Piotr Orawski

Muzyczne pocztówki
z Europy
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Wielokrotnie podczas wędrówek i podróży po różnych zakątkach
naszej pięknej Europy, odwiedzamy miasta, regiony, a nawet
poszczególne obiekty architektury, które dawniej związane były z
muzyką. Warto zwrócić na nie uwagę ponieważ związana z nimi
muzyka tworzy ich specyficzny i niepowtarzalny klimat. W niniejszej
publikacji odwiedzimy niektóre z tych miejsc, w których z pewnością
łatwo tę muzykę usłyszymy i to zarówno podczas koncertów czy
spektakli operowych, jak i na ulicach, bo w wielu europejskich miastach
taki sposób muzykowania do dziś jest bardzo popularny.
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Praga

Naszą

muzyczną

wędrówkę

rozpoczynamy

od

jednego

z

najpiękniejszych miast naszej części Europy – od Pragi czeskiej.
Jednym z wielu paradoksów tego niezwykłego miejsca jest fakt, że
żaden z rodzimych kompozytorów czeskich nie jest tak bardzo we
współczesnej Pradze obecny, jak Wolfgang Amadeusz Mozart, który
zaledwie kilka razy odwiedził to miasto pod koniec swego krótkiego
życia i wycisnął na nim niezatarte piętno swojego geniuszu. Spacerując
ulicami praskiej starówki, niemal co krok spotykamy rozmaite wizerunki
Mozarta, nie mówiąc już o koncertach, wypełnionych jego muzyką.
Prażanie pokochali Wolfganga Amadeusza ponad dwieście lat temu,
zresztą z pełną wzajemnością, i miłość ta przetrwała najtrudniejszą
próbę – próbę czasu. Mozart bardzo lubił Pragę i jej mieszkańców; w
przeciwieństwie do rozkapryszonych wiedeńczyków, Prażanie nie tylko
w pełni docenili geniusz Mozarta, ale i przyjmowali go iście po
królewsku, a on zrewanżował im się w podobny sposób, komponując
dla Pragi jedno ze swoich największych arcydzieł – operę „Don
Giovanni”. Zrobił to w ciągu kilku letnich miesięcy roku 1787, po
ogromnym sukcesie „Wesela Figara”, wystawionego w Pradze zimą
poprzedniego sezonu. Tradycja mówi, że partyturę Don Giovanniego
Mozart kończył już w Pradze, zatrzymując się w gościnnym domu
państwa Dušków, pięknej klasycystycznej willi „Bertramka”, w której
dziś znajduje się muzeum Mozarta. Warto je odwiedzić, także dlatego,
że leży nieco na uboczu od typowych praskich tras turystycznych, w
dzielnicy Praha – Smichov, do której dojechać można z centrum
metrem linii B w ciągu zaledwie kilku minut. Oprócz nut, portretów i
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innych pamiątek po Mozarcie, można tam zobaczyć szczególnie
czczoną relikwię – pukiel włosów Mozarta.

A kiedy już nacieszymy oczy i uszy atmosferą „Bertramki”, warto
wrócić na praską starówkę i odwiedzić najpiękniejszy teatr starej Pragi
–

Stavovske

Divadlo

przy

ul.

Żeleznej

11,

nieopodal

Targu

Owocowego. To właśnie tam 29 października roku 1787 odbyła się
światowa prapremiera opery „Don Giovanni”, o czym prażanie
doskonale pamiętają. Być może niektórych zdziwią niewielkie rozmiary
praskiego teatru; sławne sceny operowe bywają z reguły większe. A
jednak to właśnie tam arcydzieło Mozarta zabrzmiało po raz pierwszy i
mimo kameralnych warunków od pierwszego spektaklu podbiło serca
ówczesnych słuchaczy. Do dziś na scenie Stavovskiego Divalda można
posłuchać opery Mozarta. I choć bilety nie należą do najtańszych,
czemu trudno się dziwić, mówiąc bowiem językiem współczesnego
marketingu, Mozart jest dziś w Pradze towarem eksportowym numer
jeden, warto przy innych okazjach zaoszczędzić parę groszy i wybrać
się do praskiego teatru na przedstawienie Don Giovanniego, jeśli
akurat będzie ono w repertuarze. Nie ma większej przyjemności niż
posłuchać tej genialnej opery Mozarta w miejscu, w którym zabrzmiała
po raz pierwszy. Do dziś – zapewniam państwa - wywołuje to magiczne
wrażenie. Dopiero tam możemy poczuć atmosferę dawnej Pragi.

Ale czeska stolica rozbrzmiewa nie tylko muzyka Mozarta, choć jej
wydaje się być tam najwięcej. Kiedy już zwiedzimy Hradczany, Małą
Stranę i Stare Miasto, warto podjechać kilka przystanków metrem do
Wyszehradu, okazałego wzgórza na skałach nad Wełtawą, które dla
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Czechów jest jednym z najważniejszych miejsc ich historii i narodowej
tożsamości. Według legendy Wyszehrad był siedzibą pierwszych
książąt czeskich i pierwszych władców czeskiego państwa. O dawnej
historii tego miejsca zaświadcza dziś romańska Rotunda św. Marcina,
jednak czasy jego świetności skończyły na początku XV wieku, w
czasie wojen husyckich. Dopiero w XIX wieku wyszehradzkiemu
wzgórzu przywrócono dawny blask, a parafialny cmentarz przy kościele
św. Piotra i Pawła stał się narodową nekropolią, której znaczenie
porównać można z naszymi Powązkami czy Cmentarzem Rakowickim.
Warto

odwiedzić

to

miejsce,

położone

z

dala

do

typowych

turystycznych szlaków, także dlatego, że znajdują się na nim groby
dwóch największych kompozytorów czeskich – Antonina Dvořaka i
Bedrzicha Smetany. Pierwszy z nich był największym czeskim
symfonikiem XIX wieku, autorem dziewięciu symfonii i nieśmiertelnych
„Tańców słowiańskich”, które na estradach koncertowych całego świata
biją rekordy popularności, drugi twórcą czeskiej opery narodowej i
sławnych poematów symfonicznych „Moja ojczyzna”. Początkowy
fragment pierwszego z nich, pod tytułem „Wyszehrad”, jest sygnałem
pierwszego programu czeskiego radia.

Antonin Dworzak nazywany bywa „ojcem” narodowej muzyki
czeskiej i choć nie był pierwszym wybitnym kompozytorem czeskim,
takich było przed nim wielu, zwłaszcza w wieku XVIII, kiedy Czesi
przebojem zdobyli Europę, to jednak właśnie jemu przypadł zaszczytny
tytuł jednego z twórców stylu narodowego. Pochodził z wielodzietnej
rodziny wiejskiego oberżysty i to zapewne uwrażliwiło go na piękno
rodzimej muzyki. Pierwsze kroki edukacji muzycznej stawiał pod okiem
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prowincjonalnych nauczycieli i dopiero wyjazd do Pragi w wieku 16 lat
pozwolił mu zetknąć się z wielką tradycją muzyki europejskiej. Młody
Dworzak pracował w kilku praskich orkiestrach, jednak przede
wszystkim dużo komponował, zyskując uznanie wielu ówczesnych
autorytetów, m.in. samego Jana Brahmsa, którego przychylna opinia
była dla Dworzaka swoistym paszportem do międzynarodowej kariery.
Ta przyszła stosunkowo szybko. Kolejne symfonie, rapsodie i tańce
słowiańskie, wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, m.in. sławne Stabat
Mater, wykonane po raz pierwszy w Londynie i przyjęte tam wręcz
entuzjastycznie, przyniosły Dworzakowi w pełni zasłużoną sławę nie
tylko jako znakomitego kompozytora, ale również jako wybitnego
dyrygenta. W roku 1891 w uznaniu swych zasług otrzymał doktoraty
honorowe dwóch sławnych uniwersytetów: w Cambridge i Pradze; rok
później został na trzy lata dyrektorem Narodowego Konserwatorium w
Nowym Jorku. To wtedy powstała najsłynniejsza jego symfonia – IX
Symfonia e-moll „Z Nowego świata”, w której pobrzmiewają echa
muzyki indiańskiej. Trzy lata przed śmiercią, w pierwszym roku XX
wieku, Dworzak został dyrektorem praskiego konserwatorium, a do
jego uczniów należał również Polak Feliks Nowowiejski. Chociaż
największą wartość w jego twórczości ma z pewnością muzyka
symfoniczna i kameralna, to jednak nic nie może się równać
popularnością z cyklem 16 Tańców słowiańskich. Początkowo był to
skromny zbiór dwóch serii fortepianowych miniatur na cztery ręce, od
kiedy jednak powstała ich wersja orkiestrowa nikt już nie pamięta o
pierwowzorze. Dworzak nie cytował w Tańcach słowiańskich czeskich
melodii ludowych, tworzył natomiast tematy utrzymane w ich duchu; jak
nikt inny potrafił wczuć się w specyfikę czeskich tańców ludowych i ich
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niepowtarzalny koloryt. Pod tym względem był podobny do Chopina,
choć obaj tworzyli w całkiem innym stylu. Zresztą zgodnie ze swym
tytułem Tańce słowiańskie odwołują się nie tylko do ducha czeskiej
muzyki ludowej; można w nich rozpoznać podobieństwo do melodii
ludowych z Polski, Słowacji, Ukrainy, a nawet Serbii. To piękny
przykład artystycznej tożsamości w czasach, gdy narody te nie miały
własnego kraju. W tych twórczych stylizacjach Dworzak osiągnął
zaskakujący rezultat – jego tańce słowiańskie dosłownie trafiły pod
strzechy czeskich miast i miasteczek, stając się czytelnym znakiem
narodowej identyfikacji. Do dziś tworzą specyficzny klimat muzycznego
pejzażu u naszych południowych sąsiadów. Warto ich posłuchać nie
tylko w Pradze.

Na cmentarzu wyszehradzkim w Pradze niedaleko grobu Antonina
Dworzaka znajduje się jeszcze jedna bliska sercu wielu Czechów
mogiła. To grób Bedrzicha Smetany, drugiego obok Dworzaka
największego kompozytora naszych południowych sąsiadów, twórcy
narodowej opery czeskiej. Jego twórczość i dokonania można
porównać z zasługami Stanisława Moniuszki, z tą wszakże różnicą, że
muzyka Smetany od wielu pokoleń święci triumfy na całym świecie i nie
potrzebuje dziś takiej reklamy jak twórczość autora „Strasznego
Dworu”. Nie tylko opery - ze sławną „Sprzedaną narzeczoną” na czele przyniosły Smetanie tak wielką i w pełni zasłużoną sławę; także jego
dzieła symfoniczne, wśród których niekwestionowanym liderem jest
cykl poematów symfonicznych „Moja ojczyzna”. Tematy i melodie tych
sześciu utworów są w Czechach ogromnie popularne, można je
usłyszeć na ulicach miast i miasteczek w wielu różnorodnych wersjach i
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opracowaniach,

a

początkowe

frazy

poematu

„Wyszehrad”

są

sygnałem pierwszego programu czeskiego radia. Podobnie jak jego
młodszy o 17 lat kolega Antonin Dworzak, także Bedrzich Smetana
pochodził z prostej wielodzietnej rodziny prowincjonalnego piwowara.
Jego nadzwyczajny talent muzyczny objawił się bardzo wcześnie – jako
sześciolatek potrafił zadziwić grą na skrzypcach. Przełomową chwilą
jego życia stał się przyjazd do Pragi. Tam skończył studia muzyczne,
tam stawiał pierwsze kroki jako kompozytor i nauczyciel fortepianu, tam
przeżył niespokojny okres Wiosny Ludów, który ukształtował jego
poczucie patriotyzmu. W czasach swego pierwszego pobytu w Pradze
poznał też Klarę i Roberta Schumannów, nawiązał korespondencję z
Franciszkiem Lisztem, który udzielił mu finansowego wsparcia w
założeniu

własnej

szkoły

muzycznej.

Pierwsze

sukcesy

międzynarodowe Smetany pochodzą z czasów jego pięcioletniego
pobytu w Göteborgu, gdzie przez 5 lat był dyrygentem. W drugiej
połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku wystawiono w Pradze z
ogromnym sukcesem pierwsze opery Smetany: „Brandenburczyków w
Czechach” i „Sprzedaną narzeczoną”, którą niemal od razu uznano za
czeską operę narodową, a jej kompozytora powołano na stanowisko
pierwszego dyrygenta praskiej opery. Na tym paśmie sukcesów położył
się jednak cień – na początku lat siedemdziesiątych Bedrzich Smetana
zaczął tracić słuch. Jakby na przekór i wbrew chorobie to właśnie wtedy
zaczyna pracę nad swoim największym arcydziełem – cyklem sześciu
poematów symfonicznych „Moja ojczyzna”. Ideę romantycznego
poematu

symfonicznego

przejął

od

Franciszka

Liszta,

wiele

zawdzięczał również muzyce Wagnera, która zawsze bardzo go
fascynowała, mimo to komponując swe największe dzieło, potrafił mu
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nadać własne, indywidualne rysy. Przejmując znakomite wzorce swoich
starszych kolegów, Smetana odwołał się do rodzimych tradycji; i to
zarówno czysto muzycznych, znajdujących piękne wzorce w czeskiej
muzyce

ludowej,

jak

i

historyczno-patriotycznych.

W

sześciu

muzycznych obrazach, tworzących cykl „Moja ojczyzna”, odnaleźć
można dźwiękowe portrety Wełtawy, czeskich pól i lasów, ale także
sugestywne muzyczne wizje ważnych wydarzeń czeskiej historii z
okresu wojen husyckich, a nawet dawnej mitologii. W piątym poemacie
cyklu rozbrzmiewa pieśń taborytów, zwanych tak od założonego przez
nich miasta, która stała się husyckim hymnem. Podczas letnich
wędrówek po tej części Europy warto odwiedzić Tabor, niewielkie
miasteczko na południe od Pragi, które leży przy trasie prowadzącej ze
stolicy Czech poprzez Czeskie Budziejowice do austriackiego Linzu.
Można tam obejrzeć piękny zamek, który pamięta czasy, opisane
muzyką przez Bedrzicha Smetanę w poemacie Tabor. A na stokach
pobliskiej góry Blanik, jak napisał kompozytor w literackim programie
ostatniego poematu cyklu, „gdy minęły już burzliwe lata wojen
husyckich,

ich

bohaterowie

znaleźli

schronienie.

Pogrążeni

w

tysiącletnim śnie, oczekują czasu, który wezwie ich ponownie do walki,
by przywrócić ojczyźnie dawną wolność wraz z jej sławą i blaskiem”.
Tym blaskiem, który Smetana tak pięknie wyraził muzyką w finale
poematu „Wełtawa”, najsławniejszego ogniwa swego cyklu, w którym
nurt królowej czeskich rzek spotyka się z majestatem królewskiego
Wyszehradu.
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Wiedeń

W czasach Mozarta podróż z Pragi do Wiednia zajmowała sporo
czasu. Dziś odległość tę można pokonać pociągiem lub samochodem
w ciągu kilku godzin. W „Muzycznym pejzażu Europy” docieramy teraz
do stolicy Austrii i pozostaniemy tam chwilę, bo Wiedeń to w dawnych
czasach jedna z kilku muzycznych stolic Europy, miasto ogromnych
zasług dla dziejów sztuki dźwięku i wspaniałych, do dziś żywych
tradycji muzycznych. Pierwsze skojarzenia są oczywiste – Wiedeń to
miasto Mozarta i Beethovena, Schuberta i Brahmsa, rodziny Straussów
i Gustava Mahlera. Zresztą nazwiska wielkich i pomniejszych
kompozytorów, którzy Wiedeń odwiedzili lub w Wiedniu mieszkali i
tworzyli, można mnożyć niemal w nieskończoność. Jednak muzyczne
tradycje tego miasta, którego muzycznym symbolem stały się walce i
polki Jana Straussa syna, z nieśmiertelnym i rekordy popularności
bijącym walcem „Nad pięknym modrym Dunajem”, są dużo starsze i
sięgają odległego średniowiecza. Już wtedy na dworze w Wiedniu
działali sławni minnesingerzy, piewcy dworskiej miłości i kunsztu stanu
rycerskiego – Walter von der Vogelweide i Neidhart von Reuenthal. W
czasach już nam bliższych, w epoce renesansu, kiedy to w Wiedniu
krzyżowały się drogi z południa i północy Europy, tworząc ożywczy
ferment nowych południowych prądów renesansu z północnym duchem
gotyku, w Wiedniu, Salzburgu i Innsbrucku żyli i tworzyli kompozytorzy
zarówno z odległej Flandrii, jak i z terenów dzisiejszej Austrii i Niemiec
– Heinrich Isaac, wielki rywal renesansowego księcia muzyki Josquina
des Pres, nadworny kapelmistrz cesarza Maksymiliana I w Wiedniu,
Philipp de Monte, Paul Hofheimer, Ludwig Senfl, Heinrich Fink.

10 | S t r o n a

Prawdziwy rozkwit muzycznej metropolii nastąpił w Wiedniu w
wieku XVII i XVIII za sprawą Włochów, licznie przybywających na
służbę do stolicy cesarstwa Habsburgów. Po raz pierwszy operę w
Wiedniu wystawiono w roku 1626, zaledwie ćwierć wieku po
„wynalezieniu” jej przez Włochów, skupionych wokół słynnej Cameraty
florenckiej. Pierwszy gmach publicznej opery otwarto w stolicy
cesarstwa w roku 1666 i od tej pory do Wiednia przybywało bardzo
wielu Włochów, kompozytorów, śpiewaków, kapelmistrzów. Oblężony
przez muzyków włoskich był także cesarski dwór. Najwybitniejsi z nich
to Marc Antonio Cest i Antonio Caldara. Habsburgowie nie tylko dobrze
płacili, ale zdawali sobie sprawę, jak ważną rolę w ówczesnym życiu
nie tylko muzycznym, także politycznym i społecznym, zajmowała
muzyka i jak znaczącą była inwestycją. Blisko dwustuletnia hegemonia
włoskiego stylu i języka zrobiła swoje. Włoch Pietro Metastasio,
najpoczytniejszy autor operowych librett tamtej epoki, czczony jako
jeden z najwybitniejszych ówczesnych poetów, wyrocznia w sprawach
opery, uważany za geniusza, obdarzony przez cesarzy licznymi
zaszczytami, gardził językiem przybranej ojczyzny i znał zaledwie
kilkanaście słów języka niemieckiego, którymi posługiwał się w
kontaktach ze służbą. W Wiedniu działał również Johann Adolf Hasse,
najsławniejszy kompozytor operowy XVIII wieku, ozdoba saskiego
dworu w Dreźnie. Literacki noblista Romain Rolland tak o nim pisał:
„Adoptowany przez Italię i ochrzczony przez nią mianem „il caro
Sassone” („drogim Saksończykiem”, ponieważ pochodził z Saksonii),
nabrał Hasse czegoś w rodzaju szowinizmu włoskiego, zacieklejszego
od patriotyzmu samych Włochów”. O atrakcyjności XVIII-wiecznego
Wiednia mówi też przypadek Antonia Vivaldiego. Najsławniejszy
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kompozytor włoski epoki baroku, autor nieśmiertelnych „Czterech pór
roku”, którego dzieła kopiował w młodości sam Jan Sebastian Bach,
ucząc się w ten sposób muzyki, pod koniec życia, nękany kłopotami
finansowymi, przybył do Wiednia w poszukiwaniu pracy. Nie udało mu
się jednak znaleźć godziwej posady i to właśnie tam, w stolicy
Habsburgów, o czym niewielu dziś pamięta, Vivaldi zmarł w lipcu roku
1741, w skrajnej nędzy, pochowany bez pogrzebu, na cmentarzu, który
już dziś nie istnieje. Spacerując uliczkami Wiednia, warto pomyśleć
chwilę o Vivaldim, bo także on dołączył do panteonu wielkich, którzy w
stolicy cesarstwa pozostawili cząstkę swego życia i – jak w tym
przypadku – swoje doczesne szczątki.

Był rok 1762. Wolfgang Amadeusz Mozart miał wtedy 6 lat i
mimo swego oczywistego geniuszu stawiał dopiero pierwsze kroki w
sztuce komponowania muzyki. Jego starszy kolega, Józef Haydn, był
już co prawda człowiekiem trzydziestoletnim, ale w swojej twórczości
nie

wyszedł

jeszcze

poza

stadium

eksperymentów,

które

charakteryzowały niespokojnego ducha tamtej epoki, kiedy kształtował
się nowy wówczas w Europie styl klasyczny. Jego wczesne symfonie,
koncerty i opery nie zwiastowały tego, że kilkanaście lat później stanie
się kompozytorem, którego twórczość zmieni gruntownie oblicze
muzyki ostatnich 30 lat XVIII wieku. A jednak to właśnie wtedy zdarzyło
się coś, co zrewolucjonizowało sztukę dźwięku w sposób radykalny i
było już bezpośrednim znakiem narodzin nowego stylu. 5 października
roku 1762 na scenie wiedeńskiego Burgtheater odbyła się światowa
prapremiera opery „Orfeusz i Eurydyka”. Autorem jej libretta był radca
izby obrachunkowej na dworze w Wiedniu i literat w jednej osobie,
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Włoch Raniero de’Calzabigi. Muzykę skomponował Niemiec Christoph
Willibald Gluck, najznakomitszy obok Mozarta kompozytor operowy II
połowy XVIII stulecia, autor gruntownej reformy gatunku opery, która na
trwałe zmieniła oblicze muzyki scenicznej tamtej epoki. Kiedy w
październikowy

wieczór

roku

1762

w

wiedeńskim

Burgtheater

podniosła się kurtyna, zgromadzona w teatrze publiczność usłyszała
dźwięki nowej jednoczęściowej uwertury o bardzo nowoczesnym jak na
owe lata brzmieniu. Otworzyła się tym samym nowa epoka w dziejach
europejskiej sztuki dźwięku. Po raz kolejny stolica cesarstwa
Habsburgów nadawała ton całej muzycznej Europie.
Gluck, rodowity Bawarczyk, osiadł w Wiedniu na stałe w roku 1752
jako kapelmistrz opery dworskiej. To właśnie tam, ciesząc się
przychylnością rodziny cesarskiej, zrealizował największe dzieło swego
życia – reformę ówczesnej opery, której sens tak sam kiedyś opisał:
„Muzykę należy sprowadzić do jej właściwej funkcji wspomagania
poezji poprzez oddanie ekspresji i uwypuklenie sytuacji dramatycznej”.
Wypowiedział tym samym wojnę wszechwładnie dotąd w Wiedniu
panującej operze włoskiej i przygotował grunt dla dojrzałej twórczości
operowej Mozarta. Wiedeńczycy tamtej epoki podzielili się; jedni bronili
opery włoskiej w osobach dwóch najsławniejszych jej twórców:
librecisty Pietra Metastasia i kompozytora Johanna Adolfa Hassego,
drudzy opowiadali się po stronie Glucka i jego librecisty Calzabigiego, a
stawką w tej grze były nie tylko splendory, ale i wymierne korzyści
finansowe, bo opera dworska była oczkiem w głowie rodziny cesarskiej.
Znakomity angielski podróżnik i pisarz muzyczny, człowiek ogromnego
autorytetu w sprawach sztuki dźwięku tamtej epoki, autor jednego z
pierwszych w dziejach piśmiennictwa muzycznego syntetycznego
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podręcznika historii muzyki, Charles Burney, tak pisał o ówczesnym
sporze: „Szkoła Metastasia i Hassego uważa nowości za mrzonki i
trzyma się dawnych form włoskiej opery, gdzie kompozytor i poeta
domagają się od słuchacza tej samej uwagi i tegoż samego uznania.
Szkoła Calzabigiego i Glucka kładzie główny nacisk na efekty teatralne,
należyte przedstawienie charakterów, prostotę dykcji i muzycznego
akompaniamentu, pomija zaś kwieciste opisy, brawurowe popisy
śpiewaków,

zbyteczne porównania i napuszone metafory oraz

przemądrzałe a oschłe moralizowanie z jednej, zaś nudne gruchania z
drugiej strony.” Libretta Raniera de Calzabigi odrzucały zawiłą,
wielowątkową akcję, znaną z tekstów Pietra Metastasia, skupiając się
na wyraziście zarysowanym konflikcie dramaturgicznym, ograniczonym
do kilku najważniejszych jego uczestników. W „Orfeuszu i Eurydyce” na
scenie oprócz chóru występują tylko trzy osoby. Gluck potrafił swoją
muzyką nadać tym postaciom sugestywne rysy psychologiczne - jego
mitologiczni bohaterowie stali się żywymi ludźmi, którzy wyrażają swoje
uczucia i emocje wprost, a nie poprzez sztuczne, napuszone formy
osiemnastowiecznej opery włoskiej. Być może dlatego Wiedeńczycy
docenili jego talent, a sławna aria Orfeusza z opery Glucka, śpiewana
po stracie ukochanej Eurydyki, stała się jedną z najpopularniejszych
melodii tamtej epoki, którą do dziś grają kataryniarze na ulicach
Wiednia czy Pragi.

Wielkie

wydarzenie

historyczne

mają

niekiedy

swoją

niespodziewaną kontynuację w życiu kulturalnym. Od kiedy Jan III
Sobieski odniósł pod Kahlenbergiem koło Wiednia w pamiętnym roku
1683

druzgocące
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zwycięstwo

nad

wojskami

Kara

Mustafy,

powstrzymując ostatecznie groźbę tureckiej nawałnicy w Europie i
ratując stary kontynent przed zalewem obcej kultury, na ziemiach
cesarstwa Habsburgów, a tym także w samym Wiedniu, rozpoczęła się
swoista moda na wszystko, co tureckie i orientalne, która odbiła się
także bardzo wyraźnie w muzyce tamtej epoki, znajdując swoje
apogeum w czasach Haydna i Mozarta. Na ulicach miast i miasteczek
rozbrzmiewały stylizowane motywy muzyki tureckiej, oczywiście tak, jak
wyobrażali ją sobie ówcześni Europejczycy, pojawiło się swoiste
tureckie instrumentarium, przede wszystkim w postaci tzw. perkusji
janczarskiej, wzorowanej na orkiestrze przybocznej gwardii sułtańskiej.
Był to osobliwy i bardzo hałaśliwy zestaw rozmaitej wielkości bębnów,
talerzy, trójkątów i dzwonków – prototyp późniejszych nowoczesnych
orkiestr wojskowych. Zestawy perkusji janczarskiej bardzo często miały
postać instrumentów mechanicznych, dołączanych do różnego rodzaju
katarynek, a nawet takich instrumentów, jak fortepian. Budowano w
nich wtedy dodatkowy pedał, którego naciśnięcie uruchamiało zestaw
talerzy, bębnów i dzwonków. Ta swoista „turkomania” przeniknęła nie
tylko do muzyki kawiarnianej, ogródkowej czy salonowej, dotarła nawet
do elitarnej sztuki dworskiej, czego wymownym dowodem stała się
sławna opera Wolfganga Amadeusza Mozarta „Uprowadzenie z
seraju”, zamówiona przez cesarza w języku niemieckim, co było
wówczas wystarczającym powodem do wywołania artystycznego i
towarzyskiego skandalu. Jeśli dodamy do tego, że rzecz cała
rozgrywała się w haremie tureckiego baszy, nietrudno przewidzieć i
trzeci skandal – obyczajowy. A jednak dwór cesarski i ówczesna
publiczność przyjęli operę Mozarta z entuzjazmem. Cesarz Józef II po
pierwszym wykonaniu „Uprowadzenia z Seraju” w roku 1782 miał
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podobno – nie bez pewnej złośliwości – wyrzec znane odtąd słowa: „Za
piękne dla naszych uszu i strasznie dużo nut, kochany Mozarcie”, na co
kompozytor natychmiast odparował: „Dokładnie tyle, Wasza Cesarska
Mość, ile trzeba”. Zachwyt cesarza Józefa i jego dworu, a także
entuzjazm samych Wiedeńczyków nietrudno zrozumieć: od blisko
dwóch wieków na scenie opery dworskiej w Wiedniu królowała
niepodzielnie opera włoska i język włoski. Kluczowe stanowiska
nadwornych

kompozytorów

i

kapelmistrzów

niemal

wyłącznie

sprawowali Włosi. Za czasów Mozarta najważniejszą postacią w życiu
muzycznym cesarskiego dworu był Antonio Salieri, który aż do roku
1824

skutecznie tamował

dostęp do stanowisk

kompozytorom

niemieckim i austriackim. Zresztą nie tylko Włosi byli przekonani, że do
muzyki operowej nadaje się wyłącznie język włoski. Największy
Niemiec XVIII wieku, twórca potęgi pruskiego państwa i etosu pruskiej
armii, król Fryderyk II Wielki z dynastii Hohenzollernów, wyraził to
przekonanie w sposób dobitny, z właściwą sobie „delikatnością”. Do
historii przeszła rzucona ongiś przez niego uwaga: „Niemiecka
śpiewaczka?
przyjemność”.

Rżenie
Dopiero

mego
w

konia
tym

sprawiłoby

kontekście

mi

sukces

taką

samą

wiedeńskiej

prapremiery „Uprowadzenia z Seraju” zyskuje właściwy wymiar. Po raz
pierwszy ze sceny dworskiej opery w Wiedniu popłynęły słowa w języku
niemieckim. Był to początek tego nurtu, który blisko czterdzieści lat
później znajdzie swoje zwieńczenie w sławnej premierze „Wolnego
strzelca” Karola Marii Webera – pierwszej operze romantycznej i
narodowej operze niemieckiej. W arcydziele Wolfganga Amadeusza
Mozarta nie ma jeszcze zapowiedzi romantycznych uniesień, jest
natomiast znakomita muzyka, okraszona tureckim kolorytem, który w
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Wiedniu tamtej epoki cieszył się ogromną popularnością, wyznaczając
standardy ówczesnych gustów muzycznych. Mozart dał temu wyraz nie
tylko

w

„Uprowadzeniu

z

Seraju”.

