na,
le ka rze wy kry wa ją u nie go cięż ką cho ro bę ser ca.
W tym naj cięż szym okre sie po wsta ją trzy ko ron ne
dzie ła: Pieśń�o Zie�mi, IX i X Sym�fo�nia.
Wy jeż dża do No we go Jor ku. Zo sta je dy ry gen tem
Me tro po li tan Ope ra. Tam ma ją miej sce słyn ne
awan tu ry z Ar tu ro To sca ni nim, któ ry rów nież dy -
ry go wał go ścin nie w No wym Jor ku. 

W 1909 r. Mah ler obej mu je kie row nic two ar ty stycz -
ne w Fil har mo nii No wo jor skiej. Trwa okres cią -
głych po dró ży mię dzy Eu ro pą i Ame ry ką, w któ rych
wpraw dzie to wa rzy szy mu żo na, Al ma, ale dni ich
mał żeń stwa są już po li czo ne.

Al�ma,�ko�chan�ka�ar�ty�stów

Po bra li się z mi ło ści. On – na mięt nie w niej za ko cha -
ny, ona – za fa scy no wa na je go sła wą, in te li gen cją i ge -
niu szem dy ry genc kim. Wszyst kim, tyl ko nie je go
mu zy ką, któ rej nie zno si ła. Po zna li się w li sto pa -
dzie 1901 r. Al ma by ła wte dy zwią za na z in nym kom -
po zy to rem i dy ry gen tem – Ale xan drem von
Ze mlin sky’m. Mi mo to Mah ler oświad czył się i zo stał
przy ję ty. Ślub od był się w mar cu 1902 r. Zgrzy ty po -
ja wi ły się szyb ko, gdy mał żo nek ujaw nił swój de spo -
tycz ny cha rak ter. Al ma świet nie zna ła się na mu zy ce,
sztu ce, li te ra tu rze; ma lo wa ła i kom po no wa ła. O 20
lat star szy mąż za żą dał od niej cał ko wi te go po świę ce -
nia się ro li żo ny i mat ki. Sam był wciąż w roz jaz dach,
za nie dby wał cór ki, An nę Ma rię i Ma rię Ju sty nę.
Kie dy po zwo lił żo nie na po wrót do upra wia nia sztu ki,
by ło już za póź no. Wda ła się w ro mans z wy bit nym ar -
chi tek tem Wal te rem Gro piu sem, ale ni gdy nie chcia -
ła roz wo du i po zo sta ła przy mę żu do koń ca.
Z na zwi ska Mah ler nie zre zy gno wa ła na wet po ko lej -
nym za mąż pój ściu – za pi sa rza Fran za We rfla. Za wsze
przed sta wia ła się ja ko wdo wa po Gu sta vie Mah le rze.
„To na zwi sko otwie ra wszyst kie drzwi świa ta, a każ de
in ne by ło by de gra da cją” – uwa ża ła. By ła pro pa ga tor -
ką mu zy ki mę ża – Le onard Bern ste in na zy wał ją „ży -
wym ogni wem łą czą cym go z Mah le rem”. Bar dzo
emo cjo nal nie pod cho dzi ła do prób do koń cze -
nia X Sym�fo�nii�– w koń cu naj bar dziej prze ko na ła ją
wer sja ame ry kań skie go mu zy ko lo ga De re ka Co oka.
Uczu cie do Al my Schin dler mia ło du ży wpływ na mu -
zy kę Gu sta va Mah le ra, na słyn ne Ada�giet�to zVSym�fo�nii,
„te ma ty Al my” wVI, wresz cie wspo mnia nąXSym�fo�nię.
Na wet Sig mund Freud, twór ca psy cho ana li zy, nie mógł
od kryć głów nej przy czy ny głę bo ko za ko rze nio nej ner -
wi cy, któ ra tra pi ła Mah le ra. Spo tka nia tych dwóch wiel -
kich wie deń czy ków w 1910 r., któ re mia ły cha rak ter
in te lek tu al no -ana li tycz nych roz mów, nie ura to wa ły
związ ku kom po zy to ra z Al mą.

Wcie�niu�śmier�ci

12 wrze śnia 1910 r. po kil ku mie sięcz nych przy go to -
wa niach Mah ler dy ry gu je w Wied niu pra wy ko na -
niem swo jejVIII Sym�fo�nii�–�Sym�fo�nii�Ty�sią�ca. Suk ces
jest nie by wa ły. 
Nie wie, że kon cert w Fil har mo nii No wo jor skiej
21 lu te go 1911 r. bę dzie je go ostat nim wy stę pem.
Trzy dni póź niej ame ry kań scy le ka rze dia gno zu ją
u nie go cięż ką in fek cję bak te ryj ną, z któ rą nie mo gą
so bie po ra dzić. Osła bi ła ona i tak już cięż ko cho re -
go na ser ce kom po zy to ra, któ ry w kwiet niu de cy du -
je się na po wrót do Eu ro py. 18 ma ja 1911 r.
o godz. 23.05 umie ra w wie deń skiej kli ni ce. Czte ry
dni póź niej zo sta je po cho wa ny na cmen ta rzu Grin -
zing obok swej star szej cór ki. W po grze bie uczest -
ni czy kil ka ty się cy osób. BM

II Sym�fo�nia�„Zmar�twych�wsta�nie”�Gu sta va Mah le ra za in au -
gu ru je 9 kwiet nia 15. Wiel ka noc ny Fe sti wal Lu dwi ga 
van Beetho ve na w Fil har mo nii Na ro do wej War sza wie.
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Mah ler na pły tach
Fa ni mu zy ki Gu sta va Mah le ra
nie mo gą na rze kać na brak pły -
to wej ofer ty z je go dzie ła mi. 
MAR CIN MAJ CHROW SKI (Pol skie Ra dio)

Zbież ność ju bi le uszy – 150. rocz ni cy uro dzin
w ubie głym ro ku i te go rocz nej 100. rocz ni cy śmier -
ci – za owo co wa ła po kaź ną licz bą na grań. 
Je den z naj więk szych po ten ta tów na ryn ku – kon -
cern Uni ver sal Mu sic Gro up – prze bił chy ba kon ku -
ren cję, ofe ru jąc me lo ma nom 18-pły to wą ko lek cję
z dzie ła mi wszyst ki mi Mah le ra, a po nad to wy daw -
nic two bez pre ce den su w dzie jach fo no gra fii – al -
bum The� Pe�ople’s� Edi�tion, za wie ra ją cy kom plet
sym fo nii wy bra ny i ze sta wio ny przez słu cha czy
w gło so wa niu in ter ne to wym. 
Z punk tu wi dze nia naj za go rzal szych ko lek cjo ne -
rów na grań nie ma tu sen sa cyj nych no wo ści,
wszyst kie na gra nia są bo wiem re edy cja mi ofe ro wa -
ny mi w bar dzo przy stęp nej ce nie. Oby dwa al bu my
wy cho dzą na prze ciw za po trze bo wa niu na twór -
czość Gu sta va Mah le ra, któ ra sta je się po wo li sy -
no ni mem mu zy ki z prze ło mu wie ków XIX i XX.
Dłu go mu sia ła cze kać na uzna nie – przez la ta war -
tość pie śni i sym fo nii Mah le ra dość po waż nie de -
pre cjo no wa no. To oczy wi ście te mat na zu peł nie
in ną opo wieść. Utwo ry te, w swej ma te rii nie zwy kle
cie ka we, kry ją ce mo rze alu zji i sym bo licz nych od -
nie sień, ską pa nych czę sto w za mie rze nie try wial -
nych na wią za niach do sztu ki lu do wej i po pu lar nej,
peł ne alu zji do brzmie nia woj sko wych or kiestr
i sty lu gry ubo gich ży dow skich graj ków, pod bi ły
ser ca me lo ma nów; na pew no od su nę ły zde cy do -

wa nie na dal szy plan awan gar do we osią gnię cia
Schönber ga czy We ber na. 
1. Com�ple�te�Edi�tion za wie ra wszyst ko, co Mah ler na -
pi sał, łącz nie z nie wiel kim, stu denc kim dro bia zgiem
– Kla�vie�rqu�ar�tet�t�satz czy ra ry ta sem w po sta ci te atral -
ne go an trak tu Die�drei�Pin�tos – utwo ru Car la Ma rii
We be ra, któ ry Mah ler ukoń czył i zor kie stro wał.
Na tym wła śnie po le ga war tość te go wy daw nic twa.
Je śli zaś cho dzi o za sad ni czy zrąb twór czo ści – sym -
fo nie – ma my tu prze gląd do ko nań świa to wej fo no -
gra fii: od ro ku 1966 (III Sym�fo�nia pod ba tu tą
Ha itin ka ze zna ko mi tą Mau re en For re ster) do 2004
(fan ta stycz na, kon cer to wa in ter pre ta cja naj tra gicz -
niej szej VI Sym�fo�nii, czy li Ber liń czy cy pod dy rek cją
Ab ba do). 
Nie bra ku je wy ko nań iście le gen dar nych, jak Sym�fo�-
nia�Ty�sią�ca pod ba tu tą Sol tie go (1971) czy Dru�ga
z Meh tą (1975). Je śli cho dzi o do bór in ter pre ta cji
pie śni, zde cy do wa nie ża łu ję, że re dak to rzy ukła da -
ją cy kom pi la cję nie się gnę li choć by po Rückert�-Lie�-
der w in ter pre ta cji An ne So fie von Ot ter
z NDR -Sin fo nie or che ster pod ba tu tą Joh na Elio ta
Gar di ne ra. W tym przy pad ku re zy gna cja ze skąd inąd
zna ko mi te go Tho ma sa Hamp so na (wy ko ny wał by
„za le d wie” Pie�śni�wę�dru�ją�ce�go�cze�lad�ni�ka, Kin�der�to�-
ten�lie�der i kil ka in nych li ry ków) da ła by bo gat szą ofer -
tę. To jed nak tyl ko ma łe za strze że nie. Nie co wię cej
wąt pli wo ści bu dzi po rów na nie obu bok sów, je śli
cho dzi o sym fo nie.

