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Happy Birthday, 
Fryderyku!

Do� nansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Chopin był jedynym kompozytorem swojego pokolenia, 
który po ukończeniu 21 lat nie napisał mało efektownego 
długiego utworu. Większe kompozycje Schumanna miewają 
fragmenty przeciętne, w wielu utworach Berlioza mamy 
pustynie z nielicznymi oazami. Natomiast elegancja, wybitność 
i efektowność dużych form Chopina pozostawała w jego 
epoce niemal unikatowa.

CHARLES ROSEN

Kiedy Chopin zmarł, mając 39 lat, 
jego twórczość stanowiła moc-
no już ugruntowaną część tra-
dycji muzycznej, a jego wpływ 
był odczuwany w całym zachod-

nim świecie muzycznym. Jednak opinie na temat 
kompozytora, nawet wśród największych admi-
ratorów, bynajmniej nie były w pełni przychylne. 
Poświęcając się niemal całkowicie fortepianowi 
(z wyjątkiem trzech utworów na wiolonczelę), 
nie będąc autorem żadnej symfonii, opery czy 
dzieła liturgicznego, nie mógł osiągnąć prawdzi-
wie znaczącej pozycji. Ze względu na słabe zdro-
wie, a także niezwykły wdzięk i subtelność nie-
których swoich kompozycji, uchodził za znie-
wieściałego. Większość jego uczniów stanowi-
ły w istocie kobiety – podobnie było w wypadku 
Liszta, który miał jednakże pod swoją pieczą kil-
ka męskich znakomitości, Karla Tausiga, Emila 
von Sauera i Moriza Rosenthala, lwów fortepia-
nu ryczących przy instrumencie.

Dzieło umierającego
Koncentracja Chopina na uznawanych za ba-
nalne gatunkach muzyki salonowej – noktur-
nach, mazurkach, walcach – sytuowała go po-
śród miniaturystów. Krytycy nie mogli przyjmo-
wać bez zastrzeżeń jego często niekonwencjonal-
nych form i niepokojąco nowoczesnej, chroma-
tycznej harmonii późnych utworów. Odbierali 
je jako makabryczne dzieło chorego, umierające-
go człowieka – taką opinię podzielał nawet Liszt, 
który wkrótce po śmierci Chopina poświęcił mu 
niewielką książkę (znaczną jej część opracowa-
ła w istocie jego kochanka, księżna Sayn-Wi� -
genstein). Liszt niedługo potem żałował tej opi-
nii, ale nawet we wspomnianej książce zauważał, 
że owe makabryczne i chorobliwe utwory cha-
rakteryzują się niezwykle interesującymi i fascy-
nującymi harmoniami. Wydaje się, że Chopin, 

jako polski emigrant mieszkający w Paryżu, stał 
poza głównymi kierunkami wyznaczającymi tra-
dycję XIX-wieczną – niemiecką muzyką instru-
mentalną i operą włoską. Jednak pomimo że ni-
gdy nie skomponował fugi czy opery, jego twór-
czość ujawnia głębokie zrozumienie obydwu 
tych tradycji.

Postrzeganie Chopina jako kompozytora ogra-
niczającego się do miniatur pozostawało domi-
nującym poglądem krytyków aż do drugiej po-
łowy XX w. Z drugiej strony, pianiści nigdy nie 
zwracali najmniejszej uwagi na tę jednomyślność 
krytyki. Najbardziej wpływowy anglojęzyczny 
pisarz zajmujący się Chopinem przed latami 90. 
XX w., Gerald Abraham, zauważył, że chociaż 
Ballada g-moll nr 1 robi wrażenie, o� cjalnie nikt 
nie uznałby jej za arcydzieło. Z kolei mało który 
pianista nie doceniłby mistrzostwa ekscentrycz-
nej formy tej ballady, z polotem łamiącej więk-
szość klasycznych zasad, zespalającej wszystkie 
swe zróżnicowane faktury w narracyjną całość.

Owo ortodoksyjne uznanie Chopina za mi-
niaturystę jest już w zasadzie przestarzałe, zdys-
kredytowane i skompromitowane. Liczne z jego 
większych kompozycji – ballady, scherza, sona-
ty, wielkie polonezy, fantazje, barkarole – są dłuż-
sze od standardowych części utworów Beetho-
vena. Chopin był w istocie jedynym kompozyto-
rem swojego pokolenia, który po ukończeniu 21 
lat nie napisał mało efektownego długiego utwo-
ru. Większe kompozycje Schumanna (nie licząc, 
rzecz jasna, tych najlepszych) miewają  fragmen-
ty przeciętne, które stwarzają ich wykonawcom 
problemy z podtrzymaniem zainteresowania słu-
chaczy. W wielu utworach Berlioza mamy pusty-
nie z nielicznymi oazami; i tylko niektóre dzie-
ła Liszta są całkowicie pozbawione powierz-
chownych czy nawet tandetnych stronic. Nato-
miast elegancja, wybitność i efektowność dużych 
form Chopina pozostawała w jego epoce niemal 
unikatowa.

Konserwatysta
Trudność w interpretacji utworów Chopina wią-
że się najczęściej z realizacją jego najbardziej ory-
ginalnych pomysłów, a nie z tuszowaniem poja-
wiających się miejscami potknięć czy braku in-
spiracji bądź też z przechodzeniem nad nimi 
do porządku dziennego, jak zmuszeni jesteśmy 
czynić w przypadku Schumanna, Mendelssoh-
na i Wagnera. Nawet dwa koncerty fortepiano-
we Chopina niezmiennie cieszą się wśród słu-
chaczy powodzeniem, chociaż są one być może 
najsłabszymi z jego dużych kompozycji; zosta-
ły napisane między 17. a 21. rokiem życia, po któ-
rym Chopin, co znamienne, ostatecznie porzucił 
tę formę, natomiast dzisiaj zaczynają znajdować 

„Larghe� o” to kolejny z czterech numerów 
naszego Kwartalnika poświęconego 
Fryderykowi Chopinowi, który 
publikujemy w Roku genialnego 
kompozytora. Numer drugi towarzyszy 
odbywającemu się w sierpniu w Warszawie 
Festiwalowi „Chopin i jego Europa”, który 
szerzej omawiamy na stronie 12.
W następnych numerach pisać będziemy 
m.in. o Konkursie Chopinowskim, 
o spotkaniu duchowości Wschodu 
z romantyczną muzyką i o tym, jak grać 
Chopina dzisiaj...
W numerze trzecim znajdą też Państwo 
wyjątkową płytę DVD, o której więcej 
informacji publikujemy na stronie 9. 
Zapraszamy do lektury i zbierania 
numerów naszego Kwartalnika 
Chopinowskiego.
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uznanie także w oczach krytyki (pomimo or-
kiestracji, co do której nie mamy pewności, jaka 
jej część jest autentyczna, a jaka stanowi rezul-
tat późniejszych interwencji. Jedyny z jego więk-
szych utworów, który jest w jakiejś mierze niesa-
tysfakcjonujący, Allegro de Concert A-dur, naj-
wyraźniej stanowi szkic trzeciego koncertu for-
tepianowego, którego nigdy nie ukończył, ale po 
latach opublikował jako samodzielny utwór).

Interesującym doświadczeniem jest towarzy-
szenie pianiście na drugim fortepianie z partią 
orkiestry w jednym z tych koncertów. Kiedyś się 
tego podjąłem i miałem wrażenie, jak gdybym 
grał akompaniament continuo lub część basu � -
gurowanego kantaty Bacha na organy lub klawe-
syn. Chopin przez całe życie studiował Bacha, 
czego rezultaty widoczne są w całym jego dziele: 
znał przede wszystkim „Das Wohltemperierte Kla-
vier”, „Die Kunst der Fuge” i kilka koncertów na 
instrumenty klawiszowe, ponieważ Bach, które-
go utwory edukacyjne już od kilku dziesięcioleci 
nie były obce profesjonalnym muzykom, zaczy-
nał dopiero być znany szerszej publiczności.

Chopin, podobnie jak Beethoven, Schumann 
i Liszt, wychował się na „Das Wohltemperierte 

oryginalny sposób łączył ze sobą całkowicie róż-
ne rytmy mazurka, nie zważając na autentycz-
ność odtworzenia elementów folkloru. Skom-
ponował na przykład mazurek w stylu szkockim, 
z efektami dudziarskimi, czy inny, przywołujący 
arię Rossiniego. Jego podejście do polskiego sty-
lu ludowego w istocie antycypowało swobodne 
podejście Debussy’ego do muzyki hiszpańskiej – 
Debussy nigdy nie był w Hiszpanii, ale sięgał po 
motywy i rytmy � amenco zasłyszane w Paryżu – 
ową swobodę, która wywołała podziw Manuela 
de Falli. Stwierdził on, że Debussy nauczył kom-
pozytorów hiszpańskich, jak pisać hiszpańską 
muzykę. W ten sam sposób Chopin korzystał 
z fragmentów melodii, krótkich motywów ludo-
wych, harmonicznych zwrotów frazy, brzmień 
gitarowych, tworząc nowe formy muzyki, sui ge-
neris, niemające precedensu ani w muzyce ludo-
wej, ani w artystycznej. Jak pokazują nowsze ba-
dania, jego harmonia prawdopodobnie pozosta-
wała także pod wpływem chromatycznej muzyki 
żydowskiej słyszanej w Polsce, co nie uchroniło 
go przed bezre� eksyjnym antysemityzmem, ste-
reotypowym jak u wielu innych Polaków.

Pieśni niewinności i doświadczenia
Zdumiewająca była jego znajomość stylu ope-
ry włoskiej. Większość kompozytorów, nie wy-
łączając Beethovena, Schuberta i Liszta, sięgało 
w taki czy inny sposób po ten najbardziej popu-
larny na początku XIX w. styl muzyczny. Niektó-
re nokturny Chopina – Sonatę b-moll i Barka-
rolę (opartą na barkarolowych duetach na dwa 
soprany, które Rossini komponował na potrze-
by salonów paryskich) – charakteryzuje jednak 
prawdziwa maestria, która zbliża go do Vincenzo 
Belliniego, jednego z nielicznych współczesnych 
mu kompozytorów, którego twórczość szczerze 
podziwiał. Swoje umiejętności w wykorzystaniu 
stylu włoskiego rozwinął już w Andante Spiana-
to, prawdopodobnie zanim jeszcze dobrze po-
znał utwory Belliniego. W jednej z etiud zaadap-
tował początek melodii wiolonczelowej z „Nor-
my”, przekształcając ją jednak w imitację duetu 
operowego na tenor i sopran.

Typowy dla Belliniego był styl spianato (po-
zwalający głosowi na swobodne unoszenie się 
nad akompaniamentem w długich, nieprzery-
wanych liniach melodycznych) i stanowi on 
podstawę niektórych najbardziej ekspresyjnych 
i swoistych osiągnięć Chopina. Elementy ope-
ry włoskiej często pojawiają się nawet w mazur-
kach, tych z polskich utworów Chopina, któ-
re mają najbardziej etniczny czy folklorystyczny 
charakter, zwłaszcza w środkowym, lirycznym 
interludium stanowiącym kontrast z wyraziście 
ludowymi fragmentami zewnętrznymi.