Jedną

ze

swoich

sonat

fortepianowych, jedenastą Sonatę A-dur, zakończył rondem alla turca,
czyli rondem w stylu tureckim. Zdobyło ono zawrotną popularność,
także jako utwór samodzielny, pod nieco innym tytułem – jako Marsz
turecki. Marsze takie pisało wielu ówczesnych kompozytorów, ale
żadnemu nie udało się napisać tak wielkiego przeboju, który do dziś
jest wizytówką sztuki Mozarta i w wersji z perkusją janczarską
świadectwem ówczesnej fascynacji kulturą Orientu.

Pewien podróżnik, który zjawił się w Wiedniu 29 marca roku 1827,
ujrzał miasto czarne od ludzkiego mrowia, które wyległo na ulice. „Co tu
się dzieje?” – zapytał staruszkę stojącą przy straganie na rynku. „To
pan nie wie? – odpowiedziała. – Chowają wodza muzyków”. Historyjka
ta, jak wiele jej podobnych, jest zapewne zmyślona, ale doskonale
oddaje atmosferę wiedeńskiego pogrzebu Ludwiga van Beethovena,
kompozytora, którego w „Muzycznym pejzażu Europy” pisząc o
Wiedniu, nie może zabraknąć, bo nie tylko był jednym z największych
muzyków, jacy w tym mieście żyli i tworzyli, ale również swoją sztuką
wpłynął na kilka generacji kompozytorów z Wiedniem związanych, od
Schuberta, poprzez Brahmsa, aż po Mahlera. Autor hymnu Unii
Europejskiej nie był rodowitym Wiedeńczykiem, urodził się w Bonn,
jednak niemal całe swoje twórcze życie, od roku 1792, związał ze
stolicą cesarstwa. Tam odnosił pierwsze sukcesy jako pianista i
kompozytora, tam napisał większość swych dzieł, tam wreszcie
przeżywał wszystkie swoje artystyczne i osobiste triumfy, porażki,
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klęski i tragedie. Z perspektywy konserwatywnego Wiednia obserwował
wszystkie najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne swojej
epoki – Wielką Rewolucję Francuską, lata Wojen napoleońskich i czas
Kongresu Wiedeńskiego. „Nad pięknym modrym Dunajem” rodziły się
wszystkie wolnościowe idee Beethovena zespolone tak silnie z hasłami
francuskiej rewolucji – wolnością, równością i braterstwem. Beethoven
był pierwszym Wiedeńczykiem wśród kompozytorów, który na własnej
skórze odczuł okropności wojen tamtej epoki, koszmar dwukrotnego
oblężenia miasta przez wojska napoleońskie i francuskiej okupacji
habsburskiej stolicy. Na premierze jego jedynej opery „Fidelio” w
jednym z wiedeńskich teatrów było pusto. Na widowni zasiedli
francuscy oficerowie, którzy nic z niemieckiego tekstu dzieła nie
zrozumieli, i pozostałe w Wiedniu „nierządnice”, jak donosiła ówczesna
prasa. Jednak Beethoven nie uciekł z miasta, jak zrobiło to wielu
przerażonych Wiedeńczyków. Był w Wiedniu także wtedy, gdy
francuska artyleria ostrzeliwała miasto, niszcząc jego zabudowania i
niosąc śmierć jego mieszkańcom. Oto relacja jednego z naocznych
świadków: „Wieczorem 11 maja, piętnaście minut po dziewiątej
Francuzi zaczęli bombardowanie i ogień nie ustawał do północy. Potem
trwał trochę słabszy do trzeciej. Dopiero o świcie przestali strzelać.
Straszny był widok tych wszystkich pożarów. Biedne miasto dlatego tak
ucierpiało, że nikt właściwie nie był na to przygotowany, nikt nie
przewidział takiego nieszczęścia. Wszystko pokryły odłamki szkła, nie
można było przejść. Rano na przedmieściach wszyscy siedzieli cicho
jak myszy. W mieście ludzie starali się jakoś przetrwać te godziny i aby
stłumić lęk, opowiadali sobie kawały. Kiedy zapadła noc, robiło się
coraz ciszej. Huk dalekich wybuchów przycichł. Z zapałem zasiedliśmy
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do kolacji. Kiedy podano półmiski z pierwszym daniem, usłyszeliśmy
bardzo blisko detonacje. Wyjrzeliśmy przez okno i zobaczyliśmy
szybujące przez bezgwiezdne niebo jakieś czarne przedmioty, które
wlokły za sobą ogniste ogony. Nagle jeden z tych przedmiotów spadł z
nieba, podskakując wysoko zakręcił się na granitowym chodniku i w
jednej chwili wszyscy stojący przy oknie znaleźli się na ziemi. Wybuchła
sześćdziesięciofuntowa bomba. Podmuch powietrza wstrząsnął cała
ulicą. Szyby prysły. Dosłyszeliśmy zegar z katedry św. Szczepana, biła
dziesiąta. Parę ludzkich cieni przemykało się pod domami, chroniąc się
przed bombardowaniem”.
W

takiej scenerii i wśród takich dźwięków rodził się

beethovenowski hymn na cześć wolności i braterstwa ludzi, który
ostatecznie stał się sławną „Odą do radości” z tekstem Schillera w
finale IX Symfonii. Prawykonanie ostatniego symfonicznego dzieła
Beethovena spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem Wiedeńczyków.
Doświadczeni tak boleśnie, zdawali sobie sprawę nie tylko z
doskonałości samej muzyki, ale również z rangi i uniwersalizmu jej
wielkiego przesłania, które mniej więcej półtora wieku później stało się
hymnem

jednoczącej

się Europy i jednym

z najważniejszych

duchowych symboli Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać, chodząc
po wiedeńskich śladach Beethovena czy spacerując po innych
zaułkach dzisiejszego Wiednia. Nie tylko Mozart i nie tylko Jan Strauss
są muzycznymi patronami tego miasta, także Beethoven, który „nad
pięknym modrym Dunajem” napisał swój hymn na cześć szczęśliwej
ludzkości.
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Kiedy 29 marca roku 1827 cały muzyczny i nie tylko muzyczny
Wiedeń żegnał wodza muzyków Ludwiga van Beethovena, w
kondukcie

żałobnym

kroczył

również

trzydziestoletni

wówczas

Franciszek Schubert. Ani on sam, ani nikt z jego przyjaciół nie
przypuszczał

chyba,

że

zaledwie

półtora

roku

później

młody

kompozytor spocznie na tym samym wiedeńskim cmentarzu. W roku
1888 doczesne szczątki Beethovena i Schuberta pochowano na
Centralnym Cmentarzu w Wiedniu. Dwaj najwięksi kompozytorzy tamtej
epoki spoczęli w końcu obok siebie, chociaż w życiu doczesnym i w
twórczości

byli

własnymi

przeciwieństwami.

ekstrawertykiem, człowiekiem

o silnej

Beethoven

osobowości,

był

prawdziwym

indywidualistą ówczesnego Wiednia, który choć wielokrotnie zmieniał
adresy, zawsze mieszkał w centrum miasta i pozostawał w centrum
uwagi Wiedeńczyków. Schubert to z kolei typowy liryczny introwertyk,
piewca wiedeńskich przedmieść, jeden z pierwszych romantyków, który
nigdy nie dbał o własną karierę, pozostawał właściwie nieznany, poza
garstką oddanych mu przyjaciół. Koncerty Beethovena ściągały tłumy
słuchaczy, jego muzyka byłą szeroko komentowana, Schubert tylko raz
w życiu miał publiczny koncert w Wiedniu, a większość jego
najwspanialszych utworów ujrzała światło dzienne dopiero po śmierci
artysty. Twórcza biografia Schuberta naznaczona była osobistymi
dramatami.

Pierwszy

z

nich

polegał

na

odrzuceniu

przez

despotycznego ojca, który nigdy nie rozumiał artystycznych aspiracji
syna ani nie umiał dostrzec rzeczywistego wymiaru jego talentu. Nie
odwiedził go nawet przy łożu śmierci, porozumiewając się listownie z
bratem Schuberta Ferdynandem. Pod tym względem sytuacja rodzinna
kompozytora przypominała późniejszy dramat Franza Kafki. Inne
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jarzmo, z którym Schubert walczył przez całe życie, było właściwie
nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności i miało czysto artystyczny
wymiar. Młody artysta tworzył w cieniu wielkiego Beethovena, w tym
samym mieście, w tym samym czasie. Przez całe swoje krótkie życie
zabiegał bezskutecznie o najmniejszy choćby cień uznania ze strony
dwóch gigantów swojej epoki – Beethovena i Goethego. Kiedy jeden z
wiedeńczyków tamtej epoki, Maksymilian Loewenthal, odwiedził
Goethego w Weimarze, opowiadał wielkiemu poecie o pieśniach
Schuberta, jednak nazwisko kompozytora nic Goethemu nie mówiło.
Loewenthal nie dawał za wygraną i zapytał autora „Fausta” wprost:
„Ekscelencja nie zna Króla Olch? Pieśni napisanej do tekstu Pana
najsławniejszej ballady? Przecież pisały o tym również niemieckie
gazety?” Goethe odpowiedział niewzruszony: „Wie Pan, tam w Wiedniu
pisze się bardzo dużo muzyki, nieprawdaż?”
Osobiste dramaty Schuberta miały też inny wymiar: nie należał do
ludzi urodziwych, był słabego zdrowia i nie olśniewał sprawnością
fizyczną. Karol Maria von Weber, autor pierwszej romantycznej opery
narodowej „Wolny strzelec”, na schubertowską krytykę jednej z jego
oper odparował: „Niech się małpa wpierw czegoś nauczy, nim będzie
mnie krytykować”. Schubert był otoczony kręgiem oddanych sobie
przyjaciół, ale nigdy nie poznał smaku odwzajemnionej spełnionej
miłości. Choroba weneryczna, której pierwsze objawy ujawniły się w
roku 1823, była dla niego osobistą tragedią. A jednak to właśnie wtedy,
gdy zmagał się z jej objawami, które wtedy nie zawsze oznaczały
rychłą śmierć, powstały jego najznakomitsze utwory – cykle pieśni do
słów wybitnych poetów tamtej epoki, m.in. Wilhelma Müllera i Heinricha
Heinego, arcydzieła muzyki kameralnej i późne symfonie, które już po
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śmierci kompozytora stały się objawieniem dla romantyków. Wtedy
także, jakby na przekór rzeczywistości, na wiedeńskich przedmieściach
rozkwitały słynne schubertiady – muzyczne biesiady, na których
przyjaciele Schuberta śpiewali jego pieśni. Dziś przedmieścia te stały
się częścią miasta, a sam Schubert własnością całego świata jako
jeden z największych kompozytorów w dziejach sztuki dźwięku i
największych piewców Wiednia, bo tam się urodził, tam żył i tam zmarł
w wieku zaledwie 31 lat. Być może w uliczkach i zaułkach starego
Wiednia słychać jeszcze dźwięki serenady, którą napisał pod koniec
życia i która należy dziś do jego najsławniejszych pieśni?

Ogromny wpływ na kulturę muzyczną Cesarstwa Habsburgów i
samego Wiednia w czasach Haydna, Mozarta, a nawet młodego
Beethovena miało wolnomularstwo. W II połowie XVIII wieku ruch
masoński ogarnął całą niemal Europę. We Francji przyczynił się do
zburzenia Bastylii i wybuchu rewolucji. W konserwatywnym Wiedniu
hasła

„wolności,

równości

i

braterstwa”

budziły,

co

prawda,

zaniepokojenie cesarskiego dworu, ale odnoszono je bardziej do sfery
ludzkiej moralności niż zmian społecznych i politycznych, które z
powodu Francji tyle narobiły w Europie szumu. Zapewne dziś nie
pamiętalibyśmy o wiedeńskich ruchu masońskim tamtej epoki, gdyby
nie fakt, że członkiem jednej z wiedeńskich lóż był sam Wolfgang
Amadeusz Mozart – jak się później okazało, najwybitniejszy mason
tamtej epoki. Nie było w tym jednak nic dziwnego czy sensacyjnego. W
Wiedniu czasów Mozarta do kilku istniejących w tym mieście lóż
masońskich należała cała niemal elita stolicy cesarstwa – arystokracja
z cesarzem włącznie, naukowcy, intelektualiści, artyści. Cesarzowa
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Maria Teresa była wolnomularstwu zdecydowanie nieprzychylna,
jednak jej następca Józef II postanowił nie tyle walczyć z masonerią, ile
ją kontrolować, znacznie liberalizując ówczesne przepisy, dotyczące
różnego rodzaju tajnych stowarzyszeń.
14 grudnia roku 1784, o pół do siódmej wieczorem, gdy uliczki
wiedeńskiej starówki spowijał już nocny mrok, w jednej z kamienic, w
której mieściła się loża masońska „Dobroczynność”, pojawił się 28-letni
wówczas Wolfgang Amadeusz Mozart. Został wówczas pasowany na
ucznia. Od początku bardzo aktywnie włączył się w jej działalność.
Bardzo szybko też osiągnął drugi stopień masońskiego wtajemniczenia.
Już niecały miesiąc później został mianowany, a aktu nominacji
dokonał

Ignaz

von

Born,

czołowa

osobistość

wiedeńskiego

wolnomularstwa tamtej epoki, wielki mistrz największej w stolicy
cesarstwa loży masońskiej, człowiek powszechnie przez wiedeńczyków
szanowany. Mozart z pewnością głęboko przeżył ów grudniowy
wieczór. Ideały wolnomularstwa były mu szczególnie bliskie. Wyrażały
najszczytniejsze cele, jakie wówczas ludzie sobie stawiali – idee
tolerancji, wolności i godności człowieka, pracę nad samym sobą,
nieustanne samodoskonalenie i pracę dla dobra bliźnich, naszych
braci, których najwyższym prawem jest dobro, sprawiedliwość i ludzka
solidarność. Idee te były motywem przewodnim epoki Oświecenia.
Odnaleźć je można nie tylko na sztandarach francuskiej rewolucji,
także w literaturze, malarstwie i muzyce tamtej epoki, by przypomnieć
choćby słynny obraz Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady”,
„Odę do wolności” Schillera, IX Symfonię Beethovena czy „Odę do
radości”

Mickiewicza.

Arcydziełem

zrodzonym

z

tych

samych

szczytnych ideałów jest też „Czarodziejski flet” Mozarta, jego ostatnie
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wielkie dzieło sceniczne, opera masońska i specyficznie wiedeńska
zarazem. Dla współczesnego odbiorcy „Czarodziejski flet”, którego
prapremiera odbyła się dwa miesiące przed śmiercią Mozarta w jednym
z wiedeńskich teatrów, jest tylko piękną muzyczną baśnią, którą
interpretować można rozmaicie. Tymczasem dla wiedeńczyków tamtej
epoki była to typowa opera z kluczem. Przyjaciel Mozarta i librecista
„Czarodziejskiego fletu” Emanuel Schikaneder, tak skonstruował
libretto opery, by umożliwić skojarzenie scenicznych postaci z
konkretnymi

osobami

ówczesnego

Wiednia,

choć

nie

zawsze

skojarzenia te były jednoznaczne i oczywiste. Dobry kapłan Sarastro to
Ignaz von Born, młody książę Tamino, który ratuje z rąk złej Królowej
Nocy jej własną córkę, to sam cesarz Józef II, natomiast Królowa Nocy,
jedna z najbardziej fascynujących postaci, jakie Mozart stworzył w
swoich

operach,

cesarzowa

Maria

to

znienawidzona

Teresa.

Możemy

przez
sobie

braci

wolnomularzy

wyobrazić

radość

i

podniecenie premierowej publiczności – to tak jakbyśmy zobaczyli dziś
na scenie naszych czołowych polityków. Dawne dzieje cesarskiego
Wiednia odeszły do lamusa historii, ale na scenach operowych całego
świata do dziś najwyższe emocje wzbudzają słynne koloraturowe arie
Królowej Nocy, arcytrudne i arcypiękne, zrodzone w masońskiej
kulturze stolicy Cesarstwa Habsburgów.

Jan Brahms był Wiedeńczykiem z wyboru, jak wielu wybitnych
kompozytorów związanych ze stolicą cesarstwa Habsburgów. W
Wiedniu osiadł na stałe w roku 1878, gdy był już dojrzałym człowiekiem
i uznanym kompozytorem, jednak bywał tam już wcześniej, pełniąc m.
in. obowiązki dyrygenta Akademii Śpiewu i dyrektora artystycznego
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Wiedeńskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzyki. W XIX wieku powstało
w Wiedniu kilka znakomitych instytucji muzycznych. Obok Towarzystwa
Przyjaciół Muzyki, w którego złotej sali do dziś odbywają się sławne
koncerty noworoczne, transmitowane na cały świat, otwarto w stolicy
Habsburgów konserwatorium, a w roku 1842 powołano do życia
Wiedeńskich Filharmoników, orkiestrę, która od czasów swego
powstania należy do ścisłej światowej czołówki najlepszych orkiestr
świata. Przez wiele lat mogli do niej należeć wyłącznie panowie,
dopiero pod koniec XX wieku złamano ten uświęcony tradycją zakaz,
przyjmując

do

grona

Wiedeńskich

Filharmoników

także

panie.

Romantyczny i neoromantyczny Wiedeń to także silny ośrodek
naukowy, w którym rodziła się nowożytna muzykologia, a także ważne
środowisko opiniotwórcze, którego duchowym patronem był Jan
Brahms właśnie, a przywódcą jego wieloletni przyjaciel, krytyk
muzyczny Edward Hanslick.
Brahms urodził się w Hamburgu, mieście, w którym przed laty
działało wielu świetnych muzyków, m.in. Jerzy Filip Telemann, godny
rywal Bacha i najsławniejszy spośród synów Bacha – Carl Philipp
Emanuel. Jednak w latach trzydziestych XIX wieku, kiedy Brahms
przyszedł na świat, lata świetności Hamburg miał już za sobą. Nic
dziwnego zatem, że młody muzyk rozpoczynał swą karierę od licznych
podróży koncertowych po Europie. W Hanowerze poznał słynnego
skrzypka i wieloletniego przyjaciela Józefa Joachima, w Weimarze
zetknął się z Franciszkiem Lisztem, w którego kręgu nie czuł się jednak
dobrze, w Düsseldorfie poznał Klarę i Robarta Schumannów, których
oczarował „swoją skończenie genialną grą – jak napisał Schumann w
jednej z recenzji – która z fortepianu czyniła orkiestrę o głosach już to
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boleśnie lamentujących, już to głośno wykrzykujących z radości”. Po
przedwczesnej śmierci Schumanna zaprzyjaźnił się z jego żoną Klarą i
była to jedna z najpiękniejszych muzycznych przyjaźni tamtej epoki. W
Wiedniu

Brahms

konserwatywnego,

stał

się

skierowanego

duchowym

przywódcą

przeciwko

Wagnerowi

obozu
i

jego

zwolennikom. Sam kompozytor miał naturę konserwatysty. Uważał się
za duchowego spadkobiercę Beethovena i był przekonany, że za późno
się urodził. Nigdy nie interesował się operą, która w jego epoce święciła
wielkie triumfy i była paszportem do sławy; „raczej ożenię się niż
napiszę operę” – powiedział kiedyś i słowa dotrzymał. Orędownikiem
Brahmsa był Edward Hanslick, który w napastliwym tonie wyrażał się
nie tylko o Wagnerze, także o wielu innych kompozytorach tamtej
epoki, m.in. Czajkowskim. Zwolennicy Wagnera nie pozostawali dłużni
– Hugo Wolf napisał kiedyś, że „uderzającą cechą twórczości Brahmsa
jest jej cofanie się. Wprawdzie nigdy nie wzniósł się on ponad
przeciętność, jednak w kolejnych utworach nicość, pustka i obłuda
ujawniają się coraz silniej. Pan Brahms, jak Bóg wszechmogący,
posiada umiejętność tworzenia z niczego”. Historia na szczęście
zweryfikowała te niesprawiedliwe sądy, a muzyka Brahmsa od dawna
należy

do

najwyżej

cenionych.

Z

temperamentu

był

lirykiem,

spadkobiercą Schuberta, i podobnie jak on, potrafił swoją muzyką
wyrazić klimat swego ukochanego Wiednia. Jednak największą sławę
przyniósł mu cykl 21 Tańców węgierskich, napisany pierwotnie na
fortepian, później wraz z rosnącą sławą opracowany również na
orkiestrę przez samego Brahmsa i kilku innych kompozytorów, m.in.
Antonina Dworzaka. To prawdziwe perełki muzyki tanecznej, w których
łączą się tradycje dwóch ważnych miast cesarstwa Habsburgów. Do
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dziś można je usłyszeć, spacerując latem uliczkami Wiednia i
Budapesztu.

W cesarskim Wiedniu żyło wielu znakomitych kompozytorów,
żadnemu z nich jednak nie udało się w takim stopniu ukształtować
muzycznego wizerunku miasta, jak uczynił to Johann Strauss syn,
obdarzony zaszczytnym mianem „króla walca”, który „Nad pięknym
modrym Dunajem” stworzył drugi nieoficjalny hymn państwowy.
Rodzinny klan Straussów kształtował muzyczne gusta Wiedeńczyków
przez cały wiek XIX. Johann Strauss ojciec i jego trzej synowie – Jan,
Józef i Edward – dostarczali mieszkańcom stolicy Habsburgów
muzycznej rozrywki najwyższej próby. „Króla walca” podziwiało wielu
znakomitych kompozytorów z Wiedniem związanych, m.in. Jan
Brahms, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Anton Webern i Alban
Berg. Docenili oni twórczość kompozytora, który dla wielu innych był
tylko synonimem czystej rozrywki. Tworząc swoje nieśmiertelne walce,
polki i galopy, Straussowie znakomicie odwołali się do muzycznych
tradycji Wiednia jeszcze z czasów Oświecenia, kiedy w naddunajskiej
stolicy

powstawało

wiele

muzyki

salonowej,

ogródkowej

czy

kawiarnianej. Serenady, divertimenta i rozmaite „Nachtmusik”, czyli
utwory wykonywane pod gołym niebem nocą, komponowali najwięksi
mistrzowie XVIII-wiecznego Wiednia, z Wolfgangiem Amadeuszem
Mozartem na czele. Jeden z najpopularniejszych tańców tamtej epoki –
menuet – wszedł nawet do nowopowstałej wtedy symfonii jako jej
trzecie ogniwo, tak silne były taneczne tradycje Wiedeńczyków. W
czasach

rozkwitu

sławy

Beethovena

rozrywki

Wiedeńczykom

dostarczał Joseph Lanner, twórca walców, galopów, polek, kadryli,
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kotylionów. To w jego orkiestrze grał Johann Strauss ojciec, autor
sławnego Marsza Radetzkiego, który zamyka sławne wiedeńskie
koncerty noworoczne. W roku 1824 Strauss ojciec zerwał z Lannerem i
założył własny konkurencyjny zespół. Dwadzieścia lat później to samo
zrobił jego własny syn, a kiedy senior rodu zmarł obie orkiestry
połączyły się i zaczęły pod wodzą Jana Straussa syna odnosić wielkie
sukcesy podczas licznych tournee po Europie i USA. Podczas jednej z
takich podróży Strauss poznał w Paryżu Offenbacha i z ogromnym
entuzjazmem oglądał jego operetki. Zachęcony przez francuskiego
mistrza, sam spróbował swoich sił z ogromnym sukcesem. Premiery
jego operetek w Wiedniu – Indygo, Zemsty nietoperza, Nocy w
Wenecji, Barona Cygańskiego – przyjmowano entuzjastycznie, a
niektóre z nich do dziś stanowią ozdobę repertuaru największych
operowych scen świata, choć przecież operami nie są.
Jan Strauss był mistrzem w komponowaniu pięknych melodii. Jego
walce, polki, marsze, galopy, czardasze – a napisał ich ponad 600 –
łatwo wpadały w ucho. Był również piewcą wiedeńskiego życia, co
zawarł w tytułach swoich dzieł: „Opowieści lasku wiedeńskiego”, „Nad
pięknym modrym Dunajem”, „Walc cesarski”, „Wiedeńska krew”.
Obserwował wszelkie nowinki cywilizacyjne, jakie wówczas się
pojawiały, i komponował poświęcone im utwory. W polce „Bahn frei”
(„Droga wolna”) zilustrował odjazd pociągu. Kiedy było trzeba,
podtrzymywał rodaków na duchu. Gdy 3 lipca roku 1866 w bitwie pod
czeską wioską Sadową Prusacy pod wodzą Helmutha von Moltke
odnieśli decydujące zwycięstwo nad Austriakami w tzw. Wojnie
Siedmiotygodniowej, Jan Strauss głęboko tym poruszony napisał ku
pokrzepieniu serc walca „Nad pięknym modrym Dunajem”, który bardzo
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szybko stał się muzycznym symbolem Wiednia. Miał też ogromne
poczucie humoru, za co był przez Wiedeńczyków kochany. Jedna z
najsławniejszych polek Straussa o dziwnym tytule „Tritsch-Tratsch”
powstała po powrocie kompozytora z St. Petersburga. Do dziś nie
wiadomo, czy była to reakcja Straussa na licznie wówczas po Wiedniu
krążące plotki o jego rozlicznych rosyjskich romansach, czy też
żartobliwe pozdrowienie, skierowane do redaktora wiedeńskiego pisma
satyrycznego o nazwie „Tritsch-Tratsch”. Jedno tylko jest pewne:
szybka polka Tritsch-Tratsch to jedno z arcydzieł Straussa i jeden z
muzycznych symboli XIX-wiecznego Wiednia.

Była podobno najpiękniejszą kobietą Wiednia swojej epoki. Jej
panieńskie

nazwisko

brzmiało

Alma

Schindler.

Miała

ambicje

kompozytorskie, jednak powszechny podziw wzbudzała jej uroda i
inteligencja. Zafascynowany nią był sławny malarz Gustav Klimt. Jej
pierwszym mężem został Gustav Mahler. Po jego śmierci została
kochanką apostoła ekspresjonizmu Oskara Kokoschki, a potem żoną
najpierw wybitnego architekta Waltera Gropiusa, a później sławnego
pisarza Franza Werfela. Była z pewnością kobietą nieprzeciętną, żoną,
muzą i kochanką kilku znakomitych artystów tamtej epoki, mimo że
biografowie nie zawsze mają o niej pochlebne zdanie, o czym świadczy
choćby głośny film Kena Rusella „Mahler”, w którym opowiedziane są
dzieje trudnej miłości Almy i Gustava. To dzięki niemu ta niezwykła
kobieta zapisała się historii.
Gustav Mahler był być może ostatnim piewcą starego Wiednia;
jego twórczość wieńczy i zamyka jednocześnie dzieje romantycznej
symfoniki, której początki odnaleźć można w muzyce Beethovena i
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Schuberta. Do nich i do swego nauczyciela, innego sławnego
Wiedeńczyka epoki romantycznej Antona Brucknera, Mahler odwoływał
się najczęściej i im najwięcej zawdzięczał. Urodzony w ubogiej
żydowskiej rodzinie na Morawach, bardzo wcześnie objawił swój
nieprzeciętny talent i bardzo szybko zaczął odnosić wielkie sukcesy,
początkowo jako dyrygent, jeden z największych w tamtej epoce, i szef
teatrów operowych w Pradze, Lipsku, Budapeszcie, Hamburgu.
Londynie i wreszcie w Wiedniu, gdzie w roku 1897 objął najbardziej
wówczas prestiżowe w Austrii stanowisko dyrygenta i zarazem
dyrektora artystycznego Opery Wiedeńskiej. Pod koniec życia, walcząc
już z chorobą, został najpierw dyrygentem Metropolitan Opera w
Nowym Jorku, a następnie szefem Nowojorskich Filharmoników. Tak
aktywna działalność dyrygencka nie pozostawiała zbyt wiele czasu na
komponowanie. Pisał muzykę głównie latem, podczas urlopów, w
swojej wiejskiej posiadłości. Mimo dość skromnej liczby dzieł, jego
utwory przyniosły mu sławę jednego z największych kompozytorów
swojej epoki. Pisał niemal wyłącznie symfonie i pieśni, łącząc oba
gatunki w symfoniach wokalno-instrumentalnych. „Symfonia – napisał –
to dla mnie budowanie świata wszystkimi możliwymi środkami
istniejących technik”. Zarzucano mu kiedyś eklektyzm, bo obok wielkich
ekstatycznych finałów, pisanych w religijnym niemal uniesieniu,
umieszczał w symfoniach krzykliwe marsze wojskowe i naiwny w swej
prostocie folklor, były to jednak działania w pełni świadome. W jego
muzyce można znaleźć analogie z wielkimi powieściami przełomu XIX i
XX wieku: miał podobne ambicje opisania muzyką świata w całej jego
totalności. Jak Heimito von Doderer w literaturze, był piewcą Wiednia w
muzyce. Jego twórczość wyrosła z zachwytu rodzimym pejzażem i
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klimatem austriackiej stolicy przełomu wieków, czasów fin de sieclu,
końca epoki, która trzy lata po jego śmierci zamknie się ostatecznie
wraz z wybuchem I wojny światowej. Mahler na szczęście nie dożył
tego czasu, choć przewidział ją w swojej muzyce. Wierzył w człowieka i
jak Beethoven odwoływał się do najszlachetniejszych idei własnej
epoki, pisząc w finale swej drugiej Symfonii płomienny hymn
zmartwychwstania ludzi i ich wiecznej szczęśliwości. Ale obok tych
monumentalnych finałów, pisał również delikatne w swoim rysunku,
typowo wiedeńskie w klimacie menuety, w których odnaleźć można
ślady jego fascynacji muzyką Mozarta, Beethovena czy Schuberta. Nikt
już po nim do tych tradycji bezpośrednio nie wracał; młode pokolenie
wiedeńskich kompozytorów początku XX wieku zerwało gwałtownie z
tradycją, dokonując jednej z największych rewolucji w historii sztuki
dźwięku.
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Berlin

Jeśli trasy wakacyjnych wojaży lub inne podróże zawiodą Państwa
do Berlina, gdzie jest co zwiedzać i oglądać, warto też poświęcić trochę
czasu i udać się do pobliskiego Poczdamu, w którym w XVIII wieku
swoją siedzibę miał największy Niemiec tamtej epoki, król Prus
Fryderyk Wielki z Hohenzollernów, twórca pruskiego państwa i etosu
pruskiej armii, współautor pierwszego rozbioru Polski, człowiek
ogromnie kontrowersyjny, który oprócz zamiłowania do wojaczki i
polityki, a był w tym naprawdę dobry, miał również słabość do sztuk
pięknych, zwłaszcza do muzyki. Jego ojciec, zwany „Królemżandarmem” nie rozumiał artystycznych aspiracji syna, a o sztuce w
ogóle nie chciał słyszeć. Zamknął nawet w Berlinie gmach opery,
kwitując to jednym zdaniem:” A idźcież mi z tym do diabła!” Gdy w roku
1740 młody król objął tron po swym ojcu-prostaku, niemal natychmiast
kazał wybudować w Berlinie okazały gmach opery, który stoi do dziś
przy głównej alei miasta „Unter den Linden”, nieopodal pomnika
Fryderyka Wielkiego. Młody władca kazał również w Poczdamie
wybudować dla siebie przepiękny parterowy pałac w stylu rokokowym
według własnych planów, który wraz z otaczającym go wielkim
ogrodem, wybudowanym później Nowym Pałacem i Oranżerią stanowi
architektoniczną całość, jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części
Europy. Nazwał go Sanssouci, co po francusku znaczy „Bez troski”, a
po polsku można oddać najtrafniej słowem „Beztroska”. Tam pracował i
odpoczywał, tam podejmował gości z całej Europy, tak odbywały się
słynne biesiady literacko-filozoficzne z udziałem m.in. Woltera,
d’Alemberta

i
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księcia

polskich

poetów

tamtej

epoki,

biskupa

warmińskiego Ignacego Krasickiego, który po I rozbiorze Polski stał się
formalnie poddanym Fryderyka. Tam też, codziennie o piątej po
południu, w najpiękniejszej komnacie pałacu, słynnej Sali Muzycznej,
która swą świetność zachowała do dziś i którą trzeba koniecznie w
Sanssouci zobaczyć, Fryderyk Wielki dawał koncerty na flecie, w
zgodnej

opinii

swoich

współczesnych

był

bowiem

jednym

z

najznakomitszych wirtuozów tego instrumentu w XVIII wieku. Posiadał
ogromną ich kolekcję, której ozdobą był flet kryształowy. Nie tylko grał
na flecie, ale również komponował i nie była to twórczość wyłącznie
amatorska. Jego koncerty fletowe nie ustępują poziomem utworom
kompozytorów, których zatrudniał na swoim dworze. Trzymał ich
krótko, jak wszystkich w swoim państwie. Oto fragment relacji
angielskiego podróżnika i pisarza muzycznego Charlesa Burney’a:
„Trudno sobie wyobrazić do jakiego stopnia doprowadził Fryderyk
Wielki swą drobiazgową tyranię w muzyce. Panował tu ten sam
despotyzm, co w całej organizacji Prus. Nadzór policyjny obejmował
również muzykę. Na codziennych koncertach dwór zaproszony
rozkazem słuchał z nabożeństwem utworów „długich i trudnych” jak to
sam król podkreślał. Utworów takich nie zabrakło Fryderykowi nigdy.
Sam Quantz, jego nadworny flecista i kompozytor, napisał ich trzysta
dla wiadomego użytku, a kompozycji tych nie wolno było publikować,
by nikt inny grać ich nie mógł. Król grał z wielką precyzją, czysto i
równo, z ogromną wprawą oraz łatwością wykonania bez względu na
trudność kompozycji. Koncerty te wymagały nieraz długiego oddechu,
toteż zdarzało się, że król wbrew zasadom gry przerywał trudny pasaż,
by złapać powietrze w piersi. Dwór słuchał z rezygnacją w milczeniu,
gdyż nie wolno było dać znaku uznania czy podziwu, a czegoś
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przeciwnego w ogóle sobie nie wyobrażano. Sam jeno olbrzymi
Quantz, godny dla swego wzrostu służyć w pułku gwardyjskim króla
Prus, miał prawo wołać swemu królewskiemu uczniowi „brawo” po
każdym solo i po skończonym koncercie.