2. Trzy na sto pły to wy al bum The� Pe�ople’s� Edi�tion
(tyl ko z sym fo nia mi) jest nie zwy kłym pre zen tem
dla wiel bi cie li au striac kie go kom po zy to ra. Je go
twór ca mi są me lo ma ni, któ rzy wzię li udział w swe -
go ro dza ju ple bi scy cie – Deut sche Gram mo phon
i Dec ca uru cho mi ły spe cjal ny por tal in ter ne to wy
(www. mah le r150. com), na któ rym moż na by ło
uło żyć so bie kom plet sym fo nii ma rzeń. Wy bór spo -
śród 148 na grań z ar chi wów obu wy twór ni na pew -

no do ła twych nie na le żał – naj star sze z nich po -
wsta ły w 1952 r., naj młod sze w 2009. W za ba wie -
-gło so wa niu wzię ło udział po nad pięć ty się cy osób
i to one sta ły się re dak to ra mi te go al bu mu. 
Trze ba przy znać, że wy bór do ko na ny przez in ter -
nau tów jest nad wy raz cie ka wy. Aż po ło wa sym fo nii
po kry wa się z bok semCom�ple�te�Edi�tion. Świad czy to
o po nad cza so wej war to ści tych in ter pre ta cji. Do eks -
tra kla sy wy ko naw czej prze szły wy ko na nia Ku be li ka
(I), Meh ty (II), Ha itin ka (III), Bern ste ina (V), Sol -
tie go (VIII) oraz Ric car da Cha il ly’ego (X). Nie
wiem, w ja kiej ko lej no ści po wsta wa ły wy daw nic twa,
dys po nu jąc jed nak oby dwo ma al bu ma mi bar dzo ża -
łu ję, że wCom�ple�te�Edi�tion nie od stą pio no Pierw�szej
Bo stoń czy kom i Se iji Oza wie oraz że po wtó rzo no
in ter pre ta cję Dru�giej pod ba tu tą Meh ty. Jest to ge -
nial ne wy ko na nie, ale po rów ny wal ne z nim, je śli nie
lep sze (w fi na ło wej czę ści na pew no tak!) jest słyn -
ne na gra nie z 1977 r. z udzia łem Ca rol Ne blett, Ma -
ri lyn Hor ne oraz chó ru i or kie stry z Chi ca go
pod dy rek cją Clau dia Ab ba do. 
W per spek ty wie aż dwóch ko lek cji je go brak jest dla
mnie nie po we to wa ną stra tą. 
Je śli miał bym na to miast wska zać jed ną, je dy ną sym -
fo nię (na mo ment nie fra so bli wie abs tra hu jąc od ich
nie po rów ny wal no ści), to zde cy do wa nie po parł bym
wy bór Pią�tejw in ter pre ta cji Wie deń czy ków pod ba -
tu tą Le onar da Bern ste ina (wy ko na nie za re je stro -
wa ne pod czas kon cer tu we frank furc kiej Al te Oper
w 1987 r.). Od te go cza su mi nę ło pra wie ćwierć
wie ku, a je go hip no ty zu ją ca moc, ener gia po mie sza -
na z pa sją, wciąż fa scy nu ją. 

3. Z mu zy ką Mah le ra jest tak, że się ją ko cha bez -
gra nicz nie al bo od rzu ca. Je śli po łknie się jej bak cy -
la – moż na za szyć się w tym fa scy nu ją cym świe cie
i za po mnieć o sza rej rze czy wi sto ści. Spę dze nie wol -
ne go cza su z ty mi mi strzow ski mi in ter pre ta cja mi
gwa ran tu je nie za po mnia ne prze ży cia. BM
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T
ak przed sta wia się Ja�kub�Ju�lian�Ziół�-
kow�ski, gwiaz dor ma lar stwa pol skie go.
Rocz nik 1980, uro dzo ny w Za mo ściu,
ab sol went kra kow skiej ASP. Za de biu to -
wał sześć lat te mu, a już je sie nią ubie głe go

ro ku miał in dy wi du al ną wy sta wę w war szaw skiej Za -
chę cie, na ro do wej ga le rii sztu ki. Nie la da no bi li ta cja! 
Ho�ka�ina, ty tuł po ka zu, był dow cip nym słow nym
mik sem: nar ko tyk po łą czo ny z ja poń ską wy spą. Tra -
fio ne! Wi dzów cze ka ła po dróż w od mien ne sta ny
świa do mo ści; w za ka mar ki pa mię ci; w eg zo tycz ne
za kąt ki czło wie ka. No bo czy wie my, co dzie je się
w gło wie, brzu chu, kisz kach? 
– Wy obra żam so bie du żo. Opo wia dam zmy ślo ne

hi sto rie, ale moż li we, że wszyst ko, co na płót nie,
zda rza się gdzieś na świe cie – tłu ma czy au tor.

Ogra�ni�czo�ny�dy�wa�nem

Choć by ta ka Wiel�ka�bi�twa�pod sto�łem�– ty sią ce mi -
kro sko pij nych szwo le że rów zma ga ją się z wra ży mi
woj ska mi; Na po le on (w za si ka nych bry cze sach)
wy da je roz ka zy z wy so ko ści krze sła; służ by sa ni tar -
ne cią gną tru mien ki; za żoł nie rza mi ma sze ru ją sze -
re gi ro ba li -gi gan tów i szwa dro ny mró wek.
W bi tew nym roz gar dia szu Ziół kow ski umie ścił sa -
me go sie bie, re je stru ją ce go wy da rze nia. Gdzie to się
dzie je – w te atrzy ku ku kie łek czy w wy obraź ni?
– Przez wie le lat pra co wa łem tam, gdzie miesz ka -
łem. Mia łem ate lier wiel ko ści dy wa nu, dwa na trzy
me try. Jak wy sta wia łem no gę, już prze cho dzi łem
z pra cow ni do miesz ka nia. Te raz mam od dziel ną
pra cow nię, du żą in du strial ną prze strzeń. Mo gę pra -
co wać nad wszyst kim, co przy cho dzi mi do gło wy,
na wszel kie spo so by i w do wol nej ska li. Zni ka ją
wszel kie ogra ni cze nia prze strze ni, ale prze cież naj -
trud niej po ko nu je się blo ka dy we wnętrz ne, zu peł -
nie nie zwią za ne z na rzę dzia mi, stu diem, wa run ka mi
fi zycz ny mi. 

Tę�sk�no�ta�za wy�sił�kiem

Pra cu je ze wście kłą za cię to ścią. Od sia du je przy płót -
nach po osiem -dzie sięć go dzin dzien nie. In tro wer -
tyk. Per fek cjo ni sta. Igno ru je przy na leż ność do gru py
bądź śro do wi ska; nie ku si go luz ani za ba wa.
– Sam wy zna czam so bie tem po pra cy, nie wi dzę po -
wo dów, że by ro bić coś wbrew so bie lub w po śpie -
chu – mó wi. – Nie mam me tod na wpra wia nie się

w od po wied ni na strój. Mu szę mieć du żo cza su, swo -
bo dy i spo ko ju. 
JJZ – jak go na zy wa ją – ma szczel nie wy peł nio ny ka -
len darz wy staw. Na czer wiec szy ku je so lo wy show
do lon dyń skiej Pa ra sol Unit. Z naj bliż szych gru po -
wych wy stą pień wy mie nia Pa�in�ting�be�twe�en�the�li�nes
w Wat tis In sti tu te w San Fran ci sco oraz pre zen ta cję
ko lek cji Da ki sa Jo an nou w bruk sel skim Cen tre for
Fi ne Arts BO ZAR. 
Nie mal wszyst kie pra ce sprze da je „na pniu”. Więk -
szość ku pu ją ko lek cjo ne rzy za gra nicz ni, ale w Pol -
sce też ma fa nów. Co ich fa scy nu je? We dług mnie
Ziół kow ski tra fia w kli ma ty po cząt ku XXI wie ku.
Od bior com już znu dzi ły się re ali stycz ne, fi gu ral ne
przed sta wie nia od wzo ro wy wa ne ze zdjęć, fil mów,
te le wi zji; zmę czy ła sztu ka kry tycz na i twór czość
skon cen tro wa na na ba na le by tu. Na stą pił skręt ku
„ir re aliom”, zwrot ku wy obraź ni i pod świa do mo ści.
Ziół kow ski jest jed nym z pio nie rów te go nur tu. Się -
ga do tra dy cji sur re ali zmu, a tak że do Wit ka cow skiej
„czy stej for my”. 
– Gru pa Ład nie nie mia ła dla mnie ni gdy żad ne go

zna cze nia – pod kre śla. – Ich sztu kę uwa ża łem
za żart. O tym, co w ma lar stwie dzie je się na świe -
cie, mia łem mi zer ne po ję cie. Nie ak cep to wa łem też
Aka de mii, tam wci ska ją kit. A ja bar dzo chcia łem
po znać so lid ne ma lar skie tech ni ki, do stać wy cisk.
By łem go to wy na wszel kie po świę ce nia. Tę sk ni łem
za tym, cze go już nie uczy się w szko łach pla stycz -
nych. Więc sam za bra łem się do sza leń czej pra cy.
Wła ści wie by łem sa mo rod kiem. Im po no wa ło mi
coś z po sta wy i kli ma tu Schul za, Wit ka ce go; po do -
ba li mi się Pi cas so, Ba con, En sor, tak że Bosch
i Breu ghel.

