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Na okładce Robert Bondara, fot. Paweł Stelmach
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ruch 
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Cytat numeru:

W muzykach zaczyna  
COŚ PĘKAĆ i są bardziej skorzy  

do łamania  
konwenansów dotyczących 

dorabiania  
POZA PROFESJĄ

--Aleksander Przybylski

Karolina Kolinek-Siechowicz

MUZYCZNY 
STAN 
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„Słuchanie muzyki to część mojego życia” – mówi choreograf  
Robert Bondara w rozmowie z Jackiem Marczyńskim. Pod tym stwier-
dzeniem mógłby się podpisać każdy z nas – członków Redakcji i Państwa, 
naszych czytelników. Dzielimy się refleksjami o muzyce, chcemy o 
niej pisać i czytać, bo traktujemy ją jako coś więcej niż rozrywkę, tło 
codziennych czynności czy pretekst do spotkań towarzyskich. Ale chy-
ba wszyscy jesteśmy już zmęczeni śledzeniem życia muzycznego w 
przestrzeni wirtualnej – szukania w niej ekwiwalentów doznań koncer-
towych, rekonstruowania emocji towarzyszących słuchaniu występu na 
żywo. W opublikowanej w poprzednim numerze # dyskusji redakcyj-
nej przyznaliśmy się otwarcie, że streamingów prawie nie oglądamy. A 
jednak nie sposób przejść obok nich obojętnie – dokumentują wszakże 
muzyczny stan wyjątkowy. 

Ten stan jest też dobrą okazją do refleksji nad statusem zawodo-
wym polskich muzyków. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej  
od początku tego roku obowiązuje system dienstowy, o którym prze-
czytają Państwo w tekście Aleksandra Przybylskiego. To świeża zmiana  
i za wcześnie, by ocenić jej skutki, na pewno nie jest jednak za 
wcześnie, by przez jej pryzmat przyjrzeć się warunkom zatrudnie-
nia muzyków orkiestrowych, członków chórów i zespołów baleto-
wych. Oni właśnie są fundamentem życia muzycznego, prawdziwy-
mi Atlasami podtrzymującymi firmament gwiazd. Czy nadal będą 
musieli wstydzić się źródeł swoich dodatkowych zarobków, bez któ-
rych trudno byłoby im związać koniec z końcem? A może zasługu-
ją na stabilną formę zatrudnienia, która pozwoliłaby na rozwój talen-
tu i nabywanych przez długie lata umiejętności? Problem okazuje się 
zresztą tak stary, jak sama instytucja orkiestry – pod koniec XIX wie-
ku także muzycy słynnego Benjamina Bilsego, o którym pisze Olgierd 
Pisarenko w swoim arcyciekawym cyklu „Historie z fotografii”,  
szukali okazji do zarobku na zagranicznych tournées i koncertach  
o charakterze „łączącym muzykę z konsumpcją”…

Co jednak z tymi, którzy owej stabilności nie mogą odczuć w nawet 
najmniejszym stopniu? Zwłaszcza teraz, gdy pandemia odcięła źródła 
dochodu większości artystów freelancerów? O tym, jakiego rodzaju 
wsparcia mogą szukać w instytucjach państwowych, opowiada nowa 
dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Katarzyna Meissner. Z rozmowy 
tej dowiemy się też o kolejnych etapach odmrażania życia muzyczne-
go. Przygotowania do letnich koncertów trwają w najlepsze, znamy 
już metody dezynfekcji instrumentów dętych i ograniczania liczeb-
ności audytorium. W mocy pozostaje pytanie, czy koncerty w tej 
postaci będą tym, za czym tęsknimy, nawet jeśli zmęczenie płynącą 
zewsząd falą streamingów już osiągnęło swoje apogeum. I jaką cenę 
zapłacimy za powrót do normalności w czasie, gdy krzywa zachoro-
wań drastycznie wzrasta… Bez wątpienia jednak mamy jako meloma-
ni w czym wybierać. Ja wybieram śpiew słowika, szum lasu, szelest 
papieru, szemranie czerwcowego deszczu.

Epidemia prekariatu  
„The New York Times” 

TW–ON wraca do gry  Skrzypkowie na start  
Teatr Wielki – Opera Narodowa 

Fundacja „Skrzypce”  
im. Tadeusza Wrońskiego

  ajpierw z powodu pandemii koronawiru-
sa nowojorska Metropolitan Opera zamknęła 
podwoje do 9 maja, czyli do końca sezonu. Teraz 
na zespół padł kolejny cios. Na początku czerwca 
szefostwo MET ogłosiło, że anulowano wszyst-
kie produkcje aż do końca roku. To najgorszy kry-
zys w jej ponad 130-letniej historii. Szacuje się, że 
straty finansowe opery mogą wynieść nawet 100 
milionów dolarów! Peter Gelb, dyrektor general-
ny MET, ma jednak nadzieję, że uda się zmniej-
szyć lukę w budżecie właśnie dzięki odwołaniu 
wielu produkcji i obniżeniu kosztów działania 
placówki. „To oczywiste, że społeczny dystans i 
wielka opera nie mogą iść w parze […]. Nie cho-
dzi tutaj tylko o publiczność, lecz także o zdro-
wie wykonawców. Nie można 
przecież, stosując się do nowych 
przepisów sanitarnych, umieścić 
orkiestry w kanale, a solistów i 
chóru na scenie”, słowa dyrekto-
ra cytuje „The New York Times”. 
Poza tym pojawił się jeszcze 
inny problem. Wielka sala opery 
mieści 3800 słuchaczy. Obec-
ne przepisy pozwalają jednak 
na wpuszczenie na widownię 
zaledwie… 500 osób. Zamknię-
cie MET najbardziej uderzyło 
w członków orkiestry i chóru, 
którzy de facto nie otrzymu-
ją pensji od marca. Wielu z nich 
zarejestrowało się jako bezro-
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botni. Wszyscy mieli nadzieję na powrót do pracy 
od sierpnia. Wtedy właśnie stracą prawo do zasił-
ku w wysokości 600 dolarów tygodniowo, który 
Kongres zatwierdził w ramach doraźnej pomocy 
finansowej dla pracowników poszkodowanych 
przez pandemię.

Peter Gelb nie ma wątpliwości, że obecna 
sytuacja powinna wywołać dyskusję na temat 
finansowania Metropolitan Opera: „Chyba nikt 
nie chce, by MET upadła? Musimy jak najszyb-
ciej zająć się jej przyszłością i znaleźć odpowied-
nie rozwiązania. Jeśli mamy przetrwać, musi-
my radykalnie zmienić sposób myślenia o MET. 
Nowa sytuacja będzie wymagała ekonomicznego 
resetu”.  --MAK

pera Narodowa w pierwszy postpandemicz-
ny sezon wkracza z nowym dyrektorem muzycz-
nym. Został nim Patrick Fournillier, absolwent 
Konserwatorium w Strasburgu oraz Mozarteum 
Salzburg. Z zespołem Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej w ostatnich sezonach Fournillier 
przygotował premierę  Peleasa i Melizandy  oraz 
poprowadził spektakle  Rigoletta  i  Toski, 
a także wziął udział w gościnnych spekta-
klach Aidy w Operze Dubajskiej. 
W nowym sezonie zadyrygu-
je siedmioma operami:  Fidelio, 
Cyganeria, Werther, Tosca, Car-
men, Traviata oraz baletem May-
erling. W sezonie 2020/2021 
pojawi się sześć tytułów premie-
rowych, w tym dwa, które Teatr 
Wielki zmuszony był wcze-
śniej odwołać z powodu pande-
mii. W sumie zaprezentowanych 
zostanie 25 spektakli operowych 
i baletowych, będą koncerty  
i recitale z udziałem gwiazd 
sceny operowej, programy edu-

zasu zostało niewiele! Tylko do 1 lipca 
skrzypkowie urodzeni po 23 września 1990 
roku mogą się zgłaszać do VI Międzynaro-
dowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego 
na Skrzypce Solo. Konkurs odbędzie się 
23–30 września 2020 w Warszawie, w trzech 
etapach. Do drugiego zostanie dopuszczo-
nych nie więcej niż dwudziestu uczestników. 
Do trzeciego nie więcej niż dziesięciu. Pierw-
sza nagroda wynosi 25 tysięcy euro. Patron 
konkursu, profesor Tadeusz Wroński, urodził 
się w 1915 roku. Dyplom z odznaczeniem w 
klasie skrzypiec Konserwatorium Warszaw-
skiego otrzymał w 1939 roku. Skrzypek, soli-
sta, kameralista, od 1949 związany z Aka-
demią Muzyczną w Warszawie, wychował 
wielu muzyków w Polsce i w USA. Był auto-
rem szeregu publikacji z zakresu wiolinistyki 
i pedagogiki skrzypcowej, a także organiza-
torem licznych obozów muzycznych, warsz-
tatów, kursów dla studentów i pedagogów 
oraz konkursów muzycznych. Profesor Tade-
usz Wroński zmarł w styczniu 2000 roku w 
Warszawie.  --MAK

Henryk  
ustępuje Fryderykowi    

Konkurs Wieniawskiego 

rganizatorzy Międzynarodowego Kon-
kursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskie-
go zdecydowali o przesunięciu szesnastej 
odsłony imprezy na kolejny rok. Zarząd 
Towarzystwa Muzycznego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu 1 czerwca 
wydał krótki komunikat, w którym czy-
tamy: „w związku z pandemią COVID-19 
i wynikającą z niej decyzją Narodowego 
Instytutu im. Fryderyka Chopina oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, konsultujemy z naszymi part-
nerami organizacyjnymi przełożenie 
16 Międzynarodowego Konkursu Skrzypco- 
wego im. H. Wieniawskiego z października 
2021 roku na rok 2022”. Zgodzono się, że 
„zorganizowanie w bezpośrednim sąsiedz-
twie czasowym dwóch największych mię-
dzynarodowych konkursów muzycznych 
byłoby ze względu na interes melomanów 
wysoce niewskazane”.

Tymczasem MKiDN podało, że w 
wyniku uzgodnień pomiędzy Instytutem 
Muzyki i Tańca oraz organizatorami kon-
kursów ustalono wstępnie kolejne terminy: 
w  2021 roku odbędzie się II Międzynaro-
dowy Konkurs Muzyki Polskiej (18–19.09), 
a w roku 2023 II Międzynarodowy Kon-
kurs Muzyczny im. K. Szymanowskiego 
(wrzesień) oraz XI Międzynarodowy Kon-
kurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga 
(listopad). --MAK

kacyjne, wystawy w Galerii Opera i Muzeum 
Teatralnym. Akademia Operowa działająca 
w TW–ON proponuje cykle koncertów  „Aka-
demia Operowa zaprasza”  oraz  „Mistrzowie 
i młode talenty”. Na 12 września zaplanowa-
no wieczór z polskim kontratenorem Jakubem 
Józefem Orlińskim. Koncert w Teatrze Wielkim 
będzie w pewnym sensie powrotem do począt-
ków kariery artysty, który jest absolwentem 
Akademii. Miłośnicy talentu Piotra Beczały będą 
mogli go podziwiać na koncercie 10 lutego 2021 
roku. Śpiewak wystąpi w towarzystwie Orkiestry 
i Chóru TW–ON i wykona utwory ze swych naj-
nowszych płyt. Nie zabraknie arii Moniusz-

kowskich, Wagnerowskie-
go  Lohengrina  oraz Nessun 
dorma  z  Turandot  Pucciniego. 
23 listopada 2020 odbędzie się 
koncert  „Krzysztof Penderecki 
in memoriam”. Teatr Wielki 
– Opera Narodowa rozpocz-
nie nowy sezon już we wrze-
śniu – 17 września zobaczy-
my premierę baletu  Korsarz, 
wiedeńską wersję spektaklu 
Manuela Legrisa opartą na reali-
zacji Mariusa Petipy z Teatru 
Maryjskiego w Petersburgu.  
--MAK
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 Muzyk na etacie

Aleksander Przybylski Artur Denys

oeta cierpi za miliony od 10 do 13.20 – sar-
kazm Andrzeja Bursy pasuje także do kwadra-
tury koła, jaką jest zmieszczenie artystycznej 
działalności muzyka w ośmiogodzinnym dniu 
pracy. W polskich orkiestrach dominuje tak zwa-
ny system nadgraniowy, zwany też nadnormo-
wym. W dużym uproszczeniu: instrumentalista, 
członek chóru, baletu czy śpiewak ma zagwa-
rantowaną etatem gołą pensję. W ramach eta-
tu musi wykonać określoną liczbę prób i kon-
certów. W niektórych orkiestrach mówi się na 
to „krzyżyki” – od sposobu wypełniania grafi-
ku. Sam etat jest zazwyczaj płatny słabo, poza 
Warszawą zdarza się, że na poziomie płacy mini-
malnej. W systemie nadgraniowym aktywno-
ści wykraczające poza normę są opłacane ekstra. 
W większości orkiestr im dłuższy staż muzyka, 
tym mniej ma on etatowych obciążeń. Łatwiej 
więc o płatne nadnormówki. Do tego docho-
dzą dodatki stażowe i funkcyjne. Dyrekcja ma 
także obowiązek zapewnić akcesoria niezbęd-
ne do gry albo wypłacić ekwiwalent w gotówce, 
co sami muzycy nazywają żartobliwie „stroiko-
wym” i „frakowym”. To symboliczne kwoty, ale 
w skali roku stają się odczuwalne, zwłaszcza dla 
sekcji dętej, której konserwacja instrumentów 

AAAAAA
Instrumentaliści tutti zatrudnieni w orkiestrach  

są jak MUZYCZNY PROLETARIAT. Noszą uniformy, pracują w sekcjach, 
wyrabiają normy, a na ich miejsce czeka cała armia bezrobotnych.  

Zazwyczaj są też słabo opłacani. CZY GROZI NAM REWOLUCJA?  
A może EWOLUCJA?  

Ta ostatnia zresztą już się dokonuje

Muzyka  
zatrudnię

P pochłania sporo czasu i pieniędzy. Bywa, że eks-
tra albo w formie zryczałtowanego dodatku płaci 
się za koncerty transmitowane przez radio i tele-
wizję.

IPA starannie  
ważona

W systemie nadnormowym niebagatelną rolę 
odgrywa indywidualna praca artystyczna, czyli 
tak zwana IPA. Muzyk po wyjściu z filharmonii 
nie zawiesza przecież instrumentu na kołku, tyl-
ko ćwiczy w domu. Dochodzi do tego studiowa-
nie nut lub rozgrywanie się przed próbą. A cza-
sem strojenie, co w przypadku harfy może zająć 
nawet godzinę. Wymiar indywidualnej pracy 
artystycznej jest kwestią elastyczną i względną. 
Jeden muzyk zagra coś niemal a vista, inny musi 
długo studiować swoją partię i ćwiczyć. Czasami, 
co nie jest do końca zgodne z regulaminem, IPĘ 
wypisuje się trochę jak nagrodę albo dodatko-
we wolne. Przecież dyrygent nie będzie stał pod 
drzwiami mieszkania i nasłuchiwał, czy muzyk 
ćwiczy pasaże. 

System nadnormowy nie jest doskonały. 
Muzyk nie jest pewien, jaka kwota wpłynie mu 

co miesiąc na konto. Rodzą się też patologie, gdy 
któryś członek orkiestry jest faworyzowany i gra 
więcej, a tym samym więcej zarabia. Również  
dyrekcja ma mniejszą swobodę w planowaniu 
repertuaru. Co jakiś czas podnoszą się głosy, że 
system trzeba zreformować, ale na dyskusjach 
się kończy. Większość muzyków i organizatorów 
życia koncertowego nauczyła się w nim funkcjo-
nować. Jest on jak mocno używany samochód, 
który ma odpadające lusterko i zimą nie odpa-
la, ale w sumie, gdy wozi się w bagażniku klemy 
i lasotaśmę, to jakoś dojedzie się do celu.

Brzydkie słowo  
na ch…

– W czasach, gdy zaczynałem grać, muzyk 
orkiestry miał poczucie stabilności – mówi 
wieloletni fagocista Filharmonii Narodowej 
i Sinfonii Varsovii prof. Zbigniew Płużek. – 
Funkcjonowało się w zupełnie innych realiach 
gospodarczych, ale grania było dużo i do tego 
niektórym kolegom dochodziły wyjazdy za 
żelazną kurtynę. Same w sobie były atrakcją 
i pozwalały na przywiezienie do kraju diety 
lub honorarium w dewizach. Dziś dla 
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mocno dojrzały tancerz, o tyle balet klasyczny 
jest pod tym względem strasznym „ejdżystą”. 
Obciążenie organizmu i narażenie na kontuzje  
są w tej dziedzinie sztuki tak duże, że po 
czterdziestce o dalszej karierze na scenie nie ma 
mowy. Nie wszyscy mogą zostać wykładowcami, 
choreografami czy objąć stanowiska kierownicze 
w instytucjach. Gdy dziesięć lat temu odebrano 
baletmistrzom uprawnienia do wcześniejszych 
emerytur, podniosło się larum. Niektórzy roz-
paczliwie szukali pracy poza zawodem, otwie-
rając pralnie czy jeżdżąc tirami. Inni lądowali na 
etatach szatniarzy lub bileterek. Na szczęście 
w 2015 roku udało się sfinansować i wdrożyć 
program wsparcia przekwalifikowania tancerzy. 
Idą za tym stypendia i doradztwo zawodowe. 

– Ale wciąż nie została rozwiązana systemo-
wo kwestia freelancerów – zastrzega prof. Ewa 
Wycichowska, wieloletnia dyrektor Polskiego 
Teatru Tańca. – A oni stanowią pokaźną gru-
pę wśród tancerzy. Brutalna prawda jest taka, 
że dyrekcje teatrów nie muszą się o tancerzy 
troszczyć, bo zespoły baletowe i tak będą dzia-
łać. Zawsze można na miejsce polskich tance-
rzy znaleźć artystów z Ukrainy, Rosji czy Azji – 
pointuje pani profesor.

Orkiestrowi związkowcy regularnie wra-
cają do pomysłu przywrócenia wcześniejszych 
emerytur dla instrumentalistów czy wokalistów. 
Podnoszą zazwyczaj kwestię różnorakich cho-
rób zawodowych, z którymi borykają się starsi 
muzycy. Ostinato oparte na emerytalnym tema-
cie nie spotyka się jednak z aplauzem ze stro-
ny polityków. Trudno wyobrazić sobie powrót 
do realiów z końca lat siedemdziesiątych, kiedy 
dzięki interwencji Stefana Sutkowskiego obni-
żono grupie dętej wiek emerytalny do pięćdzie-
sięciu lat! Trzeba przyznać, że powoli rośnie też 
młode pokolenie instrumentalistów, którzy są 
bardziej świadomi swojego ciała i higieny pracy. 
Dbają o odpowiednią postawę i starają się uni-
kać kontuzji. Pojawiły się zastawki z pleksigla-
su ekranujące blachę i perkusję. Podobnie jak 
zatyczki mają chronić słuch muzyków, którzy 
grając fortissimo, osiągają dynamikę piły łań-
cuchowej. Nie zmienia to jednak faktu, że nie 
wszyscy instrumentaliści mają ochotę być nesto-
rami dla orkiestrowych beniaminków. Dlatego 
ważna jest rola kierownika muzycznego, któ-
ry powinien dobrze wykorzystać potencjał star-
szych artystów.

– Nawet jeśli taka osoba nie będzie rów-
nie sprawna fizycznie i technicznie, co świeżo 

upieczony absolwent akademii, to ma olbrzymie 
doświadczenie – wyjaśnia Adam Banaszak, dyry-
gent i kierownik muzyczny Opery Wrocławskiej.  
– Ktoś, kto w orkiestrowym kanale spędził pół 
swego życia, pewne rzeczy czuje instynktownie. 
Ma rutynę, w najlepszym znaczeniu tego słowa, 
która potrafi uratować spektakl. 

Idzie  
nowe zajęciowe

Od stycznia tego roku dział księgowy w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej zużywa mniej 
papieru. Wprowadzony został zajęciowy system 
pracy zespołów artystycznych, czyli chóru, bale-
tu, orkiestry i śpiewaków. W TW–ON skończy-
ło się żmudne wyliczanie nadgrań. Teraz z góry 
wiadomo, ile muzyk powinien w danym miesią-
cu zagrać, co skutkuje stabilną (i dla większo-
ści wyższą) pensją. O systemie mówi się tak-
że „dienstowy”. Wzorowany jest bowiem na 
rozwiązaniach działających od lat u naszych 
zachodnich sąsiadów. Dienst to po niemiec-
ku dosłownie służba, ale też usługa, którą ma 
wykonać artysta. Każdy zatrudniony w orkie-
strze muzyk może świadczyć ich maksymalnie 
36. W praktyce, im więcej zatrudnionych muzy-
ków, tym więcej zajęć teatr może zorganizo-
wać dla orkiestry jako zespołu w każdym mie-
siącu. To może być spektakl, koncert lub próba. 
Osobno rozliczane są nagrania dla podmiotów 
zewnętrznych. Przekroczenia limitu nie powin-
ny się zdarzać, a jeśli wystąpią, to kierownik sek-
cji czy dyrektor muszą liczyć się z konsekwen-
cjami finansowymi. 

– Pod pewnymi względami mamy poczu-
cie większej sprawiedliwości – mówi Justyna 
Rogozińska-Czeżyk, skrzypaczka w TW–ON. 
– Jednocześnie została zachowana pewna ela-
styczność. Zamiast co miesiąc dzielić pracę ide-
alnie równo między muzyków danej grupy, kie-
rownik może próbować rozłożyć tę pracę na 
dłuższy okres. Muzyk może gdzieś wyjechać, 
a po powrocie „odrobić” zaległości. Można 
w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że nowy 
system wynagradzania to stary system z wyższą 
normą, ale i wyższą płacą zasadniczą oraz abso-
lutną koniecznością równego podziału pracy.

Reformę trudno oceniać kompleksowo, bo 
z powodu pandemii opera zawiesiła działalność. 
Ale związkowcy już zwracają uwagę na pew-
ne rzeczy do poprawki. – Przy tworzeniu syste-
mu trzeba pamiętać, że zajęcia zajęciom nie są 
równe. Inaczej obciąża czterogodzinny spek-
takl czy trzygodzinny koncert, a inaczej pró-
ba – mówi Arutr Gadzała. Justyna Rogozińska 
zauważa, że sztywny górny limit zajęć może 
być źródłem kłopotów: – Wystarczy, by jeden 
lub kilku muzyków było nieobecnych z powo-
du choroby, a cały mechanizm ulega zachwia-
niu. Prosty przykład. Jeden z kolegów w grupie 
wiolonczel zwraca się z prośbą do kierownika  
o dwa wolne tygodnie od 15 kwietnia. W zamian 
będzie w większym stopniu obciążony pracą  
w miesiącach kolejnych. Niestety tak się skła-
da, że 30 kwietnia muzyk łamie rękę, co wyklu-
czy go z pracy do końca sezonu. Oznacza to, 
że reszta wiolonczelistów w grupie będzie 
musiała wykonać pracę kontuzjowanego kole-
gi przez kolejne dwa miesiące, nie otrzymu-
jąc z tego tytułu żadnego dodatkowego wyna-
grodzenia! Może się też zdarzyć, że muzycy na 
tym samym stanowisku, otrzymujący to samo 
wynagrodzenie, lecz pracujący w różnych gru-
pach instrumentów w ogólnym rozrachunku 
wykonają na rzecz teatru różną liczbę zadań.  
I taka dysproporcja nie może być w żaden  

z Operą Wiedeńską. Wśród nich słynny pol-
ski bas-baryton Tomasz Konieczny, który 
w tym sezonie miał śpiewać kilka znaczących ról 
w gmachu przy Ringu. Konieczny już odwiedził 
prawnika i szykuje się do sporu z operą, która nie 
czuje się w obowiązku wypłacać pensji nieetato-
wym pracownikom. 

Kilka lat temu w Polsce pojawiały się próby 
odejścia od umów o pracę na rzecz cywilnopraw-
nych, ale podobne zakusy zostały skutecznie 
oprotestowane przez związkowców. Obecnie 
znajdują one zastosowanie, gdy trzeba znaleźć 
nagłe zastępstwo czy jednorazowo powiększyć 
skład. Ale chyba nigdy nie będą regułą. Warto 
przypomnieć, jakim skandalem zakończy-
ło się cztery lata temu wprowadzenie tak zwa-
nych umów śmieciowych w Teatrze Muzycznym 
w Gliwicach. System umów cywilnoprawnych 
jako fundament organizacji życia koncertowe-
go sprawdza się w przypadku solistów, czyli 
artystów co do zasady rozchwytywanych, lepiej 
opłacanych i z natury mobilnych. Ktoś powie, 
że w Anglii działa tak wiele świetnych orkiestr 
i nikt tam nawet nie marzy o etacie. – Ale pie-
niędzy w systemie jest dużo, a życie koncerto-
we przebogate – zauważa Sebastian Aleksandro-
wicz. – Muzyk ma z czego odłożyć na emeryturę 
i ubezpieczenie, i zawsze znajdzie jakąś dodat-
kową okazję do grania. W Polsce to tak nie dzia-
ła – dodaje. Pieniędzy jest w systemie mniej 
również dlatego, że prywatny polski biznes nie 
widzi interesu we wspieraniu oper czy filhar-
monii. Nieżyjący już milionerzy Jan Kulczyk 
i Aleksander Gudzowaty byli raczej wyjąt-
kami potwierdzającymi regułę. Dla odmiany 
w Stanach na mecenat panuje zdrowy snobizm. 
Lista „donorów” w programie dowolnego spek-
taklu MET jest zazwyczaj dłuższa niż streszcze-
nie libretta. Przedsiębiorcy i prywatne fundacje 
postępują tak nie tylko z powodu wspomniane-
go snobizmu czy miłości do sztuki. Często opła-
ca im się to ze względów podatkowych. Formal-
ne podstawy prawne dla działań sponsorskich są 
jasno określone. Tymczasem w Polsce, gdy firma 
leasingowa podarowała pewnej orkiestrze busa 
do jeżdżenia w trasy, dział księgowy pół roku 
głowił się, jak to rozliczyć. Więc niech nie dziwi, 
że biznesmeni wolą wspierać drużyny koszykar-
skie albo adoptować kukabury. 