Klavier”. Nigdy nie wykonał żadnej z fug publicz-
nie, ale zawsze grał którąś z nich rozgrzewając się 
przed występem. Twierdził ponadto, że współ-
czesna mu edukacja muzyczna jest zasadniczo 
niewłaściwa, ponieważ rozpoczyna się od nauki 
harmonii, pozostawiając studia nad kontrapunk-
tem na kolejny rok, powinna natomiast od niego 
się zaczynać, jak to miało miejsce w XVIII w.

Pomimo że Chopin należał do najbardziej re-
wolucyjnych muzyków swojej epoki, pod tym 
względem pozostawał głęboko konserwatywny, 
a nawet zachowawczy. Kontrapunkt był dla nie-
go podstawą wszelkiej kompozycji, a w rozmo-
wach z przyjaciółmi, takimi jak malarz Eugène 
Delacroix, wspierał swą argumentację, cytując 
raczej Mozarta niż Bacha. Uważał, że istotna jest 
nie sama wyuczona i ostentacyjna prezentacja 
fug i kanonów, ale ukryte mistrzostwo kontra-
punktu – zwanego prowadzeniem głosów – po-
szczególnych wewnętrznych i zewnętrznych linii 
w całej muzyce.

Nie licząc kilku bardzo wczesnych utworów 
wirtuozowskich, Chopin rzadko sięgał po me-
lodie polskie, nawet w mazurkach i polonezach. 
W mazurkach wyzyskiwał i często w niezwykle 

• Gluck znany był jako Niemiec, który 
komponował muzykę włoską we Francji. 

Chopina moglibyśmy nazwać Polakiem, który 
komponował muzykę włoską i niemiecką w Paryżu.

Piotr Węcławik – wyróżnienie w konkursie
galeria plakatu ams

W ubiegłym roku 
Galeria Plakatu 
AMS ogłosiła kon-
kurs na plakat, „któ-
ry pomoże przy-
wrócić zbiorowej 
świadomości Pola-
ków związek Cho-
pina z Warszawą”. 
Dzięki uprzejmości 
Galerii – podobnie 
jak w pierwszym 
numerze Kwartalni-
ka – prezentujemy 
niektóre z kilkuset 
nadesłanych prac.

>
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Mazurki zawierają nie tylko elementy sty-
lu operowego, w ostatnich Chopin ośmielił się 
w sposób najbardziej otwarty ukazać rezulta-
ty swoich studiów nad Bachem. Niektóre z nich 
subtelnie demonstrują aspekty formalne fugi i jej 
fakturę, a w zakończeniu ostatniego z opubliko-
wanych mazurków główny temat występuje na-
wet w postaci dwugłosowego kanonu. Więk-
szość wydawców dodaje do tego kanonu proste 
palcowanie, które rozdziela niektóre z dźwięków 
między obydwie ręce, Chopin jednak wyraźnie 
zaznaczył, że chciałby, aby obydwa głosy kano-
nu były grane wyłącznie prawą ręką, co czyni go 
wyjątkowo trudnym; wydaje się, że kontrapunkt 
był dla Chopina czymś, co należało odczuwać � -
zycznie, w takim samym stopniu za pośrednic-
twem nerwów i mięśni co uszu. Gluck znany był 
jako Niemiec, który komponował muzykę wło-
ską we Francji: Chopina moglibyśmy nazwać 
Polakiem, który komponował muzykę włoską 
i niemiecką w Paryżu.

Polonezy pisało wielu kompozytorów przed 
Chopinem, na przykład Bach, Mozart i Beetho-
ven, a Schubert napisał ich całkiem sporo. Wcze-
śniej nie słyszało się jednak takiej gwałtowności, 
jaka charakteryzuje niektóre polonezy Chopina 
utrzymane w stylu militarnym, na przykład Po-
lonez A-dur czy As-dur. Jeszcze bardziej orygi-
nalne są polonezy tragiczne, które ujawniają pa-
sję i rozpacz nieznane muzyce salonowej i zasad-
niczo zarezerwowane dla sceny operowej lub dla 
najbardziej dramatycznych sonat i symfonii. Po-
lonezy o charakterze militarnym z pewnością by-
ły rozumiane jako wyraz patriotyzmu wobec je-
go kraju, walczącego o odzyskanie niepodległo-
ści. Podczas gdy te utwory miały zdecydowa-
nie popularny charakter, polonezy tragiczne by-
ły zbyt osobiste, by można je było rozumieć jako 
publiczne wypowiedzi.

Etiudy Chopina to triumf ambicji ideologii ro-
mantycznej: uwznioślić nieznaczącą i pogardza-
ną formę sztuki, tak jak William Blake przekształ-
cił moralizatorską rymowankę dla dzieci w „Pie-
śni niewinności”. Miały one ogromny wpływ na 
kolejne pokolenia. Każdą z etiud, opierającą się 
na jednej, wybranej trudności technicznej, cha-
rakteryzuje wyjątkowe, jednolite, swoiste i ude-
rzające brzmienie. Etiuda tercjowa opiera się na 
tercjach występujących jedynie w prawej ręce, 
co przed następnymi kompozytorami otworzy-
ło możliwość pisania utworów, w których jed-
no brzmienie obsesyjnie dominuje nad całością, 
możliwość wykorzystaną później przez Debus-
sy’ego, Ravela, Skriabina, Proko� ewa i Berga.

Jedno z preludiów Debussy’ego składa się z sa-
mych tercji („Les tierces alternées”). Debussy pier-
wotnie planował zadedykować 12 etiud, swoje 
ostatnie, wielkie dzieło na fortepian, Chopinowi, 
zdecydował się jednak na Couperina, ponieważ 
I wojna światowa wzbudziła w nim patriotycz-
ną potrzebę uhonorowania w ten sposób kom-
pozytora francuskiego. Inspiracja muzyką Cho-
pina jest jednak wszędzie tutaj wyraźna, nawet 
jeżeli ujawnia się ona przede wszystkim w pra-
gnieniu, by zrobić coś innego. Dla przykładu, ter-
cje Chopina usytuowane są w wysokim rejestrze, 
natomiast Debussy w swojej etiudzie umieszcza 
je niemal wyłącznie w basie. Etiuda Debussy’ego 

na 8 palców (w której użycie kciuków tylko prze-
szkadzałoby bez przerwy skrzyżowanym dło-
niom) czerpie wiele z twórczości Chopina – jest 
to utwór monofoniczny, pozostający w szybkim, 
nieustannym ruchu, podobnie jak � nał Sonaty 
b-moll, ekscentrycznej kompozycji, która zaszo-
kowała nawet miłośników Chopina. Schumann 
napisał o tej sonacie, że można być pod jej wraże-
niem, nie można jej jednak chwalić, gdyż nie jest 
to muzyka. Chopin nie pozostał mu dłużny, su-
gerując francuskiemu wydawcy, by nie zawracał 
sobie głowy publikacją „Karnawału” Schuman-
na, bo to nie muzyka; zapewne nie spodobała 
mu się parodia własnej twórczości, która w isto-
cie nie przypomina jego stylu, z wyjątkiem peł-
nego pasji, arabeskowego ornamentu z odrobiną 
Chopinowskiego palcowania.

Czwarty i piąty palec
Wpływ Chopina na technikę pianistyczną był 
wyjątkowo indywidualny. Jako pianista był on 
autodydaktą i nie wierzył we współczesny mu 
pogląd na naukę gry, że należy ćwiczyć tak, by 
wszystkie palce zyskały jednakową siłę. Przeciw-
nie, czuł, że subtelne pasaże najlepiej wykonywać 
wyłącznie za pomocą czwartego i piątego palca, 
z kolei pełne emfazy i wyraziste frazy można re-
alizować samym kciukiem lub trzecim palcem.

Trudno oszacować siłę jego wpływu, ponie-
waż jest on obecny tam, gdzie nikt by się go nie 
spodziewał. Wagner, któremu Liszt często gry-
wał utwory Chopina, zawdzięczał jego twórczo-
ści bardzo wiele: już przetworzenie w Chopi-
nowskiej Sonacie b-moll ukazuje typowo wagne-
rowską, gęstą fakturę łączącą powtarzane lejtmo-
tywy, sekwencyjne, chromatyczne frazowanie 
– które stało się charakterystyczne dla Wagnera 
– z mocnymi frazami retorycznymi, które przy-
wodzą na myśl Amfortasa w „Parsifalu”. Brahms 
uważnie studiował muzykę Chopina (kiedy jed-
nak ktoś zwrócił uwagę na jego wczesne zapo-
życzenia z twórczości polskiego kompozytora, 
z irytacją stwierdził, że nigdy w życiu nie słyszał 
ani nie widział żadnego z utworów Chopina). 
Brahms zredagował później jeden z najznako-
mitszych i najwierniejszych zbiorów wybranych 
kompozycji Chopina, który obejmował ballady, 
sonaty i mazurki, i który był niemal jedyną ów-
czesną publikacją zachowującą oryginalne fra-
zowanie Chopina i jego własne wskazówki do-

tyczące użycia pedału. Nauczył się od Chopina, 
w jaki sposób unikać monotonii w ścisłym ryt-
mie obejmującym ośmiotaktowe frazy poprzez 
rozpoczynanie melodii nie tylko od pierwszego 
taktu, ale także od drugiego bądź ósmego. Inny-
mi słowy, nałożył elastyczny rytm melodyczny 
na ścisłe tło rytmiczne.

Liszt i Rachmaninow otwarcie i często odwo-
ływali się do twórczości Chopina. Jego wpływ 
był tak wszechogarniający, że objął praktycznie 
wszystkie formy twórczości fortepianowej pod 
względem technicznym i wszystkie style zachod-
niej tradycji muzycznej pod względem harmo-
nicznym. Kiedy grałem koncert fortepianowy El-
lio� a Cartera, zwróciłem kompozytorowi uwa-
gę na oryginalność pewnej � guracji, na co El-
lio� , rzucając okiem na partyturę, powiedział 
zaskoczony: „O co chodzi, to przecież z etiud 
Chopina”.

hhh
Muzyka Chopina jest pozbawiona humoru, 
z wyjątkiem pewnego eleganckiego żartu obec-
nego w niektórych preludiach i mazurkach. Jed-
nakże intensywnością większości swych utwo-
rów, zarówno tych dłuższych, jak i miniatur, za-
sadniczo przewyższa wszystkich swoich współ-
czesnych. Nie jest zapewne trudno wskazać źró-
dło tej niezwykłej intensywności. Bierze się ona 
z dziwnego połączenia, z jednej strony, opano-
wanych przez niego technik, utrzymywania wło-
skiej melodii na długim oddechu za pomocą fak-
tury kontrapunktycznej, czego nie potra� łby ża-
den kompozytor opery włoskiej, a z drugiej stro-
ny – bogactwa i nieustannej ekspresyjnej obec-
ności wewnętrznych głosów, czego nauczył się 
podczas swych studiów nad Bachem i Mozar-
tem. Dodał do tego odważne i radykalne ekspe-
rymenty z harmonią chromatyczną, które prze-
rażały jego współczesnych, ale zostały wyzyska-
ne przez następne pokolenia. Znakomita więk-
szość utworów Chopina, rzadko rozpraszana 
przez ostentacyjne, wirtuozowskie efekty w stylu 
Liszta, nigdy nie rozcieńczona przez porywy eks-
centrycznego humoru charakterystycznego dla 
Schumanna i Berlioza, nigdy wreszcie nie ograni-
czona przez ostrożny klasycyzm sztuki Mendels-
sohna, ma w sobie intensywną, skoncentrowaną 
pasję, której rzadko kiedy dorównywano w epo-
ce między Beethovenem a Wagnerem.   