Wła�ści�wy�mo�ment

Pro szę nie są dzić, że w twór czo ści Ziół kow skie go
moż na od na leźć oczy wi ste in spi ra cje któ rym kol -
wiek z wy mie nio nych ar ty stów. Sur re alizm, choć
naj bliż szy mu du chem i kon cep cją, u pol skie go ar ty -
sty wy zby ty jest z po etyc kiej me ta fo ry. W je go pra -
cach kró lu je okru cień stwo, ob se sje, pa ra no je. Je śli
hu mor, to czar ny; je śli seks, to sa do -ma so; je że li ero -
ty ka, to ne kro fil ska. Ży cie rów na się roz kład. 
JJZ w głę bi du szy prze śla do wa ny jest przez fo bie. Je -
go kom po zy cje – to opo wie ści tyl ko dla nie go czy -
tel ne (choć frag men ta mi tak że do stęp ne in nym),
ska żo ne lę kiem przed pust ką. Są dzę, że wła śnie ów

hor�ror�va�cui po łą czo ny z ma ka brą i oso bi sty mi wy -
zna nia mi fa scy nu je od bior ców. 
– Ze mną jak z ro ba czy wym jabł kiem. Nie źle wy glą -

da, pó ki nie wyj dzie z nie go ro bak. Przed tem nie wi -
dać, co się tam w środ ku dzie je. Jest w bez ru chu,
a w miąż szu się ko tłu je. Ja też ta ki je stem. Ob ra zy są
kla row ne, for mal nie po ukła da ne, opa no wa ne, bo
wiem, o co mi cho dzi i mam sza cu nek wo bec me dium,
choć z cza sem co raz mniej szy. Ina czej z tre ścią, któ ra
jest peł na im pul sów i wra żeń. Wy ła nia się z cha osu,
przed śmiert ne go beł ko tu, ostrze że nia, prze bu dze nia
ze snu. Nie za wsze da się jed no znacz nie po wie dzieć,
o czym jest kon kret na pra ca. To zło żo ny ko mu ni kat. 
Za wsze chcia łem opo wia dać swo je hi sto rie. Coś we
mnie cze ka ło na ten wła ści wy mo ment. 
W pew nym mo men cie, jesz cze na stu diach, po sta -
no wi łem za jąć się ma lo wa niem na po waż nie. Da łem
so bie moż li wość dzia ła nia. Resz ta by ła spra wą na -
tu ral ną. 

Pa�pie�ro�sy�precz

Po pa trz my na tryp tyk po wsta ły po azja tyc kich wo -
ja żach ar ty sty. Kłę bo wi sko ochła pów na dzia ne
na zde for mo wa ne kość ce, prze mie sza ne z tkan ką
mięk ką, krwio bie giem, be be cha mi. W bez for mie
wbi te oczy, ma ski, zę by, ge ni ta lia, pe ty, gli sty.
Wszyst ko to zda je się ru szać, bu zo wać, drgać. Ma ka -
bra, ale na swój spo sób po cią ga ją ca es te tycz nie. Jed -
no cze śnie wy czu wa się w tym orien tal ne kli ma ty.
Gdzie Ziół kow skie mu naj le piej się pra cu je? Co go
krę ci, pod nie ca?
– Mu szę mieć po czu cie bez pie czeń stwa i czuć się

u sie bie. Nie wi docz ny, tro chę za gu bio ny, od izo lo -
wa ny, ale jed nak u sie bie. Mu zy ka tak, al ko hol ra -
czej nie, pa pie ro sy wresz cie rzu ci łem, in ne używ ki
– też nie. Azja jest fan ta stycz na, aż za bar dzo. No wy
Jork przy gnia ta i roz pra sza ener gię, a po mie sią cu
w Ka na dzie mia łem wszyst kie go dość. Nie lu bię
Kra ko wa, ale do brze mi się tu pra cu je. Chy ba dla te -
go, że nie ma zbyt wie lu bodź ców, to ta ka pu sty nia
sztu ki. Moż na się czuć zre lak so wa nym, bo i tak ni -
ko go to nie ob cho dzi. Pra wie jak w ro dzin nym Za -
mo ściu, gdzie też mia łem au rę do ro bo ty. Ale nie
zna la złem jesz cze swo je go miej sca na świe cie. BM

Ja�kub�Ju�lian�Ziół�kow�ski�jest�au�to�rem�pla�ka�tu�za�po�-
wia�da�ją�ce�go�te�go�rocz�ny, 15.�Wiel�ka�noc�ny�Fe�sti�wal�Lu�-
dwi�ga�van�Beetho�ve�na wWar�sza�wie.
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plastycznie

Ro ba ki w gło wie 
– Pod czas trzy dzie stych uro dzin po wie dzia łem, że to mo je dzie sią te. Nie po tra fię doj rzeć 
i stać się po waż nym czło wie kiem. Wła śnie po raz ko lej ny wró ci łem do płyt Ni rva ny…

MO NI KA MAŁ KOW SKA
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Jakub Julian Ziółkowski, Oesophagus (2008), kol. Goetz, fot. dzięki uprzejmości Galerii Hauser&Wirth, Zurych

Wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, 2010
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Ma lar stwo Mar ci na Ma cie jow skie go oraz nie zwy kłe pro jek ty 
An ny Mol skiej i Bart ka Ma ter ki sta ną się osno wą Hi sto rii ucha, 
wy sta wy i cy klu in ter dy scy pli nar nych wy da rzeń w Za chę cie.

Do tra dy cji Wiel ka noc ne go Fe sti wa lu Lu dwi ga van Beetho ve na w War sza wie na le ży też or ga ni zo wa nie wy da rzeń to -
wa rzy szą cych. Oprócz 15. Mię dzy na ro do we go Sym po zjum Na uko we go z prof. Mie czy sła wem To ma szew skim ja -
ko prze wod ni czą cym, fe sti wa lo wi to wa rzy szą w tym ro ku dwa kur sy mi strzow skie (Fi ne Arts Qu ar tet i al to wio li sty
Da ni lo Ros sie go) oraz dwie wy sta wy: kra kow ska wy sta wa ma nu skryp tów mu zycz nych w Bi blio te ce Ja giel loń skiej
i war szaw ska wy sta wa Hi�sto�rie�uchaw Za chę cie.
Na ro do wa Ga le ria Sztu ki przed sta wi wy bra ne pra ce wy bit nych pol skich pla sty ków, któ rzy stwo rzy li pro jek ty pla ka -
tów pro mu ją cych Wiel ka noc ny Fe sti wal Lu dwi ga van Beetho ve na w War sza wie. W wy sta wie we zmą udział: Mar cin
Ma cie jow ski, Bar tek Ma ter ka, Gru pa Two ży wo oraz An na Mol ska, au tor ka przy szło rocz nej opra wy gra ficz nej fe sti -
wa lu. – Pro jekt bę dzie pre tek stem do uka za nia wie lo płasz czy zno wych po wią zań mię dzy sztu ka mi wi zu al ny mi
a dźwię kiem i za ra zem punk tem wyj ścia do róż no rod nych dzia łań edu ka cyj nych zwią za nych z tą te ma ty ką. Waż -
nym punk tem od nie sie nia bę dzie film Mau ri zio Ka ge la Lu�dwig�van z 1969 r. i pod ję ty w nim pro blem głu cho ty, wy -
łą cze nia, bra ku dźwię ku – mó wi ku ra tor Jo an na Kor djak.
Bli sko tych za gad nień sy tu uje się pro jekt Bart�ka�Ma�ter�ki�– ry sun ki, w któ rych ar ty sta sta rał się uchwy cić ruch rę ki
wy ko nu ją cej ge sty ję zy ka mi go we go, oraz na wią zu ją cy do tej te ma ty ki nie my film. 
An�naMol�ska przed sta wi oscy lo gra my, gra ficz ny za pis fal dźwię ko wych, któ re utrwa lił jej dzia dek, na uko wiec Ja nusz
Mol ski, czło nek eks pe dy cji na uko wej na An tark ty dę w 1966 r. Pro jekt po łą czy na ukę, dźwięk i oso bi ste do świad cze -
nie ar tyst ki.
Gru�pa�Two�ży�wow róż nych punk tach mia sta przed sta wi ro dzaj mu ra li, któ rych in spi ra cją by ły cy ta ty z roz wa żań fi -
lo zo ficz nych Emi la Cio ra na o mu zy ce. 
Na przy kła dzie mi strzow sko na ma lo wa nych ob ra zów Mar�ci�naMa�cie�jow�skie�go, po wsta łych na pod sta wie ka drów
fil mo wych, bę dzie moż na zo ba czyć, ja ki mi środ ka mi po słu gu ją się tzw. ci che me dia, aby uchwy cić dźwię ki.
Wy da rze nia to wa rzy szą ce wy sta wie, któ rych ku ra to rem jest Mi chał Li be ra, to kon cer ty, warsz ta ty i wy kła dy spe cja -
li stów. Red.
Wy�sta�wa�czyn�na od 18�mar�ca�do 15�ma�ja,�wię�cej:�www.za�che�ta.art.pl�
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Cze go uszy nie sły szą

Mar cin Ma cie jow ski: At the ca fe (2009)