Ale to  
już było…

Praca muzyka to fizyczna harówka. Skrzypek 
cierpi na te same schorzenia narządów ruchu co 
tenisista, a śpiewak musi dbać o zdrowie niczym 
lekkoatleta. Oboista po dniu wypełnionym grą 
ma prawo czuć się jak dmuchacz w hucie, bo 
statystycznie wykonuje taką samą pracę płuca-
mi. Poza najlepszymi, którzy najczęściej zosta-
ją solistami, większość muzyków z biegiem lat 
zaczyna borykać się z problemami rzutującymi 
na jakość gry. W niewesołym położeniu znajdu-
ją się także śpiewacy, bo w ich przypadku waż-
ny jest jeszcze wygląd. Zwłaszcza dzisiaj, gdy 
teatrem operowym rządzą reżyserzy. Alfredo 
Kraus mógł śpiewać Almavivę po sześćdziesiąt-
ce, ale co mają powiedzieć całe zastępy średnia-
ków, których reżyser odrzuca na starcie, bo cho-
ciaż głos mają jeszcze dobry, to wyglądają za 
staro? Basy, barytony i alty jeszcze znajdą dla 
siebie partie w wieku senioralnym. Ale tenorzy 
i soprany mają kłopot. 

Problemy muzyków i tak są niczym 
w porównaniu z dolegliwościami tancerzy bale-
tu. O ile w tańcu współczesnym istnieją chore-
ografie, których wykonawcą może być nawet 

Nawet jeśli samemu nie odwiedzasz filharmonii 
i nie odróżniasz trąbki od waltorni.

– Dowodem niech będą reklamy produktów 
premium wykorzystujące fragmenty operowych 
arii – mówi socjolog muzyki dr Adam Czech. 
– Kwartet smyczkowy, pianista, skrzypek czy 
trębacz uszlachetniają wesele, otwarcie eleganc-
kiego sklepu lub premierę nowego auta. Nieważ-
ne nawet, co tam grają, byle wyglądali – śmieje 
się socjolog i dodaje: – Podczas fuzji, jak wspólny 
koncert Metalliki i symfoników z San Francisco, 
muzycy orkiestry obowiązkowo muszą grać we 
frakach, żeby podkreślić, że są z innego świata. 

Ale nawet ten bezrefleksyjny szacunek 
zaczyna powoli ginąć. Narodowe Centrum 
Kultury zleciło niedawno badania nad dyna-
miką karier muzyków. Analizie podlegał także 
ich prestiż. Okazuje się, że sami zainteresowa-
ni swój zawód postrzegają jako niezbyt szano-
wany i plasują go gdzieś na końcu stawki, bli-
sko robotnika budowlanego i sprzątaczki. Jeden 
z respondentów przywoływał gorzkie wspo-
mnienia z premiery nowego modelu smartfo-
na. Personel salonu nazywał jego zespół kame-
ralny „muzykantami”, a ochroniarz nie chciał ich 
wpuścić na teren parkingu i trzeba było taszczyć 
futerały setki metrów. W muzykach zaczyna coś 
pękać i są bardziej skorzy do łamania konwe-
nansów dotyczących dorabiania poza profesją. 
I to w sposób, który pokoleniu profesora Płużka 
nie mieściłby się w głowie. Dorabianie jako par-
kieciarz, niania, egzaminator WORD czy słynne 
już jeżdżenie jako kierowca ubera to aktywno-
ści, które muzycy podejmują z coraz mniejszym 
wstydem. Bo w zasadzie czego mieliby się wsty-
dzić? Że chcą więcej zarabiać? 

Nożyce  
szeroko otwarte

Wśród polskich orkiestr krąży anegdota o tym, 
jak Mścisław Rostropowicz tłumaczył kiedyś 
muzykom Sinfonii Varsovii, dlaczego zajął się 
dyrygenturą. – Gdy robię ruch smyczkiem – 
wyjaśniał wybitny wiolonczelista – to wpada mi 
„one dolar”, a jak robię ruch batutą, to mam „ten 
dollars”. Muzycy parsknęli śmiechem, ale na co 
dzień do śmiechu wcale im nie jest. Romantycz-
ny kult wirtuozów i dyrygentów ma się dobrze, 
nawet jeśli do lamusa odeszły czasy dyktato-
rów batuty. Hierarchiczność jest w dużej mierze 
immanentnie wpisana w strukturę orkiestry. Dla 
większości muzyków jest oczywiste, że dyrygent 
albo solista powinni zarabiać więcej. Ale gdy im 
samym nie starcza do pierwszego, potrafią gło-
śno wyrazić niezadowolenie z tej dysproporcji. 

wielu młodych muzyków zarobki, jakie ofe-
ruje nawet najlepsza orkiestra, są po prostu 
mało atrakcyjne – dodaje profesor. Statystycz-
nie nawet co drugi członek państwowej lub  
samorządowej orkiestry szuka dodatkowego 
źródła dochodu poza macierzystym zespołem.

– Gdybym na początku swojej kariery nie 
ciągnął dodatkowego etatu i nie brał dodatko-
wych zleceń, to nie dostałbym kredytu. Bank 
mój wniosek wyrzuciłby do kosza – przyzna-
je szczerze Sebastian Aleksandrowicz, obo-
ista w Operze Narodowej. Chałtura, dżob, gra-
nie po pueblach. Tak zazwyczaj sami muzycy 
określają dorywcze zajęcia, którym się oddają, 
aby spiąć domowy budżet. Jest w tych określe-
niach sporo pogardy i być może trochę wstydu, 
że trzeba dorabiać. Ale czym innym jest zagranie 
tematu z Morricone na weselu, a czym innym 
są uprawianie kameralistyki czy praca dydak-
tyczna w szkole lub na uczelni. Dlatego Sebas- 
tian Aleksandrowicz zawsze reaguje, gdy ktoś 
pobłażliwie traktuje dodatkowe występy. – Gra-
jąc repertuar kameralny, uczyłem się innego fra-
zowania, wyczucia czasu muzycznego, świeżego 
podejścia do harmonii. Solowe i kameralistycz-
ne doświadczenie czyni mnie po prostu lepszym 
muzykiem orkiestry – przekonuje. – To jest jak 
otwarcie okna w dusznym pokoju. Każdy muzyk 
ma prawo grać coś spoza żelaznego repertuaru 
i wyjść z kanału.

Niektórzy muzycy przez to okno jednak 
wychodzą i nie wracają. Rezygnują z grania fil-
harmonicznego czy operowego na rzecz wystę-
pów kontraktowych w Chinach, Emiratach lub 
Malezji. Zakładają kwartety smyczkowe grające 
wyłącznie na tak zwanych eventach albo towa-
rzyszące wykonawcom popowym. Robi to wielu 
zdolnych, którzy z powodzeniem mogliby zasi-
lić orkiestry państwowe lub samorządowe.

Dyrektorzy przyjmują rozmaite strategie 
wobec dodatkowej aktywności zawodowej pod-
władnych. Czasami wręcz zachęcają do szuka-
nia zleceń, mając świadomość niskich pensji. 
Wygląda to trochę jak kapitulacja. Inni starają 
się z tym walczyć, zezwalając muzykom jedynie 
na pracę dydaktyczną. Uważają, że artysta nie 
powinien rozmieniać się na drobne. Tyle tylko, 
że pryncypialna walka z „graniem na statkach” 
czasem kończy się buntem, a znacznie częściej 
wybieraniem przez muzyków urlopu na żądanie 
oraz lewych L4.

Znikający  
prestiż

Odbiór społeczny instrumentalisty wykonują-
cego muzykę poważną jest pełen sprzeczności. 
Niekiedy można spotkać się z opiniami, że to 
w ogóle nie jest poważny zawód. „Czy smyczek 
zwiększa PKB? Czy zwykły człowiek potrze-
buje szarpidruta, skoro na YouTube ma co naj-
mniej równie dobrą muzykę, i to za darmo, 
i kiedy chce? W końcu dlaczego z MOICH podat-
ków ma być utrzymywane czyjeś hobby? Może 
5000+ dla muzyków, co?”. To jeden z komenta-
rzy zamieszczonych na stronie „Gazety Wybor-
czej” pod artykułem dotyczącym niskich 
zarobków w Filharmonii Narodowej. W tej wol-
norynkowej tyradzie wyjętej żywcem z epoki 
rothbardyzmu łupanego jak w soczewce skupia 
się częste wśród Polaków traktowanie muzyków 
oraz innych artystów jak darmozjadów. Ale też 
muzyk orkiestry może jawić się niczym kapłan 
w quasi-religijnym misterium. A przynajmniej 
jako ministrant. Parafrazując księdza Natanka, 
jak ktoś chadza do roboty we fraku albo wie-
czorowej sukience, to wiedz, że coś się dzieje. 

To między innymi doprowadziło do konfliktu 
orkiestry Filharmonii Poznańskiej z Grzegorzem 
Nowakiem czy, niedawno, Opery Wrocławskiej 
z Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim. Zwiększanie  
budżetu na kontraktowanie solistów przy jed-
noczesnym zamrożeniu płac muzyków tutti 
było krytykowane przez orkiestrę TW–ON. Fil-
harmonicy koszalińscy mają świetny budynek 
za 40 milionów złotych, a niektórzy z nich pła-
ce poniżej średniej krajowej. I nawet jeśli zdają 
sobie sprawę, że roboty budowlane finansowa-
ne są z innego budżetu niż pensje, poczucie nie-
sprawiedliwości nie znika. 

– To nie jest ostry stan zapalny, ale raczej 
przewlekła choroba. W instytucjach, w których 
artyści nie czują, że są wynagradzani w sposób 
właściwy i godny, istnieje podskórny żal – opi-
suje obrazowo Artur Gadzała, skrzypek Sinfonii 
Varsovii i jednocześnie przewodniczący Związ-
ku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków 
Orkiestrowych. – Zabrzmi to górnolotnie, ale 
muzycy zespołów artystycznych są jak sól zie-
mi w instytucjach kultury. Jeżeli po kilkunastu 
latach edukacji oferuje się takiej osobie grosze 
i jednocześnie winduje pensje solistom i dyry-
gentom, narasta rozgoryczenie, a czasem złość. 

W świecie muzyki poważnej, szczególnie zaś 
opery, wciąż obowiązuje w niemal nietkniętej 
postaci XIX-wieczny system gwiazdorski. Załóż-
my, że znana sopranistka zarabia 20 tysięcy euro 
za wieczór. Do niedawna, zwłaszcza w teatrach 
włoskich, zdarzało się, że drugie tyle wędrowało 
do niej pod stołem. Kiedy widzi się takie kwoty, 
mało kogo obchodzi, że śpiewaczka odprowadza 
od tego podatek i sama zapewnia sobie koszty 
dojazdu czy pobytu. Muzycy grający w kanałach 
przeżywają ciągły dysonans poznawczy. Z jed-
nej strony, ich gra musi być na wysokim pozio-
mie i jest niezbędna, żeby spektakl odniósł suk-
ces. Z drugiej, który meloman powie, że poszedł 
na Aidę albo Cyganerię, żeby posłuchać, jak radzą 
sobie drugie skrzypce w siódmym takcie trzeciej 
sceny pierwszego aktu. Melomani przychodzą 
posłuchać solistów. Kropka. To musi być frustru-
jące. Dlatego tak wiele zależy od kadry mena-
dżerskiej instytucji i muzyków zasiadających na 
artystycznym olimpie. To oni powinni dbać o to, 
by nożyce nie były zanadto rozwarte. 

Wolny strzelec  
celuje w etat 

Mimo niewysokich pensji podczas egzaminów 
do państwowych orkiestr o jedno miejsce walczy 
średnio dwudziestu młodych muzyków. Najwię-
cej kandydatów zgłasza się do kwintetu smycz-
kowego. To prosta konsekwencja wysokie-
go stopnia scholaryzacji. Mury uczelni co roku 
opuszczają setki instrumentalistów, którzy całe 
swoje młode życie oddali muzyce. W większo-
ści studiowali z pasji, nie z przymusu. Gdyby nie 
startowali w konkursie do państwowej orkie-
stry, to tak jakby jednym ruchem wyrzucili sie-
demnaście lat nauki do kosza. Poza tym goły 
etat muzyka orkiestry nadal jest etatem. Pozwa-
la zachować minimum stabilności ekonomicznej 
i socjalnej. Cennej szczególnie teraz, gdy pande-
mia zamroziła życie koncertowe. Muzycy nie 
zobaczyliby złamanego grosza, gdyby w Polsce 
panował taki system, jak w nowojorskiej Metro-
politan Opera. Tam muzykom płaci się dużo, ale 
tylko za wykonaną pracę. Na razie nie wiado-
mo, kiedy MET wznowi działalność, więc zastę-
py świetnych instrumentalistów, chórzystów 
i tancerzy znalazły się na lodzie w najdroższym 
do życia mieście w Stanach. W trudnej sytu-
acji znaleźli się też freelancerzy współpracujący 

Orkiestrowi  
związkowcy regularnie 

wracają do pomysłu  
przywrócenia 

WCZEŚNIEJSZYCH 
EMERYTUR  

dla instrumentalistów  
czy wokalistów

 Być może  
znajdujemy się  

U POCZĄTKU 
DŁUGIEJ DROGI  
do zreformowania 

systemu pracy polskich 
orkiestr. Przy tej okazji  

WARTO dokonać 
autorefleksji i rewizji 

CELÓW
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z KATARZYNĄ MEISSNER 
dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca 
rozmawia 

Jacek Marczyński

Jacek Marczyński: Co najbardziej dokucza mu-
zykom?

Katarzyna Meissner: Niepewność i poczucie 
zagubienia, bo nie wiedzą, jak będzie wyglądać 
ich życie. Są w różnych sytuacjach, jedni mają 
etat, inni nie, jedni mają kontrakty, drudzy funk-
cjonowali, prowadząc działalność gospodar-
czą, ale wszyscy doświadczają obecnych realiów 
w podobny sposób. Oczywiście chcemy, by wró-
ciła normalność i do tego dążymy, ale pomysł 
wprowadzenia muzyków do kanału orkiestrowe-
go, by zagrali Toskę, natychmiast zacznie budzić 
wątpliwości. 

I co zrobić z tą niepewnością?

Powrót normalności na szczęście już się zaczy-
na. Co ciekawe, bardzo różnie reagują dyrekto-
rzy instytucji. Niektórzy postanawiają wykorzy-
stać lato i organizować koncerty w plenerze. Inni 
zamknęli już sezon i rozpoczęli przygotowania 
do następnego, myśląc o kameralnych progra-
mach na początek. I są tacy, jak w poznańskim 
Teatrze Muzycznym, który chce grać przed-
stawienia w znacznie większej sali na tere-
nie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Nie oceniam, które z działań jest najwłaściw-
sze, wszystko zależy od konkretnej sytuacji i od 
miejsca, w którym instytucja funkcjonuje. Jak 
można porównać warunki Opery Narodowej 
z położeniem zespołów tanecznych niemających 
własnej siedziby? Do tego dochodzi niewiado-
ma wynikająca ze spotkania artysty z widzami. 
Jak zareagują na nowe otwarcie? Czy zaakceptują 
mało komfortowe siedzenie przez dwie godziny 
z maseczką na twarzy?

Który ze sposobów otwarcia instytucji jest 
najczęściej stosowany?

Wszystko się zmienia niemal z dnia na dzień, 
także dlatego, że Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przy naszym współudziale 
opublikowało kolejne wytyczne, bardziej szcze-
gółowe niż poprzednie. Określono na przy-
kład, jak powinni postępować muzycy z różnych 
grup instrumentów lub w jaki sposób dezynfe-
kować kostiumy. Mówimy też o potrzebie zbie-
rania w pierwszym okresie działalności danych 
od uczestników wydarzenia, by zapanować 
nad ewentualnymi ogniskami choroby. Wielu 
widzów przychodziło na koncert czy przedsta-
wienie w ostatniej chwili, teraz zapewne trzeba 
będzie zarejestrować się online lub przyjść wcze-
śniej, by podać swoje dane.

opłaca – umowa o dzieło czy zlecenie i czy warto 
zakładać własną działalność gospodarczą. Artyści 
wciąż nie zawsze wiedzą, co i kiedy jest dla nich 
korzystniejsze. Uruchomiliśmy też pomoc praw-
ną i psychologiczną – projekt „wspieraMY”. Jeśli 
chodzi o porady psychologów, mamy zabukowa-
ne wszystkie terminy. Porady prawne cieszą się 
mniejszym zainteresowaniem, ale też jest wię-
cej tego typu informacji online. Artyści korzy-
stają także z dostępnego na naszej stronie zbio-
ru wszystkich możliwych źródeł dofinansowania.

Jak psycholog może dziś pomóc muzykowi?

Niepewność może prowadzić do depresji. Spo-
tkanie z psychologiem pozwala uświadomić 
sobie, czy potrafimy sami się z problemami upo-
rać, czy potrzebny jest inny rodzaj wsparcia. 
Artyści bywają często ekstrawertyczni, potrze-
bują kontaktu, a nagle zostali zamknięci w domu. 
Widzieliśmy na YouTube czy Instagramie mnó-
stwo grających muzyków, tańczących tancerzy, 
tak silna była ich potrzeba ekspresji. To także jest 
forma radzenia sobie z problemami psychiczny-
mi. Zachęcamy muzyków, by byli aktywni, a tak-
że, by dbali o jakość takiego zapisu.

Sądzi pani, że ta internetowa fala streamin-
gowa przyniesie muzyce coś trwałego?

Internet będzie pełnił funkcję suplementu, żywy 
kontakt z muzyką jest nie do zastąpienia. Nawet 
jeśli ogląda się fantastyczne przedstawienie ope-
rowe z Paryża, brakuje energii bijącej ze sce-
ny, inny jest rodzaj naszego skupienia. Ale czas 
pandemii uświadomił nam możliwość dotarcia 
z muzyką w sieci do tych, którzy nie dojadą na 
koncert czy spektakl i dobrze byłoby, aby zain-
teresowanie tym medium się utrzymało. Artyści 
i instytucje powinni dziś promować swą muzy-
kę online. Ostatnie miesiące udowodniły, że wie-
le wydarzeń jest zarejestrowanych. Instytut chce 
zająć się archiwizacją tych nagrań i stworzyć 
ogólnodostępną platformę. Ze szczególną aten-
cją musimy podejść zwłaszcza do sztuki tańca, 
która jest niesamowicie ulotna, a bardzo rzadko 
bywa dobrze rejestrowana. Chcemy, by w projek-
tach, które będzie wspierał Instytut, rejestracja 
była elementem obowiązkowym dla celów archi-
walnych, naukowych, również dla popularyzacji. 
Trzeba będzie pokonać sporo kwestii prawnych, 
zwłaszcza związanych z prawami autorskimi, 
ale w rozmowach, które prowadziliśmy w ostat-
nich miesiącach, powszechnie zgłaszano wniosek 
stworzenia takiej ogólnopolskiej platformy.

Zaczęła pani kierować Instytutem Muzyki 
i Tańca dwa miesiące temu. Czy spodziewała 
się pani, co ją czeka?

Miałam wielkie nadzieje i na razie się nie zawio-
dłam. Pracują tu ludzie pełni pasji, świetni mery-
torycznie – dzięki temu łatwiej było mi odna-
leźć się w nowym miejscu. Po latach spędzonych 
w biznesie bardzo chciałam wrócić do kultury, 
aczkolwiek prowadzone teraz rozmowy o spo-
sobach dezynfekcji kostiumów scenicznych czy 
o wentylacji w budynkach teatralnych to dla mnie 
nowy obszar tematyczny. Niemniej rozmawia-
jąc o takich konkretach, w błyskawicznym tem-
pie zobaczyłam, jak dzisiaj funkcjonują instytucje 
kultury i nauczyłam się znacznie więcej, niż zdo-
łałabym w spokojniejszym okresie. Przede mną 
kolejny etap – zacznę jeździć po Polsce, by zoba-
czyć, jak działają instytucje taneczne i muzycz-
ne, jakie mają wyzwania i marzenia. I jak może-
my im pomóc.

Widz łatwo zaakceptuje nową sytuację?

Wierzę, że tak. Ludzie szybko wrócili do restau-
racji i kawiarni, wraca życie w miejscach publicz-
nych. Wydaje mi się, że strach przed przyjściem 
do teatru czy filharmonii nie będzie tak wielki, 
choć trzeba będzie zaakceptować dezynfekcję rąk 
czy noszenie w pierwszym etapie maseczki.

Chcemy, by jak najszybciej artyści wróci-
li do pracy, ale granie dla pięćdziesięciu 
widzów jest ekonomicznie nieopłacalne.

To prawda bolesna dla tych instytucji samorzą-
dowych, których dotknęły cięcia budżetowe. 
A tak się dzieje, choć na szczęście nie wszędzie. 
W instytucjach prowadzonych czy współprowa-
dzonych przez ministerstwo redukcji finanso-
wych nie ma. Jest za to opracowywany program 
rekompensat na pokrycie wynagrodzeń, by moż-
na było utrzymać zespoły zarówno artystyczne, 
jak i techniczne, bo w tych drugich często pracu-
ją ludzie o unikalnych umiejętnościach. Rozma-
wiamy też o możliwości dwuletniego rozlicza-
nia dotacji z programów ministerialnych. Byłaby 
to duża ulga, ale wiązałaby się prawdopodobnie 
z koniecznością zmiany ustawy budżetowej.

A co będzie z zamówieniami kompozytorskimi, 
które powinny być sfinalizowane w tym roku?

Minister Piotr Gliński dał uprawnienia dyrekto-
rom instytucji do akceptacji zmian w zapisach 
umów dotacyjnych. Dzięki temu możemy wyra-
zić zgodę między innymi na modyfikację for-
my nowego utworu czy realizację prawykona-
nia online. Natomiast zgodnie z regulaminem 
programu nie wchodzi w grę na przykład tyl-
ko napisanie utworu, który nie będzie publicz-
nie wykonany. Staramy się teraz wypracować 
w porozumieniu z MKiDN takie procedury, któ-
re umożliwią mimo wszystko realizację pełnego 
zadania w kolejnych latach.

A festiwale, które się nie odbędą, a dostały 
dotację na ten rok?

Część zmienia formułę na imprezę online, część, 
jak Festiwal Beethovenowski, przymierza się do 
nowych, jesiennych terminów. Niemal wszystkie 
wprowadzają zmiany w programie. Nawet jeśli 
został on mocno okrojony, utrzymujemy wyso-
kość przyznanej dotacji, chcąc zachować ciągłość 
funkcjonowania instytucji. Prawie wszystkie kon-
certy i festiwale rezygnują z wykonawców zagra-
nicznych – obecnie nie jest możliwe dogranie  

Dorota Ilczuk robiła badania pokazujące, ilu 
mamy artystów w Polsce. Ich liczba co roku się 
zmienia, przecież uczelnie wypuszczają kolej-
nych absolwentów. Poza tym, czy mówimy 
o muzykach profesjonalistach, czy także o ama-
torach? A jeśli włączamy tych drugich, to czy 
uwzględniamy i tych zajmujących się muzyką 
tradycyjną, która staje się coraz bardziej popu-
larna?

No właśnie, naszą rozmowę zdominowała muzy-
ka zwana poważną. A co z artystami z kręgu 
jazzu, muzyki klubowej, muzyki pop?

Nie odniosłam wrażenia, że rozmawiamy 
wyłącznie o muzyce klasycznej, bo problemy są 
podobne. W innych gatunkach też mamy festi-
wale, które się nie odbyły, w programie „Kultura 
w sieci” reprezentowane są wszystkie środowi-
ska. Do przestrzeni wirtualnej przenosi się na 
przykład Konkurs im. Seiferta dla skrzypków 
jazzowych. Każdy gatunek muzyki stoi przed 
problemem odzyskania kontaktu z publiczno-
ścią, co przy reżimie sanitarnym może być zresz-
tą trudniejsze w klubie niż w filharmonii. Łatwiej 
za to będzie zorganizować teraz latem koncert 
w plenerze. Przypomnijmy dawniejsze Warsaw 
Summer Jazz Days i świetną atmosferę koncer-
tów w Królikarni.

W czasie pandemii muzycy się do was zgła-
szają?

Dużą rolę odegrało ministerstwo, uruchamiając 
stypendia i program „Kultura w sieci”. Instytut 
dostaje różne pytania, otrzymał też świetną pro-
pozycję od studentów, którzy chcą latem organi-
zować zajęcia dla muzyków o zarządzaniu kul-
turą, o prawie autorskim, o tym, co bardziej się 

z nimi żadnej logistyki. W tym wszystkim jest 
bardzo dobra wiadomość dla polskich artystów – 
będą mieli dużo pracy jesienią. W programie festi-
walu Jazz Juniors pojawią się tylko młode polskie 
nazwiska, organizatorzy stwierdzili, że ta grupa 
najbardziej potrzebuje teraz wsparcia. Większa 
luka powstaje w imprezach konkursowych. Kon-
kurs Chopinowski odbędzie się za rok, Konkurs 
im. Wieniawskiego przeniósł się na październik 
2022. Konkursy im. Fitelberga i im. Szymanow-
skiego odbędą się w 2023 roku, w sprawie daty 
Konkursu im. Lutosławskiego rozmowy trwa-
ją, a nasz instytutowy Międzynarodowy Kon-
kurs Muzyki Polskiej pozostał przy planowanym 
wcześniej terminie – wrzesień 2021. Muszę przy-
znać, że obawiałam się, iż po okresie ciszy spo-
wodowanej pandemią, w przyszłym roku może 
nastąpić nadprodukcja wydarzeń przeniesio-
nych na nowe terminy. Wydaje się jednak, że jeśli 
instytucje muzyczne zaczynają się teraz otwierać, 
coś zadzieje się już jesienią.

Rozmawiamy o instytucjonalnej stronie życia, 
środowisko muzyczne jest jednak zróżnicowa-
ne, z mnóstwem ludzi pracujących często od 
koncertu do koncertu.

