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Pamiętaj, że człowiek się zmienia, jednak jego przeszłość nigdy.  
 

Becca Fitzpatrick 
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Bach i Beethoven – wspomnienia najdalsze 

 

Chyba każdy kolekcjoner płyt, dawniej analogowych czarnych krążków 

winylowych, dziś srebrnych przeważnie, przynajmniej z jednej strony 

płyt kompaktowych, pamięta najstarsze egzemplarze swojej kolekcji, a 

także ten moment, tę życiową okoliczność czy zdarzenie, od którego 

pasja gromadzenia coraz większej liczby muzycznych nagrań się 

zaczęła. W moim przypadku początek płytowej kolekcji był 

jednocześnie początkiem jakiekolwiek kontaktu z tą dziedziną sztuki, 

która później bez reszty wypełniła mi serce, a później stała się 

zawodem. Miałem dziesięć lat, gdy za swoje pierwsze w życiu 

samodzielnie zarobione pieniądze postanowiłem kupić sobie coś 

wartościowego. Nie wiem, dlaczego mój wybór padł na muzykę 

poważną. Nigdy wcześniej jej nie słuchałem, nie byłem też dzieckiem 

muzyków czy ludzi w jakikolwiek sposób ze sztuką dźwięku 

związanych. Potem, już jako uczeń szkoły muzycznej I stopnia, trochę 

zazdrościłem tym swoim koleżankom i kolego, którzy mieli rodziców – 

muzyków. Może byłoby wtedy łatwiej motywować młodego człowieka 

do żmudnych przecież dla niego ćwiczeń, kiedy przysłowiowe 

„podwórko” kusiło zabawą. Mniejsza o to. Ważne, że w wieku 

dziesięciu lat stałem się dumnym posiadaczem dwóch pierwszych płyt 

swojej późniejszej kolekcji: II Suity orkiestrowej Bacha, nagranej na 

jednym krążku wraz z jego I Koncertem klawesynowym oraz VIII 

Symfonii F-dur Ludwiga van Beethovena. Dlaczego wybrałem te 

właśnie płyty – pojęcia dziś nie mam. Zdecydował zapewne przypadek. 

Na płycie Polskich nagrań z muzyką Bacha był chyba obraz kościoła 

św. Tomasza, ale głowy za to nie dam, a sama płyta dawno się już 
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gdzieś zapodziała. Może to zatem wizerunek miejsca pracy wielkiego 

kantora podziałał na moją chłopięcą wyobraźnię? Z Beethovenem było 

inaczej. Pamiętam jak przez mgłę, że mogłem kupić tylko dwie 

symfonie Beethovena, bo tylko takie były wtedy w sklepie: VI i VIII – 

obie w tonacji F-dur. W komentarzach do płyty przeczytałem, że 

Beethoven o Symfonii Pastoralnej mówił: Wielka F-dur, w 

przeciwieństwie do VIII Symfonii, nazywanej przez niego Małą F-dur. 

Jako dziesięciolatek, który nie znał ani jednej nuty przez Beethovena 

napisanej, choć jego nazwisko obiło mi się już o uszy, stwierdziłem, że 

nie ma sensu zaczynać od Wielkiej, że lepiej zacząć od Małej, choć 

przecież kupowałem kota w worku i pojęcia nie miałem, jakie dźwięki 

odezwą się z głośnika gramofonu Bambino 2, którego największa 

popularność przypadła na początku lat siedemdziesiątych minionego 

wieku. Dziś, przywołując wspomnienia najdalsze, myślę że nieźle 

trafiłem z tym Bachem i Beethovenem. Napisana w Lipsku, w latach 

1738-39, II Suita –h-moll z solowym fletem to arcydzieło francuskiego 

stylu Jana Sebastiana, arcydzieło lekkości, finezji, smaku, ornamentu, 

kobiecego wdzięku. I Koncert klawesynowy d-moll z kolei to twardy 

świat męskiej siły, ale swoistej determinacji, to świat żelaznej 

konsekwencji w budowaniu ritornellowej formy, to brzmienia jak 

najbardziej poważne, a nawet mroczne, to prawdziwie północna 

barokowa polifonia. A na drugim biegunie tej opozycji znalazł się 

Beethoven osobliwy, może najmniej beethovenowski spośród jego 

dziewięciu symfonii, ale z drugiej strony beethovenowski a rebours, bo 

mądrym humorem naznaczony. Wiedział o tym wieloletni przyjaciel 

kompozytora, Anton Schindler, gdy w kontekście VIII Symfonii mówił o 

żartobliwej powadze i poważnym żarcie. Po latach Paul Bekker wyraził 
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to jeszcze ładniej: uśmiechnięta filozofia. Gdybym wtedy źle trafił, być 

może nigdy nie mówiłbym do Państwa z radia, bo wtedy właśnie 

śmiertelnie zachorowałem na muzykę. Pisząc o wspomnieniach 

najdalszych, nie chcę pisać o sobie, bo to rzecz zawsze niezbyt 

zręczna, chcę natomiast przywołać postać w moim przekonaniu 

niezwykłą – kompozytora, muzykologa, dyrygenta, radiowca i 

publicysty, który nigdy w Polsce szerzej znany nie był, a który na 

pamięć z pewnością zasługuje. Był nim William Malloch, nieżyjący już 

kalifornijski muzyk, który dokonał być może najbardziej 

spektakularnego w swojej nowoczesności nagrania bachowskich suit 

orkiestrowych w tym czasie, w którym w Europie toczyły się polemiki na 

temat właściwego wizerunku brzmieniowego tej muzyki. Urodzony w 

roku 1927 w Grand Rapids w stanie Michigan. Studiował muzykologię 

na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który ukończył w roku 

1951, i kompozycję na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, 

gdzie w roku 1958 uzyskał dyplom. Studia podyplomowe odbył w 

wiedeńskiej Akademii Muzycznej. Przez wiele lat był dyrektorem 

muzycznym publicznej stacji Pacifica Radio w Los Angeles, przez 

ponad piętnaście lat pełnił także obowiązki dyrektora Mahler Society of 

California {Kalifornijskiego Towarzystwa Mahlerowskiego}. Był 

muzykiem wszechstronnym: komponował, dyrygował, pisał o muzyce, 

był cenionym i nagradzanym twórcą radiowym. Jego szczególnym 

osiągnięciem był cykl, poświęcony archiwalnym nagraniom muzyki 

Mahlera, opublikowany po raz pierwszy w roku 1967 i przypomniany 

pięć lat później przy okazji nagrania przez Leonarda Bernsteina IV i V 

Symfonii. Jego legendarne zbiory archiwalnych nagrań z pierwszych 

dziesięcioleci historii światowej fonografii jest dziś chlubą Biblioteki 
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Muzycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. I otóż, ten 

człowiek, który przez wiele dziesięcioleci gromadził m.in. takie nagrania 

mahlerowskich opracowań muzyki Bacha, który zdawał sobie 

doskonale sprawę z przepaści estetycznych, stylistycznych, 

fakturalnych i wszelkich innych, który zasłużenie był depozytariuszem 

mahlerowskiego rozumienia muzyki, w roku 1989, gdy miał 62 lata, 

sześć lat przed śmiercią w roku 1996, dokonał nagrania, które 

zelektryzowało wielu melomanów i muzyków, zajmujących się muzyką 

dawną. Utrwalił na kompaktowej płycie cztery orkiestrowe suity Jana 

Sebastiana Bacha wraz z zespołem The Boston Early Music Soloists. 

Dla wielu interpretacja Mallocha była szokująca. Wprawdzie siedem lat 

wcześniej Joshua Rifkin opublikował swoje słynne nagranie Wielkiej 

Mszy h-moll w pojedynczej obsadzie wszystkich głosów wokalno-

instrumentalnych, jednak nikomu wtedy do głowy nie przyszło, że 

muzykę orkiestrową Bacha można w ten sposób – w pojedynczej 

obsadzie głosów – wykonywać. Pamiętam temperaturę tamtych 

dyskusji, które dotyczyły głównie muzyki wokalno-instrumentalnej 

Bacha, choć w swoich artykułach, na które Malloch się powoływał, 

Rifkin wyraźnie wskazywał, że pojedyncza obsada dotyczy także dzieł 

Bacha na orkiestrę napisanych, także tych najbardziej okazale 

instrumentowanych, a więc owych czterech uwertur, z których druga, 

najskromniejsza w obsadzie, najbardziej francuska była w stylu i 

fakturze. Szok, jaki wywołało nagranie Mallocha, opublikowane w roku 

1991, polegał jednak nie tylko na pojedynczej obsadzie głosów 

orkiestry. Dotyczył również nonszalancji, z jaką amerykański dyrygent 

podszedł do europejskiej tradycji interpretowania muzyki Bacha. 

Wymowny w tym względzie był już tytuł płyty: nie Suity orkiestrowe, nie 
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orkiestrowe Uwertury, z czym zwykle mamy do czynienia od 

wydawnictw płytowych po publikacje książkowe, a Suites for Dancing – 

Suity do tańca. Sens pomysłu Mallocha polegał na tym, by – 

korzystając z pojedynczej obsady wszystkich głosów orkiestry – 

wykorzystać również mobilność tego niewielkiego składu i ukazać 

taneczny żywioł bachowskich suit. Dla wielu Europejczyków było to 

obrazoburcze, ale czy obrazoburcze nie były swego czasu kreacje 

Glenna Goulda? Dla mnie było to odkrycie nowej bachowskiej 

konstelacji. U Mallocha żywioł tańca pochłania wszystko. Jeśli w 

tradycyjnie rozumianej uwerturze francuskiej przeciwstawiano sobie 

wolny punktowany wstęp i szybkie fugowane allegro, to w interpretacji 

Mallocha kontrast ten na czym innym zgoła polega, bo oba ogniwa są 

szybkie i taneczne; opozycja ma charakter wyłącznie fakturalny, 

dotyczy użycia odmiennych technik kompozytorskich, a nie tak 

oczywistych parametrów jak tempo wolne i tempo szybkie. Mnie ta 

argumentacja przekonuje, w podobny sposób wypowiadał się inny 

wielki amerykański badacz bachowskiej twórczość – Joshua Rifkin. 

Jednak to William Malloch był tym muzykologiem i tym dyrygentem, 

który zadziwił mnie bez reszty. Można tylko życzyć sobie, by każdy z 

nas po sześćdziesiątce był tak otwarty na rzeczywistość i tak 

zdystansowany do własnej przeszłości, zwłaszcza że w jego przypadku 

była to przeszłość, znaczona wielkością Gustava Mahlera. William 

Malloch zmarł 9 stycznia roku 1996 w wyniku choroby nowotworowej. 

Miał 68 lat.  

 

 Drugi utwór Jana Sebastiana ze wspomnień najdalszych wydobyty 

to I Koncert d-moll na klawesyn i orkiestrę. Jego pierwotna skrzypcowa 
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postać zaginęła, ale z analizy solowej partii klawesynu i pewnych 

specyficznych cech jej faktury, mianowicie obecność odcinków o 

charakterze perfidii, wnosić można, że skrzypcowy pierwowzór 

Koncertu d-moll powstał albo w Weimarze, około roku 1715, gdy młody 

Bach studiował i kopiował świeżo wtedy wydane koncerty Antonia 

Vivaldiego, albo najpóźniej w Kőthen, kiedy Jan Sebastian tworzył 

muzykę świecką dla księcia Leopolda. Dziś znamy tę wersję z 

rekonstrukcji, opublikowanej w Neue-Bach-Ausgabe. Po raz pierwszy 

po partyturę skrzypcowego koncertu d-moll Bach sięgnął w latach 1726 

– 1728. Opracował ją wówczas jako części dwóch kantat: 146 i 188. W 

pierwszej z nich początkowe ogniwo koncertu stało się orkiestrową 

sinfonią z organami obligato, a w wolną część drugą także z 

koncertującą partią organów Bach swoim zwyczajem bez najmniejszej 

trudności wpisał czterogłosową partię pierwszego chóru 146 kantaty. 

Finałowe ogniwo Koncertu d-moll stało się orkiestrową sinfonią z 

koncertującymi organami obligato kantaty 188. A zatem pierwsza 

klawiszowa wersja skrzypcowego pierwowzoru miała postać koncertu 

organowego.  

 

 Pozostaje jeszcze z dzieł jak najdawniej wspominanych VIII 

Symfonia Beethovena. Uśmiechnięta filozofia, jak ją nazwał Paul 

Bekker. Jest w tym określeniu wiele prawdy, ale co ma z tego 

zrozumieć dziesięciolatek, zafascynowany muzyką jako taką, 

fenomenem symfonicznego brzmienia? Pewnie nic. To, co jest 

najpierw, to zwykłe brzmienie orkiestry. Żartobliwa powaga i poważny 

żart? To przychodzi znacznie później. Pozostawmy zatem te dywagacje 

w sferze wiary nie do końca rozumianej i wiedzy nie do końca pojętej 
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na rzecz interpretacji, bo ta nie wyklucza możliwości wspólnej ich 

koincydencji. 
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Niewykluczone, że to fenomen… 

 

 Lubię czytać historię poprzez historię. To znaczy, że na każdy sąd, 

który wypowiadam, staram się spojrzeć z podwójnej perspektywy – 

opinii jak najbardziej teraźniejszej, ze współczesności poczętej i z 

moich doświadczeń do życia powołanej, jak i zarazem – choć rzecz to 

poniekąd paradoksalna – w historii już umieszczonej, zadomowionej, 

de facto – już historycznej. Jeśli czytam myśl, zapisaną sto lat temu, to 

zawsze staram się wyobrazić, jak czytałby ją mój poprzednik sprzed stu 

lat i jak ją dziś ja postrzegam. Weźmy tako oto przykład: dla garstki 

ludzi, zgromadzonych w wiedeńskim pałacu księcia Lobkowitza, w 

grudniu roku 1804, słuchanie prywatnego prawykonania Eroiki 

Beethovena musiało być szokiem; czterdzieści lat później w Wiener 

Musik Zeitung ukazała się mocno spóźniona recenzja tego wydarzenia, 

w której autor stwierdził, że symfonia się nie podobała. Dla mnie opinia 

taka jest nie tylko niezrozumiała, ale i – w pewnym sensie – 

niedorzeczna, ale „dla mnie” sprzed dwustu lat, dla kogoś, kto próbuje 

zrozumieć, więcej nawet – wczuć się w przeciętnego człowieka epoki 

Beethovena, sąd ten byłby zapewne jak najbardziej prawomocny. Co 

najmniej w takim samym sensie, w którym dziś mogę powiedzieć, że 

nie podoba mi się muzyka Lutosławskiego, choć jako człowiek w 

muzyce uczony powinienem wiedzieć, jaka jest jej wartość. Od dawna 

wiem o dwoistości sądów o historii, dwoistości, której na dobrą sprawę 

pominąć nie możemy, bo nie możemy być jednocześnie w dwóch 

różnych czasach i miejscach, mając zarazem dwie różne świadomości. 

Cztery lata temu byłem przed pałacem księcia Lobkowitza, w samym 

centrum wiedeńskiej Starówki. Czy Eroika zszokowałaby mnie dwieście 
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lat temu? Pewnie tak, ale wiedzieć tego nie mogę i nigdy już wiedzieć 

nie będę, bo dziś III Symfonia mnie nie szokuje, tylko zachwyca. 