Anna Mol ska,
Oscy lo gra my

Bartek Ma ter ka, Re cep to ry
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Jest on je dy nym te go ty pu wy da rze -
niem w Pol sce, któ re z ro ku na rok
pre zen tu je co raz wyż szy po ziom – ar -

ty stycz ny i or ga ni za cyj ny. Dla wszyst kich
en tu zja stów mu zy ki fil mo wej jest to praw -
dzi we świę to i oka zja do bliż sze go kon tak -
tu z mu zy ką i kom po zy to ra mi, któ rzy
chęt nie po ja wia ją się na te go ty pu wy da -
rze niach. W Kra ko wie go ści li już prze cież
zdo byw cy Osca rów: Ho ward Sho re (try -
lo gia Wład�ca�Pier�ście�ni), Tan Dun (Przy�-
cza�jo�ny� ty�grys,� ukry�ty� smok) i Jan A.P.
Kacz ma rek (Ma�rzy�ciel), ale rów nież Shi -
ge ru Ume bay ashi (Sa�mot�ny�męż�czy�zna),
Eric Ser ra (Gol�de�nEye), Tom Ty kwer, re -
ży ser i współ kom po zy tor fil mu Pach�ni�dło.
Fe sti wal po ka zu je, że mu zy ka fil mo wa jest
co raz po pu lar niej szym ga tun kiem, zwłasz -
cza dla mło dych lu dzi, dla któ rych jest czę -
sto prze pust ką do świa ta mu zy ki
kla sycz nej.
Każ dy z czte rech dni te go rocz nej edy cji
zo sta nie zwień czo ny kon cer tem sym fo -
nicz nym w Ha li Ocy now ni Ar ce lor Mit tal
Po land w No wej Hu cie. To nie zwy kle su -
ro we post in du strial ne wnę trze ze świet ną
aku sty ką już w ubie głym ro ku by ło sce ne -
rią naj waż niej szych wy da rzeń Fe sti wa lu
Mu zy ki Fil mo wej, za chwy ca jąc swo im
nie po wta rzal nym kli ma tem. 
Naj więk szym wy da rze niem bę dzie przy -
jazd do Kra ko wa ja poń skie go mi strza,

twór cy ście żek dźwię ko wych do naj więk -
szych azja tyc kich pro duk cji, Joe Hi sa ishie -
go. To kom po zy tor, któ ry nie bez po wo du
zo stał okrzyk nię ty przez kry ty ków na ca -
łym świe cie Joh nem Wil liam sem Orien tu.
Hi sa ishi nie zmier nie rzad ko opusz cza
Azję, a je go kon cert w Kra ko wie bę dzie
pierw szym te go ty pu wy da rze niem w Eu -
ro pie. Kom po zy tor zna ny jest ze swo jej
współ pra cy z dwo ma naj więk szy mi dziś
re ży se ra mi z Ja po nii: Ta ke shim Ki ta no
i Hay ao Miy aza kim. Kra kow ski kon cert
bę dzie oka zją do za pre zen to wa nia mu zy -
ki z naj bar dziej zna nych fil mów obu tych
twór ców (Księż�nicz�ka�Mo�no�no�ke, Spi�ri�ted
Away�/�Wkra�inie�bo�gów, Ha�na�-bi). Joe Hi -
sa ishi pod czas kon cer tu bę dzie jed no cze -
śnie grał na for te pia nie i dy ry go wał
or kie strą Sin fo niet ta Cra co via. 
W tym ro ku or ga ni za to rzy za dba li rów -
nież o licz ne gro no mi ło śni ków mu zy ki
z gier kom pu te ro wych. To wła śnie im de -
dy ko wa ny jest in no wa cyj ny, dru gi kon -
cert Fe sti wa lu, na któ rym po ja wią się
me lo die z Wiedź�mi�na 2� i Fi�nal�Fan�ta�sy.
Go ściem spe cjal nym bę dzie Ma sa shi Ha -
mau zu, je den z twór ców mu zy ki do Fi�nal
Fan�ta�sy. 
20 ma ja, na je den wie czór, Ha la Ocy now -
ni za mie ni się w gi gan tycz ną sa lę ki no wą,
w któ rej bę dzie moż na obej rzeć Pi�ra�tów
z Ka�ra�ibów.�Klą�twę�Czar�nej�Per�ły. Bę dzie

to pierw szy na świe cie po kaz te go po pu -
lar ne go fil mu z mu zy ką wy ko ny wa ną
na ży wo przez or kie strę sym fo nicz ną. Pre -
stiż ca łe go wy da rze nia pod nie sie z pew no -
ścią obec ność kom po zy to ra mu zy ki
doKlą�twy�Czar�nej�Per�ły – Klau sa Ba del ta.
Fi nał fe sti wa lu bę dzie miał pol ski ak cent
– za brzmi bo wiem mu zy ka do se ria lu Czas
ho�no�ru. Jest ona dzie łem Bar to sza Chaj -
dec kie go, zy ska ła już świa to wy roz głos,
cze go do wo dem no mi na cja do na gro dy
Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Kry -
ty ków Mu zy ki Fil mo wej (IFM CA). 22
ma ja za brzmi w wy ko na niu Or kie stry Mia -
sta Ty chy AU KSO, któ rą po pro wa dzi
hisz pań ski dy ry gent Die go Na var ro. Pod -
czas kon cer tu na fa nów se ria lu cze ka wie -
le nie spo dzia nek…
Or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu Mu zy ki Fil mo -
wej w Kra ko wie są Kra kow skie Biu ro Fe -
sti wa lo we i RMF Clas sic. 

Łu kasz Wa li gór ski

4.�Fe�sti�wal�Mu�zy�ki�Fil�mo�wej�w Kra�ko�wie�
(19-22�ma�ja).�Szcze�gó�ły:�www.fmf.fm
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rejs filmowy

Gwiaz dy, Wiedź min, Czas ho no ru 
Mu zy ka z fil mów, se ria li i gier kom pu te ro wych za brzmi na ży wo 
pod czas 4. Fe sti wa lu Mu zy ki Fil mo wej w Kra ko wie

Oficjalnym europejskim wydawcą gry Wiedźmin
2: Zabójcy Królów jest Namco Bandai.

Joe Hisaishi
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N
i na, bo ha ter ka Czar�ne�go�ła�bę�dzia�(2010)
Dar re na Aro no fsky’ego, to młod sze
wcie le nie Ery ki, głów nej po sta ci Pia�nist�-
ki, książ ki El frie de Je li nek (1983) i fil mu
Mi cha ela Ha ne ke go (2001). 

Obie ko bie ty po świę ci ły wszyst ko dla sztu ki, a ra -
czej zo sta ły zmu szo ne do te go po świę ce nia przez
swo je do mi nu ją ce, na do pie kuń cze mat ki, któ re
spra wu ją nad ich ży ciem cał ko wi tą kon tro lę. Ulo ko -
wa ły bo wiem w cór kach wła sne, nie speł nio ne am -
bi cje ar ty stycz ne i strze gą ich za zdro śnie
przed in tru za mi, któ rzy mo gli by wska zać im in ną
dro gę. Eri ka i Ni na są więc za ha mo wa ne emo cjo nal -
nie i sek su al nie. Nie ma ją przy ja ciół, ko chan ków,
zna jo mych. Po pra cy mu szą wra cać pro sto do do -
mu, by w ra mach wie czor nej roz ryw ki oglą dać u bo -
ku mat ki te le wi zję. 

Skok�w bok�do sex�-sho�pu

Wi dać jed nak tak że róż ni ce w cha rak te rach 
i po sta wach bo ha te rek obu fil mów, róż ni ce wy ni ka ją -
ce po nie kąd z wie ku i do świad cze nia. Młod sza 

Ni na (na gro dzo na Osca rem ro la Na ta lie Port man) to
isto ta pro sto li nij na i „nie win na”. Czy sta i dzie wi cza.
„Gdy bym szu kał tan cer ki tyl ko do ro li bia łe go ła bę -
dzia, do sta ła byś ją na tych miast” – oznaj mia dziew czy -
nie cho re ograf (Vin cent Cas sel) pod czas prze słu chań
do ob sa dy Je�zio�ra�ła�bę�dzie�go. Ni na nie umie kła mać,
ma ni pu lo wać, kal ku lo wać, snuć in tryg. Nie po tra fi się
na wet… ona ni zo wać – na tych miast sta je jej wte dy
przed ocza mi twarz mat ki. Aż dziw ne, że ktoś ta ki
ucho wał się w swo bod nym świat ku bo he my.
Tym cza sem Ery ka (Isa bel le Hu pert) na uczy ła się,
jak grać z opre sją. Po tra fi wy cią gnąć z niej dla sie -
bie mak sy mal ne ko rzy ści. Jest jej ofia rą, ale też
straż nicz ką. Bez skru pu łów wsy pie roz bi te ka wał -
ki szklan ki do kie sze ni płasz cza uta len to wa nej
uczen ni cy, któ ra mo gła by za czas ja kiś stać się lep -
szą od niej pia nist ką. Ery ka oszu ku je wła sną mat -
kę (An nie Gi rar dot), wy my śla nie ist nie ją ce
spo tka nia i lek cje po to, by sko czyć „w bok”
do sex -sho pu. Obu do wa ła swo je cia ło pan ce rzem
in te lek tu, a uczu cia i na mięt no ści za mie ni ła w sa -
do ma so chi stycz ne fan ta zje sek su al ne. Speł nia się
w voy eu ry zmie – ob ser wu je pa ry upra wia ją ce mi -

łość w sa mo cho dach lub też oglą da fil my w ki nie
por no, nie roz pi na jąc na wet gu zi ka w gar son ce.
Tak że ta sfe ra ży cia jest dla Ery ki ko lej nym in te -
lek tu al nym wy zwa niem trak to wa nym z zim nym
dy stan sem i pod da nym ter ro ro wi hi po kry zji.
Choć sa ma wą cha chu s tecz ki na są czo ne sper mą
i ma rzy o sa dy stycz nym ko chan ku, jed no cze śnie
besz ta ucznia, któ re go przy ła pa ła na prze glą da niu
„świń skiej” ga zet ki.