Pandemia bardzo ich dotknęła, także tych, 
o których prawie w ogóle nie pamiętamy, a ja nie 
deprecjonuję ich pracy. Chodzi mi o muzyków 
zatrudnianych przy różnych eventach bizneso-
wych. Są też artyści prowadzący działalność edu-
kacyjną, która uległa zawieszeniu.

Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak liczna 
jest to grupa?

Ten problem zbiega się teraz z pracami nad ustawą 
o uprawnieniach artysty zawodowego. Profesor  

sposób zbalansowana, bo jest zależna od 
obsady danego dzieła i liczebności muzyków 
w danej grupie – podsumowuje skrzypaczka.

To, co nowe dla warszawiaków, jest oswo-
jone przez część muzyków wrocławskich. Od 
kilku lat w trybie zajęciowym działa Chór 
Narodowego Forum Muzyki oraz Orkiestra 
Leopoldinum. Andrzej Kosendiak, dyrektor 
NFM i jednocześnie przewodniczący Zrze-
szenia Filharmonii Polskich jest gorącym orę-
downikiem zaszczepiania na gruncie polskim 
systemu dienstowego. – Eliminuje on pola 
niejasności – mówi. – Rozliczamy czas pracy 
w sposób bardzo sprawiedliwy. Muzyk ma być 
przygotowany, jego obowiązki są jasno okre-
ślone. Menadżer nie musi negocjować z muzy-
kami osobnych umów w związku z transmisja-
mi radiowymi czy nagrywaniem płyt.

Za coś jednak trzeba te prawa wykupić. 
Przesiadka z systemu nadnormowego na dien-
stowy wiąże się ze zwiększeniem wydatków 
na pensje dla pracowników artystycznych. I to 
nawet o połowę. W przypadku wrocławskim 
udało się uzyskać niewielkie dofinansowa-
nie z miasta, a także wygospodarować środki 
z bieżącego budżetu NFM. Dodatkowe źródło 
pieniędzy pochodzi ze zwiększonej aktywno-
ści koncertowej zespołów. Dla Opery Naro-
dowej kurek z pieniędzmi odkręciło Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Bez decyzji na szczeblu centralnym i transfe-
ru państwowych  środków podobne operacje 
raczej się nie powiodą. Przeciążone obowiąz-
kami samorządy wojewódzkie i miasta nie są 
skłonne do tak radykalnych transferów finan-
sowych. Dyrektor Kosendiak jest jednak opty-
mistą i uważa, że właśnie czas pandemiczne-
go zawieszenia jest dobrym momentem na 
refleksję i planowanie reform: – Byłoby wspa-
niale, gdyby Ministerstwo spojrzało na to 
jak na inwestycję: dajemy wam więcej i wię-
cej oczekujemy. Na przykład wykonywania 
polskiego repertuaru albo większej aktyw-
ności nagraniowej. Potrzebna jest odwaga  
i to, żeby wszystkie strony usiadły do stołu  
– mówi Andrzej Kosendiak i zwraca tak-
że uwagę na konieczność oddolnych zmian 
w samych orkiestrach. Wtóruje mu Bassem 
Akiki, dyrygent związany między innymi 
z Operą Narodową.

– Na początku potrzebny jest pomysł na 
zespół i konsekwentnie realizowana wizja 
– tłumaczy. – To nie jest tak, że są pieniądze 
i orkiestra z miejsca gra lepiej. Orkiestra naj-
pierw musi grać lepiej, mieć cel i wtedy znaj-
dują się pieniądze. To trochę jak w futbolu. 
Nawet jeśli jakiś miliarder podkupi najlep-
szych piłkarzy na planecie, to niekoniecznie 
zrobi z nich drużynę, która sięgnie po Puchar 
Świata – konkluduje.

Być może znajdujemy się na początku dłu-
giej drogi do zreformowania systemu pracy 
polskich orkiestr. Przy tej okazji warto doko-
nać autorefleksji i rewizji celów. Jakich orkiestr 
i jakich oper potrzebujemy? Na to pytanie 
powinni odpowiedzieć sobie samorządowcy 
i ministerialni decydenci. Wreszcie pozostaje 
sprawa imponderabiliów, których brak potra-
fi rozwalić nawet najlepiej dofinansowany  
i poukładany system.

– Kluczowe jest wzajemne zaufanie  
– mówi Adam Banaszak. – Nie wolno zapomi-
nać, po co to wszystko. Regulaminy i struktu-
ra organizacyjna mają służyć komfortowi pra-
cy, który bezpośrednio przekłada się na jakość 
artystyczną. Z niewolnika nie ma dobrego pra-
cownika, a tym bardziej artysty.

Strach przed 
powrotem nie będzie  

tak wielki
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eśli chodzi o życie koncertowe, które w swo-
im tradycyjnym wydaniu zamarło w pierwszej 
połowie marca, to skutecznie przeniosło się ono 
do internetu. Dlatego gdyby ktoś pytał o słowa 
klucze polskiego jazzu ostatnich miesięcy, oby-
łoby się bez niespodzianek: na pewno byłyby 
to „streaming”, ale i „niepewność”. Dodać moż-
na jeszcze „adaptację” – wszak zarówno artyści, 
instytucje, jak i słuchacze musieli (i wciąż muszą) 
do nieoczekiwanych warunków pod różnymi 
względami się zaadaptować. 

Dla odbiorców na pewno jest to czas nabywa-
nia nowych umiejętności: bez regularnego prze-
szukiwania internetu nie znajdzie się tych najcie-
kawszych koncertów. Potem trzeba zapisać sobie 
w bezpiecznym miejscu: co, kiedy i na jakiej stro-
nie będzie do wysłuchania – adresów jest co nie-
miara, kuszące zapowiedzi docierają niemal 
zewsząd. Co wybrać, z czego zrezygnować, a co 
zostawić na później? By ze spokojem odroczyć 
muzyczne spotkanie, niezbędne jest dotarcie do 
informacji o dostępności nagrań: czy będzie ono 
do obejrzenia po transmisji? Jeśli tak, to jak długo? 
Na Facebooku czy YouTube? Czy zdąży się pogo-
dzić wszystkie koncertowe plany? Takie pyta-
nia zadają sobie w czasach pandemii słuchacze, 
którzy przez transmisje chcą podtrzymać kon-
takt z muzyką improwizowaną. Podobne wyni-
kające z bogactwa internetowych atrakcji dyle-
maty trudno było w połowie marca przewidzieć. 
Szybko jednak okazało się, że nie tylko słuchacze 
tęsknią za koncertami, lecz także artyści nieza-
leżnie od okoliczności bardzo pragną dalej dzie-
lić się muzyką. 

W tym gronie znalazł się pianista Marcin 
Masecki, którego występy transmitowane z ber-
lińskiego mieszkania artysty cieszyły się dużą 
popularnością. Został zaproszony przez stołecz-
ny Teatr Studio, z którym od dawna współpracuje, 
by poprowadzić cykl „Masecki z domu”. W pierw-
szych pięciu odcinkach skupił się na repertuarze 
baroku i klasycyzmu – grał Bacha, Scarlattiego, 
Mozarta czy Beethovena – zaś w kolejnych zajął 
się jazzem pierwszej połowy XX wieku: od Scotta 
Joplina po Theloniousa Monka. Każde ze spotkań 
było okazją nie tylko do wysłuchania interpreta-
cji Maseckiego, lecz także do pogłębienia wiedzy: 
pianista kompetentnie opowiadał o wykonywa-
nych utworach oraz ich twórcach, ani trochę nie 
tracąc właściwej sobie spontaniczności. Niedziel-
ne koncerty gromadziły setki słuchaczy, a licz-
nik wyświetleń ostatniej transmisji wskazywał 
liczbę dziesięciu tysięcy. Pod względem muzycz-
nym i edukacyjnym, a także jeśli weźmiemy pod 
uwagę wytworzenie się wcale niemałej społecz-
ności odbiorców, cykle Maseckiego okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Ciąg dalszy internetowego 
koncertowania pianisty w drugiej połowie czerw-
ca: klasyczną kameralistyką zajmie się już nie solo 
w domu, ale z grupą muzyków w Teatrze Studio.

Podobnie bezpretensjonalny przebieg mia-
ło jeszcze co najmniej kilka muzycznych wyda-
rzeń. Do sieci przenieśli się na przykład młodzi 
artyści zrzeszeni pod szyldem KOLD (Kompo-
zytorzy Organizują Liczne Działania), wśród któ-
rych są największe talenty polskiej sceny jaz-
zowej: saksofonista Kuba Więcek czy pianista 
Grzegorz Tarwid. Mają za sobą studia w kopen-
haskim Rytmisk Musikkonservatorium, gdzie 
w ramach zajęć musieli co tydzień kompono-
wać utwory według wskazanych ograniczeń for-
malnych: określonego instrumentarium, zakresu 
dźwięków czy konceptu rytmicznego. Od ponad 
roku realizują podobne przedsięwzięcia w Polsce. 

Ostatnie dwa Spontaniczne Spotkania Kompozy-
torskie odbyły się online. W ich trakcie wybrani 
muzycy zagrali kilka nowych utworów skompo-
nowanych według wytycznych, a autorzy opowia-
dali o swych kompozycjach przez telefon i odpo-
wiadali na pytania. Dzięki takim wydarzeniom 
słuchacze nie tylko są świadkami prapremier, 
lecz także mogą niemało dowiedzieć się o warsz-
tacie kompozytorskim i wykonawczym muzy-
ków, a nawet zadawać artystom pytania. Trans-
misjom, które są do obejrzenia na Facebooku, 
pod względem technicznym daleko do profesjo-
nalnych realizacji, ale w ich odbiorze górę bierze 
satysfakcja z udziału w ciekawym i nietypowym 
wydarzeniu artystycznym. 

Szczególnie owocny okazał się też cykl 
zainicjowany przez wrocławski Ośrodek Dzia-
łań Artystycznych Firlej. Jego dyrektor Robert 
Chmielewski zaprosił czołowych polskich impro-
wizatorów do zarejestrowania solowych nagrań, 
które potem znalazły się na klubowym kana-
le na YouTube. Interesujące, różnorodne mini-
koncerty wykonali między innymi saksofonista 
Mikołaj Trzaska, Wacław Zimpel (tym razem nie 
na klarnecie, ale na pianinie i z użyciem mecha-
nicznego automatu perkusyjnego), perkusista 
Hubert Zemler czy klarnecista Paweł Szamburski. 
Swój recital dla Firleja nagrał także trębacz Piotr 
Damasiewicz, ale uczynił to nie w domu czy pra-
cowni, lecz w lesie w Beskidach. Z przyczepio-
nymi do ciała przeszkadzajkami przechadzał się 
i tańczył między drzewami, w różnych kierun-
kach słał hejnałowe frazy, wsłuchując się w śpiew 
ptaków i szelest runa leśnego.

akie kameralne, niekonwencjonalne wyda-
rzenia, organizowane nieraz w duchu DIY (skrót 
angielskiego do it yourself, czyli „zrób to sam”) 
mają swój niewątpliwy urok. Gdyby nie domowe 
okoliczności tworzenia nagrań, niewielka pewnie 
byłaby szansa na zobaczenie gumowych kaczu-
szek na pianinie Maseckiego, całkiem prawdzi-
wych kotów przechadzających się po klawiszach 
Zimpla w trakcie występu, czy tego, jakie ćwi-
czenia fizyczne wykonuje rano Tarwid. Nie są to 
rzecz jasna obserwacje kluczowe przy odbiorze 
sztuki. Możliwe jednak, że gdy za jakiś czas spo-
tkamy tych muzyków na żywo, mogą wydać nam 
się nieco bliżsi – nie tylko jako artyści, lecz także 
jako osoby prywatne. 

Z innego rodzaju wrażeniami wiążą się war-
szawskie koncerty pod hasłem „Muzyka dla 
SPATiFu”. W klubie tym, dzięki mecenatowi  

jednej z marek samochodowych, co sobotę odby-
wają się występy kameralnych składów. SPATiF 
w ciągu ostatnich dwóch lat stał się najprężniej 
działającą sceną jazzową w stolicy i brak tam-
tejszych koncertów (przede wszystkim z cyklu 
JazzState) bardzo doskwiera warszawskim słu-
chaczom. Sobotnie wieczory dają więc namiast-
kę znalezienia się w nastrojowym wnętrzu klu-
bu, ale proponowana muzyka żadną namiastką 
nie jest: niedługie wprawdzie, ale bardzo uda-
ne koncerty zagrały tam między innymi składy 
Shofar, Sza-Za czy duet Więcek–Tarwid. Podob-
nie jak podczas transmisji Maseckiego słuchacze 
hojnie dzielili się wrażeniami w komentarzach, 
toczyli spontaniczne dyskusje, wklejali obrazki 
z klaszczącymi dłońmi. Może niektórzy napraw-
dę bili brawo? Szkoda tylko, że „Muzyka dla 
SPATiFu” i koncerty Maseckiego były dostępne 
jedynie kilkadziesiąt godzin po transmisji.

Kolejna aktywność, która ma na celu uprzy-
stępnienie ulotnej muzyki improwizowanej, 
to dzielenie się archiwami przez festiwale czy 
instytucje kultury. Regularnie poszerzająca swe 
jazzowe zasoby Ninateka opublikowała w kwiet-
niu trzy znakomite koncerty, które odbyły się 
tam jeszcze przed pandemią: sekstetu piani-
sty Kamila Piotrowicza, kwartetu Polmuz i tria 
Details In The Air. Ogłoszenie dodania rejestra-
cji do zbiorów Ninateki opatrzono wszechobec-
nymi w ostatnich miesiącach słowami „zostań 
w domu”. Nic dziwnego, że ta sama fraza towa-
rzyszy wideo udostępnionym przez Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu, które organizu-
je Festiwal Pianistów Jazzowych. Postanowio-
no tam sięgnąć do archiwów z ostatnich kil-
ku festiwali, w wyniku czego na prowadzonym 
przez Centrum kanale YouTube do obejrzenia 
są interesujące koncerty, między innymi tria 
pianisty Mateusza Gawędy, kwartetu saksofoni-
sty Macieja Obary (oba z roku 2017) czy składu 
Stryjo (2018). Perłą w tym zbiorze jest porywa-
jący recital wybitnego pianisty Craiga Taborna 
sprzed dwóch lat. Warto również znaleźć czas 
na ponowne spotkanie z rewelacyjnym sekste-
tem Piotrowicza, ponieważ kaliskie nagranie 
dokumentuje zespół na innym etapie współpra-
cy aniżeli rejestracja na stronie Ninateki.

Nowej muzyki, wbrew temu, co mogło się 
wydawać u progu pandemii, zatem nie brakuje. 
Mamy czego słuchać w oczekiwaniu na powrót 
jazzu do klubów i na estrady – oby jednak ten 
nie kazał na siebie długo czekać. W końcu żadne 
wirtualne doświadczenie nie zastąpi fizycznego 
zanurzenia się w żywiole koncertowym, który 
akurat dla jazzu jest wyjątkowo istotny.

Choć  
zbliżamy się dopiero  

do półmetka  
2020 roku,  

możemy BYĆ PEWNI,  
że w plebiscytach  

na najpopularniejsze 
teraz słowo bank rozbiją 

hasła związane  
z EPIDEMIĄ

Maciej Krawiec
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Kreacje – inne
niż zwykle

o blisko dwóch miesiącach zamknięcia w domach 
jesteśmy już – mówiąc delikatnie – przesyce-
ni, a nawet znużeni kulturą online. Marzymy 
raczej o spędzaniu każdej wolnej chwili na świe-
żym powietrzu niż o śledzeniu kolejnych wyda-
rzeń w sieci. Trzeba jednak oddać sprawiedli-
wość artystom i instytucjom kultury, których 
zadaniem było nieustanne podtrzymywanie 
uwagi słuchaczy i widzów zarazem. Mamy już 
za sobą okres największych wpadek, w rodzaju 
ćwiczeń na obolały kręgosłup z rzeźbą Madonny  
z Krużlowej w tle (Muzeum Narodowe w Kra-
kowie), przeszła też wzmożona fala rozmaitych 
nagrań „kafelkowych”. Propozycje instytucji 
kultury w większości zaczęły wreszcie nabie-
rać oryginalnego charakteru, gdy okazało się, 
że życie społeczno-kulturalne wraca do względ-
nej normy. W tej sytuacji różne ciekawe inicja-
tywy przemknęły niemal niezauważone, zeszły 
na dalszy plan wobec odnawiania kontaktów z 
ludźmi i z przyrodą. Najgorsze zresztą być może 
przed nami. Owoce ministerialnego programu 
„Kultura w sieci” przyjdzie nam zbierać w cza-
sie, gdy – miejmy nadzieję – koncerty na żywo 
znów zaczną być normą. 

Warto odnotować co najmniej kilka pozy-
tywnych przejawów aktywności muzycznej 
w sieci w ostatnich tygodniach. Od początku 
kwietnia wyraźnie poprawiła się jakość nagry-
wanych recitali, zarówno pod względem dźwię-
kowym, jak i w sferze wizualnej. Znacznie lepiej 
odbiera się też koncerty, które w związku ze 
znoszeniem obostrzeń mogą już odbywać się we 
wnętrzach innych niż domowe – w salach kon-
certowych, teatrach czy w plenerze. 

Swoje dwutygodniowe muzyczne obser-
wacje zacząłem od recitalu niekwestionowanej 
legendy pianistyki, 91-letniej Lidii Grychtołówny 

i detalem (sześcian u Adama Myślińskiego w Recto-Verso, sznury i włosy  
w Kądzieli Anny Hop, fragmenty ciała w Środowisku naturalnym Joanny 
Drabik i Tailored reality Dana Ozeri).

Stało się tak, gdyż taniec czy ruch były tylko jednym z wielu i czasem 
wcale nie najważniejszym elementem tych etiud. Najbardziej taneczne, 
w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, były duety: Instalove Olgi i Vladimira 
Yaroshenko, Under the pink light Rosy Pierro i Rinalda Venutiego oraz Lato 
Antonia Lanzo. Pierwszy w uroczo zabawny sposób komentował szaleństwo 
robienia selfie, drugi był poetycką impresją na tle przyrody, a trzeci – miło-
snym duetem w plenerze. Z kolei najbardziej dojrzałe i wieloznaczne, rów-
nież dzięki formie filmowej, okazały się wspomniana Tailored reality Dana 
Ozeri i Unbound Raphaela Spykera. W obu choreografiach twórcy mówią 
o potrzebie wyjścia, wolności, oddechu, rozpostarcia skrzydeł i choć część 
tych miniatur jest filmowana w plenerach, czuje się, że jest tak tylko chwilo-
wo, że pozostaje to raczej marzeniem, tęsknotą niż rzeczywistością. Z kolei 
Escape Room Bartosza Zyśka, Unfolding matter Gianniego Melfi i Środowisko 
naturalne Joanny Drabik rozgrywają się w teatrze, ale jedynie Escape room 
mówi o zaplątaniu i odcięciu. Trudno nie wspomnieć, że w nostalgicz-
nym, czystym i subtelnym choreograficznie Unfolding matter podziwia-
my genialnie tańczącą (i pięknie sfilmowaną przez Tomasza Fabiańskiego, 
także tancerza PBN) Yukę Ebiharę. Zaskoczyła Anna Hop, znana z żartobli-
wych baletów, prezentując plenerowy film ruchowy. Jej Kądziel to impresja 
muzyczno-plastyczno-taneczna, skupiająca się na połączeniu dwóch osób 
nićmi owej kądzieli i muzyki, a wszystko… w polu rzepaku. Koniecznie też 
trzeba podkreślić oryginalność rozbudowanej etiudy Raphaela Spykera, 
nakręconej w wielu różnych przestrzeniach i z wykorzystaniem różnorod-
nych efektów multimedialnych. Brawurowe!

Któż mógł przypuszczać, że pozbawienie tancerzy Polskiego Baletu 
Narodowego możliwości tradycyjnej pracy w teatrze da tak niezwykłe rezul-
taty? Głównym celem warsztatów choreograficznych jest umożliwienie 
członkom zespołu spróbowania swoich sił w różnych aktywnościach poza-
tanecznych. Te „Kreacje” wyłoniły także kilka talentów filmowych.

Któż mógł przypuszczać,  
że POZBAWIENIE tancerzy  

Polskiego Baletu Narodowego możliwości  
pracy w teatrze da NIEZWYKŁE EFEKTY 
MULTIMEDIALNE, dopracowane, ciekawe  

i profesjonalnie zmontowane?

Coroczne warsztaty choreograficzne „Kreacje” w Polskim Balecie Naro-
dowym wrosły już na stałe w nasz pejzaż baletowy, a jednocześnie udo-
wodniły, że są wspaniałym inkubatorem wszelakich talentów (nie tylko 
choreograficznych!), drzemiących w tancerzach warszawskiego zespołu. 
Kreatywnym młodym ludziom nie przeszkodziły ani pandemia, ani lock-
down: 5 czerwca, gdy na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej miały się odbyć pierwsze pokazy „Kreacji 12”, otrzymaliśmy premie-
rę internetową dziesięciu zrealizowanych przez nich choreografii. Można je 
oglądać na platformie VOD Opery Narodowej do 19 czerwca. 

Tancerze zaprosili do współpracy przyjaciół i znajomych z rozmaitych 
branż. Powstały dzieła na wskroś multimedialne, w większości bardzo cieka-
wie i profesjonalnie zmontowane. Można nawet powiedzieć, że w niektórych 
to montaż i sposób sfilmowania stanowił o jakości finału. W tym oczywiście 
także zasługa samych choreografów, którzy musieli przecież zasugerować 
operatorom i montażystom, jak ich balet ma ostatecznie wyglądać na ekra-
nie. Niektóre prezentacje także pod względem filmowym zostały przygo-
towane samodzielnie przez choreografów tancerzy, będących w większości 
również wykonawcami swoich wizji. Jedni wybierali gotowe utwory z arse-
nału klasyki lub muzyki popularnej, inni pokusili się o kompozycje zamó-
wione specjalnie.

Powstał przekrój niezwykle interesujących etiud. Widać, że tancerze Pol-
skiego Baletu Narodowego wiedzą, co się dzieje nie tylko w światowej cho-
reografii. Jednocześnie ci, których prace mieliśmy okazję już podziwiać pod-
czas poprzednich „Kreacji”, w większości zachowali swój charakterystyczny 
rys, ale tym razem przełożyli go nie tylko na sam ruch, lecz także na sposób 
filmowania i składania filmowego obrazu w taneczną całość. Ogromne zna-
czenie miały również różnorodne przestrzenie, które autorzy choreografii 
wybrali – od zamkniętych, jak mieszkanie czy bar, przez liczne plenery, aż 
po pustkę rodzimej sceny. Wymóg dystansu społecznego oraz prezentacja 
online miały zbawienny wpływ na efekty: żaden z przedstawionych utwo-
rów nie był za długi ani „przegadany” i we wszystkich, nawet tych mówią-
cych o zamknięciu i chęci wydostania się, czy to fizycznego, czy mental-
nego, było czuć przestrzeń i swobodę – ze względu na wykonanie jedynie 
przez solistów lub duety oraz potrzebę pokazania ruchu w szerokim kadrze. 
Inna sprawa, że niektórzy twórcy po mistrzowsku operowali zbliżeniem 

W  
oczekiwaniu  
na ŻYWE  
dźwięki

Poprawiła się jakość nagrywanych recitali. 
Znacznie lepiej odbiera się też koncerty, które 

mogą już ODBYWAĆ SIĘ we wnętrzach 
innych niż domowe

Mateusz Borkowski

(24 maja, YouTube). Obcowanie w niedziel-
ne popołudnie z grą pełną najwyższej kultury  
było prawdziwą przyjemnością. Zachwyca-
ła swoboda gry, emanowały z ekranu chary-
zma i spokój. To cudowne obser-
wować artystę, który już nic nie 
musi – ani z nikim się ścigać, ani nic 
nikomu udowadniać, jedyne cele 
stawia samemu sobie, a my możemy być tego 
cichymi świadkami. W tym salonowym reci-
talu najbardziej urzekły mnie walc La plus que 
lente i Clair de lune Debussy’ego oraz finałowa 
Dedykacja Schumanna w opracowaniu Liszta. 
Ogromne uznanie należy się inicjatywie Fundacji 
Art & Progress, która niejako przypomniała nam  
o tej wielkiej pianistce i pokazała wielu młod-
szym, że świetną formę, doskonałą technikę  
i magnetyzującą osobowość można mieć nieza-
leżnie od wieku. 

  czasie pandemii jako formę prasówki trak-
tuję zaglądanie na profile różnych artystów. 
I tak, co jakiś czas na Instagramie oglądam prze-
pełnione humorem muzyczne anegdoty Itzhaka 
Perlmana, który poza gawędą zawsze obdarowu-
je nas krótkim fragmentem zagranym na skrzyp-
cach. Na podobnej zasadzie „co słychać w cza-
sie pandemii u…” trafiłem na Facebooku na Anne 
Sofie von Otter i jej wykonaną ad hoc, w domo-
wym ogrodzie szwedzką kołysankę En borde inte 
sova. Małe, bezpretensjonalne przyjemności, 
które niewątpliwie cieszą. 

Przyjemnością było także słuchanie cyklu 
„Masecki z domu. Złoty okres amerykańskie-
go jazzu” Marcina Maseckiego we współpracy ze 
stołecznym Teatrem Studio. Podczas finałowego 

koncertu (31 maja, Facebook), transmitowanego 
z berlińskiego mieszkania, wszechstronny arty-
sta zaprezentował na pianinie klasykę bebopu 
oraz standardy Charliego Parkera, Buda Powella  
i Theloniousa Monka. Niezwykle merytorycz-
ne, historyczne podejście do jazzu, ale ze znaną 
u pianisty swadą i otwartością. No i oczywiście 
nie dający się pomylić z niczym innym dźwięk 
jego pianina. 