PRZEŁOŻYŁA ANNA TENCZYŃSKA

CHARLES ROSEN >  (ur. 1927) jest amerykańskim pianistą 
i krytykiem muzycznym, uczniem m.in. wspomnianego 
w powyższym artykule Moriza Rosenthala. Wykładał 
na Harvardzie, Princeton i w Oksfordzie, opublikował 
szereg książek poświęconych muzyce, w tym „� e 
Classical Style” i „� e Romantic Generation”, a także 
studia „Romanticism and Realism: � e Mythology of 
Nineteenth-Century Art” oraz „Romantic Poets, Critics, 
and Other Madmen”.

Szkic powyższy po raz pierwszy ukazał się w piśmie 
„� e New York Review of Books” w styczniu br. 
Śródtytuły pochodzą od redakcji „TP”.

Reprinted with permission from � e New York 
Review of Books. Copyright © 2010 NYREV, Inc.

• Debussy nigdy nie był w Hiszpanii, ale 
sięgał po rytmy � amenco zasłyszane 

w Paryżu i powiedziano o nim, że nauczył 
kompozytorów hiszpańskich, jak pisać 
hiszpańską muzykę. W ten sam sposób Chopin 
korzystał z � agmentów polskich melodii, krótkich 
motywów ludowych, harmonicznych zwrotów 
� azy, brzmień gitarowych, tworząc nowe formy 
muzyki...

Happy Birthday, Fryderyku!
>
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W tej muzyce jest duma
RAFAŁ BLECHACZ

Moja przygoda z mu-
zyką Fryderyka 
Chopina rozpo-
częła się, gdy mia-
łem 11 lat. Podczas 

Konkursu Bachowskiego w Gorzowie 
musiałem zagrać jeden utwór Chopi-
na, wykonałem Nokturn H-dur op. 32 
nr 1. Zafascynowały mnie piękne linie 
melodyczne i ciekawe modulacje. By-
łem jeszcze bardzo mały, nie sięgałem 
do pedałów, więc grałem na stojąco...

Później poszerzałem repertuar 
o nurt romantyczny, bo przyszły ko-
lejne konkursy, już międzynarodowe. 
Na przykład w Hamamatsu w 2003 r. 
grałem Scherzo h-moll op. 20, wybra-
ne nokturny, mazurki – muzyka Cho-
pina stawała mi się coraz bliższa. Po-
woli pojawiała się też myśl o Kon-
kursie Chopinowskim. W tych mło-
dzieńczych latach Chopin był dla 
mnie twórcą wyjątkowym. Kiedy gra-
łem jego utwory, czułem dumę. Bo 
coś w rodzaju „dumy” jest w tej muzy-
ce, a mnie szczególnie się ona udziela! 
Sprzyjało temu na pewno poczucie, że 
Chopin to „nasz” kompozytor.

Doskonale pamiętam Konkursy 
Chopinowskie w 1995 i 2000 r. To by-
ło święto w moim domu. Śledziłem 
przesłuchania, przygotowałem wła-
sną punktację. Marzyłem o udziale 
w Konkursie, co mobilizowało mnie 
do pracy. Nie przypuszczałem, że te 
dziecięce i młodzieńcze marzenia tak 

Przez całe życie
ALEXANDRE THARAUD

W muzyce Chopina byłem zanurzony od dzie-
ciństwa. Moja matka była nauczycielką tańca 
klasycznego, a jej studio przylegało do nasze-

go mieszkania. Całymi godzinami słuchałem starego pia-
nisty, który akompaniował tancerzom. Ów pianista bar-
dzo mnie lubił i to właśnie on odkrył przede mną świat 
muzyki Chopina, zanim jeszcze zacząłem grać na forte-
pianie. Potem Chopin był przedmiotem moich studiów, 
mogę więc powiedzieć, że jego muzyka towarzyszy mi 
przez całe życie.

Grania muzyki Chopina nauczyłem się w bardzo mło-
dym wieku od Carmen Tacconi-Devenat, mojej profe-
sorki. To ona uczuliła mnie na jakość dźwięku. A dźwięk, 

rodzaj brzmienia jest w muzyce Chopina sprawą zasad-
niczą. Niezwykle istotny jest też wybór tonacji, ponie-
waż w tonacji zawarte są atmosfera, smak i zapach mu-
zyki. Dziś mam tonacje, które lubię, i takie, do których 
podchodzę z dużym dystansem. Es-dur, cis-moll i a-moll 
to ulubione tonacje Chopina. Jego wybory tonacji są dla 
mnie fascynujące i sądzę, że to właśnie w nich objawiał 
się jego geniusz.

Pod tym względem cykl Preludiów jest wyjątkowy. 
Z pewnością odnosi się do Bacha i jego „Das Wohltempe-
rierte Klavier”, ale poza tym, że Chopin, jak Bach, napisał 
preludia we wszystkich 24 tonacjach, nie widzę innych 
związków. Chopinowskie Preludia wiele łączy z kompo-
zytorami francuskimi epoki baroku, Couperinem i Ra-
meau. Przede wszystkim ornamentacja i intymność wy-
powiedzi, a także rodzaj brzmienia i stosowanie elemen-
tów stylu lutniowego. Myślę, że tytuł cyklu, nawiązują-
cy do Bacha, był dla Chopina punktem wyjścia i stwo-
rzył ramy, w które ujęte zostały wszystkie 24 utwory. 
Choć przecież w twórczości Chopina nie zawsze tak jest. 

Na przykład Walce skłaniają raczej do myślenia o tań-
cu niż do samego tańczenia. Każde z Preludiów jest te-
atrem, jest także zaproszeniem w wielką podróż. Śladami 
Chopina podążyli potem inni kompozytorzy, Debussy, 
Pou lenc, i oni również nie tworzyli preludiów, które, jak 
u Bacha, miałyby jakiś ciąg dalszy, ale takie, które stano-
wiły zamknięte, skończone światy.

Żadna nuta napisana przez Chopina nigdy nie była 
w moim odczuciu francuska. Dostrzegam raczej wiele in-
spiracji Chopinem wśród kompozytorów francuskich, 
takich jak Alkan, Saint-Saëns, Debussy, Ravel czy Pou-
lenc. Czasami, gdy jestem daleko od Chopina, odnajduję 
go w muzyce innych kompozytorów.  

NOTOWAŁ PIOTR MATWIEJCZUK 
(polskie radio)

ALEXANDRE THARAUD >  jest francuskim pianistą, laureatem 
licznych konkursów. Wydał trzy albumy Chopinowskie, wśród 
których największe uznanie zdobyły rejestracje Walców (2006) 
i Preludiów (2008).

dziej symfonicznie niż inni dyrygen-
ci, ale jest to zgodne ze stylem cho-
pinowskim. I na tym tle bardzo wy-
raziście oraz efektownie zabrzmia-
ły ronda. Z Jerzym Semkowem uzy-
skaliśmy brzmienie, o którym zawsze 
marzyłem.

Każdy z utworów Fryderyka Cho-
pina był dla mnie wyzwaniem. Moż-
na powiedzieć, że dzieła tego kompo-
zytora są tajemnicze, zawierają wiele 
wątków o różnych nastrojach. Są prze-
cież odzwierciedleniem przeżyć arty-
sty. W interpretacji chodzi o to, aby te 
przeżycia wykreować w sobie, a potem 
przekazać je publiczności. Niepowta-
rzalnym doświadczeniem okazała się 
praca nad Polonezem Fantazją As-dur 
op. 61. Nazwałbym ten utwór „testa-
mentem Chopina”, jest w nim zawar-
te wszystko: i elementy poloneza, i re-
 eksja, i fragmenty improwizacyjne, 
cała paleta różnych uczuć, od smutku, 
totalnej rozpaczy do wielkiego zwycię-
stwa. Zawsze zastanawiam się, co Cho-
pin mógł czuć, co myślał, kiedy two-
rzył to dzieło. Forma tej kompozycji 
jest trudna do ogarnięcia, bo na pierw-
szy rzut oka i ucha wydaje się, że nie-
możliwym jest powiązanie poszczegól-
nych elementów w całość. To jednak 
tylko złudzenie, przy bliższym pozna-
niu widać, że jedno z drugiego wyni-
ka, i wielkim wyzwaniem jest pokaza-
nie tej konstrukcji. Poza tym � nał Po-
loneza jest niesamowity i za każdym 
razem, kiedy gram tę kompozycję, czu-
ję wielkie wzruszenie.  
NOTOWAŁA ANNA SKULSKA 
(polskie radio)

szybko się spełnią, a rezultat będzie tak 
wspaniały...

Na czym polega wielkość muzy-
ki Chopina? Dlaczego oddziałuje na 
kolejne pokolenia? Odpowiedź jest 
chyba prosta. To przecież muzyka peł-
na emocji, jest w niej radość i smu-
tek, ale także spokój i dramat. Poza 
tym Chopin pozwala nam, wykonaw-
com, przekazywać nasze emocje, za 
każdym razem inne. Dzięki temu in-
terpretacje stają się głębokie, prawdzi-
we. Oczywiście także moja interpre-
tacja kompozycji Chopina się zmie-
nia. Wpływ na to mają doświadcze-
nia, które zdobyłem występując z wie-
loma orkiestrami, pod batutą dyry-
gentów, z których każdy ma swoją wi-
zję Koncertów fortepianowych. Ina-
czej było, kiedy grałem z Valerym Ger-
gievem, inaczej kiedy przygotowywa-
łem Koncert pod batutą Michaiła Plet-
nieva, który opracował swoją instru-
mentację. Co prawda w mojej partii 
nie było wielkich zmian, jednak peł-
niejsze, bardziej rosyjskie brzmienie 
orkiestry sprawiło, że koncert ukazał 
mi się w innej aurze. Kiedy z kolei wy-
stępuję pod batutą Antoniego Wita, 
wydaje mi się, że wracają emocje kon-
kursowe i mój Chopin jest pełen mło-
dzieńczej energii. Bardzo ciekawe by-
ło nagranie obu Koncertów z Roy-
al Concertgebouw Orchestra w Am-
sterdamie pod batutą Jerzego Semko-
wa. To charyzmatyczny mistrz, jest 
w nim coś majestatycznego i to prze-
nosi się na muzykę; choćby we wstę-
pach w pierwszych częściach Kon-
certów. Maestro potraktował je bar-

RAFAŁ BLECHACZ >  jest zwycięzcą 
XV Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina w 2005 r. Dla wytwórni 
Deutsche Grammophon nagrał 
dwie płyty z muzyką Chopina – 
24 Preludia (2007) oraz Koncerty 
fortepianowe z towarzyszeniem 
orkiestry Royal Concertgebouw 
w Amsterdamie pod batutą 
Jerzego Semkowa (2009).
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Chopina gram tylko w domu

pozytora pierwszorzędnego. Przygotowywanie 
tych pieśni było dla nas wielką przyjemnością. 
Tak jak w przypadku pieśni Mozarta – to mar-
gines twórczości, ale w każdej z nich objawia się 
geniusz.

Chopin był wybitnym koncertującym pia- »

nistą, jak Schumann, Mozart czy Beetho-
ven. Czy fakt ten miał znaczenie dla muzy-
ki, którą pisał?