Pomyślałem sobie o tym wszystkim, wracając do lektury książki, a 

właściwie artykułu – bo zanim stał się częścią książki, był artykułem w 

gazecie – który przed laty napisał Janusz Łętowski: Niewykluczone, że 

to fenomen. Od razu powiem, że rzecz dotyczy jednego z największych 

w moim mniemaniu, choć jest to sąd dość powszechny, dyrygentów 

minionego wieku. Dla renomowanych firm fonograficznych nagrywał 

mało, zaskakująco mało, ale niemal każde jego nagranie było 

wydarzeniem: Piąta i Siódma Beethovena, Czwarta Brahmsa, 

Freischütz Webera, Traviata Verdiego. Większość jego nagrań, 

zrealizowanych głównie w technice live Recording, ukazywało się 

nakładem małych firm fonograficznych, często wręcz niszowych. Te, 

które nagrał studyjnie dla Deutsche Grammophon mogą być ozdobą 

każdej płytoteki, mimo upływu lat.  

Miałem kilkanaście lat, gdy w Ruchu muzycznym przeczytałem 

niewielki artykuł, który wówczas zelektryzował mnie niemal śmiertelnie. 

Po raz pierwszy spotkałem się wtedy z nazwiskiem Carlosa Kleibera, 

dyrygenta, który zmienił moje młode wtedy jeszcze myślenie o muzyce i 

muzyki rozumienie. Rzecz dotyczyła V Symfonii Beethovena; już 

niebawem jednak przekonałem się, że o fenomenie mówić można 

także w kontekście innych kreacji Carlosa Kleibera, choćby tej, jaką 

stworzył ze Staatskapelle Dresden w nagraniu Wolnego strzelca Karola 

Marii Webera 

 

 Sięgnijmy zatem po fragment pamiętnej recenzji Janusza 

Łętowskiego z roku 1975, a więc sprzed prawie czterdziestu lat, 
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recenzji, którą zatytułował jakże wymownie: Niewykluczone, że to 

fenomen… Uprzedzam, że będzie to dość długi cytat, ale ze wszech 

miar warto go przypomnieć: Pisałem kiedyś o ogólnej tęsknocie za 

nowym, wielkim talentem dyrygenckim, talentem na miarę powiedzmy 

Furtwänglera, Szella czy Reinera. Brakowało nam (nam, tzn. 

kolekcjonerom płyt) w ostatnich czasach podobnej osobistości, tym 

bardziej że starsza generacja (do niedawna Bőhm, a po nim Karajan) 

nie wnosi obecnie wiele nowego, kopiując najczęściej dawne własne 

(skądinąd zresztą świetne) wzory. Nawet Bernstein zaczyna już coraz 

bardziej być zasłużonym seniorem, ale następców wielkiego wymiaru 

jak nie ma, tak nie ma. Ogłaszam jednak oficjalnie, że nie jest tak źle! 

Pojawiła się bowiem płyta, która każe przypuszczać, że mamy do 

czynienia z talentem na skalę dawnych kapelmistrzowskich wielkości. 

Myślę tu o nagraniu V Symfonii Beethovena w wykonaniu Wiedeńskich 

Filharmoników pod dyrekcją Carlosa Kleibera. Moja osobista przygoda 

z tą płytą ciągnęła się przez kilka miesięcy. Najpierw przeczytałem 

pierwszą recenzję. Kończyła się mniej więcej tak: „Najlepsze nagranie 

Piątej, jakie mamy od dziesięciu lat”. Pomyślałem wtedy, że nie 

najgorzej świadczy o debiutującym na płytach w symfonicznym utworze 

dyrygencie, jeśli zabiera się od razu do Beethovena, ale jeszcze lepiej, 

jeśli trafia mu się taka recenzja! Ale nie był to tylko przypadkowy traf. 

Światowa prasa płytowa obsypała Kleibera juniora pochwałami, jakich 

od dawna nie miałem okazji czytać. „Wyrosłem na wspaniałym 

nagraniu Piątej pod Erichem Kleiberem – pisze jeden z recenzentów, 

ale jest to czymś niewiarygodnym, że młode pokolenie kolekcjonerów 

otrzymuje wspaniałe nagrania jego syna, który doścignął ojca w energii 

i rozumnej kontroli, ale dodał do tego spontaniczność niespotykaną w 
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studiu.” Inne głosy to istna orgia zachwytów: „wspaniałe pod każdym 

względem”, „znakomicie pomyślane i wykonane”, „nie słabego punktu w 

tym nagraniu”, itd. itp. Wiele jest elektryzujących rzeczy w tym 

nagraniu. Od pierwszego taktu uderza słuchacza szybkie tempo, ale 

też – co ciekawsze – niesamowita, diabelska wręcz dynamika i 

ekspresja gry. Trzeba sobie w końcu zdać sprawę, że Kleiber dyryguje 

Wiedeńskimi Filharmonikami, a więc orkiestrą z wielkimi tradycjami i 

blaskiem, ale przecież dosyć dostojną. Kiedyś znakomity Karl Bőhm 

nagrał z nimi komplet symfonii Beethovena i przy Piątej można było 

zasnąć… Otóż, dostojni Filharmonicy zagrali tę symfonię tak, jakby ich 

życie miało od tego zależeć: od początku jesteśmy w samym sercu 

konfliktu, i to nie byle jakiego! Uderza niewiarygodna intensywność 

brzmienia całego zespołu, podkreślona jeszcze przez ekstremalnie 

zarysowane dynamiczne kontrasty. W drugiej części, która w gruncie 

rzeczy jest cyklem prostych, szesnastkowych wariacji – i często robi 

wrażenie, jakby miała być tylko pomostem do rozbudowanego finału – 

Kleiber zawarł czułość, delikatność i finezję, pozwalające rozkoszować 

się tą muzyką, jakby się ją słyszało po raz pierwszy w życiu. Szybsze 

niż zwykle tempo dwóch ostatnich części nie zmniejsza wcale 

gigantycznego wymiaru napięcia i wielkości – zawsze szukam 

porównań, ale tutaj właściwie trudno je znaleźć. Przeczytałem to, co 

napisałem, i nie wydaje mi się to wszystko szczególnie adekwatne do 

wrażeń, które dostarcza to przepiękne nagranie. Ale słabość słowa 

wobec czysto dźwiękowych zjawisk jest oczywista: czyżbym miał 

jeszcze mnożyć przymiotniki? Płyta jest droga, ale to nadzwyczajna 

płyta. I nagranie nadzwyczajne, i orkiestra, i nade wszystko dyrygent. 
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Wracam do tytułu: nie, nie jest przesadzony: niewykluczone, że to 

fenomen.  

 Tak o nagraniu V Symfonii Beethovena Carlosa Kleibera pisał 

blisko 35 lat temu Janusz Łętowski. Nie ma go już wśród nas, nie ma 

też Carlosa Kleibera. Gdy przeczytałem w Ruchu muzycznym recenzję 

tej płyt – a miałem wtedy jakieś 13 – 14 lat, żyłem w siermiężnej, choć 

w czasach gierkowskich nieco złagodzonej rzeczywistości PRL-u, 

bardzo chciałem mieć tę płytę, a nawet nie tyle ją mieć, ile po prostu jej 

posłuchać. Ale jakie wówczas były możliwości? Praktycznie żadne dla 

zwykłych ludzi. Mój nieżyjący ojciec, a często z nim rozmawiam jak 

Bruno Schulz ze swoim, budował statki. Czasami jeździł służbowo do 

Hamburga, do Bremy i paru innych nadmorskich miast Bundesrepublik 

Deutschland, co wtedy dla ludzi z Polski brzmiało niemal jak 

czarodziejskie zaklęcie. Woził mnie często, gdy byłem jeszcze 

dzieciakiem, do wschodniego Berlina, gdzie za przysłowiowe grosze 

kupowałem dziesiątki partytur. Tym razem, a wiedziałem to z recenzji 

Janusza Łętowskiego, płyta była droga, więc tylko tak mimochodem 

wspomniałem ojcu, że gdyby dało się to kupić, to byłoby fajnie. I zrobił 

mi wielką niespodziankę. Jakieś dwa albo trzy miesiące po lekturze 

Ruchu muzycznego płyta była moja. Jak to wtedy smakowało, ileż 

wzruszeń przysporzyło, choć najważniejsze miało walor zupełnie inny – 

otworzyło mnie na inne rozumienie muzyki. Co myśmy wtedy, tu, w 

Polsce, mieli? Komplet nagrań symfonii Beethovena z Franzem 

Konwitschnym? To w porównaniu z nagraniami Bőhma super-nuda. 

Były, co prawda, dostępne nagrania z Pawłem Kleckim i czeskimi 

filharmonikami, które były o niebo lepsze od Konwitschnego, ale 

kreacja Carlosa Kleibera zmiatała ich z konstelacji fonograficznej na 
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wzór tej emocji, jaka dzieje się na styku palców Boga Ojca i Adama w 

sławnym fresku Michała Anioła z sykstyńskiej kaplicy. Dla nastolatka, 

jakim wtedy byłem, miało to wartość rewolucji kopernikańskiej lub 

kantowskiej, było właściwym odkryciem muzyki Beethovena, choć 

wtedy tak niewiele o nim wiedziałem. Co chcę powtórzyć za Januszem 

Łętowskim? Właściwie wszystko, i nawet dodać jeszcze wiele rzeczy z 

perspektywy milowych nagrań symfonii Beethovena: Hogwooda, 

Harnoncourta, Norringtona, Gardinera, a dziś van Immerseela. Ale – 

jak zauważył pan Janusz ponad ćwierć wieku temu – właściwie po co 

mnożyć przymiotniki? To nie ma sensu. Chcę jednak przytoczyć 

jeszcze dwa zdania z jego recenzji: Nie mam szczególnego daru 

prorokowania, ale sądzę, że płyta z V Symfonią pozostanie w historii 

fonografii. Jest to bowiem pod wszystkimi względami nadzwyczajne 

nagranie. Janusz Łętowski tym razem miał profetyczny dar: to nagranie 

zostało w historii fonografii i do dziś jest ozdobą nagrań 

beethovenowskich symfonii, wykonaną z najczystszego kruszcu. A co 

powiedzieć o dokonanym rok później, też dla Deutsche Grammophon, 

nagraniu VII Symfonii A-dur? Wilhelm Ockham nakazał nam już w 

wiekach średnich nie mnożyć bytów ponad potrzebę, więc pozostańmy 

wierni jego zasadzie: Pluralitas non est ponenda sine necessitate: nie 

trzeba przyjmować wielości bez konieczności. Pozostańmy zatem przy 

Piątej, tym bardziej że chce dziś do dwóch jej interpretacji nawiązać: tej 

legendarnej sprzed lat czterdziestu prawie, i jednej z niedawnych, 

siedem lat temu opublikowanej przez orkiestrę Anima Eterna i jej szefa 

Josa van Immerseela. Obie są dla mnie równie ważne i równie 

frapujące; obie są różne, co jest rzeczą oczywistą, biorąc pod uwagę 

różnice w technice nagrań, profilu orkiestry – szacowni Wiedeńscy 
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Filharmonicy, jej liczebności i instrumentach. Ale czy samo rozumienie 

muzyki czymś istotnym się różni? Chyba nie. To jest pocieszające, bo 

jeśli mamy dobrze rozumieć Beethovena – a zresztą dotyczy to 

wszystkich innych, od Perotina Wielkiego po Pawła Mykietyna – to jest 

to zawsze akt estetyczny osobny i zarazem w jakiś sposób jedyny, tylko 

nam w tym czasie dany.  

 

 Czy po blisko czterdziestu latach można zaproponować coś równie 

fascynującego? Jasne, że można, jeśli robi to muzyk tej klasy, co Jos 

van Immerseel. Więcej nawet, tylko muzyk tej klasy może zmierzyć się 

z legendą nagrania Piątej przez Carlosa Kleibera. Czy coś się różniło? 

Na pierwszy rzut oka i ucha chyba wszystko – orkiestry, praktyki 

wykonawcze, rzeczy tak banalne w orkiestrze, jak artykulacje, jak 

proporcje brzmienia, zwłaszcza w relacji blacha a reszta, reszta 

orkiestry, a te relacje są najbardziej odkrywcze w latach ostatnich, w 

nagraniach Gardinera, czy zwłaszcza Immerseela. Nie ma jednak 

różnic w rozumieniu tej muzyki. Immerseel jest agresywny w blasze i 

tak być powinno, ale kto w roku 1975 w podobnych kategoriach 

pojmował ówczesny świat? Być może jednym z nielicznych był Carlos 

Kleiber.  
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Martin Elste i jego kamienie milowe bachowskich int erpretacji 

 

 Od dawna nurtował mnie taki oto fakt, dość banalny, przyznaję, ale 

zarazem nie dający spokoju: jakim właściwie zjawiskiem w naszej 

kulturze jest fonografia i czym ona w rzeczywistości jest? W jakim 

obszarze współczesności należy ją umieścić? Czy porównanie zbioru 

płyt z biblioteką ma sens? A jeśli tak, to jaki taka analogia może mieć 

kształt? Wychowałem się w kulcie książki, w kulcie słowa, za sprawą 

mojej znakomitej polonistki, która już w czasach licealnych stała się 

moim przyjacielem, której później wypłakiwałem swoje emocjonalne 

żale i miłosne rozczarowania, prowadząc zarazem wielogodzinne 

rozmowy o wszystkim dosłownie, ze szczególnym wskazaniem na 

literaturę, a z którą dziś, kiedy akurat najwięcej mam jej do 

powiedzenia, kontaktu żadnego nie mam, bo okrutna choroba wydziera 

z jej pamięci wszystko, co tylko wydrzeć może. Pamiętam dobrze 

genialną metaforę Borgesa: Wszechświat (który inni nazywają 

Biblioteką) składa się z nieokreślonej, i być może nieskończonej, liczby 

sześciobocznych galerii, z obszernymi studniami wentylacyjnymi  w 

środku, ogrodzonymi bardzo niskimi balustradami. Z każdej galerii 

widać piętra wyższe i niższe: nieskończenie. Układ galerii jest 

niezmienny. W sieni jest lustro, które podwaja wiernie pozory. Ludzie 

wnioskują zazwyczaj na podstawie tego lustra, że Biblioteka nie jest 

nieskończona (gdyby taką rzeczywiście była, po co to złudne 

podwojenie?); ja wolę śnić, że gładkie powierzchnie przedstawiają i 

obiecują nieskończoność… Należę do tych szczęśliwców, którym dane 

było zobaczyć słynne opactwo w Melku, z jego wspaniałą biblioteką, 

więc tym bardziej, w kontekście Umberta Eco, rozumiem metaforę 
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Borgesa. Rozumiem też, że wszechświat nie tylko może być biblioteką, 

ale i płytoteką, że słowo i dźwięk są w gruncie rzeczy tym samym, że 

jedno i drugie brzmi, choć łaska odbioru tego brzmienia bywa różna. 

Zawsze dziwiło mnie dlaczego ludzie wrażliwi na słowo, na układanie 

słów, są często niewrażliwi na składanie dźwięków w harmonijną 

całość. Dotyczy to też procesu odwrotnego. Kiedy ta pradawna, przez 

trubadurów i ich następców doskonale w praktyce opanowana 

umiejętność, gdzieś się zagubiła, znikła. Spróbujmy ją jednak do życia 

przywrócić w bardzo określonym celu; by raz jeszcze zadać pytanie: 

czy fonografia jest sztuką w takim sensie, jak literatura czy malarstwo? 