Pozostając w klimacie jazzowym, z przy-
jemnością obejrzałem „Domówkę z Dwójką”  
w pięknej ogrodowej scenerii, której gospoda-
rzami byli wytrawna wokalistka Aga Zaryan 
i towarzyszący jej pianista Michał Tokaj 
(30 maja). Najbardziej urzekł mnie utwór do 
wiersza Miłość autorstwa poetki i harcerki 
Krystyny Krahelskiej, która w wieku trzydziestu 
lat zginęła w powstaniu warszawskim. Do swo-
jego szwajcarskiego domu w ramach „Domówki” 
zaprosiła nas 6 czerwca Agnieszka Budzińska-
-Bennett. Wielokrotnie słuchałem jej w różnych 
obsadach i okolicznościach, jednak za każdym 
razem nie mogę wyjść z podziwu dla jej wszech-
stronnego talentu, erudycji i naturalności, z jaką 
gra i śpiewa. Domowy recital był świetną oka-
zją do zaprezentowania tej wszechstronności. 
Artystce grającej na sinfonii i harfach towarzy-
szyła gościnnie Elizabeth Rumsey na violi d’arco 
i lirone. Wśród utworów Hildegardy z Bingen, 
polifonii ze szkoły paryskiej, psalmu Mikołaja 
Gomółki w wersji instrumentalnej czy przepięk-
nych irlandzkich i angielskich pieśni tradycyj-
nych była też niespodzianka: zagrane na koniec 
na fortepianie – Sarabanda z Humoresques de 
concert op. 14 Ignacego Jana Paderewskiego oraz 
Mazurek op. 50 nr 1 Karola Szymanowskiego. 
Kolejny raz Budzińska-Bennett mnie zaskoczy-
ła. Do tego wspaniałego, przekrojowego i świet-
nie zrealizowanego recitalu można wracać, bo 
jest on dostępny na YouTube. 

Wzorcowym przykładem, jak w czasie izo-
lacji tworzyć treści muzyczne na potrzeby sie-
ci, jest cykl wideoinstalacji oper barokowych 

i klasycznych Warszawskiej Ope-
ry Kameralnej „operaOK!”, któ-
rego kuratorem jest Tomasz Cyz. 
Już rozpoczynający cykl Orfeusz 

Monteverdiego w reżyserii Cyza (YouTube, 
kwiecień 2020) udowodnił, że można w gatunku 
operowym stworzyć coś nowego, oryginalnego,  
co nie będzie ani koncertem, ani też dokona-
ną 1:1 rejestracją tradycyjnego spektaklu, tylko 
zwartą, stworzoną od podstaw kilkudziesięcio-
minutową formą. Formą korzystającą z filmowej 
narracji i montażu, czerpiącą z różnych rodza-
jów teatru i wykorzystującą środki graficzne, co 
świetnie sprawdza się w internecie. Udostępnia-
ne na YouTube dzieła prezentują świeże spoj-
rzenie na tytuły dawnej opery i stanowią dobry 
punkt wyjściowy do dyskusji nad ich współcze-
snym odczytywaniem. Powstało coś na kształt 
prawdziwej internetowej sceny operowej, która 
ma rację bytu w warunkach pandemii. Z dwóch 
oper, a precyzyjniej fragmentów oper Mozarta, 
które w tym czasie widziałem – Don Giovanni 
(również w reżyserii Cyza) oraz Apollo i Hiacynt 
(w reżyserii Joanny Braun), bardziej przemó-
wiła do mnie ta druga. W oszczędnej w środ-
kach inscenizacji reżyserka sięgnęła po teatr 
cieni, co w ciekawy sposób budowało napięcie.  
W rolach głównych mogliśmy posłuchać 
(a także zobaczyć cienie ich twarzy) Jana Jakuba 
Monowida (Apollo) i wspaniałej Anny Wolfinger 
(Hiacynt). Z kolei w Don Giovannim pod batu-
tą Tadeusza Kozłowskiego możemy podzi-
wiać Stanisława Kuflyuka (w tytułowej roli), 
Remigiusza Łukomskiego (Komandor), Natalię 

Rubiś (Donna Elwira), Ingridę Gápovą (Zerlina) 
i Ewę Majcherczyk (Donna Anna). 

Ta ostatnia sopranistka jest też współautor-
ką niezwykle obiecującego i zabawnego cyklu 
„Korona mi z głowy nie spadnie”. Charaktery-
styczne animacje (Magdalena Nowacka-Kolano), 
zdjęcia z drona i ciekawy literacki koncept 
(teksty autorstwa Sylwii Chutnik), będący świe-
żym spojrzeniem na znane arie, po pierw-
szym odcinku (Aria balkonowa) uważam za bar-
dzo udany. W tej filmowej etiudzie (w reżyserii 
Majcherczyk i Kornela Wieczorka) usłyszeliśmy 
fragmenty arii Casta diva z Normy, Habanery  
z Carmen i duetu kwiatów Scuoti quella fronda 
di ciliegio z Madame Butterfly w wykonaniu Ewy 
Majcherczyk i Anny Bernackiej. 

Do kategorii odkryć zaliczyłbym także 
„Domówkę kultury”, czyli cykl wciągających 
rozmów, które na Facebooku zamieszczają dwaj 
muzycy i dziennikarze: kontrabasista Sebastian 

Wypych i bandoneonista Piotr Kopietz. 
Zupełnie przypadkiem, bo przez Karola 
Marianowskiego, który dokonał w trakcie pan-
demii rejestracji Suit wiolonczelowych Bacha 
w piwnicy dla Orphée Classics, natrafiłem na 
odcinek, którego bohaterką była wiolonczela 
i grający na niej artyści. Wystąpili między inny-
mi Rafael Figueroa, pierwszy wiolonczelista 
Orkiestry Metropolitan Opera, grająca na fide-
lach kolanowych Maria Pomianowska oraz wio-
lonczeliści młodego pokolenia: Marcin Zdunik, 
Krzysztof Lenczowski i Bartosz Koziak, a tak-
że przywoływany we wspomnieniach Dominik 
Połoński. Na początku przeraziła mnie długość 
(cztery godziny!), ale rozmówcy i poruszane 
tematy okazały się skutecznym magnesem. 

Dwutygodniowe obcowanie z muzyką w sie-
ci zakończyłem koncertem, któremu w formie 
najbliżej było do występów sprzed pandemii 
i który był obietnicą nadchodzącej normalności, 

tak przez wszystkich wyczekiwanej. Mam tu 
na myśli występ Capelli Cracoviensis w pustym 
Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Po raz 
pierwszy od marca zapomniałem na chwilę  
o okolicznościach i podziwiałem nie tylko utwo-
ry Corellego (Concerto grosso D-dur op. 6 nr 1  
i c-moll op. 6 nr 3) i Bacha (Koncert skrzypcowy 
E-dur BWV 1042), lecz także piękne, przypomi-
nające barokowy teatr wnętrze. Ktoś nawet sko-
mentował na Facebooku, że „widziana ze sceny 
widownia Teatru Słowackiego daje ciekawe i nie-
pokojące, barokowe z ducha tło”. Prowadzony 
przez Roberta Bacharę zespół aż palił się do grania 
i widać, że to spotkanie na żywo sprawiało muzy-
kom wiele radości, co przełożyło się na pozytyw-
ny odbiór koncertu w sieci. Kończąc ten autor-
ski przegląd wydarzeń, życzę Państwu i sobie 
abyśmy w nadchodzących tygodniach obcowali  
z muzyką coraz częściej na żywo, a coraz mniej  
z przymusu w internecie.

Katarzyna Gardzina

25.05–07.06.2020
internet
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Benjamin Bernheim 
(Massenet, 
Donizetti, Gounod, 
Verdi, Czajkowski, 
Godard, Berlioz, 
Puccini),  
PKF – Prague 
Philharmonia, 
Emmanuel Villaume 
(dyr.)
Deutsche Grammophon 
2019, 4836078  
(63’)

A Te, O Cara. 
Stephen Costello 
Sings Bel Canto, 
Kaunas City 
Symphony, 
Constantine 
Orbelian (dyr.)
Delos 2018,DE3541 
(49’)

Rolando Villazón, 
Mozartissimo  
– Best of Mozart
Deutsche Grammophon 
2020, 4837917  
(82’)

Najsłynniejsi  
wkroczyli już w wiek dojrzały  

i dobrze ich znamy. Warto więc obserwować 
poczynania młodszych tenorów,  

którzy są pełni ambicji,  
NIEKIEDY WIĘKSZYCH  

niż możliwości

Tenor 
nie wszystko

może

iekawa jest zwłaszcza grupa Amerykanów. 
Ubiegłorocznego zdobywcę International Opera 
Awards dla najlepszego śpiewaka, Charlesa 
Castronovo trudno, co prawda, zaliczyć do 
kategorii młodych tenorów. Ma czterdzieści 
cztery lata, ale to on w ostatnich sezonach na 
scenach europejskich dominował w repertu-
arze verdiowskim. Młodszy prawie o deka-
dę jest Michael Fabiano, o którym brytyjski 
„The Sunday Times” napisał, że „może zostać 
najwybitniejszym tenorem amerykańskim od 
czasu Richarda Tuckera”. Dysponuje głosem 
lżejszym niż Castronovo, o pewnie wyśpie-
wanych wysokich dźwiękach. Jego interpreta-
cjom brakuje wszakże wyrazistości, jak podczas 
At-Home Gala Metropolitan Opera, gdy zmagał 
się z arią Leńskiego z Eugeniusza Oniegina.

Znacznie ciekawszym tenorem jest jego 
niemal rówieśnik Stephen Costello, które-
go pierwsza solowa płyta była w tym roku 
nominowana do Grammy. Tytuł zaczerpnięty  
z Purytanów – A Te, O Cara – mówi właściwie 
wszystko, Amerykanin postanowił pokazać 
się w repertuarze belcantowym. Otrzymali-
śmy więc zestaw hitów. Z rzeczy mniej popu-
larnych jest jedynie aria tytułowego bohate-
ra z Dom Sébastien Donizettiego, zaśpiewana 
jednak z włoskim tekstem (podobnie jak aria 
Ferranda z Faworyty). Całość utrzymana jest  

C

Jacek Marczyński

zatem w jednorodnej konwencji stylistycznej, ale 
stanowi dowód, że Stephen Costello dysponuje 
dobrym warsztatem. Album otwiera – jakże by 
inaczej – Ah! mes amis z Córki pułku z dziewięcio-
ma wysokimi „c”. Ten ostatni wysoki dźwięk w 
finale arii śpiewak przeciąga nieco ponad miarę. 
Skłonność do popisu przejawia nie tylko w tym 
przypadku, ale to drobna słabość na tle tego, co 
prezentuje. Czuje on reguły belcanta i tej muzyce 
– w większej dawce jednorodnej – potrafi nadać 
różne rodzaje ekspresji.

Trzy arie zaśpiewane przez Costello (Una 
furtiva lagrima z Napoju miłosnego, Parmi 
veder le lagrime z Rigoletta, Fra poco a me ricovero 
z  Łucji z Lammermooru) znajdziemy i na debiu-
tanckim albumie Benjamina Bernheima. Trzy-
dziestopięcioletni tenor to największa nadzie-
ja Francuzów obok Stanislasa de Barbeyraca. 
Ten drugi specjalizuje się głównie w repertu-
arze Mozartowskim, natomiast Bernheim posta-
nowił udowodnić, że jest śpiewakiem wszech-
stronnym. Jego płyta to składanka popularnych 
numerów z jednym muzycznym odkryciem – 
arią z opery Dante Benjamina Godarda o miłości 
włoskiego poety do Beatrycze. Interpretacje 
Costello są dojrzalsze i rzec można, bardziej 
świadome, Bernheim ujmuje młodzieńczą natu-
ralnością. Ma chyba najciekawszy głos ze wszyst-
kich tenorów nowej generacji, o miękkiej bar-
wie i naturalnym brzmieniu w całym rejestrze. 
„Opera Now” określiła, że jest to głos „nieska-
zitelny i czysty, poruszający się od delikatnego 
pianissima do heroicznego forte”. Nie dodano, że 
w tym okresie rozwoju jest to typowy głos lirycz-
ny, który ładnego piana używa często po to, by 
na takim tle lepiej wybrzmiało w tej samej arii 
nie najmocniejsze forte. Przykładem jest choćby 
Pourquoi me réveiller z Werthera. Niekiedy to piano 
przechodzi wręcz w falset (En fermant les yeux  
z Manon Masseneta). Niektóre fragmenty zosta-
ły zaśpiewane na granicy możliwości głoso-
wych (aria Rudolfa z Luisy Miller czy właśnie 
z Werthera). Jeśli jednak Bernheim wciela się 
w bohaterów wokalnie zgodnych z jego rodzajem 
głosu, takich jak Nemorino czy Romeo, przyku-
wa uwagę, a wręcz potrafi wzruszyć.

Rozsądne dobieranie repertuaru i nieszafo-
wanie głosem jest ważne w każdym momencie 
kariery, a w młodym wieku zwłaszcza. Przekonał 
się o tym boleśnie Rolando Villazón, gdy dekadę 
temu musiał zamilknąć na dłuższy czas. Wrócił, 
ale dziś, gdy powinien być u szczytu możliwości 
wokalnych, częściej zajmuje się reżyserią. Oczy-
wiście także śpiewa, ale głównie Mozarta, które-
go lekceważył, gdy cieszył się największą sławą. 
Docenił go, kiedy po kuracji starał się odbudować 
formę wokalną. Oddał mu też hołd pierwszym 
od pięciu lat solowym albumem Mozartissimo. 
Nagrał niemal wszystkie tenorowe arie z najważ-
niejszych oper; do kompletu brakuje Tamina, ale 
Czarodziejski flet reprezentuje… Papageno w czte-
rech fragmentach przetransponowanych na głos 
tenorowy. Te interpretacje Villazóna są nijakie i 
bez wdzięku. Zdecydowanie lepiej wypada jako 
Don Ottavio czy cesarz Tytus, a także w trzech 
ariach koncertowych, mimo że jego prowadzo-
ny szeroko głos nie ma tego blasku co dawniej. 
Artysta poskromił żywiołowość, która cechowa-
ła jego interpretacje, ale energii w tym śpiewaniu 
jest nadal dużo, co muzyce Mozarta posłużyło. 
A że Rolando Villazón to nadal dobre nazwi-
sko, towarzyszą mu dwie renomowane orkie-
stry: Mahler Chamber Orchestra pod dyrekcją 
Yannicka Nézet-Séguina i London Symphony 
Orchestra z Antoniem Pappano. 

W ostatnim czasie wytwórnia Deutsche 
Grammophon kilkakrotnie zaskakiwała dość 
jałowymi brzmieniowo płytami z muzy-
ką fortepianową, co w dużej mierze przeczy 
wysokiej pozycji firmy na światowym ryn-
ku. Nigdy nie pomyślałbym jednak, że jaki-
kolwiek profesjonalny realizator dźwięku 
jest w stanie z pełną świadomością tak dra-
stycznie zaingerować w koncertowe nagra-
nie Grigorija Sokołowa. Dla mnie, jako fana 
i wieloletniego wyznawcy artysty, jest to 
absolutny cios poniżej pasa. Co z tego, że 
Sokołow niemal wszystkie wydane na dwóch 
płytach kompozycje zagrał po mistrzowsku, 
skoro zostało to zniszczone? Cały materiał, 
a zwłaszcza część druga recitalu brzmi głu-
cho i zdaje się sztucznie przytłumiona, co 
najprawdopodobniej ma związek z zasto-
sowanym zabiegiem noise reduction. Część 
zarzutów można do pewnego stopnia uspra-
wiedliwić akustyką kościoła, w którym 
utrwalono utwory Brahmsa, myślę jednak, 
że dobry realizator nawet w tak trudnych 
warunkach mógłby z powodzeniem stanąć 
na wysokości zadania i zadbać o efekt maste-
ringu.

W tym kontekście niełatwo mi w peł-
ni uwypuklić zalety gry Grigorija Sokołowa, 
z wielką trudnością rozpoznałem bowiem 
jego idiomatyczny i wspaniały dźwięk. 
Odniosę się wyłącznie do zabiegów wyko-
nawczych, związanych z agogiką, artykulacją 
oraz eksponowaniem struktur melodyczno-
-harmonicznych. Nie da się ukryć, że to wła-
śnie druga Brahmsowska część skompilowa-
nego recitalu budzi mój najwyższy podziw. 
Pianista w mistrzowski sposób (jest to sły-
szalne zwłaszcza w utworach op. 119) za spra-
wą wolnych temp i ultraprzejrzystej artykula-
cji potrafi odsłonić przed słuchaczem nowy, 
nieznany wcześniej, majestatyczno-kontem-
placyjny wizerunek tej muzyki. Nagranie 
w wielu detalach przypomina interpretacje 
artysty z ostatniego warszawskiego recitalu 
w grudniu 2019 roku.

Z kolei punkt kulminacyjny części pierw-
szej stanowi cykl Bagatel op. 119 Ludwiga 
van Beethovena. Pianista zaskakuje  
tu dużą agogiczną różnorodnością. Każda 
Bagatela jest traktowana jako zaledwie szkic 
czy impresja, co wcale nie jest łatwe do osią-
gnięcia.

Liczę na to, że Sokołow w przyszłości 
zadba o swoich miłośników i albo pozwo-
li na oficjalne transmisje swoich koncertów, 
albo zmieni wytwórnię lub przynajmniej 
realizatora dźwięku.

Grigorij Sokołow  
i blamaż DG

Grigory  
Sokolov, 
Beethoven, 
Brahms
Deutsche 
Grammophon  
2020, 
00028948365708 
(126’)

Dariusz Marciniszyn
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Tę oczywistą oczywistość uświadomił mi kiedyś Bruno Cocset, niezrówna-
ny pasjonat „nowych dawnych” instrumentów. Od wielu lat działa w tande-
mie z lutnikiem Charles'em Riché, poszerza swoją kolekcję wiol, wiolonczel 
i wskrzeszanych dziwolągów, łączących cechy obu tych rodzin. Na potrzeby 
najnowszej płyty powstało pięć wiol inspirowanych między innymi malar-
stwem El Greca. Kto ciekawy, może poczytać więcej o trudnej sztuce rekon-
strukcji, rodzajach używanego drewna (cyprys, orzech włoski, tuja, klon, 
świerk, cedr), detalach pracy detektywistyczno-naukowo-artystycznej. 

Niezwykła rzetelność historyczna i otwartość Cocseta, połączone z naj-
wyższej jakości sztuką wykonawczą, są od lat powodem moich zachwytów. 
W najnowszym albumie artysta proponuje nam dodatkowo rozrywkę inte-
lektualną i praktycznie podaną sporą porcję wiedzy. Jak wypełnić puste prze-
strzenie między nutami, ozdobić kadencję, tworzyć wariacje? Jak rodziła się 
sztuka wirtuozerii instrumentalnej oparta na improwizacji poddanej regu-
łom? Jak opracować znaną piosenkę czy bas lubianego tańca na wiele róż-
nych sposobów? Tego właśnie dowiadujemy się, słuchając dwudziestu sied-
miu przykładów pochodzących z wydanego w 1553 roku Trattado de Glosas, 
słynnej pracy mieszkającego w Neapolu hiszpańskiego muzyka i kompozy-
tora Diega Ortiza. Rzadki to przypadek, gdy podręcznik stał się jednocze-
śnie obiektem sztuki i zbiorem wykonywanej wciąż muzyki. Zawartą w nim 
wiedzę można zestawić z bliską technice dyminucji i wariacji nauką retory-
ki. Czterdzieści lat przed jego publikacją Erazm z Rotterdamu stworzył ana-
logiczny, poświęcony tej sztuce traktat. Daje w nim wirtuozowski popis, 
przekazując treść jednego zdania na dwieście różnych sposobów. Muzycz-
ny ekwiwalent tego osiągnięcia stanowią zawarte w pracy Ortiza przykła-
dy, zebrane w znacznie krótsze cykle (najwyżej ośmioczęściowe). To prze-
cież początek dziejów muzyki instrumentalnej, daleko jeszcze do słynnych 
Wariacji Goldbergowskich czy tych na temat walca Diabellego. 

Les Basses Réunies, przedstawiając kompletny repertuar II księgi 
Trattado de Glosas, dołącza do nich kilka kompozycji innych twórców. Przy-
pomina świetność hiszpańskiej muzyki tego czasu, nazywanego „zło-
tym wiekiem” – jest więc i polifonia wokalna, wykonana instrumental-
nie przez zespół wiol. Kilka razy solo, ale przede wszystkim kameralnie, 
główne partie grają Cocset i Balestracci. Oni wiodą prym, ale smakowanie 
brzmienia „dawnych nowych” instrumentów jest również atutem tej płyty.  
Prostota i wirtuozeria, która przemienia banalne z pozoru melodie w kolej-
ne ich wcielenia, zmysłowa przyjemność i wielka satysfakcja intelektualna, 
błogi spokój i zawrót głowy. Intensywność i rozmaitość doznań nie tylko dla 
koneserów. 

Radość słuchania nowych nagrań szwajcarskiego Sollazzo Ensemble jest 
tym większa, że stanowi rzadkość. W ostatnich dekadach nie ma bowiem 
tłoku na scenie wykonawców zajmujących się średniowieczem. Można też 
narzekać, że najlepsze głosy uciekają zwykle do świata baroku, że niewie-
lu chce, jak Marc Mauillon, łączyć obydwa obszary. Proponuję więc zacząć 
od końca, od zamykającego program trzyminutowego utworu A poste messe. 
Popis olśniewającej wirtuozerii i jakość śpiewu zachwycą i wciągną każdego. 

Czwarty album działającego od sześciu lat zespołu pokazuje muzyczną 
i poetycką sztukę jesieni średniowiecza i przedwiośnie rodzącego się huma-
nizmu, który z Włoch niebawem rozleje się po całej Europie. Florencja i czas 
świetności dwieście lat przed narodzinami opery, kilka dekad przed konse-
kracją katedry. Ten album to wysmakowany zapis muzyczny sztuki upra-
wianej tu w drugiej połowie XIV wieku – wyrafinowanej, ale też uwodzi-
cielskiej, momentami niemal romantycznej… Rozkwit średniowiecznych 
ogrodów muzycznych, w których zgodnie z legendą milkły ptaki zasłu-
chane w improwizacje organowe Landiniego – przywołany w komentarzu 
obraz jest dopełnieniem dźwiękowej podróży, eskapizmem w najlepszym 
stylu! Trzymam kciuki, by Sollazzo Ensemble nie zamilkł.

Instrumenty są WYJĄTKIEM  w naszej pogoni  
ZA NOWOŚCIAMI: im starsze, tym lepsze, bardziej wartościowe. 

Stradivariusy też były kiedyś NOWE, a przecież kolekcjonerzy  
zamawiali je W CIEMNO, przeznaczając na nie fortunę

Nowej sztuki  
początki

Magdalena Łoś 
Polskie Radio

Ortiz:  
Trattado de Glosas,  
Bruno Cocset,  
Guido Balestracci 
(wiole da gamba),  
Les Basses Réunies
Alpha 2020, 
ALPHA563,  
(59’)

Firenze 1350:  
A Medieval 
Florentine Garden,  
Sollazzo Ensemble,  
Anna Danilevskaia 
(dyr.)
Ambronay 2020, 
AMY055  
(57’)

Wytwórnia Anaklasis swój box reklamuje hasłem „the best of 20th-cen-
tury recordings”. To niewątpliwie przesada – znalazły się tam nagrania z 
jednej dekady (1951–1961) i jednego źródła (Polskie Nagrania). Niemniej 
nawet Moniuszkowscy alergicy znajdą coś dla siebie na którymś z trzech 
krążków z przekrojem twórczości kompozytora. 

Pierwsza płyta zawiera wybór pieśni ze Śpiewników domowych nagra-
nych przez Marię Kunińską-Opacką i Andrzeja Hiolskiego (z Jerzym 
Lefeldem i Sergiuszem Nadgryzowskim). Wykonanie Kunińskiej-Opac-
kiej jest wzorcowe: tekst podany w sposób czytelny, ale bez grotesko-
wych prób wypowiedzenia wszystkich spółgłosek, artystka bawi się 
frazą, ale nie popada w manierę. „Perły liryki wokalnej” – trudno zna-
leźć inne określenie dla interpretacji Hiolskiego. Szkoda, że zabrakło w 
tym zestawie pieśni nagranych w latach pięćdziesiątych przez Ewę Ban-
drowską-Turską.

Na drugiej płycie (z ariami i ansamblami) czeka kilka niespodzianek, 
choćby niezwykle lekkie wykonanie arii Hanny w interpretacji Barba-
ry Kostrzewskiej czy możliwość porównania dwóch Jontków: Wacława 
Domienieckiego i Bogdana Paprockiego (wszystko wypada na korzyść 
tego drugiego). Z trzeciej płyty, zawierającej uwertury do oper oraz Baj-
kę, najbardziej urzeka lekkość i humor uwertur do Flisa, Verbum nobile i 
Hrabiny w wykonaniu WOSPR pod Fitelbergiem.

Nieczęsto zdarza się, jak tutaj, by teksty publikowane w bookle-
cie dołączonym do płyty nie zgadzały się z tymi śpiewanymi. Można 
powiedzieć, że to drobiazg, ale wydaje mi się, że raczej symptom podej-
ścia do Moniuszki w ogóle – warto pomyśleć o nim jako o kompozy-
torze, którego znamy tylko pozornie. Wydany w serii Heritage album 
jest jednak ważny dla wielbicieli kompozytora, a moniuszkosceptyków 
zachęca, by łaskawszym uchem posłuchali jego twórczości.

Nowości wydawnicze zazwyczaj przyciąga-
ją całą uwagę. Od czasu do czasu warto jed-
nak zainteresować się oficynami skupiony-
mi na misji wydobywania z zapomnienia 
nagrań, które albo nigdy nie były wyda-
ne, albo w momencie wydania, jeszcze w 
poprzednim tysiącleciu, rozeszły się błyska-
wicznie w niewielkim nakładzie. We Francji 
taką oficyną jest Transversales Disques – 
młode, istniejące od 2017 roku wydawnic-
two specjalizujące się w tłoczeniu na płytach 
winylowych nagrań nieznanych, w tym zapo-
mnianych pereł muzyki filmowej. Niedawno 
ukazała się szesnasta pozycja w ich katalo-
gu ze znakomitą muzyką Ennia Morricone 
do filmu w reżyserii Salvatore Samperiego 
Uccidete il vitello grasso e arrostitelo. Tytuł ten 
na polski można przetłumaczyć jako: Zabij 
tłuste cielę i je upiecz. 