Właściwie wszyscy kompozytorzy do czasów 
Chopina grali na instrumentach klawiszowych. 
Dopiero kilka lat przed nim pojawili się kompo-
zytorzy, jak Rossini, którzy nie rozpoczynali ka-
riery od uderzania w klawisze. Generacja Chopi-
na to też w większości twórcy, którzy byli piani-
stami. Trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak po-
toczyłaby się historia muzyki europejskiej bez in-
strumentów klawiszowych. Wśród kompozyto-
rów-pianistów byli tacy, którzy, wychodząc od 
muzyki fortepianowej, podążali w rozmaitych 
kierunkach, jak Mozart. Byli też tacy, którzy – 
cokolwiek pisali – pozostawali pianistami, jak 
Scarla� i czy Chopin. Komponując na jeden in-
strument, można stworzyć cały wszechświat.

Schumann, rówieśnik Chopina i jeden z Pa- »

na ulubionych kompozytorów, inspirował 
się literaturą. To cecha charakterystyczna 
dla niemieckiej muzyki romantycznej. 
Chopin nie nadawał swoim utworom tytu-
łów, nie lubił też, gdy doszukiwano się 
w jego dziełach pozamuzycznych treści. 
Mimo to, niektórzy je znajdują...

Zasadniczą różnicą między Schumannem a Cho-
pinem są źródła ich twórczości. Schumann znał 
niemal na pamięć całą współczesną literaturę. 
W młodości wahał się, czy zostać pisarzem, po-
etą, czy kompozytorem. Chopin nigdy nie miał 
takich wątpliwości. Schumann przez wiele lat był 
niezwykle uzdolnionym dyletantem, który nie 
miał dobrego wykształcenia muzycznego. Cho-
pin posiadał bardzo solidne, klasyczne wykształ-
cenie kompozytorskie. W wieku 20 lat był w peł-
ni ukształtowanym twórcą i nigdy nie musiał 
mierzyć się z tymi problemami, które miał Schu-
mann. Z drugiej strony, Schumann, jako amator, 
był dużo bardziej wszechstronny od Chopina. 
Jego niepewność, jego wątpliwości, czy powinien 
w ogóle cokolwiek komponować po Beethove-
nie, poszerzały jego sferę intelektualną, emocjo-
nalną i twórczą. Zaś akademickie wykształcenie 

muzyczne jest zawsze konserwatywne, ponieważ 
nauka opiera się na wzorach z przeszłości. Dlate-
go tak bardzo ciekawy jest fakt, że Chopin będąc 
wielkim rewolucjonistą w zakresie faktury forte-
pianowej, harmonii czy sposobu zdobienia me-
lodii, sam czuł się kompozytorem klasycznym.

Z tego powodu, jak sądzę, trudno mu było zro-
zumieć entuzjastyczną recenzję, w której Schu-
mann zachwycał się Wariacjami B-dur op. 2. Kie-
dy mu ją pokazano, wzruszył ramionami i stwier-
dził, że autor ma chorobliwie bujną wyobraźnię. 
Nie potra� ł odpowiedzieć na słowa Schumanna, 
ponieważ jego estetyka nie miała nic wspólnego 
z tego rodzaju estetyką romantyczną, jakiej hoł-
dował Schumann. I to właśnie tłumaczy brak ty-
tułów w utworach Chopina. Prawdopodobnie 
uważał, że tytuły potrzebne są tylko niedouczo-
nym amatorom, a nadają je kompozytorzy, któ-
rzy nie potra� ą wyrazić siebie poprzez muzykę, 
zaś ona sama jest tak niejasna, że nikt nie zrozu-
mie, o co chodzi, jeśli nie będzie dodatkowo opi-
sana. Dla Chopina było to po prostu nieprofesjo-
nalne. W jego czasach takie podejście uważano 
za bardzo konserwatywne, choć dziś postrzega-
my Chopina zupełnie inaczej.

Czasami mówi się, że Chopin był romanty- »

kiem klasycyzującym. Jego mistrzami byli 
Bach i Mozart...

...czego najdobitniejszym dowodem są Preludia, 
czyli cykl utworów we wszystkich tonacjach du-
rowych i molowych. Ale Chopin – i tu podobny 
jest do Schumanna – postrzegał „Preludia i fugi” 
Bacha nie jako całość, ale bardziej jako kolekcję 
miniatur muzycznych, czyli utworów, w których 
wszystko wyrażone zostaje na jednej, dwóch 
stronach. Stąd pomysł, by stworzyć niezwykle 
krótkie, nasycone, bardzo wyraziste w przekazie, 
ale nie proste utwory, jest romantyczną interpre-
tacją Bacha. Dotyczy to zarówno Bachowskich 
preludiów, jak i fug, ponieważ Chopin zainspiro-
wał się również Bachowską polifonią, co jest ko-
lejnym dowodem jego geniuszu.

W czasach jego młodości popularni byli tacy 
kompozytorzy-pianiści jak Hummel czy Kalk-
brenner. Ich muzyka była dość schematyczna, 
formalistyczna i całkowicie homofoniczna, co 
oznaczało, że lewa ręka nie ma nic do roboty po-
za akompaniowaniem, zaś prawej powierzone 
zostają najtrudniejsze wirtuozowskie akrobacje. 
Kompozytorzy należący do generacji urodzo-
nej ok. 1810 r., każdy na swój sposób, starali się, 
by partie obu rąk były napisane ciekawie. Z tego 
powodu mogli zwrócić się w stronę Beethovena, 
zwłaszcza późnego, ale już trudniej im było zaak-
ceptować Mozarta. Chopin na pewno nie podzi-
wiał fortepianowej muzyki Mozarta, a Bachem 
zainspirował się tak bardzo ze względu na poli-
fonię. Przecież nawet w utworach, które nie ma-
ją formy ścisłej, takiej jak fuga, partie obu rąk po-
zostają w doskonałej równowadze. Chopin roz-
winął to bardzo twórczo, zwłaszcza w późnych 
dziełach, które są przesycone polifonią, ale nigdy 

Andreas Staier, wirtuoz klawesynu 
i historycznego fortepianu: 
Chopin będąc wielkim rewolucjonistą w zakresie faktury 
fortepianowej, harmonii czy sposobu zdobienia melodii, 
czuł się kompozytorem klasycznym.

P » iotr Matwiejczuk: Czy możemy poroz-
mawiać o Chopinie – kompozytorze, któ-
rego muzykę wykonywał Pan publicznie 
tylko raz?

Andreas Staier: Spróbujmy! Grałem Cho-
pina parę razy, ale było to wiele lat temu. I nigdy 
już do niego nie powracałem. Wydaje mi się, że 
jestem muzykiem zbyt niemieckim. Chociaż ko-
cham Chopina. Z pewnością bardziej, niż on ko-
cha mnie.

Zdarzyło mi się spotkać ludzi, którzy byli  »

przekonani, że Chopin był Francuzem. Dla 
nas, Polaków, jest niemalże bohaterem na-
rodowym. Jak to jest z „narodowością” 
muzyki Chopina?

Myślę, że pan zna odpowiedź najlepiej. To py-
tanie podobne do tego, jakiej narodowości był 
Haendel. Anglicy są przekonani, że był kompo-
zytorem angielskim, Niemcy – że niemieckim. 
A przecież w rzeczywistości był twórcą włoskim. 
Myślę, że Chopin był tak samo francuski, jak pol-
ski. Trzeba pamiętać o tym, że w Polsce prawdo-
podobnie nie udałoby mu się wiele osiągnąć. Po-
nieważ żył w okresie, gdy wasz kraj pozostawał 
pod zaborami, niezwykle istotny w jego muzy-
ce był koloryt narodowy. Dziś, w czasach global-
nej turystyki, sprowadzamy go zwykle do egzo-
tycznie brzmiących melodii. Fakt, że mógł inspi-
rować się melodiami w skalach modalnych albo 
ciekawą rytmiką polskiej muzyki ludowej, tak-
że dla Chopina musiał mieć duże znaczenie. Ale 
pewnie ważniejszy był aspekt polityczny, czego 
panu nie muszę tłumaczyć.

Pytanie o narodowość Chopina jest z pewno-
ścią ważniejsze dla Polaków niż dla kogoś, kto 
nie jest ani Polakiem, ani Francuzem. Ja dostrze-
gam również wiele innych źródeł jego muzy-
ki. Chopin był przecież wielbicielem opery wło-
skiej, zwłaszcza Belliniego. Za jednego z najwięk-
szych kompozytorów uważał Mozarta, a Prelu-
dia nie powstałyby, gdyby nie było „Das Wohl-
temperierte Klavier” Bacha. Geniusz Chopina po-
legał na połączeniu wszystkiego w niepowtarzal-
ną, bardzo indywidualną całość. I ta mieszanka 
jest w muzyce Chopina najbardziej fascynują-
ca. Przy czym nigdy nie jest to proste zestawianie 
poszczególnych elementów, ale zupełnie nowa 
jakość. Po zaledwie kilku dźwiękach – jednej fra-
zie czy „barwie” jednego współbrzmienia – jeste-
śmy w stanie rozpoznać Chopina.

Pana koncert Chopinowski, o którym  »

wspomniałem na początku, odbył się 
w Warszawie podczas ubiegłorocznego fe-
stiwalu „Chopin i jego Europa”. Akompa-
niował Pan Christophowi Prégardienowi, 
który śpiewał po niemiecku pieśni Chopi-
na, uważane zwykle za mniej wartościowe.

Pieśni nie są, oczywiście, najważniejszą częścią 
spuścizny Chopina. Ale jest różnica między waż-
ną muzyką pisaną przez kompozytora drugo-
rzędnego a mniej istotną, tworzoną przez kom-

ANDREAS STAIER >  
jest urodzonym 
w Niemczech, światowej 
sławy wirtuozem gry na 
klawesynie i fortepianie 
historycznym; 
autorytetem 
w dziedzinie 
autentycznego 
wykonawstwa muzyki 
baroku, klasycyzmu 
i romantyzmu. 
Współpracuje 
z najwybitniejszymi 
zespołami muzyki 
dawnej, jego dyskogra� a 
obejmuje ponad 50 
albumów.
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nie naśladują barokowych fug. Cechują się nie-
zwykłym bogactwem w prowadzeniu poszcze-
gólnych głosów, tak jak u Bacha. Z kolei Schu-
mann pisał fugi, chociaż nie są to jego najlepsze 
utwory. Myślał więc podobnie jak Chopin i cza-
sami dochodził do podobnych rezultatów, ale 
z reguły okazywały się one zbyt akademickie. 
Wszystko to, oczywiście, było efektem ponow-
nego odkrycia muzyki Bacha, co dla Schumanna, 
twórcy niemieckiego, było naturalne. Ale już dla 
Chopina – niekoniecznie.

W czasach Bacha muzyka była nie tylko  »

rozrywką, ale może przede wszystkim – 
jak ujął to Harnoncourt – „mową dźwię-
ków”. Mam na myśli muzyczną retorykę, 
znaczenia, jakie przypisywano poszczegól-
nym tonacjom, czy barokową naukę 
o afektach. Czy w muzyce Chopina wciąż 
możemy tę „mowę dźwięków” odnaleźć?