Czy może być przedmiotem refleksji nie tylko publicystycznej, ale i 

naukowej? Co do refleksji pierwszej, czyli publicystycznej, wątpliwości 

od dawna nie miałem, bo sam ją od czasu do czasu uprawiam, a od 

kiedy Piotr Kamiński opublikował swoje opowieści z tysiąca i jednej 

opery, mogę tylko popaść w kompleksy własnej niewiedzy. Jeśli 

natomiast chodzi o refleksję naukową, o fonografię jako przedmiot 

badań, wykraczający poza nawet najwyższej próby publicystkę, to mam 

w swej bibliotece książkę, wydaną przez Metzlera i Bärenreitera, która 

jak najbardziej tezę o fonografii jako dyscyplinie naukowej refleksji, 

potwierdza i ze wszech miar ją dowodzi. To praca Martina Elstego 

Meilensteine der Bach-Intrepretation 1750–2000. [Kamienie milowe 

bachowskich interpretacji 1750-2000]. Kupiłem ją w Berlinie, w 

jubileuszowym roku bachowskim, u schyłku dwudziestego wieku, który 

tak wielką rolę odegrał w badaniach nad dziełami Jana Sebastiana. 

Tytuł jest trochę niekonsekwentny, no bo jak prześledzić bachowskie 

interpretacje od roku 1750 do początku wieku XX, gdy pojawiły się 

pierwsze jej nagrania? Rozumiem jednak sens pomysłu niemieckiego 



 

 
19 | S t r o n a  

 

uczonego, bo ewolucja interpretacji dzieł Bacha nie zaczęła się wraz z 

pierwszym jej nagraniem, że jest to proces, który trwa od czasów, w 

których muzyka ta została napisana, taki nieustający work-in-progress.  

 Martin Elste, rocznik 1952, muzykolog, instrumentolog, krytyk i 

publicysta muzyczny. Od roku 1982 współpracownik Muzeum 

Instrumentów Muzycznych w Berlinie. Autor wielu artykułów w 

renomowanych gazetach i pismach muzycznych, takich jak Die Zeit, 

FonoForum, Klassik heute. Juror nagrody płytowej niemieckiej krytyki 

muzycznej – Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Jest specjalistą w 

jeszcze jednej dziedzinie, ale przyznam się, że mam spory problem, jak 

dziedzinę tę przełożyć z niemieckiego na polski: dyskolog? Brzmi 

idiotycznie, zwłaszcza w kontekście zakorzenionego w polszczyźnie 

dyskobola, a wyrazy te znaczą coś zgoła zupełnie innego. Płytolog? 

Brzmi jeszcze gorzej. Płytoznawca? To już chyba lepiej, ale 

nieodparcie kojarzy się z rzeczoznawcą, który różne rzeczy ocenia lub 

wycenia, nie czyniąc z nich wszakże przedmiotu refleksji naukowej. Nie 

ma do tej pory takiego słowa w polszczyźnie, które w sposób 

zadowalający oddawałoby profesję Martina Elstego, a ta dziś 

najbardziej nas interesuje: znawcy fonografii, jej historyka i badacza, 

kogoś, kto z fonografii uczynił dyscyplinę naukową, nie ulegając 

wszakże naturalnej w tym kontekście pokusie publicystyki. Książkę 

Elstego czytałem z wypiekami na twarzy, choć ogranicza się ona do 

historii fonografii jednego tylko kompozytora, za to tego z najwyższej 

półki i memu sercu najbliższego. Oto wybrane tytuły rozdziałów i 

podrozdziałów: Bach na medialnej karuzeli: kto gra prawdziwego 

Bacha? Toposy historyzujących praktyk wykonawczych: historyczny 

czy historyzujący? Oryginalne instrumenty anno 1930. Od towarzystw 



 

 
20 | S t r o n a  

 

śpiewaczych po chóry kameralne. Bachowskie instrumentarium: 

legendy i ich następstwa. Bach w salach koncertowych i na płytach: od 

Archiv Produktion do Alten Werk. Nikolaus Harnoncourt i bachowska 

rewolucja. Nowa generacja: wirtuozi i ich zespoły. To niektóre tytuły 

wstępu do właściwej zawartości pracy Elstego – omówienia dziejów 

fonografii wszystkich najważniejszych dzieł Jana Sebastiana: od kantat 

religijnych i świeckich, poprzez motety, Mszę h-moll i Magnificat, obie 

pasje i Weihnachtsoratorium, Koncerty brandenburskie, Suity 

orkiestrowe, koncerty skrzypcowe i klawesynowe, skrzypcowe sonaty i 

partity, wiolonczelowe suity, dzieła organowe i klawiszowe, aż po Kunst 

der Fuge. Ostatni rozdział brzmi intrygująco: Bach 2000 i co dalej? 

Jesteśmy właśnie świadkami owego dalej, choćby pierwszego w 

dziejach fonografii nagrania Pasji Mateuszowej w pojedynczej obsadzie 

wszystkich głosów wokalnych i instrumentalnych, dokonanego przez 

Paula McCreesha. Trudno by było w tej krótkiej publikacji streścić 

książkę Elstego, ale ma ona coś, co nam może się przydać – 

załączoną płytę, w której znajdują się wybrane przykłady historii 

bachowskiej fonografii. Na pierwszy ogień proponuję pierwszą część 

drugiego Koncertu brandenburskiego F-dur. Jedno z najwcześniejszych 

nagrań tego utworu, co ciekawe, z wysoką trąbką wentylową, powstało 

w Paryżu, w czerwcu roku 1932. Alfred Cortot dyrygował Orchestre de 

chambre de l’Ecole Normale de Musique. Uwagę zwraca krótka pauza 

w zakończeniu głównego tematu. To w żargonie muzyków Luftpausa: 

chwilowe i właściwie niewymierne rytmiczne zatrzymanie biegu utworu. 

Siła fonografii już wtedy była wielka. Niczym historycznie 

nieuzasadniony pomył Alfreda Cortota naśladowało później wielu 
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dyrygentów, wśród nich Leopold Stokowski i Edwin Fischer. Tak tworzą 

się fałszywe nawyki i mitologie.  

 

 Jeszcze ciekawsze jest nagranie II Koncertu brandenburskiego, 

dokonane także w Paryżu, w roku 1946, i firmowane nazwiskiem 

Ottona Klemperera, dyrygenta, który w historii dwudziestowiecznych 

interpretacji dzieł Bacha kojarzy się z romantyczną gigantomanią i 

wielkim spowolnieniem, owym artykulacyjno – stylistycznym legato, 

które nakazywało wszystko, co tylko w muzyce Bacha się da, łączyć 

łukami w duże frazy, zwłaszcza w smyczkach. Anachronicznym 

przeciwieństwem tej praktyki było obligatoryjnie stosowane staccato i z 

takim przypadkiem mamy do czynienia w nagraniu Ottona Klemperera. 

Jego ciekawostką jest instrumentacja grupy concertina: zamiast trąbki 

rozbrzmiewa tu sopranowy saksofon, ale tak kiedyś próbowano sobie 

radzić z wysoką partią trąbki w rejestrze clarino. II Koncert 

brandenburski od lat wykonywany i nagrywany jest na barokowej trąbce 

naturalnej. Znamy ją z wielu przedstawień ikonograficznych, choćby 

barokowych prospektów organowych. Ale – jak się nie tak dawno 

okazało – sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje. Oto bowiem 

muzycy z odległej – przynajmniej geograficznie – Japonii wystąpili ze 

śmiałą tezą, że drugi z sześciu Koncertów brandenburskich Bach 

przeznaczył na nietypową trąbkę naturalną, znaną z portretu 

najwybitniejszego bachowskiego trębacza – Gottfrieda Reichego. Jego 

autorem jest Elias Gottlob Haußmann. Widać na nim postawnego 

mężczyznę z dumnym i lekko uśmiechniętym obliczem. W lewym ręku 

mężczyzna ten trzyma zapisaną szesnastkami kartkę papieru 

nutowego, w prawej ręce natomiast widnieje dziwny instrument, coś w 
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rodzaju malutkiego rogu naturalnego. Jest to czterokrotnie na planie 

okręgu zwinięta rura z typową dla rogu czarą głosową i niewielkim 

ustnikiem. Widoczne przy ustniku kolanko sugeruje, że ten fragment 

instrumentu mógł być ruchomy – jak w trąbce suwakowej, czyli tromba 

da tirarsi. Nie można wykluczyć możliwości, że Reiche sportretował się 

z jakąś małą odmianą rogu myśliwskiego, bo taki kształt ma ten 

niezwykły instrument, znając jednak realia tamtej epoki, 

prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest znikome. Senior lipskich 

muzyków zasłynął jako jeden z najwybitniejszych wirtuozów gry na 

barokowej trąbce w rejestrze clarino, więc trudno przypuścić, że na 

obrazie wybitnego lipskiego portrecisty, jakim bez wątpienia był Elias 

Gottlob Haußmann, notabene autor jednego z najbardziej dziś znanych 

portretów Bacha, muzycznym atrybutem Reichego był róg, a nie trąbka. 

Wątpliwość ta była zaintrygowała muzyków japońskich, członków 

słynnej grupy Bach Collegium Japan. Trębacz tego zespołu, Toshio 

Shimada, i jego dyrygent, Masaaki Suzuki, przyjęli założenie 

najprostsze z możliwych, choć wcale nie tak oczywiste; to mianowicie, 

że przedstawiony na portrecie Reichego niewielki róg jest w 

rzeczywistości wysoką trąbką, którą lipski muzyk wykonywał najbardziej 

wirtuozowskie partie trąbek w rejestrze clarino. Pokusili się także o 

rekonstrukcje tego instrumentu, a jej rezultaty utrwalili w swoim 

nagraniu Koncertów brandenburskich. Był to rodzaj artystycznej 

prowokacji w środowisku barokowych trębaczy, którzy partie clarino w 

dziełach Jana Sebastiana, nawet najbardziej wirtuozowskie, wykonują 

na znanych dobrze z ikonografii trąbkach naturalnych. Ich kształt różni 

się diametralnie od instrumentu z portretu Reichego. Więcej nawet, 

współcześni wirtuozi barokowej trąbki naturalnej w celu korekcji 
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intonacji nieczystych dźwięków szeregu harmonicznego wywiercają w 

rurze instrumentu niewielkie otwory częściowo lub całkowicie 

pokrywane palcami albo stosują suwaki, wzorowane na barokowej 

trompa da tirarsi. Toshio Shimada, pierwszy trębacz Bach Collegium 

Japan, nie tylko zbudował małą trąbkę w kształcie rogu według 

haußmannowskiego portretu Reichego, ale również zrezygnował z 

wszelkich udoskonaleń w rodzaju otworów czy suwaków. Wszystkie 

dźwięki szeregu naturalnego trąbki są w jego nagraniu wydobywane 

tylko i wyłącznie ruchami wargi. Brzmi to nader przekonująco nie tylko 

jako historyczno-ikonograficzna rekonstrukcja, ale również w 

kontekście realnego brzmienia, które można przecież estetycznie 

zweryfikować. Czyżby to była owa bachowska trąbka, o której sto lat 

temu pisał Albert Schweitzer? Z pewnością nie, ale być może wielki 

biograf Bacha mocą swej intuicji przewidział, że na początku XXI wieku 

zagadka zostanie rozwiązana albo chociaż znacząco się do jej 

rozwiązania zbliżymy.  

 

 Jest coś w książce Martina Elstego, a właściwie w płycie do jego 

pracy dołączonej, co zdumiewa i zarazem zachwyca: to stare nagranie 

Koncertu d-moll na dwoje skrzypiec i orkiestrę w interpretacji, która 

zachwyca mnie w dwójnasób. Powstała w roku 1939. Nie wiem, czy 

jeszcze przed wojną czy już po jej wybuchu. Jest to w każdym razie 

dowód na to, że stereotypy w sprawie praktyki wykonawczej muszą być 

w mądry sposób weryfikowane. Nie znam równie fascynującego 

nagrania Koncertu na dwoje skrzypiec Bacha niż to nagranie sprzed 

siedemdziesięciu lat. Nawet w wolnej części, która w sposób 

najbardziej oczywisty powinna być najbardziej niemodna. Chodzi 
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jednak o to, że wszystkie ogniwa są jak najbardziej modne, modne i 

mądre – powiedzmy to jasno, bo tak trzeba to określić z naszego 

punktu widzenia i rozumienia. Rozumienia współczesnej wizji muzyki 

Bacha.  

 

 Są jeszcze w tej antologii rzeczy zgoła humorystyczne, choć kiedyś 

nikt ich kiedyś tak nie postrzegał. Zaliczyć do nich można 

rozwrzeszczany duet sopranu i altu z 78 kantaty Jesu, der du meine 

Seele w nagraniu w nagraniu chóru Walthera Reinharta z roku 1936 

 

 Z historycznymi nagraniami jest pewien kłopot; wiele z nich w 

swych pierwotnych edycjach, obojętnie zresztą na jakim nośniku, nie 

nadaje się dziś do odtworzenia w radiu z uwagi na ich stan techniczny. 

Można co najwyżej nadać fragment utworu, bo trudno jednak dużego 

dzieła z ciągłymi szumami, trzaskami, rysami i podobnymi zjawiskami 

akustycznymi wysłuchać. Dlatego tak cenne są współczesne reedycje 

dawnych nagrań, bo dzięki nim możemy w dobrym stanie technicznym 

poznać dawne interpretacji, a niektóre z nich poznania są z pewnością 

warte, mimo że dziś mają już tylko wartość historyczną. Tak jest w 

przypadku pierwszego europejskiego nagrania Oratorium na Boże 

Narodzenie Bacha z roku 1955, którego wraz z solistami, berlińskimi 

chórami i Berlińskimi Filharmonikami dokonał Fritz Lehmann, jeden z 

najbardziej cenionych interpretatorów muzyki Jana Sebastiana. 

Powiedziałem o nagraniu europejskim, bo pierwsze w ogóle nagranie 

Weihnachtsoratium powstało w roku 1950 w Ameryce Północnej. Było 

dziełem zespołów ze Stuttgartu, dyrygował Hans Grischkat. Ponieważ 

jednak ukazało się nakładem niewielkiej, dziś powiedzielibyśmy – 
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niszowej firmy fonograficznej, w Europie pozostało praktycznie 

nieznane. Dopiero pięć lat później nakładem jednego z gigantów 

światowej fonografii powstało nagranie, które inicjuje dzieje dyskografię 

Oratorium na Boże Narodzenie. Pod koniec XX wieku firma Deutsche 

Grammphon opublikowała je ponownie na kompaktowym krążku w serii 

Centenary Collection jako najbardziej reprezentatywne nagranie 

dokonane w roku 1955, taka jest bowiem zasada serii Kolekcja stulecia: 

każdy rok istnienia firmy jest w tej serii reprezentowany jedną tylko 

płytą. Czy wybór szefów Deutsche Grammophon był słuszny?. Trudno 

orzec, nie znamy przecież wielu dokonanych wtedy nagrań. Ale w 

dziejach bachowskiej fonografii było to nagranie znaczące, o czym 

pisze w swej książce Martin Elste. Fritz Lehmann, rocznik 1904, urodził 

się w Mannheimie. Studia odbył w rodzinnym mieście, a potem w 

Heidelbergu i Getyndze, gdzie w roku 1934, w wieku zaledwie 30 lat, 

został kierownikiem artystycznym słynnych Festiwali Haendlowskich. 

Okres wojny spędził w Wuppertalu jako generalny dyrektor muzyczny; 

po wojnie analogiczną funkcję pełnił w Getyndze. W roku 1953 został 

profesorem monachijskiego konserwatorium. Zmarł trzy lata później, w 

wieku 51 lat. Mimo wczesnej śmierci pozostawił po sobie wiele nagrań 

muzyki Bacha, w tym m.in. Pasji wg św. Mateusza. Projekt nagrania 

Oratorium na Boże Narodzenie był ostatnim nagraniem w jego życiu. 