Schu�mann�na zim�no

Za rów no Aro no fsky, jak i Je li nek/Ha ne ke od wo łu -
ją się w swo ich dzie łach do dzie dzic twa ro man ty -
zmu. To wte dy wy nie sio no sztu kę na wy ży ny,
uzna no ją za war tość ab so lut ną, god ną naj wyż szych
po świę ceń i ofiar. Ukształ to wa no ide ał ar ty sty bun -
tow ni ka, któ ry idzie pod prąd po glą dom i do świad -
cze niom więk szo ści, za tra ca się w swo im dzie le,
śmia ło wkra cza w ciem ne re wi ry rze czy wi sto ści. 
Pia�nist�ka po ka zu je kul tu rę, w któ rej re wo lu cyj ne
zmie ni ło się w kon wen cjo nal ne. Ery ka spe cja li zu je
się w mu zy ce Schu ber ta, po tocz nie ko ja rzo nej

56

Ła bą dek i su ka
Czar ny ła będź to bru ko wa wer sja Pia nist ki. 

Po do bień stwa i róż ni ce tro pi Bar tosz Żu ra wiec ki.
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Natalie Portman za rolę tancerki Niny w Czarnym łąbędziu dostała Oscara.



z „uczu cio wo ścią”. Sa ma jed nak jest uczuć po zba -
wio na, czy też ra czej spy cha je w głąb swe go je ste -
stwa. Po tra fi do sko na le za na li zo wać i ro ze brać
na czę ści dzie ła Schu ber ta czy Schu man na, ale znaj -
du ją się one w grun cie rze czy po za za się giem jej oso -
bi ste go do świad cze nia. Ery ka ży je w świe cie
au striac kie go miesz czań stwa, gdzie utwo ry ro man -
tycz nych kom po zy to rów są czę ścią kul tu ro wej tre -
su ry (jak u nas Cho pin, któ re go wszy scy Po la cy
ma ją obo wią zek uwiel biać). 
„Per wer syj ne” wy pra wy Ery ki moż na uznać za pró -
by zbli że nia się do twór czo ści wy mie nio nych kom -
po zy to rów, po zna nia ich ciem nej praw dy,
prze mil cza nej przez ofi cjal ne wy kład nie. 
Pia�nist�ka kon fron tu je ro man tycz ne dzie dzic two ze
współ cze snym kon tek stem. Po ka zu je, jak ob cią że -
nie, wręcz spę ta nie tra dy cją, de for mu je cha rak te ry
i re la cje mię dzy ludz kie i jak ha mu ją co wpły wa
na roz wój kul tu ry.

Wstro�nę�me�lo�dra�ma�tu

Na to miast Czar�ny�ła�będź przyj mu je ro man tycz ną
kon wen cję z ca łym do bro dziej stwem in wen ta rza.
Dla te go też – mi mo efek tów spe cjal nych i no wo cze -
snych „ozdob ni ków” ty pu środ ki psy cho tro po we
czy seks les bij ski – jest wła ści wie bar dzo dzie więt -
na sto wiecz ny. Prze no si po pu lar ny wów czas w li te -
ra tu rze mo tyw so bo wtó ra, złe go al�ter� ego (patrz
utwo ry Ed ga ra Ala na Poe, Do sto jew skie go, książ ka
Dok�tor�Je�kyll�i pan�Hy�de Ste ven so na). Po ru sza się
mię dzy opo zy cja mi: biel i czerń, nie win ność i wy uz -
da nie, sztu ka i ży cie. Pod kre śla, że dzie ło stwo rzyć
moż na tyl ko przez „akt cał ko wi ty”, przez zło że nie

z sie bie ofia ry na oł ta rzu sztu ki. Gdy słyn na pri ma -
ba le ri na Beth zo sta je ode sła na na eme ry tu rę, nie wy -
obra ża so bie dal sze go ży cia bez sce ny. Pró bu je więc
po peł nić sa mo bój stwo.
Ba let Pio tra Czaj kow skie go Je�zio�ro�ła�bę�dzie�bar dzo
do brze pa su je do kon cep cji Dar re na Aro no fsky’ego.
Po mysł, aby jed na tan cer ka wy ko ny wa ła obie par tie
Odet ty i Ody lii, jest moc no osa dzo ny w tra dy cji wy -
sta wia nia te go słyn ne go ba le tu. Je go fa bu ła by wa
trak to wa na dość swo bod nie – w jed nych wer sjach
koń czy się hap�py�en�dem, w in nych wręcz prze ciw nie.
Twór cy fil mu wy bra li za koń cze nie nie szczę śli we, by
spleść je z au to de struk cyj ną si łą, ja ka na pę dza Ni nę
dą żą cą do per fek cyj ne go od tań cze nia po dwój nej ro -
li. Co zna mien ne, rów nież uka za na w fil mie cho re -
ogra fia – wbrew pa da ją cym z ekra nu buń czucz nym
za pew nie niom o jej ory gi nal no ści i pre kur sor skim
cha rak te rze – wy glą da na der kon wen cjo nal nie. Wpi -
su je się w dzie więt na sto wiecz ne ka no ny ba le tu. 

Kto�kry�ty�ku�je�kul�tu�rę?

W ścież ce dźwię ko wej bo daj więk sze zna cze nie niż
pa te tycz ne frag men ty par ty tu ry ma mu zy ka ilu stra -
cyj na Clin ta Man sel la, któ ra – jak to w ame ry kań -
skich pro duk cjach by wa – ma przede wszyst kim
po bu dzać emo cje wi dzów. To też np. czę sto po ja wia
się w niej cre�scen�do, cha rak te ry stycz ne dla „opra wy”
thril le rów, su ge ru ją ce cza ją cą się gdzieś w cie niu
gro zę. Ale Man sell po tra fi też za sko czyć, choć by
dźwię ka mi mar sza po grze bo we go roz brzmie wa ją -
cy mi w sce nie, gdy Ni na skła da wi zy tę oka le czo nej
ko le żan ce. Dla od mia ny, w Pia�ni�st�ce�mu zy ki ilu stra -
cyj nej nie ma w ogó le. Nie kie dy tyl ko utwo ry gra ne

na lek cjach pro wa dzo nych przez bo ha ter kę trwa ją
jesz cze w sce nach wi zyt Ery ki w miej scach „zde gra -
do wa nych”, czy li sex -sho pach. Za ska ku ją co, a dla
nie któ rych pew nie szo ku ją co, „ko men tu ją” one por -
no gra ficz ne ob ra zy.
Czar�ny�ła�będź jest więc, w mo im mnie ma niu, bru -
ko wą wer sją Pia�nist�ki, do sto so wa ną do przy zwy cza -
jeń sze ro kie go gro na od bior ców. Je li nek i Ha ne ke
kry ty ku ją kul tu rę. Aro no fsky sprze da je nam ko lej -
ną, stan dar do wą opo wiast kę o ar ty ście, któ ry po padł
w obłęd pod czas two rze nia i za pła cił naj wyż szą ce -
nę za do sko na łość swe go dzie ła. BM

Pianistka, Ery ka (Isa bel le Hu ppert)
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Kla sy ka mu zycz na, kla sy ka
ki no wa

Beetho ven, Bar ber, Ri chard Strauss to naj lep si kom po zy to rzy mu zy ki fil mo wej. 
ŁU KASZ WA LI GÓR SKI
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2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka

Jak zostać królem
Toma Hoopera



M
u zy ka kla sycz na jest obec na w fil mie
nie mal od po cząt ku. Za nim po ja wił
się po mysł kom po no wa nia ścież ki
dźwię ko wej spe cjal nie pod ob raz,
wy ko rzy sty wa no zna ne utwo ry

do uroz ma ica nia pierw szych ru cho mych ob ra zów.
Zaj mo wa li się tym ta pe rzy (pia ni ści akom pa niu ją -
cy nie mym fil mom w ma łych ki nach) bądź skrom ne
or kie stry ki no we, któ re za czę ły po wsta wać na po -
cząt ku XX w. Z po cząt ku słu ży ło to za głu sza niu gło -
śno dzia ła ją ce go pro jek to ra, a wy ko ny wa na mu zy ka
rzad ko mia ła zwią zek z wy świe tla nym fil mem.
Z cza sem do strze żo no do dat ko wy wa lor wy ni ka ją -
cy z po łą cze nia mu zy ki i ob ra zu – emo cje. To do -
pro wa dzi ło do po wsta nia mu zy ki fil mo wej ta kiej,
ja ką zna my dziś, a więc od po cząt ku do koń ca kom -
po no wa nej na po trze by kon kret ne go ob ra zu.
Się ga nie po utwo ry mu zy ki kla sycz nej przez re ży se -
rów jest dziś uwa ża ne za do wód ich mu zycz nej eru -
dy cji. Cza sem wy ko rzy sta nie utwo ru kla sycz ne go
skut ku je sce ną, któ ra prze cho dzi do hi sto rii ki -
na – wy star czy prze śle dzić lo sy naj czę ściej wy ko rzy -
sty wa nych te ma tów kla sycz nych w róż nych fil mach,
przez róż nych re ży se rów. 