Oczywiście, choć to zależy od tego, jak bardzo 
formalnie podejdziemy do barokowego sposobu 
wyrażania w muzyce afektów. W XVIII w. istniał 
precyzyjny system odwzorowywania dźwiękami 
uczuć, który w takiej racjonalistycznej formie nie 
obowiązywał już w następnym stuleciu. Roman-
tycy uważali to za nudne i pedantyczne. Ale trud-
no wyobrazić sobie jakąkolwiek muzykę, w któ-
rej nie obowiązywałyby tego typu zasady. Weź-
my sposób zdobienia melodii w Nokturnach – to 
czysta retoryka muzyczna.

Innym ważnym elementem muzyki Chopi- »

na jest brzmienie. Dziś wykonuje się jego 
utwory na współczesnych fortepianach. 
Czy tracimy coś słuchając muzyki Chopina 
granej na steinwayach? 

Jeśli posłuchać dawnych nagrań Chopinowskich, 
np. Raula Koczalskiego, który przecież grał na no-
woczesnym fortepianie, okaże się, że w tych in-
terpretacjach niczego nie brakuje. Jest bardzo 
wiele różnic w brzmieniu fortepianów z czasów 
Chopina i instrumentów współczesnych, ale nie 
są one tak zasadnicze, jak różnice między naszy-
mi fortepianami a tymi z czasów Mozarta. To ra-
czej różnice ilościowe, a nie jakościowe. Uważam, 
że w muzyce Chopina nie ma niczego, co nie by-
łoby możliwe do zagrania na współczesnym in-
strumencie. Oczywiście, XIX-wieczne fortepiany 
mają pewien szczególny wdzięk, a dzięki użyciu 
pedału można na nich uzyskać specy� czne efek-
ty, do których zresztą Chopin przywiązywał wiel-
ką wagę i bardzo precyzyjnie oznaczał w nutach 
użycie pedału. Takiego brzmienia na pewno nie 
da się osiągnąć na współczesnym instrumencie. 
Ale, w porównaniu z fortepianami i klawesyna-
mi XVIII-wiecznymi, nie jest to przepaść, której 
nie da się przekroczyć. Mozart grał na instrumen-
tach, które nie mają nic wspólnego z brzmieniem 
naszych fortepianów. Dlatego granie jego muzy-
ki na steinwayu wymaga swego rodzaju „tłuma-
czenia” języka tej muzyki, co nie jest konieczne 
w muzyce Chopina. Nigdy nie została uwiecznio-

na gra samego Chopina, ale mamy bardzo wie-
le nagrań pianistów, którzy wywodzą się bezpo-
średnio z jego szkoły – to na przykład rejestracje 
z początku XX w., czyli wykonania na takich in-
strumentach, jakie mamy dziś. I w tych interpre-
tacjach wrażliwość, technika i inteligencja wyko-
nawcy są ważniejsze od samego instrumentu.

W Warszawie Chopin grał na instrumen-»

tach z pracowni Buchholza, w Wiedniu 
używał fortepianów Grafa, w Paryżu – 
Erarda, w Londynie – Broadwooda, ale 
najbardziej lubił fortepiany Pleyela...

W czasach Chopina fortepiany konstruowane 
w Wiedniu były już przestarzałe. Złota era tych 
instrumentów zakończyła się mniej więcej w la-
tach 30. XIX w. Wówczas zaczęto konstruować 
większe i cięższe fortepiany po to, by były gło-
śniejsze. Instrumenty wiedeńskie stały się przez 
to „wolniejsze” i po prostu trudniej się na nich 
grało. Fortepiany „wolne” i „ciężkie” nie intere-
sowały Chopina, dlatego szybko przestał na nich 
grać. Najbardziej wygodne były wówczas instru-
menty Erarda, posiadające podwójny wymyk. 
Jest to mechanizm, który po uderzeniu w strunę 
trzyma młoteczek blisko niej, dzięki czemu moż-
na od razu powtórzyć uderzenie. Jednak na erar-
dach, choć nie wszystkich, dźwięk wybrzmie-
wa dość krótko. Natomiast pleyele, przynaj-
mniej te, które znam, urzekają wyjątkowo pięk-
nym brzmieniem i możliwością płynnej gry lega-
to, choć na pewno wymagają lepszego opanowa-
nia techniki gry. Ich dźwięk jest amabile – „miły”, 
długo wybrzmiewa, jest bardziej intymny i mniej 
„brawurowy” od brzmienia erardów. Chopin był 
niezwykłym pianistą o fantastycznej technice, 
ale na pewno nie był typowym wirtuozem. Dość 

wcześnie przestał nawet występować na dużych 
publicznych koncertach. Nie lubił bowiem w ten 
sposób komunikować się ze swoimi słuchaczami. 
Jego pianistyka, a także jego muzyka, były zdecy-
dowanie bardziej intymne. I to nie z powodu ja-
kichś braków technicznych, ale dlatego, że jego 
temperament był zupełnie inny niż np. Francisz-
ka Liszta. Jeśli zaś chodzi o broadwoody, to nie 
znam żadnego instrumentu, który można by po-
równać z pięknem brzmienia pleyelów. Ta an-
gielska fabryka fortepianów swój najlepszy okres 
przeżywała na przełomie XVIII i XIX w., a nie 
w czasach Chopina. To zawsze kwestia osobi-
stych upodobań, ale ja nigdy nie byłem zwolenni-
kiem tych instrumentów, których dźwięk wyda-
je mi się nieco „banalny”, nieinteresujący. Broad-
wood produkował fortepiany przede wszyst-
kim na potrzeby wirtuozów, którzy koncertowali 
w dużych salach, a nie w prywatnych salonach.

Czy miałby Pan jakieś rady dla pianistów,  »

którzy grają Chopina?
Chopin jest największym spośród tych kompo-
zytorów, których tradycję wykonawczą mamy 
uwiecznioną na nagraniach. Myślę, że ciekawie 
byłoby posłuchać tych nagrań, zapominając o na-
szych współczesnych przyzwyczajeniach koncer-
towych, i zadać sobie pytanie: co ci pianiści robią 
inaczej? Wówczas dostrzeglibyśmy pewne niuan-
se charakterystyczne dla sposobu gry szkoły, któ-
rą moglibyśmy nazwać chopinowską. Mam tu 
na myśli takie elementy interpretacji, jak arpeggio 
i rubato, które sprawiają, że muzyka staje się bar-
dziej retoryczna. Rubato – wahania tempa, zwal-
nianie lub przyspieszanie – nie jest przecież celem 
samym w sobie. Kryją się w nim znaczenia, kon-
kretne afekty, czyli uczucia. Ale warto też zwró-
cić uwagę na inną cechę dawnych interpretacji, 
zwłaszcza Koczalskiego. Mimo giętkości gry, pia-
niści ci nigdy nie przekraczają pewnej granicy, ni-
gdy nie są w swojej grze przesadni. To zupełnie 
inaczej niż dziś. Choć, oczywiście, wszystko za-
czyna się od głębokiego przeżycia uczuciowego. 
Dawniej pianiści grali też w sposób bardziej poli-
foniczny, niż to się praktykuje obecnie. W ich in-
terpretacjach słychać wyraźnie nie tylko melodię 
i akompaniament, ale również pozostałe głosy, 
których przecież u Chopina jest wiele. Poza tym 
potra� li zmieniać barwę wraz ze zmianami har-
monicznymi. Najlepiej byłoby posłuchać nagra-
nia jednego utworu i dokładnie je przeanalizować 
patrząc jednocześnie w nuty.

Czy jest szansa, że usłyszymy kiedyś Pana  »

grającego muzykę Chopina? 
Chopina gram w domu, tylko dla własnej przy-
jemności, i to nawet często. Publicznie wykonam 
jego muzykę wtedy, gdy poczuję, że moja inter-
pretacja jest na tyle dobra, by ktoś chciał jej słu-
chać. Ale na pewno nie zdarzy się to w tym roku 
w Warszawie. 
ROZMAWIAŁ 
PIOTR MATWIEJCZUK (polskie radio)

Wśród 
kompozytorów-
-pianistów byli tacy, 
którzy, wychodząc 
od muzyki 
fortepianowej, 
podążali 
w rozmaitych 
kierunkach, jak 
Mozart. Byli też 
tacy, którzy – 
cokolwiek pisali 
– pozostawali 
pianistami, 
jak Scarla� i 
czy Chopin. 
Komponując na 
jeden instrument, 
można stworzyć 
cały wszechświat.

Jerzy Tchórzewski
galeria plakatu ams
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Niemcy: 

Chopin, 
czyli wolność

Najstarsze niemieckie towarzystwo chopinow-
skie ma swoją siedzibę nie w muzycznej me-
tropolii, jaką jest Berlin, ani nawet nie w ta-

kich europejskich centrach muzyki jak Lipsk czy Mo-
nachium. Nie, najstarsze niemieckie towarzystwo cho-
pinowskie ukrywa się w mało znaczącym dziś mieście 
Brandenburgii: w Co� bus.

Czy miałoby to oznaczać, że Niemcy nie cenią so-
bie tego wielkiego polskiego kompozytora? W żadnym 
razie! Również w Niemczech Rok Chopina jest ob-
chodzony, i to nawet na płaszczyźnie o� cjalno-rządo-
wej. Na rozpoczęcie uroczystości w Berlinie spotkali się 
ministrowie kultury Polski i Niemiec, aby rozmawiać 
o wspólnych projektach kulturalnych. Niemiecki mini-
ster, Bernd Neumann, podkreślał umiłowanie wolności 
Chopina. Jest czymś symbolicznym, mówił, że 20 lat po 
zjednoczeniu Niemiec w Polsce i w Niemczech przy-
pomina się właśnie Chopina: „fakt, że dzisiaj, w zjedno-
czonej Europie, możemy wspólnie pielęgnować nasze 
kulturalne korzenie, zawdzięczamy również polskiej mi-
łości do wolności”.

A jednak Chopin, ten polski romantyk, ma w pew-
nym sensie pecha. Bo w tym samym co on roku przy-
szli na świat także dwaj niemieccy giganci romanty-
zmu – Robert Schumann i Felix Mendelssohn-Barthol-
dy. Mendelssohn, Chopin, Schumann – spośród tych 
trzech kompozytorów, którzy znali się nawzajem i cenili, 
Schumann jest bez wątpienia najbardziej uniwersalnym, 
gdyż próbował swych sił we wszystkich gatunkach mu-
zycznych, Mendelssohn z kolei wydaje się najbardziej 
elegancki. Natomiast Chopin, najbardziej z tej trójki no-
stalgiczny, tworzył wyłącznie muzykę na fortepian.

W swoich czasach ci trzej muzycy spotykali się 
i wspierali. Mendelssohn wysoko cenił oryginalność 
Chopina w kompozycji i grze. Również Schumann, 
który w licznych recenzjach przedstawiał niemiec-
kiej opinii publicznej dzieła Chopina i jego artystycz-
ną osobowość, utrzymywał bliskie kontakty z Fryde-
rykiem. W 1835 i 1836 r. Chopin spotkał się w Lip-
sku z Schumannem i jego żoną, słynną pianistką Cla-
rą Wieck. Schumann, który dostrzegał nie tylko lirykę 
Chopina, lecz również dramatyczną siłę jego utworów, 
napisał wtedy często cytowane później słowa o „ar-
matach ukrytych wśród kwiatów”. A także o tym, ja-
ki to niebezpieczny przeciwnik potężnego cara Ro-
sji kryje się za melodiami mazurków Chopina. Dowo-
dy serdecznej sympatii, która łączyła obu romantyków, 
odnaleźć można także w kolejnych latach. W 1838 r. 
Schumann poświęcił polskiemu przyjacielowi słynne 
„Kreis leriana”, zaś Chopin zrewanżował się w 1840 r. 
Balladą f-dur.