Nie zdołał go ukończyć, zmarł w trakcie nagrania. Zastąpił go w 

ostatnich kantatach dzieła Günther Arndt. Jaki jest Bach Lehmanna. 

Dla nas zapewne już tylko historyczny, choć estetycznych wzruszeń to 

nagranie także dostarczyć może, natomiast dla ludzi tamtych czasów, 

Europy Anno Domini 1955, była to z pewnością interpretacja 

nowoczesna, i to nie tylko dlatego, że w Europie premierowa. Nie ma w 
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nim bowiem późnoromantycznej gigantomanii, jest za to solidna 

niemiecka szkoła, jaka wyrasta z wielowiekowej tradycji muzyki 

luterańskiej, w której żył i tworzył także największy kantor w jej dziejach 

– Jan Sebastian Bach. Z dzisiejszego punktu widzenia, wyznaczonego 

naszą wiedzą i artystycznym smakiem, najbardziej chyba rażą 

recytatywy secco, czyli recytatywy krótkie, realizowane w tym nagraniu 

długo trzymanymi nutami w partii basso continuo. Od dawna już 

wiadomo, że jest to historycznie błędne, że tak recytatywów krótkich nie 

śpiewano i nie grano, ale muzycy w połowie lat pięćdziesiątych 

minionego wieku wiedzy tej jeszcze nie mieli i takie historycznie 

fałszywe wykonanie krótkich recytatywów było wówczas standardowe. 

Na szczęście, w Oratorium na Boże Narodzenie nie ma zbyt wielu 

recytatywów secco, więc i dawna maniera nie razi za bardzo. Wiele do 

życzenia z naszego punktu widzenia pozostawia artykulacja, trzeba 

jednak pamiętać, że było instrumentarium współczesne, a dawne 

instrumenty (z wyjątkiem klawesynu) można było wtedy zobaczyć 

niemal wyłącznie w muzeach instrumentów muzycznych. Razić może 

ostre brzmienie trąbek wentylowych, ale nikt wtedy nie myślał o 

powrocie do trąbek naturalnych. Razić też może spora obsada chóru, 

ale dzisiejsze obsady pojedyncze uchodziłyby w tamtym czasach albo 

za szaleństwo, albo za profanację, a zapewne za jedno i drugie. Jeśli 

jednak odrzucimy te przypadłości, to okaże się, że wizja Lehmanna jest 

zaskakująco nowoczesna jak na jego czasy, że ma swoje zalety, że to 

właśnie gdzieś tam zaczęła się droga, którą później podążyli tacy 

dyrygenci jak Karl Richter czy Neville Marriner, a także że to właśnie tu 

tkwią najgłębsze korzenie zupełnie innej drogi, którą podążyli niewiele 

lat później Nikolaus Harnoncourt i Gustav Leonhardt.  
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Paul Celan, Werner Herzog i Don Carlo Gesualdo 

 

 Był początek lat dziewięćdziesiątych minionego XX wieku. W 

Polsce gotowało się od zmian wszelakich, a dla ludzi, którzy zawodowo 

lub z zamiłowania zajmowali się wtedy muzyką jednym z widocznych 

przejawów ustrojowej i mentalnej transformacji tamtych – nie tak 

odległych przecież – czasów stał się dostęp do płyt wydawanych na 

Zachodzie, które w czasach siermiężnego PRL-u zwykłemu zjadaczowi 

chleba nie były dostępne, chyba że ktoś ze znajomych albo rodziny 

jechał prywatnie lub służbowo za żelazną kurtynę albo miało się w 

lepszym świecie znajomych czy przyjaciół. Pamiętam dobrze te 

pierwsze – dziś już nie istniejące – sklepy z płytami zachodnich firm 

fonograficznych, pamiętam atmosferę radosnego podniecenia, gdy 

można było do ręki wziąć płytę, którą wcześniej można było usłyszeć 

tylko w radiowej audycji. W jednym z takich sklepów w mojej rodzinnej 

Gdyni, w brzydki jesienny, mokry i zimny, deszczowy wieczór, kupiłem 

dwupłytowy album, zatytułowany Tenebrae. Znam trochę łacinę jeszcze 

z czasów szkoły średniej, gdzie przez cztery lata uczyła mnie jej 

zasuszona staruszka, która zapoznawał młodych ludzi z językiem 

Horacego jeszcze przed wojną. Przypomniałem sobie, że słowo 

tenebrae oznacza ciemność lub ciemności, a także ukrycie, 

zapomnienie i zatajenie oraz zły stan spraw, niepewne położenie, 

nieszczęście. To wszystko doskonale pasowało do muzyki na tych 

dwóch płytach utrwalonej – do Responsoriów na Wielki Tydzień Don 

Carla Gesualda, księcia Venosy. Znałem już wcześniej jego niezwykłe 

madrygały, wizjonerskie, niezwykłe, zachwycające i chore zarazem, 

neurotyczne – jakbyśmy to dziś powiedzieli. Teraz miałem w ręku 
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album z muzyką sakralną księcia Venosy. Pisał ją pod koniec życia, w 

obliczu własnego udręczenia, z potrzeby ekspiacji, zmycia z siebie 

koszmarnej zbrodni podwójnego, a może nawet i potrójnego 

morderstwa: swojej żony, jego kochanka i być może własnego dziecka. 

W okolicach jego posiadłości pamięć o genialnym potworze żywa jest 

do dziś. Przypomniał nam o tym nie tak dawno Werner Herzog w 

znakomitym filmie Śmierć na pięć głosów, w którym obok muzyki Carla 

Gesualda pojawiają się – opowiedziane quasi fabularnie – urywki jego 

niezwykłej, napiętnowanej zbrodnią i ogromnym samoudręczeniem, 

biografii. Ruiny zamku księcia do dziś są miejscem przeklętym; 

miejscowi boją się tam chodzić, bo ciąży nad tym miejscem fatum. 

Kamera Herzoga rejestruje dziwną obłąkaną kobietę, która mówi, że 

jest Marią d’Avalos, zamordowaną żoną Gesualda, a lekarz z 

pobliskiego szpitala psychiatrycznego opowiada, że od lat przebywa w 

nim kilku Gesualdów; gdy jeden z nich umiera, pojawia się inny. 

Widziałem film Herzoga kilka razy i zawsze robi na mnie ogromne 

wrażenie, także dlatego, że Herzog nie wydaje wyroków, nie osądza, 

pokazuje, stara się zrozumieć, dociec tajemnicy związków sztuki i 

zbrodni, pokazać, jak dziś wyglądają miejsca, w których czterysta lat 

temu dokonała się zbrodnia i powstawała muzyka, jakiej wówczas nikt 

nie pisał. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

wracałem do domu z nową płytą w ręku, nie widziałem jeszcze wtedy 

miejsc i ludzi, pokazanych w dokumencie Herzoga, bo filmu tego 

jeszcze nie było; powstał w roku 1995. Ale już wtedy za sprawą 

Gesualda odkryłem twórczość Paula Celana. Wiedziałem o jego 

istnieniu dawniej, ale nigdy dotąd nie odczułem jego poezji tak 

wyraziście, tak intymnie, tak osobiście. Gdy otworzyłem nowy album 
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Gesualda, na pierwszej stronie książeczki płytowej znalazłem wiersz 

Celana Tenebrae, który dał tytuł płycie z żałobnymi responsoriami 

Gesualda. To zestawienie wydaje się anachroniczne, ale nim nie jest. 

W rzeczywistości i muzyka Gesualda, i wiersz Celana to wielka 

modlitwa zranionych mocno ludzi, którym świat nie może już nic 

ofiarować, którzy ze swym grzechem i cierpieniem stoją przed Bogiem. 

Oto wiersz Tenebrae Paula Celana w przekładzie Ryszarda 

Krynickiego: 

 

Blisko jesteśmy, Panie, 

blisko i pod ręką 

 

Schwytani już, Panie, 

sczepieni z sobą, jak gdyby 

ciało każdego z nas 

twoim ciałem było już, Panie. 

 

Módl się, Panie, 

módl się do nas, 

jesteśmy blisko. 

 

Poszliśmy, schyleni, pod wiatr, 

poszliśmy, by się pochylić 

nad przełęczą i maarem. 

 

Do wodopoju poszliśmy, Panie. 
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To była krew, to była, 

którą przelałeś, Panie. 

 

Lśniła. 

 

Twój obraz w oczy rzuciła nam, Panie. 

Oczy i usta tak są otwarte i puste, Panie. 

Piliśmy, Panie, 

Tę krew, i obraz we krwi, Panie. 

Módl się, Panie. 

Jesteśmy blisko. 

 

 

 W albumie z wielkotygodniowym responsoriami Don Carla 

Gesualda, księcia Venosy znalazł się utwór niezwykły, także napisany 

pod koniec życia, w obliczu spraw ostatecznych, kiedy człowiek jest 

świadom ogromu zła, jakie wyrządził, w tym przypadku – zbrodni 

największej, zabójstwa. To pokutny psalm Miserere mei Deus, znany 

przede wszystkim z sykstyńskiej kompozycji Gregoria Allegriego. Jakiż 

piękny dowód potrzeby ekspiacji, zmycia win, zdjęcia brzemienia 

śmiertelnych grzechów. Są w tej kompozycji harmoniczne osobliwości, 

tak typowe dla stylu Gesualda, ale jest znacznie mniej niż w 

madrygałach, a nawet w responsoriach. Nie ma też typowej dla 

Gesualda nerwowości, jest za to spokój i osobliwe światło, rzadkie dla 

mroków jego niezwykłej muzyki. W książce Pamięć i tożsamość Ojciec 

święty Jan Paweł II napisał: Psalm Miserere jest chyba jedną z 

najwspanialszych modlitw, jakie Kościół odziedziczył po Starym 
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Testamencie. Okoliczności jego powstania są znane. Zrodził się jako 

wołanie grzesznika, króla Dawida, który przywłaszczył sobie małżonkę 

żołnierza Uriasza i popełnił z nią cudzołóstwo, a następnie, dla zatarcia 

śladów swojego przestępstwa, postarał się o to, żeby prawowity mąż 

owej kobiety poległ na placu boju. Przejmujące jest to miejsce w 

Drugiej Księdze Samuela, kiedy prorok Natan podnosi na Dawida 

oskarżający palec, wskazując na niego jako winnego wielkiego 

przestępstwa przed Bogiem: „Ty jesteś tym człowiekiem”. Wówczas 

król doznaje jak gdyby oświecenia, z którego wypływa głębokie 

wzruszenie, znajdujące upust w słowach Miserere. Jest to psalm, który 

chyba częściej od innych bywa stosowany w liturgii: 

 

Miserere mei Deus 

secundum misericordiam tuam 

et secundum multitudinem miserationum tuarum 

dele iniquitatem meam. 

 

Jest jakieś szczególne piękno w tym powolnym falowaniu słów 

łacińskich, a równocześnie falowaniu myśli, uczuć i odruchów serca. 

Oczywiście, język oryginału psalmu Miserere był inny, ale nasze ucho 

przyzwyczajone jest do przekładu łacińskiego, może nawet bardziej niż 

do tych w językach współczesnych, chociaż i te współczesne słowa, a 

zwłaszcza melodie są na swój sposób przejmujące: 

 

Bądź mi litościw, Boże nieskończony, 

według wielkiego miłosierdzia Twego! 

Według litości Twojej nie policzonej 
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Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. 

 

Obmyj mnie ze złości, obmyj tej godziny, 

oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma; 

bo ja poznaję wielkość mojej winy 

i grzech mój zawsze przed mymi oczyma. 

 

Te słowa właściwie nie wymagają żadnego komentarza. One mówią 

same za siebie. One same objawiają prawdę o kruchości moralnej 

człowieka. Oskarża on siebie przed Bogiem, bo wie, że grzech jest 

przeciwny świętości jego Stwórcy. Równocześnie też człowiek-

grzesznik wie o tym, że Bóg jest miłosierdziem i że to miłosierdzie jest 

nieskończone: Bóg wciąż na nowo gotów jest przebaczać i 

usprawiedliwiać grzesznego człowieka.  

 

 Tak w książce Pamięć i tożsamość pisał papież Jan Paweł II. 

Pomyślałem sobie, że jego słowa można w całej pełni odnieść i do 

muzyki psalmu Miserere mei Deus, i do tragicznej, powikłanej biografii 

twórcy tego dzieła. Czym bowiem innym, jak nie potrzebą zmazania 

śmiertelnych win, tłumaczyć tę kompozycję, powstałą pod koniec życia, 

bez żadnej zewnętrznej przyczyny.  
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Dzikusy Rameau 

 

 Czasami tak bywa, a doświadczył tego chyba każdy meloman, że 

jakaś myśl muzyczna, melodia, rytm, harmoniczna sekwencja albo 

temat (czy jak to tam jeszcze można nazwać) towarzyszą nam 

uporczywie przez dni, tygodnie, miesiące, czasem nawet lata. Zdarza 

się, że znamy te melodie czy tematy, ale zdarza się też, że ich nie 

znamy albo nie pamiętamy, że pojawiają się nagle przypadkowo w 

radiu usłyszane czy na koncercie wysłuchane. Bywa, że atakują nas 

jednorazowo z siłą wulkanu i robimy wszystko, by je natychmiast 

zidentyfikować, nawet jeśli muzyczna pamięć nas zawodzi. Bywa 

jednak i tak, że powraca do nas co jakiś czas, pobudzając delikatne 

struny naszej wrażliwości, prowokując do refleksji ponad estetycznej i 

do poznania nie tylko jej tytułu i autora, ale także wielości jej 

muzycznych i kulturowych kontekstów. Tak było z kompozycją, którą 

poznawałem kilkanaście lat, która docierała do mnie za każdym razem 

w inny sposób, w innej szacie brzmieniowej, w innym kontekście 

semantycznym.  

Był to utwór Jeana - Philippe’a Rameau, zatytułowany Dzicy, 

opublikowany jako część Suity g-moll w roku 1728. I dlatego ta wersja 

Dzikich zdziwiła mnie bardzo, gdy po raz pierwszy ją usłyszałem 

bardzo wiele lat temu. Nie był to jednak koniec moich dawnych przygód 

z Dzikusami Rameau. Kolejne wcielenie tego utworu w latach 

osiemdziesiątych usłyszałem na żywo, podczas jednego z 

wrocławskich festiwali. Nie pamiętam już dziś, czy była to Vratislavia 

Cantans, czy Dni Muzyki Starych Mistrzów.   
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 Jakaż jest tu wrażliwość na znaczenie słów – pomyślałem, choć nie 

znam francuskiego. Ale to przecież słychać od pierwszych taktów. Ten 

śpiew tylko raz zwalnia nieco tempo, przystaje na chwilę,  powtarza 

słowo. Słowem tym jest francuskie słowo ciel – niebo. Dla kogoś, kto 

zna podstawy barokowej retoryki, nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że 

właśnie to słowo było dla kompozytora pierwszorzędne w tej 

kompozycji, która jest śpiewem zakochanej pary dzikich ludzi, 

wypalających Fajkę Pokoju z Francuzami i Hiszpanami. Dwa 

identyczne akordy zostały tu wyraźnie wyodrębnione z harmonicznego 

kontekstu. Ostatnie muzyczne wcielenie Dzikusów znalazłem w 

Wyimaginowanej symfonii Marka Minkowskiego, najpiękniejszym 

hołdzie, złożonym kompozytorowi, którego twórczość w proroczy 

sposób określiła drogę rozwoju muzyki francuskiej w wieku XVIII, XIX i 

XX.  