Beetho�ven

Au tor Sym�fo�nii „Ero�iki” jest bo daj naj chęt niej przy -
ta cza nym w ki ne ma to gra fii mi strzem kla sy ki. Ob li -
czo no, że za cy to wa no go aż w sze ściu set fil mach,
choć za pew ne by ło ich jesz cze wię cej. Re ży se rzy fil -
mo wi z ca łe go je go do rob ku upodo ba li so bie szcze -
gól nie kil ka kom po zy cji – słyn ne Dla� Eli�zy,
frag men tyV i IX Sym�fo�nii. Nie daw no wi dzo wie mie -
li oka zję usły szeć te mat Al�le�gret�ta z VII Sym�fo�nii
w osca ro wym fil mie To ma Ho ope ra Jak�zo�stać�kró�-
lem. Wy ko rzy sta nie tej kom po zy cji w fi na ło wej czę -
ści fil mu przy ćmi ło ca łą no mi no wa ną do Osca ra
ścież kę dźwię ko wą, au tor stwa Ale xan dre’a De spla -
ta. Sce na, w któ rej król Je rzy VI (Co lin Firth) prze -
ma wia do na ro du przez łą cza ra dio we w pierw szych
dniach II woj ny świa to wej, dzię ki mu zy ce Beetho ve -
na zy ska ła na po wa dze i do stoj no ści. Utwór za gę ścił
at mos fe rę fil mu, pod kre śla jąc hi sto rycz ne zna cze -
nie tej waż nej sce ny.
W nie co in ny spo sób wy ko rzy stał go Tar sem Singh
w Ma�gii�uczuć. Tę prze peł nio ną pięk ny mi zdję cia -
mi i fan ta stycz ny mi wi zja mi hi sto rię roz po czy na te -
mat Al�le�gret�ta. We wstę pie fil mu wi dzi my czar no -

-bia łą, bar dzo spo wol nio ną se kwen cję ak cji ra to wa -
nia ko nia to ną ce go w rze ce. Dra ma tycz na sce na, zi -
lu stro wa na je dy nie mu zy ką Beetho ve na, sta je się
w jed nej chwi li nie zwy kłym po ema tem, od któ re go
nie moż na ode rwać oczu. 
Do fil mu chęt nie bra no nie zwy kle pięk ny te mat Ada�-
gia z V Kon�cer�tu�for�te�pia�no�we�go�Es�-dur�– wy star czy
wspo mnieć Sto�wa�rzy�sze�nie�Umar�łych�Po�etów�z Ro bi -
nem Wil liam sem czy�Za�bić�pre�zy�den�ta�z Se anem Pe -
anem w ro li głów nej. Tak uczy nił też Tom Ho oper
we wspo mnia nym dra ma cie Jak�zo�stać�kró�lem. Kon -
cert, na zwa ny zresz tą Ce�sar�skim, ide al nie wpa so wał
się do stoj nym to nem w mo nar szą te ma ty kę, w nie -
zwy kle sty lo wy spo sób pod su mo wu jąc ca ły film.
Chy ba jed nak naj bar dziej zna nym mo men tem w hi -
sto rii ki na, w któ rym po ja wia się Ada�gio, jest sce -
na z Pik�ni�ku�podWi�szą�cą�Ska�łą�Pe te ra We ira.

Bar�ber

Kon trast dra ma tycz ne go ob ra zu ze spo koj ną mu zy -
ką wie lo krot nie w hi sto rii ki na bu do wa ny był z po -
mo cą mu zy ki kla sycz nej. Do sko na łym przy kła dem
jest Ada�gio� na smycz�ki�Sa mu ela Bar be ra, bar dzo
efek tow nie za cy to wa ne w fil mie Plu�tonOli vie ra Sto -
ne’a. Ten dra mat wo jen ny z 1986 r. opo wia da hi sto -
rię wy sła ne go do wal ki w Wiet na mie mło de go
żoł nie rza, któ ry pod wpły wem trau ma tycz nych
prze żyć prze cho dzi prze mia nę i sta je się pa cy fi stą.
To wła śnie mu zy ka spra wia, że Plu�ton nie jest zwy -
kłym fil mem wo jen nym. Je go głęb sze prze sła nie
i po etyc ki wy dźwięk są za słu gą ele gij nej mu zy ki,
któ ra w naj waż niej szych mo men tach spo wal nia ak -
cję i pro wo ku je do za du my nad rze czy wi stym sen -
sem oglą da nych scen. Ada�gio�na smycz�ki po ja wia się
w fi na le fil mu, gdy głów ny bo ha ter, oka le czo ny
w wal ce, jest ewa ku owa ny śmi głow cem z po la bi twy.
To mo ment, w któ rym milk ną wszel kie dźwię ki, da -
jąc prze strzeń mu zy ce Bar be ra. Na ekra nie, w sze -
ro kim pla nie, wi dać po roz rzu ca ne cia ła żoł nie rzy,
spa lo ne la sy, le je po wy bu chach bomb… To sce na,
któ ra na trwa łe za pi sa ła się w hi sto rii ki na.
W nie co mniej po etyc ki spo sób wy ko rzy stał Bar -
be ra Je an -Pier re Jeu net w Ame�lii. Ada�gio�po ja wia
się w mo men cie, gdy głów na bo ha ter ka oglą da te -
le wi zyj ną re la cję z tra gicz nych wy da rzeń na świe -
cie. Po dob nie jak u Sto ne’a dzie ło Bar be ra
po słu ży ło do uwy pu kle nia dra ma ty zmu oglą da -
nych scen, jed nak si ła ta kie go po łą cze nia oka za ła

się du żo słab sza niż w Plu�to�nie. 
Ada�gio sta ło się też emo cjo nal ną dźwi gnią fil mu Da -
vi da Lyn cha Czło�wiek�słoń�(1980). Sły sza ne na na pi -
sach koń co wych, nie ja ko pod su mo wa ło hi sto rię
męż czy zny o po twor nie znie kształ co nej gło wie, któ -
ry przez la ta był atrak cją ob jaz do we go cyr ku. Uży cie
kom po zy cji Bar be ra spra wia ło, że wi dzo wie zo sta wa -
li dłu żej w ki no wych fo te lach, od da jąc się re flek sji
sen sem czło wie czeń stwa i ludz kie go okru cień stwa. 

Strauss

Opi su jąc naj waż niej sze mo men ty w hi sto rii ki na ilu -
stro wa ne mu zy ką kla sycz ną, nie moż na po mi nąć
dzie ła Stan leya Ku bric ka – 2001:�Ody�se�ja�ko�smicz�na.
Trud no bo wiem zna leźć in ny przy kład tak wie lo war -
stwo we go po wią za nia utwo ru kla sycz ne go z ob ra -
zem. Słyn ny re ży ser nie ja ko te ma tem prze wod nim
swo je go fil mu uczy nił Wstęp�z po ema tu sym fo nicz -
ne go Ri char da Straus sa Ta�ko� rze�cze� Za�ra�tu�stra,
skom po no wa ne go z in spi ra cji trak ta tem Frie dri cha
Nie tz sche go. Idee fi lo zo ficz ne za war te w tym dzie le
by ły rów nież fun da men tem fil mu Ku bric ka, dla te go
wy ko rzy sta nie w nim Straus sa jest oczy wi stym hoł -
dem dla obu dzieł. Po emat po ja wia się trzy krot nie,
w tym ja ko ilu stra cja mo men tu od kry cia przez człe -
ko kształt ną mał pę na rzę dzia, ja kim by ła zwy kła
kość. Sce na ta jest me ta fo rą jed ne go z twier dzeń
trak ta tu Nie tz sche go, mó wią ce go o prze cho dze niu
czło wie ka na wyż szy etap ewo lu cji. Ta�ko�rze�cze�Za�-
ra�tu�stra�po ja wia się też dwu krot nie w sce nach roz -
gry wa ją cych się w ko smo sie (po czą tek
i za koń cze nie fil mu), bę dąc tym ra zem od zwier cie -
dle niem „za gad ki wszech świa ta”, któ rej mu zy ko lo -
dzy do pa tru ją się w kon kret nych se kwen cjach
akor dów te go dzie ła. 
Pró by póź niej sze go wy ko rzy sta nia tych sa mych
kom po zy cji Straus sa przez in nych re ży se rów nie -
uchron nie na su wa ły sko ja rze nia z dzie łem Ku bric ka.
Ża den z tych ob ra zów nie był w sta nie prze zwy cię -
żyć te go po rów na nia, dla te go z cza sem wy wo ła nie
sko ja rze nia z 2001:�Ody�se�ją�ko�smicz�ną sta ło się na -
rzę dziem, wy ko rzy sty wa nym przez fil mow ców.
Cza sem miał to być wy raz hoł du, jak w fil mie 2010:
Odys�sey�Two�w re ży se rii Pe te ra Hy am sa, czę ściej
jed nak spro wa dza ło się do zwy kłej pa ro dii lub pa -
sti szu, jak w ob ra zach Czło�wiek�z księ�ży�ca, Mój�przy�-
ja�ciel�Mar�sja�nin, Toy�Sto�ry 3 czy Ma�li�żoł�nie�rze. 