Berlin czasów Fryderyka Wielkiego stał się jedną z muzycznych
stolic Europy. Charles Burney, angielski pisarz muzyczny i podróżnik,
który w latach siedemdziesiątych XVIII wieku odbył muzyczną podróż
po starym kontynencie, takie zanotował wrażenia ze swojej wizyty w
stolicy Prus: „Muzyka tych okolic jest naprawdę bardziej niemiecka niźli
muzyka jakiejkolwiek innej części państwa. Fryderyk II wziął sobie do
serca sprawę germanizacji muzyki i pozwalał wystawiać opery tylko
swoich faworytów: nadwornego kompozytora Grauna, saksończyka
Agricoli, czasem którąś z oper Hassego. Mimo to opery owe były
operami włoskimi, a sam król wyobrazić sobie nie mógł śpiewu w innym
niż włoskim języku. Niemieccy kompozytorzy, pozostający pod
wyłączną i nietolerancyjną protekcją władcy, to Quantz i Graun, których
nazwiska świętsze są i bardziej nietykalne w Berlinie od nazwisk Lutra i
Kalwina. Mimo że panuje tu tolerancja w sprawach wyznawanej religii,
ktoś kto nie jest nastrojony po graunowsku lub quancowsku ulega
niechybnie prześladowaniom. W Berlinie nie wolno było gustować w
innej, jak król, muzyce. Król – flecista usiłował owładnąć całą muzyką, a
w szczególności operą berlińską, przy pomocy chłosty dyscypliną.
Zaraz po objęciu tronu kazał zbudować przy Unter der Linden
jeden z największych teatrów operowych w Europie i umieścić na
frontonie napis: Fredericus rex Apollini et Musis („Król Fryderyk
Apollinowi i Muzom”). Zebrał orkiestrę, złożoną z pięćdziesięciu
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muzyków, zaangażował włoskich śpiewaków i francuskich tancerze i
wziął sobie za punkt honoru, aby posiąść zespół, jak mówiono w
Berlinie, najlepszy w Europie. Król pokrywał wszystkie wydatki opery, a
wstęp był bezpłatny, pod tym wszakże warunkiem, by zgłaszający się
był ubrany przystojnie. Warunek ten pozwalał nie dopuszczać plebsu
nawet do miejsc parterowych. Podczas przedstawienia król Fryderyk
Wielki stał zawsze obok dyrygenta, wpatrzony w partyturę, tak że
odgrywał rolę dyrektora generalnego. Ścisła obozowa dyscyplina
panowała na sali. Zwracał uwagę na najlżejsze uchybienia orkiestry i
aktorów, pociągając do odpowiedzialności winowajców. Ile razy któryś z
wykonawców

włoskich

pozwolił

sobie

na

najmniejsze

choćby

odstępstwo od tekstu roli albo zmianę w pasażu, niezwłocznie
otrzymywał od króla rozkaz trzymania się wiernie kompozycji czy
libretta autora, a to pod groźbą kary cielesnej. Widzimy zatem, że los
artystów królewskich nie był łatwy i o ile płacę otrzymywali wspaniałą,
choć sam król słynął ze skąpstwa, to zarabiali te pieniądze w pocie
czoła.”
Tak opisał swoje wrażenia z pobytu w Berlinie Charles Burney. W
stolicy Prus angielski podróżnik spotkał Carla Philippa Emanuela
Bacha, syna wielkiego Jana Sebastiana, który przez ponad ćwierć
wieku pozostawał w służbie Fryderyka Wielkiego jako jego nadworny
klawesynista. Philipp Emanuel był z pewnością najwybitniejszym
kompozytorem królewskiego dworu, jednak Fryderyk nie doceniał jego
talentu. Nie wiadomo też, jakie wrażenie wywarła na nim wizyta
samego Jana Sebastiana. Doszło do niej z inicjatywy Philippa
Emanuela rok przed śmiercią kantora z Lipska. W Sali Muzycznej
pałacyku Sanssouci Bach improwizował na zadane przez króla tematy.
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Po powrocie do Lipska z tematów tych ułożył wielką kompozycję –
„Muzyczną ofiarę”. Czy Fryderyk Wielki docenił ten iście królewski dar?
Nic na ten temat nie wiadomo. Philipp Emanuel po śmierci swego
wielkiego ojca jeszcze ponad 15 lat męczył się w Berlinie. Zakochany w
kulturze francuskiej i muzyce włoskiej, król Prus był obojętny na nowe
zjawiska w sztuce swojej epoki. Nie docenił talentu Goethego i
Schillera, zignorował pierwsze zwiastuny rodzącego się wówczas w
kulturze europejskiej romantyzmu. Styl

„burzy i naporu” był mu

kompletnie obojętny, a to właśnie w tym stylu Philipp Emanuel stworzył
swoje najlepsze kompozycje.

Twórcą świetności muzycznej Berlina w XVIII wieku był król pruski
Fryderyk Wielki. W czasach, gdy zasiadał na tronie, sprowadził do
swojej stolicy wielu znakomitych muzyków i choć sam był władcą
despotycznym także w życiu muzycznym Berlina, to jednak dzięki jego
umiłowaniu muzyki stolica Prus bardzo szybko stała się jedną z
muzycznych stolic Europy. Tam działała sławna szkoła berlińska,
skupiająca kompozytorów i muzyków, którzy za plecami władcy tyrana
toczyli zażarte spory o przyszły kształt niemieckiej sztuki i muzyki.
Efektem tych twórczych fermentów stały się na początku XIX wieku
dwa wydarzenia, które w symboliczny sposób otworzyły nową epokę w
dziejach sztuki dźwięku. Oba dokonały się w Berlinie, ugruntowując
znaczenie pruskiej stolicy na mapie kulturalnej Europy.
Wydarzeniem pierwszym była premiera opery „Wolny strzelec”
Karola Marii Webera, którą od razu okrzyknięto narodową operą
niemiecką i pierwszą operą romantyczną, wydarzenie drugie to
dokonana sto lat po pierwszym wykonaniu premiera Pasji wg św.
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Mateusza Jana Sebastiana Bacha, która rozpoczęła trwający do dziś
wielki renesans twórczości lipskiego kantora.

W czerwcu roku 1826 szesnastoletni wówczas Fryderyk Chopin
pisał: „Głośno słychać, że za dwa lub trzy tygodnie dadzą w Warszawie
„Wolnego strzelca” i chyba słusznie narobi on wiele hałasu. Jednakże,
zważając cel, do którego Weber dążył w „Wolnym strzelcu”, jego
osnowę

niemiecką,

ową

dziwną

romantyczność,

nadzwyczaj

wyszukaną harmonię, Niemcom szczególnie do gustu trafiającą –
wnieść można, iż publiczność warszawska dlatego chwalić będzie, że
wszędzie Weber chwalony”. Ta powszechna w Europie sława
„Wolnego strzelca” rozpoczęła się 18 czerwca roku 1821, w dniu
berlińskiej prapremiery dzieła. Doszło do niej na scenie Opery
Królewskiej mimo sprzeciwu pruskiego dworu, który zapewne dobrze
rozumiał zawarte w operze aluzje polityczne. Berlińczycy przyjęli
„Wolnego strzelca” z entuzjazmem, jako manifestację narodowej
świadomości i narodziny nowej epoki w dziejach teatru muzycznego. W
ciągu kilku lat dzieło Webera stało się sławne w całej Europie, a jego
najpiękniejsze

melodie

dzięki

rozmaitym

przeróbkom

zostały

przebojami ówczesnych salonów muzycznych. Ich popularnością dławił
się Heinrich Heine. Beethoven powitał dzieło Webera z entuzjazmem,
widząc w nim kontynuację własnych doświadczeń. Dla wielu Niemców
„Wolny strzelec” był ciosem zadanym operze włoskiej. Chopin
zachwycił się jego oryginalnością, a Adam Mickiewicz już w roku 1822,
a więc kilka miesięcy po berlińskiej premierze, pisząc w Kownie I części
„Dziadów”, umieścił w niej pieśń strzelca „podług muzyki z opery
Webera „Wolny strzelec”, jak zaznaczył to w didaskaliach, a postać
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Czarnego Myśliwego wzorował na diable Samielu. Czym zelektryzować
mogła całą Europę opowieść o młodym nieudaczniku, który – by zyskać
rękę ukochanej dziewczyny i stanowisko leśniczego – ucieka się do
konszachtów z diabłem? Są to wszak motywy dobrze znane z podań i
legend wielu narodów. Swoją intencję najdobitniej wyraził sam
kompozytor w jednym z wywiadów. Weber powiedział w nim, że
najważniejszym motywem jego dzieła jest groza, przejmujący lęk,
niepewność, strach i przerażenie, które wyzierają z każdego szczegółu
opowiadanej historii, spychając ją samą na plan dalszy i kierując uwagę
publiczności na sferę psychiki jej bohaterów. To była ta dziwna
romantyczność, o której pisał Chopin i która poruszyła wyobraźnię całej
ówczesnej Europy. Oprócz scen pełnych grozy, rozgrywających się w
nocnej scenerii zdziczałego lasu, gdzie swoją siedzibę ma sam diabeł,
a były to motywy typowo już romantyczne, w arcydziele Webera
znalazły się typowo niemieckie w wyrazie melodie, które odczytano
jako manifest narodowej tożsamości. Jedną z nich jest sławny chór
strzelców, przywołany również w mickiewiczowskich „Dziadach”. Od
czasu swojej berlińskiej prapremiery stał się jedną z najsławniejszych
niemieckich pieśni romantycznych.

Zaledwie osiem lat po sławnej premierze „Wolnego strzelca” miało
miejsce w Berlinie inne wielkie wydarzenie, które wpisało się na stałe w
muzyczne dzieje tego miasta i miało wielkie konsekwencje w życiu
muzycznym nie tylko Niemiec tamtej epoki. Po stu latach od swego
powstania, po stu latach zapomnienia w sali berlińskiej Akademii
Śpiewu zabrzmiało znowu największe dzieło Jana Sebastiana Bacha –
Pasja wg św. Mateusza, którą dyrygował młodziutki wówczas, zaledwie
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dwudziestoletni Felix Mendelssohn-Bartholdy, autor nieśmiertelnego
Marsza weselnego. Akademią Śpiewu kierował wtedy Carl Friedrich
Zelter, ceniony kompozytor i znakomity pedagog, czołowa postać życia
muzycznego Berlina pierwszych trzydziestu lat XIX wieku. Zelter był
jednym z pierwszych muzyków niemieckich, który miał okazję szerzej
poznać twórczość Bacha, zgromadził bowiem sporą kolekcję jego
rękopisów, odziedziczoną po synach i uczniach lipskiego kantora.
Zelter był niewątpliwie jednym ze współautorów bachowskiego
renesansu. Docenił w pełni rangę tej twórczości i wartość posiadanych
w swojej kolekcji manuskryptów. Zaraził swoim entuzjazmem nie tylko
własnych uczniów, wśród których znajdował się młodziutki Felix
Mendelssohn-Bartholdy, ale również swego przyjaciela, który był
wówczas

niekwestionowanym

autorytetem

intelektualnym

i

artystycznym – Johanna Wolfganga Goethego. W jednym z listów do
autora Fausta Zelter pisał w uniesieniu: „Ten lipski kantor jest boskim
zjawiskiem, widzialnym, a mimo to nie dającym się wytłumaczyć.
Mógłbym doń zawołać: <Tyś mi dał misję do spełnienia, a jam cię
ponownie wprowadził w krąg jasności>”. Jakiś czas potem autor Fausta
tak pisał do Zeltera: „Muzyka Bacha to tak, jakby nieśmiertelna
harmonia sama z sobą obcowała, jak to mogło być w łonie Boga tuż
przed stworzeniem świata.”
Sławne słowa Goethego o wiekuistej harmonii muzyki Bacha i jej
boskim pochodzeniu były jakby oficjalnym potwierdzeniem jej wielkości
i genialności, wypowiedzianym przez największego żyjącego poetę
niemieckiego. Dla Zeltera miało to ogromne znaczenie, brakowało mu
tylko jakiejś uroczystości, potwierdzającej ten sąd. Okazją tą stało się
berlińskie wykonanie Pasji Mateuszowej w roku 1829. Zelter był mu
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początkowo przeciwny. Jako arcykapłan kultu Bacha uważał, że akurat
to dzieło Jana Sebastiana jest za trudne do wykonania i że publiczność
po prostu do tego nie dorosła. Publiczność jednak – jak to publiczność
– kierowała się przede wszystkim ciekawością, zwłaszcza że wpływowa
wówczas

gazeta

muzyczna

„Allgemeine

Musikalische

Zeitung”

obiecywała, iż koncert ten „otworzy wrota zamkniętej przez długi czas
świątyni”, a słuchacze znajdą się „nie w atmosferze festiwalu sztuki,
lecz religijnego święta”. Dzięki dobrej kampanii reklamowej bilety na
koncert sprzedano w ciągu kilku godzin, mimo że nie należały do
najtańszych i że dokładnie w tym samym dniu po raz pierwszy
koncertował w Berlinie sławny już wówczas w całej Europie Niccolo
Paganini. Swoją obecność na sali zapowiedzieli członkowie pruskiej
rodziny królewskiej z królem Friedrichem Wilhelmem III na czele oraz
trzej wielcy luminarze niemieckiej nauki i sztuki tamtej epoki – poeta
Heinrich Heine i filozofowie Georg Wilhelm Friedrich Hegel i Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher. Kiedy 11 marca roku 1829 wybrzmiały w
Berlinie ostatnie takty bachowskiej Pasji wg św. Mateusza, publiczność
zgotowała wykonawcom i – przede wszystkim – samemu dziełu
burzliwy aplauz, owację tak żarliwą, że Pasję wykonano jeszcze
dwukrotnie w ciągu dwóch kolejnych wieczorów, przy nabitej po brzegi
sali, mimo że pierwotnie planowano tylko jeden koncert. Narodziny
kultu Bacha i kultu Pasji Mateuszowej stały się faktem. A wraz z nimi
rodziła

się

też

nowoczesna

wiedza

o

twórczości

jednego

z

największych kompozytorów świata, która przywróciła jego zapomnianą
przez sto lat muzykę całej romantycznej Europie.
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Lipsk

Ta świątynia nie robi oszałamiającego wrażenia. Na lipskiej
starówce znaleźć można kilka równie interesujących, a może i
piękniejszych kościołów, pamiętających czasy średniowiecza, a jednak
to właśnie kościół św. Tomasza jest w Lipsku najsławniejszym
zabytkiem, celem pielgrzymek turystów od blisko dwustu lat i chlubą
mieszkańców tego miasta. Przyczyna jest prosta. W prezbiterium
świątyni, przed głównym ołtarzem, znajduje się czarna nagrobna płyta,
a na niej wybite tylko trzy słowa, które tłumaczą wszystko: Johann
Sebastian Bach. To właśnie tu, w lipskim kościele św. Tomasza, Bach
był kantorem przez ponad ćwierć wieku, tu w pobliskiej szkole św.
Tomasza mieszkał, pracował i zmarł, tu stworzył swoje największe
dzieła, tu spoczywają jego doczesne szczątki, przeniesione najpierw z
jednego z lipskich cmentarzy do krypty kościoła św. Jana, a potem do
jego własnej świątyni.
W czasach Bacha Lipsk był drugim co do wielkości miastem
Saksonii. W porównaniu z Dreznem, siedzibą saskich książąt i polskich
królów z dynastii Wettynów – Augusta II Mocnego i Augusta III – był
miastem dość prowincjonalnym jako że nie miał opery, a w tamtych
czasach to właśnie opera była wizytówką nowoczesności miasta. Z
drugiej strony było to jednak miasto ważne z dwóch powodów: po
pierwsze, trzy razy w roku odbywały się tam słynne targi, które
zapewniały mieszkańcom Lipska spore dochody, po drugie działał tam
bardzo prężny uniwersytet, który kształcił elity intelektualne miasta.
Były one na tyle silne, że wielokrotnie przeciwstawiały się polityce
drezdeńskiego dworu, zapewniając miastu niezależność polityczną i
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finansową. Dla młodego Bacha propozycja objęcia posady kantora
kościoła św. Tomasza w roku 1723, kiedy zmarł poprzedni kantor,
musiała być na tyle kusząca i atrakcyjna, że zdecydował się stanąć w
konkursowe szranki. Do tej pory był przede wszystkim nadwornym
kapelmistrzem w Weimarze i w Köthen, pozostawał w służbie książąt i
nie narzekał na swój los, choć nie zarabiał kokosów. Teraz przechodził
pod jurysdykcję lipskiej Rady Miasta i to ona miała decydować o
przebiegu jego zawodowej pracy. To tak, jakby opuścić dobrą posadę
w prywatnej firmie i przenieść się na garnuszek państwa. A jednak
Bach podjął to ryzyko i już do końca życia związał się z lipską
świątynią. Dziś odbywają się w niej liczne koncerty, latem można w
nich uczestniczyć nawet za niewielką opłatą, jednak w czasach Bacha
wyglądało to zupełnie inaczej. Muzyka, którą tworzył jeden z
największych kompozytorów świata, była częścią liturgii i jej przede
wszystkim służyła. W ramach swoich obowiązków Bach co tydzień
musiał napisać kantatę na niedzielną mszę, sporych nieraz rozmiarów
utwór na głosy solowe, chór i orkiestrę, który był rodzajem muzycznego
komentarza do niedzielnych czytań mszalnych. Była to ogromna,
tytaniczna wręcz praca, do której dochodziły jeszcze obowiązki w
szkole i codzienne pogrzeby, na których Bach zarabiał najwięcej, więc
nie mógł z nich zrezygnować. Dziś jego dzieła wykonują najznakomitsi
muzycy na całym świecie, gdy żył i tworzył miał do dyspozycji garstkę
uczniów

przykościelnej

szkoły,

których

poziom

muzycznego

wykształcenia pozostawiał wiele do życzenia, o czym Bach napisał
kiedyś w przejmującym liście do swoich chlebodawców – lipskiej Rady
Miasta. Aż trudno uwierzyć, że w takich warunkach powstały
największe arcydzieła ludzkiej kultury – ponad 200 kantat, dwie wielkie
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pasje wg św. Jana i Mateusza, Oratoria na Boże Narodzenie i
Wielkanoc, a także Wielka Msza h-moll, której pierwsze dwie części –
Kyrie i Gloria – Bach napisał dla polskiego króla Augusta III, licząc na
tytuł nadwornego kompozytora i związane z tym materialne i duchowe
splendory. Tytuł otrzymał, splendorów, niestety, nie i nawet nigdy nie
usłyszał w murach lipskiej świątyni swojej Wielkiej Mszy h-moll. Można
ją za to usłyszeć tam dziś w najlepszych wykonaniach. Warto więc
podczas swoich podróży zatrzymać się na parę chwil w Lipsku.

23 kwietnia roku 1843 z inicjatywy Feliksa MendelssohnaBartholdy’ego odsłonięto w Lipsku pomnik Jana Sebastiana Bacha.
Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich uczestników tej uroczystości była
obecność przybyłego z Berlina Wilhelma Friedricha Ernsta Bacha,
wnuczka

lipskiego

kantora,

ostatniego

kompozytora

w

blisko

dwustupięćdziesięcioletnich dziejach rodu Bachów, który wydał na
świat przeszło pięćdziesięciu znakomitych muzyków. W relacji z tej
uroczystości Robert Schumann napisał: „Ten krzepki 84-letni starzec
miał śnieżnobiałe włosy i dziarski krok. Nikt, nawet Mendelssohn, nie
wiedział, że do tej pory żyje w Berlinie wnuk wielkiego Bacha.”
Ufundowanie pomnika Jana Sebastiana to nie jedyna zasługa Feliksa
Mendelssohna dla Lipska. Autor niezwykle popularnego do dziś Marsza
weselnego, bez którego trudno wyobrazić sobie najskromniejszy nawet
ślub, był jedną z najważniejszych postaci niemieckiej kultury muzycznej
I połowy XIX wieku, a jego zasługi wzbudzają podziw i uznanie. Był
osobowością wielkiego formatu, nie tylko świetnym kompozytorem, ale
także pianistą, dyrygentem, pedagogiem, wydawcą i organizatorem
życia muzycznego. W każdej z tych dziedzin odnosił wielkie sukcesy.
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To on poprowadził w roku 1829 pamiętne wykonanie bachowskiej
„Pasji Mateuszowej” w berlińskiej Akademii Śpiewu, które rozpoczęło
triumfalny renesans twórczości Bacha w całej Europie. To on w roku
1843 doprowadził do powstania lipskiego konserwatorium, najstarszej
uczelni muzycznej w Niemczech, i został jego pierwszym dyrektorem,
zatrudniając między innymi Roberta Schumanna i znakomitego
skrzypka Ferdynanda Davida. To on przygotował niemieckie edycje
oratoriów Haendla. Jako dyrygent wykonywał w wielu miastach Europy
najnowsze dzieła swoich kolegów - Roberta Schumanna i Hectora
Berlioza. W marcu roku 1839 dyrygował światowym prawykonaniem
odnalezionej
Schuberta.

przez
Przez

Schumanna
wiele

lat

był

ostatniej
szefem

symfonii
orkiestry

Franciszka
lipskiego

Gewandhausu, z której uczynił zespół światowej rangi. Dzięki jego
działalności Lipsk, z którym przez wiele lat był związany, stał się
jednym z centrów muzycznych ówczesnej Europy. Był współtwórcą
kilku niemieckich i angielskich festiwali muzycznych, doktorem
honorowym lipskiego uniwersytetu, człowiekiem zdyscyplinowanym i
ogromnie pracowitym, mimo że pochodził z bardzo zamożnej rodziny
żydowskich bankierów i nigdy nie musiał troszczyć się o dobra
materialne.
Szczególnym powodem do dumy była dla Mendelssohna orkiestra
lipskiego Gewandhausu, którą prowadził przez 12 lat, aż do swej
przedwczesnej śmierci w wieku zaledwie 38 lat. Gewandhaus to po
niemiecku sukiennice. To właśnie tam bogaci lipscy mieszczanie w
roku 1781 otworzyli pierwszą w mieście salę koncertową, dając
początek najstarszej niemieckiej filharmonii, która do dziś z dumą
używa swej pierwotnej nazwy. Ale tradycje publicznych koncertów w
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Lipsku były jeszcze starsze. Na początku XVIII wieku Jerzy Filip
Telemann, znakomity niemiecki kompozytor i kolega Bacha, założył w
Lipsku studencką orkiestrę „Collegium Musicum”. Jej koncerty tak się
mieszkańcom Lipska spodobały, że z czasem ten nieformalny zespół
stał się instytucją miejską. I właśnie wtedy jego szefem został Jan
Sebastian Bach. Orkiestra koncertowała regularnie co tydzień w
kawiarni Gottfrieda Zimmermanna przy Katherinenstrasse 14. Tam
Bach wykonywał swoje koncerty instrumentalne, świeckie kantaty,
orkiestrowe suity. Tam mógł wreszcie odpocząć po trudach codziennej
pracy w kościele św. Tomasza, wykonując muzykę, która zwyczajnie
sprawiała mu radość i taką samą radość dawała zgromadzonej w
lipskiej kawiarni mieszczańskiej publiczności. Czy mógł przypuszczać,
że pół wieku później z tradycji jego kawiarnianych koncertów powstanie
szacowna

instytucja

miejskiej

filharmonii,

orkiestry

lipskiego

Gewandhausu, z której Feliks Mendelssohn uczyni jedną z najlepszych
orkiestr ówczesnej Europy?
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Drezno

Za czasów panowania Augusta II Mocnego i Augusta III, saskich
książąt i królów Polski, Drezno przeżywało największy w swojej historii
okres świetności. Królewski architekt i współtwórca barokowego Drezna
Mateusz Daniel Pöppelmann zbudował ogromny późnobarokowy pałac
Zwinger, który podziwiała cała Europa, a Georg Bähr wzniósł niemniej
sławny i zachwycający swoim pięknem kościół Matki Bożej –
Frauenkirche. Pod rządami Wettynów stolica Saksonii bardzo szybko
stała się też jedną z muzycznych stolic Europy. Katolicki dwór w
Dreźnie należał wówczas do najbardziej postępowych w tej części
Europy. August II Mocny, doceniając rolę muzyki w ówczesnym
świecie, sprowadził do Drezna najwybitniejszych muzyków swojej
epoki, zarówno Niemców, jak i Włochów, przy czym wszyscy oni
tworzyli w stylu włoskim, co w protestanckiej Saksonii wywoływało
sprzeciwy konserwatywnego mieszczaństwa, nie zdołało jednak
zahamować napływu muzycznych nowinek z południa Europy. Uległ im
nawet największy luterański kantor tamtej epoki Jan Sebastian Bach, z
zazdrością przyglądający się z perspektywy dość prowincjonalnego
Lipska

świetności

drezdeńskiego

dworu

i

podziwiający

słynną

drezdeńską orkiestrę, stawiając ja za wzór lipskiej Radzie Miasta co
niektórych rajców doprowadzało do wściekłości. Bach podziwiał
również znakomitych kompozytorów, którymi otaczali się sascy
książęta i polscy królowie w jednej osobie. Co prawda, żaden z nich w
najmniejszym stopniu nie dorównywał skalą talentu geniuszowi z
Lipska i dziś ich nazwiska są znane jedynie wytrawnym melomanom i
historykom muzyki, jednak w I połowie XVIII wieku były to postaci
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znane i podziwiane w całej Europie. Ozdobą drezdeńskiego dworu
Wettynów był Johann Adolf Hasse, Niemiec z urodzenia i Włoch z
wyboru, „il caro Sassone” {„drogi Saksończyk”} – jak nazywali go
mieszkańcy południa Europy, najsławniejszy kompozytor operowy
swojej epoki, stawiany wyżej od Haendla i podziwiany na całym
kontynencie, od Petersburga po Madryt i od Londynu po Neapol.
Podziwiano również jego żonę, inteligentną i piękną Faustynę Bordoni,
jedną z najwyżej cenionych śpiewaczek operowych swoich czasów.
Johann Adolf Hasse miał ogromną łatwość pisania. Angielski podróżnik
i pisarz muzyczny Charles Burney tak wspominał spotkanie z
nadwornym kompozytorem polskich królów w Dreźnie: „Liczba jego
utworów była tak wielka, że sam przyznał, iż mógłby ich nie poznać,
gdyby mu wszystkie sprezentowano naraz. Był wysoki i silny, a twarz
miał piękną o szlachetnych rysach. Zdawał się być starszym od
Faustyny, małej, czarnowłosej, sprytnej i żywej kobiety, mimo że był
prawie dziesięć lat młodszy od swojej żony. W obejściu łagodny i dobry,
lubił mówić, był rozsądny i wolny od pychy i przesądów. Nie wyrażał się
źle o ludziach, przeciwnie rywalom swym oddawał sprawiedliwość.
Cenił wielce Filipa Emanuela Bacha, a do Haendla odnosił się z
szacunkiem, dodając jeno, że ten mistrz wkładał zbyt wiele ambicji w
swą działalność, zbyt drobiazgowo opracowywał instrumentację i
tematy, a także zanadto lubił rozgłos. Faustyna dodawała, że arie
Haendla były szorstkie i prostackie. Nade wszystko cenił starego
Scarlattiego, „największego harmonika Italii, to znaczy całego świata”.
Cały jego majątek przepadł i wiele utworów zaginęło, gdy w roku 1760
Drezno zostało w barbarzyński sposób zniszczone przez Fryderyka
Wielkiego, który umyślił zniszczyć raz na zawsze świetność jego. Kazał
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artylerii podczas oblężenia burzyć wszystkie pomniki, pałace, statuy i
ogrody. Została z tego tylko ogromna kupa gruzów. Operę zamknięto
przez oszczędność, muzycy, tworzący słynną w Europie orkiestrę,
rozproszyli się po miastach sąsiednich. Zapanowała powszechna
nędza. Ogół szlachty i dostojników tak zubożał, że nie było środków na
kształcenie

dzieci

w

muzyce.