Film należy do gatunku giallo – popu-
larnego we włoskim kinie grozy lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych. Gdy wcho-
dził na ekrany w 1970 roku, muzyka nie 
została osobno wydana, trafiła więc jedynie 
do pokaźnego i rozrastającego się w błyska-
wicznym tempie katalogu dzieł filmowych 
włoskiego mistrza. W latach sześćdziesią-
tych Ennio Morricone w swojej twórczo-
ści filmowej eksperymentował często z psy-
chodelią i stylem neobarokowym. Klawesyn, 
pojawiający się w ścieżce muzycznej do filmu 
Samperiego w nieoczywistych kontekstach, 
swoim brzmieniem niejako wytyczył szla-
ki dla twórców muzyki do włoskiego (i nie 
tylko) kina grozy. Kompozytor z wyczuciem 
łączy  to brzmienie z fletem, innymi klasycz-
nymi instrumentami, gitarą basową, orga-
nami Hammonda oraz onirycznym głosem 
Eddy Dell’Orso. Morricone popisuje się tutaj 
kunsztem, którego wielu filmowym kompo-
zytorom dziś niestety brakuje. A może nie 
ma na niego zapotrzebowania? Do utworów 
mistrza warto wracać bez specjalnych powo-
dów, ale skoro ścieżka muzyczna sprzed 
pięćdziesięciu lat ukazuje się po raz pierwszy 
na longplayu, szkoda byłoby z tej okazji nie 
skorzystać.

Vivaldi:  
I colori dell’ombra, 
Ophélie Gaillard 
(wiol.),  
Pulcinella  
Orchestra
Aparté 2020,  
AP226  
(89’)

Moniuszko:  
Songs, Arias, 
Overtures.  
The Best 20-th 
Century Recordings 
PWM 2019,  
ANA006  
(159’)

Morricone: 
Uccidete  
il vitello 
grasso e 
arrostitelo 
Transversales 
Disques 2020,  
TRS16  
(39’)

Moniuszko 
dla moniuszkosceptyków

Zabij  
TŁUSTE  

cielę 
i je upiecz 

Nowości ×4
Korngold: Violin 
Concerto & String 
Sextet, Andrew 
Haveron (skrz.), 
RTÉ Concert 
Orchestra, John 
Wilson (dyr.)
Chandos 2020, 
CHAN20135 (56’)

Discovery  
of Passion,  
Dorothee Oberlinger 
(flet prosty),  
Dmitry Sinkovsky 
(skrz., kontraten.), 
Ensemble 1700
Deutsche HM 2020, 
19439711162 (75’)

Bońskie kwartety fortepianowe wielkiego kla-
syka są prawdopodobnie pierwszymi dziełami 
tego gatunku w historii. To Beethoven z krwi i 
kości, jakiego lubimy najbardziej. A wykonanie 
– niezwykle finezyjne, pełne tempa rubato, jask-
rawych kontrastów i zarazem elegancji – zalic-
zam do najwspanialszych kreacji Beethovenows-
kich, jakie znam.  --Piotr Matwiejczuk

Vivaldi, czyli Wenecja. Wenecja, czyli kolory: 
nasycone, intensywne – słynna wenecka zmy-
słowość. Jak wyjdzie na czarno-białej fotogra-
fii? Kolory cienia, a więc ciemne barwy, niskie 
brzmienia; w tej tonacji maluje Vivaldiego 
Gaillard. Wiolonczela w roli głównej, jest i fagot, 
niskie głosy Lucile Richardot i Delphine Galou. 
Kontrasty zyskują na intensywności. W sepii mu 
zdecydowanie do twarzy.  --Magdalena Łoś

Zależy mi na tym, by nieprzekonanych do muzy-
ki filmowej nakierować na kompozycje nie tylko 
piękne, ale i kunsztowne. Okazją do sięgnięcia 
po najsłynniejszy utwór Korngolda – o rodowo-
dzie właśnie filmowym – jest nowa płyta Johna 
Wilsona, ostatnimi czasy zafascynowanego tym 
kompozytorem. Dla kontrastu i słuchaczy bar-
dziej wymagających – mniej znany młodzieńczy 
Sekstet D-dur op. 10. --Grzegorz Dąbrowski

Odkrycie namiętności, a właściwie niezwyk-
łych możliwości wyrażania ich w muzyce, to był 
początek nowej ery. Instrumentalnie i w śpiewie, 
o tym, co najważniejsze, co porusza serca. 
Oberlinger wraca do tematu namiętności w 
doskonałym towarzystwie. Sztuka wczesnego 
baroku przyspieszy puls, Sinkovsky nikogo nie 
pozostawi obojętnym.  --Magdalena Łoś

Marcin Bogucki

Grzegorz Dąbrowski
Polskie Radio

Dobrze, że na nowy album Piotra Kurka  
składają się kompozycje stworzone na 
potrzeby spektakli (Dwóch mieczy Grzegorza  
Jarzyny oraz Dekalogu i 500 m Tiana  
Gebinga), bo można go zaszufladkować jako 
muzykę teatralną. Dobrze, że Kurek do jej 
współtworzenia zaprosił gości, bo zapew-
niają oni punkty odniesienia. Pojawiający się 
w sześciu z dziewięciu utworów gitarzysta 
Łukasz Rychlicki, znany z Kristen i Lotto, 
skłania do porównań z dokonaniami tych 
zespołów. Ten materiał nie jest tak ciężki, 
jak bywa ich twórczość, ale równie transowy 
i zawiesisty. Napowietrzają go mantrujący 
sopran Barbary Kingi Majewskiej (w jednej 
odsłonie) i kontratenor Grzegorza Harde-
ja (w dwóch). Jego pierwsze pojawienie 
się wywołuje duchy Johna Dowlanda czy 
Henry’ego Purcella – niczym w ich pieśniach 
tekst jest ważki i wyraźnie podany, a powścią-
gliwy akompaniament Rychlickiego nie 
wchodzi mu w drogę. W jednej z kompozy-
cji Kurek posługuje się nagranym głosem 
Hardeja o tyle ciekawie, że z początku trud-
no uchwycić, co się z nim dzieje. Pod koniec 
fragment się zapętla i niespodziewanie na 
powrót odwija – sprytne igranie ze szczegól-
nym zjawiskiem, jakim jest głos kontrateno-
rowy, ostatnio znów trendy i sexy. Dobrze, 
że wybrzmiewają też głosy Tiana Gebinga i 
aktorów z jego Paper Tiger Theatre Studio, 
bo wygodnie podsuwają lokalny chiński kolo-
ryt. Źródłem takich dwuznacznych kulturo-
wo sugestii są też perkusjonalia, a raz nawet 
gitara, która – nie porzucając swojej specyfi-
ki – stara się przekonać słuchacza, że mogła-
by być jednym z dalekowschodnich intrygu-
jących instrumentów strunowych. Dobrze, 
że w najdłuższym utworze swoją obec-
ność wyraźnie zaznacza perkusista Hubert 
Zemler. 

Piotr Kurek uświadamia, jak ważną  
częścią jego działalności są utwory teatral-
ne (komponowane od 2004 roku). Tym, któ-
rzy odkryli go niedawno, estetyką tej pły-
ty przypomina o pierwszych albumach  
(Lectures, Inne pieśni). Wszystko dobrze, a 
nawet bardzo, choć nie wyjaśnia to zagadki 
tej muzyki – doskonale działającej jako auto-
nomiczny byt, łączącej różne elementy, ryzy-
kującej eklektyzm, posiłkującej się talen-
tami gości, a ostatecznie spójnej i swoistej.  
Niby ascetycznej, chłodnej i wycofanej,  
a jednak wciągającej, odurzającej i pochłania-
jącej.

Teatr mój 
słyszę  

odurzający

Piotr Kurek,  
A Sacrifice  
Shall Be Made /  
All The Wicked  
Scenes
Mondoj 2020,  
MONDOJ11   
(42’)

Piotr Tkacz 
„Glissando”

The Young Beethoven, 
Meret Lüthi (skrz.), 
Sonoko Asabuki 
(alt.), Alexandre 
Foster (wiol.), 
Leonardo Miucci 
(fort.)
Dynamic 2020, 
CDS7854 (76’)

 – na TALERZU 
gramofonowym!
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Ręka mi ZADRŻAŁA,  
zanim napisałem pierwsze słowa tego tekstu. 

Wystarczy, że delikatnie odwrócę głowę  
od redakcyjnego biurka,  

a wzrok mój natychmiast pada na rzędy archiwalnych 
wydań „Ruchu Muzycznego”.  

W nich natomiast ukrywają się setki tekstów 
ROMANA JASIŃSKIEGO.  

Sytuacja w rodzaju: „Żołnierze!  
Pamiętajcie, że czterdzieści wieków PATRZY  

NA WAS z wysokości tych pomników”

Bo muzyka
to męska rzecz...
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Maciej Kucharski

Autor książki Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów przedstawia się w 
przedmowie jako „kierownik stacji pomp w małej wiosce”. Tylna okładka 
określa go ogólnikowo – jako inżyniera. Brak o nim informacji w interne-
cie, nawet na stronie wydawnictwa Novae Res. Może tak być w istocie, że 
Nóż w plecy to debiut pisarski (a nie na przykład pozycja wydana pod pseu-
donimem), co tłumaczyłoby pewne niedociągnięcia. W książce znajdziemy 
osiem opowiadań poświęconych perypetiom życiowym muzykantów gra-
jących na weselach. „Oto słodko-gorzkie opowieści oparte na prawdziwych 
ludzkich historiach, nierzadko dalekich od beztroskiej atmosfery ludowej 
zabawy”. Rzeczywiście, słodko-gorzkie – momentami niestety do banału. 
Jak w najdłuższej, dwuczęściowej opowieści o śpiewaczce Jolce, gdzie po 
wstrząsających przeżyciach przychodzą wydarzenia tak landrynkowe, że aż 
zęby bolą. Od początku jest jasne, że historia zatoczy koło i skończy się tra-
gedią proporcjonalną do ilości cukru z jej środkowej części.

Okładka kusi pytaniem: „Czy zastanawialiście się kiedyś, kim są w rze-
czywistości muzycy zespołów weselnych?”. Same historie faktycznie spra-
wiają wrażenie zasłyszanych „przy kieliszku – przy herbatce”. Trafiają się 
opisy muzyczne, jak to ktoś wygrywał szesnastki, pojawiają się teksty przy-
śpiewek, opisy ćwiczeń i programy weselnych przygrywek – ale muzyka jest 
tu tylko tłem przygód i przeżyć bohaterów opowiadań. A te są nierówne. 
Jest wprawdzie kilka dynamicznych, ale przeważnie kończą się mało cieka-
wie (jakby były opowiedziane dla opowiedzenia) lub są niezbyt przekonu-
jące (jak to o śmierci klinicznej i niebiańskiej orkiestrze, sprawiające wraże-
nie fikcji literackiej, a nie relacji muzyka).

Większość historii rozgrywa się w czasach PRL-u, a wszystkie łączy 
narracja muzyka mężczyzny. Książka aż prosi się o język odpowiedni do 
czasów, nawet o gwaryzację. Tymczasem autor albo starał się poprawić 
i uszlachetnić potoczny język bohaterów, albo tekst literacki nieco tylko 
ukoloryzować. Efektem tego jest brak autentyczności, poczucie niedosytu, 
zmarnowanej szansy na lepsze oddanie atmosfery i nakreślenie wyrazist-
szych portretów postaci. Nie wymagam tu poziomu Stefana Wiecheckiego, 
ale warto było spróbować odważniej pójść w tym kierunku. 

Bogdanowi Pniewskiemu udają się nieskomplikowane podsumowania. 
Na przykład na pytanie: „Po co grali? Dlaczego opuszczali rodzinę i jechali 
na poślednią chałturę…” – odpowiada sam sobie: „Zdobywamy góry, bo są”. 
Część opowiadań jest w jakiś sposób ciekawa, a spięcie w zasadzie uni-
wersalnych ludzkich historii mianownikiem muzyka weselnego to zabieg 
mogący przyciągać uwagę czytelników. 

Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów trudno ocenić jednoznacz-
nie. Zaklasyfikowałabym to dziełko jako lekką pozycję dla łaskawego 
odbiorcy. W rozdziale o muzyku, który rozważał napisanie autobiografii, 
Pniewski skreślił zdanie: „Książka – gdy ją napiszesz – to twój nagrobek”. 
Skoro autor ma świadomość, że książka może być rzeczą ważną, niedostat-
ki rzeczywiście złożyć można na karb debiutu.

Bogdan  
Pniewski,  
Nóż w plecy,  
czyli wspomnienia  
muzykantów 
Novae Res  
2019 (344 s.)

Roman 
Jasiński,  
Nowe życie.  
Wspomnienia  
1945–1976
Wydawnictwo  
Literackie,  
Kraków  
2019  
(960 s.)

Nóż  
niespecjalnie ostry

Katarzyna Ryzel

No cóż, z lektury wynika jasno, że autor 
umocowany był „w strukturach”, nawet po  
odejściu z Polskiego Radia na emeryturę. Wła-
dza go tolerowała, bo znał języki obce, z gracją 
poruszał się na zachodnich salonach, bywał na 
dyplomatycznych rautach. Gdyby w jakikolwiek 
sposób podpadł, po prostu nie dostałby pasz-
portu. Poza tym warto pamiętać, że mieszkanie  
w słynnym domu przy Wilczej 11 otrzymał od 
państwa i dopiero kilka lat przed śmiercią zdo-
łał je wykupić. W tamtych czasach paszport  
i mieszkanie były silnymi i popularnymi argu-
mentami w rękach władz. Czy nam się to podo-
ba, czy nie, życie wówczas biegło swoim torem, 
szło się na kompromisy, na wiele niedogodności 
należało przymknąć oko, a kiedy trzeba – wyco-
fać się w spokoju na emeryturę. Mam nieodpar-
te wrażenie, że Jasiński w dekoracjach PRL-u cał-
kiem nieźle grał swoją rolę, zwłaszcza że był to 
– mimo oficjalnych równościowych deklaracji – 
świat dominacji mężczyzn. To faceci dzielili i rzą-
dzili, decydowali o przyszłości, siedzieli w partii, 
w komitetach, redakcjach, wydawnictwach i sto-
warzyszeniach. Poza tym, a może przede wszyst-
kim, komponowali muzykę. 

uzyka to świat męski, mocny i zdecydowany. 
Jasińskiemu chyba to odpowiadało, miał bowiem 
wyraźny kłopot z kobietami, co szczerze wyznał 
w pierwszym tomie wspomnień, opisując relacje 
ze swoim mistrzem, pianistą Juliuszem Werthe-
imem. Podtrzymuje zatem XIX-wieczne (choć 
w Polsce nieśmiertelne) poglądy na temat roli i 
zadań „słabej płci”. W jego opisach kobieta jest 
w większości wdzięcznym i uroczym dodatkiem 
do mężczyzny. Nie ma własnego zawodu, na ogół 
nie do końca wiadomo, czym się zajmuje, naj-
częściej nosi nazwisko swego męża lub wystę-
puje wręcz jako na wpół anonimowa Arturo-
wa, Piotrowa czy Zdzisławowa. Mam wrażenie, 
że Jasiński z niedowierzaniem traktuje wszelkie 
ówczesne ruchy emancypacyjne, choć w tamtym 
czasie na ulicach Paryża szaleje rewolucja 1968 
roku, której notabene był naocznym świadkiem. 
Znamienny jest także jego stosunek do twórczo-
ści Grażyny Bacewicz. Choć mężczyznom kom-
pozytorom Jasiński poświęcił dziesiątki stron, 
snując rozważania na temat ich znaczenia dla 
dziejów muzyki, to o Bacewiczównie napisał 
zaledwie kilka zdań tuż po jej śmierci. Od razu 
też zaznaczył, że na pogrzeb nie poszedł. 

Wreszcie na koniec rzecz najbardziej depry-
mująca. Czy nie można było wydać tych dwóch 
gigantycznych tomów w bardziej profesjonal-
ny sposób? Sama konsultacja muzykologiczna 
Danuty Gwizdalanki nie wystarczy. Szczegól-
nie dojmujący jest brak przypisów, o biogramach 
poszczególnych bohaterów nie wspominając. Jak 
się okazuje, naukowe opracowania Dzienników 
Zofii Nałkowskiej czy Jarosława Iwaszkiewicza 
to w Polsce raczej wyjątek niż norma.

   oman Jasiński znany jest dziś niewielu 
melomanom. Na początek więc kilka faktów: 
pianista, absolwent Państwowego Konserwato-
rium Warszawskiego, od 1935 roku (z przerwą 
podczas wojny) związany z Polskim Radiem – od 
1948 jako naczelny redaktor muzyczny. Prowa-
dził popularne radiowe „Rozmaitości muzycz-
ne” oraz prezentował utwory polskich kompo-
zytorów na przesłuchaniach Międzynarodowej 
Trybuny Kompozytorów UNESCO w Paryżu. 
Jednocześnie od 1960 roku miał stałą rubrykę 

w „Ruchu Muzycznym”: „Przegląd prasy sprzed 
50 lat”. Z drugiej natomiast strony: „złoty mło-
dzieniec”, syn bankiera, przyjaciel Witkacego 
i Artura Rubinsteina, znajomy Karola Szyma-
nowskiego, blisko związany ze skamandrytami, 
romansujący z Nelą Młynarską (córką słynnego 
Emila). To dzięki niemu Hania Lilpop porzuciła 
księcia Krzysztofa Radziwiłła dla… początkują-
cego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Jasiński 
bywał, grywał, balował, znał warszawski tout 
le monde, tak w międzywojniu, jak i po drugiej 

wojnie. Miał o czym pisać i opowiadać. Nie dzi-
wi więc, że jego wspomnienia wypełniają dwa 
tomy, a każdy z nich liczy prawie tysiąc stron! 

W tej sytuacji trudno uciec od porównań. 
Drugi tom Wspomnień czyta się lepiej, język 
jest bardziej potoczysty, a autor zdaje się wię-
cej pamiętać. Do tego w wielu miejscach Jasiński 
porzuca jednolity tekst na rzecz krótkich zapi-
sów dziennikowych. Ten zabieg dynamizuje nar-
rację, pozbawiając ją nieznośnych archaizmów, 
które autor stosuje z perwersyjną satysfakcją. 
 Od razu przestrzegam: to nie będzie lektura 
łatwa dla tych, którzy PRL traktują jak kulturalną 
pustynię i prowincjonalny wygon artystyczny, 
gdzie artyści pracowali pod przymusem, pałowa-
ni przez milicję. Niektórzy czytelnicy zapewne 
się zdziwią, że ludzie w tamtych czasach tworzy-
li muzykę, że dużo tej współczesnej twórczości 
grywano w filharmoniach, a w oficjalnym obie-
gu były liczne utwory Lutosławskiego, Penderec-
kiego, Bacewiczówny, Serockiego i Bairda. 

Niemniej Jasiński dokonuje dość ryzykow-
nych pominięć. To woda na młyn jego kry-
tyków. Czy autora pamięć zawodzi? A może 
Jasiński chce, by go zawodziła? Zaledwie ślizga się 
więc po wypadkach z czerwca 1956 roku i grud-
nia 1970, beznamiętnie przywołuje antysemickie 
fiksacje władz z roku 1968, nie rozwodzi się nad 
marcową emigracją, która przecież dotknęła wie-
lu muzyków. Nie wyczuwam w nim także wiel-
kiego zdziwienia, gdy opisuje: usunięcie z Pol-
skiego Radia dyrygenta Jana Cajmera, nagonkę 
na Władysława Szpilmana, zakaz relacjonowania 
jednego z Konkursów Chopinowskich przez Jana 
Webera oraz pozbawienie Zygmunta Mycielskie-
go funkcji redaktora naczelnego „Ruchu Muzycz-
nego”. Szczególnie znaczący jest jego stosunek 
do Andrzeja Panufnika, wyklętego przez władze 
za to, że „wybrał wolność” w Wielkiej Brytanii. 
„O ile mi się wydaje, nie stworzył on w ostatnich 
latach ani jednego, mogącego zafrapować swą 
oryginalnością dzieła”, pisał Jasiński. I to w roku 
1976! 

Magdalena Dziadek,  
Podróż przez dźwięki. 
Śladami Stanisława 
Moniuszki
Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne,  
Kraków 2020  
(192 s.)

Bogato ilustrowana podróż przez miejsca, któ-
re odwiedzał Moniuszko, a także tropem jego 
dzieł i korespondencji. Szczegółowe, acz zwię-
złe rozdziały, weryfikujące poglądy, poka-
zujące wpływ otoczenia na zapracowanego 
kompozytora. Ciekawy wątek dotyczący roli 
kobiet – ich wsparcia i nacisków oraz tego, jak 
Moniuszkę postrzegały.  --Katarzyna Ryzel

Zbiór tematów poruszanych wcześniej przez 
współpracującego z # autora, rozwiniętych 
w szersze eseje. Performatywne ujęcie prak-
tyk artystów i artystek od Gruberovej przez 
Prucnal po Mykietyna, Moniuszkę, Berga. 
Perspektywa wciąż rzadka w świecie muzy-
ki klasycznej – książka tym bardziej in- 
spirująca. —-Adam Suprynowicz

Grzegorz Piotrowski, 
Syndrom Pogorelicia. 
Muzyka, opera, 
performatywność
Towarzystwo Autorów  
i Wydawców Prac 
Naukowych Universitas, 
Kraków 2020 (200 s.)
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Nie ma gotowej formuły, to sprawa indywidualna. 
Mamy przykłady tancerek, które urodziły dzieci, 
były na urlopie macierzyńskim, a potem wracały 
na scenę bardzo szybko. Wiele zależy od organi-
zmu tancerza, ale zespół czeka niebawem prze-
rwa urlopowa, więc na pewno powrót do formy 
będzie trwał dłużej niż po zwyczajnych waka-
cjach. Będzie to też dla nas wyzwanie wymaga-
jące opracowania specjalnego systemu rozrucho-
wego, przecież powrotu nie ułatwiają obostrzenia 
sanitarne. Na razie wolno będzie przebywać na 
sali mniejszej liczbie osób, musimy wprowadzić 
rotacyjny system ćwiczeń.

Myślał pan o choreografiach na czas pande-
mii? Bardziej kameralnych, bez zbliżeń? Da 
się w ogóle tak tańczyć?

To oczywiście możliwe, ale ile można eksploato-
wać ten sam pomysł, te same rozwiązania? Spe-
cyfika naszej sztuki polega na kontaktach tance-
rzy między sobą podczas prób i podczas spektakli. 
Trudno pozbawiać taniec bliskości, wiele by na 
tym stracił. 

Pandemiczne realia dopadły pana, gdy po 
dwóch latach pracy w Poznaniu zaczynał pan 
mieć ukształtowany zespół.

Pandemia przyszła w najgorszym chyba dla mnie 
czasie. Niezręcznie mi o tym mówić, ale po pre-
mierze Don Juana wydawało mi się, że zespół 
rośnie w siłę i następna premiera – BER, z moją 
choreografią, a także z pracami znanego w świe-
cie Szweda Alexandra Ekmana i litewskiego cho-
reografa Martynasa Rimeikisa, miała być zwień-
czeniem sezonu i potwierdzeniem świetnej 
dyspozycji zespołu. No, ale nie ma co biadolić, 
mam nadzieję, że premiera wkrótce się odbędzie. 

  acek Marczyński: W jakiej kondycji jest pan  
po ponad trzech miesiącach nietańczenia?

Robert Bondara: W zasadzie zakończyłem już 
karierę jako tancerz, więc przerwy nie odczu-
wam aż tak intensywnie. Staram się być aktyw-
ny ruchowo, oczywiście na świeżym powietrzu, 
a nie w domu.

A jak zespół Teatru Wielkiego w Poznaniu żył 
w bezruchu? Premiera Don Juana, którą zdo-
łaliście zaprezentować w lutym, pokazała, że 
stworzył pan prawdziwie międzynarodową kom-
panię baletową. A potem większość tancerzy 
została uziemiona w Poznaniu.

Gdy rozszalała się pandemia, tancerze musie-
li zacząć pracować zdalnie, zdobyć swój kawa-
łek podłogi baletowej. Prowadziliśmy lekcje 
baletu i treningi online, zapewniliśmy kontakt 
z naszym fizjoterapeutą, gdy potrzebowali kon-
sultacji. W sieci można znaleźć ponadto wiele 
interesujących lekcji czy warsztatów. Starają się 
więc utrzymywać w formie na tyle, na ile jest to 
możliwe i na ile pozwalają warunki lokalowe.

Sporo z nich mieszka jednak w poznańskim 
Domu Aktora.

Rzeczywiście nie jest łatwo tancerzom żyć 
tam, gdzie mają ograniczony metraż. Ale kon-
dycja fizyczna to jedno zagadnienie. Rów-
nie ważna jest kondycja psychiczna. Minio-
ne tygodnie były szczególnie trudne, bo wielu 
tancerzy zostało w Poznaniu, z dala od rodzin, 
od bliskich.

Ile czasu potrzebuje zespół baletowy, by po 
tak długiej przerwie wrócić do dawnej formy?

Zakładamy konkretne daty, ale nie ma nic pewne-
go w obecnych czasach.

Don Juan także miał bardzo krótki żywot sce-
niczny.

Zdołaliśmy zagrać cztery spektakle, zaplanowali-
śmy kolejne w październiku, ale czy będą możli-
we? Będziemy się do tego przygotowywać.

Poszukajmy czegoś bardziej optymistycznego. 
Gdy teatr został zamknięty, w systemie VOD 
wróciła Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiej-
skiego, spektakl, w którym nie tylko był pan 
choreografem, lecz także zadebiutował pan 
jako reżyser operowy.

W internecie można także obejrzeć Don Juana 
i balet Na kwaterunku z muzyką Moniuszki, który 
zrealizowałem w Operze na Zamku w Szczecinie, 
a na stronie Kieleckiego Teatru Tańca jest dostęp-
ny mój spektakl Łk 10, 29 (Kto jest moim bliźnim?). 