 

 Sztuka zwykle nie przekłada się wprost na rytm i sposób naszego 

życia, choć często to właśnie w niej odnajdujemy własny portret przed 

laty skreślony. Do takiej refleksji skłoniły mnie Dzikusy Rameau, a 

także on sam – wielki, choć poza Francją wciąż jeszcze chyba 

niedoceniany, niechętnie w kontekście Bacha i Haendla wymieniany, 

chociaż był im równy w kunszcie układania dźwięków. Francja miała to 

nieszczęście i szczęście zarazem, że przez wiele lat w XVII i XVIII 

wieku świadomie izolowała się od wszystkich najważniejszych nurtów 

muzyki europejskiej. Kiedy w całej muzycznej Europie królowała 

wiolonczela, we Francji prym wiodła viola da gamba, kiedy we 

Włoszech kastrowano Bogu ducha winnych młodych chłopców, we 

Francji powierzano wysokie partie męskie głosom haute-contre; gdy we 
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Francji pytano o sens abstrakcyjnej formy włoskiej sonaty, wyrażonej w 

słynnym hamletycznym pytaniu Fontenella: Sonato, czego chcesz ode 

mnie?, we Włoszech takich wątpliwości nie stawiano. Tym bardziej 

warto zapytać: kim jest Rameau? W szkołach muzycznych  mówiło się 

zwykle, że Rameau to w zasadzie Kura, Apel ptaków i Tamburyn. Kura, 

która gdacze, ptaki, które na klawesynie śpiewają, i tamburyn, który 

zaznacza swą obecność wyjątkowo głośno. Takie obrazy są w stanie 

działać na wyobraźnię, zwłaszcza wtedy, gdy jako dzieci odkrywamy 

piękny świat sztuki dźwięku. Dopiero później, w wieku dojrzałym, 

przychodzi wiedzą poparta refleksja, jak znakomite są to utwory, mimo 

że błahym sprawom zostały poświęcone.  

 

 Właściwie dlaczego dziś piszę o Rameau? Bo od dawna odnoszę 

wrażenie, że jest to ktoś przez wielu z nas pomijany, że Telemann to 

twórca o wiele bardziej dziś znany, chociaż wielu cennych rzeczy 

mógłby się od francuskiego mistrza nauczyć. Mam też wrażenie, że 

choć Rameau zapisał się w dziejach sztuki dźwięku w sposób 

znaczący, to pamiętamy go w sposób podręcznikowy. O tym, że był 

wybitnym teoretykiem muzyki, prawodawcą nowocześnie rozumianej 

harmonii funkcyjnej, bez względu na to, jak ją dziś postrzegamy i 

oceniamy, wiemy wszyscy; o tym, że był najwybitniejszym 

kompozytorem osiemnastowiecznej Francji też wiemy; że był 

sukcesorem Włocha Jana Chrzciciela Lulliego, który jako Francuz Jean 

Baptiste Lully zapisał się w czasach Króla-Słońce jako twórca 

narodowego stylu tego kraju, też wiemy. Ale czy dostatecznie dużo 

wiemy o dokonaniach Rameau w dziedzinach, które umownie nazwę 

pozapodręcznikowymi? Tytułowe Dzikusy nie są rzecz jasna 
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przypadkowe. Pamiętam sprzed lat tytuł dziewiątego rozdziału książki 

Muzyka sfer, którą napisał Jamie James: Newton i Czarodziejski flet. I 

pamiętam słowa poprzedzające ten rozdział: Po Newtonie Wielki Temat 

(czyli pitagorejskie pytanie o sens bytu i sens istnienia), zniknął z 

oficjalnej nauki, w sztuce zaś miał być wkrótce wyparty przez 

romantyzm, w miarę jak oświeceniowy heliocentryzm ustępował 

miejsca buńczucznemu antropocentryzmowi. Przeżył jednak w 

osiemnastym wieku jeszcze jedną, ostatnią chwilę wspaniałego 

rozkwitu, a to dzięki sztuce wolnomularskiej. A dalej Jamie James pisze 

tak: Czarodziejski flet nie był pierwszą operą masońską. Zoroaster 

Jeana-Phillipe’a Rameau z roku 1749 i Osiride Johanna Gottlieba 

Naumanna z roku 1781 – by wymienić przynajmniej te dwie – również 

opierały się na wątkach hermeneutycznych. Jamie James zwrócił też 

uwagę na jeden tylko, ale za to najważniejszy aspekt twórczości 

francuskiego mistrza – na jego muzyczny teatr. Rameau nie był jeszcze 

jednym francuskim klawesynistą, był wielkim magiem barokowego 

teatru muzycznego, pojętego w duchu zarówno konserwatywnej 

Francji, jak i nowożytnej reszty Europy. Myślę, że jego teatr, jego 

niezwykła wyobraźnia, zwłaszcza w sferze brzmień, a to one przecież 

określają w operze wszystkie inne parametry – obraz sceny, sceniczny 

ruch, reżyserię - była porównywalna z geniuszem Mozarta. Był nie tylko 

kompozytorem, ale również znakomitym myślicielem muzycznym i 

wybitnym teoretykiem. W roku 1722 opublikował Traité de l’harmonie, w 

którym jako pierwszy stworzył teoretyczne podstawy klasycznej i 

romantycznej harmoniki funkcyjnej. Jego system harmonii dur-moll, 

udoskonalony w XIX wieku przez Hugo Riemanna i w stuleciu XX przez 

Hermanna Erpfa, obowiązuje do dziś w nauce harmonii funkcyjnej, no, 
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może niekoniecznie w Polsce. Paryż jego czasów stał się jedną ze 

stolic muzycznych Europy, miastem wspaniałego życia koncertowego i 

miejscem wielu zażartych polemik estetycznych. Tam działał Johann 

Schobert, jeden z pierwszych w dziejach sztuki dźwięku pianistów-

wirtuozów, który w koncertach na pianoforte znacznie rozwinął technikę 

pianistyczną. Tam w połowie XVIII wieku rozgorzał wielki spór 

zwolenników włoskiej opery buffa i jej przeciwników, obrońców 

narodowej muzyki francuskiej. Rameau konsekwentnie bronił w tych 

sporach rodzimych tradycji muzycznych. W sporze buffonistów z 

antybuffonistami był głównym celem ataków zwolenników opery 

włoskiej, na czele których stał Jan Jakub Rousseau, wybitny myśliciel i 

pisarz osiemnastowiecznej Francji. Jego umiłowanie tradycji było tak 

silne, że w ramach zastanych form, gatunków i konwencji realizował 

swoje odkrywcze wizje nowoczesnej orkiestry, skupiając się przede 

wszystkim na instrumentacji i obliczu harmonicznym muzyki 

orkiestrowej. Był jednym z pierwszych kompozytorów europejskich, 

którzy odkryli brzmieniowe walory klarnetów i rogów jako instrumentów 

orkiestry. Uczynił to samodzielnie i niezależnie od osiągnięć szkoły 

mannheimskiej, a nawet w pewnej do niej opozycji, jego język 

muzyczny bowiem był z ducha barokowy, co tym bardziej zadziwia. 

Niezwykle rzadko epigon jest jednocześnie nowatorem, a tak właśnie 

się stało w jego twórczości. Niezwykła wyobraźnia muzyczna i 

nadzwyczajna sztuka instrumentacji wyprzedza zdecydowanie swoją 

epokę i zapowiada dokonania innego wielkiego mistrza instrumentacji – 

Hectora Berlioza. W uwerturze do swojej ostatniej tragedii lirycznej 

Boreadzi z roku 1763 Rameau łączy dawną formę uwertury francuskiej 

z nowoczesną trzyczęściową formą uwertury włoskiej, zachowując 
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jednak typowe dla barokowej uwertury francuskiej rytmy punktowane. 

Jednak najbardziej odkrywcza jest w tym utworze instrumentacja, 

wykorzystująca pełną paletę brzmień osiemnastowiecznej orkiestry, z 

udziałem nowych  instrumentów dętych – rogów i klarnetów.  

 

 Scena burzy z baletu Platea to kolejny przykład niezwykłej 

orkiestrowej wyobraźni francuskiego mistrza. Jej istotą jest nagły 

kontrast smyczkowego pizzicato w piano i gwałtownych smyczkowych 

pasaży i figuracji w forte. Temperaturą emocjonalną i mistrzostwem 

orkiestrowego obrazowania – uwzględniając oczywiście zasadnicze 

różnice między orkiestrą barokową a klasyczną - scena ta jest 

zapowiedzią burzy z Symfonii Pastoralnej Ludwiga van Beethovena.  

 Niezwykłą postać orkiestrową ma ritornell z trzeciego aktu tragedii 

lirycznej Hipolit i Arycja. Krótkie powtórzone fugato - dzięki 

instrumentacji oraz osobliwemu rysunkowi melodycznemu tematu i jego 

kontrapunktów - ma walor fugata kolorystycznego. Jest to nowa jakość 

w instrumentacji, do tej pory parametr brzmieniowej kolorystyki nie miał 

tak istotnego znaczenia w strukturach barokowej polifonii. 

 Popisem pomysłów instrumentacyjnych Rameau jest uwertura do 

opery heroicznej Zais. Muzyka tej uwertury przedstawia pierwotny 

chaos po stworzeniu świata i szał żywiołów. To jeden z ulubionych 

wątków muzyki francuskiej czasów Oświecenia. W sposób najbardziej 

oryginalny, a z punktu widzenia możliwości brzmieniowych barokowej 

orkiestry i techniki instrumentacji najbardziej nowatorski, chaos muzyką 

wyrazili Jean-Ferry Rebel w suicie Les Elemens i Jean-Philippe 

Rameau w uwerturze do Zais. Jej początek to ogromnie rzadki w XVIII 

wieku przykład użycia kotłów jako instrumentu samodzielnego i nie 
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związanego z zespołem trąbek, instrumentu, który ma także 

specyficzne własności kolorystyczne i wyrazowe. 

 

 Na koniec wróćmy do sprawców całego zamieszania, do 

tytułowych Dzikusów. Taki temat był w czasach Rameau bardzo 

chwytliwy i często w operze stosowany. Wszelka etniczna inność miała 

wtedy walor atrakcyjności, choć współcześnie pojmowana antropologia 

ani etnomuzykologia nie miała wtedy – z przyczyn oczywistych – 

żadnego zrozumienia ani nawet posłuchu. Opera-balet, specyficzny 

gatunek muzyki francuskiej tamtej epoki, żywiła się całymi garściami 

tego rodzaju tematyką: inną od innych, atrakcyjną, oryginalną, 

wyjątkową, niespotykaną. Piotr Kamiński tak opisał ostatni akt opero-

baletu Les Indes galantes Jeana-Philippe’a Rameau z roku 1735: Siły 

francuskie i hiszpańskie oraz dzielni Dzicy wojownicy święcić mają 

uroczystość palenia Fajki Pokoju. Piękny tubylec Adario, zadowolony z 

tego obrotu sprawy, drży jednak o aspekt uczuciowy, skoro dwaj obcy 

oficerowie pałają miłością do jego ukochanej. Dumny ze swej stałości 

Hiszpan i radośnie płochy Francuz rywalizują o względy pięknej 

Dzikuski, ona wszelako nie chce wybierać między zazdrością a 

swawolą, między nadmiarem a niedostatkiem uczucia, opiewa zatem 

uroki miłości zgodnej z naturą. Wybiera więc Adaria, który wyłania się z 

gęstwiny, skąd podsłuchiwał całą rozmowę. Kochankowie padają sobie 

w ramiona. Rozpoczyna się ceremonia Tańca Fajki Pokoju.     
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Odkrywanie Rheinbergera 

 

 Muzykę Rheinbergera odkryłem przypadkiem kilkanaście lat temu. 

Nie pamiętam dziś, w jakich okolicznościach wpadła w moje ręce 

dziwna płyta, która nawet teraz wciąż mnie intryguje, choć mam ją już 

tyle lat. Przypuszczam, że dał mi ją któryś z moich znajomych, być 

może był to prezent, bo sam takiej płyty raczej bym nie kupił, możliwe 

też, że przyplątała się do mnie w czasie którejś z moich europejskich 

podróży, kiedy pod wpływem chwili i oczarowania jakimś obiektem w 

miejscowym kiosku kupuje się za grosze cokolwiek – np. płytę – by 

zabrać ze sobą koloryt, zapach i smak tego miejsca. Nie umiem jednak 

skojarzyć tej płyty ani z żadnym miejscem, ani z żadną podróżą. Jej 

okładka to otoczony czarną obwolutą organowy prospekt, pod którym 

znajdują się słowa Musique de Chambre. Zamknięta w trzyliterowym 

skrócie nazwa fonograficznej firmy nic mi wtedy nie mówiła i do dziś nic 

nie mówi. Kompletnie obco brzmiały i brzmią nazwiska wykonawców, a 

jeśli dodam do tego, że ten dziwny krążek był składanką utworów z 

udziałem organów, ułożonym bez żadnego klucza, przypadkowo, bez 

ładu i składu, to można do tej dziwnej rzeczy odnieść popularne dziś 

angielskie określenie NO NAME. No bo co może łączyć Jeremiasza 

Clarke’a i Ermanna Wolfa-Ferrariego? Albo Josepha Bodina de 

Boismortier z Josefem Rheinbergerem. To ostatnie nazwisko 

zaciekawiło mnie z dwóch powodów. Zawsze baczniej zwracam uwagę 

na nieznanych mi wcześniej kompozytorów niemieckich, w tym 

przypadku na dodatek Suita c-moll op.166 na skrzypce i organy 

Rheinbergera była jedynym większym i w całości nagranym na tej 

dziwnej płycie utworem. Zanim po raz pierwszy posłuchałem 
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skrzypcowo-organowej suity, zanurzyłem się w swoich książkach, by 

jak najwięcej się o nieznanym mi wcześniej twórcy dowiedzieć. 