W osobach Chopina i Schumanna spotkali się dwaj 
europejscy artyści, którzy podążali własnymi drogami, 
ale też obaj poszukiwali nowych rozwiązań estetycz-
nych. I również za to dwieście lat później są szanowani, 
cenieni i uwielbiani.

JOACHIM TRENKNER z berlina
PRZEŁOŻYŁ WP

Autor (ur. 1935) jest dziennikarzem, autorem m.in. książki  >
„Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech”.

Rosja: 

Nauczył nas 
oddychać muzyką

W 1931 r. Borys Pasternak napisał utwór poświę-
cony Chopinowi, zaczynający się tak: „Znów 
Szopen, nie na łatwych przejściach, / Ale się 

uskrzydlając lotem / Toruje z prawdopodobieństwa / 
Wyjście na prawość i prostotę” (tłum. Mieczysław Ja-
strun). Właśnie w wierszach Pasternaka można znaleźć 
najlepszy opis magii Chopina, a za słowami poety wije się 
miękki tren uwielbienia. Czy jest na świecie choć jeden 
muzyk, który przynajmniej raz nie gościł w świecie Cho-
pina? Uznaliśmy jego geniusz, bo nauczył nas oddychać 
muzyką.

W lutym byłam w Warszawie na uroczystościach zwią-
zanych z obchodami 200-lecia urodzin kompozytora. Gdy 
wróciłam do domu, okazało się, że także w Moskwie jest 
zatrzęsienie koncertów chopinowskich, które wypełniały 
muzyczną przestrzeń rosyjskiej stolicy, od konserwatorium 
oraz � lharmonii do muzeów, bibliotek, sal wystawowych 
i szkół muzycznych. Wśród muzyków znaleźli się najlepsi 
rosyjscy pianiści: Eliso Virsaladze, Nikołaj Ługanski, Kon-
stantin Liwszyc, Aleksander Gindin, Siergiej Kuzniecow... 
Co czerpią z Chopina na początku XXI w.?

Aleksander Gindin: „jego muzyka jest bardzo niejed-
noznaczna. Dlatego niemożliwe jest wyrwać z niej jakąś 
jedną frazę. To jak mówienie o skomplikowanym, bardzo 
złożonym człowieku. Czy można opisać go za pomocą 
jednego tylko zdania? Oczywiście nie. Jedna rzecz wyda-
wała mi się zawsze bardzo niebezpieczna, otóż: w jaki spo-
sób wykonawca utworu ma zwracać uwagę na piękno tej 
muzyki. Coś trzeba poświęcić, żeby osiągnąć najważniej-
sze. A najważniejsze jest dla mnie to, że Chopin jest bar-
dzo dzielnym i silnym kompozytorem. I wszystkie emo-
cje, jakie są obecne w jego muzyce, można zde� niować 
w następujący sposób: jest to muzyka absolutnie szczera 
i głęboka”.

Wiaczesław Griaznow: „utwory Chopina to zawsze mi-
strzostwo i szczerość. Jakikolwiek utwór się wykonuje, jest 
się całkowicie oddanym, zaangażowanym. Każde pokole-
nie może w tej muzyce odnaleźć coś bliskiego, bliskie je-
go epoce brzmienie. Stąd uniwersalność, genialność tego 
kompozytora”.

Wazgen Wartanjan: „w ostatnich czasach ludziom braku-
je pewnej bezinteresowności, romantyczności. Jeśli chodzi 
o Chopina, to nie znam pianisty, który nie czułby nieusta-
jącej potrzeby wykonywania dzieł tego autora. Ja także nie 
potra� ę przestać grać Chopina”.

„Or� ej”, jedyne w Rosji radio grające tylko muzykę kla-
syczną, wciąż nadawało koncerty i programy poświęcone 
polskiemu geniuszowi. Programy były niejednoznaczne, 
metaforyczne, a przecież także bardzo aktualne – jak mu-
zyka polskiego romantyka. Jeszcze raz zacytuję Pasterna-
ka: „to nadzwyczajne, że gdzie nie prowadzi nas Chopin, 
czego nam nie pokazuje, zawsze oddajemy się jego ułudom 
bez przymusu stosowności, bez umysłowej niezręczności. 
Wszystkie dramaty mocno nas dotyczą: mogą wydarzyć 
się w epoce kolei żelaznej i telegrafu”. Dodajmy: także sa-
molotów i internetu...

IRINA TUSZYNCEWA z moskwy
PRZEŁOŻYŁA MN

Autorka jest dziennikarką rosyjskiego radia „Or� ej”, mieszka  >
w Moskwie.

Francja: 

Geniusz 
w Panteonie?

Aux grands hommes, la Patrie reconnaissan-
te”: „Wielkim ludziom wdzięczna ojczy-
zna”. Opuszczając paryski Jardin du Lu-

xembourg, gdzie Miasto Warszawa i Instytut Polski 
zorganizowały tego lata koncerty plenerowe z mu-
zyką Chopina, przechodnie muszą zauważyć pom-
patyczną fasadę Panteonu. Tam spoczywają Volta-
ire, Rou sseau, Hugo, Zola, Jean Moulin oraz Maria 
Skłodowska-Curie, jedyna kobieta w tym gronie. 
Alain Duault, kurator francuskich obchodów chopi-
nowskich 2010 marzy, by ujrzeć w Panteonie także 
sarkofag Chopina i zapytuje o to prezydenta Fran-
cji. W ten sposób Duault dodał nazwisko kompozy-
tora do długiej listy kandydatów: od George Sand 
(która opuściła Chopina nieświadoma, że mogli-
by się po latach spotkać w takim miejscu) po Alber-
ta Camusa. Berlioz – który miał zostać przeniesio-
ny do Panteonu w 2003 r., na dwusetlecie urodzin 
– wciąż czeka!

Zgodnie z wolą kompozytora, po śmierci 
przywieziono jego serce do Warszawy, a ciało 
pochowano na paryskim cmentarzu Père-Lachaise 
po ceremonii w La Madeleine, której towarzyszyły 
dźwięki jego marsza żałobnego, od tej pory już 
na zawsze o� cjalnego hymnu pogrzebowego. 
Choć współcześni turyści tłoczą się raczej 
przy grobie Jima Morrisona, cmentarz ten jest 
również miejscem, gdzie gromadzą się miłośnicy 
muzyki z całego świata, chcący pomedytować 
nad grobem pokrytym biało-czerwonymi 
kwiatami. Wyobrażenie jego rąk, jego maskę 
pośmiertną i portret sporządzony, gdy spoczywał 
na łożu śmierci, zgromadzono zawczasu, by mieć 
jak najwięcej relikwii jego kultu. Kultu tyleż 
dyskretnego, co namiętnego, który celebruje się co 
roku 17 października przed jego grobem.

Wielu wielbicieli kompozytora nie godzi się na 
pomysł z przeniesieniem jego ciała, woląc intym-
ny klimat Père-Lachaise niż daleką od nastroju je-
go muzyki zimną atmosferę Panteonu, za wejście 
do którego pobiera się 8 euro. Internauci się burzą: 
„Zbezczeszczenie!”, „Gwałt!”, „Świętokradztwo!”. 
Jeden z nich deklaruje: „Jeśli miałby być usunięty 
z Père-Lachaise, to niech już lepiej wezmą go z po-
wrotem do Polski!”. Może do krypty na Wawelu...?

Jedno z najpiękniejszych zdjęć pianisty Artura Ru-
binsteina przedstawia go od tyłu, ubranego na czar-
no, wkładającego na powrót kapelusz, gdy odchodzi 
alejką Père-Lachaise tuż po tym, jak złożył hołd nad 
grobem człowieka, którego muzykę wykonywał na 
całym świecie. Artysta stwierdził złośliwie: „Przy-
wykłem do śmierci. Pianista to człowiek ubrany jak 
grabarz, nieustannie zwrócony do fortepianu, któ-
ry wygląda jak karawan”. Urocze poczucie humoru, 
które Chopin na pewno by docenił. Niech spoczy-
wa w pokoju!

FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK z paryża
PRZEŁOŻYŁ MK

Autor jest skrzypkiem i muzykologiem, prowadzi autorskie  >
audycje muzyczne na antenie France Musique.
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USA: 

Najszczęśliwszy chłopiec świata

Upalne, niedzielne popołudnie. Nie ma czym oddychać. Do nieklimaty-
zowanego metra schodzi się niczym do czeluści piekieł. Jestem spóź-
niona. Zbiegam szybko, po dwa schodki.

Tu tu tu tu tum. Tu tu tu tum. Tu tu tum. Chopin? Niemożliwe?! Rozglądam 
się zdezorientowana. Na stacji przy Herald Square, w samym środku Manhat-
tanu, trudno jest zazwyczaj usłyszeć własny głos. Czemu tym razem wszystko 
brzmi tak wyraźnie? Natarczywe, pełne energii dźwięki przyklejają się do spo-
conej skóry. Tempo zdecydowanie nowojorskie. Bezwiednie zaczynam biec, 
zapominając, jak bardzo jest gorąco. W takt Chopina.

Zatrzymuję się przy wejściu na peron. Koło schodów, na składanym krzeseł-
ku siedzi chłopiec w białym garniturze i czapce z daszkiem. Ma czarną muszkę 
i błyszczące buty. Śniada skóra, krótko ostrzyżone włosy, wyraziste rysy twarzy. 
I czarne jak węgle oczy. Wygląda, jakby ktoś przeniósł go tutaj ze starych zdjęć 
Weegee’go.

To chyba któryś z mazurków. Ale który? Jak zwykle nie mam pojęcia. Smukłe 
palce zdają się ledwie muskać klawisze małego, elektrycznego pianina. Prześli-
zguje się po nich lekko, na pozór od niechcenia, dla żartu, jak gdyby chodziło li 
tylko o zabawę, niewinny � irt. Twarz ma lekko zawadiacką i wesołą. A co kryje 
się w skupionych oczach? Smutek czy radość? Chyba jedno i drugie. Dlaczego 
nie mogę oderwać od nich wzroku, choć dawno powinnam już iść?

Krople dźwięku – na przemian ciężkie, lekkie, subtelne i ważkie, tęskniące 
i bardzo obecne – skaczą po krzywej posadzce nowojorskiego metra, między 
metalowymi balustradami, odbijając się od ka� i na ścianach, przeglądając w lu-
strach. Melodia, którą obudzona w środku nocy rozpoznam prędzej, niż przy-
pomnę sobie, gdzie jestem, ale której nigdy nie potra� ę zanucić i do której nie 
próbuję nawet przyczepić jakiegoś konkretnego B-dur czy c-moll. Nokturny, 
etiudy, scherza, walce i mazurki, które pamiętam, tak jak się pamięta zapachy 
z dzieciństwa albo szczęśliwy sen – bez słów, bez tytułów, bez współrzędnych, 
z pominięciem numerów opus i miejsc w katalogu.