Poza

nędzną

operą

komiczną,

przedstawienia drezdeńskie ograniczały się do żywych obrazów
niedostatku i niedoli. Po Elbie nie kursowały statki, konie od trzech lat
nie dostały owsa, a żołnierzom brakło pudru do peruk.” Największy
kompozytor saskiego dworu nie musiał jednak oglądać tych smutnych
obrazów. Znalazł schronienie we Włoszech, swojej drugiej ojczyźnie,
gdzie na starość wspominał najlepsze lata swego życia, spędzone w
Dreźnie, w którym stworzył też swoje najbardziej znane w całej Europie
dzieła. Niektóre z nich można usłyszeć i dziś na koncertach w pięknych
komnatach pałacu Zwinger.

48 | S t r o n a

Weimar

Przy autostradzie łączącej Drezno z Frankfurtem nad Menem,
między Gerą a Erfurtem, znajduje się niewielkie miasto Weimar,
położone malowniczo na północnym przedgórzu Lasu Turyńskiego.
Odwiedzającym dziś to spokojne miasteczko turystom, a warto udać się
w te strony, trudno uwierzyć, że w XIX wieku było to jedno z centrów
intelektualno-artystycznych Europy. Pierwsze wzmianki o Weimarze
pochodzą z X wieku, prawa miejskie przyznano mu w wieku XIII, jednak
szybki rozwój miasta nastąpił dopiero w połowie XVI wieku, kiedy to
gród stał się stolicą księstwa Sachsen-Weimar.
Tam w poszukiwaniu pracy przybył w roku 1708 Jan Sebastian Bach i
tam też znalazł zatrudnienie jako nadworny organista u księcia
Wilhelma

Ernsta,

wybitnego

władcy

tamtej

epoki,

człowieka

wykształconego i wrażliwego na sztuki piękne. Bach pozostał w jego
służbie dziewięć lat, a kiedy nie doczekał się spodziewanego awansu
tak usilnie nalegał na zwolnienie go służby, że rozgniewany książę
kazał go zamknąć w więzieniu, w którym spędził kilka tygodni, podobno
nie tracąc pogody ducha. Jednak to nie nazwisko Bacha rozsławiło
Weimar w całej Europie. Kiedy Jan Sebastian tam przebywał, był
jeszcze młodym i nieznanym szerzej muzykiem. A kiedy nadeszły dni
świetności dworu w Weimarze i samego miasta, Bacha nie było już
wśród żywych. Stało się to w roku 1775, gdy na weimarskim dworze
pojawił się – jako jego tajny radca – największy poeta swojej epoki
Johann Wolfgang Goethe. W ciągu kilku zaledwie lat autor „Fausta” z
cichego miasteczka uczynił literacką Mekkę Europy. Zapraszał do
siebie Herdera i Schillera, założył teatr i kierował nim, wystawiając po
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raz pierwszy większość własnych dzieł scenicznych i wiele dramatów
Schillera. Weimar stał się również w tym czasie ważnym ośrodkiem
kultury muzycznej. Do Goethego przyjeżdżali wybitni muzycy tamtych
czasów, m.in. Carl Friedrich Zelter, znakomity kompozytor i pedagog,
szef berlińskiej Akademii Śpiewu, współautor bachowskiego renesansu
w XIX wieku. W Weimarze zamieszkał też na jakiś czas młody Feliks
Mendelssohn-Bartholdy, który wieczorami grał Goethemu na fortepianie
dzieła Bacha, Mozarta, Beethovena i własne kompozycje. Te ożywione
kontakty muzyczne sprawiły, że po śmierci Goethego w roku 1832
Weimar nie tylko nie stracił nic ze swego znaczenia, ale z roku na rok
jeszcze bardziej podnosił swój prestiż na mapie kulturalnej ówczesnej
Europy. Najznakomitsze lata świetności miasta, gdy zyskało ono
zaszczytne miano „Nowych Aten”, przypadły na połowę XIX wieku, gdy
w Weimarze przez 11 lat żył i tworzył jeden z największych i najbardziej
wszechstronnych kompozytorów romantycznych Franciszek Liszt. Liszt
przybył do Weimaru w roku 1848. Miał tam idealne warunki do pracy.
Był dyrektorem tamtejszej opery, prowadził działalność pedagogiczną,
miał własną znakomitą orkiestrę. Do Weimaru ściągały wówczas rzesze
młodych muzyków z całej niemal Europy, zjeżdżali także wysoko
urodzeni miłośnicy muzyki, by obejrzeć słynne weimarskie premiery
operowe,

m.in.

pierwsze

na

świecie

wystawienie

„Lohengrina”

Ryszarda Wagnera. Lata weimarskie to nie tylko czas ożywionej
działalności Liszta jako dyrygenta, to także okres, w którym powstały
niemal wszystkie jego dzieła orkiestrowe: dwie wielkie symfonie –
„Faustowska” i „Dantejska”, oba koncerty fortepianowe oraz dwanaście
poematów symfonicznych, które rozsławiły imię kompozytora jako nie
tylko

wielkiego
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wirtuoza

fortepianu,

ale

również

znakomitego

symfonika, twórcę nowego gatunku romantycznej muzyki orkiestrowej,
poematu symfonicznego, utworu o swobodnej formie i literackim
programie. Liszt sięgał po twórczość najwybitniejszych pisarzy
przeszłości i współczesności – Szekspira, Schillera, Lamartina, Wiktora
Hugo. Inspirowały go również dawne mity, współczesne obrazy, z
nawet grafiki. Przetwarzał to wszystko na muzykę. Weimarskie
prawykonania jego poematów symfonicznych odbijały się szerokim
echem w całej ówczesnej Europie. Gdyby żył dzisiaj, byłby zapewne
jednym z najwybitniejszych kompozytorów muzyki teatralnej czy
filmowej, tak sugestywnie bowiem potrafił dźwiękami portretować
literackich bohaterów, m. in. szekspirowskiego „Hamleta”.
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Mannheim

„Schwetzingen, o trzy mile odległe od Mannheimu, będące wioską
jedynie, zamieszkałe było wyłącznie przez kolonię muzyków. W jednym
domu ćwiczył skrzypek, w sąsiednim flecista, w innym oboista.
Zewsząd dolatywały pomruki basów, pisk klarnetów, jęk wiolonczeli, a
od czasu do czasu tętniły akordy orkiestry. Muzyka stanowiła tu
najistotniejsze zadanie życia. Orkiestra liczyła więcej wirtuozów i
wybitnych kompozytorów niż którakolwiek w całej Europie. Była to
armia złożona z generałów”. Tak entuzjastycznie o książęcej orkiestrze
Palatynatu Nadrenii pisał w XVIII wieku angielski historyk muzyki
Charles Burney. Dziś Mannheim to spokojne miasto niedaleko
Heidelbergu, z dala od turystycznych szlaków. Dwa i pół wieku nazwa
tego miejsca znana była w całej Europie i wywoływała dreszcz
pozytywnych emocji, tam bowiem działała najlepsza i najsławniejsza
orkiestra europejska czasów Haydna i Mozarta. Pracowało w niej wielu
wybitnych muzyków, związanych z dworem elektora Palatynatu
Nadreńskiego w Mannheimie. Tworzyli oni tzw. szkołę mannheimską,
która stworzyła podstawy nowożytnej muzyki symfonicznej. Orkiestrę
dworską w Mannheimie powołał do życia w roku 1743 książę Karol
Teodor, wielki miłośnik muzyki i wytrawny mecenas sztuki. Dwa lata
wcześniej
znakomitym
powierzył

Karol

Teodor

skrzypkiem,
zadanie

zetknął

się

dyrygentem

sformowania

z
i

nowej

Johannem

Stamitzem,

kompozytorem,
orkiestry,

któremu

złożonej

z

najwybitniejszych wirtuozów tamtej epoki. Stamitz zespół taki stworzył i
w ciągu kilku lat doprowadził do niezwykle wysokiego poziomu. Lata
świetności szkoły mannheimskiej rozpoczęły się około połowy stulecia i
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trwały ponad 30 lat. W tym okresie na dworze elektora Palatynatu
działało wielu wybitnych kompozytorów. Niektórzy z nich pochodzili z
Czech i Moraw, inni przybyli do Mannheimu z Włoch, Wiednia i
Monachium. Sława orkiestry była wręcz legendarna. Pisał o niej
wielokrotnie z zachwytem Wolfgang Amadeusz Mozart, powoływali się
na nią wybitni estetycy XVIII wieku, m.in. Daniel Schubart, który w
jednej ze swoich książek napisał, że „żadna orkiestra świata nie może
porównywać się z mannheimską. Jej forte jest jak grzmot pioruna, jej
crescendo jest jak wodospad, jej piano to powiew wiosny”.
Mając
mannheimskiej

tak

znakomity

tworzyli

przede

zespół,
wszystkim

kompozytorzy
muzykę

szkoły

orkiestrową:

symfonie i koncerty instrumentalne. W ich twórczości symfonia stała się
niezależnym i w pełni samodzielnym gatunkiem muzycznym. Oto
jeszcze jedno świadectwo z epoki: „W Mannheimie Johann Stamitz
ośmielił się po raz pierwszy przekroczyć krąg zwykłej uwertury
operowej, która do tej pory była w teatrze czymś w rodzaju trąby
herolda dworskiego, nawołującej do skupienia uwagi i ciszy. Ten pełen
zapału i genialności człowiek stworzył styl symfonii nowożytnej,
wzbogacając ją tym światłocieniem i tymi potężnymi efektami, które
przez dłuższy czas stanowiły jej świetność. W czasie owym czynił on
próby efektów, jakie dać może zespolenie tonów i barw dźwiękowych.
To tutaj dopiero przekonano się, że muzyka orkiestrowa ma swoje
barwy i własne odcienie, zupełnie jak kolory w malarstwie”. Wielką
zasługą szkoły mannheimskiej było też wprowadzenie do orkiestry
klarnetów.

Mannheimczycy

odkryli

ich

wszechstronne

walory

brzmieniowe i możliwości techniczne, zarówno jako instrumentów
solowych, jak i orkiestrowych. Klarnet był wówczas stosunkowo
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młodym instrumentem. Zbudował go na początku XVIII wieku
norymberski

konstruktor

Johann

Christoph

Denner.

Orkiestra

mannheimska była pierwszym w Europie zespołem muzycznym, który
na stałe włączył do swego składu klarnety. Już wcześniej jednak
wykorzystywano klarnet w roli instrumentu solowego. Autorem
pierwszego koncertu klarnetowego był twórca świetności tej szkoły
Johann Stamitz. Jego syn Carl napisał 12 koncertów klarnetowych i od
tego czasu rozpoczęła się wielka kariera tego instrumentu, którą w XX
wieku przejął i rozwinął młodszy brat klarnetu – saksofon. A wszystko
to zaczęło się w niewielkim Mannheimie. Warto tam zajrzeć podczas
swoich wędrówek.
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Bingen

Niedaleko Frankfurtu nad Menem, przy autostradzie łączącej
rodzinne miasto Johanna Wolfganga Goethego z Moguncją i Koblencją,
znajduje się niewielka miejscowość Bingen, malowniczo położona nad
brzegami Renu. Turyści z reguły ją omijają, jeśli jednak przypadkiem
tam zajrzą, przeniosą się w fascynujący świat średniowiecza za sprawą
jednej z najbardziej niezwykłych kobiet tamtej epoki, której imię
związało się na zawsze z nazwą małej nadreńskiej miejscowości – św.
Hildegardy z Bingen. Ta legendarna wizjonerka, „niemiecka prorokini” i
„Sybilla Renu”, jak nazywali ją współcześni, urodziła się w roku 1098 w
rodzinie drobnego szlachcica. Gdy miała osiem lat, rodzice powierzyli ją
opiece przeoryszy żeńskiego klasztoru na górze św. Disiboda.
Obdarzona

wyjątkową

wrażliwością

i

inteligencją,

w

zakonnej

wspólnocie poznawała regułę św. Benedykta, studiowała teologię i
liturgię, a także zgłębiała tajniki siedmiu sztuk wyzwolonych, czyli –
jakbyśmy to dziś powiedzieli – poznawała pełny zakres ówczesnych
studiów uniwersyteckich, choć to właśnie wtedy tworzyły się dopiero
pierwsze europejskie uczelnie w Bolonii, Oxfordzie i Paryżu. Kiedy w
roku 1136 wybrano ją przeoryszą zgromadzenia, poświęciła się w
całości idei budowy nowego klasztoru. Sama wybrała miejsce – górę
św. Ruperta, u której stóp leżała nadreńska wioska Bingen, sama
kierowała pracami budowlanymi, sama też określiła kształt i charakter
nowego zgromadzenia. Pięć lat później arcybiskup Moguncji uroczyście
konsekrował klasztorny kościół. Od wczesnej młodości Hildegarda
doznawała mistycznych objawień. Zaczęła je spisywać w roku 1141.
Była jednym z największych mistyków wieków średnich.
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Dorobek św. Hildegardy jest imponujący. Oprócz trzech ksiąg
mistycznych objawień i dramatu liturgicznego „Gra cnót”, który jest jej
największym dziełem muzycznym, przeorysza z Bingen napisała
jeszcze trzynaście innych ksiąg, traktujących o sprawach teologii,
medycyny, filozofii i kosmologii, skomponowała też blisko 80 dzieł
religijnych – antyfon, responsoriów, hymnów, sekwencji. Stawia ją to w
rzędzie najświetniejszych umysłów epoki i największych kobiet
średniowiecza obok Eleonory Akwitańskiej, Katarzyny Sieneńskiej i
Heloizy. Była autorytetem dla duchowych i świeckich władców Europy,
o jej rady zabiegali m.in. papież Eugeniusz III i św. Bernard z Clairvaux,
założyciel zakonu cystersów, cesarze Konrad i Fryderyk Barbarossa,
kardynałowie, arcybiskupi, prałaci, książęta. Mimo wątłego zdrowia
wiele podróżowała, wygłaszając kazania w Moguncji, Würzburgu,
Kolonii, Trewirze i Akwizgranie. Na podstawie badań pism św.
Hildegardy papież Eugeniusz III uznał prawdziwość jej objawień.
Analiza dzieł świętej z Bingen potwierdziła, że przeczuwała istnienie
prawa grawitacji i zasadę rozpraszania energii. Blisko 400 lat przed
Kopernikiem pisała, że Słońce stanowi centrum firmamentu. Jej
zielarskie recepty do dziś są analizowane i wykorzystywane w terapii
wielu chorób. Jeśli dodamy do tego jeszcze, że w liście do prałatów w
Mayence pisała „wypędźcie heretyków z Kościoła, ale ich nie zabijajcie,
gdyż stworzeni są też na podobieństwo Boga”, to otrzymamy wizerunek
nowoczesnej idei tolerancji i naukowej dociekliwości. Św. Hildegarda z
Bingen zmarła 17 września roku 1179. Zostawiła potomnym dzieło
niezwykłej wagi intelektualnej i artystycznej. Jej myśli zapisane w
pismach to prawdziwa summa XII-wiecznej wiedzy, natomiast jej
muzyka nie ma właściwie analogii w ówczesnej Europie. Pozostaje
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wyjątkowa

i

jedyna,

chociaż

wyrosła
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chorału

gregoriańskiego. I zapewne dlatego dzieła przeoryszy z Bingen
znalazły taki posłuch u ludzi końca XX wieku: ery internetu, telefonów
komórkowych i lotów kosmicznych. Trafiły nawet do muzyki popularnej,
choć w oryginalnej postaci są chyba bardziej frapujące. W nadreńskim
Bingen na każdym niemal kroku można odnaleźć ślady jej obecności,
mimo że od czasów, w których żyła, upłynęło już prawie tysiąc lat.
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Beuern

Odnaleziony w roku 1803 w klasztorze benedyktynów w małej
bawarskiej miejscowości Beuern rękopis, nazwany przez jego wydawcę
łacińskim tytułem „Carmina Burana” {„Pieśni z Beuern”}, stał się za
sprawą Carla Orffa jednym z najsławniejszych zbiorów średniowiecznej
liryki łacińskiej. Popularność głośnego dzieła Orffa przysporzyła też
popularności oryginałowi, który zresztą na nią w pełni zasługuje, bo ta
wielka, licząca ponad 200 utworów, kolekcja pieśni łacińskich,
niemieckich i francuskich o najróżniejszej treści i tematyce w pełni na
nią zasługuje. Pochodzą one z XII i XIII wieku. Znajduje się wśród nich
sporo zjadliwych satyr na życie ówczesnego duchowieństwa, ulubiony
temat piśmiennictwa tamtej epoki, są związane z nimi moralitety, pieśni
o tematyce mitologicznej, tworzone zapewne studentów ówczesnych
uniwersytetów, są pieśni pijackie i biesiadne, przypowieści i małe
scenki dramatyczne, a nade wszystko erotyki, uderzające pozbawioną
pruderii szczerością, co burzy kolejne mity na temat mentalności ludzi
średniowiecza.
Nie wiadomo, gdzie ten niezwykły rękopis powstał. Uczeni są
niemal pewni, że nie było to w Beuern, miejscu jego odnalezienia.
Przypuszczenia dotyczą południowej Bawarii, pogranicza bawarskoaustriackiego,

Tyrolu,

Styrii

lub

Karyntii.

Analiza

grafologiczna

manuskryptu pozwoliła ustalić, że był on dziełem zbiorowym i że
powstawał długo, niemal przez cały XIII wiek. Teksty pisało co najmniej
trzech skrybów, kolejni utrwalali melodie, jeszcze inni iluminowali
kodeks inicjałami i barwnymi ilustracjami. Ostatnie utwory włączono do
kolekcji na początku XIV wieku. Dokładna analiza rękopisu „Carmina
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Burana” przyniosła zaskakujące rezultaty. Okazało się, że w zbiorze
zapisano utwory z całej niemal Europy, w każdym razie z wszystkich
najważniejszych jej średniowiecznych centrów. Są tam pieśni z
Niemiec, Szwajcarii, Francji, Anglii, Szkocji, Kastylii i Katalonii.
Skryptorzy uporządkowali rękopis według czterech grup tematycznych.
Tworzą je pieśni moralno-satyryczne, utwory o wiośnie i miłości, pieśni
biesiadne i dzieła religijne. Ta zdumiewająca panorama ówczesnego
życia tworzy niezwykle wiarygodny obraz średniowiecza, daleki od
wszelkiej idealizacji, przeciwnie – pokazujący świat XII i XIII wieku w
całym jego pięknie i w całej jego brzydocie. Nie dziwi zatem reakcja
jednego z przedstawicieli wysokiej kultury rycerskiej tamtej epoki.
Trubadur Giraud de Borney tak opisał pieśni, zapisane w bawarskim
rękopisie: „Ich autor, tak sławny za naszych dni, był leniem i
rozpustnikiem.

Oddawał

się

obżarstwu

i

opilstwu.

Ale,

choć

nieokrzesany, pisał. Wyrzygał wiele pieśni bardzo bezwstydnych i
nieostrożnych przeciwko papieżowi i kurii rzymskiej”. Opinia ta jest
stronnicza i krzywdząca, choć z drugiej strony oddaje temperaturę
toczonych wówczas dyskusji. Utwory zawarte w bawarskim rękopisie
nie były politycznie poprawne. Była to forma średniowiecznej
publicystyki, którą dziś określilibyśmy zapewne jako literaturę faktu czy
artystyczny reportaż. Jedno tylko w tej opinii mija się z prawdą.
Przeprowadzone w XX wieku badania udowodniły, że wśród autorów
„Carmina Burana” byli nie tylko pospolici grajkowie czy wędrowni
śpiewacy, ale również ludzie z ówczesnych elit intelektualnoartystycznych, władający wieloma językami, wykształceni literacko i
muzycznie, znający doskonale ówczesną teologię i filozofię. Z takiej
właśnie elity, ukształtowanej na uniwersytetach i w katedralnych
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szkołach, wywodzili się niektórzy autorzy „Carmina Burana”: Walter de
Chatillon, teolog sprawujący urzędy na dworze króla Anglii Henryka II,
sławny Archipoeta z Kolonii, który był ozdobą dworu cesarza Fryderyka
Barbarossy, Piotr z Blois, wszechstronnie wykształcony sekretarz króla
Henryka II i kanclerz arcybiskupa Canterbury, Philipp, kanclerz
paryskiego uniwersytetu. Ich język – czasem chropawy, świadomie
nieporadny, szkolarsko naiwny, jędrny i dosadny, kiedy indziej łagodny i
wyrafinowany – był elementem literackiej stylizacji, dokumentował
ówczesne życie, zwłaszcza w tych jego przejawach, które również
dzisiaj są zaskakująco aktualne: „Gdy w tawernie zasiadamy, to o
zmarłych nie gadamy, lecz do gier się sposobimy i do dziewcząt
zabieramy...”
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Bayreuth

Nie tylko „Carmina Burana” rozsławiła Bawarię w muzyce. Zanim
trzynastowieczny rękopis stał się sławny dzięki muzyce Carla Orffa,
która do dziś cieszy się ogromną popularnością, znacznie wyższą niż
średniowieczny oryginał, Bawaria kojarzyła się Europejczykom głównie
z postacią i twórczością Ryszarda Wagnera, jednego z największych
twórców dramatu i teatru muzycznego w dziejach sztuki dźwięku. W
niewielkiej miejscowości Bayreuth, położonej w północnej Bawarii,
kilkadziesiąt kilometrów od Norymbergi, Wagner zbudował ogromny
teatr z myślą o wystawianiu w nim własnych dramatów muzycznych.
Nazwał go „świątynią sztuki” i taką rolę pełni do dziś, przyciągając
latem

tłumy

turystów,

zwłaszcza

wagnerowskich,

transmitowanych

Podróżując

północnej

po

podczas

również

Bawarii,

trzeba

słynnych

przez

festiwali

Polskie

koniecznie

Radio.

zobaczyć

Bayreuth, bo mało jest takich miejsc na świecie, które związane są
nierozerwalnie ze sztuką tylko jednego artysty.
Ideę budowy wielkiego teatru operowego i pomysł zorganizowania
w nim festiwalu własnych dzieł Wagner powziął na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku. W maju roku 1871
zawarcie pokoju między Niemcami a Francją kończyło wojnę i był to
sprzyjający moment, by pomysł wcielić w życie. To wtedy Wagner wraz
z żoną po raz pierwszy odwiedzili Bayreuth i zdecydowali, że tam
właśnie powstanie wymarzona przez nich świątynia wagnerowskiej
sztuki. W Berlinie kompozytor odwiedził Bismarcka, próbując zdobyć
fundusze na budowę teatru, jednak finanse państwa po wojnie były
znacznie uszczuplone i Wagner nic u Bismarcka nie uzyskał. Wtedy
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porwał się na rzecz prawie niemożliwą – budowę teatru i koszt festiwalu
sfinansują bogaci patroni i Towarzystwa Wagnerowskie. Wagner jeździł
po całych Niemczech z koncertami i odczytami, publikował swoje
pisma,

kogo

tylko

mógł,

zarażał

swoim

pomysłem.

Pierwsze

Towarzystwo Wagnerowskie powstało w Mannheim, kolejne w niemal
każdym niemieckim mieście. Kamień węgielny pod nowy gmachu teatru
położono w 60 rocznicę urodzin Wagnera, a uroczystość uświetniło
wykonanie IX Symfonii Beethovena. Budowa ciągnęła się kilka lat.
Kompozytor odwiedził w tym czasie niemal wszystkie niemieckie teatry
operowe, zapraszając je do współpracy przy organizacji festiwalu.
Kiedy na początku roku 1874 skończyły się pieniądze i całemu
przedsięwzięciu groziło bankructwo, pojawili się hojni protektorzy:
cesarz Wilhelm przeznaczył na ten cel 22 500 marek, a dawny
przyjaciel Wagnera, król Ludwig II Bawarski, wpłacił aż 300 000 marek.
Dla wszystkich stało się jasne, że budowa wagnerowskiego teatru w
Bayreuth to niemal narodowe przedsięwzięcie i wspólna sprawa
wszystkich, którym bliska była niemiecka sztuka. Gdy mury gmachu
wznosiły się do góry, Wagner po 26 latach pracy ukończył się
największe dzieło – tetralogię „Pierścień Nibelunga”. Jej pierwsze próby
odbyły się w niewykończonym jeszcze teatrze. Wszystkie swoje
dochody, płynące z premier i inscenizacji własnych oper, kompozytor
przeznaczał na budowę wymarzonej świątyni sztuki i organizację
pierwszego festiwalu. I dopiął swego. Teatr otwarto w roku 1876; od 13
do 30 sierpnia odbył się w nim Pierwszy Festiwal Wagnerowski –
wydarzenie bez precedensu w ówczesnym życiu muzycznym Niemiec i
Europy. Odbyły się trzy pełne przedstawienia czterech części
„Pierścienia Nibelunga”. W orkiestrze zasiadali muzycy z 20 krajów.
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Wśród gości obecnych na festiwalu w Bayreuth znaleźli się m.in. cesarz
Niemiec Wilhelm I, cesarz Brazylii Pedro, król Bawarii Ludwig II, liczni
niemieccy książęta, przemysłowcy, kupcy, bankierzy, ludzie nauki i
sztuki, a wśród nich kompozytorzy: Anton Bruckner, Franciszek Liszt,
Mikołaj Rubinstein, Camille Saint-Saens, Franz von Suppe, Piotr
Czajkowski. Byli przyjaciele Wagnera, a nawet zaciekli jego wrogowie,
jak sławny wiedeński krytyk muzyczny Edward Hanslick. Byli też turyści
różnych narodowości, których przyciągnęła reklama. I tak dzieje się w
Bayreuth do dziś. Podczas słynnych wagnerowskich festiwali na ulicach
tego niewielkiego bawarskiego miasta spotkać można zarówno elity
finansowe, artystyczne i intelektualne z całego świata, jak i zwykłych
turystów, którzy podążają do tego magicznego miejsca, by posłuchać
muzyki Wagnera.
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Norymberga

Jeśli szlaki wędrówek zawiodą nas do Bayreuth, a jest to od stu
trzydziestu lat cel letnich pielgrzymek melomanów i turystów, warto
odwiedzić też pobliską Norymbergę, oddaloną od stolicy kultu Wagnera
zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Nazwa tego miasta kojarzy się
głównie z głośnym procesem nazistowskich zbrodniarzy i ustawami
norymberskimi III Rzeszy, jednak te ciemne karty współczesnej historii
nie są w stanie przesłonić wielu wieków świetności Norymbergi, która
już na początku XIII wieku stała się wolnym miastem Rzeszy i jednym z
dwóch (obok Augsburga) wielkich ośrodków handlu na szlaku z Włoch
do północnej Europy. W dobie renesansu krzyżowały się tu drogi z
południa na północ i z zachodu na wschód kontynentu, w tym także do
Polski. To bogate wówczas miasto słynęło z galanterii, pierników,
złotnictwa i medalierstwa. Niemniej znani w ówczesnej Europie byli
norymberscy artyści. Najsławniejsi to Albrecht Dürer i Veit Stoss, znany
wszakże u nas bardziej jako Wit Stwosz. Jego „Ukrzyżowanie” – obok
słynnego posągu Maryi w wieńcu z promieni z początku XV wieku - jest
ozdobą najpiękniejszej gotyckiej świątyni Norymbergi – kościoła św.
Sebalda. A w kościele św. Wawrzyńca, który swoją urodą dorównuje
Sebaldowi, spragnieni piękna turyści mogą cieszyć oczy innym
arcydziełem Stwosza – „Zwiastowaniem”. Można przez chwilę poczuć
się jak w Krakowie, można przypomnieć sobie strofy Gałczyńskiego,
który Stwoszowi poświęcił najpiękniejszy ze swoich poematów.
Spacerując uliczkami Norymbergi warto też pamiętać, że to w tym
mieście żył i tworzył Johann Pachelbel, organista kościoła św. Sebalda,
tej samej świątyni, która ozdobił swoimi dziełami Veit Stoss.
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Pachelbel był jednym z największych organistów swojej epoki – II
połowy XVII wieku. W tych odległych czasach wybitnie uzdolnieni
muzycy nie mieli zbyt wielu okazji, by osiągnąć materialną i artystyczną
niezależność. Czekały ich właściwie tylko dwie drogi zawodowej
kariery: albo była to służba na którymś z ówczesnych dworów, daj Boże
książęcym lub królewskim, a najlepiej cesarskim, albo służba Bogu jako
kościelny organista i kantor, czyli również kompozytor. Im bogatsza
była to parafia lub gmina, im większą rolę odgrywała w życiu miasta,
tym większe były związane ze stanowiskiem kantora czy organisty
dochody. Ale nawet wówczas pokaźną ich część stanowiły tak zwane
„akcydensy”, czyli dochody dodatkowe, co w praktyce oznaczało
wynagrodzenia za udział w pogrzebach. Dziś ich wysokość określa
zwyczajowe „co łaska”, ale w czasach Pachelbela czy Bacha były to
sumy ściśle określone według klasy i rodzaju pogrzebu. Jeśli śpiewano
zwykłe pieśni żałobne, był to pochówek niższej klasy i mniejszej gaży
dla orszaku żałobników, jeśli natomiast rodzina życzyła sobie
wystawnej oprawy muzycznej w postaci wielogłosowych motetów,
wówczas dochody kantora i jego muzyków znacznie wzrastały. Na
paradoks zakrawa fakt, że jeden z największy kompozytorów
wszechczasów, Jan Sebastian Bach, najwięcej pieniędzy zarabiał na
pogrzebach i nawet skarżył się kiedyś jednemu ze swoich szkolnych
przyjaciół, że jak jest w Lipsku „dobre powietrze”, to on, niestety, traci
na tym spore sumy. W podobnej sytuacji był Johann Pachelbel. W
ciągu swojej kilkunastoletniej posługi w norymberskim kościele św.
Sebalda pisał kantaty na niedzielne msze, a także muzykę organową,
która przyniosła mu zasłużoną sławę nie tylko w Norymberdze. Czy
mógł przewidzieć, że trzysta lat po jego śmierci tylko jedno z jego
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licznych dzieł zyska na świecie tak ogromną popularność? Że tylko
jeden jego utwór nie tylko trafi pod przysłowiowe strzechy, ale stanie
się również inspiracją najróżniejszych przeróbek, od klasycznych po
jazzowe, popowe, a nawet rockowe? Utworem tym stał się Kanon na
smyczki D-dur, arcydzieło trudnej sztuki muzycznego kontrapunktu,
które wszakże nie za swoją konstrukcję jest kochane, lecz za urodę
brzmienia. By ją docenić i poddać się jej pięknu, nie trzeba znać się na
muzyce, wystarczy posłuchać, bo jak mówi Czesław Miłosz w wierszu
„Miłość” „nie ten najlepiej służy, kto rozumie”.
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Wzdłuż brzegów Renu