BM
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Eu ry an the na pły cie
Pra wie tuż przed ju bi le uszo wym Wiel ka noc nym Fe sti wa lem Lu dwi ga van Beetho -
ve na tra fił do na szych rąk trzy pły to wy al bum z na gra niem Eu�ry�an�the Car la Ma rii
von We be ra, któ re go do ko na no w ubie głym ro ku pod czas jed ne go z fe sti wa lo -
wych kon cer tów – 27 mar ca 2010 r. 
Wy ko na niem w Fil har mo nii Na ro do wej dy ry go wał wów czas Łu kasz Bo ro wicz, ty -
tu ło wą par tię za śpie wa ła wy bit na nie miec ka so pra nist ka Me la nie Die ner. Ich wy -
ko na nie ze wszech miar za słu ży ło na to, by tra fić na pły tę, tym bar dziej ja ko
re je stra cja li�ve, któ ra od da je dy na mi kę i wi tal ność kon cer to wej in ter pre ta cji oraz
po zwa la od czuć at mos fe rę tam te go wie czo ru. Na gra nia chce się za tem słu chać już
od pierw szych tak tów uwer tu ry.
To już trze ci al bum po wsta ły w ko pro duk cji Sto wa rzy sze nia im. Beetho ve na oraz
Ra dio wej Agen cji Fo no gra ficz nej. Wcze śniej by ły Lo�doïska Che ru bi nie go i Der
Berg�ge�ist Spo hra. Po dob nie jak Eu�ry�an�the, są to „ży we na gra nia” po wsta łe pod czas
Wiel ka noc ne go Fe sti wa lu. Wspo mnia ne ty tu ły na le żą do tzw. oper za po mnia nych,
któ rych war tość prze ma wia za wskrze sze niem ich i po wro tem – przy naj mniej
na chwi lę – do ży cia kon cer to we go. Ma to od kil ku lat miej sce wła śnie na Fe sti wa -
lu Beetho ve now skim (w tym ro ku za brzmi Ma�ria�Pa�dil�laDo ni zet tie go). Je go or -
ga ni za to rzy słusz nie dba ją o to, by każ dy z utwo rów zo stał póź niej utrwa lo ny
na pły cie. Być mo że Eu�ry�an�the ta ki za bieg był naj mniej po trzeb ny, po nie waż ist nie -
ją wcze śniej sze na gra nia tej wiel kiej ope ry ro man tycz nej, przede wszyst kim pierw -
sze na gra nie ca łej par ty tu ry pod ba tu tą Mar ka Ja now skie go, z Jes sye Nor man w ro li
ty tu ło wej (1974). Bar dzo do brze zna na jest „wy strza ło wa” uwer tu ra, choć by z na -
gra nia słyn ne go Wil hel ma Furtwängle ra. Ope ra wy szła jed nak spod rę ki mi strza,
twór cy nie miec kiej ope ry do by ro man ty zmu i słyn ne go Wol�ne�go�strzel�ca.Nie za -
szko dzi więc ko lej na wer sja, tym bar dziej, że wy ko na nie pod ba tu tą Bo ro wi cza ma
du żo wa lo rów. Na le żą do nich świet na dys po zy cja Pol skiej Or kie stry Ra dio wej
oraz Chó ru Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej w Bia łym sto ku oraz ja śnie ją ca gwiaz -
da z Fin lan dii, czy li He le na Jun tu nen (mez zo so pran) w ro li złej Eglan ty ny. Naj -
wspa nial sze frag men ty tej nie zmier nie cie ka wej ope ry, któ re u We be ra przy pa dły
Eglan ty nie, czy li de mo no wi w ko bie cym wcie le niu, brzmią bar dzo prze ko nu ją co
w wy ko na niu mło dej śpie wacz ki. O ile Jun tu nen pre zen tu je świe żość i en tu zjazm,
to Me la nie Die ner (Eu ry an the) – doj rza łość i su ge styw ność, któ re po mo gły jej
oży wić „pa pie ro wą” po stać nie wia ry god nie po czci wej pro ta go nist ki, ko bie ty bez
ska zy (przy po mnij my, że li bret to to głów na sła bość tej ope ry We be ra). Ro le mę -
skie zo sta ją nie co w ty le, wy róż nia się Ste phen Gadd ja ko Ly siart.
Al bum wy da no nie zwy kle sta ran nie. Do płyt do łą czo no li czą cą 172 stro ny ksią -
żecz kę ze wstę pem Mał go rza ty Ja nic kiej -Słysz, stresz cze niem i peł nym li bret tem
w trzech ję zy kach (w tym rów nież w ję zy ku ory gi na łu, czy li po nie miec ku), oraz
no ta mi o wy ko naw cach w pol skiej i an giel skiej wer sji ję zy ko wej. W dzi siej szych,
ma ło życz li wych fo no gra fii cza sach bu dzi to sza cu nek i po dziw dla wy daw ców.

KD

Carl Ma ria von We ber, Eu�ry�an�the, Pol skie Ra dio SA, Sto wa rzy sze nie im. Lu dwi ga van Beetho -
ve na (li�ve�re�cor�ding)
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recenzja

Spo tka nie z mi strza mi
Srebr na Ko lek cja ty go dni ka „Po li ty ka” to 15 fo no gra ficz nych por tre -
tów wiel kich mu zy ków, skrzyp ków, pia ni stów, śpie wa ków, dy ry gen -
tów. No sząc się z za mia rem wy da nia se rii z mu zy ką kla sycz ną,
wy daw ca zde cy do wał się pod jąć współ pra cę z EMI i się gnąć do prze -
past ne go ar chi wum tej fir my. Sa ma idea se rii por tre tów nie jest no wa.
Dla przy kła du, po dob ną wy dał pięć lat te mu nie miec ki dzien nik „Die
Ze it”. Za miast iść w stro nę for mu ły „the best of” i pro po no wać szla -
gie ry mu zy ki kla sycz nej z od ku rzo nych na grań ar chi wal nych, wy daw -
ca po sta no wił po ka zać naj wy bit niej szych mu zy ków, z któ ry mi fir ma
EMI współ pra co wa ła przez dzie się cio le cia. „Die Ze it”, któ ry tak że ko -
rzy stał z za so bów EMI, sku pił się na ro dzi mych ar ty stach, od da jąc
hołd ta kim mi strzom jak Die trich Fi scher -Die skau, Eli sa beth
Schwarz kopf, Ot to Klem pe rer i oczy wi ście Her bert von Ka ra jan. 
Pol ska se ria – prze ciw nie – skła nia się ku ar ty stom sło wiań skim. Stąd
obec ność wiel kich Ro sjan: Da wi da Oj stra cha, Świa to sła wa Rich te ra,
Mści sła wa Ro stro po wi cza, Gi do na Kre me ra, Ma xi ma Ven ge ro va oraz
Po la ka Pio tra An der szew skie go, któ re go „por tret” roz po czy na se rię. 
15 płyt to oczy wi ście tyl ko nie wiel ka część ogrom ne go ka ta lo gu EMI,
ale wy bra no gi gan tów: Mar thę Ar ge rich, Ma rię Cal las śpie wa ją cą frag -
men ty z oper Do ni zet tie go, Bel li nie go i Tho ma sa (Sce�ny�obłę�du);
Świa to sła wa Rich te ra w mi strzow skich in ter pre ta cjach Schu man -
na (m. in. Kar�na�wał�wie�deń�ski); Ja cqu eli ne du Pré w so na tach Brahm -
sa i Cho pi na; Di nu Li pat tie go w re ci ta lu zło żo nym z utwo rów Ba cha,
Mo zar ta, Schu ber ta i Cho pi na, czy li z te go, w czym ce lo wał naj bar -
dziej. In ni, rów nie wspa nia li mu zy cy w se rii „Po li ty ki” pod re dak cją
Do ro ty Szwarc man, to Le onard Bern ste in, It zhak Per l man, któ ry gra
Beetho ve na i Franc ka, Ki ri Te Ka na wa, da ją ca po pis swo je go kunsz -
tu w re per tu arze od Mo zar ta do Ger sh wi na, Pláci do Do min go w Puc -
ci nim, Ver dim i Lehárze. Jest też Si mon Rat tle ze Świę�tem�wio�sny
Stra wiń skie go i Sin�fo�niet�tą Janáčka. Obec ność wspo mnia ne go Gi do -
na Kre me ra to wiel ki suk ces pa ni re dak tor. Ten ar ty sta ofi cjal nie nie
wy stę pu je w ka ta lo gu EMI, ale je go re ci tal uda ło się wy do być z al bu -
mu, któ ry nie gdyś w Ber li nie za re je stro wał wspól nie z Mar thą Ar ge -
rich (utwo ry Schu man na i Bar tó ka). Nie wszyst kie pły ty to re edy cje,
są tu rów nież kom pi la cje, np. pły ty Do min go i Te Ka na wy zo sta ły zło -
żo ne z od dziel nie wy da nych na grań. 
Wa lo rem wy daw nic twa są rów nież ksią żecz ki z syl wet ka mi ar ty stów
pió ra Do ro ty Szwarc man i za pro szo nych przez nią au to rów, in nych
dzien ni ka rzy mu zycz nych. 
Se ria „Po li ty ki” to zna ko mi ty wstęp do każ dej ko lek cji al bo jej uzu -
peł nie nie o fa scy nu ją ce ar chi wal ne na gra nia mi strzów sprzed lat. Efek -
tow nie bę dzie wy glą dać na każ dej pół ce.