Pana zdaniem taniec może być sztuką inter-
netową?

Nic nie zastąpi obcowania z nim w realnej prze-
strzeni oraz relacji z widzem. Internet może czę-
ściowo zrekompensować stratę, którą w pandemii 
ponoszą sztuki performatywne, ale nie zastąpi 
bycia w teatrze, przeżywania na żywo.

Kiedy tańczy się na scenie, wyczuwa się, co 
myśli widz?

Oczywiście, i nie chodzi wyłącznie o to, jak głośno 
i czy w ogóle widzowie klaszczą, wyrażając swo-
ją opinię. Czujemy łączność z nimi, dlatego spek-
takl zagrany na żywo ma zupełnie inne  

Jeśli miałbym  
być tylko artystą 

MODNYM,  
to jak każda moda  

mógłbym w pewnym 
momencie 

PRZEMINĄĆ
J
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emocje niż pokazany w streamingu, dla pustej 
sali. Publiczność jest częścią przedstawienia.

Pan od dawna chciał mieć własny zespół, 
wręcz go szukał. To jest niezbędne dla cho-
reografa?

Niekoniecznie. Nie powiem też, że szuka-
łem za wszelką cenę. Gdyby propozycja pracy 
z jakąś grupą nie dawała gwarancji jej rozwoju, 
nie podjąłbym się tego. Jestem w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu, bo wierzę, że panuje tu wola roz-
wijania zespołu, co przecież zależy nie tylko ode 
mnie. Mam tancerzy z ogromnym potencjałem, 
dlatego tu jestem i wierzę, że przetrwamy trudny 
okres, a wyhamowanie uda się zniwelować.

Kłopoty nie znikną szybko, przecież w Te-
atrze Wielkim miał się rozpocząć jesienią 
poważny remont.

Nawet jeśli nie zacznie się tak, jak zakładano, jest 
nieunikniony, prędzej czy później się wydarzy. 
Będziemy musieli występować w innych prze-
strzeniach, co wiąże się z dodatkowymi koszta-
mi, ale trzeba się z tym zmierzyć. Możemy tań-
czyć do muzyki z taśmy, mimo że to nie dokładnie 
to samo, co spektakl z orkiestrą grającą na żywo, 
ale jesteśmy w stanie tak egzystować.

Don Juan wiele by stracił, gdyby tancerzom 
nie partnerowała orkiestra.

Oczywiście, tym bardziej że zdaniem tancerzy 
muzycy Teatru Wielkiego wykonali wspaniałą 
robotę, mnie zaś bardzo dobrze współpracowa-
ło się z dyrygentką Katarzyną Tomalą-Jedynak. 
Przejście – i to często dokonujące się błyskawicz-
nie – od Bacha, Glucka, Marcella do Sznitkego 
było wyzwaniem. W muzyce, którą wybrałem, 
jest dużo wymagających solówek, ale myślę, że 
spektakl przyniósł satysfakcję muzykom. Bez nich 
w kanale będzie to zupełnie inne przedstawienie.

Jak ważna jest dla pana muzyka? W którym mo-
mencie się pojawia?

Czasem od niej się zaczyna, gdy jest propozy-
cja zrobienia do niej baletu, jak w przypadku 
Świtezianki Morawskiego. Czasem przychodzi do 
mnie w pewnym momencie, a gdy zaczynałem 
pracę nad Don Juanem, najpierw była analiza tego 
mitu, obecności w dziejach kultury i ułożenie 
przebiegu dramaturgicznego opowieści, dopie-
ro potem dostosowanie do niej warstwy muzycz-
nej. Zawsze jest ona dla mnie niesłychanie ważna, 
musi być spójna ze spektaklem, tworzyć pewną 
całość. Nawet jeśli wykorzystuję tylko fragmen-

Tańczenie,  
a potem realizacja 

WŁASNYCH 
CHOREOGRAFII  

były rodzajem terapii, 
dzięki której moja 

osobowość się zmieniła

Nie tworzę spektakli, które byłyby rekonstrukcją 
historyczną, to jasne, ale uwspółcześnienia nie 
traktuję jako wartości samej w sobie, w każdym 
temacie szukam uniwersalności, pokazuję zda-
rzenia w czasie niedookreślonym. I zawsze chcę 
opowiedzieć o czymś ważnym dla nas tu i teraz.

A podjąłby się pan wystawienia któregoś 
z kanonicznych baletów klasycznych?

To możliwe, choć nie każdego. Wtedy trze-
ba zmierzyć się na poważnie z tradycją, część 
widzów nie oczekuje zerwania z nią, choć dla 
mnie to rzecz drugorzędna. Każdy spektakl przy-
gotowuję zgodnie z moimi preferencjami arty-
stycznymi. Na pewno wybrałbym balet, który ma 
potencjał przemawiania do nas teraz.

Bardziej Giselle, a nie bajkowa Śpiąca  
królewna?

Tak, choć przykład Matsa Eka i jego sposób 
potraktowania Śpiącej królewny dowodzi, że moż-
na przełamać kanony, kierując interpretację na 
zupełnie inne tory.

Jako młody choreograf zaczynał pan od drob-
nych form, a doszedł do spektakli o wyra-
zistej narracji. Te nie są zbyt częste we 
współczesnym balecie.

Zaczynałem jak każdy, ale rozwijając się, nabie-
rając doświadczenia, starałem się tworzyć więk-
sze spektakle. Robię nadal różne rzeczy, od bale-
tów abstrakcyjnych, po takie, w których fabuła 
odgrywa istotną rolę, a choreograf musi też być 
reżyserem, zajmować się analizą postaci, tym, co 
ona myśli, czuje, dlaczego podejmuje takie, a nie 
inne działania.

Szuka pan do tego wiedzy w różnych lektu-
rach? Dużo pan czyta?

Mam na to coraz mniej czasu, ale podejmując się 
kolejnej realizacji, chcę poszerzać swe horyzonty. 
Moje zadanie nie polega na ułożeniu kroków tan-
cerzom, one muszą z czegoś wynikać. Poszuki-
wanie, drążenie określonej tematyki jest fascynu-
jącą częścią pracy. Sięgam więc do różnych źródeł, 
nawet do podręczników akademickich. Zabiera-
jąc się za Don Juana, musiałem posiąść wiedzę 
na temat uzależnień behawioralnych, chciałem 
pokazać kompulsywne zachowania seksualne. 
Ale tworząc spektakl, sięgam też po inspiracje 
malarskie, fotograficzne, filmowe, czasami bar-
dziej oczywiste, czasami zaskakujące.

Psychologia, filozofia, socjologia to dzie-
dziny, które zawsze pana interesowały?

Zawsze, w pracy magisterskiej na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina pisałem o pro-
cesach motywacyjnych w zawodzie tancerza.

A po co choreografowi studia w Wyższej Szko-
le Handlowej?

To były studia dla menedżerów kultury. Obra-
cając się w tej branży, trzeba poznać mecha-
nizmy, które nią rządzą. Wiem, że dostałem  
tam dawkę pożytecznej, różnorodnej wiedzy, 
począwszy od ekonomii, a skończywszy na mar-
ketingu i promocji. To ułatwia kierowanie zespo-
łem baletowym.

Przyszła pora na pytanie podstawowe: Jak to 
się zaczęło? Tancerze na ogół opowia-

ty utworów, staram się, by widz nie miał wraże-
nia muzycznego poszatkowania.

Dużo pan słucha?

Słuchanie muzyki jest częścią mojego życia. Cza-
sem robię to, bo muszę coś dobrać do spektaklu, 
czasami bez zobowiązań, choć i wtedy zwracam 
uwagę na to, co mógłbym kiedyś wykorzystać. 
Słucham muzyki od rocka alternatywnego przez 
klasykę do współczesności. W Don Juanie obok 
Glucka czy Bacha pojawiło się Concerto gros-
so Sznitkego, ale choreografię do premiery BER 
ułożyłem do utworów Radiohead.

Nie żal było rozstawać się z karierą tancerza?

Na szczęście ten proces trwał długo i przebiegał 
stopniowo. Realizowałem choreografie, będąc 
cały czas w Polskim Balecie Narodowym. Otrzy-
mywałem coraz więcej propozycji, więc coraz 
mniej tańczyłem i w sposób płynny mogłem się 
przystosować do zmiany profesji. Ale pozosta-
je tęsknota za wrażeniami, jakie daje wejście na 
scenę, poczucie w tańcu „tu i teraz”, kompletnie 

poza czasem. Takich niepowtarzalnych doznań 
dostarcza tylko występ i pozostaną one we mnie 
do końca życia. Wybrałem jednak teraz coś, co 
mnie również pasjonuje. Nie czuję olbrzymiej 
straty, raczej nostalgię za tym, co odeszło. Nie 
wykluczam, że jeszcze zatańczę na scenie, ale 
na pewno nie w takim wymiarze i nie w takim 
repertuarze jak w Polskim Balecie Narodowym.

Ostatnie lata miał pan pracowite. Były za-
mówienia zagraniczne i od większości teatrów 
operowych w kraju. W Polsce zrobiła się moda 
na Roberta Bondarę?

Ilość pracy, jaka mnie ostatnio przytłacza, nie 
pozwala mi się nad tym zastanawiać. Cieszę się 
po prostu, że mogę tworzyć kolejne spektakle. 
Bardziej chyba ciąży mi świadomość, że są duże 
oczekiwania wobec mnie i mogę im nie spro-
stać. Na razie nie czuję się wypalony, pomysły 
we mnie nie wygasły. Staram się też, by w kolej-
nych choreografiach się nie powtarzać, choć tego 
nie da się całkowicie uniknąć. Z pewnym niepo-
kojem patrzę w przyszłość, bo jeśli miałbym być 
tylko artystą modnym, to jak każda moda mógł-

Biorąc się za jakiś utwór, chce pan poznać 
jego wcześniejszą tradycję sceniczną?

Zawsze analizuję jego historię od momentu 
powstania poprzez różne inscenizacje, ale sta-
ram się nie oglądać zbyt wielu, żeby nie inspiro-
wać się, nawet podświadomie. Wstępna analiza 
jest bardzo ważna, chcę wiedzieć, czy konkret-
ne dzieło przemawia do mnie i czy jestem w sta-
nie opowiedzieć wiarygodnie tę historię. Dopie-
ro gdy odnajdę potencjał w sobie, decyduję się 
na realizację. Potem przychodzi moment zada-
nia sobie pytania, co ona znaczy dla mnie, dla 
dzisiejszego widza. Unikam uwspółcześniania 
na siłę, próbuję znaleźć to, co może przemówić 
do naszych doświadczeń i wrażliwości.

Mówi pan, że unika nachalnego uwspółcze-
śniania, ale robi to pan niemal zawsze. 
Taki był Cudowny mandaryn, akcja baśniowe-
go Ognistego ptaka rozgrywała się w szpi-
talu, w Na kwaterunku wojna nie była 
przypomnieniem dawnej historii. O Don  
Juanie nie wspominam, bo tę historię niemal 
każdy realizator przenosi w nasze czasy.

bym w pewnym momencie przeminąć. Znacznie 
bardziej martwi mnie to, że nadchodzą trudne 
czasy dla wszystkich, dla tancerzy także. Pande-
mia odbije się na ekonomii wielu krajów, a sztu-
ka jest ściśle powiązana z ekonomią.

Jeśli spojrzy się na wykaz prac w ostat-
nich latach, nie są to skromne kompozy-
cje choreograficzne na kilku tancerzy. Pan 
mierzy się z dziełami wręcz kanoniczny-
mi. Don Juan to przykład oczywisty, wcze-
śniej były Cudowny mandaryn, Ognisty 
ptak, Szeherezada, Harnasie. Nawet balet  
Na kwaterunku stanowił wyzwanie, większość 
choreografów od lat unika tej muzyki.

Żaden spektakl nie powstawał szybko. U mnie 
jest to proces rozciągnięty w czasie, czasem 
zaczyna się półtora roku przed premierą. Gdy 
otrzymywałem rozmaite propozycje, do tej pory 
zawsze miałem komfort czasowy. Musiałem 
natomiast umiejętne planować, by zachować 
swobodę artystyczną. Nie da się wszystkiego 
wymyślić na akord, pewnym pomysłom trzeba 
dać czas na ich rozpisanie. 
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dają, że w dzieciństwie rozsadzała ich ener-
gia, więc rodzice wybrali im szkolę baleto-
wą, sądząc, że pomoże chłopca utemperować.  
A pan sprawia wrażenia człowieka wyciszo-
nego.

Bo jestem introwertyczny i moja ścieżka bie-
gła całkiem inaczej. Mój introwertyzm spo-
wodował, że w pewnym momencie poczułem, 
iż muszę zmienić środowisko. O konkret-
nym wyborze zadecydował jednak przypadek.  
W Łodzi zobaczyłem ogłoszenie o naborze 
do szkoły baletowej i zacząłem temat drążyć 
w domu. Rodzice byli zaskoczeni, ale zgodzili 
się, żebym spróbował. Jako uczeń trzeciej kla-
sy nie miałem świadomości, na co się decydu-
ję i potem nastąpiło zderzenie z brutalną rze-
czywistością, wdrożenie się w tryb edukacji 
tanecznej. Bywały momenty zwątpienia, cza-
sem wręcz chciałem zrezygnować, ale połkną-
łem bakcyla. Dziś się z tego cieszę, odkryłem  
w tańcu swoją pasję.

Introwertyzm nie przeszkadza w wyjściu na 
scenę?

Może niekiedy, widzę to u tancerzy o podob-
nym charakterze, gdy muszą przełamać w sobie 
pewną barierę. Swoje problemy z relacjami spo-
łecznymi pokonywałem na sali. Tańczenie,  
a potem realizacja własnych choreografii były 
rodzajem terapii, dzięki której moja osobowość 
się zmieniła. Bardziej się otworzyłem.

Szybko zaczął pan myśleć o choreografii?

Pod koniec nauki w szkole, gdy oglądaliśmy wie-
le spektakli na żywo i na wideo, uświadomiłem 
sobie, jak dużo możliwości istnieje w tej sztuce. 
Edukacja koncentrowała się oczywiście na kla-
syce i tańcu charakterystycznym, ale dostrzegł-
szy różnorodność tańca, zacząłem zastanawiać 
się, co byłoby, gdybym sam tworzył choreogra-
fie, choć kompletnie nie wiedziałem, jak się do 
tego zabrać. Dopiero podczas pracy w różnych 
zespołach stopniowo nabrałem doświadczenia.

Młody choreograf podpatruje różnych mi-
strzów?

Na pewno, choć to niebezpieczne. Każdy tan-
cerz uważnie obserwuje, filtruje przez swoje 
ciało i umysł bardzo dużo różnorodnego mate-
riału choreograficznego i gdy zaczyna samo-
dzielną pracę, to z niego to wychodzi. W mia-
rę praktykowania i spotykania różnych artystów 
to ewoluuje i widzę po sobie, że dzieje się tak 
nieustannie.

Jakich pan miał mistrzów?

W szkole poznałem choreografie Jiříego Kyliána  
i Matsa Eka, potem u Borisa Ejfmana zoba-
czyłem sposób budowania dramaturgii. Lata 
w Polskim Balecie Narodowym dały mi moż-
liwość pracy z różnymi choreografami, wła-
śnie z Kyliánem i jego asystentami, oczywi-
ście z Krzysztofem Pastorem. Dużo artystów 
wywarło na mnie wpływ, choćby Emanuel Gat, 
który realizował w Warszawie Święto wiosny. 
Praca ze złymi choreografami, którzy nieko-
niecznie podobają się tancerzom, też była dobrą 
szkołą, bo zrozumiałem, jakich rzeczy sam nie 
powinienem robić. Na pewnym etapie pojawia 
się też potrzeba poszukiwania własnego języka. 
Zawsze starałem się unikać naśladownictwa,  
choć na początku jest to bardzo trudne.

Pierwsze choreografie były bardzo współcze-
sne, teraz sięga pan też do techniki klasycz-
nej. Trzeba było czasu, by do niej wrócić?

Kiedyś w pewnym stopniu buntowałem się 
przeciwko klasyce i coś z tego nadal we mnie 
pozostało. Dziś, gdy stosuję taniec na pointach, 
staram się poszerzać jego granice. Nie chcę ope-
rować gotowymi strukturami choreograficznymi, 
wolę tworzyć coś od podstaw. Wiele zależy od 
tancerzy, których mam do dyspozycji. Jeśli mają 
wykształcenie klasyczne, to ciekawe jest nie tyle 
korzystanie z ich wyuczonych umiejętności, ile 
próba skłonienia ich do poszerzenia doświadczeń.

Przygotowując spektakl, jako kierownik musi 
pan mieć świadomość, że powinien pokazać 
w nim cały zespół. Wszyscy chcą przecież 
tańczyć.

Rzeczywiście łatwiej bywa wolnym strzelcom, 
przychodzą do zespołu, by urzeczywistniać 
własne idee. Kierownik powinien również dbać 
o indywidualny rozwój każdego swojego tance-
rza. Nie jest to łatwe, czasem chciałoby się, by 
niektórzy mieli więcej wyzwań, a nie zawsze 
jest to możliwe. Najważniejsze wszakże jest to, 
by powstał spektakl możliwie najlepszy pod róż-
nymi względami. 

Zmieniłby pan coś w swoich dawnych chore-
ografiach?

Oczywiście, choć takie pragnienie bywa niebez-
pieczne. Jakakolwiek większa zmiana powodu-
je efekt domina i całość trzeba przekompono-
wać, a przy wznowieniach spektakli brakuje na 
to czasu. Na pewno nie mam prac, które uwa-
żam za totalne fiasko. Natomiast pewne rze-
czy bym zmienił, ale każdy z wiekiem nabiera 
doświadczenia, innego spojrzenia. Moje choreo- 
grafie traktuję jako zapis pewnego etapu kariery. 
Przy okazji wznowień dokonuję pewnych korekt, 
a czasem spektakle dojrzewają w trakcie eks-
ploatacji, tancerze mają na nie inne spojrzenie,  
ich umiejętności rosną. Wtedy modyfikujemy, 
poprawiamy, pracując nad nową jakością. 

Jest pan otwarty na to, co proponują tan-
cerze?

Zdecydowanie tak. Jeśli realizuję coś od pod-
staw, ich propozycje są ogromną wartością, 
trzeba wykorzystać ten potencjał, wtedy cho-
reografia zyskuje niepowtarzalną wartość. Jeśli 
przenoszę ją do innego zespołu, też staram się  
dostosować ją do konkretnych tancerzy. Ta sama 

choreografia w tym samym teatrze, ale wyko-
nana przez innych tancerzy, może być zupełnie 
odmiennym spektaklem. Tak było z Don Juanem  
w wykonaniu Mateusza Sieranta i Miguela 
Eugênio de Sousy Júniora.

A czego oczekuje pan od tancerzy, których 
chce zaangażować?

Wszechstronności. W kontekście planów zespo-
łu baletowego Teatru Wielkiego w Poznaniu 
wymagana jest dobra baza tańca klasycznego, 
ale ważna jest też umiejętność odnalezienia się 
w innych technikach. Wszechstronność jest bar-
dzo pomocna, na niej bazują moje choreogra-
fie. Kolejna ważna cecha to osobowość tance-
rza, która się ujawnia także w klasyce. Ta cecha 
jest szczególnie istotna w mniejszych zespo-
łach, gdzie nikt nie ukryje się wśród innych. 
Lekcja z kandydatem do zespołu rozpoczyna się 
więc od prezentacji w klasyce, potem proponuję 
coś współczesnego, by sprawdzić koordynację, 
umiejętność odnalezienia się w innej stylisty-
ce. Daję zresztą pewną swobodę, nasze spotka-
nie przebiega bez wstępnych przygotowań, więc 
tancerz ma możliwość modyfikacji otrzymane-
go zadania, a dla mnie jest to sprawdzian jego 
odwagi i kreatywności. I nawet jeśli lekcja nie 
okazuje się zbyt udana, może dać mi wiele infor-
macji o potencjale kandydata, o tym, jak szybko 
się on uczy. To również są istotne wartości.

Wiosna to w teatrach pora rozmów na temat 
przyszłego sezonu.

Odbyłem je ze wszystkimi moimi tancerzami.

Co z nich wynika? Zespół przetrwa ten trud-
ny czas?

Mam taką nadzieję, pozytywnej energii nie bra-
kuje. Wszyscy są zawiedzeni, że nie udało się 
zrealizować nowej premiery. Mają motywację, 
by do niej doprowadzić. Przedłużam kontrakty 
ze wszystkimi, skład zespołu nie ulegnie zmia-
nie. Nikt nie chce odejść z Poznania, choć pla-
nowany remont zapowiada różne niedogodno-
ści i problemy. Ale w naszym teatrze są za to 
inne wartości: kultura pracy, klarowny kierunek 
rozwoju. To dla tancerzy ważne, zwłaszcza gdy 
świat baletowy przeżywa trudny czas. Nawet 
jeśli gdzieś są organizowane audycje dla tance-
rzy przez skype’a, to wszyscy mamy świado-
mość, że rynek pracy przeżywa ogromny kryzys. 
Cieszę się, że nie zatrzymuję nikogo w Poznaniu 
wyłącznie z tego powodu, lecz wiem, że wszyscy 
chcą się rozwijać. Konflikty w zespole bywają i są 
nieuniknione, ale chodzi o to, żeby była dobra 
atmosfera, bez niej nie ma efektów. A mnie daje 
to mnóstwo satysfakcji.

Nie żałuje pan, że został szefem?

Absolutnie nie, choć wiem, jak dużo mamy do 
zrobienia i że nie da się tego osiągnąć w ciągu 
roku czy dwóch lat. Potrzeba zmian nie tylko 
w Poznaniu, lecz także w innych zespołach bale-
towych w Polsce. Chodzi też o to, by dyrektorzy 
teatrów operowych zaufali szefom tych zespo-
łów, dali swobodę artystyczną, a wtedy one 
zaczną się rozwijać. Gdy widzę, jaką autono-
mię mają w innych krajach, choćby w Czechach, 
wiem, że wiele musi się u nas zmienić. Ten pro-
ces już się zaczął, a po obecnym okresie wyha-
mowania trzeba do tego szybko wrócić. Także 
dlatego, że dzięki zmianom balet zyskuje nową 
publiczność.

Muzyka  
jest dla mnie  

NIESŁYCHANIE WAŻNA,  
musi być spójna  

ze spektaklem, tworzyć 
pewną całość. Słuchanie 

muzyki jest częścią 
mojego życia
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 marcu 1929 roku Grzegorz Fitelberg był 
w drodze powrotnej do Polski z wielkiego tournée 
po krajach Ameryki Południowej1. Niedawno 
poślubiona małżonka Halina Szmolcówna, pri-
mabalerina Opery Warszawskiej, nie dawała 
sobie rady z ekipą budowlaną, która wznosiła dla 
Fitelbergów dom w modnej dzielnicy Saska Kępa. 
Dyrygent wiedział, że czekają go poważne kłopo-
ty finansowe i szukał wyjścia w jakimś nowym, 
możliwie lukratywnym kontrakcie. W tej nadziei 
zatrzymał się w Nowym Jorku i odwiedził Paw-
ła i Zofię Kochańskich, którzy – jak powszechnie 
mówiono – znali wszystkich liczących się arty-

1 Oprócz materiałów własnych w artykule 
wykorzystałam listy zawarte w III tomie 
Korespondencji Karola Szymanowskiego w 
edycji T. Chylińskiej (Kraków 2007), pracę 
Grzegorz Fitelberg, życie i dzieło L. 
Markiewicza (Katowice [b.d.]) oraz 
monografię architektury Saskiej Kępy H. Fa-
ryny-Paszkiewicz, Saska Kępa (Warszawa 
2001).

Elżbieta Szczepańska

„Gdybyś Ty wiedział, Karol,  
jaki mnie zawód spotkał  

tu w Warszawie […].  
Wiesz, że BUDUJĘ DOM WŁASNY. 

Pracowałem jak wół – zarobiłem  
dość dużą kwotę – wszystko posyłałem 

Halince na budowę domku,  
który miał być w listopadzie gotów. 

Wróciłem w kwietniu  
i zastałem DOM NIEUKOŃCZONY  

– przedsiębiorca budowlany  
– łajdak – oszukał – zawiódł […]  

trzeba przerobić i znów płacić i płacić. […]  
Nie mogę do Ciebie przyjechać  

LI TYLKO DLATEGO,  
że nie mam głupich stu dolarów!”  
(Fitelberg do Szymanowskiego w Davos, kwiecień 1930)
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stów i wszystkich miewali w swym salonie. 
„Był tu przejazdem dzień Ficio – pisała 

Kochańska do Karola Szymanowskiego na kura-
cji w Davos. – Niespodzianka duża. Jechał na 
statku hiszpańskim z Hawany do Hiszpanii i do 
Paryża, gdzie miał się spotkać z żoną. […] Co to 
za dziwak – niestety bardzo prowincjonalny. [….] 
Staram się tu dla niego o dyrektorstwo – kilka dni 
temu podałam jego kurykulum vita [sic!] dyrek-
torskie – ale wątpię, by co wyszło z tego”. 