Jeśli trasy np. wakacyjnych wędrówek zawiodą Państwa w okolicę
Moguncji, Wiesbaden czy Bingen, o którym pisałem już wcześniej,
warto zatrzymać się tam na dłużej i odbyć romantyczną podróż wzdłuż
brzegów Renu. W miejscu, w którym Men niedaleko Wiesbaden wpada
do Renu, rozpoczyna się liczący blisko 200 km najpiękniejszy odcinek
najdłuższej rzeki zachodniej Europy, która tak ważną rolę odegrała w
kulturze romantycznych Niemiec. To tam, na obu brzegach Renu
wznoszą

się

słynne

reńskie

winnice,

tam

zobaczyć

można

średniowieczne zamki i warownie, malowniczo położone na stromych
skalnych urwiskach, tam odnaleźć można urokliwe ruiny, które do
złudzenia przypominają obrazy Caspara Davida Friedricha. Ciągnąca
się po obu stronach rzeki droga wije się wraz z jej zakolami, tworząc
niezapomniane pejzaże. Na 555 kilometrze biegu Renu znajduje się
słynna skała „Lorelai”, opiewana przez niemieckich poetów i muzyków.
Dawniej wartki prąd wody rozbijał o nią łodzie i stąd zapewne narodziły
się romantyczne legendy. Jedna z nich mówi, że w tym właśnie
miejscu, skacząc ze stromej skały w nurty Renu, samobójstwo
popełniła czarodziejka Lorelai po tym, jak zgrzeszyła i opuścił ją
ukochany, jednak najbardziej znaną legendę reńskiej skały opisał w
swoim sławnym wierszu Heinrich Heine. Lorelai to złowieszcza i piękna
zarazem syrena na skale. Jej cudowny śpiew staje się zgubą wioślarzy
– ich łodzie rozbijają się na skałach brzegu Renu. Jednak nie tylko
Lorelai stała się sławna w muzyce i poezji. Pradolina Renu, a także
okoliczne zamki i lasy to sceneria najsławniejszego dzieła Ryszarda
Wagnera – tetralogii „Pierścień Nibelunga”, której akcja rozpoczyna się
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w głębinie Renu i tam też kończy. Prastare germańskie mity,
poświęcone królowej niemieckich rzek, znalazły w arcydziele Wagnera
wyjątkowo piękny kształt, znaczony muzyką, która jak żadna inna
potrafi wyrazić urodę i majestat tej ziemi, piękno jej krajobrazu,
malowniczość pejzażu i potęgę samego Renu. To gdzieś w jego
pobliżu mieściła się mityczna siedziba germańskich bogów – Walhalla,
to tam cwałowały Walkirie, zastęp wojowniczych dziewic, które strzegły
dostępu do niej, to w nadreńskich lasach bohaterski Zygfryd wykuwał
swój niezwyciężony miecz. Ducha wagnerowskiej tetralogii można nad
brzegami Renu spotkać na każdym niemal kroku. Przypominają go
stare zamki, wznoszące się dumnie na wysokich skałach, w których
przy odrobinie wyobraźni dostrzec można kontury mitycznej Walhalli.
Najpiękniejsze z nich to Rheinstein, Stahleck, Rheinfels i Marksburg.
Równie malownicze są ruiny dawnych zamków i grodów, rozsiane
licznie wzdłuż obu brzegów Renu od Bingen aż do Koblencji, która
szczyci się swoim rzymskimi pochodzeniem i słynnym niemieckim
rogiem. Tam do Renu wpada Mozela. Potem krajobraz łagodnieje i
zamiast stromo wznoszących się wysokich skał, podróżujący wzdłuż
Renu turyści mogą oglądać zielone połacie reńskich winnic i piękne
reńskie lasy, których urodę w swej tetralogii Wagner również muzyką
opiewał. Podróż szlakiem dawnych reńskich i germańskich mitów
można odbyć rowerem, samochodem lub pociągiem. Warto jednak
zaoszczędzić trochę grosza i zafundować sobie przejażdżkę jednym z
wielu statków, które latem pływają po Renie. Dopiero wtedy odsłonią
się przed nami najpiękniejsze krajobrazy. A żeby wrażenia były jeszcze
silniejsze, warto posłuchać podczas takiej wycieczki fragmentów
wagnerowskiej tetralogii, choćby słynnej „Podróży Zygfryda do Renie”.
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Poczujemy się wtedy trochę jak bohaterowie opowieści Wagnera,
którzy z królewska rzeką związali swoje losy.

Gdy podróżując wzdłuż brzegów Renu miniemy Koblencję i udamy
się dalej na północ, to po przebyciu 60 kilometrów dotrzemy do Bonn,
dawnej stolicy Republiki Federalnej Niemiec. W kulturze muzycznej
Europy Bonn zapisało się jako miasto Beethovena. Jeden z
największych

kompozytorów

wszechczasów,

autor

hymnu

Zjednoczonej Europy, urodził się w roku 1770 i w niewielkim wówczas,
prowincjonalnym Bonn spędził dzieciństwo. Chociaż z wyboru stał się
wiedeńczykiem, mieszkańcy nadreńskiego miasta nie zapomnieli o
swoim najsłynniejszym krajanie. W domu urodzin Beethovena mieści
się dziś muzeum kompozytora, a na głównym placu miasta stoi jego
pomnik. Beethoven wybrał Wiedeń, chociaż o wiele bliżej miał do
Kolonii i Düsseldorfu, dwóch nadreńskich miast, które odegrały ważną
rolę w życiu muzycznym tej części Europy i których nazwy związały się
na trwałe z tragicznym losem i muzyką jednego z największych
niemieckich romantyków – Roberta Schumanna. Koleje jego życia
przypominały

do

złudzenia

biografie

bohaterów

romantycznych

powieści. Jako młody człowiek chciał zostać wirtuozem fortepianu, lecz
w wyniku zbyt forsownych ćwiczeń uszkodził trwale dwa ścięgna prawej
ręki i musiał pożegnać się z karierą pianisty. Wcześniej zakochał się
bez pamięci w córce swego profesora, pięknej i utalentowanej pianistce
Klarze Wieck i nie byłby to problem, gdyby nie zdecydowany sprzeciw
ojca Klary, który za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tego związku.
Miłość okazała się silniejsza, ale sporo młodą parę kosztowała.
Potajemnie zaręczyny jeszcze bardziej rozzłościły starego profesora.
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„Moja rozmowa z Twoim ojcem – pisał Robert do Klary - była straszna.
Był jednocześnie chłodny, wrogi, zakłopotany i kłótliwy. Jego metoda
wbijania noża w serce jest oryginalna; umieszcza on bowiem w tobie
nie tylko ostrze, ale i rękojeść. Uczyń wszystko, co możesz, by znaleźć
z tego wyjście. To nie może dłużej trwać – moje zdrowie dłużej tego nie
zniesie. Boże, ocal mnie od rozpaczy!” Ostatecznie sprawa tego
małżeństwa znalazła swój finał w sądzie. Ojciec Klary oskarżył
pretendenta do jej ręki o pijaństwo, natomiast sama Klara wystąpiła z
wnioskiem o uniezależnienie od woli ojca. Po kilku burzliwych
rozprawach i apelacjach sąd przyznał rację młodej parze. Pobrali się w
roku 1840 i wydawało się, że nic już nie zburzy ich szczęścia.
Schumann napisał wówczas swe najpiękniejsze dzieła – pieśni,
symfonie, koncerty. Niestety, kilka lat później pojawiły się pierwsze
symptomy choroby psychicznej, która zburzyła harmonię ich wspólnego
życia. W roku 1850 małżonkowie zamieszkali w Dusseldorfie. To
właśnie wtedy Schumann napisał swoje najpiękniejsze dzieło na
orkiestrę – Symfonię Reńską, w której opiewał urodę królowej
niemieckich rzek. Można w niej usłyszeć wartki nurt Renu i odgłosy
wiejskiej zabawy w nadreńskich wioskach, można w muzyce Symfonii
Reńskiej usłyszeć romantyczny zachwyt nad pięknem natury i znaleźć
dźwiękowy portret katedry w Kolonii, której potężna bryła stanowi
dominantę reńskiego pejzażu w tej części biegu rzeki. Schumann nie
mitologizował Renu jak Wagner, zachwyt wyrażał wprost, bez
literackich kontekstów. Jego miłość do Renu miała jednak także ciemne
strony. Opisała je Klara w swoim pamiętniku: „Nie wiedziałam, że
Robert wybiegł z domu w najstraszliwszy deszcz bez kamizelki i butów,
mając na sobie tylko surdut. Chwilę potem wpadła służba, mówiąc że

70 | S t r o n a

Robert zniknął. Żadne ze słów nie jest w stanie opisać mych uczuć.
Szukali go wszyscy. Bez skutku. Godzinę później dwóch obcych ludzi
przyprowadziło go z powrotem. Nie wiem, gdzie go znaleźli i co się
stało”. Parę dni potem Klara odkryła, że Robert rzucił się do Renu.
Uratowali go rybacy, świadkowie jego samobójczej próby. Na próżno
szukał śmierci w nurtach rzeki, której poświęcił swą najwspanialszą
symfonię. Przyszła dwa lata później w prywatnym zakładzie dla
obłąkanych niedaleko Bonn.
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Paryż

Kiedy w roku 1143 regent królestwa Francji i przeor opactwa St.
Denis konsekrował wzniesiony według własnego projektu chór
klasztornego kościoła, w dwunastowiecznej Europie narodził się w
architekturze nowy styl, nazwany później pogardliwie gotykiem.
Nowatorskie

w

stosunku

do

sztuki

romańskiej

rozwiązania

architektoniczne, przede wszystkim sklepienie krzyżowo-żebrowe,
przypory i łuki przyporowe, ostre łuki w konstrukcji, a także wielkie okna
i okrągła rozeta w głównej fasadzie kościoła, wzbudziły powszechny
zachwyt mieszkańców centralnej Francji. W II połowie XII wieku niemal
w każdym większym mieście tego rejonu Europy wznoszono nowe
gotyckie kościoły. W Paryżu, w roku 1163, papież Aleksander II położył
kamień węgielny pod budowę nowej katedry Notre-Dame, która stała
się później i jest do dziś jedną z najsłynniejszych gotyckich katedr
świata. Świątynię konsekrowano w roku 1182, a rok później powołano
do życia profesjonalny przykatedralny chór, który swoim śpiewem
uświetniał liturgię.
Zanim jednak we francuskiej stolicy wzniesiono potężne mury
gotyckiej katedry, która do dziś jest jedną z największych atrakcji
turystycznych Paryża, w stojącej wcześniej na jej miejscu romańskiej
świątyni muzyka rozbrzmiewała już nie tylko w sposób profesjonalny,
ale i nowatorski. Działał tam bowiem magister Leoninus, pierwszy
znany z imienia i nazwiska kompozytor europejski, świadek narodzin
gotyku w sztuce i twórca gotyckiego stylu w muzyce, nazwanego na
cześć miejsca, w którym powstał, stylem paryskiej szkoły Notre-Dame.
Leoninus przejął w swojej twórczości dokonania innego sławnego
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ośrodka muzycznego ówczesnej Francji – opactwa St.Martial w
Limoges.

To

gregoriańskiego

właśnie

tam

powstały

w

XII

wieku

na

kanwie

pierwsze

dzieła

muzyki

chorału

europejskiej

rozumianej jako akt twórczej kreacji, to tam anonimowi dziś twórcy
zaczęli komponować muzykę w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, to
tam

powstały

szlachetną

i

pierwsze

dzieła

uduchowioną

wielogłosowe,

monotonię

które

przełamały

jednogłosowego

chorału

gregoriańskiego. Działający w dwunastowiecznym Paryżu magister
Leoninus przejął i udoskonalił osiągnięcia swoich poprzedników z
Limoges, tworząc wielki cykl dwugłosowych kompozycji mszalnych na
cały rok liturgiczny. Sława tych utworów objęła niemal całą ówczesną
Europę. Kopie dzieł francuskiego mistrza dotarły m.in. do tak
oddalonych od Paryża miejsc, jak Madryt, Florencja czy Stary Sącz.
Następcą Leoninusa, działającym już w nowo zbudowanej gotyckiej
katedrze Notre-Dame, był magister Perotinus, obdarzony przez
współczesnych
pierwszy

zaszczytnym

kompozytor

przydomkiem

europejski,

który

Wielki.
na

takie

Perotinus
miano

to
bez

najmniejszych wątpliwości zasłużył i który z Paryża uczynił prawdziwą
muzyczną stolicę Europy tamtej epoki. Jego muzyka znakomicie oddaje
ducha gotyckiej architektury – harmonię kolumn i łuków, misterną
konstrukcję sklepień, grę światła i cienia we wnętrzu gotyckiej katedry,
gdy najpierw kierujemy spojrzenie ku rozświetlonym witrażom, a
później zatrzymujemy je na wejściu do mrocznej krypty. O nim samym
wiemy niewiele. Żył i tworzył na przełomie XII i XIII wieku. Urodził się
około roku 1180, zmarł około roku 1230. W zachowanych dokumentach
paryskiej katedry z tamtych czasów jego imię pojawia się osiem razy.
Wiadomo też, że już za życia cieszył się wielką sławą i otaczany był
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powszechnym

szacunkiem.

Perotinus

początkowo

opracowywał

dwugłosowe dzieła Leonina, dodając do nich własny trzeci głos i jest to
pierwszy w muzyce europejskiej przypadek twórczości opartej na
kanwie dzieł innego kompozytora, dziś raczej nie do pomyślenia w
dobie ścisłej ochrony praw autorskich, dawniej natomiast bardzo
popularny. Jednak największą wartość mają jego własne dzieła
czterogłosowe, zachwycające niezwykłą szlachetnością brzmienia i
pulsujące

rytmem,

żywym

który

odzwierciedla

architektoniczną

harmonię paryskiej katedry Notre-Dame.

Chanson była muzycznym emblematem kultury mieszczańskiej
doby renesansu. Stworzona przez kompozytorów francuskich i
flamandzkich

w

XV

wieku,

w

stuleciu

następnym

stała

się

najważniejszą formą wielogłosowej muzyki świeckiej. Nazywano ją po
prostu chanson, czyli piosenką. Spełniała bardzo podobną rolę do tej,
jaką dziś zajmuje piosenka we współczesnej kulturze masowej, z tą
tylko różnicą, że tworzyli ją nie tylko kompozytorzy pomniejsi, ale także
najwspanialsi luminarze epoki, którzy nie tylko nią nie pogardzali, ale
wkładali cały swój talent, komponując często małe arcydzieła. Służyła
przede wszystkim rozrywce, była formą komunikacji społecznej i
ważnym elementem życia towarzyskiego ówczesnego mieszczaństwa.
Trafiła również do muzyki religijnej. W XV wieku powstał nawet
specjalny

gatunek

mszy

muzycznej,

wykorzystujący

melodie

popularnych wówczas piosenek jako tematy mszalnych kompozycji
wielogłosowych. Była też zadziwiającym świadectwem wysokiego
poziomu muzycznego wykształcenia mieszczaństwa doby renesansu,
bo - choć popularna z założenia – wymagała niełatwej umiejętności
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śpiewania wielogłosowego. Rozległość podejmowanej tematyki i
bogactwo

muzycznych

pomysłów

to

najważniejsze

cechy

szesnastowiecznej chanson. Obok typowych motywów miłosnych w
tekstach piosenek pojawia się tematyka obejmująca wiele dziedzin
ludzkiego życia. Niektóre chansons zapisują jakąś chwilową emocję,
ulotne wrażenie, są miniaturowym portretem ludzkich przeżyć, inne
tworzą małe scenki rodzajowe, są zanotowanym w dźwięku obrazem
ówczesnego świata w jego pięknych i niepięknych przejawach. Obok
subtelnych wyznań miłosnych i pełnych cierpienia skarg nieszczęśliwie
zakochanych, pojawiają się teksty frywolne, żartobliwe, a nawet
obsceniczne, biesiadne i pijackie, realistycznie opisujące życie
ówczesnych miast, w których odgłos pijackiej piosenki miesza się z
paplaniną przekupek na miejskim targu. Pomysłowość twórców
chansons jest zadziwiająca. Potrafili oni wykorzystać specjalne techniki,
m.in. wzorowaną na mowie szybką deklamację słów i dźwięki
naśladujące różne zjawiska, by jak najbardziej sugestywnie oddać
muzyką opisywaną scenkę czy sytuację.
Największym mistrzem francuskiej piosenki doby renesansu był
Clement Janequin. Obdarzony niezwykłą wyobraźnią muzyczną,
stworzył prawdziwe arcydzieła tego gatunku, w których sportretował
życie swojej epoki, m.in. wrzaski paryskich przekupek na moście i placu
Pont Neuf. Jego chansons, które wykorzystują często pojedyncze
sylaby czy litery i szybki zmienny rytm, w sposób wyjątkowo plastyczny
oddają sens słów i opisywanych sytuacji. Najsłynniejszą chanson
Janequina jest „Bitwa pod Marignano”, wspaniały muzyczny obraz
walki. W roku 1515 król Francji Franciszek I postanowił odzyskać
Lombardię, zajętą przez Wenecjan i Szwajcarów trzy lata wcześniej. Na
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czele ponad trzydziestu tysięcy ludzi, w tym oddziałów artylerii,
uzbrojonych w 72 działa, przekroczył Alpy i niezauważony przez
Szwajcarów wkroczył do Lombardii. 13 września pod niewielką
miejscowością Marignano doszło do jednej z najkrwawszych bitew
tamtych czasów. Szala zwycięstwa przechylała się kilkakrotnie. Dopiero
nazajutrz rozstrzygnięto wynik morderczej walki na korzyść Francuzów.
Bitwa pod Marignano stanowiła punkt zwrotny w dziejach sztuki
wojennej. Okazało się, że bezpośrednia walka wręcz z białą bronią
traciła na znaczeniu wobec siły rażenia broni palnej, zwłaszcza artylerii.
Clement Janequin podobno sam brał udział w bitwie pod Marignano.
Być może dlatego w jego najsławniejszej chansons muzyczny obraz
walki jest tak sugestywny. Słyszymy w niej gorączkowe przygotowania
do bitwy i sam jej przebieg: bitewny alarm, dźwięk trąbek, tętent koni,
szczęk

broni,

zbrojne

starcie,

walkę

i

na

koniec

triumfalnie

obwieszczone zwycięstwo.

Ten jeden z pierwszych w dziejach muzyki wybitnych pianistówwirtuozów, którzy komponowali muzykę wyłącznie dla siebie jako
wykonawcy przybył do Paryża około roku 1760. Jego paryska kariera
była błyskawiczna i sensacyjna. W ciągu zaledwie kilku miesięcy
Johann Schobert, wcześniej bliżej nikomu nieznany, trzydziestoletni
wówczas Niemiec, stał się najbardziej podziwianym muzykiem w stolicy
Francji, ozdobą tamtejszych salonów. Paryżanie zachwycali się nie
tylko jego wirtuozowską grą, także muzyką, którą tworzył na nowy
wówczas w Europie instrument – fortepian. Podziwiano ją za
nowoczesny styl, melodyjność, emocjonalność, a przede wszystkim za
wszechstronne wykorzystanie brzmieniowych i wyrazowych możliwości
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fortepianu, który w połowie XVIII wieku był instrumentem nie tylko
nowym, ale też i modnym w kręgach europejskiej arystokracji, co dla
Paryża – kreatora mód wszelakich – było nader smakowitym kąskiem.
Błyskawiczna kariera Johanna Schoberta była jednak czymś więcej niż
tylko objawieniem jednego czy dwóch sezonów. Kiedy młody artysta
pojawił się we francuskiej stolicy, był człowiekiem znikąd. Do dziś
zresztą nie wiadomo kiedy dokładnie się urodził, gdzie spędził młodość,
u kogo się uczył, co wcześniej robił. Można tylko przypuszczać, że
wychował się w zamożnym domu, bo w czasach jego młodości
fortepiany były dość drogie, a w europejskich salonach królowały
jeszcze klawesyny i nic nie zapowiadało ich szybkiego zmierzchu.
Schobert jednak zdecydował się na karierę pianisty, a nie klawesynisty,
i jego wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Na pierwszy rzut oka
klawesyn i fortepian wyglądają podobnie. O ile jednak w pierwszym z
tych instrumentów dźwięk powstaje poprzez szarpanie strun, o tyle w
drugim jego źródłem jest młoteczek, który w struny uderza. Powoduje
to całkiem inną barwę dźwięku, wymaga innej techniki gry. Johann
Schobert nie tylko zdawał sobie z tego sprawę, ale postanowił zbić na
tym fortunę, co mu się w pełni udało. Świadomie wybrał rolę
kompozytora, który pisze muzykę wyłącznie dla siebie jako wykonawcy
i na jeden tylko instrument, którego jest wirtuozem. Pod tym względem
zapowiadał już wprost Chopina czy Paganiniego – wielkich wirtuozów
XIX stulecia, którzy także z Paryżem związali istotną część swego
życia. Był protoplastą romantycznego muzyka, podziwianego przez
zachwyconą publiczność. Taki charakter miała jego niezwykła paryska
kariera, która choć trwała zaledwie siedem lat, na trwałe zapisała się w
historii. Paryż dosłownie oszalał na punkcie Schoberta. Jego nazwisko
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pojawiało się na ustach wszystkich, honoraria, jakie otrzymywał za
swoje koncerty, przyprawiały o zawrót głowy. Był ulubieńcem zarówno
arystokracji, jak i mieszczaństwa, które w przedrewolucyjnej Francji
coraz bardziej zyskiwało na znaczeniu. Jego dokonania jako pianisty i
kompozytora byłyby zapewne jeszcze większe, gdyby artysta nie zmarł
przedwcześnie w roku 1767, w pełnym rozkwicie swojej sławy. Śmierć
w wieku trzydziestu kilku lat, przy ówczesnym stanie wiedzy
medycznej, nie była w tamtej epoce zjawiskiem rzadkim, jednak to nie
choroba była przyczyną zgonu Schoberta. Jedną z najbardziej
spektakularnych karier muzycznych Paryża XVIII wieku przerwała
śmierć nagła – śmiertelne zatrucie grzybami. Dziś nazwisko Johanna
Schoberta nie jest powszechnie znane w przeciwieństwie do jego
wielkich romantycznych następców – Chopina, Liszta, Paganiniego.
Jednak gdyby nie te fatalne grzybki, kto wie jak potoczyłaby się jego
dalsza kariera. Paryż wystawił mu jak najlepsze świadectwo i od
tamtych czasów dla wielu artystów to właśnie Paryż będzie probierzem
ich własnych możliwości, miarą talentów i paszportem do światowej
kariery.

W roku 1888 Fryderyk Nietzsche w liście do swego przyjaciela,
kompozytora Petera Gasta, tak pisał: „Wysłuchałem trzech sztuk
Offenbacha i jestem zachwycony. Cztero- czy pięciokrotnie w każdej w
nich dochodzi do stanu najbardziej rozhukanego błazeństwa, ale w
sposób jak najbardziej zgodny z klasycznym smakiem, absolutnie
logiczny i zarazem cudownie paryski. Teksty Offenbacha mają w sobie
jakiś urok i prawdopodobnie są czymś jedynym dotąd, co operze
powiodło się obrócić na korzyść poezji”. Zachwyty wielkiego filozofa
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Paryżanie podzielali już trzydzieści lat wcześniej, bo wtedy w stolicy
Francji odbyła się głośna premiera „Orfeusza w piekle”, pierwszej
operetki Offenbacha, która w zamierzeniu jej twórcy miała być parodią
opery i moralną prowokacją. Taki charakter miało już jej libretto,
karykaturalnie wykrzywiające antyczny mit, wielokrotnie w dziejach
opery wykorzystywany. Jednak ostrze satyry było jak najbardziej
współczesne i nawiązywało zarówno do historii teatru muzycznego, jak
i nie tak dawnych wydarzeń politycznych. W miejscu antycznego chóru
pojawiła się Opinia Publiczna, z którą w porewolucyjnej Francji trzeba
było się liczyć, Bogowie na Olimpie urządzili rewolucję przy dźwiękach
stylizowanej Marsylianki, główny bohater był zblazowanym skrzypkiem,
jego żona została bachantką, a całość rozgrywała się w atmosferze
ogólnej zabawy przy muzyce popularnych wówczas w Paryżu tańców –
kankanów i galopów.
Entuzjazm Nietzschego był jednak moralnie dwuznaczny. Pełne
zachwytu słowa skierowane pod adresem Offenbacha spłynęły spod
jego pióra dopiero wówczas, gdy wielki myśliciel poróżnił się z
Wagnerem. Wcześniej go uwielbiał, stawiał na piedestał i przyrównał
wręcz do mitycznych bohaterów, wyznaczając rolę wskrzesiciela
tradycji antycznej tragedii. Muzyka Offenbacha z ideami Wagnera nic
jednak nie miała wspólnego, a sam kompozytor, urodzony w
żydowskiej rodzinie w Kolonii, nie był ani typem mitycznego
nadczłowieka, o którym pisał Nietzsche, ani artystą, którego Wagner
mógłby w jakikolwiek sposób akceptować, bo wielokrotnie dawał wyraz
swojej niechęci do Żydów. Zaskakujący zwrot Nietzschego ku muzyce
Offenbacha miał cechy typowego odwetu za zawiedzioną przyjaźń. Nie
mówiłbym dziś o tym, gdyby nie fakt, że wielki filozof zwrócił uwagę na
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jedną z najważniejszych cech operetek Offenbacha, którą nazwał
połączeniem

absolutnej

logiki

z

cudownie

paryską

rozhukaną

błazenadą. Bo istotnie był to - i jest (na co wskazują współczesne
inscenizacje) – kawał znakomitego teatru, inteligentnego, dowcipnego,
pełnego historycznych i współczesnych aluzji, który przy okazji nie
pretenduje do miana wielkiej sztuki, choć nią w rzeczywistości jest.
Offenbach nie chciał początkowo tworzyć nowego gatunku muzyki
scenicznej. Jego „Orfeusz w piekle” był parodią napuszonej i wielkiej
opery

romantycznej,

mądrym,

ale

i

życzliwym

pastiszem

jej

największych wad. Dopiero w twórczości następców Offenbacha
operetka stała się domeną „gigantycznej sklerozy” i „boskiego
idiotyzmu”, by przywołać znane słowa Witolda Gombrowicza, dopiero
wówczas zdominowały ją absurdalne libretta, które niewiele się różniły
od tekstów wielu ówczesnych oper, co było niezamierzoną zapewne
przez francuskiego kompozytora zemstą wielkiej opery. Offenbach był
zbyt inteligentny na to, by ulec tego typu skłonnościom. Za bardzo czuł
ducha francuskiej stolicy, by oferować jej tandetę. W zamian za to dał
Paryżowi to, co sam od niego otrzymał – znakomite poczucie humoru
połączone z inteligencją, mądry dowcip, co Francuzi nazywają jednym
słowem – „espirt”. Chyba to właśnie miał na myśli Nietzsche, gdy pisał
o klasycznym smaku Offenbacha, „absolutnie logicznym i cudownie
paryskim zarazem”.