Ma ciej Łu kasz Go łę biow ski





1. Na gry wa nie i prze twa rza nie, ha ła sy mia sta i dźwię ki na tu ry, plą dro fo -
nicz ne prak ty ki di dże jów i swo bod na im pro wi za cja – XX -wiecz ne prak -
ty ki po stę po wa nia z dźwię ka mi tak, by sta ły się mu zy ką,
od daw na pro wo ku ją do szer szej re flek sji. Po dob nie jak re la cja mię dzy

kom po zy to rem a wy ko naw cą lub prze su wa ją ca się na na szych oczach
(i uszach) gra ni ca mię dzy dźwię kiem, któ ry jest mu zy ką, a dźwię kiem
per�se. W 2004 r. na kła dem wy daw nic twa Con ti nu um uka za ła się w Sta -
nach Zjed no czo nych książ ka trak tu ją ca o tych wła śnie zja wi skach za cho -
dzą cych w mu zy ce od co naj mniej stu lat, zaś pod ko niec ubie głe go ro ku,
na kła dem ofi cy ny sło wo/ob raz te ry to ria, uka zał się jej pol ski, zbio ro wy
prze kład ze wstę pem Mi cha ła Li be ry. Kul�tu�ra�dźwię�ku.�Tek�sty�o mu�zy�ce
no�wo�cze�snej�to dzie więć roz dzia łów i… 500 stron, na któ rych dwóch
Ame ry ka nów – Chri stoph Cox, pro fe sor fi lo zo fii w Hamp shi re Col le ge,
i Da niel War ner, kom po zy tor i wy kła dow ca – za mie ści ło kil ka dzie siąt
tek stów źró dło wych, ma ni fe stów i ko men ta rzy na te mat mu zy ki XX w.
Są to m.in. fu tu ry stycz ny ma ni fest Lu igie go Rus so lo (Sztu�ka�ha�ła�sów),
roz wa ża nia Ed ga ra Varèse’a na te mat gra nic mu zy ki (Wy�zwo�le�nie�dźwię�-
ku), ese je kom po zy to rów, mu zy ków, fi lo zo fów: Ja cqu es’a At ta lie go, Mar -

shal la McLu ha na, Joh na Ca ge’a, Glen na Gou l da, Karl he in za Stoc khau -
se na, Oli Stock fel ta. Więk szość tek stów na pi sa na jest ję zy kiem pro stym,
zro zu mia łym dla prze cięt ne go zja da cza chle ba. Ty po wo an glo sa ska tra -
dy cja ja sno ści i ko mu ni ka tyw no ści jest tej książ ki ogrom ną za le tą.

2. Czym jest a czym nie jest Kul�tu�ra�dźwię�ku? Jest pró bą ogar nię cia no -
wych zja wisk dźwię ko wych, ale bez wy ty cza nia mię dzy ni mi gra nic. Nie
jest pod ręcz ni kiem hi sto rii mu zy ki – nie znaj dzie my w niej na wet
wzmian ki o mu zy ce Oli vie ra Mes sia ena, Wi tol da Lu to sław skie go, Lu -
igie go No na czy Gérar da Gri seya. Mu zy ka jest w niej opi sa na z per spek -
ty wy eks pe ry men tu ją cych ar ty stów prak ty ków i fi lo zo fów
ob ser wu ją cych prze mia ny za cho dzą ce w kul tu rze, głów nie za spra wą re -
wo lu cji elek tro nicz no -me dial nej. Nie jest na wet pró bą po rząd ko wa nia
i szu flad ko wa nia. Mu zy ka po waż na i pop, jazz i hip -hop – po dzia ły i wy -
ty cza nie gra nic mię dzy nur ta mi i ga tun ka mi nie in te re su ją au to rów tej
książ ki. Ich ce lem jest opo wie dze nie o świe cie dźwię ków, któ re są lub
mo gą być mu zy ką.

3. „Je śli sły sze li by śmy mi kro świat, pew nie sły sze li by śmy tak że, jak funk -
cjo nu je mózg” – pi sze w swo im ese ju Pau li ne Oli ve ros. Z ko lei Lu igi
Rus so lo w 1913 r. en tu zja stycz nie za uwa ża, że „ludz kie uszy są nie za -
spo ko jo ne”. Słu cha nie, uważ ność, roz ma itość spo so bów słu cha nia – ta
per spek ty wa po wra ca w wie lu tek stach i jest wKul�tu�rze�dźwię�ku jed nym
z naj waż niej szych wąt ków. Za gu bio nym w gąsz czu no wych dźwię ko -
wych zja wisk John Ca ge do ra dza spo kój i dy stans: „Je śli czu jesz się
czymś znu dzo ny po dwóch mi nu tach, spró buj ro bić to przez czte ry. Je -
śli na dal cię to nu dzi, rób to przez osiem mi nut, przez 16, 32. W koń cu
do strze żesz, że wca le nie jest to nud ne, wręcz prze ciw nie – bar dzo cie -
ka we”. R. Mur ray Scha fer słu cha świa ta i do strze gł szy „ska że nie dźwię -
ko we go śro do wi ska ha ła sem”, pro po nu je no wą eko lo gię słu cha nia.
Z ko lei oso bom przy wy kłym do kon tak tu z mu zycz ny mi ar cy dzie ła mi
Ola Stock felt tłu ma czy, że „mu si my słu chać kra jo bra zu miej skie go, że -
by go uczło wie czyć”. Wciąż ak tu al ne są też spo strze że nia Glen na Gou -
l da, któ ry 60 lat te mu opi sał da le ko idą ce kon se kwen cje na gry wa nia
i mon ta żu dźwię ku.

4. Co xa i War ne ra nie in te re su je mu zy ka, któ ra w XX w. by ła po le mi ką
lub kon ty nu acją XVIII - i XIX -wiecz nej tra dy cji. In te re su je ich to, co
w sza lo nych i wi zjo ner skich umy słach mu zycz nych ra dy ka łów wy ty czy -
ło mu zy ce cał ko wi cie no we per spek ty wy. Nie jed nost ko wy ge niusz, lecz
cią głe kre owa nie dźwię ków i słu cha nie oto cze nia, na tu ry i cy wi li za cji;
ra czej Ca ge niż Stoc khau sen, McLu han niż Ad or no to pa tro ni wi zji mu -
zy ki, ja ką po znać moż na czy ta jąc te pa sjo nu ją ce tek sty.
Kom po zy tor ski ge niusz to we dle au to rów książ ki za bo bon prze szło ści
– ich in te re su je mu zycz ny ega li ta ryzm i eks plo zja twór czo ści, do ko nu -
ją ca się za spra wą roz wo ju tech no lo gii. W ce nie jest dźwię ko wa kre atyw -
ność, za rów no gra nia, jak i słu cha nia, zaś eks pe ry ment nie jest już tyl ko
pre kom po zy tor ską prak ty ką, lecz co dzien no ścią. Czy tak za kre ślo na per -
spek ty wa mo że prze mó wić do ko ne se rów Beetho ve na i Brahm sa? Nie -
ko niecz nie, każ de mu po zwo li jed nak le piej słu chać, sły szeć oraz
ro zu mieć mu zy kę na szych cza sów.

Ewa Szcze ciń ska (Pol skie Ra dio)

Kul�tu�ra�dźwię�ku.�Tek�sty�o mu�zy�ce�no�wo�cze�snej, wy bór i re dak cja Chri stoph
Cox, Da niel War ner, sło wo/ob raz te ry to ria 2010
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muzyka do czytania

„Rób to przez osiem mi nut…”
Ta kiej książ ki, jak Kul tu ra dźwię ku, jesz cze w Pol sce nie by ło. 



Od pierw szej stro ny

Przed sta wia my ga le rię okła dek „Beetho ven Ma ga zi ne”.
Nasz pierw szy co ver (nr 1/09) oka zał się strza łem w dzie -
siąt kę – mi ni ma li stycz ny, kla row ny w for mie pro jekt Wi tol -
da Sie masz kie wi cza, dy rek to ra ar ty stycz ne go pi sma, zo stał
na gro dzo ny Grand Fron tem za naj lep szą okład kę w ka te go -
rii cza so pism ogól no pol skich w 2009 r.; po ko nał pro jek ty ta -
kich gi gan tów pra so wych, jak „Po li ty ka”, „Ma chi na”, „Vi va!”,
„New swe ek Pol ska”.
W tym ro ku o przy zna wa ny przez Izbę Wy daw ców Pra sy
Grand Front 2011 bę dą wal czy ły pierw sze stro ny pi sma,
przed sta wia ją ce dy ry gen ta Pa avo Järvie go (nr 7/10) oraz ry -
su nek Bart ka Ma ter ki (6/10) – po dob nie jak w po zo sta łych
przy pad kach, za pro jek to wał je Wi told Sie masz kie wicz.

Więk szość okła dek ma ga zy nu ozdo bi ły pra ce wy bit nych pol -
skich ma la rzy. Bar tek Ma ter ka go ścił na pierw szej stro nie
trzy ra zy (2/09, 6/10, 9/10). Jed na z okła dek za cy to wa ła pla -
kat Mar ci na Ma cie jow skie go, re kla mu ją cy Wiel ka noc ny 
Fe sti wal Lu dwi ga van Beetho ve na w ubie głym ro ku (4/09).
Na po trze by pią te go nu me ru ma ga zy nu (był pre zen to wa ny
pod czas tar gów MI DEM 2010 w Can nes), ten zna ko mi ty 
ar ty sta stwo rzył au tor ską in ter pre ta cję hi sto rycz nych 
por tre tów Ba cha i Beetho ve na. 
Dzie sią ty nu mer pi sma za pre zen to wał pra cę Ja ku ba Ju lia na
Ziół kow skie go, au to ra pla ka tu te go rocz nego, 15. Wiel ka -
noc ne go Fe sti wa lu Beetho ve now skie go. 

Red. 

nasze jedynki