Chłopiec kończy swój kawałek i bez chwili przerwy zabiera się za następ-
ny. Ma 12 lat, wyjaśnia mi stojący obok ojciec. Pochodzą z Ekwadoru. Zaczął 
grać jako pięciolatek. „Czemu akurat Chopina?”. Zamiast odpowiedzi otrzymu-
ję wizytówkę: „Jason W. Cordero – najszczęśliwszy chłopiec świata”. Pytam, 
czy Chopin jest popularny w Ekwadorze, ale chyba mnie nie słyszy. „Wydaje-
my właśnie jego pierwszą płytę”. Czy często grają w metrze? Ojciec ponownie 
chwali się płytą. „Będzie też strona internetowa. Zajrzyj koniecznie”. 

Zerkam raz jeszcze na wizytówkę. W adresie e-mailowym zamiast imienia 
i nazwiska użyli słów power of the hands, czyli siła dłoni. Na odwrocie fragment 
z Psalmu 33: „Śpiewajcie Panu pieśń nową; pełnym głosem pięknie mu śpie-
wajcie”. Pianino Casio w plastikowej obudowie wygląda jak dziecinna zabawka. 
Razem ze wzmacniaczem przywieźli je na stację niewielkim metalowym wóz-
kiem. Stojący obok chłopca wielki czarny kosz szybko zapełnia się banknota-
mi. Przysadzista Murzynka w różowej sukience w jaskrawe wzory wrzuciła zwi-
nięty banknot. Starszy pan z siatką stał i słuchał całkiem długo; na koniec wydo-
był z kieszeni kilka monet. Dwie prześliczne Japonki nie miały czasu, ale szybko 
sięgnęły do eleganckich torebek, a potem pobiegły do wyjścia. 

Błyskają � esze cyfrówek. „Powiesimy na Facebooku”, oznajmia przystoj-
ny Latynos z dredami. Jason kończy grać kolejny utwór. Ktoś podchodzi bliżej 
i pyta, co to było. „Ten kawałek znajdzie się na mojej płycie, która ukaże się za 
dwa tygodnie. Oprócz muzyki będzie też na niej video”, oznajmia z dumą dwu-
nastolatek. Rozmówca kiwa głową z uznaniem i pyta, czy chodzi o DVD. „Nie, 
o taką płytę, którą trzeba włożyć do komputera”, odpowiada pianista i zabiera 
się za kolejny utwór. 

Muszę iść, jestem już mocno spóźniona. Dobiegam na peron w momencie, 
gdy zamykają się drzwi mojego pociągu. Wślizguję się do środka w ostatniej 
chwili, wyciągam z torby iPoda i szukam nagrań Rubinsteina. Włączam szybko, 
żeby sprawdzić, co grał chłopiec z oczami jak węgle. Po chwili wiem: Nokturn 
Es-dur op. 9 nr 2 i Mazurek D-dur op. 33 nr 2.

MAGDALENA RITTENHOUSE z nowego jorku

Autorka jest dziennikarką, pracowała m.in. dla AP i sekcji polskiej BBC, obecnie stale  >
współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Nasze chopinowskie DVD

Na jakim instrumencie powinno się grać muzykę Fryderyka Chopina? Na fortepianie 
z czasów kompozytora? Z jego niewielkim, choć uroczo ciepłym, zjawiskowo intym-
nym, nieco przytłumionym dźwiękiem? Czy może na współczesnym monumental-

nym steinwayu o jasnym i potężnym brzmieniu, precyzyjnym mechanizmie i szerokim interwa-
le dynamicznym? Ile gustów, tyle opinii. Jedno jest wszak pewne. Gdy kilka dekad temu rozpo-
częto dyskusję nad historycznie świadomym wykonawstwem muzyki dawnej – średniowiecznej, 
renesansowej, barokowej, było wiadome, że rozważania te dotyczyć będą rychło również twór-
czości romantycznej.

Owszem, można słuchać wypowiedzi krytyków muzycznych, czytać fachowe opinie muzy-
kologów, poznawać argumentację czynnych pianistów. Najlepiej jednak samodzielnie wyro-
bić sobie zdanie, w skupieniu posłuchać dźwięków Chopina, zaufać intuicji, zawierzyć własnym 
upodobaniom.

Dlatego wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina przygotowaliśmy dla na-
szych Czytelników niespodziankę. Już w następnym numerze Kwartalnika Chopinowskiego 
znajdą Państwo płytę DVD z unikalnym � lmowym nagraniem Koncertu fortepianowego e-moll 
op. 11 Fryderyka Chopina w niezwykle inspirującej interpretacji wybitnego amerykańskiego 
pianisty, laureata XII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Kevina Kennera, któremu 
towarzyszy Orkiestra XVIII Wieku pod batutą Holendra Fransa Brüggena. Nagranie zrealizowa-
no w Filharmonii Narodowej w Warszawie 26 lutego 2010 roku, a artysta zasiadł przy fortepia-
nie Erarda z 1849 r. 

Trzeci numer Kwartalnika Chopinowskiego towarzyszyć będzie zmaganiom uczestników 
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Ukaże się w październiku. Zachęcamy do lek-
tury. I do słuchania muzyki Fryderyka Chopina.

DC

Paweł Stasiewicz
galeria plakatu ams
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Chopin na płytach. Część II: Romantyk
JAKUB PUCHALSKI

Druga część wyciągu z Chopi-
nowskiej dyskogra� i to już doj-
rzałość kompozytora – Scherza 
i Ballady, Fantazja f-moll i wiel-
kie Polonezy. Każdy utwór ma 

swój indywidualny charakter, należy więc przy-
glądać im się oddzielnie – choć przyjęło się czę-
sto wydawać je w kompletach. Z zestawów war-
to sięgnąć po Scherza z Ivo Pogoreliciem (DG), 
bardziej re� eksyjnym Światosławem Richte-
rem (różne edycje) i dramatycznym Samsonem 
Fran çoisem (EMI). W Balladach natomiast zno-
wu po Françoisa, Richtera (Praga i in.), energicz-
nego, precyzyjnego klasyka Roberta Casadesusa 
(Sony), a dla odmiany – po współczesnego Nel-
sona Goernera, na instrumencie historycznym 
(NIFC).

Najwcześniejsze jest I Scherzo h-moll, pi-
sane w Wiedniu, w czasie, gdy przyjaciele Cho-
pina walczyli w powstaniu listopadowym. Tutaj 
zapewne kryje się źródło koncepcji tego utwo-
ru, mimo klasycznej budowy romantycznie kon-
trastującego emocje: huraganowe części skraj-
ne z lirycznie wyśpiewaną kolędą „Lulajże Jezu-
niu” w części środkowej. Oszałamiająco oddał to 
w swym nagraniu Pogorelić, koniecznie trzeba 
też jednak sięgnąć po Artura Benede� iego Mi-
chelangelego – i to najlepiej po oba jego późne, 
przepojone bólem zapisy (z Londynu i Bregen-
cji, wyd. Aura), z rozpaczliwym krzykiem oktaw 
przerywających pasaże. Scherzo h-moll należało 
do ulubionych utworów Wladimira Horowi tza 
(na płytach Sony i DG), obok którego również 
nigdy nie można przejść obojętnie, podobnie jak 
obok równoważącej dramat i lirykę wspomnia-
nej kreacji Richtera czy całkowicie odmienne-
go, konstruktywistycznego, potężnego Claudia 
Arraua z lat 50. (różne edycje; późniejsze nagra-
nia dla Philipsa rozczarowują). Transcendencją 
szokuje historyczne nagranie Józefa Hof manna 
(VAI), podobnie jak odnalezione niedawno, dra-
pieżne Williama Kapella (RCA-Sony), nato-
miast w czystej re� eksji nad wszystkimi góruje 
bardzo sędziwy Mieczysław Horszowski (BBC).

II Scherzo b-moll, wystrzelające z tajemni-
czych pomruków w basie, to przede wszystkim 
znów Benede� i Michelangeli (i tutaj szczegól-
nie polecić wypada jego najwcześniejsze nagra-
nia, Aura), ale także demoniczna Martha Arge-
rich (DG) czy jak zwykle konstruktywistyczny, 
ale imponujący Arrau (znowu z 1952 r.). W III 
Scherzu cis-moll, uderzającym motoryką zde-
rzoną następnie z motywem chorałowym, królu-
je dynamiczna i sprężysta Argerich (znakomity 
w tym stylu jest też Pogorelić, a wszystkim przy-
świeca stalowy, ale głębin sięgający wzór młode-
go – 1932 r. – Arraua, wyd. np. Ward Marston; 

Dania: 

Dlaczego go nie lubimy?

Recepcję muzyki Chopina w Danii można określić jako 
„brak recepcji”. Jest kompozytorem mało znanym, 
jego utwory rzadko pojawiają się na duńskich estra-

dach – bo i recitale fortepianowe w Danii nie mają powodze-
nia. Twórczość Polaka znajduje się również poza kręgiem zain-
teresowań duńskich muzykologów. Dość powiedzieć, że mu-
zyka Chopina nie była tematem żadnego doktoratu, a nawet 
pracy magisterskiej! Także wydane w XX w. duńskojęzyczne 
podręczniki historii muzyki pokazują, jak niewielka jest wie-
dza na temat Chopina. Najstarsze książki przekazują przede 
wszystkim anegdoty i stereotypowy wizerunek kompozytora, 
ulubieńca arystokratycznych salonów, mało poświęcając miej-
sca muzyce. Najnowsze z kolei nie interesują się w ogóle Cho-
pinem, ponieważ nie jest on uznany za ważnego kompozytora. 
Zaczyna z nich powoli znikać. Jedną z przyczyn jest przemoż-
ny wpływ estetyki muzyki Carla Nielsena (1865–1931), najbar-
dziej uznanego twórcy duńskiego, który szczególnie ostro wy-
stępował przeciwko „powierzchownej, cyrkowej wręcz zręcz-
ności wirtuozów”. Nie darzył też sympatią muzyki romantycz-
nej, którą rozumiał jako „egzaltowaną” i „chorą”...

Postanowiłam zapytać o Chopina kilku wybitnych kom-
pozytorów duńskich: Pellego Gudmundsena-Holmgreena 
i Pera Nørgårda (obaj urodzeni w 1932 r.) oraz młodszych, 
bo urodzonych w 1958 r., Svenda Hvidtfelta Nielsena i Ben-
ta Sørensena.

Pierwszy nie lubi muzyki romantycznej. I jest to więcej niż 
niechęć, raczej irytacja. Gudmundsen-Holmgreen twierdzi, 
że muzyka Chopina uwodzi, w pewnym sensie „gwałci” słu-
chacza. Gdy obcuje z twórczością Polaka, zaczyna się wręcz 
dusić, a tłumaczy to duńskim charakterem narodowym, tak 
różnym od polskiego. „Umiar jest tym, co cechuje nas, Duń-
czyków. Jesteśmy narodem z rezerwą, patrzymy trzeźwo na 
świat, a zbyt duża uczuciowość wprowadza nas w zakłopota-
nie” – mówi.

Per Nørgård nie odczuwa niechęci do Chopina – wręcz 
przeciwnie. Ceni oryginalność, zwraca uwagę na interesujące 
techniczne szczegóły, chociażby skomplikowane podziały me-
tryczne w Balladzie f-moll. „Trzeba być kompozytorem, by to 
dostrzec i docenić – twierdzi. – Ale nie słyszałem jeszcze piani-
sty, który by oddał temu sprawiedliwość. Grają za szybko, zbyt 
powierzchownie”. Nørgård oskarża właśnie pianistów o spły-
canie muzyki Chopina, o to, że wybierają łatwą wirtuozerię 
i koncentrują się na niej kosztem wielowarstwowości.