Nie wyszło. Wprawdzie opinia Zofii o pro-
wincjonalności „Ficia” wydaje się przesadzona 
(dyrygent nie bez powodu cieszył się nieograni-
czonym zaufaniem Karola Szymanowskiego), ale 
o pracę dyrygencką w Stanach, królestwie Tosca-
niniego, Mengelberga, Stokowskiego – nie było 
łatwo. Kochańscy nie mogli – a może za mało 
chcieli – przyjść mu w sukurs. Już z Warszawy, 
29 kwietnia 1930 roku, Fitelberg skarżył się Szy-
manowskiemu:

„Gdybyś Ty wiedział, Karol, jaki mnie zawód 
spotkał tu w Warszawie, po powrocie. […] 

z kompozytorem

w TLE

Dyrygenci 
w opałach
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Wiesz, że buduję dom własny. Pracowałem jak 
wół – zarobiłem dość dużą kwotę – wszystko 
posyłałem Halince na budowę domku, który miał 
być w listopadzie gotów. Wróciłem w kwietniu i 
zastałem dom nieukończony – przedsiębiorca 
budowlany – łajdak – oszukał – zawiódł – brał 
pieniądze i nic nie robił lub robił tak, że trzeba 
przerobić i znów płacić, i płacić. Halinka, bied-
na, nie chciała mnie martwić na odległość i nie 
pisała całej prawdy. Pomyśl – ja nie mogę do Cie-
bie przyjechać li tylko dlatego, że nie mam głu-
pich stu dolarów! Ja muszę żyć skromniej niż kie-
dykolwiek, gdyż mam przed sobą sześć miesięcy 
letnich bez pracy i bez zarobku. Muszę gdzieś 
znaleźć pieniądze na wykończenie domu, w któ-
rym zresztą już mieszkamy, ale który musi być w 
ciągu miesięcy letnich wykończony, bo w zimie 
w takim domu mieszkać niepodobna”.

Kapelmistrzowi rangi Fitelberga nie grozi-
ło, że będzie się błąkał po Warszawie bez zaję-
cia: „20. i 30. [maja 1930] dyrygować będę w 
Filharmonii, 23. Prokofiewym [sic!], 30. zaś 
ostatni koncert – R[oman] Chojnacki proponu-
je Twoją 2 Symf. i Harnasie – Koncert fortepiano-
wy [Ludomira] Różyckiego i coś [Eugeniusza] 
Morawskiego. Ja wolałbym dać 2 i 3 Symfonię 
i jako zło nieodzowne tego Różyckiego. […] Paweł  
[Kochański] 26. gra w Filharm. bez orkiestry. Pra-
wie pewny jestem, że Paweł zgodziłby się zagrać 
Twój Koncert 30. ze mną! […] Byłoby bajecznie!” – 
pisał do Szymanowskiego. Czymże jednak były 
honoraria filharmonijne wobec kosztów budo-
wy! Fitelberg na gwałt potrzebował większe-
go zastrzyku gotówki. Na domiar złego Paweł 
Kochański nie chciał z nim grać I Koncertu skrzyp-
cowego „Karolka”, wolał dać recital.

Pozbyć się  
Młynarskiego 

W 1924 roku nagonka na dyrektora Opery War-
szawskiej Emila Młynarskiego się wzmaga-
ła. Choć w stałym repertuarze było kilkanaście 
różnych pozycji, wszyscy mieli zastrzeżenia do 
polityki repertuarowej. Źle przyjęto wystawio-
ną 29 marca 1924 roku własną operę Młynar-
skiego Noc letnia (dyr. Adam Dołżycki). A.[dolf ] 
N.[owaczyński] pisał w tygodniku „Myśl Narodo-
wa” (1924 nr 15): 

„Opera warszawska, która przez cały sezon 
zdobyła się tylko na nową inscenizację Fausta, 
z końcem sezonu wystawiła olbrzymim sump-
tem przeszło 150 milionów mkp.2 Noc letnią 
E. Młynarskiego, zimno przyjętą przez całą kry-
tykę i po trzech czy czterech watowanych spek-
taklach zdjętą z afisza. […] Klęska, haniebna klę-
ska […]. Jak się to stało? Czy winna partytura? 
Nie. Muzyka Młynarskiego stoi na bardzo wyso-
kim poziomie pod względem brawury instru-
mentacyjnej, barwności […]. To nie jest przecięt-
na kapellmejstermusik, to nie jest „Wagner für 
Badeorte”. […] Klęskę sprowadziło libretto. […] Pan 
Młynarski wziął libretto od jakiegoś berlińskie-
go żydka. Wabi się taki H. Friedendorff. Żydek 
berliński lewą ręką na Remingtonie nasmarował 
jakąś bzdurę, bluźnierczą łapą sięgając do Francji 
rokoka. […] Polski kompozytor szanujący i trady-
cję, i sztukę swego narodu nie powinien kompo-
nować do libretta Niemca, a już w żaden sposób 
do libretta i Niemca, i żydka równocześnie. Dzie-
je się to już po raz drugi (Hagith3) i to jest skan-

2 Marek polskich. W roku 1924 panowała 
w Polsce hiperinflacja.

3 Autorem libretta do opery Hagith Szyma-
nowskiego (prapremiera przygotowana 
przez Młynarskiego w 1922 r.) był wiedeński 

to za mieliuzga6, co za potworny brak poczu-
cia wszelkiej odpowiedzialności za to, co on na 
takim stanowisku robi. I nie myśl, że to jakaś oso-
bista niechęć za położenie na obie łopatki [Króla] 
Rogera7 albo podszepty Ficia. Na to jestem dziś 
zanadto samodzielny i wyniosły”. 

W marcu 1930 roku wykłada Zosi przyczynę 
swej niechęci:

 „Fakt wystawienia […] moich oper był naj-
prostszym jego obowiązkiem, zwłaszcza jeżeli 
– jak to on utrzymuje – jestem dziś pierwszym 
kompozytorem polskim. Sztuka cała i powód do 
mej wdzięczności miałby wtedy, gdyby te trudne 
opery potrafił utrzymać w repertuarze […]. Nigdy 
się nie zdarzyło przed wojną, by coś mego wyko-
nał na jakimś koncercie, np. w Szkocji8. Zaczął 
dopiero, kiedy Polska wybuchła, kiedy Ministe-
ria dawały pieniądze na propagandę”. 

Szymanowski zakwestionował też częścio-
wy sponsoring Harnasiów przez Młynarskiego. 
Jego zdaniem kwota ta pochodziła nie z własnej 
kieszeni dyrygenta, ale „z tych pieniędzy, któ-
re [Kazimierz] Bartel jako premier dał mu ciepłą 
rączką”. 

Po ukończeniu pierwszego obrazu baletu dał 
w liście do Fitelberga (z 16 stycznia 1929) w War-
szawie upust złości: „Ach, jak bym był szczęśli-
wy, żebyś mu tak za parę tyg.[odni] wyrżnął Har-
nasiów na koncercie!!!”. 

I rzeczywiście, 8 marca 1929 roku Fitelberg 
„wyrżnął” w Filharmonii pierwszą część. Ponie-
waż utwór był dedykowany Młynarskiemu, 
gdyż to od niego wyszła inicjatywa zamówie-
nia „baletu góralskiego” u największego kom-
pozytora polskiego, wykonanie pod dyrekcją 
Fitelberga zamierzone było jako zniewaga. Ale 
sumienie artystyczne Młynarskiego nakazywało 
mu zachować pokerową twarz. Wiedział zresztą, 
kogo Szymanowski widziałby najchętniej przy 
pulpicie.

Tak czy owak, miał serdecznie dosyć „nagan-
ki”. Pożegnawszy Warszawę pod koniec sezo-
nu 1928/1929 świetnie przygotowaną i świetnie  
przyjętą polską prapremierą Parsifala Wagnera, 
wyjechał do Filadelfii. Już wcześniej zachęcał go do 
tego Leopold Stokowski podczas dwóch spotkań 
w Warszawie. Kiedyś w czasie obiadu w miesz-
kaniu na placu Teatralnym Młynarski podsu-
nął Stokowskiemu Artura Rodzińskiego jako 
asystenta. Widział w Rodzińskim wielki talent, 
sprowadził go ze Lwowa do Opery Warszawskiej 
i powierzył mu przygotowanie kilku trudnych 
pozycji repertuarowych. (Inaczej Szymanow-
ski: wyżej od Rodzińskiego oceniał Fitelberga, 
co miało, może nieświadome, przełożenie na 
niełaskawe traktowanie Rodzińskiego w recen-
zjach Domaniewskiego). Teraz Rodziński zwol-
nił dla Młynarskiego miejsce profesora kla-
sy dyrygentury w The Curtis Institute of Music 
w Filadelfii, porzucił też Stokowskiego z jego 
Filadelfijską Orkiestrą Symfoniczną i wyjechał 
do Los Angeles, by tam rozpocząć przeświet-

6 Z ros. ciemna masa.
7 Głodna widowisk patriotycznych 

publiczność nie doceniła Króla Rogera, 
oblegała natomiast mierną operę August i 
Barbara T. Joteyki.

8 W Szkocji pułap percepcji muzyki nowej 
wyznaczały kompozycje Elgara czy 
Bantocka, a gdy Młynarski próbował 
zaszczepić coś Debussy’ego czy Ravela, 
krytycy widzieli w ich muzyce dziwactwo. 
Chciał włączyć coś Szymanowskiego do 
programu swojego I Festiwalu Muzyki 
Słowiańskiej (Londyn, potem Berlin, 1913), 
ale nie doczekał się materiałów 
wykonawczych. 

dal, kazirodztwo i blasfemia. Są w polskiej twór-
czości tematy wymarzone i poetów kilkunastu 
kwalifikujących się do tej twórczości ([Witold] 
Bunikiewicz, [Jarosław] Iwaszkiewicz, [Stani-
sław] Wasylewski, [Bolesław] Leśmian, [Anto-
ni] Lange, [Jerzy] Guranowski); od „bidy” mogą 
być i swojskie „żidy”… Ale brać od berlińskiego 
szrajbjingełesa taki kwacz […]. To zgroza! […] I z 
tej przyczyny więcej wartości ma nawet madry-
gał E. Młynarskiego: Do Komendanta4, śpiewany 
na majufesach”.

Gdyby autor wiedział, że w 1923 roku arty-
ści Opery w prezencie imieninowym dali 
Młynarskiemu kosztowny nóż do papieru ozdo-
biony głową starego Żyda!5 Na razie dyrygent 

secesjonista Felix Dörmann.
4 Młynarski rzeczywiście napisał ok. 1918 r. 

Piosnkę o Komendancie do słów Or-Ota 
(wyd. w 1920 r.). 

5 Obecnie nóż jest w zbiorach Muzeum 
Teatralnego w Warszawie. 
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pocieszał się bliską perspektywą koncertów 
gościnnych w Szkocji, pierwszych po ośmiolet-
niej przerwie. I rzeczywiście przyjęto go owa-
cyjnie. Na jednym z koncertów dał prawdziwy 
popis zręczności ręki w poemacie La Valse Ravela. 
W roku 1925 miał wyjechać znowu na Wyspy 
Brytyjskie. 

Krytycy jego działań w Operze nie ustawali 
w wysiłkach, żeby się go pozbyć. Pod koniec lat 
dwudziestych szczególną zaciekłością wyróżniał 
się bardzo młody krytyk pisujący w „Kurierze 
Polskim”, Zbigniew Domaniewski. Na mieście 
mówiono, że „z tylnego siedzenia” sterują opinią 
Fitelberg i Szymanowski. Ficio skarżył się kom-
pozytorowi w liście do Edlach (1 stycznia 1929): 

„A propos Domaniewskiego. Dużo nie-
potrzebnych niedźwiedzich usług – broniąc 
nas, psuje jeszcze bardziej. Na Młyn.[arskie-
go] naganka w «Porannym», «Epoce» i «Gło-
sie Prawdy» – trzech idiotów. Dom.[aniewski], 
[Roman] Mazurkiewicz i [Stanisław] Zmigryder. 
W Operze bałagan, jakiego nigdy nie było. Plo-
tek całe kupy […], przekonanie, że my, Ty, ja, […] 
kierujemy Domaniewskim, zaś najgłupsi twier-
dzą, że ja opłacam Dom.[aniewskiego]”. Feliks 
Szymanowski, brat kompozytora, zatrudnio-
ny w Operze jako korepetytor, ostrzegał Karola 
( 17 stycznia 1929): „Ten Domaniewski to ciężki 
orzech i okropnie to szkodzi, że w oczach wielu 
jest niby Twoim przyjacielem”. 

Kompozytor 6 stycznia 1929 roku pisał z 
sanatorium w Edlach do Zosi Kochańskiej w 
Nowym Jorku: 

„Nie ma mowy o jakimś pojednawczym sto-

sunku np. wobec Emilka kochanego. Boże, co 

ną karierę kapelmistrzowską9. Dla Młynarskiego  
oprócz pracy pedagogicznej był też stołek dyrek-
torski w Grand Opera w Filadelfii i, od czasu  
do czasu, koncert gościnny z „Filadelfijską”. 
W Curtis Institute znalazł doskonałą atmos-
ferę do pracy. Łatwo zjednywał sobie ludzi, 
zresztą większość grona pedagogicznego znał 
osobiście, a była w nim na przykład skrzypacz-
ka Lea Luboszyc, jego niegdysiejsza uczen-
nica w Odessie, był też początkowo Leopold 
Auer, profesor Młynarskiego w konserwato-
rium w Petersburgu. Zafascynowany radiem, 
Młynarski cieszył się, że koncerty uczelnia-
nej orkiestry pod jego dyrekcją transmitowane 
są przez radiofonię Columbia. W 1930 roku po 
raz pierwszy stanął na podium Philadelphia SO. 
Odwiedzili go raz i drugi Kochańscy, stale miał 
przy sobie żonę oraz córkę Nelę, wówczas jesz-
cze małżonkę Mieczysława Münza. 

Szymanowski żałuje 
Młynarskiego i myśli o Ficiu

Latem 1930 roku Szymanowski kontynuował 
leczenie w Zakopanem, a Młynarscy przyjecha-
li pod Tatry odwiedzić młodszego syna, Felik-
sa. Felek cierpiał na tę samą co kompozytor, tyl-
ko bardzo już zaawansowaną, chorobę. Jak gdyby 
nigdy nic, Szymanowski rozpisywał się w listach 
do przyjaciół i rodziny o spotkaniach – jakże ser-
decznych – z Młynarskimi. I tak 2 września rela-
cjonował Zosi Kochańskiej: „Felek biedny był 
przez jakiś czas umierający wprost – teraz tro-
chę lepiej […]. [Emil] już wyjechał10, byłem więc 
na dworcu, bo pomimo różnych griffes11 – właści-
wie przywiązany do nich jestem i tak mi ich bied-
nych żal było. Emil był u mnie. Grałem mu cały 
balet i był jakoby zachwycony”. 

Młynarski pewnie nie wiedział, że Szy-
manowski jeszcze w 1929 roku zmienił dedy-
kację Harnasiów. Przeniósł ją na Irenę War-
den, swą nową sponsorkę. Nie pochwalała tego 
nawet Zosia Kochańska, choć darzyła Szyma-
nowskiego przyjaźnią graniczącą z uwielbie-
niem i mecenat pani Warden był jej własnym 
pomysłem. „Zosieńko – pisał Karol – teraz jak 
tej pani Warden podziękować? […] Zadedykuj jej 
oczywiście wszystko, co chcesz! […] Nawet Har-
nasiów mogę, ponieważ dedykacja dla Emilka 
bezapelacyjnie cofnięta!”. Zosia pozwoliła sobie 
(12 września 1929) na uwagę w liście do kompo-
zytora: „to powinien dostać ktoś, kto to rozu-
mie […] jak Artur [Rubinstein] czy Paweł, ale nie 
damoczka za trochę grosza […]. Potem też nigdy 
nie zgadzam się z myślą odbierania, co się komuś 
dało”. 

Feliks Młynarski 7 września 1930 zmarł12. 
Młynarscy powrócili do Filadelfii. W październi-
ku odwiedzili ich Zosia i Paweł Kochańscy. „Tak 
strasznie mi jest ich żal – pisała do Szymanow-
skiego Zosia Kochańska. – […] Strasznie czule 
o Tobie mówili”. 

W pierwszych dniach marca 1931 roku Mły-
narski dyrygował gościnnie Orkiestrą Filadel-
fijską Stokowskiego. Miał początek grypy i 
gorączkę. Jego starszy syn Bronisław 4 marca w 
Warszawie otrzymał telegram: „Tatuś zachoro-
wał zapalenie płuc chce żebyś przyjechał natych-

9 Objął kierownictwo Los Angeles SO. 
Doszedł do stanowiska dyrektora New York 
Philharmonic. 

10 Ale wrócił, zapewne po depeszy o 
pogorszeniu stanu syna. 

11 Z franc. pazury, zadziory [?].
12 Zaraził się gruźlicą w czasie wojny polsko-

-bolszewickiej; walczył jako ochotnik w 201 
Pułku Piechoty.

Ach,  
jak bym był 

SZCZĘŚLIWY, 
żebyś mu tak za parę 

tyg.[odni] wyrżnął 
Harnasiów  

na koncercie!!!

Reklama
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metrażu na głowę mieszkańca. Przed wojną od 
Pragi dzieliło Saską Kępę wszystko. I przegro-
dy terenowe (ogródki działkowe, dziko zaro-
śnięty kanałek kamionkowski), i dochodzący aż 
do skrzyżowania Zielenieckiej z Targową Park 
Skaryszewski, i elitarność, „wsobność”, i przede 
wszystkim charakter warsztatów architektu-
ry: od modernizmu skrajnego i umiarkowanego 
po jednostkowe ekstrawagancje stylistyczne, 
by wymienić fasadę z muru pruskiego na jed-
nym z domków. Gdy jednak przeglądam mono-
grafię dzielnicy pióra Hanny Faryny-Pasz-
kiewicz, w głowie mi się mąci od surowego 
piękna białych w słońcu funkcjonalistycznych 
domostw, ascetycznych, pozbawionych ozdób. 
Wybitny i bardzo wczesny zabytek skrajne-
go funkcjonalizmu, willa Szyllerów projek-
tu Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy na Wale 
Miedzeszyńskim, nie została zburzona, jak willa 
Bandrowskiej-Turskiej, w wyniku działań wojen-
nych, ale wyburzona w wyniku twórczych dzia-
łań inżynierów dusz w dobie późnego PRL-u. Na 
jej miejscu przebiega estakada dojazdowa do Tra-
sy Łazienkowskiej. 

Można było się spodziewać, że willa Grze-
gorza Fitelberga będzie kontrapunktem do jego 
modernistycznych upodobań muzycznych. Nic 
z tych rzeczy. „Domek” odstaje od charakteru 
dzielnicy, jeśli mierzyć go stopniem nowocze-
sności. Jest zachowawczy, trochę nijaki. Han-
nę Farynę-Paszkiewicz razi w fasadzie ogrodo-
wej „nadmiernie eksponowany motyw tralek, 
zamykających taras”. Ale gdy na zdjęciu w książ-
ce L. Markiewicza widzę siedzącą na balustradzie 
urodziwą Halinkę, a obok stoi młody, przystojny 
Fitelberg w jasnym garniturze, tralki jakoś zysku-
ją – zwłaszcza że są tu jeszcze dwa psy. Ozdób 
na fasadzie głównej nie ma wiele – tylko kartusz 
herbowy i putta – architekt niezbyt się wysilał. 
Willa została ukończona na pewno po 1929 roku, 
choć tak jest datowana we wszystkich źródłach. 
Ogromnie kontrastuje z sąsiadką przy Elsterskiej 
1 – willą wybudowaną przez Władysława Różyc-
kiego, właściciela słynnego bazaru na Targowej. 
Różyccy wybrali projekt Teodora Bursze z „ory-
ginalną bryłą klatki schodowej – wysuniętej i sil-
nie nadwieszonej […], zwieńczonej «okrętowym 
motywem» przypominającym mostek kapitań-
ski” (albo może latarnię morską). Motywy okrę-
towe to także, oprócz „corbusierowskich” wil-
li pudełkowych z tarasami jako jedyną ozdobą, 
wyróżnik Saskiej Kępy.

Tak więc dyrygent, który, jak to ujął Stanisław 
Niewiadomski, „był zaciekle oddany moderni-
stycznej muzyce”, wybrał na swą siedzibę model 
chyba trochę prowincjonalny, od modernizmu 
daleki. I tak jak willa Różyckiego nie kojarzy się 
z prowadzonym przez właściciela biznesem, tak 
willa Fitelberga nic nie mówi o jego profilu arty-
stycznym. Całkiem możliwe, że na nowoczesny 
projekt któregoś z wziętych ówcześnie architek-
tów Fitelbergów zwyczajnie nie było stać. Saska 
Kępa nie jest oczywiście wolna od bezstylowych, 
nudnych pudeł (w jednym z nich sama miesz-
kam). Jedyne ograniczenie, którego się przed 
wojną trzymano, to wysokość nieprzekraczająca 
dwóch kondygnacji. 

We wrześniu 1939 roku Halina Szmolcówna 
została ciężko ranna na moście Poniatowskiego i 
umieszczona przez męża w prywatnym szpitalu 
„Omega” w Alejach Jerozolimskich, gdzie zmar-
ła. Nigdy nie dowiemy się, czy była w drodze do 
Śródmieścia, czy odwrotnie: do domu. Pocho-
wawszy żonę, Fitelberg zdołał wyjechać z War-
szawy przed utworzeniem getta, zrazu do Fran-
cji. Przez całą wojnę pracował, ale nigdzie dłużej; 
był między innymi w obu Amerykach. Po woj-

miast wyjedź Bremen 6go Niemcy 7go Francja / 
Stan poważny może być groźny / Mamuś Nela”. 
Odpowiedział: „Leaving tonight catching Bre-
men Cherbourg wire news Bremen love / Bron”. 

Z Warszawy Karol Szymanowski dopytywał 
się w liście z 10 kwietnia do Zosi Kochańskiej: 
„Dziś dowiedziałem się, żeście jakoby jeździ-
li do Filad.[elfii] do Emila? Czy z nim, bied-
nym, było naprawdę tak źle? Bo teraz wiem, że 
jakoby się już dobrze ma, ale pomimo to wraca 
jakoby na stałe do Warszawy. Czy to też prawda? 
W związku z tym mówił mi Ficio, że pisał do Cie-
bie, czyby nie udało się uzyskać tego stanowiska 
dla niego, i mnie też prosił, bym o tym do Ciebie 
napisał. Czynię to à contre coeur13 – bo dla mnie 
jego ewentualny wyjazd z Polski byłby katastro-
fą […]. Czy ty uwierzysz, że mnie w Polsce nikt 
nie dyryguje prócz niego […]. Właściwie zniechę-
cam Cię zamiast zachęcać do tych starań o Filad.
[elfię] […]. Może to naprawdę dobrze by było, by 
on mógł tam pobyć! Chociaż wiem, że wy go nie 
bardzo lubicie – ale on jednak dużej miary arty-
sta (w porównaniu z Rodzińskim!)”. 

W Filadelfii do lata czekano na Młynarskiego, 
licząc, że kuracje – najpierw w sanatorium medy-
cyny naturalnej Weisser Hirsch koło Drezna, 
potem w Krynicy – przywrócą mu zdrowie. Gdy 
było już jasne, że powikłania po zapaleniu płuc 
utrudniają mu poruszanie się i o powrocie do 
Filadelfii nie ma mowy, zaczęto szukać następcy. 
Wybór padł na dyrektora Cincinnati Symphony 
Orchestra Fritza Reinera.

Tak więc kariera pedagogiczna Młynarskiego 
zakończyła się pechowo, także i Fitelberg nie 
miał szczęścia. Gdyby któryś z nich, z dwóch 
największych ówcześnie polskich dyrygen-
tów, został profesorem dyrygentury w nowym 
roku akademickim 1931/1932 w Curtis Institu-
te, w klasie zastałby Leonarda Bernsteina. Przy-
szły wirtuoz batuty, szef New York Philharmo-
nic, imatrykulował się w uczelni właśnie wtedy14. 

Nieszczęsny Fitelberg wysyłał do Szymanow-
skiego alarmujące listy o swojej sytuacji material-
nej. Trudno jednak było o ratunek w dobie świa-
towego kryzysu, gdy Szymanowski na własny 
koszt sprowadzał z Universal Edition w Wiedniu 
do Filharmonii Warszawskiej materiały wyko-
nawcze swoich kompozycji. 

Fitelberg znów en vogue. 
„Domek” przed wojną 

Międzynarodowa pozycja Fitelberga rosła jed-
nak nieustannie i chociaż udział w festiwa-
lach MTMW w roli jurora i dyrygenta nie był 
zbyt intratny, przyniósł mu korzyść na dłuższą 
metę. W większości krajów Europy znano go 
jako świetnego interpretatora nowej muzyki. W 
latach trzydziestych w Polsce nie miał już kon-
kurencji, Młynarski nie żył, jedyny jego uczeń 
dużego formatu, Paweł Klecki, nie zagrzał dłu-
go miejsca w kraju. Ficio podreperował finan-
se podczas pobytu w ZSRR, gdzie umiarkowana 
moderna nie była jeszcze postrzegana w kate-
goriach zagrożenia dla socjalistycznego porząd-
ku. Dyrygował więc muzyką Szymanowskiego 
i neoklasyków polskich, między innymi ze szko-
ły Nadii Boulanger. W końcu został szefem orkie-
stry radiowej w Kijowie. Było to prawdopodob-
nie dobrze płatne zajęcie – „domek” na Saskiej 

13 Z franc.: wbrew sercu.
14 Emil Młynarski wykształcił w Konserwato-

rium Warszawskim jednego wybitnego 
dyrygenta, Pawła Kleckiego, jego uczniami 
byli także Kazimierz Wiłkomirski i 
Zbigniew Dymmek. 

nie Europa znowu się dlań otworzyła i wrócił do 
Polski dopiero w 1947 roku. W roku 1946 Anna 
Młynarska, wdowa po Emilu, oczekując w Sztok-
holmie na wizę amerykańską, pisała do syna 
Bronisława w Londynie: „na koncercie [Mał-
cużyńskiego] w antrakcie Ficia z żoną spotka-
łam, wielka była obopólna radość […] 23 listopada 
dyryguje tu wielkim polskim koncertem”15. Daw-
ne griffes, jeśli były, minęły.

Z Bierutem w tle 
Leon Markiewicz nie pisze nic o wilii Fitelberga 
w kontekście zmian w strukturze własności 
w nowym ustroju. Nie dowiemy się, czy zosta-
ła objęta dekretem Bieruta z października 1945 
roku o oddaniu nieruchomości prywatnych 
pod kwaterunek. Dyrygent mieszkał jednak nie 
w Warszawie, lecz w Katowicach, co bez wąt-
pienia było wygodne dla nowego szefa orkie-
stry radiowej, teraz noszącej już nazwę WOSPR, 
koncertującej w Filharmonii Śląskiej. Gdzie się 
zatrzymywał, gdy przyjeżdżał do Warszawy – 
nie wiadomo. Można chyba z niewielkim mar-
ginesem błędu stwierdzić, że władze nie zro-
biły dla niego wyjątku i willę przy Elsterskiej 3 
upaństwowiły. Co gorsza, w ostatnim roku życia 
(1953) dyrygent dowiedział się, że mieszka nie 
w Katowicach, lecz w Stalinogrodzie. 