Niewiele informacji znalazłem. Urodził się w Księstwie Lichtenstein w 

roku 1839, zmarł 25 listopada roku 1901, kiedy rozpoczynał się 

tragiczny w dziejach, ale w muzyce arcyciekawy wiek XX. Jego 

nauczycielem był Franz Lachner, przyjaciel Schuberta. Na organach 

grał już w wieku siedmiu lat, jako ośmiolatek napisał mszę na trzy 

głosy. Swoje zawodowe i artystyczne życie związał z rodzinną Bawarią 

i z jej stolicą. W Monachium jako dwunastolatek rozpoczął studia w 

Królewskim Konserwatorium w Monachium. W wieku niespełna lat 

trzydziestu został profesorem tej uczelni w klasach kontrapunktu, 

kompozycji i organów. Sam dużo komponował, liczba jego wydanych 

za życia dzieł liczy ponad dwieście pozycji. Był twórcą 

wszechstronnym, pisał msze, kantaty, motety, pieśni, muzykę 

organową, kameralną i orkiestrową, opery i singspiele. Ceniono go 

bardzo wysoko jako pedagoga. W licznym gronie jego uczniów byli 

m.in. Engelbert Humperdinck, Ermanno Wolf-Ferrari i Wilhelm 

Furtwängler. Hans von Bülow powiedział kiedyś, że Josef Rheinberger 

był ideałem nauczyciela kompozycji, który nie ma sobie równych 

zarówno w Niemczech, jak za granicą. Wilhelm Furtwängler napisał w 

roku 1940, że Rheinberger najwyżej cenił naturalność w muzyce, 

wyczucie formy i środki wyrazu, które nigdy jednak nie ocierały się o 

jakąkolwiek skrajność. Pewnie dlatego był postrzegany jako bufor 

między zwolennikami Brahmsa i Wagnera, choć bliżej mu było do 

obozu Hanslicka niż admiratorów Wagnera. Sam Rheinberger tak oto – 

niezbyt oryginalnie – określił swoje artystyczne credo: Muzyka jest 

ponad słowami, zaczyna się tam, gdzie słowa już nie wystarczają i 
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dlatego daremne są wszelkie próby wyjaśnienia muzyki słowami. To 

typowe rozumienie muzyki dla kogoś kto, żył i tworzył w drugiej połowie 

XIX wieku, kiedy ostatecznie dziedzictwo retoryki muzycznej 

poprzedniego stulecia uległo zatraceniu. Ale te właśnie słowa pobudziły 

mnie do refleksji zgoła innej, poniekąd – wobec deklaracji Rheinbergera 

– paradoksalnej: to właśnie jego muzyka pobudza słowa, prowokuje do 

myślenia, do nazwania fenomenu mało znanego, więc tym bardziej 

ciekawego, który dotyka problemu starego jak świat: o czym mówi 

muzyka, ta muzyka, jego muzyka. Czy jest tylko formą dźwięków w 

ruchu, jak chciał tego Hanslick i jak sprawę postrzegał sam 

Rheinberger, czy też może jest w niej zawarta treść, która właśnie w 

słowach może zostać wyrażona, nazwana, określona? Nie wiem, czy 

moja intuicja mnie nie myli, ale kiedy po raz pierwszy posłuchałem 

pierwszego ogniwa Suity c-moll op. 166 na skrzypce i organy 

pomyślałem sobie, że różnie można mówić o muzyce. Można mówić, 

że jest piękna albo brzydka, dobra albo niedobra, ostra albo łagodna, 

że jest sztuką albo rozrywce tylko służy, bawiąc ludzi, co też ujmy jej 

przecież nie przynosi. Ale czy można bez semantycznego nadużycia 

powiedzieć o muzyce, że jest mądra albo głupia? I co właściwie 

określenia te mogłyby znaczyć, gdyby miały sens i jeśli cokolwiek 

znaczą? I dlaczego tak rzadko w odniesieniu do muzyki mówimy o tym, 

że jest mądra. Książka z pewnością może być mądra, nawet jeśli do jej 

mądrości nie jesteśmy dopuszczeni. Julio Cortazar napisał kiedyś o 

ekskluzywnym klubie czytelników, którzy przeczytali Śmierć Wergilego 

Brocha, Człowieka bez właściwości Musila i Raj Lezamy Limy. Dla 

mnie to za wysokie progi, bo przeczytałem w całości tylko Raj i 

niedokończonego Oppiana Licaria, ale dzięki temu wiem, że książki 
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mogą być mądre. Czy są mądre obrazy? Nie jestem pewien, ale chyba 

tak, bo przecież wiele z nich można czytać jak książkę. Ja też 

wielokrotnie mówię o lekturze kantaty Bacha, symfonii Mozarta, czy 

kwartetu Beethovena. Wróćmy jednak do pytania nie o lekturę, a więc 

sposób czytania czy odbioru muzyki, tylko o rzecz zasadniczą zgoła, 

może nawet w dziejach sztuki dźwięku wręcz fundamentalną: czy jest 

muzyka mądra? Czy muzyka mądrość ze sobą niesie? I na czym ta 

mądrość miałaby polegać? Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale to 

dźwięki Suity c-moll Rheinbergera taką we mnie pobudziły refleksję.  

 

 Czy jest to muzyka mądra czy głupia? Mnie samego pytanie takie, 

postawione wiele lat temu w kontekście muzyki Rheinbergera, 

zadziwiło i może trochę zaniepokoiło. Dziś wiem, że jest to muzyka jak 

najbardziej mądra. Ale co sformułowanie to oznacza? Na czym 

właściwie owa mądrość polega? Jakich dziedzin naszego myślenia 

dotyczy? Spróbuję to nieudolnie wytłumaczyć, kierując się bardziej 

skojarzeniami niż wskazaniami konkretów, bo tych w dziedzinie sztuki 

układania dźwięków - poza suchymi terminami z zakresu nauki o 

formach czy teorii harmonii i kontrapunktu - nie ma zbyt wiele. 

Skojarzenia pierwsze mnie samego zaskoczyły: łagodność, surowość, 

sacrum, tradycja, solidne niemieckie mieszczaństwo spod znaku 

Buddenbroków, neogotyk jako zjawisko w architekturze i kulturze 

przełomu XIX i XX wieku po północnej stronie Alp. Potem pojawiły się 

skojarzenia jeszcze inne, tym razem bliższe muzyce: klasycyzująca 

romantyczność spod znaku Brahmsa, a nie Wagnera, mądry, 

inteligentny dialog z przeszłością, solidna forma, niemiecka rzetelność, 

ale i zarazem niemiecki romantyzm, ten, który zrodził nowożytne 
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pojmowanie historii, zachwycając się równocześnie Bachem i fugą jako 

emblematami własnej narodowej tradycji. I wtedy skojarzyłem muzykę 

Rheinbergera z jej naturalnym kolorytem, z Monachium, w którym 

powstawała, w którym się rodziła. Z Bawarią, dziś tym niezwykłym 

państwie w państwie, a kiedyś królestwie, któremu kulturowo i 

wyznaniowo bliżej było do Rzymu niż do Berlina. Jednak to, co mnie 

najbardziej w muzyce Rheinbergera ujęło, tkwi jeszcze gdzie indziej. Ta 

mądrość, o której bardzo nieudolnie dziś piszę, nie sytuuje się w jakiejś 

konkretnej rzeczywistości geograficznej czy kulturowej; dotyczy tego, 

co generalnie odnosimy do mentalnego wymiaru naszej egzystencji, do 

tego, co zaprząta nasz umysł, co sprawia, że szukamy w muzyce myśli 

i ją tam znajdujemy, choć różne ona przybiera kształty i z pewnością 

wspólnego mianownika nie sposób w tej materii ustalić ani tym bardziej 

zadekretować. Przypomniał mi się w tym kontekście Zbigniew Herbert i 

jego wiersz Dojrzałość: Dobre jest to, co minęło / Dobre jest to, co 

nadchodzi / A nawet dobra jest teraźniejszość. Mam wrażenie, że 

właśnie o tym opowiada muzyka Josefa Rheinbergera.  

 

 Suita c-moll op. 166 to dzieło dojrzałego twórcy. Podobne 

muzyczne klimaty i podobną stylistykę odnaleźć można także we 

wcześniejszych utworach kameralnych o niższej liczbie opusowej. 

Jednym z nich jest I Kwartet smyczkowy op. 89, jeden z dwóch 

kwartetów smyczkowych przez Rheinbergera napisanych. Powstał w 

roku 1875, gdy jego autor miał 36 lat i najlepszy okres własnej 

twórczości przed sobą. Z gatunkiem kwartetu smyczkowego 

kompozytor zetknął się w młodości, podczas studiów kompozytorskich 

u Franza Lachnera w Monachium. W latach 1853 – 1858 młody twórca 
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napisał dwanaście kwartetów smyczkowych, ale nigdy nie zdecydował 

się, by je opublikować. Recenzent Neue Münchner Zeitung, oceniając 

publiczną prezentację młodzieńczych kwartetów kompozytora, tak pisał 

w dwudziestym czwartym dniu kwietnia roku 1857: Rheinberger 

doskonale wie, czego chce. Punktem wyjścia był dla niego Haydn i 

Mozart, co spowodowało, że w jego muzyce obecne są trzy kardynalne 

cnoty dobrej kompozycji: zdrową emocjonalność, zmysł klarowności i 

poczucie symetrii, regularności w budowaniu formy. Te cechy, tak 

trafnie przez recenzenta monachijskiej gazety z młodzieńczej muzyki 

Rheinbergera wydobyte, będą charakteryzować także dojrzałe dzieła 

kameralne kompozytora. Osiemnaście lat od napisania tej recenzji 

upłynęło zanim Rheinberger zdecydował się opublikować swój pierwszy 

kwartet smyczkowy. Do zdrowej emocjonalności, zmysłu klarowności i 

poczucia regularności w budowaniu dodałbym dwie jeszcze ważne w 

moim przekonaniu rzeczy – technikę polifoniczną, która odgrywa 

znaczącą rolę i mądrość tej muzyki, jaj łagodność, dojrzałość, nawet 

wtedy, gdy dochodzi do spięć bardziej dramatycznych. Wystarczy 

zwrócić uwagę na główny temat ogniwa finałowego. Pojawia się on od 

razu w postaci polifonicznej, dwugłosowej, w postaci melodii i jej 

kontrapunktu. Potem kontrapunkty towarzyszą kolejnym 

przeprowadzeniom tematu. Środki techniki polifonicznej obecne są i w 

innych ogniwach kwartetu. Rheinberger jest tu spadkobiercą Haydna 

czy Beethovena, ale także techniki barokowej, do której często się w 

swojej twórczości odwoływał, przeszłości, z którą często w swojej 

muzyce rozmawiał. I tylko jednej rzeczy tu nie ma, o której pisał 

recenzent kwartetów młodzieńczych. Tej muzyce nie patronuje ani 
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Haydn, ani Mozart. Rheinberger mówi tu swoim własnym pięknym 

językiem.  

 

 Odkrywanie Rheinbergera jest procesem długotrwałym. Nie 

dlatego, żeby była to muzyka w jakiś sposób trudna w odbiorze, 

wymagająca nadmiernego skupienia czy nawet wysiłku przy jej 

słuchaniu. Powód owej długotrwałości poznawania muzyki 

monachijskiego mistrza jest prosty, banalny i z samą muzyką 

bezpośrednio niezwiązany. To rzadko na rynku pojawiające się 

nagrania jego dzieł, których napisał przecież sporo, ale które wciąż 

czekają na ponowne odkrycie, a potem dobre nagrania, które mogłyby 

dotrzeć do słuchaczy. W ostatnich latach tych nagrań jest coraz więcej i 

jest to sytuacja pocieszająca. Żyjemy zresztą w takich czasach, w 

których odkrywanie nowej, nieznanej wcześniej muzyki, zapomnianych 

kompozytorów czy mało znanych kompozycji staje się coraz bardziej 

popularne. Firmy fonograficzne, zwłaszcza te mniejsze, tym właśnie 

coraz częściej zdobywają renomę i klientów. Sam stoję często przed 

dylematem, czy kupić dwudzieste nagranie Requiem Mozarta albo 

symfonii Beethovena, czy może raczej muzykę kompozytora, którego 

nazwisko nic mi kompletnie nie mówi, albo nieznane utwory poznanych 

wcześniej autorów. Ten ostatni przypadek to właśnie odkrywanie 

Rheinbergera. To dobrze, że są tego typu dylematy. Dziennikarski 

obowiązek każe mi kupować kolejne nagrania Pór roku Vivaldiego z 

ciekawości, co jeszcze można w tych koncertach wymyślić, jakim 

brzmieniem zachwycić, a jakim zaskoczyć, co w muzyce i co w 

interpretacji wyeksponować, jak pobudzić wyobraźnię słuchacza; 

ciekawość melomana i muzykologa każe mi z kolei obok nowego 
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kompletu symfonii Beethovena kupić także nagranie symfonii 

współczesnego mu kompozytora Friedricha Ernsta Fesci, o którym 

jeszcze niedawno nic nie wiedziałem, nawet tego, że ktoś taki w ogóle 

był.  

 

Powróćmy jednak do pięknej i mądrej muzyki Josefa Gabriela 

Rheinbergera. Jego żona miała podobno napisać w roku 1885, że 

organy są całym jego życiem. Sądząc po liście dzieł Rheinbergera nie 

jest to prawda, ale każdy z nas ma przecież obszar preferencji 

osobistych, bardzo intymnych, o których żona czy mąż wiedzą najlepiej. 

W Odkrywaniu Rheinbergera muzyka na organy napisana znaczącą 

ma rolę, ale w moim przekonaniu kameralistyka jest w tym 

doświadczeniu równie znacząca. Zacznijmy jednak od muzyki 

organowej. Od 15 Sonaty organowej D-dur op. 168, jednej z późnych 

sonat organowych Rheinbergera. Napisał ich dwadzieścia w latach 

1868 – 1901. Składają się nań utwory trzy – i czteroczęściowe, w 

których nowoczesna forma spotyka się w niektórych ogniwach z 

wyraźnym odniesieniem do dawnych form, tradycji i technik. Skrajne 

ogniwa tych utworów to często preludia i fugi, kolejne to ricercary, 

passacaglie, canzony, romanze, kantyleny, capriccia, marsze religijne. 

Środkowe wolne ogniwa sonat mają charakter liryczny i refleksyjny. W 

późnych sonatach organowych obok znacznego udziału polifonii i 

oczywistych nawiązań do dawnych form i technik, zwłaszcza 

barokowych, ujawnia się jeszcze jedna wyraźna tendencja, tendencja 

do symfonicznego brzmienia organów, które są w stanie zagrać jak 

orkiestra. Do takich właśnie sonat należy XV Sonata organowa D-dur 

op. 168.  
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 Dzieło to powstało w roku 1886, jedenaście lat po napisaniu I 

kwartetu w tonacji c-moll. Już tamten utwór był świadectwem 

dojrzałości stylistycznej Rheinbergera. Tym razem jest to dojrzałość, 

która już nie poszukuje, która już wie, która potrafi smakować własny 

język. A przy tym jest to kolejne dzieło Rheinbergera, w którym odbywa 

się fascynujący dialog z przeszłością, tą najbliższą, romantyczną, 

sprzed pół wieku, obecną w kameralistyce pokolenia 1810, i tą starszą, 

sprzed półtora wieku, obecną w polifonii barokowych mistrzów. I tak 

sobie ze sobą te światy gadają, światy wykreowany w muzycznej 

wyobraźni monachijskiego mistrza.  