W „Orfeuszu w piekle” Offenbacha znudzeni bogowie na Olimpie
wywołują rewolucję przy dźwiękach motywów z „Marsylianki”. Obecni
na prawykonaniu arcydzieła Offenbacha Paryżanie zapewne już nie
pamiętali wydarzeń sprzed ponad pół wieku, które wstrząsnęły Francją i
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Europą. A wtedy nikomu nie było do śmiechu. Wielka Rewolucja
Francuska odbiła się szerokim echem także w kulturze muzycznej
ówczesnej Francji. Poparli ją niemal wszyscy muzycy tamtej epoki. Była
to dla nich oczywista szansa społecznego awansu. I tak też się stało.
Zniesiono dawną zależność muzyków od ich arystokratycznych
chlebodawców, powołano do życia instytucję konserwatorium, która
wprowadziła nowy model muzycznej edukacji, oparty nie na dawnej
zależności „mistrz-uczeń”, lecz na równym dla wszystkich prawie
dostępu do nauki. Program paryskiego konserwatorium miał typowo
polityczny charakter. Po raz pierwszy w nowożytnej Europie sztuka
dźwięku stała się zinstytucjonalizowanym narzędziem politycznej
indoktrynacji. Najważniejszym postulatem programowym paryskiej
uczelni była powszechna zrozumiałość muzyki, jej dostępność dla
wszystkich

ludzi,

nie

tylko

wykształconych,

jej

prostota

w

przekazywaniu emocji. Był to w gruncie rzeczy manifest typowo
socrealistyczny, choć w tamtych czasach nie znano tego pojęcia.
Twórcy rewolucji zdawali sobie sprawę z siły oddziaływania muzyki. To
wówczas na szeroką skalę rozwinęły się pieśni masowe, z których
kilka, m.in. Karmaniola i Ca ira, stało się muzycznym symbolem
zachodzących we Francji przemian, a jedną, Marsyliankę, zatwierdzono
oficjalnie jako hymn państwowy. Melodie rewolucyjnych pieśni
pojawiały się też w wielu utworach tamtej epoki jako świadectwo nowej
świadomości estetycznej francuskich kompozytorów czasów Rewolucji.
Jednym z nich był Jean-Baptiste Davaux, który po zburzeniu Bastylii
dodał sobie przed nazwiskiem określenie „Citoyen” {„Obywatel”} i tylko
w tej formie się podpisywał. W trzecim roku Rewolucji skomponował
Symfonię, do której włączył patriotyczne arie, jak zaznaczył to w tytule.
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We

wszystkich

ogniwach

utworu

pojawiają

się

melodie

najpopularniejszych pieśni Rewolucji: Marsylianki, Karmanioli i Ca ira.
Jednym z najbardziej podziwianych i cenionych kompozytorów
rewolucyjnej Francji był Francois-Joseph Gossec, zwany przez
współczesnych „Tyrteuszem rewolucji” i obdarzony zaszczytnym
tytułem

„kompozytora

Republiki”.

Gossec

był

autorem

wielu

popularnych w czasach rewolucji hymnów i marszów, które tworzyły
tzw. „muzykę obywatelską”, komponowaną w prostym zrozumiałym
stylu, zgodnie z estetycznymi postulatami twórców rewolucji. Niektórzy
z ówczesnych muzyków potrafili znakomicie sobie radzić w czasie
szybkich przemian społeczo-politycznych. Jednym z nich był JeanFrancois Le Sueur. Zanim trafił do Paryża, był kapelmistrzem kilku
francuskich katedr. W wieku zaledwie 26 lat otrzymał bardzo
prestiżowe stanowiska kapelmistrza kaplicy królewskiej w Wersalu i
paryskiej katedry Notre-Dame. Po wybuchu rewolucji przestał pisać
muzykę religijną i włączył się intensywnie w nurt rewolucyjnych
przemian. Pisał patriotyczne pieśni i hymny, organizował paryskie
konserwatorium, komponował cieszące się wielkim uznaniem opery
komiczne, które wystawiano nawet w czasach największego terroru.
Był nie tylko świetnym

kompozytorem, ale również zręcznym

politykiem, zapewniając sobie przychylność kolejnych władców Francji:
Napoleona, Ludwika XVIII i Karola X. Był kapelmistrzem Bonapartego;
na jego koronację napisał okolicznościowe oratorium. Później został
członkiem

francuskiej

Akademii

Sztuk

Pięknych

i

profesorem

paryskiego konserwatorium. Jego uczniami byli Hector Berlioz i Charles
Gounod. Jednym z jego największych triumfów stała się koronacja
Karola X, dokonana w roku 1825 w katedrze koronacyjnej królów
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Francji w Reims. Z tej okazji napisał trzy wielkie religijne oratoria,
wykonane przez kilkuset muzyków. Historia zatoczyła koło – Le Sueur
powrócił do muzyki religijnej, ale nie miała ona już wiele wspólnego z
tym, co pisał w młodości. Niemal w każdym jej takcie pobrzmiewają
echa francuskiej rewolucji.

5 grudnia roku 1830 w sali paryskiego konserwatorium odbyło się
prawykonanie najsławniejszego dzieła Hectora Berlioza - „Symfonii
fantastycznej”. Otworzyła się wówczas nowa karta w dziejach
europejskiej muzyki, po raz pierwszy bowiem powstało dzieło o silnym
podłożu autobiograficznym, w którym realne przeżycia romantycznego
artysty łączą się z fantasmagorią i literacką fikcją. Symfonia
fantastyczna opowiada muzyką dzieje wielkiej miłości z tragicznym
finałem. Jednak nie tylko muzyka była odzwierciedleniem nowej epoki,
także biografia Berlioza miała typowo romantyczny charakter. Jego
życie

pełne

było

sprzeczności.

Największy

kompozytor

dziewiętnastowiecznej Francji nigdy nie został profesorem paryskiego
konserwatorium, choć o to wielokrotnie zabiegał; po wielu latach starań
powierzono mu jedynie stanowisko uczelnianego bibliotekarza i
kustosza muzeum instrumentów muzycznych. Autentyczna europejska
sława towarzyszyła w jego życiu ciągłym kłopotom materialnym, wielka
romantyczna miłość zakończyła się równie wielkim romantycznym
rozczarowaniem i poczuciem osobistej klęski. Dwukrotnie żonaty, na
starość stał się zgorzkniały i osamotniony. Choć był kompozytorem,
równie często wypowiadał się przy pomocy słów; był autorem wielu
librett

własnych

dzieł,

krytykiem

muzycznym

i

publicystą,

nieprzejednanym w sądach polemistą, co przysparzało mu wielu
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wrogów. Bezkompromisowy w sprawach sztuki, był również krytyczny
wobec własnej twórczości. Wielokrotnie przerabiał swoje dzieła,
zmieniał je, doskonalił, powracał do porzuconych wcześniej projektów i
pomysłów. Nigdy nie tworzył systematycznie, pracował zrywami, nie
tworzył wielkich cykli, obca mu była muzyczna abstrakcja. W swojej
muzyce Berlioz – jak żaden inny przed nim kompozytor – mówił przede
wszystkim o sobie, nawet jeśli tworzył wielkie opery oparte na
antycznych mitach. Historia jego wielkiej miłości i nieszczęśliwego
małżeństwa mogłaby być tematem romantycznej powieści tamtej epoki.
Najpierw była miłość od pierwszego wejrzenia jak grom z jasnego
nieba. Młody nieznany jeszcze kompozytor zobaczył na scenie sławną
irlandzką aktorkę Harriet Smithson w roli szekspirowskiej Julii. Zakochał
się bez pamięci. Dla niej nauczył się angielskiego, na jej poznanie
czekał aż cztery lata, miłości do niej poświęcił swe najsławniejsze
dzieło. Po wielu latach udało mu się wreszcie poślubić Harriet
Smithson. Ich małżeństwo jednak nie było szczęśliwe. Już wkrótce po
ślubie przyszła proza codziennego życia, a potem artystyczne
niespełnienie aktorki, przemijająca sława, nadużywanie alkoholu i
ciągłe pretensje do męża o zmarnowane życie zrobiły swoje. W
Pamiętnikach Berlioz napisał, że dzień, w którym zobaczył na scenie
Harriet Smithson był „największym dramatem jego życia”. Dramat ten
jednak na szczęście znalazł swoje wspaniałe odzwierciedlenie w
muzyce, w „Symfonii fantastycznej”, w której postać ukochanej aktorki
przybrała postać głównego obsesyjnego tematu muzycznego dzieła,
„idee fixe”, jak nazwał ją sam Berlioz. Rozbrzmiewa on w każdym
ogniwie symfonii, raz lirycznie, to znów dramatycznie, raz spokojnie,
kiedy indziej gwałtownie, poważnie albo ironicznie i prześmiewczo, ale
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zawsze niespokojnie, jak fatum ciążące nad wszystkim. Nawet w
radosnej scenie balu pojawia się jego złowrogi pomruk. A scena balu w
„Symfonii fantastycznej” to najbardziej znany fragment arcydzieła
Berlioza – piękny walc, który swoją urodą dorównuje walcom
wiedeńskim, tworzonym w tym samym czasie w cesarskiej stolicy przez
Josepha Lannera i Jana Straussa ojca. Po raz pierwszy w dziejach
sztuki dźwięku walc, taniec w końcu towarzyski, znalazł się w poważnej
symfonii. Ale jak mógł się tam nie znaleźć, skoro Berlioz przez całe
życie opowiadał swoją muzyką o sobie samym?
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Londyn

W roku 1716 w liście do Alexandra Pope’a, jednego z
najznakomitszych poetów angielskich tamtej epoki, Jonathan Swift,
autor sławnych „Podróży Guliwera” napisał: „Jest tu w Londynie pewien
młody dowcipny człowiek, który pisuje wiersze do swojej kochanki,
niezbyt dobre, ale takie właśnie, jakie poetyczny młodzieniec pisać
powinien, z uwagami o jej urodzie, przyzwyczajeniach, etc. Wpadło mi
do głowy, że takie dowcipne sielanki mogłyby mieć powodzenie, gdyby
zabrał się do nich nasz przyjaciel John Gay. Błagam Cię, zapytaj go, co
on o tym myśli? Co sądzisz na przykład o jakiejś sielance więziennej z
prostytutkami i złodziejami?” Rzucony lekką ręką w prywatnej
korespondencji pomysł Swifta okazał się brzemienną w skutki bombą,
której siła rażenia przekroczyła znacznie zamierzenia jej twórców.
Bomba ta wybuchła 27 stycznia roku 1728. W Londynie odbyła się
premiera „Opery żebraczej” Johna Gay’a i Christphera Pepuscha i był
to jeden z największych skandali w dziejach angielskiego teatru.
Dwieście lat później pośmiertnym triumfem „Opery żebraczej” stanie się
wzorowana na niej „Opera za trzy grosze” Bertholda Brechta i Kurta
Weila.
Można sobie łatwo wyobrazić, jakie reperkusje społecznopolityczne w ówczesnej Anglii wywołało dzieło, w którym urzędujący
szef rządu Jego Królewskiej Mości przedstawiony został - ku uciesze
publiczności - jako najgorszy z łotrów, w otoczeniu ladacznic,
bandytów, skorumpowanych sędziów i zwykłych łajdaków, w którym
jedynym pozytywnym bohaterem opowiadanej na scenie historii był
herszt miejskiej bandy, a scenografię tworzyła londyńska ulica, domy
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publiczne i osławione więzienie Newgate. Równie łatwo wyobrazić
sobie można zgorszenie londyńskich elit i uciechę gawiedzi, gdy
okazało się, że prostackim, a nawet wulgarnym tekstom, jakie padały
ze sceny, towarzyszyła muzyka najpopularniejszych ówczesnych oper,
które wystawiano w londyńskich teatrach.
Wiele przyczyn złożyło się na tak ogromny społeczny rezonans
„Opery żebraczej” i jej wielki sukces, który trwał kilka sezonów.
Szokujący był już sam jej temat i środowisko, w którym rozgrywa się
akcja, jednak o wiele większą sensację wywołały oczywiste aluzje do
znanych postaci życia publicznego ówczesnej Anglii. Zaskakiwał
zjadliwy

realizm

dzieła

Gay’a

i

jego

dosadny,

naszpikowany

wulgaryzmami język, który łamał wszelkie konwencje teatralne epoki.
Bohaterowie „Opery żebraczej” obracają się w świecie powszechnej
korupcji, hipokryzji, cynizmu, zdrady, rozpusty i pijaństwa, łamią
wszelkie możliwe normy moralne i prawne, stosują w codziennym życiu
prawo

dżungli.

I

dotyczy

to

wszystkich,

zarówno

pospolitych

przestępców, jak i stróżów prawa czy państwowych urzędników, z tą
tylko różnicą, że ci pierwsi są za to karani, a drudzy nie. Prowokująca
była również muzyka „Opery żebraczej”. Jej kompozytor, Christopher
Pepusch, który podobnie jak Haendel był Niemcem i osiadł na stałe w
Londynie,

zaatakował

bezpardonowo

i

perfidnie

najmodniejszą

wówczas w Europie włoską operę, wyśmiewając zarówno samą
konwencję,

jak

i

najsławniejszych

jej

twórców.

Posłużył

się

wszechstronnie parodią, cytując wprost najbardziej znane melodie oper
Haendla i innych grywanych w Londynie autorów, które z nowymi
tekstami Johna Gay’a brzmiały szokująco. Londyńczycy pękali ze
śmiechu. Były to bowiem teksty albo drastycznie brutalne, albo
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karykaturalnie
sentymentalizmie.

przejaskrawione
Zamiast

wielkich

w

swoim
popisowych

patetycznym
arii

Pepusch

wprowadził krótkie piosenki, wykorzystując znane z londyńskiej ulicy
ludowe melodie. Najbardziej okrutnie potraktował wielkiego Haendla,
który był wtedy u szczytu sławy: bohaterski marsz z jego opery
„Rinaldo”, którą tak bardzo podziwiano w Londynie, śpiewany był przez
podpitych bandziorów w ohydnej spelunie tuż przed wymarszem na
nocne rozboje.

„Zwano go wielkim niedźwiedziskiem. Był gigantyczny, barczysty,
korpulentny, miał wielkie ręce i nogi, ramiona zaś i uda wprost straszne.
Dłonie jego były tak tłuste, że kości ginęły w ciele i tworzyły się dołki,
Nogi, łukowato wygięte, niosły go ciężkim i chwiejnym po trochu
krokiem, ale szedł wyprostowany, z głową odwróconą wstecz,
dźwigając olbrzymią, białą, nader sutą perukę, której kędziory spadały
mu na ramiona. Podłużna twarz miała lekkie podobieństwo do końskiej,
a w późniejszym wieku przypominała pysk wołu i tonęła w tłuszczu,
policzki miał podwójne, trzy podbródki, szeroki, wydatny, prosty nos
oraz czerwone, odstające uszy. Patrzył każdemu prosto w oczy śmiało i
otwarcie, a wokół szerokich również, pięknych ust wił się szelmowski
uśmieszek. Minę miał imponującą i jowialną zarazem. Gdy się
uśmiechał, twarz jego tępa i poważna rozbłyskiwała sprytem i
inteligencją, niby słońce wychylające się spośród mgieł”. Tak
charakteryzował sylwetkę jednego z największych kompozytorów w
dziejach świata – Jerzego Fryderyka Haendla – noblista Romain
Rolland, opierając się relacjach ludzi, którzy znali Haendla osobiście.
Był niezwykłym muzycznym poliglotą, obywatelem Europy, z urodzenia
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Niemcem, a z wyboru Londyńczykiem, gdzie spędził blisko pół wieku
swego pracowitego życia. Jego nazwisko Brytyjczycy od dawna piszą
po angielsku, chociaż urodził się w Halle. Uważają go też za swego
narodowego twórcę, choć w Londynie zasłynął jako kompozytor oper w
stylu włoskim. We Włoszech natomiast odniósł swoje pierwsze wielkie
sukcesy jako autor łacińskich dzieł katolickich. Jednak największą
sławę przyniosły mu utwory napisane po angielsku dla Kościoła
anglikańskiego.

Haendel

nie

miał

najmniejszych

kłopotów

z

posługiwaniem się rozmaitymi stylami i gatunkami. Kompozytorskie
szlify zdobywał najpierw na południu Europy, we Włoszech, gdzie
odniósł pierwsze wielkie sukcesy jako twórca muzyki religijnej.
Poznawał wówczas tajniki włoskiej opery i kiedy po raz pierwszy
przyjechał do Londynu, przywiózł ze sobą świeżo napisaną włoską
operę „Rinaldo”, która w brytyjskiej stolicy odniosła tak wielki sukces, że
Haendel zdecydował się zamieszkać w Londynie na stałe. Bardzo
szybko zdobył serca angielskich słuchaczy. Kolejne opery odnosiły
same sukcesy. Specjalnie dla niego powołano do życia Królewską
Akademię Muzyczną – finansowany przez londyński dwór teatr
operowy, w którym Haendel zatrudnił najlepszych włoskich śpiewaków,
po których sam kilkakrotnie jeździł. Pasmo sukcesów teatru przerwała
dopiero sławna premiera „Opery żebraczej” i skandal, jaki wokół niej
wybuchł. Dwór w Londynie odmówił dalszego finansowania teatru, lecz
niezrażony tym Haendel założył własny teatr, finansowany głównie ze
sprzedaży biletów. I wiodło mu się całkiem nieźle przez ponad dziesięć
lat. Dopiero wtedy intrygi konkurencji, włoskiej trupy operowej,
doprowadziły do upadku teatru. Ale i tym razem Haendel spadł na
przysłowiowe „cztery łapy”. Przestał pisać włoskie opery i zaczął
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komponować wielkie oratoria religijne wyłącznie w języku angielskim.
Napisał ich łącznie dwadzieścia pięć, tworząc niedościgły wzorzec
barokowego oratorium w takich dziełach, jak „Saul”, „Samson”, „Juda
Machabeusz” czy „Salomon”. To właśnie wtedy Londyńczycy nie tylko
uznali go za swego, ale okrzyknęli wręcz twórcą narodowym.
Największym i najsławniejszym oratorium Haendla jest „Mesjasz”,
skomponowany w roku 1742 i po raz pierwszy wykonany w Dublinie,
dopiero później w Londynie. Kiedy król Anglii usłyszał po raz pierwszy
początkowe dźwięki chóru „Alleluja” z Mesjasza, był tak poruszony ich
wzniosłością, że powstał z tronu i słuchaj dalej na stojąco. To samo
uczynił cały dwór, bo przecież nie można siedzieć, gdy władca stoi. I
ten piękny zwyczaj przetrwał do dziś nie tylko w Anglii. Gdy
rozbrzmiewają pierwsze dźwięki chóru „Alleluja” z haendlowskiego
„Mesjasza” publiczność wstaje z miejsc.

Haendel znany był ze swego porywczego charakteru. Przez wiele
lat znosił jednak kaprysy największych włoskich gwiazd operowych,
które otwarcie rywalizowały o względy londyńskiej publiczności. Ich
kłótnie stanowiły znakomitą pożywkę dla miejscowej prasy. Sam
zresztą jeździł do Włoch w poszukiwaniu śpiewaków do swojego teatru
operowego. Utrapieniem dla Haendla były dwie najsławniejsze
primadonny tamtej epoki: Faustyna Bordoni, żona najpopularniejszego
kompozytora operowego XVIII wieku Johanna Adolfa Hassego, i
Francesca Cuzzoni, obdarzona równie pięknym głosem i urodą. Ich
rywalizacja zakończyła się głośnym skandalem: 6 czerwca roku 1727,
podczas przedstawienia opery Bononciniego, krnąbrne śpiewaczki
rzuciły się na siebie i na londyńskiej scenie doszło do rękoczynów, o
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których długo się jeszcze w Londynie pisało i mówiło. Jednak
najgorętsze emocje wśród publiczności tamtej epoki wywoływali sławni
kastraci, tacy jak Venanzio Rauzzini, dla którego utwory pisał sam
Mozart, Francesco Bernardi, zwany Senesino, czołowa postać zespołu
operowego Haendla czy najsławniejszy śpiewak tamtej epoki, znany w
całej Europie jako Farinelli. Haendel zatrudnił u siebie Senesina po
długotrwałych pertraktacjach. Nie przypuszczał chyba wtedy, że sam
przygotował w ten sposób broń przeciwko sobie, która po latach
doprowadziła do upadku jego operowej sceny. Im większe Senesino
odnosił w Londynie sukcesy, tym bardziej drażnił konkurencję Haendla,
przede wszystkim muzyków włoskich, którzy założyli własny teatr
operowy. Kiedy rywalizacja ta sięgnęła zenitu, Włosi ściągnęli do
Londynu Farinellego, którego legendarna już wówczas sława w całej
Europie przyćmiła gwiazdę Senesina i przyczyniła się do upadku teatru
Haendla.
Naprawdę nazywał się Carlo Broschi. Był uczniem kompozytora
Nicola Porpory, głównego rywala Haendla w Londynie. Według
zgodnych świadectw współczesnych miał niezwykły głos o wyrazistej
barwie, ogromnej skali i wielkiej sile wyrazu. Równie doskonała była
jego technika wokalna – biegłość w wykonywaniu najtrudniejszych
melodii łączył z nadzwyczajną umiejętnością modulowania barwy
dźwięku, od delikatnego półgłosu aż po mocne jak dzwon forte.
Otaczała go legendarna sława, otrzymywał najwyższe honoraria, był
bożyszczem publiczności i ulubieńcem panujących. To on dyktował
kompozytorom i teatrom swoje warunki, on stał najwyżej w hierarchii
muzyków swojej epoki. Był wieloletnim śpiewakiem króla Hiszpanii
Filipa V i szarą eminencją jego dworu. Dla Farinellego opery pisali
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najwięksi mistrzowie XVIII wieku, wśród nich Włoch Nicola Porpora i
Niemiec Johann Adolf Hasse. Muzykę pisał również jego brat Riccardo.
Rodzinna spółka, którą wspólnie założyli, była dobrze prosperującym
przedsiębiorstwem. Riccardo tworzył dla swego sławnego brata arie,
włączane do oper innych autorów i nikt nawet nie śmiał słówka pisnąć
w tej sprawie – udział Farinellego w operowym przedstawieniu był
najwyższą nobilitacją. Postaci Farinellego przypomniał nie tak dawno
głośny film Gerarda Corbiau. Gdy uważnie posłuchamy ścieżki
dźwiękowej tego filmu, to z łatwością wychwycimy montaż dwóch
różnych

głosów:

kobiecego

i

męskiego.

Dla

współczesnych

wykonawców role kastratów stanowią nie lada problem. Śpiewają je
dziś głównie kobiety, jednak ich głosy nie są w stanie oddać
prawdziwego brzmienia kastratów. Połączenia kobiecego rejestru z siłą,
barwą i skalą głosu mężczyzny nie można odtworzyć w sposób
naturalny. A ponieważ barbarzyński zwyczaj kastrowania młodych
chłopców o pięknych głosach dawno już odszedł do lamusa historii,
pozostaje nam tylko współczesna technika i wyobraźnia, by móc choć
trochę zrozumieć zachwyty wytwornych panów w perukach i omdlenia
pięknych pań w wykwintnych toaletach, gdy na scenie pojawiał się on boski Farinelli.
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Montserrat

Około 40 kilometrów na północny zachód od Barcelony, w
malowniczym górskim pejzażu, wśród fantazyjnych form skalnych, na
wysokości 721 metrów nad poziomem morza znajduje się słynny
klasztor benedyktyński Montserrat, cel licznych pielgrzymek wiernych i
turystów, którzy odwiedzają Barcelonę i Katalonię. Powyżej połowy
jego stromych skał, na wysokości 721 m npm, słynny klasztor
benedyktyński. Z budowli wzniesionej w stuleciu XI, na miejscu
dawnych domków eremitów z IX wieku, pozostały tylko ruiny. Sam
klasztor i jego kościół był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany aż do XVI wieku. Po zniszczeniach w dobie wojen napoleońskich
klasztorny kompleks w Montserrat był wielokrotnie restaurowany; w
niezmienionym kształcie zachował się tylko krużganek z roku 1460 i
portal kościoła z roku 1592. W renesansowym kościele wierni oddają
cześć Czarnej Madonnie. Jej drewniana romańska figura, umieszczona
dziś na srebrnym tronie, miała być wyrzeźbiona przez św. Łukasza i
przywieziona do Hiszpanii przez św. Piotra. Ludzie średniowiecza
wierzyli, że zanim na górze zbudowano klasztor stał tam wcześniej
zamek św. Graala i tym tłumaczyli nazwę tego miejsca – Montserrat,
Monte Sagrado, Święta Góra. Dziś jest to nie tylko miejsce pielgrzymek
wiernych, ale również ważne miejsce duchowego i intelektualnego
życia Katalonii. W klasztorze znajduje się galeria obrazów i słynna
biblioteka, w której przez wieki zgromadzono około 250 000 książek i
ponad 2000 bezcennych rękopisów, w tym najstarszy zachowany tekst
w języku katalońskim z końca XII wieku. Ozdobą tej książnicy jest
jednak inny niezwykły rękopis, pochodzący z końca XIV wieku i
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wykonany w klasztornym skryptorium w Montserrat. To „El Llibre
Vermell” („Czerwona księga”), nazwana tak od koloru okładki, w którą w
XIX wieku oprawiono średniowieczny pergamin. „El Llibre Vermell” to
prawdziwa encyklopedia średniowiecznego Montserrat, zawierająca
misteria, bulle papieskie, opisy cudów, modlitwy, rozprawy religijne,
traktaty teologiczne, geograficzne, astronomiczne. Dziś są to już teksty
wyłącznie historyczne, dokumentujące wyjątkowość tego miejsca i jego
bogate dzieje, z jednym wszakże wyjątkiem, który dla nas ma
szczególną wartość, jest bowiem zapisem sztuki tamtej odległej epoki,
świadectwem jej duchowości i przekazem skierowanym przez ludzi,
którzy wtedy żyli, do wszystkich późniejszych pokoleń. Tym bezcennym
wyjątkiem są zapisane w „Czerwonej Księdze” po łacinie i po
katalońsku pieśni pielgrzymów, śpiewane i tańczone przez udających
się do Montserrat wędrowców. To zaledwie dziesięć utworów
anonimowych autorów, ale ich wartości nie sposób przecenić,
przetrwały one bowiem w niezmienionej formie do naszych czasów,
mimo

napoleońskiej

nawałnicy

i

pożaru

klasztornej

biblioteki.

Bezimienny kopista „El Llibre Vermell” tak o nich napisał: „Jeśli
pielgrzymi, którzy czuwają nocą przed kościołem Marii Panny w
Montserrat mieliby czasem pragnienie, by śpiewać i tańczyć, a nawet
jeśli chcieliby to uczynić we dnie na kościelnym dziedzińcu, gdzie godzi
się śpiewać tylko pieśni bogobojne i cnotliwe, będą mogli to uczynić,
gdyż powstała zgodnie z tą potrzebą pewna liczba pieśni. Powinny one
być wykonywane w sposób pełen respektu i umiarkowania, by nie
przeszkadzały tym, którzy przychodzą tu ze swoją modlitwą i religijną
medytacją”. Z tych paru zdań benedyktyńskiego mnicha wynika, że
pieśni zapisane w Czerwonej Księdze nie tylko zyskały akceptację
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kościoła, ale również cieszyły się sympatią samych pielgrzymów, skoro
„istniała

taka

potrzeba”.

Nam

pozwala

to

poznać

te

dawne

średniowieczne pieśni w ich autentycznej i niezmienionej przez setki lat
formie, a także po raz kolejny zburzyć jednostronny stereotyp tych
odległych czasów, który wieki średnie postrzegał wyłącznie jako czas
ascezy, powagi, surowości i modlitwy. Okazuje się, że ludzie tamtej
epoki potrafili wielbić Boga z radością w sercu i pieśnią na ustach,
tańcząc na kościelnym dziedzińcu klasztoru w Montserrat.
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Santiago de Compostella

Nie tylko Montserrat, święta góra Katalonii, przyciągała w dawnej
Europie

miliony

pielgrzymów.

Najważniejszym

celem

ich

wielomiesięcznych wędrówek po europejskich szlakach było Santiago
de Compostella, najważniejsze po Ziemi Świętej i Rzymie sanktuarium
średniowiecznej Europy. Tradycja pielgrzymek do grobu św. Jakuba,
znajdującego się w północno - zachodnim zakątku Hiszpanii, sięga X
wieku, zaś ich apogeum przypadło na wiek XIII. Sława Compostelli
przyćmiła wówczas nawet blask Jerozolimy i Rzymu. Do grobu św.
Jakuba Apostoła przybywały wówczas setki tysięcy pielgrzymów
rocznie

z

całej

Konstantynopola.

Europy,

nawet

Pielgrzymowali

z

dalekiej

wszyscy

–

Skandynawii

królowie

i

i

święci,

rycerstwo i duchowieństwo, elity ówczesnych społeczeństw i prości
ludzie. Niemal każdy chrześcijanin tamtej epoki szedł wiele miesięcy
pieszo, przemierzając nieraz tysiące kilometrów, by złożyć hołd
relikwiom św. Jakuba. W ciągu stuleci powstały w Europie 4 główne
szlaki pielgrzymek do Santiago de Compostella. Wszystkie one
spotykały się już za Pirenejami, w Pampelunie, gdzie rozpoczynała się
właściwa Droga św. Jakuba – Camino de Santiago. Szlak pierwszy
prowadził ze Skandynawii i Anglii, a wiódł od Rouen i Paryża, poprzez
Chartres, Tours, Poitiers i Bordeuaux. Drugim szlakiem szli pielgrzymi z
północno-wschodniej Europy, w tym także z Polski i Niemiec,
podążając przez Akwizgran, Bourges, Limoges i Perigeux. Trzecią
trasę przemierzali wierni ze środkowej Europy. Wiodła ona przez
Einsiedeln, Cluny, Clermont-Ferrand i Moissac. Ostatnią trasą podążali
pielgrzymi z południa Europy, a także Ci, którzy na kontynent dotarli
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Morzem Śródziemnym. Prowadziła ona przez Arles i Tuluzę, zbiegając
się z pozostałymi po przekroczeniu Pirenejów w Pampelunie. W życiu
Europy wieków średnich te cztery drogi do Santiago pełniły bardzo
ważną

rolę.