Jak podaje Markiewicz, Fitelberg podjął sta-
rania o przeniesienie na niego praw spadkowych 
do willi, zatem dopóki to nie nastąpiło, nie mógł 
w niej mieszkać i nie mieszkał. Może się wyda-
wać cudem, że właśnie gdy nastał stalinizmu wiek 
złoty, adwokatowi dyrygenta udało się dopiąć 
celu. Być może władze zimną rączką dały mu to, 
czego już i tak nie zdążyłby „skonsumować”. Był 
chory, wiedziano, że odchodzi, spadkobierców 
żadnych nie miał (jego syn z pierwszego małżeń-
stwa, Jerzy, już nie żył). Na półtora miesiąca przed 
śmiercią, 12 kwietnia 1953 roku, zakomunikował 
listownie Stefanowi Spiessowi: 

„Mój domek na Elsterskiej darowałem Związ-
kowi Kompozytorów. Jaka to dla mnie radość! 
Wszystko oddam – z sobą nic nie zabiorę. Czas 
się zbliża”. 

Od 1976 roku niemal co dzień przechodziłam 
obok willi Fitelbergów. Urzędowała w niej „kana-
powa” partia SD. Po transformacji dom opusto-
szał. Pewnie został w nim dozorca, bo w jednym 
oknie na parterze świeciło się światło. Tynk od 
frontu zasmarowany był niezdarnymi graffiti, na 
schodkach przed głównym wejściem przesiady-
wała młodzież, popijając to i owo. Taras od ogro-
du popadał w coraz większą ruinę.

Związek Kompozytorów Polskich wystą-
pił do Ministerstwa Kultury i Sztuki o spełnie-
nie ostatniej woli Fitelberga bodaj za ministra 
Zakrzewskiego, ale nie przysięgnę. Dziś, gdy 
biura są „zamrożone”, o dostęp do dokumen-
tów trudno, jakoś ograniczone są także kontakty 
z ludźmi, którzy mogą wiedzieć więcej niż ja, sza-
ry członek Związku. 

Jak mi się wydaje, minister wyraził zgo-
dę i obiecał pokrycie kosztów remontu willi.  
Wszystko wydawało się dograne. Meblowa-
no pewnie w myślach salę ćwiczeń, gdzie 
Halina Szmolcówna dawała kiedyś lekcje tańca. 
Może widziano tam bibliotekę. 

Na scenie pojawiła się jednak kancelaria 
adwokacka. Koniec gry. Do willi wkroczy-

Mój DOMEK  
na Elsterskiej darowałem 

Związkowi 
Kompozytorów.  
Jaka to dla mnie 

RADOŚĆ!  
Wszystko oddam  

– z sobą nic nie zabiorę.  
Czas się zbliża

Kępie udało się dokończyć, jeszcze zanim Fitel-
berg założył Orkiestrę Polskiego Radia. 

Fitelbergowie znaleźli się w doborowym 
towarzystwie, gdyż wśród mieszkańców Saskiej 
Kępy przeważali przedstawiciele wolnych  
zawodów: malarze, rzeźbiarze, architekci,  
aktorzy teatrów i kabaretu, śpiewacy. Marian 
Hemar ze znaną aktorką Marią Modzelewską  
(zwaną „Hemarysią”) i Ignacy Dygas, i Ewa 
Bandrowska-Turska, której willę dzieliło od uli-
cy Elsterskiej 3, gdzie Fitelberg kupił działkę, tyl-
ko parę kroków. Ponieważ Fitelbergowie pobrali 
się w roku 1928, możliwe, że ich dom był prezen-
tem ślubnym dyrygenta dla prześlicznej Haliny 
Szmolcówny, jak głosi legenda – modelki Stani-
sława Jackowskiego, który odkuł rzeźbę Tancerka 
(1927) stojącą dziś w pobliskim Parku Skaryszew-
skim. W każdym razie na kartuszu herbowym 
nad wejściem głównym widnieją inicjały „HS”. 
Notarialnie willa należała do niej. 

Nikomu na Saskiej Kępie nie przyszłoby 
wówczas do głowy, że w niedalekiej przyszłości 
dzielnica zostanie włączona do Pragi Południe, 
a jej struktura społeczna bardzo się zmieni, przy-
będą nowi lokatorzy dokwaterowani do obszer-
nych willi dla zachowania ówczesnych rygorów 

15 Fitelberg podczas wojny ożenił się po raz 
trzeci, z Zofią z Rajcherów. Anna Młynarska, 
która na starość pracowała jako robotnica 
rolna w Iłgowie na Litwie Radzieckiej, w 
polu i w ogrodzie swego dawnego majątku, 
uzyskała paszport wyjazdowy dzięki 
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Niżej podpisani wyrażają zdecydowany sprze-
ciw wobec działań Zarządu Polskiego Radia, 
zmierzających do rozwiązania Polskiej Orkiestry 
Radiowej w Warszawie i Chóru Polskiego Radia 
w Krakowie oraz zmiany częstotliwości, ograni-
czenia zasięgu i obniżenia jakości emisji Progra-
mu Drugiego Polskiego Radia. 

[...]
Rozwiązanie budowanych przez lata zespo-

łów osłabi potencjał polskiej muzyki i w prakty-
ce uniemożliwi realizację istotnej części ustawo-
wej misji kulturalnej Polskiego Radia. Radiowe 
zespoły muzyczne wraz z kulturalnym progra-
mem radia publicznego pełnią specyficzną rolę 
– szczególnie ważną dla najnowszej twórczości 
i dla obecności polskiej muzyki w międzynaro-
dowej przestrzeni kulturalnej. Posiadanie przez 
Radio własnych zespołów przynosi korzyści 
zarówno merytoryczne, wiążące się z możliwo-
ścią łatwej produkcji nagrań dla potrzeb poszcze-
gólnych programów, jak i finansowe, polegające 
na obniżeniu kosztów pozyskiwania muzyki na 
potrzeby antenowe. Roli tej nie będą w stanie 
przejąć żadne inne placówki. [...]

Zabranie dotychczasowych częstotliwości 
emisji Programowi Drugiemu Polskiego Radia 
spowoduje zmniejszenie się jego zasięgu i pogor-
szenie jakości odbioru, nie przynosząc wzro-
stu, co wykazują porównywalne doświadczenia 
ostatnich kilkunastu lat, audytorium Programu 
Pierwszego, który w zamierzeniu władz Polskie-
go Radia ma być sukcesorem częstotliwości po 
Dwójce. Po wypowiedzeniu przez Polskie Radio z 
początkiem 2007 roku dotychczasowych umów 
organizacjom zbiorowego zarządzania reprezen-
tującym twórców i artystów, są to kolejne działa-
nia Polskiego Radia destruktywnie oddziałujące 
na kulturę rodzimą i osłabiające ją w konfrontacji 
ze światową produkcją komercyjną.

[...] Osłabienie jakości nadawania i ograni-
czenie zasięgu kulturalnego Programu Drugie-
go ma stanowić koszt wzmocnienia nadajni-
ków informacyjno-publicystycznych Programu 
Pierwszego. Obie te kwestie ujawniają realizowa-
ną hierarchię wartości, różną od programowych 
deklaracji i wynoszącą sferę informacji, zatem 
polityki, ponad świat kultury, tradycji i twórczo-
ści. Skutek tych posunięć może być tylko jeden: 
obniżenie poziomu kulturalnego Polaków, osła-
bienie twórczej aktywności artystów, zepchnię-
cie kraju do roli kulturalnego i mentalnego 
zaścianka. Na taki kierunek działań nie może być  
zgody. [...]

Do chwili oddania numeru do druku, 23 lute-
go, pod listem podpisało się ponad 2600 osób.
-- Opr. Katarzyna Ryzel 

„Ruch Muzyczny” 2007,  
nr 5 (4 marca), s. 6

List OTWARTY  
w sprawie polityki 

kulturalnej Polskiego 
Radia

Rafał Wawrzyńczyk

Felieton

O

C

Chcę 
SZKIELETÓW, 

chcę  
rękawiczek

statnio – żałuję, że dopiero ostatnio – zrozumiałem znaczenie Maksa Klinge-
ra. Dla niemieckiej sztuki przełomu wieków XIX i XX był jedną z postaci ważnych, 
jeśli wręcz nie najważniejszą, ale pamięć o nim przygasła, a już na pewno stało się tak 
w Polsce: próżno szukać o nim wzmianek poza obiegiem specjalistycznym, nie był i nie 
jest bohaterem zbiorowej świadomości, nie dana jest mu nawet łaska powierzchow-
nej admiracji, jaką cieszą się Giorgio de Chirico, Edvard Munch czy Alfred Kubin, czyli 
twórcy, którzy z Klingera czerpali jak ze studni. De Chirico wychwalał go pod niebiosa, 
Kubin miał powiedzieć, że nad jego rycinami podjął decyzję o poświęceniu życia sztu-
ce. A jednak autora Rękawiczki przywaliliśmy, jak grobowym głazem, terminem „sym-
bolista” i mamy go nie za elektryzującego surrealistę avant la lettre, a za jakiegoś ger-
mańskiego Wyspiańskiego, kującego w marmurze popiersia herosów. Owszem, kuł w 
marmurze popiersia herosów, ale jego ryciny, pełne wspaniałych dziwności, ożywiane 
są całkowicie współczesnym „zmysłem niewyjaśnionego” i robią piorunujące wrażenie 
nawet dzisiaj, w roku 2020. Na tym polega związany z nim dowcip.

Dlaczego o Klingerze mowa? Zwłaszcza tu, w „Ruchu Muzycznym”? Mógłbym 
zażartować, że jest to twórca wyjątkowo okazałej rzeźby Beethovena (obecnie w 
muzeum w Lipsku, skąd nie da się jej nigdzie przewieźć), ale prawda jest taka, że przed 
tygodniem czy dwoma natknąłem się na cykl jego rycin zatytułowany Intermezzi, Op. IV i 
od tej pory nie przestaję o nim myśleć. Cykl składa się z 12 tablic stanowiących dość oso-
bliwy miszmasz: cztery z nich to sceny z życia centaurów, cztery – ilustracje do Przygód 
Simplicissimusa, XVII-wiecznej powieści łotrzykowskiej Hansa von Grimmelshausena, 
a cztery to niepowiązane już prace zatytułowane, odpowiednio: Niedźwiedź i elf, Nad 
morzem (w obu „kruche życie” jest o włos od ataku mrocznej, potężnej siły), Upadły jeź-
dziec (absurdalna śmierć w głuszy pod przewróconym koniem) oraz Amor, śmierć i druga 
strona, albo Amor, śmierć i tamten świat (oryg. Amor, Tod und Jenseits).

hodzi mi w sumie o tę ostatnią. Spróbuję może opisać, co na niej widać, choć nie 
będzie to łatwe. Po rozległej, płaskiej przestrzeni – rozpina ją rząd cyprysów nad rozle-
wiskiem – przemieszcza się grupa trzech postaci: na wielkim monocyklu jedzie dzier-
żący łuk Amor, tuż za nim, na trumnie wyrzucającej nogi jak koń wyścigowy, pędzi 
szkielet, a stawkę zamyka dziwny, odwrócony plecami do widza kształt, w którym 
można dopatrzyć się Indianina dosiadającego jakiegoś rogatego zwierzęcia. Nie ma ono 
nóg, sunie niczym ukwiał na mnóstwie ludzkich dłoni (lub rękawiczek, czyli istotne-
go dla Klingera symbolu erotycznej obsesji). Całości można z pewnością przypisać zna-
czenie alegoryczne – komentatorzy piszą o wyścigu impulsów wypełniających duszę 
23-letniego artysty – ale dominuje wrażenie wizualnej ekstrawagancji, dzikiej fanta-
zji à la Goya, przekonującej tym bardziej, że osadzonej w minimalistycznym, „obiek-
tywnym” krajobrazie.

Tytuł całego zbioru, Intermezzi, Op. IV, to oczywiście nawiązanie do intermezzów  
Schumanna, opusu czwartego w katalogu dzieł kompozytora. Oczywiście, czy nie 
oczywiście? Zaskoczyło mnie, jak trudno znaleźć nagrania tego cyklu, choć płyt zbudo-
wanych przez zestawienie dwóch–trzech fortepianowych cykli Schumanna są całe sto-
sy. A przecież nie są Intermezzi jakimś niewypałem, w opinii samego kompozytora mia-
ły to być „dłuższe Motyle” i tak też brzmią, dla naszego ucha jest to typowy Schumann, 
gęsty, „kalejdoskopowy”, odrobinę może tylko mniej przebojowy niż Karnawał czy 
Etiudy symfoniczne. Ta pełna zmian nastroju muzyka z łatwością wpisuje się nam w nar-
rację o Schumannie jako piewcy „młodości i uczucia”, nikomu na myśl nie przychodzą 
tu zadające sobie śmierć centaury czy galopujące szkielety.

Skąd więc skojarzenia Klingera? Co utraciliśmy? Bo że słyszał on muzykę „głębo-
ko”, nie ma wątpliwości, zróżnicowanie i tematyka jego rycin doskonale korespondują 
z tytułem, jaki Schumann zamierzał pierwotnie nadać Intermezzi: Pièces fantastiques. Co 
więcej, kompetencje Klingera w tym względzie potwierdził sam Brahms, wykonując 
swoje dzieła z edycji zdobionych przez mistrza z Lipska i dedykując mu Cztery poważ-
ne pieśni. Czy narracja o klasykach, jaką mamy, przykryła jakąś inną, bardziej wywro-
tową, awangardową, niebezpieczną? Co by było, gdyby zamiast Friedricha na płytach 
romantyków pojawiał się Ernst czy Delvaux? Marzę, marzę o wczesnym Schumannie z 
Klingerem na okładce. Na początek.

Maciej Kucharski
Maria Callas, The Complete Studio Recordings (1949–1969), EMI

Ten gigantyczny box zawierający 69 płyt (!) ze wszystkimi studyjnymi nagraniami boskiej 
Callas do tej pory cierpliwie obrastał kurzem. Aż nadszedł czas pandemii! Proponuję kurację: 

codziennie płyta. Jednego dnia Norma z 1954 roku, a następnego z 1960.  
Potem Tosca z 1953 roku, a po niej wersja z roku 1964. Następnie Łucja z Lamermooru, 

Lunatyczka, Purytanie, Turandot... i tak do jesieni.

26.06, 28.06, Filharmonia Narodowa w Warszawie online

Jeszcze bez publiczności i z niezbędnym dystansem, ale w końcu na żywo.  
Filharmonia Narodowa kończy pandemiczny sezon koncertami transmitowanymi online. 

Piątek, 26 czerwca, godz. 19.30: Szostakowicz – II Trio e-moll op. 67,  
XV Symfonia A-dur op. 141a (w opracowaniu na skrzypce, wiolonczelę, fortepian,  

celestę i perkusję); niedziela, 28 czerwca, godz. 18.00: m.in Górecki i Bach, tym razem  
chór mieszany a capella. 

 
Karolina Kolinek-Siechowicz

Kanał YouTube Nadbałtyckiego Centrum Kultury,  
premiera kolejnych odcinków w każdą środę czerwca o godz. 19.00

Internet podbijał swego czasu mem „Roman Ingarden in roman garden”,  
teraz szansę podboju mają wykłady prof. Anny Chęćki zatytułowane dowcipnie  

„Ingarden in the garden, czyli estetyka dla każdego” i organizowane przez Nadbałtyckie 
Centrum Kultury. Filozofka opowiada o meandrach estetycznych rozważań polskiego fenome-

nologa ze swojego ogrodu. Cudowna chwila wytchnienia i refleksji!

Adam Suprynowicz
18, 25–27.06, NOSPR online

W obliczu wciąż jeszcze (w dniu oddawania tego numeru do druku) dramatycznej liczby 
zachorowań na Śląsku szczególnie przejmująco brzmią zapowiedzi kończących sezon 

koncertów NOSPR. Kameralnie, w przepisowych odległościach, bez udziału gości  
i słuchaczy w sali. Trzymajmy kciuki, żeby odbyły się bezpiecznie.

22.06 facebook.com/polinmuseum

Wojtek Blecharz w swojej Mantrze dla Muranowa napisanej dla Chóru POLIN  
– Muzeum Historii Żydów Polskich wraca do wiązania i wypełniania dźwiękiem  

architektury, przestrzeni, kontekstu czasu i miejsca. Prawykonanie odbyło się  
6 czerwca, premiera online zapowiada wystawę czasową „Tu Muranów”.

Krzysztof Stefański
Georg Friedrich Haas I Can't Breathe (In memoriam Eric Garner)

W 2014 roku Eric Garner zmarł zduszony przez interweniującego policjanta.  
Do końca wołał „I can't breathe”. Dziś, gdy trwają protesty po niemal identycznej śmierci 

George’a Floyda, warto przypomnieć sobie utwór upamiętniający tamte wydarzenia.  
Ku przestrodze.

26-27.06, WigroSfera | online festival 2020

A może tak rzucić wszystko i pojechać nad Wigry? Nawet jeśli nie w realu,  
to chociaż online. Będzie trochę klasycznie, trochę współcześnie, trochę alternatywnie  

– ale zawsze ciekawie.

Jacek Marczyński
19-20 i 27.06, Teatr Muzyczny w Poznaniu 

Poznański Teatr Muzyczny jako pierwszy rozpoczyna niemal pełną działalność. Na początek  
proponuje dwa wieczory kameralne z przebojami musicalowymi (19.06) i polskimi piosenkami 

z okresu międzywojnia (20.06), a potem wraca na scenę musical Zakonnica w przebraniu 
w reżyserii Jacka Mikołajczyka (27.06).

[Krzysztof Czabański, wówczas prezes Zarządu PR 
SA, odpowiedział: „Upowszechniony w internecie  
«List otwarty w sprawie polityki kulturalnej Polskiego 
Radia», mimo iż zawiera nieprawdziwe informacje  
o działalności Zarządu Polskiego Radia SA,  
okazał się dla nas nadzwyczaj cenną inicjatywą. [...]  
(Zarząd nie miał zamiaru likwidowania  
Polskiej Orkiestry Radiowej, a podjął starania,  
by temu zespołowi, jak i krakowskiemu Chórowi 
i poznańskiej Orkiestrze Kameralnej «Amadeus», 
zapewnić właściwe warunki rozwoju)”.  
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Olgierd Pisarenko

ym razem mam dla moich Czytelników 
historię bez fotografii, za to ze świetnym obra-
zem. W pierwszej części tego szkicu wspomnia-
łem w kilku zdaniach postać Benjamina Bilse-
go. Zasłużył on jednak na bardziej szczegółowe 
potraktowanie. Był z pewnością najsłynniejszym 
wśród kapelmistrzów dyrygujących w Dolinie 
Szwajcarskiej w trzeciej ćwiartce XIX stulecia. 
Swojej pracowitości i energii zawdzięczał awans 
od muzykanta miejskiego do dyrektora muzyki 
na dworze króla Prus. Pochodził z Legnicy, gdzie 
jego ojciec był właścicielem podmiejskiej gospo-
dy. Talent chłopaka, który pod kierunkiem miej-
scowego Stadtmusikusa opanował – jak mówio-
no –„niemal wszystkie instrumenty orkiestry”, 
zwrócił uwagę dwóch zamożnych obywate-
li miasta, którzy ufundowali dla niego stypen-
dium. Młody Bilse udał się zatem do Wiednia, 
gdzie podjął naukę u znanego skrzypka Josepha 
Böhma – a dla zarobku i wprawy grywał w orkie-
strach Lannera i Johanna Straussa (ojca). 

To doświadczenie przydało mu się nieba-
wem, gdy po powrocie do Legnicy w 1842 roku 
został zatrudniony jako Stadtmusikus. Z zawo-
dowych muzyków skompletował i wyszko-
lił całą orkiestrę symfoniczną. Publiczności 
oferował cykle koncertów zarówno „popular-
nych”, jak i adresowanych do bardziej zaawan-
sowanych słuchaczy. Dość szybko sława 
orkiestry wykroczyła poza okolice Legnicy. Roz-
poczęły się podróże koncertowe, które umożli-
wił burzliwy rozwój dróg żelaznych. Linię kole-
jową Wrocław–Legnica otwarto w 1844 roku. 
Bilse uczestniczył w tym wydarzeniu wraz ze swą 
orkiestrą i uczcił je skomponowaniem i wyko-
naniem Liegnitzer–Breslauer Eisenbahn Galopp  
(w Polsce utwór został wydany pod tytułem 
Kolej żelazna). Zabiegał też – jak wielu muzy-
ków jego epoki – o przychylność wyższych 
sfer. W 1846 roku na życzenie króla Frydery-
ka Wilhelma IV zorganizował koncert w pała-
cu Hohenzollernów w Mysłakowicach w Kotli-
nie Jeleniogórskiej, a w roku 1847 – w pałacu 
Sanssouci w Poczdamie.

To była epoka podróżujących orkiestr nie-
mieckich i austriackich, rzadko mających wła-
sne sale koncertowe. Gościnne występy pomaga-
ły w istotny sposób uzupełnić skromne zarobki 
muzyków. Charakterystyczne, że większość cią-
gnęła na wschód, a celem najdalej wysuniętym 
i zapewne najbardziej pożądanym ze względów 
finansowych był Petersburg, zwłaszcza słynny 
„wokzał” w podpetersburskim Pawłowsku (war-
to przypomnieć, że tam właśnie rozgrywa się  

ności, pokazywanie pleców mogło uchodzić 
wręcz za despekt dla słuchaczy. W podob-
nej pozycji ukazuje Bilsego rycina drukowana  
w roku 1866 w warszawskich „Kłosach”, tyle że 
na estradzie altany koncertowej w Dolinie Szwaj-
carskiej. 

W Berlinie orkiestra Bilsego, uzupełnia-
na najzdolniejszym narybkiem z całej Europy, 
faktycznie rozkwitła i miewała nawet powyżej 
stu muzyków. Koncerty odbywały się codzien-
nie, a z biegiem czasu wykształcił się specy-
ficzny plan tygodniowy: w niedziele symfo-
nie i koncerty solowe, w poniedziałki Wagner, 
we wtorki klasyczne symfonie, w środy pieśni 
z towarzyszeniem orkiestry, w czwartki muzy-
ka taneczna i spotkania towarzyskie, w piątki 
prawykonania, sobota wreszcie zarezerwowa-
na była dla lekkiego repertuaru. Przynajmniej 
dwa koncerty w tygodniu miały zatem popu-
larny, ludowy charakter, łącząc muzykę z kon-
sumpcją. Reprodukowany obraz Menzla być 
może przedstawia jeden z takich koncertów. 
Zamiast rzędów foteli, są tu stoliki i krzesła. 
Na pierwszym planie można zauważyć szklan-
ki z piwem, po prawej bezszelestnie sunie kel-
ner z zamówionym daniem. Siedzący przy sto-
lach bez żenady palą. Przybyłych z zagranicy 
melomanów trochę irytował ten bezceremo-
nialny styl słuchania muzyki, a zwłaszcza dym, 
zapachy piwa i parówek. (cdn.) 

jeden z epizodów Idioty Dostojewskiego). Bywał 
tam także Bilse ze swą orkiestrą. Choć orkie-
stra formalnie pozostawała na utrzymaniu mia-
sta, Legnica płaciła tylko za sześć koncertów 
w roku. Resztę należało sobie dorobić na wyjaz-
dach, a gdy tego było mało, Bilse rad nierad opła-
cał muzyków z własnej kieszeni. W końcu, gdy 
magistrat chciał zabronić orkiestrze wyjazdów, 
miarka się przebrała i Bilse wraz ze swymi muzy-
kami porzucił Legnicę i w roku 1867 przeniósł się 
do Berlina. Akurat dobiegała tam końca budowa 
wielkiego domu koncertowego przy Leipziger 
Strasse. Właściciel Franz Medding, z wykształ-
cenia księgarz, był entuzjastą muzyki i bez tru-
du dogadał się z kompozytorem. Odtąd Berliner 
Concerthaus, prawdziwie elegancki i reprezenta-
cyjny, z wielką salą na 1200 osób, stał się główną 
kwaterą orkiestry Bilsego. 

  a reprodukowanym gwaszu, który jest dzie-
łem wybitnego malarza Adolpha Menzla, nie-
mieckiego protoimpresjonisty, mistrza bla-
sku świec i kryształowych żyrandoli, oglądamy 
orkiestrę na estradzie Concerthausu, z dyrygen-
tem stojącym między grupami skrzypiec a wio-
lonczelami i kontrabasami. Właśnie tak dyrygo-
wano jeszcze 150 lat temu! Uważano, że dyrygent 
powinien być zwrócony twarzą w stronę publicz-

Jest RUCH  
w INTERNECIE

        uszyła zupełnie nowa strona internetowa #! 
Udostępniamy na niej teksty z wydań papiero-
wych i o wiele więcej aktualności i relacji z wy-
darzeń muzycznych, a także materiały wideo, 
podcasty oraz autorskie blogi redakcyjne. Arty-
kuły wkrótce będzie można skomentować  
– chcemy poznać Państwa opinie oraz stworzyć 
łatwo dostępną przestrzeń do dyskusji. Zależy 
nam, aby obecność # w sieci była zachętą do 

FOT. MANUEL NÄGELI, JOSH RINARD / UNSPLASH

przekazywania muzycznych doświadczeń i do 
konfrontacji punktów widzenia (słyszenia?!),  
i aby na naszej stronie panował prawdziwy 
Ruch. To miejsce wymiany myśli Państwo, nasi 
Czytelnicy, będą współtworzyć. Nowe funkcje 
będziemy wprowadzać stopniowo – pracujemy 
nad tym, by forma wydania internetowego jak 
najlepiej służyła bogactwu zaplanowanych 
treści.
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