 

Stwierdziłem, że tej muzyce patronuje z jednej strony pierwsze 

pokolenie romantyków, z drugiej strony wspaniała niemiecka barokowa 

polifonia, ale do rozmówców, z którymi Rheinberger prowadzi dialog, 

dołączyć trzeba Haydna i Beethovena, zwłaszcza w kontekście 

ostatniej części kwartetu. Koroną twórczości monachijskiego mistrza są 

dwa koncerty organowe: napisany w roku 1884 Koncert w tonacji F-dur 

op. 137 oraz ukończony w roku 1894 Koncert g-moll na organy, 

smyczki, rogi, trąbki i kotły. Josef Rheinberger był jednym z pierwszych, 

o ile w ogóle nie pierwszym kompozytorem, który w XIX wieku napisał 

koncerty na organy z orkiestrą, powracając do dawnej tradycji 

podobnych dzieł Haendla czy Haydna. Jednocześnie był twórcą 

przewrotnym, bo przecież romantyczne organy same w sobie były 

swoistą orkiestrą, co sam potwierdził w swoich sonatach na organy. A 

jednak i tym razem udało mu się osiągnąć efekt zamierzony, czego 

sam doświadczyłem kilkanaście lat temu, słuchając pierwszego 

koncertu 44 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w 
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oliwskiej katedrze w Gdańsku. Dopiero tam odkrywanie Rheinbergera 

zyskało kształt ostateczny i totalny, w gąszczu i rytmie pocysterskiej 

gotyckiej architektury.  
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Ten wariat Reiner… 

 

 Jerzy Waldorff w książce Diabły i anioły, poświeconej życiorysom 

wielkich dyrygentów, nie poświęcił mu zbyt wiele uwagi, aczkolwiek w 

jednym zdaniu potrafił go scharakteryzować, wskazując nie tyle na 

istotę jego sztuki, ile zwracając uwagę na pewną cechę jego 

osobowości, która sztukę tę w doskonały sposób określa: Fritz Reiner 

był fanatykiem precyzyjnego przekazywania instrukcji orkiestrze i 

opracował coś w rodzaju muzycznego kodu Morse’a, za pomocą 

którego – jego zdaniem – dyrygent mógł dokładnie porozumieć się z 

każdą orkiestrą, bez użycia jednego słowa, tylko za pomocą batuty. Nie 

tak dawno Piotr Kamiński zamieścił w Internecie tekst, który poruszył 

mnie do żywego, bo zawsze tak gwałtownie reaguję, jeśli nie tylko 

zgadzam się z opinią innych ludzi, ale wręcz uważam ją za własną, 

tylko trafniej i zręczniej przez innych wyrażoną. Rzecz również dotyczy 

Fritza Reinera, dyrygenta, który w mojej prywatnej hierarchii 

największych mistrzów batuty minionego wieku i całej historii fonografii 

należy do ścisłej czołówki pięciu najlepszych. Igor Strawiński 

powiedział kiedyś – a znał to przecież z autopsji – że Orkiestra 

Chicagowska pod Reinerem była najbardziej precyzyjną i najbardziej 

zarazem elastyczną orkiestrą świata. Po ponad pół wieku nie sposób z 

tym sądem się nie zgodzić, bo taka refleksja zawsze się u mnie 

pojawia, gdy wracam do nagrań Fritza Reinera i jego genialnych 

muzyków z Chicago. Jeśli idzie o precyzję orkiestrowego grania i 

elastyczność interpretacji, to znam jeszcze jeden zespół, o którym 

można z perspektywy czasu powiedzieć dziś to samo, choć trudno 
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porównywać bezpośrednio Orkiestrę Symfoniczną w Chicago Fritza 

Reinera i Polską Orkiestrę Kameralną Jerzego Maksymiuka.  

 Wróćmy jednak do słów Piotra Kamińskiego: Wydaje nam się, że 

znamy już wszystko, co można było odkryć w przeróżnych archiwach, a 

tymczasem doświadczenie uczy, że kryją się tam skarby niebywałe. Kto 

by pomyślał, jeszcze parę lat temu, że odnajdziemy cały Pierścień 

Nibelunga nagrany w luksusowym stereo w roku 1955 w Bayreuth? A 

dzisiaj ocalałe to i zapomniane nagranie figuruje na samym szczycie 

dyskografii utworu. Amerykańska firma płytowa Music and Arts 

opublikowała pudełeczko z sześcioma płytami, na którego widok ręce 

mi się zatrzęsły, a pot zrosił skroń: transmisje radiowe z koncertów 

Fritza Reinera z orkiestrą NBC, Filharmonikami Nowojorskimi, orkiestrą 

z Cleveland, orkiestrą Columbia. Połowa to rzeczy nigdy dotąd 

niepublikowane, nieobecne w dyskografiach. Do tego – jest to tom 

pierwszy, co zapowiada następne. Wśród owych „ineditów” są 

koncertowe wersje utworów, które Reiner nagrał później w studio – a 

nagrał w sposób niezrównany: to Jowiszowa Mozarta i IV symfonia 

Brahmsa. Tę ostatnią odradzam osobom łatwopalnym: niech lepiej od 

razu wołają strażaków. Jest walc Wiedeńska krew i uwertura do Zemsty 

nietoperza Straussa, po których lepiej nie wsiadać do samochodu, bo 

żaden balonik tego nie wytrzyma. Jest Karnawał rzymski Berlioza. Jest 

uwertura do Semiramidy, nieobecna na nieśmiertelnej kolekcji uwertur 

Rossiniego, zrobionej w Chicago. Wyciągaj pieniążki, Drogi Melomanie, 

bo zapewniamy Cię uroczyście, iż żyć bez tego nie możesz, a jeśli 

możesz, to tym gorzej dla Ciebie... Lubię ten lekko ironiczny, bardzo 

dowcipny i nade wszystko inteligentny styl mego imiennika, choć sam 

mówię i piszę zupełnie inaczej. Nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić 



 

 
52 | S t r o n a  

 

się z nim w stu procentach – bez Reinera żyć się nie da, a jeśli tak, to 

jaka jest jakość tego życia? Rocznik 1888, urodzony w Budapeszcie, 

związany w dzieciństwie bardziej z Pestem niż Budą, zamierzał być 

prawnikiem, ale ostatecznie wybrał muzykę. Studiował fortepian, 

dyrygenturę i kompozycję w Akademii im. Franciszka Liszta. Po 

ukończeniu studiów przez dwa lata był nauczycielem fortepianu, a w 

gronie jego uczniów znalazł się młody Bela Bartok. Pierwsze angaże 

dyrygenckie Fritz Reiner otrzymał w teatrach operowych Budapesztu i 

Drezna, jednak właściwym początkiem jego oszałamiającej kariery był 

wyjazd do Stanów Zjednoczonych w roku 1922. Dobrze wykształceni 

muzycy z Europy byli wtedy w cenie najwyższej, przeto nie dziwi fakt 

pracy Reinera z czołówką amerykańskich orkiestr: w Cincinnatti, 

Pittsburgu, Nowym Jorku i Chicago. Od roku 1931 był profesorem 

Instytutu Curtisa w Filadelfii. Jego uczniem był tam m. in. Leonard 

Bernstein. Zwieńczeniem artystycznej kariery Reinera był 

dziesięcioletni okres szefowania Orkiestrze Symfonicznej w Chicago w 

latach 1953–1963. Uczynił z niej wtedy najlepszą i najsławniejszą 

orkiestrę świata, której nagrania do dziś ekscytują, mimo ich – co 

zrozumiałe -  nie najlepszych z naszego punktu widzenia parametrów 

technicznych. Na czym polegał fenomen Reinera? Z pewnością na 

wielu rzeczach, chociażby na osławionej precyzji dyrygenckich gestów i 

ekonomii dyrygenckich ruchów. Ale są to jedynie środki do celu, którym 

były niebywale nowoczesne – jak na owe czasy – interpretacje i 

dyrygenckie kreacje. Preferowanie szybkich temp przy absolutnym 

zachowaniu precyzji wykonania to może cecha najbardziej 

charakterystyczna w kreacjach Fritza Reinera. Widać ją zwłaszcza w tej 

muzyce, która z racji swojej faktury najbardziej jest transparentna, jak 
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to się dzisiaj mówi, choć ja wolę słowo przejrzysta – w muzyce 

Mozarta. I dziś właśnie od Mozarta zaczniemy niewielką fonograficzną 

retrospektywę nagrań wielkiego dyrygenta, którego dokonania – wedle 

opinii Piotra Kamińskiego – każdy meloman znać musi, a jeśli nie zna, 

to jest w istotny sposób uboższy od swoich bardziej światłych 

fonograficznie kolegów. Smakowitym kąskiem jest nagranie trzech 

ostatnich symfonii Mozarta, dokonane przez Fritza Reinera z Orkiestrą 

Chicagowską od 23 do 26 kwietnia roku 1954. Opublikowano je po raz 

pierwszy w roku 1956. Finał Jowiszowej w pięć minut i pięćdziesiąt pięć 

sekund, co prawda bez repetycji ekspozycji, nawet dziś mógłby być 

rekordem formuły pierwszej, a jeśli dodamy do tego precyzję 

interpretacji, to wydaje się wciąż metą prawie nie do zdobycia, mimo 

tak wielu późniejszych nagrań rozmaitych Harnoncourtów, 

Hogwoodów, Norringtonów, Gardinerów i Immerseelów. Chyba jednak 

coś może przetrwać z tak ulotnej sprawy, jaką jest sztuka interpretacji, 

chyba coś zostaje w tej nowej pamięci historycznej, jaką jest 

współczesna technika zapisu dźwięku i jego późniejszej edycji?  

 

 Jeśli w tytule nazwałem Fritza Reinera wariatem, to w takim sensie, 

w jakim potocznie mówimy: jesteś wariat. Bo dla mnie Reiner był takim 

niezwykłym wariatem batuty w połowie minionego stulecia, którego 

kreacje można śmiało porównać z dokonaniami jego następców, 

którego interpretacji nie tylko się nie starzeją, ale mogą być dla ludzi 

naszego czasu wzorcem niczym sławny kiedyś wzorzec metra pod 

Paryżem, zastąpiony potem instrumentem o wiele bardziej 

precyzyjnym. A to właśnie precyzja, wielowątkowo zresztą pojmowana, 

była jednym ze znaków firmowych kapelmistrzowskiej sztuki Fritza 
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Reinera, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku uczynił z 

kierowanej przez siebie Orkiestry Symfonicznej w Chicago najlepszą 

orkiestrę symfoniczną świata.  

 

Wcześniej wspomniałem o nagrania ostatniego symfonicznego tryptyku 

Mozarta, dokonane przez Reinera w roku 1954. Teraz chciałbym 

przejść do jednego z najbardziej frapujących muzycznych spotkań w 

historii muzyki XX wieku. Emil Gilels w roku 1955 po raz pierwszy 

wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jego amerykański debiut miał 

miejsce w Filadelfii, w trzecim dniu października tego roku. Niecały 

miesiąc później, w dwudziestym dziewiątym dniu tego samego roku 

zagrał w Chicago z Fritzem Reinerem I Koncert fortepianowy b-moll 

op.23 Piotra Czajkowskiego. Zachowało się nagranie tej niezwykłej 

interpretacji, owoc spotkania dwóch wielkich muzyków z dwóch różnych 

stron podzielonego świata, z dwóch różnych szkół estetycznych, dwóch 

różnych sposobów widzenia świata i jego rozumienia…. No właśnie, 

różnice – faktyczne czy tylko w naszej wyobraźni kreowane – można 

mnożyć, ale nie o to chodzi. Muzyka zwykle przekracza granice, 

dokonuje politycznych i kulturowych transgresji, jakby powiedziała to 

prof. Maria Janion. Jest kilka fascynujących nagrań I Koncertu 

fortepianowego b-moll Czajkowskiego. Jednym z najbardziej mnie 

poruszających jest nagranie Marthy Argerich i Kiryłła Kondraszyna z 

roku 1980. Jednak najchętniej sięgam po nagranie Gilelsa i Reinera. To 

właśnie ta interpretacji otworzyła Gilelsowi estrady całego świata, to 

ona była początkiem jego światowej kariery. Są to jednak fakty, które 

nastąpiły potem; historia nie zawsze je pamięta. Dzięki sztuce fonografii 

możemy dziś być tam, w Chicago, 29 października roku 1955, by 
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posłuchać przyczyny owych później w karierze Gilelsa zaistniałych 

faktów. Jestem przekonany, że przyczynił się do nich także Fritz Reiner 

i jego orkiestra. Takie muzyczne dialogi wbrew pozorom nie zdarzają 

się za często. Wtedy zagrało wszystko, co tylko zagrać powinno. A dziś 

jest to ozdoba płytoteki melomana XXI wieku.  
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Czajkowski, Bernstein i Patetyczna… 

 

Okoliczności powstania Symfonii Patetycznej są dziś już – mam 

nadzieję – dobrze znane, choć jeszcze nie tak dawno były wstydliwie 

przemilczane, a nawet traktowane jako swoiste tabu. Zapis własnego 

życia i umierania, wyrażony w sztuce, zawsze może być posądzony o 

ekshibicjonizm, którego sztuka generalnie nie lubi, ale jeśli jest 

wyrazem totalnej bezsilności, to zyskuje przynajmniej nasze 

współczucie, w tym przypadku jednak chyba dużo więcej, bo VI 

Symfonia jest bezsprzecznie arcydziełem romantycznej symfoniki. 

Nigdy się już chyba nie dowiemy, jak było naprawdę, w jaki sposób 

pięćdziesięciotrzyletni mężczyzna w sile wieku, o fizjonomii człowieka 

co najmniej dekadę starszego, rozstał się z życiem. Czy była to 

cholera, świadomie sobie zaaplikowana, czy też sąd kapturowy i wyrok 

śmierci skutecznie przez lekarzy wykonany. Nie ma to w gruncie rzeczy 

większego znaczenia. Czajkowski, mając 53 lata, był u szczytu sławy 

nie tylko w Rosji czy Europie; był obywatelem świata – jego Trio 

fortepianowe a-moll op. 50 inaugurowało działalność nowojorskiej 

Carnegie Hall, a pięć miesięcy przed śmiercią został doktorem honoris 

causa Uniwersytetu w Cambridge. A jednak – o czym świadczy 

Symfonia Patetyczna – wybrał śmierć i o tym wyborze, a także o swoim 

życiu, w utworze tym opowiedział. Jest w VI Symfonii ogniwo, w którym 

afirmacja życia przybiera postać niemal skrajną w swojej frenetycznej 

radości. To część trzecia. Po niej następuje jednak sławne Adagio 

lamentoso, w którym wola życia zamiera, w którym umiera samo życie. 

Nie mam wątpliwości, że Symfonia Patetyczna to Requiem, pisane dla 

samego siebie, w perspektywie własnego udręczenia i własnego 
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umierania. W finale czwartej części Symfonii Patetycznej znajduje się – 

wyrażony muzyką - rytm bicia serca, który stopniowo zanika, aż w 

końcu ustaje, umiera. Pamiętają Państwo ostatnie sekwencje Procesu 

Franza Kafki: te o wstydzie, wstydzie, który będzie większy od Józefa 

K., wstydzie który go przeżyje, choć gdzieś tam, w chwili ostatniej, 

zobaczy jakąś twarz w jakimś oknie; twarz współczucia czy tylko 

obserwatora? Tego nie wiemy. W finale Symfonii h-moll najbardziej 

poruszający jest rytmiczny motyw bicia serca i jego zamierania, takie 

niezwykłe canto ostinato, nieprzerwane, nieuchronne, wyrażające 

gasnące życie, aż w końcu rozpływające się w ciszy i bezruchu, w 

śmierci. 

 

 W jednym ze swoich listów, napisanych pod koniec życia, 

Czajkowski tak mówił o swojej ostatniej symfonii: W czasie podróży 

wpadłem na pomysł kolejnej symfonii – tym razem programowej, ale z 

takim programem, który pozostanie dla wszystkich zagadką. Niech się 

domyślają. Zatytułuję ją „Symfonia Programowa”. Ten program jest 

przesycony subiektywizmem. Podróżując i układając ją sobie w 

myślach, często rzewnie płakałem. Po powrocie przystąpiłem do 

pisania szkiców i praca poszła tak gorąco, tak szybko, że w niespełna 

cztery dni miałem gotową pierwszą część, a zarys pozostałych 

wyraźnie w głowie. Połowa trzeciej części jest już gotowa. W tej 

symfonii będzie wiele nowego, jeśli chodzi o formę; między innymi finał 

nie będzie hucznym allegrem, a wprost przeciwnie – rozwlekłym 

adagiem. W innym miejscu Czajkowski napisał: Istotę symfonii stanowi 

„Życie”. Pierwsza część – poryw, pewność siebie, żądza działania. 