Były czymś

średniowiecznych

w

autostrad,

rodzaju
nie

głównych

tylko

arterii

szlakami

Europy,

pielgrzymek

chrześcijan, ale również ważnym kanałem przepływu informacji i
źródłem konfrontacji lokalnych tradycji, także w sztuce. Bo sztuka, a
zwłaszcza

muzyka,

była

stałym

elementem

średniowiecznych

peregrynacji. Śpiew był nie tylko formą modlitwy, ale także pomagał
znosić trudy wielogodzinnych, nierzadko morderczych wędrówek w
upale lub deszczu po monotonnych równinach i męczących górach.
Były to zarówno proste pieśni pielgrzymie, jak i wysmakowane
estetycznie kompozycje wielogłosowe, tworzone ku większej chwale
Boga. W wielu źródłach z tamtych czasów odnaleźć można ten
repertuar, jednak najbardziej cenne utwory zachowały się w samym
Santiago de Compostella. Zapisano je przed wiekami w najcenniejszym
dziś zabytku hiszpańskiego sanktuarium – w Księdze św. Jakuba,
zwanej również Kodeksem Calixtinus, od imienia antypapieża Kaliksta,
który księgę tę nakazał spisać około roku 1170. Jej powstanie jest
związane z początkiem kultu relikwii apostoła Jakuba, którego grób
cudownie odnaleziono w połowie IX wieku. Papież Kalikst poświadczył
swoim autorytetem prawdziwość relikwii i uregulował jej kult właśnie
poprzez Kodeks. Składa się on z pięciu ksiąg. Pierwsza zawiera msze,
śpiewy liturgiczne i kazania papieskie. Druga opisuje 22 cuda
uczynione przez świętego Jakuba w postaci pomocy udzielanej tym,
którzy wzywali jego imienia. Cuda najczęściej stawać się miały
przyczynkiem do odbycia pielgrzymki do grobu jakubowego. Księga
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trzecia dotyczy przeniesienia zwłok św. Jakuba. W czwartej księdze
zapisano opowieść o czynach Karola Wielkiego i o walce rycerzy
chrześcijańskich z niewiernymi. Księga piąta to praktyczny przewodnik
pielgrzyma; zawiera też opis miejsc, które pokutnicy powinni odwiedzić.
Uzupełnieniem pierwszej księgi jest rękopis zawierający utwory
muzyczne, pieśni śpiewane przez pielgrzymów przy grobie św. Jakuba
Apostoła. Jest to jeden z najstarszych zapisów muzyki wielogłosowej,
jaki dotrwał do naszych czasów, bezcenny dla europejskiej kultury
muzycznej. Możemy dzieki niemu posłuchać pieśni, które w XII wieku
rozbrzmiewały w murach hiszpańskiego sanktuarium.
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Prowansja, północna Francja i Niemcy
– czyli historia trubadurów, truwerów i minnesingerów

Stereotypy bywają nie tylko jednostronne, ale i fałszywe. Jednym z
nich jest nieprawdziwe przekonanie, że średniowiecze to wyłącznie
czas ascezy i smutku, modlitwy i pokuty, umartwień i wyrzeczeń.
Syndrom

„ciemnej

epoki”,

intelektualnie

zacofanej

i

życiowo

nieporadnej, pokutuje jeszcze tu i ówdzie w potocznej świadomości. O
tym, że nie ma on nic wspólnego z prawdą, przekonują nas liczne
dokumenty z tamtych czasów, a także sztuka, która zawsze była
czułym barometrem ludzkiego życia. Przeciwwagą dla ascetycznej
monodii chorału gregoriańskiego była w tamtej odległej epoce liryka
trubadurów z Prowansji, francuskich truwerów i niemieckich piewców
miłości – minnesingerów. Otworzyła ona wielką kartę europejskiej
poezji i muzyki. Początki świeckiej liryki średniowiecza sięgają XI wieku
i

związane

są

z

działalnością

żyjących

na

południu

Francji

prowansalskich trubadurów. Określenie „trubadur” oznaczało „twórcę” i
odnosiło się do poetów-muzyków w jednej osobie, którzy tworzyli
zarówno teksty, jak i melodie własnych pieśni. Można ich porównać do
współczesnych bardów, legendarnych poetów i muzyków, którzy jak
Bułat Okudżawa czy Jacek Kaczmarski budzili nasze sumienia i
wrażliwość, a swoim śpiewem i grą na gitarze mówili „nie” zastanej
rzeczywistości. Sztuka trubadurów wyrosła z podobnych lęków i obaw,
tym bardziej że większość z nich to ludzie, którzy w tamtej epoce mieli
odwagę myślenia samodzielnego i nieortodoksyjnego w sprawach
wiary, a więc w najważniejszym obszarze ówczesnej mentalności. Dla
religijnych i świeckich władców tamtej epoki byli po prostu heretykami i
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nic dziwnego, że w końcu podjęto przeciwko nim specjalną krucjatę,
która doszczętnie zniszczyła ich dobra duchowe i materialne.
Sztuka średniowiecznych trubadurów z Prowansji była kunsztowna
i wysmakowana, posługiwała się wyszukanymi metaforami i równie
subtelnym językiem poetyckim. Dominowała w niej tematyka miłosna,
ze

szczególnym

uwzględnieniem

miłości

idealizowanej

bądź

nieszczęśliwej, ale obok tego komponowano pieśni o tematyce
politycznej, moralnej, społecznej, religijnej, żałobnej. Czasami w
tekstach trubadurów przełamywano język poetyckiej konwencji, tworząc
wypowiedzi o bardzo osobistym, przejmującym charakterze. Taka jest
„Pieśń pożegnalna” pierwszego znanego trubadura Wilhelma IX. Żył na
przełomie XI i XII wieku. Mając zaledwie 16 lat, został władcą wielkiego
księstwa Akwitanii. Kilkakrotnie był uczestnikiem wypraw krzyżowych.
Miał naturę gwałtownego i cynicznego awanturnika, ale też opinię
czułego i namiętnego kochanka. Obłożony kilkakrotnie klątwą za
gorszące życie, potępiany był jako wróg wszelkiej obyczajności i
wszelkiego wstydu. Pod koniec życia udał się w pokutną pielgrzymkę
do grobu św. Jakuba w hiszpańskim Santiago de Compostella.
Zachowało się 11 tekstów jego pieśni i fragment jednej tylko melodii. Są
to teksty bardzo różne, od pieśni rubasznych i sprośnych, aż po
delikatne pieśni miłosne, o wyraźnych cechach wyrafinowanej sztuki
dworskiej. Wyjątkowa jest „Pieśń pożegnalna”, jedyna, do której
zachował się fragment melodii, zapisany na początku XIV wieku. To
rodzaj przejmującego testamentu i bardzo osobistego wyznania,
nietypowy w czasach, w których ludzie kryli się pod maską konwencji.
Tu nie ma już żadnych masek ani konwencji, a człowiek stoi sam obnażony wobec swego losu.
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Miłowałem ja rozkosze,
Dzisiaj od nich się wynoszę,
Tam, kędy grzesznik zatwardziały
Znajduje pokój trwały.

Miłowałem śmiech i kompanię,
Dziś Pan mnie w srogie śle wygnanie,
Upadam pod brzemieniem krzyża,
A mój koniec już się zbliża.

Opuszczam, co mi było bliskie,
Rycerstwo, dwór, uciechy wszystkie
I skoro takie rządy Boże,
Zdaję się nań i korzę.

Utwory wspomnianego księcia Wilhelma IX Akwitańskiego, są jeszcze
bardzo naturalne w wyrazie i języku. W XII wieku, kiedy sztuka
prowansalskich poetów-muzyków w jednej osobie rozkwitła w całej
pełni, teksty pieśni stały się wyrafinowane, kunsztowne, pełne trudnych
metafor, a nawet skomplikowane i wieloznaczne w swej treści.
Rozwinie się specjalny styl ich pisania, coś w rodzaju literackiego
szyfru,

oznaczający

uczoną

poezję

utrzymaną

w

ciemnym,

hermetycznym i trudnym do rozszyfrowania języku, w którym dominuje
refleksja filozoficzna oraz odniesienia, porównania i aluzje do antycznej
mitologii. Typowym i wieloznacznie wykorzystywanym motywem pieśni
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trubadurów stanie się motyw idealnej i czystej miłości, połączony z
obrazem dalekiej, nieosiągalnej ukochanej. Miał on podłoże głęboko
religijne, większość bowiem szlachetnie urodzonych prowansalskich
trubadurów należała do heretyckich kręgów katarów i albigensów, dla
których realny świat doczesny był teatrem walki dwóch równych sobie
sprzecznych sił – dobra i zła. Manichejska wiara trubadurów
wyznaczała także surowe normy moralne: skoro świat doczesny jest we
władaniu Złego, przeto i ciało jako takie jest siedliskiem diabła i
moralnego zepsucia. Miłość, która pochodzi od Boga, musi być zatem
wolna od wszelkiej cielesności, musi mieć kształt ideału. W takim stylu
pisali swe pieśni najsławniejsi XII-wieczni trubadurzy: Jaufre Rudel,
Bernart de Ventadorn, Peire Vidal, Raimbaut de Vaqueiras, Folquet de
Marseille, Arnaut Daniel. Ostatni z nich, zmarły na początku XIII wieku,
cieszył się opinią największego muzyka-poety. Jego sława była
ogromna. Dante w „Boskiej Komedii” nazywa go „lepszym od siebie
snycerzem mowy ojczystej”, a Petrarka uważa za największego
trubadura i „wielkiego mistrza miłości”. Był pierwszym w Europie poetą,
który pisał kunsztowną formą sestyny. Nie wszystkie jednak pieśni
prowansalskich poetów były tak wyszukane i hermetyczne. Zdarzały się
i utwory lekkie, o wyraźnie tanecznym charakterze, opiewające uroki
tego świata i piękno dworskiej miłości.
Wspaniała

kultura

prowansalskich

trubadurów,

która

tak

znakomicie rozwijała się w wieku XII, w następnym stuleciu została
kompletnie zniszczona. W latach 1209 – 1229 odbyła się wielka
krucjata Kościoła Rzymskiego przeciwko katarom i albigensom. W tej
trwającej 20 lat wojnie, której reperkusje sięgały kilku kolejnych
pokoleń, zniszczono doszczętnie niemal wszystkie zamki trubadurów, a
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ich samych pozabijano lub wygnano. Ocaleli nieliczni. Kiedy krucjata
zebrała już swoje tragiczne żniwo, w Narbonne urodził się Guiraut
Riquier, ostatni trubadur. Próbował ocalić legendę prowansalskich
poetów, próbował bronić ich dobrego imienia, ale w jego tekstach i
melodiach dominuje żal, smutek i przekonanie, że on sam za późno się
narodził, a jego świat już przeminął.

Cóż z tego, że śpiewam pięknie?
Do śpiewu trzeba radości,
Gdy mnie serce od żałości
O mało nie pęknie.
Nad wczorajszą biedą wzdycham,
Dziś też dola nader licha,
Gdy o jutrze przemyśliwam,
Słusznie łzami się zalewam.

Smutna piosnka, którą śpiewam,
Nie pociąga, lecz odpycha,
Lecz ja śpiewam, jak oddycham,
I co czuję to opiewam.

Zmyślać nie potrafię wcale,
Smutny – śpiewam swoje żale,
Zziębły – śpiewam, co mnie chłodzi,
Cóż! Za późnom się narodził.
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Twórczość prowansalskich trubadurów, rozwijająca się bujnie w
wieku XII, to pierwsza wielka karta liryki świeckiej średniowiecznej
Europy. Podjęta przez Kościół Rzymski na początku XIII wieku
dwudziestoletnia krucjata przeciwko katarom i albigensom, heretyckim
kościołom

południowej

Francji,

do

których

należała

większość

trubadurów, spowodowała kompletną zagładę ich kultury i położyła kres
ich politycznej i wyznaniowej niezależności. Na szczęście zachowało
się około 2500 tekstów trubadurów i około 300 melodii. Przetrwała
także pamięć o nich i pamięć o tym, czego dokonali, głównie dzięki ich
kolegom z północy Francji i z Niemiec – truwerom i minnesingerom. To
oni właśnie kontynuowali poetycką twórczość trubadurów, oni przenieśli
ducha tej poezji do własnych języków, oni pomnożyli w swojej
twórczości

dziedzictwo

Prowansalczyków,

dodając

własne

doświadczenia. Słowo „truwer” znaczy dokładnie to samo, co słowo
„trubadur”: to poeta-muzyk w jednej osobie, twórca tekstu i muzyki.
Wielką

rolę

w

rozprzestrzenieniu

się

liryki

prowansalskich

trubadurów na północy Francji odegrała Eleonora Akwitańska, wnuczka
pierwszego trubadura, Wilhelma IX. Była jedną z najwybitniejszych
kobiet średniowiecza. Wychowała się na dworze swego dziadka,
trubadura i mecenasa sztuki, w atmosferze swobody myśli, tolerancji,
kultu piękna i poezji, w otoczeniu sławnych artystów, poetów, uczonych
i rycerzy. Jej pierwszym mężem był Ludwik VII, król Francji, drugim
natomiast, od roku 1152, po unieważnieniu poprzedniego małżeństwa,
książę Henryk Andegaweński Plantagenet, który dwa lata później został
królem Anglii jako Henryk II. Jeszcze w Paryżu, a potem w Londynie
Eleonora otaczała się wybitnymi postaciami ówczesnego życia
intelektualnego,
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politycznego

i

artystycznego.

Jej

osobistemu

zaangażowaniu przypisać należy sprowadzenie na północ Francji, a
później także do Anglii, najpierw trubadurów, a potem truwerów,
którymi się opiekowała, których była mecenasem i którzy wielokrotnie
wielbili ją w swych tekstach. Wieloletnim przyjacielem wielkiej królowej
był m.in. Bernart de Ventadorn, najsławniejszy trubadur prowansalski,
który przebywał z Eleonorą na królewskich dworach Paryża i Londynu.
Zamiłowanie królowej do dworskiej poezji odziedziczyły również jej
córki, zwłaszcza Maria, żona Henryka I z Szampanii. Na swój dwór w
Troyes Maria zapraszała najwybitniejszych truwerów, m.in. Gace’a
Brule i Chretiena de Troyes, który jako pierwszy opiewał w swoich
pieśniach legendarnego króla Artura i jego rycerzy, tworząc tym samym
początek wielowiekowej arturiańskiej tradycji.
W stosunku do skromnej, bo wyniszczonej krucjatą, spuścizny
trubadurów, zachowana twórczość truwerów jest o wiele bogatsza.
Zachowało się ponad 4000 wierszy i blisko 2000 melodii, a imion
samych truwerów jest nieskończenie wiele. Najwybitniejsi z nich działali
w II połowie wieku XII i w I połowie XIII stulecia. To między innymi
Chretien

de

Troyes,

Ryszard

Lwie

Serce,

wielka

legenda

średniowiecznego rycerstwa, Blondel des Nesle, przyjaciel Ryszarda,
Gace Brule, Thibaut IV z Szampanii, opat Gaultier de Coinci, autor
popularnych w wiekach średnich „Cudów NMP”, liczącego blisko 30
000 wersów utworu, opisującego cuda Matki Boskiej, zachowanego w
imponującej liczbie 84 rękopisów.
Twórczość truwerów przypada w okresie szczytowego rozwoju
kultury rycerskiej w Europie. Licznym uroczystościom, turniejom i
walkom towarzyszyły pieśni, wykonywane zapewne również w wersjach
instrumentalnych. Oto jedna z nich. Jej autorem jest Gace Brule.
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Od połowy XII wieku, a więc w czasie rozwoju twórczości
francuskich truwerów, na terenach niemieckojęzycznych powstaje liryka
minnesingerów. Minnesingerzy to etymologicznie „piewcy miłości”
{staroniemieckie słowo „minne” oznacza miłość}, nazwani tak ze
względu na przewagę miłosnej tematyki w ich twórczości. Podobnie jak
we Francji, byli to przede wszystkim ludzie dobrze urodzeni,
arystokraci, rycerze, wykształceni księża, choć nie zabrakło wśród nich
także uzdolnionych mieszczan. Melodie pieśni tworzyli sami poeci,
przysposabiając czasami popularne w całej Europie dzięki wyprawom
krzyżowym i pielgrzymkom melodie francuskie. Zachowane w zapisie
jednogłosowym, były z całą pewnością wykonywane z towarzyszeniem
instrumentalnym, podobnie jak pieśni trubadurów i truwerów. Fidel,
lutnia, harfa to typowe instrumenty wieków średnich. Powierzano im
instrumentalne wstępy, interludia i zakończenia, jak w dzisiejszych
piosenkach,

śpiewom

jednak

nie

towarzyszyły

akordy,

lecz

improwizowana na kanwie głosu wokalnego podobna do niego melodia,
tyle że zdobiona i trochę zmieniona. Przejęty od trubadurów i truwerów
ideał miłości doskonałej, minnesingerzy rozwinęli bardzo bogato,
kładąc szczególny nacisk na wysoko stylizowaną sztukę formy. Do
najwspanialszych twórców średniowiecznej liryki niemieckiej należą
m.in. Reinmar von Hagenau, Neidhart von Reuental, Walther von der
Vogelweide, Konrad z Würzburga, Heinrich z Miśni, Witzlav III, książę
Rugii, oraz legendarny rycerz Tannhaüser, opiewany w romantycznej
operze

Ryszarda

Wagnera.

Najbardziej

wszechstronnym

i

najsławniejszym minnesingerem był żyjący na przełomie XII i XIII wieku
Walther von der Vogelweide, uważany przez niektórych historyków
literatury niemieckiej za największego liryka niemieckiego przed
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Goethem, autor nie tylko liryki miłosnej, także pieśni politycznych i
religijnych, m.in. sławnej w ówczesnej Europie „Pieśni palestyńskiej”,
napisanej na jedną z wypraw krzyżowych.
Ideał dworskiej miłość i kultury rycerskiej zanikał na przełomie XIV i
XV

wieku.

Rolę

dawnych

rycerzy-poetów

przejęli

niemieccy

mieszczanie, tworząc ruch meistersingerów, czyli niemieckich szkół
śpiewaczych

o

charakterze

cechów.

Jeden

z

takich

cechów

meistersingerów przedstawił Ryszard Wagner w innej sławnej operze
„Śpiewacy norymberscy”, opowiadającej o turnieju śpiewaczym.
Niemieccy mieszczanie spłacili w ten sposób dług wdzięczności,
zaciągnięty

u

średniowiecznych

poprzedników.

Ostatnim

minnesingerem, jak sam o sobie mówił, był rycerz Oswald von
Wolkenstein, urodzony w roku 1377, zmarły w roku 1445. Podobno
uczestniczył w Bitwie pod Grunwaldem, podobno stracił w niej oko, ale
to chyba jednak tylko legendy. Twórczość Oswalda von Wolkenstein
zamyka ostatecznie piękną kartę średniowiecznej liryki wokalnej, która
zrodziła się w XI wieku w twórczości prowansalskich trubadurów.
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Rzym

Jest z pewnością jednym z cudów świata. Jej niezwykłość polega
nie tylko na wyjątkowym pięknie i znaczeniu, jakie miała kiedyś i ma
dzisiaj w życiu Kościoła Rzymskiego. Takich miejsc można wskazać
więcej, choćby Bazylikę św. Piotra i tytularną bazylikę biskupa Rzymu,
czyli Bazylikę św. Jana na Lateranie. Niezwykłość Kaplicy Sykstyńskiej
– bo o niej mowa - polega także i na tym, że przed wiekami zatrzymał
się w niej czas. Całkiem dosłownie. W samym sercu zachodniej kultury
przez niemal 400 lat rozbrzmiewała niezmienne ta sama muzyka. Był to
swoisty

fenomen

w

dziejach

wciąż

zmieniającej

się

muzyki

europejskiej. Kiedy Rzymianie nie pamiętali już nazwisk Palestriny,
Josquina, Moralesa czy Allegriego, ich dzieła cały czas rozbrzmiewały
w murach tego niezwykłego miejsca. Kaplicę Sykstyńską ufundował
papież Sykstus IV, w życiu doczesnym Francesco della Rovere. Na
stolicy

Piotrowej

zasiadł

w

kaznodzieja, indywidualność

roku

1471.

Franciszkanin,

znany

niezwykła, ale pełna sprzeczności.

Odznaczał się niesłychaną energią i odwagą. Był pierwszym papieżem
renesansu, którego głównym celem było uczynienie z papiestwa
włoskiej potęgi politycznej. Osiągał jednak ten cel, prowadząc krwawe
wojny i stosując spiskowe metody walki. Bratankowie, których
faworyzował, a którzy go kompromitowali, niemal kompletnie roztrwonili
zasoby watykańskiego skarbca. To on mianował Torquemadę Wielkim
Inkwizytorem Hiszpanii, a inkwizycji rzymskiej dał prawo zakazu druku
niewłaściwych jej zdaniem książek. Z drugiej strony zrobił wiele dla
Rzymu: rozszerzył i wybrukował główne ulice miasta, odbudował
mosty, mury, bramy i wieże, zbudował Bibliotekę Watykańską i Kaplicę
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Sykstyńską,

zreorganizował

Uniwersytet

Rzymski,

otworzył

dla

publiczności Muzeum Kapitolińskie, odrestaurował wiele kościołów. Był
też wybitnym mecenasem sztuki. Ściągnął do Rzymu wielu artystów,
m.in. Botticellego, Perugina i Pinturicchia. Jako człowiek świecki uczynił
wiele dobrego, ale jako następca św. Piotra nie zapisał się dobrze w
historii papiestwa.
Kaplicę Sykstyńską wzniesiono z jego fundacji. Po śmierci
Sykstusa IV jego następca na tronie św. Piotra Juliusz II zlecił
Michałowi Aniołowi wykonanie fresków na sklepieniu. Ich zwieńczeniem
stał się monumentalny Sąd Ostateczny, który koronuje wszystkie
wspaniałości Kaplicy Sykstyńskiej. Kiedy Michał Anioł zdobił freskami to
niezwykłe miejsce, najsławniejszym kompozytorem Europy był Josquin
des Pres, obdarzony już przez współczesnych zaszczytnym mianem
księcia muzyków. Kilka lat po jego śmierci w niewielkiej włoskiej
miejscowości Palestrina urodził się największy mistrz kościelnego stylu
w muzyce – Giovanni Pierluigi da Palestrina. To jego muzykę Sobór
Trydencki uznał za wzorową i zalecił, by wszyscy inni twórcy dzieł
religijnych na nim się wzorowali. Sam Palestrina był członkiem słynnej
Kapeli Sykstyńskiej, która towarzyszyła swoim śpiewem obrzędom
liturgicznym, sprawowanym nie tylko w Kaplicy. Podczas największych
świąt i uroczystości religijnych papiescy muzycy śpiewali w Bazylice
św. Piotra. Tak było również 31 grudnia roku 1599 z okazji inauguracji
ogłaszanego co 25 lat Świętego Roku Jubileuszowego. Uroczystość
rozpoczynał papież ceremonialnym otwarciem „Porta Santa” („Świętych
drzwi”) w zachodniej fasadzie Bazyliki św. Piotra przy dźwiękach
psalmu Palestriny, śpiewanego przez muzyków papieskiej Kapeli
Sykstyńskiej.
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Muzyka w Kaplicy Sykstyńskiej to jej słynna kapela. Przez kilka
stuleci Cappella Sistina była swoistym fenomenem chrześcijaństwa.
Nikt nie zdołał jej dorównać, choć często próbowano kopiować jej
mistrzostwo. Duchowe korzenie Kapeli Sykstyńskiej sięgają VI wieku i
rzymskiej Schola Cantorum, papieskiej szkoły śpiewu, natomiast
bezpośrednia tradycja śpiewaków Kaplicy Sykstyńskiej sięgała czasów
papieskiej niewoli w Avignonie. Tam powstał zespół, który po latach
przekształcił się w Kapelę Sykstyńską. Stało się to za pontyfikatu
papieża Sykstusa IV. Od tego czasu muzycy śpiewali głównie w Kaplicy
Sykstyńskiej, bo tam odbywały się msze i inne nabożeństwa
papieskiego dworu. Kapela towarzyszyła też papieżowi w procesjach
do Bazyliki św. Piotra, a nawet śpiewała w samej bazylice, zajmując
miejsce tamtejszego chóru. Przez niemal cztery wieki przetrwała w
niezmienionym kształcie. Dopiero w roku 1870 okupujący pałac
papieski Włosi rozwiązali Kapelę Sykstyńską i powołali na jej miejsce
inny zespół, ale nie miał on już nic wspólnego ze świetnością dawnego
chóru.
Wielka sława Kapeli była w pełni zasłużona. Dopiero pod koniec
XVIII wieku jej poziom zaczął się obniżać. Przez jej szeregi przewinęli
się w ciągu wieków najwybitniejsi śpiewacy i kompozytorzy, wśród nich
sam wielki Palestrina, twórca oficjalnego stylu papieskiej muzyki
religijnej. Zachowane do dziś w Bibliotece Watykańskiej księgi chórowe
mówią o poziomie kapeli i bogactwie jej repertuaru. Liczba chórzystów
była stała i wynosiła najpierw - za Sykstusa IV - 24 śpiewaków, później
zaś – 32. Byli to wyłącznie chłopcy i nieżonaci mężczyźni, a od końca
XVI wieku także kastraci.
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Kapela

Sykstyńska

była

zespołem

niezależnym

finansowo,

samodzielnym i bardzo zamożnym. Oprócz bieżących dochodów,
śpiewacy kapeli mieli różnego rodzaju beneficja i przywileje. Status
prawny zespołu regulowała specjalna papieska ustawa. Dawała ona
kapeli pełną niezależność. Nawet nabór nowych członków odbywał się
niezawiśle, w drodze konkursów, których jury stanowili śpiewacy kapeli.
Zapewniało

to

rekrutację

najlepszych

kandydatów

i

pozwalało

zachować niezwykle wysoki poziom. Tym, co odróżniało Kapelę od
innych kościelnych chórów, także rzymskich, był też jej skrajny
konserwatyzm. Był to jedyny chór Kościoła Rzymskiego śpiewający
konsekwentnie przez kilka stuleci muzykę a cappella, czyli bez
towarzyszenia instrumentów. Rezultatem takiej postawy był dobór
repertuaru i jego zachowawczy charakter. Te same arcydzieła
największych mistrzów renesansu, uwięzione wśród fresków Michała
Anioła, wypełniały niezmiennie przez stulecia sakralną przestrzeń
Kaplicy Sykstyńskiej.
Najsławniejszym dziełem z nią związanym jest „Miserere” Gregoria
Allegriego, napisane w roku 1638. To piękny, pokutny psalm, śpiewany
podczas celebrowanych przez papieża Ciemnych Jutrzni Wielkiego
Piątku, przy gasnących stopniowo świecach, kończony w zupełnej
ciemności. Dzieło tak bardzo się Kurii Rzymskiej podobało, że od
czasów jego powstania nie wolno było pod groźbą papieskiej klątwy
wynosić nut tego psalmu poza mury kaplicy ani robić żadnych jego
kopii. Te ostatnie pojawiły się mniej więcej sto lat później i krążyły w
nielegalnym obiegu, jednak i tak każdego roku setki pielgrzymów
przybywało w Wielki Piątek do Rzymu, by usłyszeć legendarne dzieło
Allegriego. Dopiero mały Mozart pod dwukrotnym jego wysłuchaniu,
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nieświadomy zapewne grożących mu konsekwencji, spisał z pamięci
nuty psalmu Miserere i udostępnił światu arcydzieło włoskiego mistrza.
Na szczęście nikt już wówczas nie pamiętał o papieskiej klątwie sprzed
ponad stu lat.
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Neapol

Na przełomie XVII i XVIII wieku Neapol stał się prawdziwą
muzyczną stolicą Europy, a działająca tam szkoła operowa stworzyła
nowoczesną formę opery i ukształtowała gust Europejczyków na ponad
sto lat. Szkoła neapolitańska to nazwa kilku pokoleń kompozytorów,
których dokonania ukształtowały dojrzałą postać najważniejszego
gatunku muzyki scenicznej i stworzyły nowy rodzaj opery komicznej.
Styl wykształcony w tej szkole, nazwany stylem neapolitańskim, miał
ogromny wpływ nie tylko na operę XVIII wieku, ale na całą ówczesną
muzykę wokalną, a nawet instrumentalną. Jeśli mówiąc dziś o operze,
mówimy o jej legendarnych gwiazdach, pięknym śpiewie i całej tej
otoczce, która towarzyszy operowym spektaklom, to warto pamiętać, że
zawdzięczamy to wszystko mistrzom operowej szkoły z Neapolu.
Dzieła kompozytorów jej pierwszej generacji, przede wszystkim
Alessandra Scarlattiego, gruntownie przeobraziły oblicze opery włoskiej
na przełomie XVII i XVIII wieku. Najważniejszym typem opery stała się
opera seria, czyli opera poważna, podejmująca dramatyczne wątki z
różnych źródeł i tradycji literackich, teatralnych albo mitologicznych.
Ponieważ rozwój akcji dramatycznej był jedynie pretekstem dla samej
muzyki, adaptacje znanych sztuk teatralnych stały się bezużyteczne.
Pojawiła się więc nowa profesja – operowego librecisty, pół-poety, półdramaturga, który tworzył zarówno operowe dialogi, jak i liryczne teksty
arii. Jednym z najwybitniejszych librecistów szkoły neapolitańskiej i
całego XVIII stulecia był Włoch Pietro Metastasio, autor 57 operowych
librett, wykorzystanych przez wielu kompozytorów tamtej epoki,
porównywany z Dantem i Szekspirem, wynoszony ponad wielkich
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poetów swojej epoki. W operze seria najważniejsza była muzyka, akcja
pozostawała na drugim planie. Nowego znaczenia nabrało określenie
bel canto. Oznaczało ono teraz nie tylko piękny śpiew, ale przede
wszystkim wokalną wirtuozerię, popis technicznych umiejętności
śpiewaczek

i

śpiewaków,

którzy

stali

się

niekwestionowanymi

bohaterami operowych przedstawień bez względu na to, w jaką rolę
wcielali się na scenie. Akcja opery była jedynie pretekstem do
wykonania

kilku

brawurowych

arii.

Dawne

koncepcje

dramatu

muzycznego, opery rozumianej przede wszystkim jako teatr, odeszły w
zapomnienie. Najważniejszym ideałem estetycznym kompozytorów
szkoły neapolitańskiej było bel canto. Brawurowe wzorce tego stylu
stworzył Alessandro Scarlatti, najwybitniejszy twórca oper pierwszej
generacji szkoły neapolitańskiej. Urodził się w roku 1660 na Sycylii, co
tłumaczy

jego

ognisty

południowy

temperament.