Musi być krótka (Finał śmierć – wynik zniszczenia). Druga część – 
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miłość; trzecia – rozczarowanie; czwarta kończy się zamieraniem. Ten 

programowy plan Symfonii Patetycznej uległ ostatecznie znaczącym 

modyfikacjom. Porywem, pewnością siebie, afirmacją życia stała się 

część trzecia, miłością – pozostała część druga, natomiast części 

skrajne są dramaturgiczną osią dzieła. Jeśli jego tematem jest – jak 

pisał Czajkowski – Życie, to część pierwsza jest walką, wyrażoną w 

skrajnie emocjonalnych barwach brzmieniowych: od patetycznego 

uniesienia po wielką przegraną, tragedię, wyrażoną emocjonalnie w 

sposób krańcowy, beznadziejny, z kilkoma tzw. chorałami, czyli 

akordami blachy, kojarzonymi ze śmiercią, z pogrzebem. O umieraniu 

mówi Adagio lamentoso, jeden z najbardziej przejmujących utworów w 

dziejach muzyki. Znam wiele nagrań Patetycznej, ale żadne nie robi na 

mnie takiego wrażenia, jak nagranie Leonarda Bernsteina z roku 1986. 

Bernstein trzykrotnie nagrał VI Symfonię Czajkowskiego. Po raz 

pierwszy w roku 1953, po raz drugi – w roku 1964. Trzeba było jednak 

wielu lat, by nadać tym interpretacjom szlif genialności. Stało się to 16 

sierpnia roku 1986 w nowojorskiej Avery Fisher Hall. Powstało 

wówczas nagranie, które w moim przekonaniu najlepiej odczytało 

intencje Czajkowskiego i w sposób zupełnie niezwykły przekazało 

emocjonalność tej muzyki, choć oczywiście jest to sąd subiektywny. Nie 

znam jednak innej interpretacji Symfonii Patetycznej tak poruszającej. 

Wielu wielkich dyrygentów XX wieku potrafiło uporać się z materią tego 

dzieła w ciągu trzech kwadransów. Bernstein w swoim trzecim nagraniu 

potrzebował ich blisko cztery, ale rzecz nie polega na generalnym 

zwolnieniu temp, lecz na ich intensyfikacji. Jeśli Adagio lamentoso trwa 

zwykle około dziesięciu minut, w Bernsteina wybrzmiewa w ciągu 

ponad siedemnastu minut, ale nie oznacza to nudy; wprost przeciwnie, 
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każdy dźwięk jest tam zagrany tak intensywnie, tak prawdziwie, że 

dopiero taka interpretacja odsłania bezmiar tragizmu tej muzyki. Ale 

być może jeszcze bardziej przejmujące jest pierwsze ogniwo dzieła, 

rozpoczęte ponurym wstępem, a dalej rozpięte między ekstatycznym 

tematem pobocznym i dramatycznym tematem głównym, którego sens 

spełnia się w najbardziej dramatycznym przetworzeniu w dziejach 

symfoniki XIX wieku. Ostatnie tygodnie życia Czajkowskiego pozostaną 

już chyba na zawsze zagadką; nie jest nią jednak Symfonia Patetyczna 

w tym nagraniu. Bernstein opowiedział tę historię w sposób bardzo 

jasny, nie trzeba się niczego domyślać, choć wiedza jest to osobliwa, 

nie w faktach, lecz w sercu osadzona. Gorąco polecam.  
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Pielgrzymka do Anif 

 

 Ta historia zaczęła się w Popradzie, w jednym z pięknych, 

słonecznych, letnich dni ostatniego lata mijającego wieku XX. To wtedy, 

spacerując miejską promenadą ze wspaniałą perspektywą Tatr 

Wysokich, natrafiłem na niewielki i amatorsko wyglądający sklep z 

płytami, w którym – ku swemu zdumieniu – znalazłem niemal 

kompletną serię jubileuszowych płyt Deutsche Grammophon Centenary 

Collection – Kolekcja stulecia. Pomysł był prosty i zarazem genialny: 

każdy rok istnienia tej ważnej dla kultury muzycznej Europy 

fonograficznej instytucji był po stu latach utrwalony jedną tylko płytą. 

Najważniejszą? Najlepszą? Najbardziej spektakularną? Trudno to 

rozstrzygnąć. Może po prostu w jakiś sposób najbardziej istotną dla 

samej Deutsche Grammophon i jej szefów? Kupiłem wtedy niemal 

wszystko, co w malutkim sklepie znalazłem; od najstarszych nagrań 

ostatniego żyjącego kastrata, po dokonane sto lat później najnowsze 

kreacje James’a Levine’a. Moją uwagę zwróciła od razu jedna płyta, bo 

dwa fakty w niej zapisane odnosiły się w sposób pośredni i bezpośredni 

do mego życia. Na jej okładce data sąsiaduje z nazwiskiem: 1962 i 

Herbert von Karajan. To ten rok, w którym Karajan po raz pierwszy 

nagrał w technice stereo dla Deutsche Grammophon III symfonię Es-

dur Beethovena; to zarazem rok mego urodzenia, a wśród nagranych 

wtedy symfonii znalazły się szczególnie dla mnie ważne: trzecia w 

tonacji Es-dur i ósma w tonacji F-dur. Niektórzy biografowie mówią, że 

ta ostatnia to najbardziej niebeethovenowska ze wszystkich dziewięciu, 

ale jakie miało dla mnie znaczenie, skoro to właśnie tę symfonię 

poznałem najwcześniej. Miałem wówczas może dziesięć lat, może 



 

 
61 | S t r o n a  

 

trochę więcej, i za pierwsze w swoim życiu zarobione pieniądze - w roli 

chodzącego po kolędzie ministranta Świętego Kościoła Rzymskiego – 

kupiłem winylową płytę z VIII Symfonią Beethovena, nie znając 

wcześniej literalnie ani jednej nuty nie tylko Beethovena, ale również 

całej tej muzyki, którą dziś zawodowo się zajmuję i którą nieszczęśliwie 

nazywamy poważną. Zakup okazał się strzałem w dziesiątkę – już 

pierwsza lektura VIII Symfonii na jakimś kiepskim gramofonie tak mnie 

zelektryzowała, że w zapomnienie poszły wszystkie dźwiękowe 

pocztówki, a były kiedyś takie osobliwe twory ówczesnej fonografii.  Z 

reguły nie wierzę w przypadki, ale tym razem chyba jestem w przypadki 

jak najbardziej wierzący. No bo jak tu nie wierzyć, że w niezbyt dużym 

słowackim mieście, leżącym u podnóża najbardziej imponującego z 

górskich pasm Tatr, gdzieś w połowie miejskiego bulwaru, znajdę przez 

przypadek fragment historii swego życia? Jednak do Anif było jeszcze 

wtedy daleko. Pierwsza lektura Eroiki, nagranej przez Karajana w roku 

1962, była dla mnie sporym zaskoczeniem – jakże wtedy musiała 

brzmieć nowocześnie, mogła wręcz elektryzować słuchaczy nie tylko 

stereofoniczną techniką nagrania, ale również samą interpretacją: 

dynamiczną, prawdziwie napoleońską, pełną energii, którą zwykle z 

nagraniami sprzed pół wieku nie kojarzymy. Karajan, zaciekły wróg 

Harnoncourta na festiwalu w Salzburgu, potrafił jednak wziąć sobie do 

serca przemiany, jakie za jego życia w sztuce interpretacji i praktyki 

wykonawczej się dokonywały i z szacownymi berlińskimi filharmonikami 

nagrywać barok z klawesynem. To pewne, że dziś tak się tego nie gra, 

ale utrwalonym w drugiej połowie lat sześćdziesiątych i na początku lat 

siedemdziesiątym interpretacjom muzyki barokowej przez Berliner 

Philharmoniker bliżej przecież do Karla Richtera niż Ottona 
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Klemperera, choć wciąż jeszcze jest to estetyka wykonawcza z 

symfonicznego ducha poczęta, ale już nie monumentalna, jak za 

czasów Mahlera.  

 

 Pamiętam dobrze lipcowy dzień roku 1989, gdy świat dowiedział 

się o śmierci Karajana, pamiętam nagłówki gazet: Umarł król, niech 

żyje demokracja! Pamiętam opisy ostatnich godzin jego życia w Anif, 

swoim ulubionym miejscu, gdzie mieszkał, małym, urokliwie położonym 

miasteczku koło Salzburga, właściwie dużej wsi niż małym miasteczku, 

choć w Austrii wiele wsi wygląda właśnie jak miasteczka. Są takie 

momenty, gdy odchodzą wielcy ludzie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że 

z jednej strony na naszych oczach dzieje się historia, a z drugiej strony 

coś nieodwracalnie się zamyka. Karajan i jako człowiek, i jako artysta z 

pewnością był kontrowersyjny, ale trudno odmówić mu wielkości i 

trudno nie docenić gigantycznej pracy, jaką w życiu wykonał, a której 

znakomite zazwyczaj rezultaty utrwalone są na płytach, na taśmach 

filmowych i – last but not least – w sercach melomanów. Do tego, by 

kiedyś odwiedzić jego grób, by odbyć pielgrzymkę do Anif, skłonił mnie 

mój nieżyjący już od wielu lat przyjaciel, ks. Janusz Pasierb. W jednym 

z ostatnich tomików jego wierszy, wydanym kilka miesięcy przed 

śmiercią pod jakże proroczym jak się później okazało tytułem Ten i 

tamten brzeg, znajduje się wiersz Geistliche Abendmusik, napisany w 

Salzburgu, 6 marca roku 1991 wieczorem na koncercie barokowej 

muzyki sakralnej w przepięknym kościele Opactwa św. Piotra. Ten 

wiersz ma przypisy, co rzadko się przecież wierszom zdarza. 

Wplecione w jego tekst niemieckie i łacińskie frazy to – jak napisał 

Janusz – tytuły i fragmenty utworów muzycznych wykonanych wtedy na 
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koncercie u św. Piotra. Najbardziej tajemniczo i intrygująco brzmiało 

jednak ostatnie zdanie tego przypisu: Po tym koncercie byłem w nocy 

na grobie Karajana. Ślady tej nocnej wizyty zapisane są również w 

diariuszu Obrót rzeczy, dzienniku, który Janusz pisał tylko przez rok, 

ale takie było jego zamierzenie. Oto wpis dokonany w marcu roku 

1991: W Anif koło Salzburga, na miejscowym małym cmentarzu, który 

jest jakby placykiem, niemal podwórzem w środku wioski: na nagrobki 

pada światło z okien domów, palą się też małe lampki. Pod murem 

prosty grób Karajana, którego pochowano podobno nocą, bo tak sobie 

życzył, żeby uniknąć zbiegowiska gapiów. Jest wśród swoich, na wsi, w 

środku zwykłego życia. Nie wiem, dlaczego nigdy o tym z Januszem 

nie rozmawiałem, ale zawsze za dużo było tematów, a za mało czasu, 

mimo że w Warszawie byliśmy sąsiadami i potrafiliśmy się wzajemnie 

odprowadzać od domu do domu w środku nocy, znajdując w końcu 

kompromis przy nieistniejącej dziś aptece na rogu Dobrej i Jaracza. 

Niewielki fragment Obrotu rzeczy skłonił mnie do tego, by także znaleźć 

się kiedyś w Anif. Może trochę Januszowi zazdrościłem? Może również 

chciałem znaleźć się w miejscu ważnym dla niemal każdego muzyka, 

by pochylić głowę przed umarłym królem, po którym zostaje już tylko 

demokracja?  

 Okazja nadarzyła się ponad 10 lat później, gdy w przededniu Roku 

Mozartowskiego wędrowałem śladami Mozarta po Wiedniu i Salzburgu, 

wiedząc że w pierwszym dniu stycznia 2006 roku na antenie Dwójki 

pojawi się pierwsza ze stu audycji Droga do Wiednia. Spadł pierwszy 

śnieg w Salzburgu, gdy moja przewodniczka przy lunchu zapytała, czy 

jest jakieś szczególne miejsce poza oficjalnym planem pobytu w 

rodzinnym mieście Mozarta, które chciałbym zobaczyć. Bez wahania 
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powiedziałem: Anif. Pół godziny później jechaliśmy taksówką z 

Salzburga do Anif. Starszy pan za kierownicą, słysząc naszą rozmowę 

po polsku, zapytał: Karajan? Na nasze tak, a przeszliśmy już wtedy na 

niemiecki, powiedział natychmiast: Woziłem go często z Salzburga do 

Anif. I tak rozpoczęła się rozmowa, która potrwała kilka godzin. Okazało 

się, że nasz pan taksówkarz woził wielokrotnie Karajana z Salzburga 

do Anif i z Anif do Salzburga. Poczułem się tak, jakbym – zupełnie 

niespodziewanie – dotknął materii życia tego człowieka, który do tej 

pory był dla mnie ikoną wielkiego artysty, a w okamgnieniu stał się kimś 

namacalnym, dotykalnym, zmysłowym. Nasz Cicerone opowiadał o 

jego zwyczajności, o rozmowach, jakie w taksówkach zwykle się 

prowadzi, o tym, że wielki Karajan w taksówce stawał się człowiekiem 

jak każdy inny. Najbardziej jednak salzburski taksówkarz zaskoczył 

mnie deklaracją, że razem z nami poszuka grobu Karajana na 

cmentarzu w Anif, bo tyle razy wielkiego Salzburczyka woził, ale ani 

razu na jego grobie nie był. Jeśli był to wyrzut sumienia, to rozumiem, a 

jeżeli zwykła ciekawość, co łatwiej turystom wytłumaczyć, to też 

rozumiem, może jeszcze bardziej. No i rozpoczęło się osobliwe 

poszukiwanie tego grobu na małym przykościelnym cmentarzu, 

spowitym kołdrą świeżego, pulchnego, alpejskiego śniegu. Krążyliśmy 

niemal godzinę po wiejskim cmentarzu, w chłodzie nawet nie za bardzo 

dojmującym, ale w sytuacji co najmniej dziwnej, gdy taksówkarz 

wyłączył taksometr i szukał z nami grobu Herberta von Karajana. To 

trudne zadanie na początku alpejskiej zimy. Gdy już nie bardzo 

wiedzieliśmy, czy uda nam się osiągnąć cel wizyty w Anif, przy 

cmentarnym murze zobaczyliśmy niewielką tabliczkę do połowy 

zakopaną w śniegu, a na niej tylko nazwisko i dwie daty: Herbert von 
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Karajan, 1908 – 1989. Poniżej tabliczki była niewielka, zasypana 

śniegiem mogiła, powyżej - prosty, pewnie przez miejscowych ludzi 

zrobiony, metalowy krzyż. Ten grób rzeczywiście robi wrażenie: żadnej 

w nim wielkości, żadnej pompy, tylko prostota, skromność i wzruszenie. 

Jest w tym coś pięknego: Karajan, który swoją sztuką wzruszał za 

życia, i Karajan, który swoim grobem wzrusza po śmierci… 

 

 Stojąc nad grobem Karajana w Anif, przypomniałem sobie płytę 

kupioną przed laty w Popradzie, z beethovenowską Eroiką, nagraną dla 

Deutsche Grammophon w roku 1962, kiedy jego życie wchodziło w 

najlepszy dla artysty okres, a moje właśnie się zaczynało. Lubię to 

nagranie, choć potem tylu innych i pewnie lepszych słuchałem. Są 

jednak takie nagrania, które mimo upływu czasu nie starzeją się, będąc 

świadectwem kunsztu ich autorów. Tak jest chyba i w tym przypadku, 

choć pewności żadnej mieć nie mogę, bo jestem w tej sprawie w 

sposób oczywisty i zrozumiały stronniczy.  
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