Był

najpierw

kapelmistrzem szwedzkiej królowej Krystyny, która po abdykacji
przebywała ze swoim dworem we Włoszech, a potem dworskim
kapelmistrzem w Neapolu. Skomponował ponad sto oper, na wiele lat
kształtując oblicze muzyki wokalnej swojej epoki. Wiele arii Scarlattiego
ma

wirtuozowski

brawurowy

charakter,

w

sposób

idealny

odzwierciedlający założenia stylu bel canto. Kompozytor stawiał w nich
śpiewakom bardzo wysokie wymagania, głos traktował jak jeden z
instrumentów, wymagając nieraz karkołomnych wokalnych akrobacji.
Stworzył jednak dzięki temu nowy wizerunek operowego artysty:
wirtuoza śpiewu, który szybko stał się wręcz synonimem samej opery,
zostawiając daleko w tyle kompozytora, librecistę, dyrygenta i muzyków
orkiestry. Nowy styl neapolitańskiej szkoły operowej zawładnął w
krótkim czasie całą Europą. Za sprawą Haendla dotarł nawet do
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konserwatywnej Anglii i na wiele dziesięcioleci określił muzyczny gust
Brytyjczyków. Wirtuozowski styl bel canto wpłynął również na rozwój
techniki wokalnej. Była to pierwsza epoka wielkich gwiazd operowych,
zawrotnych karier wokalistów, w tym także kastratów, dla których arie
komponowali najwięksi ówcześni mistrzowie z Haendlem na czele.
Kompozytorzy włoscy, wywodzący się z Neapolu lub tamtejszej szkoły,
działali na wielu europejskich dworach i w wielu europejskich stolicach,
od Londynu po Petersburg i od Paryża po Wiedeń. Włoski styl operowy
stał się w XVIII wieku uniwersalnym stylem muzycznym Europy i
synonimem tego, co w ówczesnym życiu kulturalnym było nowoczesne
i modne. I trudno się temu dziwić, skoro twórca tego stylu, Sycylijczyk
Alessandro Scarlatti, doskonale wiedział, czym można rozgrzać
publiczność teatrów operowych i jak doprowadzić ją do spazmów
zachwytu.

Nie tylko Alessandro Scarlatti zrobił w Neapolu zawrotną karierę
kompozytora

najmodniejszych

w

jego

epoce

oper,

stając

się

bożyszczem neapolitańskiej publiczności. W roku 1733 zaledwie 23letni wówczas kompozytor Giovanni Battista Pergolesi, w przerwach
między aktami swojej własnej opery, przedstawił publiczności niewielkie
intermezzo „La serva padrona” („Służąca panią”). W zamierzeniu
autora nie było to dzieło ani poważne, ani godne uwagi, po prostu
chwila wytchnienia dla widzów poważnej opery, wypełnienie czasu
pomiędzy jej aktami. Publiczności jednak intermezzo spodobało się o
wiele bardziej niż sama opera. Sukces był tak wielki, że już niebawem
skromne dziełko młodego Pergolesego zaczęło żyć własnym życiem, a
jego sława w zawrotnym tempie zataczała coraz szersze kręgi. W ten
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sposób narodził się nowy gatunek w dziejach opery – opera komiczna.
Elementy humoru rodem z komedii dell’arte pojawiły się we włoskiej
operze znacznie wcześniej, jednak ich rolę znacznie ograniczyła sama
szkoła neapolitańska, która faworyzowała tematy jak najbardziej
poważne. W heroicznych sagach i pełnych przepychu antycznych
historiach nie było miejsca na rubaszny humor o plebejskim rodowodzie
i zabarwieniu. Jest zatem pewnym paradoksem dziejów teatru
muzycznego, że pierwszą operę komiczną napisał kompozytor, którego
w Neapolu podziwiano do tej pory jako twórcę dzieł jak najbardziej
poważnych.
„Służąca panią” Pergolesego była reakcją na pompatyczność i
przepych barokowej opery włoskiej i na typowy dla niej styl „pięknego
śpiewu” („bel canto”). Nietypowi byli już sami bohaterowie opery.
Zamiast wielkich herosów, postaci mitologicznych czy antycznych, na
scenie neapolitańskiego teatru pojawiła się zwykła włoska para
mieszczańska: podstarzały Uberto i jego służąca Serpina, która w
wyniku sprytnej intrygi doprowadza do ich ślubu i ze służącej staje się
panią domu. Wzorem dla Pergolesego była tradycja włoskiej komedii
dell’arte, kompozytor jednak umieścił akcję swego utworu w świecie
sobie współczesnym, a jego bohaterami uczynił przeciętnych zwykłych
ludzi. Miało to z pewnością duże znaczenie dla odbioru jego opery:
publiczność na scenie zobaczyła nie antycznych bohaterów, lecz samą
siebie, sportretowaną z humorem, dowcipem i życzliwością. Najbardziej
jednak szokowała sama muzyka. Pergolesi odrzucił napuszony styl bel
canto i wirtuozowskie arie operowe, wprowadzając w ich miejsce proste
w budowie arie o charakterze piosenki, bez żadnych ozdobników i
wokalnej wirtuozerii. Odwołał się również do melodyki języka
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włoskiego: muzyczne dialogi bohaterów przypominały szybką wymianę
słów na wzór naturalnej mowy. Prostota muzyki i wartki tok dowcipnej
akcji to najważniejsze cechy muzycznego teatru Pergolesego.
Włosi przyjęli jego dzieło z entuzjazmem, we Francji natomiast
stało się ono przedmiotem wielu zażartych polemik, kłótni, awantur i
długoletniego sporu między zwolennikami nowej włoskiej opery i jej
przeciwnikami, którzy bronili rodzimej tradycji muzyki scenicznej. W
siedemnastowiecznej Francji wykształcił się odrębny rodzaj opery, tzw.
tragedia liryczna. Jej twórcą był najwybitniejszy kompozytor tamtych
czasów Jean-Baptiste Lully, który odwołał się do wspaniałych osiągnięć
francuskiego teatru: tragedii Corneille’a i Racine’a oraz komedii
Moliera. Była to jednak sztuka specyficznie dworska, adresowana do
wykształconych warstw społecznych, tymczasem „Służąca panią”
przedstawiała na scenie świat zwykłych ludzi, z ich śmiesznostkami i
przywarami, które Pergolesi pokazał z humorem i zrozumieniem, bez
cienia ironii czy złośliwości. Ci zwykli ludzie jednak coraz bardziej
zaczynali domagać się swoich praw. Niecałe czterdzieści lat po
paryskiej premierze opery Pergolesego wzięli sprawy w swoje ręce,
zburzyli Bastylię i ze sług stali się wolnymi obywatelami.
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Neapol, Wenecja, Mediolan i Rzym w operowym szale

Neapol i Wenecja to w osiemnastym wieku dwie operowe stolice
Europy. Stamtąd nowy gatunek muzyki scenicznej promieniował na
cały kontynent, stamtąd wywodzili się muzycy, kompozytorzy i
śpiewacy, którzy dosłownie okupowali teatry operowe wszystkich
najważniejszych europejskich miast i stolic. Nikt wówczas jeszcze
wyobrazić sobie nie mógł, by pisać opery w innym niż włoski języku i
mało kto dopuszczał do siebie myśl, że śpiewać je mogą inni niż włoscy
śpiewacy. W Wenecji XVIII wieku było aż siedem teatrów operowych –
rekord nie do pobicia nawet dziś. Neapol dumny był ze swoich pięciu
teatrów, z których San Carlo miał najliczniejszą orkiestrę w Europie,
złożoną aż z osiemdziesięciu muzyków. Myliłby się jednak ten, kto
zazdrościłby mieszkańcom Wenecji i Neapolu tych wspaniałych świątyń
sztuki. Trzysta czy dwieście lat temu przedstawienia operowe
wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Opisał je dokładnie ich naoczny
świadek Charles Burney, angielski pisarz i podróżnik, który w XVIII
wieku zjeździł niemal całą Europę i wrażenia swoje utrwalił w
książkach. Po wieczorach spędzonych w kilku włoskich teatrach
operowych tak pisał:” Przedstawienie rozpoczyna się zawsze o ósmej,
a kończy w godzinę po północy. Wstęp do parteru kosztuje jakieś
grosze, o ile nie jest bezpłatny, co często zdarzało się w Wenecji i
Neapolu. Publiczność zachowuje się hałaśliwie i nie uważa, co
świadczy, że nie zdaje sobie w ogóle sprawy z akcji na scenie, która
jest głównym celem teatru. Przez całe widowisko wszyscy rozmawiają
bez skrupułów, składają sobie z loży do loży wizyty. W Mediolanie do
każdej loży przylega mały apartamencik, z kominkiem i bufetem dla
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pokrzepienia sił, oraz stolikiem do gry w karty. W czwartym rzędzie
krzeseł umieszczone są po obu stronach teatru stoliki do gry w faraona,
gęsto okupowane przez miłośników tej rozrywki przez cały czas
spektaklu. W Bolonii damy roznegliżowują dla wygody i paplają czy
raczej krzyczą z loży swej do loży naprzeciwko, wstają, klaszczą i
wołają: brawo! Mężczyźni są bardziej powściągliwi i podczas aktu nie
czynią takiego zgiełku, poprzestając na rykach, wzywających do
powtórzenia go, gdy im się spodobał. W Mediolanie widzowie nie
poprzestają na tym, że każdy gada, co mu się podoba, starając się
przekrzyczeć muzykę. Nie wystarczy im okazywać oklaskami swoją
aprobatę melodiom i artystom podczas samego śpiewania. Słuchacze
w parterze przynoszą ze sobą laski tłuką nimi niemiłosiernie co sił tylko
starczy w podłogę i w ławki, w ten sposób wyrażając swój podziw. Mają
oni w lożach wyższych pięter swoich współspiskowców, którzy na ten
sygnał rzucają na dół mnóstwo małych papierków z drukowanymi
sonetami ku czci aktorki albo wirtuoza, którzy właśnie grają czy
śpiewają na scenie. Każdy wychyla się do połowy ciała ze swojej loży,
chcąc pochwycić taki papierek, widzowie na parterze zrywają się ze
swych miejsc, a wszystko kończy się ogólnym, wyrażającym zachwyt,
okrzykiem: „ach! – zupełnie jak po spaleniu sobótki świętojańskiej.
U publiczności włoskiej napotykamy jeszcze inną przedziwną
cechę – zupełną obojętność dla scenicznej akcji i treści samej sztuki. Z
tej naiwnej zgoła bezmyślności widzów przedstawienia korzystają
nagminnie wykonawcy, pozwalając sobie na przykład grać drugi lub
nawet trzeci akt opery przed pierwszym, jeśli jakaś wysoka osobistość
nie ma ochoty albo czasu spędzić całego wieczoru w teatrze. Sam raz
byłem świadkiem spalenia Dydony na stosie, a w akcie nastepnym
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ujrzałem tę samą cudem zmartwychwstałą Dydonę, goszczącą
ochotnie Eneasza. Mimo to publiczność, dla której temat dramatu był
niczym, biła frenetyczne oklaski, zachwycając się szczegółami
wyrwanymi z całości akcji”.
Tak opisał włoskie przedstawienia operowe w XVIII wieku angielski
podróżnik i pisarz muzyczny Charles Burney. No cóż, wyglądało to być
może zabawnie, pewnie ciekawiej niż dziś, ale my za to mamy coś,
czego nie mieli ówcześni Włosi – ciszę na widowni, dzięki czemu
możemy bez przeszkód delektować się samą muzyką...

Z kilku największych włoskich miast osiemnastego wieku jedynie
Rzym nie uległ do końca operowemu szaleństwu. Mógł sobie na to
pozwolić, bo w tamtej epoce był dyktatorem całej muzyki włoskiej, jak
ujął to jeden z ówczesnych kompozytorów. W mieście papieży było, co
prawda osiem słynnych na całą Europę teatrów operowych, ale była też
piękna i długa tradycja muzyki kościelnej, wciąż jeszcze symbolicznie
reprezentowana przez słynną papieską kapelę, działającą przy Kaplicy
Sykstyńskiej. „W Rzymie – pisał angielski podróżnik i pisarz muzyczny
Charles Burney – znajduje się mnóstwo wykształconych amatorów,
starych dostojników Kościoła, którzy przez swoja uczoną krytykę
powstrzymują w szrankach młodych kompozytorów, którzy dają się
ponieść wyobraźni zbyt daleko. Gdy zatem jakiś kompozytor odniósł
sukces w Neapolu, Wenecji, a nawet w Bolonii, wszyscy mówili:
„Poczekajmy, co o nim powie Rzym! Dla każdego kompozytora
przedstawienie nowej opery w Rzymie było zawsze najstraszniejszą
próbą ogniową. Wydawane tam wyroki uznawano powszechnie za
definitywne, a sędziowie zapalali się w krytykowaniu, wnosząc w swoje
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zajęcie prawdziwie włoski temperament. Walka rozpoczynała się od
pierwszej sceny. Jeśli na muzykę padał wyrok zagłady, starano się
przynajmniej ocalić śpiewaków. Czasem przeciwnie, wygwizdano
aktorów, a obnoszono kompozytora w triumfie po scenie”.
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Włoski barok

Jednak nie tylko opera poddawana była tak surowej ocenie, także
muzyka instrumentalna, która w Rzymie znalazła w czasach baroku
wielu znakomitych twórców, głównie skrzypków, bo przecież to właśnie
wtedy

we

włoskich

pracowniach

Antonia

Stadivariego

i

braci

Guarnerich powstawały słynne do dziś instrumenty, niedościgłe w
urodzie brzmienia. Młodych adeptów gry skrzypcowej Rzym przyciągał
jak magnes. Nie tylko dlatego, że był miastem papieskim, choć to z
pewnością także miało znaczenie. Jednak głównym powodem była
postać Arcangella Corellego, jednego z największych kompozytorów
muzyki skrzypcowej tamtej epoki, postaci już za życia legendarnej i
zagadkowej jednocześnie, bo jego życie i twórczość odbiegały od
typowych karier muzyków w XVIII stuleciu. Corelli nie był rodowitym
Rzymianinem, urodził się w okolicach Rawenny, jednak większość
swego dojrzałego życia spędził w cieniu rzymskich bazylik. Był postacią
ogromnie szanowaną i podziwianą jednocześnie. Przyjaźnił się z
królową Szwecji Krystyną, która po abdykacji osiedliła się w Rzymie.
Wielokrotnie koncertował w jej prywatnej rezydencji. Jego protektorem,
pracodawcą i przyjacielem w jednej osobie był kardynał Pietro Ottoboni,
jedna z najwspanialszych postaci ówczesnego Rzymu, wpływowy
purpurat w Kurii Rzymskiej, wytrawny mecenas sztuk, opiekun
muzyków, malarzy, poetów. To w jego pałacu odbywały się słynne
cotygodniowe koncerty Corellego w poniedziałkowe wieczory. W jego
rezydencji też Corelli w końcu zamieszkał, oddając się bez reszty
dwóm pasjom swego życia – muzyce i malarstwu. Był nietypowym
kompozytorem swojej epoki. Urodził się w zamożnej rodzinie, później
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dzięki swoim talentom i pracy trafił pod skrzydła jeszcze bardziej
zamożnych protektorów. Nigdy nie musiał troszczyć się o dobra
materialne, bo miał ich pod dostatkiem. Mógł zatem cyzelować swoje
dzieła, dbać o każdy ich szczegół. Publikował mało, ale każdy zbiór
jego utworów stawał się wydarzeniem najwyższej rangi artystycznej.
Wydał ich zaledwie sześć, łącznie 72 utwory. To bardzo niewiele na tle
innych mistrzów tamtej epoki. Jeszcze bardziej zadziwia jego
kompozytorska asceza. Nigdy nie pisał oper, a to one przynosiły wtedy
największe profity i największą sławę. Skoncentrował się wyłącznie na
muzyce skrzypcowej, ale nigdy nie interesowała go czysta wirtuozeria.
Dzięki temu osiągnął najwyższy pułap mistrzostwa. Jego muzykę
porównywano z malarstwem Rafaella, a o nim samym mówiono, że jest
archaniołem skrzypiec, czemu trudno się dziwić, bo imię Arcangello
znaczy właśnie „archanioł”.

Posądzano go o konszachty z diabłem, przypisywano mu zdolności
nadprzyrodzone,

rzucano

podejrzenia,

że

zamordował

swoją

konkubinę, oskarżano o nielegalne zbijanie fortuny w kasynach gier
hazardowych, opowiadano niestworzone historie o jego demonicznej
osobowości i legendarnym skąpstwie. Trudno o bardziej romantyczny
wizerunek artysty. Jego grę przyjmowano entuzjastycznie w całej
Europie, podziwiali go z równym uwielbieniem zarówno zawodowi
muzycy, jak i przeciętnie wykształceni słuchacze, co rzadko idzie w
parze.

Oddziaływanie

sztuki

Paganiniego

było

tym

bardziej

zadziwiające, że jego olśniewająca kariera trwała zaledwie kilka lat. W
tym zaskakująco krótkim czasie genialny Włoch stał się „mieszkańcem
masowej wyobraźni”, idolem, jakiego nie znał wcześniej stary

123 | S t r o n a

kontynent, muzykiem, opiewanym jeszcze wiele dziesięcioleci po jego
śmierci. Skrzypek Molinari z „Lalki” Prusa to jeden z wielu literackich
portretów Paganiniego. Jednak to nie on był pierwszym wirtuozem
skrzypiec, podejrzewanym o konszachty z diabłem i wszelkimi
nieczystymi mocami. Sto lat wcześniej podobna sława towarzyszyła
innemu włoskiemu skrzypkowi – Giuseppe Tartiniemu, który - podobnie
jak Paganini - doskonale wiedział, jak zadbać o autoreklamę, choć jej
na

dobrą

sprawę

nie

potrzebował,

był

bowiem

jednym

z

najsławniejszych wirtuozów swojej epoki. Ceniono go również jako
znakomitego pedagoga, który wykształcił wielu skrzypków z całej
Europy, za co współcześni obdarzyli go zaszczytnym mianem „maestro
delle nazioni” – „mistrza narodów”. Podobno jednak sławy nigdy dosyć i
to sam Tartini nieustannie prowokował wykonawców i słuchaczy swoich
dzieł,

których

napisał

zresztą

mnóstwo

-

samych

koncertów

skrzypcowych ponad sto trzydzieści. Na tytułowych kartach wielu z nich
umieszczał tajemnicze inskrypcje, zanotowane pismem szyfrowym
własnego pomysłu, które pozostało nie odczytane jeszcze wiele lat po
jego śmierci. Jego najsłynniejszy chwyt reklamowy polegał jednak na
czym innym – na rozbrajającej szczerości, w której przyznał się do
diabelskich inspiracji i kontaktów z siłami nieczystymi, co w jego epoce
mogło zostać odczytane co najmniej dwuznacznie. W jednym ze
swoich listów Tartini wyznał wprost: „Pewnej nocy śniło mi się, że
zawarłem pakt z diabłem: był moim sługą i spełniał wszystkie moje
życzenia. Wyobraziłem sobie, że dałem mu do ręki moje skrzypce, by
zobaczyć, czy potrafi zagrać na nich jakąś piękną melodię i bardzo się
zdumiałem, gdy usłyszałem niewiarygodnie piękną sonatę, zagraną po
mistrzowsku, z wielką inteligencją, na takim poziomie, jaki wcześniej
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wydawał mi się niemożliwy. Byłem w takim szoku, że przestałem
oddychać i zacząłem się krztusić. Natychmiast chwyciłem swoje
skrzypce w nadziei, że chociaż część tego, co słyszałem, uda mi się
zapamiętać, ale na próżno! Utwór, który w końcu napisałem, jest z
pewnością moim najlepszym dziełem i nazywam go wciąż „Sonatą
diabelską”, choć oddaje niewiele z tego, co wówczas słyszałem, a co
wywarło na mnie tak potężne wrażenie, że chciałem zniszczyć moje
skrzypce i na zawsze porzucić muzykę.”
Dziwnym trafem ten prywatny list do jednego z przyjaciół Tartiniego
w szybkim czasie zaczął żyć własnym życiem. Nie opublikowano go
wprawdzie, ale krążył w licznych kopiach i odpisach, podawany z rak
do rąk, w aurze tajemniczości i sensacji. Być może dlatego „Sonata
diabelska” w krótkim czasie stała się najsłynniejszym dziełem
Tartiniego, a on sam bohaterem mniej lub bardziej skandalicznych
opowieści. Nie zaszkodziło to jednak samemu dziełu, bo i zaszkodzić
nie mogło, choć w tamtej epoce niewielu skrzypków mogło je
wykonywać - było tak niebotycznie trudne i zaskakująco piękne
zarazem. Swój podtytuł „Sonata z trylem diabelskim” zawdzięcza
skomplikowanej technice grania kilku melodii na raz i wykonywania
przy tym bardzo trudnych ozdobników, co na skrzypcach nie jest rzeczą
łatwą. Być może rzeczywiście zainspirował go diabelski sen, ale dzięki
temu oprócz legendy mamy coś jeszcze – jedną z najpiękniejszych
sonat skrzypcowych, jakie kiedykolwiek napisano.

Gdybyśmy spróbowali wymienić nazwiska wszystkich wirtuozów
skrzypiec barokowej Italii, zajęłoby to sporo miejsca w tej i tak już
rozległej publikacji. Giuseppe Torelli, Arcangelo Corelli, Pietro Antonio
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Locatelli, Francesco Veracini czy Giuseppe Tartini – to tylko
wierzchołek góry lodowej wśród mistrzów wiolinistyki tamtej epoki. Był
jednak wśród nich człowiek, który swoim talentem i twórczą wyobraźnią
zdobył sławę największą nie tyle za życia, bo był jednym z wielu
podziwianych wówczas artystów, lecz przede wszystkim po śmierci, a
zwłaszcza w wieku XX, kiedy dokonał się zadziwiający renesans jego
twórczości i kiedy twórczość ta dosłownie trafiła pod strzechy. Tym
niezwykłym artystą był Antonio Vivaldi, autor nieśmiertelnych „Pór
roku”, jednego z największych przebojów muzyki klasycznej. Vivaldi
przyszedł na świat w roku 1678 w Wenecji, mieście wspaniałych
tradycji muzycznych i ogromnych artystycznych aspiracji. Muzyki uczył
się u swego ojca, skrzypka kapeli bazyliki San Marco, głównej świątyni
Wenecji, i u Giovanniego Legrenziego, wybitnego kompozytora tamtej
epoki. W roku 1703 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę
kapelmistrza i kompozytora przy klasztorze Ospedale della Pieta, w
którym mieścił się również przytułek dla osieroconych dziewcząt. Z
powodu rudej barwy włosów nazywano go „Il prete rosso” – „Rudy
ksiądz”. W Ospedale della Pieta spędził niemal całe swoje życie,
pełniąc okresowo funkcję kapelmistrza gubernatora Mantui. Dopiero
pod koniec życia, namówiony przez swoich przyjaciół, popełnił błąd,
który kosztował go całkowitą utratę majątku i śmierć w osamotnieniu i
zapomnieniu. Wyjechał mianowicie do Wiednia w poszukiwaniu nowej
pracy i nowych zaszczytów, ale cesarska stolica Habsburgów nie
doceniła jego geniuszu, który na początku lat czterdziestych XVIII
wieku wyszedł już z mody i nie był na czasie. Vivaldiego spotkał los
gorszy od Mozarta. Pochowano go we wspólnym grobie, po którym
ślad wszelki zaginął.
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Lista jego dzieł może przyprawić o zawrót głowy. Samych
koncertów napisał kilkaset, a oprócz tego tworzył opery, oratoria,
kantaty, dzieła religijne. Pisał koncerty na niemal wszystkie dostępne w
jego epoce instrumenty. Oprócz typowych skrzypiec, wiolonczeli, fletu,
oboju czy fagotu, znajdujemy w jego koncertach tak niezwykłe
instrumenty, jak mandolina, lutnia, gitara czy szałamaja. Dźwiękowa
wyobraźnia Vivaldiego nie znała granic. Nawet wtedy, kiedy sięgał po
typowe w jego epoce instrumenty, wydobywał z nich brzmienia
niezwykłe i niecodzienne. Wrażliwość na barwę i nadzwyczajny zmysł
instrumentacji to jego największe osiągnięcia. Nikt przed nim nie miał
takiej wyobraźni instrumentalnej, nikt nie potrafił wydobyć takiego
bogactwa brzmień, stosując typowe w swojej epoce instrumenty.
Vivaldi lubił muzykę ilustracyjną,

portretował dźwiękami nie tylko

zjawiska natury, jak w sławnych „Porach Roku”, ale również ludzkie
namiętności, co było typowe dla zmysłowej muzyki jego czasów.
Często namiętności te ubierane były w kształt wyszukanej alegorii,
zgodnie z dawnymi zasadami sztuki. Na scenie pojawiały się postaci
mitologiczne, jednak ich pasje, uczucia, emocje miały aż nadto ludzką
postać, pełną skrajności – od miłosnych uniesień po wzburzoną zawiść.
To zadziwiające, w jak sugestywny sposób rudy ksiądz potrafił opisać
ten świat dźwiękami i wyrazić go swoją muzyką. Dotyczy to przede
wszystkim jego oper, do niedawna jeszcze w ogóle nieznanych, przez
prawie 300 lat zapomnianych, dziś na szczęście przywracanych do
życia, bo w pełni na to zasługują, o czym przekonują nas choćby
vivaldiowskie

kreacje

Cecilii

Bartoli,

jednej

z

największych

współczesnych gwiazd wokalistyki, która od lat propaguje arie z oper
Vivaldiego.
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Wenecja

Zbudowano ją w IX wieku, by złożyć w jej murach relikwie św.
Marka. Dwa stulecia później, po pożarze, który strawił pierwotną
budowlę, wzniesiono na jej gruzach okazałą bazylikę, wzorowaną na
nie istniejącym już dziś kościele św. Apostołów w Konstantynopolu.
Przez kolejnych pięć wieków wzbogacano ją i rozbudowywano jako
najwspanialszy

symbol

niezależności

Republiki

Weneckiej

–

najpotężniejszego przez wiele stuleci z licznych państw włoskich.
Kolorowa fasada bazyliki San Marco zawiera pięć bogato zdobionych
mozaikami portali, a nad portalem głównym z rzeźbionymi drzwiami
górują cztery słynne greckie rumaki ze złoconego brązu, wykonane
jeszcze przed narodzeniem Chrystusa i zdobyte jako łup na początku
XIII wieku w Konstantynopolu. Wenecka bazylika San Marco to nie
tylko symbol potęgi gospodarczej i politycznej Republiki Weneckiej, to
także ważne miejsce dla kultury tej części Europy, szczególnie zaś –
dla muzyki. W XVI i XVII wieku główna świątynia Wenecji była jednym z
centrów muzycznych Europy. Działający tam w ciągu kilku pokoleń
kompozytorzy, skupieni w tzw. szkole weneckiej, stworzyli nowy styl w
muzyce kościelnej, który bardzo szybko rozprzestrzenił się w całej
Europie, docierając także do Polski, czego wyrazem była utrzymana w
weneckim duchu twórczość Mikołaja Zieleńskiego. Pomysł weneckich
mistrzów był w swej prostocie genialny, a jego konsekwencje
brzemienne w skutki. Mając do dyspozycji bardzo przestronne wnętrze
bazyliki San Marco, postanowili oni rozbić jeden zespół, wykonujący do
tej pory muzykę podczas mszy i nabożeństw, na kilka zespołów i
umieścić je przestrzennie w różnych miejscach świątyni. Istota tego
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pomysłu polegała jednak na czymś więcej niż tylko mechanicznym
podziale wykonawców na grupy. Po raz pierwszy w dziejach muzyki
parametry akustyczne stały się integralną częścią samej muzyki i
sposobu jej komponowania. Zmieniło to całkowicie brzmienie muzyki
religijnej w kościele. Do tej pory dobiegała ona do wiernych z jednego
miejsca, teraz to wierni znaleźli się w samym sercu dobiegającej z
różnych kierunków i miejsc muzyki. Dawne brzmienie jednokierunkowe
zastąpiono dynamicznym dialogiem kilku chórów, a czasem i orkiestr,
który

opierał

się

na

zasadzie

kontrastu

obsady,

dynamiki,

instrumentacji. Statyczna do tej pory akustyka kościoła nabrała dzięki
temu niebywałego dynamizmu, a zgromadzeni w jego wnętrzu wierni
znaleźli się w samym centrum muzyki, która otaczała ich ze wszystkich
stron, tworząc niezwykłe doznania estetyczne. Można to porównać do
wynalazku stereofonii, a nawet kwadrofonii, przy czym było to o tyle
doskonalsze, że wszystkie powstałe efekty były dziełem naturalnych
praw akustyki i nie miały nic wspólnego z techniczną manipulacją.
Różna obsada poszczególnych chórów, zarówno wokalna, jak i
instrumentalna, otworzyła niespotykane dotąd możliwości kształtowania
nowych brzmień i zestawiania ich w różne barwne kombinacje. To
piękne i bogate brzmienie muzyki przestrzennej w murach świątyni
miało jeszcze jeden aspekt. Było atrybutem potęgi wiary i siły Kościoła
Rzymskiego. Styl mistrzów szkoły weneckiej doskonale wpisał się w
nurt sztuki potrydenckiej, choć sami ojcowie soborowi jako wzór
wszelkiej muzyki religijnej stawiali dzieła Palestriny. Jednak to właśnie
w muzyce kompozytorów z Wenecji, którzy zawsze szczycili się swoją
niezależnością od Rzymu, założenia triumfalizmu sztuki sakralnej
tamtej epoki znalazły najpełniejsze i najpiękniejsze ucieleśnienie. Była
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to manifestacja odrodzonego po wstrząsie Reformacji Kościoła
Rzymskiego. Szybko jednak stała się dobrem powszechnym, o czym
świadczy

twórczość

Michaela

Praetoriusa,

najwybitniejszego

kompozytora protestanckiego przełomu XVI i XVII wieku, który styl
swoich kolegów z Wenecji nie tylko przejął, ale i znakomicie rozwinął.

130 | S t r o n a

131 | S t r o n a