Dla Hvidtfelta Nielsena Chopin jest twórcą muzyki salo-
nowej, ładnych melodii na tle prościutkiego akompaniamen-
tu. Niczego więcej. Jedyną ciekawszą rzeczą jest według nie-
go harmonia, którą Hvidtfelt zwykł analizować na przykładzie 
Preludiów. „Dla mnie, jako kompozytora, Chopin jest zbyt ła-
twy. Szukam muzyki bardziej skomplikowanej, wielowarstwo-
wej. My, kompozytorzy duńscy, mamy w sobie coś z Carla 
Nielsena. Lubimy muzykę skomplikowaną, umiar i dużą por-
cję kontrapunktu”.

W przeciwieństwie do Hvidtfelta Bent Sørensen kocha mu-
zykę Chopina, choć Chopin zniknął z jego życia na wiele lat, 
szczególnie w okresie studiów. Dopiero teraz powrócił do jego 
świadomości i Sørensen odkrywa coraz więcej zbieżności mię-
dzy Chopinem a własną twórczością. Pociąga go szczególnie 
Chopinowska melancholia, jak również to, że każdy utwór jest 
całością samą w sobie, osobnym, specy� cznym światem.

EVA MARIA JENSEN z kopenhagi

Autorka jest teoretykiem muzyki, � lozofem, teologiem i publicystką.  >
Wykłada w Folkeuniversitet oraz Uniwersytecie Kopenhaskim. 

Japonia: 

Geniusz udomowiony

Wiele mitów o Japonii krąży po świecie, fascy-
nacji Japończyków muzyką Chopina to nie 
dotyczy. Jest, na przykład, całkiem możli-

we, że przybysz do Japonii szybciej usłyszy Etiudę Re-
wolucyjną lub scherzo Chopina, niż natknie się na ko-
bietę w kimonie czy reklamę sake. Czasem dzieje się to 
już w samolocie, gdy zaraz po wylądowaniu z głośni-
ków popłynie kojący dźwięk jednego z preludiów. Wi-
tajcie w Japonii!

Od Chopina uciec w Japonii nie sposób. Popularna 
reklama środków przeciwbólowych opatrzona jest pod-
kładem z jego muzyką. Na wystawie czasopism wzrok 
zatrzymuje się na okładce kolorowego periodyku po-
święconego muzyce pt. „Chopin”. Jeśli z okien szkol-
nych – lub choćby zwykłego mieszkania – dobiegają 
powtarzane mozolnie fortepianowe akordy, prawie na 
pewno będą to mazurki lub polonezy.

W tym roku intensywność tych doznań jest większa 
niż zwykle. Bez przesady można powiedzieć, że w po-
pularnym odbiorze pianino jest w Japonii instrumen-
tem do gry Chopina, zaś lekkim tylko nadużyciem bę-
dzie stwierdzenie, że przeciętnemu Japończykowi pol-
ski kompozytor wypełnia całą przestrzeń muzycznej 
klasyki. 

Przyznają to i wielbiciele Chopina, i świat biznesu 
czerpiący z niej pro� ty, ale i ci Japończycy, którym Cho-
pin się przejadł, bądź zawodowcy, którzy bardziej cenią 
innych klasyków. „Utwór Chopina w repertuarze zwięk-
sza od razu koncertową publiczność o 10 proc.”, powie-
działa mi tutejsza pianistka, absolwentka wiedeńskiego 
konserwatorium.

Skąd ten fenomen?
Dziś jest to już zapewne samonapędzający się mecha-

nizm. Reklamy korzystają z muzyki Chopina, bo jest 
popularna, dzieci uczą się grać mazurki, bo ich rodzice 
robili to samo, a preludia koją nerwy, bo tak wcześniej 
stwierdzono. Muzyka Chopina jest trwałym elemen-
tem społecznego krwiobiegu Japonii, a ponieważ społe-
czeństwo to z natury oporne jest na zmiany, sytuacja ta 
będzie trwała jeszcze długo.

Ale o tej popularności nie zdecydował przypadek. 
Japończycy wciąż mówią o poczuciu intymności pod-
czas słuchania tej muzyki, o jej liryczności, melodyj-
ności i zmysłowości. Moi znajomi Europejczycy, któ-
rzy pracowali ze studentami w Japonii i na Dalekim 
Wschodzie, mówią z kolei, że Chopin odpowiada 
Azjatom, bo jest elegancki i delikatny, ale kryje w sobie 
wielkie emocje.

Czy z tej fascynacji Polska może zacząć czerpać więk-
sze pro� ty? To niełatwe. W jubileuszowym roku wię-
cej niż zwykle japońskich wycieczek odwiedzi zapew-
ne Warszawę i Żelazową Wolę. W japońskiej telewizji 
wspomina się o splątanej polskiej historii, która wpły-
nęła na duchowość i dzieło Chopina. Ale jego muzyka 
w Japonii ma samoistny charakter. I na tym polega chy-
ba jej największy triumf. Trudno bowiem o inne miej-
sce, gdzie muzyka klasyczna o najwyższych artystycz-
nych wartościach zyskałaby równocześnie tak maso-
wy odbiór.

PIOTR BERNARDYN z tokio

Autor jest dziennikarzem, stałym współpracownikiem  >
„Tygodnika Powszechnego”.
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niowo i polifonicznie, sięgającą od delikatnej 
prostoty po meta� zykę tajemniczego zakończe-
nia-cody. Sztuką jest umieszczenie w toku sta-
rannie budowanego dzieła wszystkich odsłon 
dramatu. Potra� ła to z pewnością Novaes (Van-
guard), podobnie Richter, fascynujący na ko-
niec rozczytaniem zagadkowej cody. Mnogością 
i barwnością ukazanych wątków porywa Sam-
son François i zdyscyplinowany, prędki Robert 
Casadesus, także subtelnie rozgrywający pla-
ny Solomon. Na wyśpiewaniu Ballady skupia się 
Moiseiwitsch (niestety, trzeba dużo samozapar-
cia, by odkryć niebotyczny geniusz interpreta-
cji Ignacego Tiegermana, wyd. Arbiter, zmasa-
krowany przez rozmagnesowaną archiwalną ta-
śmę…), wspaniałym konstruktorem jest Arrau 
z lat 50., szczególnie ciekawie tę stronę eksploru-
je także Ivan Moravec (Vox). Wielbicieli ma rów-
nież logiczne, potoczyste nagranie Krystiana Zi-
mermana (DG). Niezapomnianą lekcją jest wy-
jątkowa kreacja Hofmanna, precyzyjnie rysująca 
wieloplanowe frazy, prowadzące do potężnych 
kulminacji (1938 – Casimir Hall Recital, wyd. 
Marston).

Inaczej, zdecydowanie sekwencyjnie, narra-
cja poprowadzona została w innym utworze – 

doskonała jest też jego kreacja monumentalna 
z 1953 r.), lecz jeśli ktoś chce dotknąć tutaj ta-
jemnicy, musi znaleźć szeptane i śpiewane histo-
ryczne nagranie Simona Barera (APR) – takiego 
misterium nie tworzy nawet skłaniający się ku re-
� eksji Richter.

Wreszcie ostatnie, najbardziej może zagma-
twane Scherzo E-dur. Potrzeba tym razem mą-
drości Światosława Richtera, by oddać całą je-
go doskonałość – subtelność efektownych pasa-
ży, prosty czar środkowego nokturnu, skompli-
kowany porządek kompozycji. Nawet znakomi-
ty, odkrywający w tym utworze niezwykłe bo-
gactwo Samson François (EMI) przegrywa z tą 
dopracowaną, dojrzałą wizją. Pogorelić z powo-
dzeniem stawia na kapryśność, Shura Cherkas-
sky (BBC) potra�  czarować subtelnością i przej-
rzystością, podobnie jak śpiewny Benno Moi-
seiwitsch (APR). Dojrzałością zaskakuje fanta-
styczna pianistycznie koncepcja młodego Horo-
witza (różne edycje).

Obok Scherz stoją narracyjne Ballady – for-
ma zainaugurowana przez Chopina. Już jednak 
I Ballada g-moll przynosi niezliczoną ilość wiel-
kich interpretacji. Znowu nie da się wskazać wer-
sji „jedynej”: olimpijski Benede� i-Michelange-
li (DG, Aura i inne), krystaliczny Arrau (z 1952 
r.), wnikliwy Richter lub Casadesus czy też po-
rywający Emil Gilels (różne edycje) albo Mar-
tha Argerich (DG), a może któreś z przeboga-
tych, rozgadanych wręcz nagrań Horowitza (np. 
ze słynnego recitalu z 1965 r., Sony)? Wśród hi-
storycznych rejestracji mamy tutaj też wyjątko-
wego Hofmanna, szokującego precyzyjnym „od-
romantycznieniem”, oraz Simona Barera (APR) 
– sięgającego od liryki do potęgi. Perełkę wresz-
cie dostarczyło nowe nagranie w serii „Real Cho-
pin” NIFC – Nelson Goerner odkrył cuda na za-
bytkowym instrumencie Pleyela.

Łatwiej nieco będzie z dwoma dalszymi Bal-
ladami. W prostszej Balladzie F-dur zwróćmy 
uwagę na epatującego niesamowitością Richte-
ra (różne edycje); przejrzystością i naturalnością 
czaruje Artur Rubinstein (RCA), precyzją narra-
cji Robert Casadesus (Sony), śpiewnością – jak 
zwykle – Moiseiwitsch (Naxos). Ballada As-dur 
skłania się zazwyczaj ku sentymentalizmowi – 
chyba że gra ją Sergiusz Rachmaninow (RCA), 
w zwolnieniach odnajdujący re� eksję, a w śpiew-
ności czysty liryzm. Wśród wielu innych znako-
mitych interpretacji (gdyż długo była najpopu-
larniejsza) najbardziej specjalne, taneczne ry-
sy odkrywa legendarny Ignacy Friedman (Pearl, 
Naxos), największy śpiewak wśród pianistów. 
Dramatycznie kształtowali narrację Guiomar 
Novaes (Vanguard) czy François, z wrażliwością, 
ale też blaskiem i mocą budował ją młody Arrau 
(rok 1938, różne edycje), ciepłej łagodności nie 
krył Cherkassky (BBC).

W ostatniej Balladzie f-moll interpretator 
zmierzyć się musi z narracją rozwijającą się stop-

rozbudowanej Fantazji f-moll. Od najwcześniej-
szych czasów nikt nie miał wątpliwości, że od-
bija się tu tragiczny los Polski – co nie ułatwia 
zadania pianistom. Szczególny majestat i potę-
gę uzyskał w roku 1960 Claudio Arrau (EMI) – 
nikt inny nie potra� ł nadać tej muzyce tak mo-
numentalnego i imponującego charakteru. Przy 
tym spiżowym arcydziele płytkie zdają się na-
wet takie ujęcia, jak Benede� iego, a bardziej jesz-
cze Rubinsteina czy Solomona, broni się jednak 
epicki wymiar Alfreda Cortota, Françoisa, No-
vaes lub Yves’a Nata (EMI), a pociąga tempera-
ment Johna Ogdona (EMI) albo żywa indywi-
dualność sprężystego Horowitza (z prywatnych 
nagrań, RCA). Przede wszystkim nie można jed-
nak przegapić wstrząsającej, emocjonalnej wizji 
Myry Hess (APR).

Polonezy – podobnie jak Mazurki – Chopin pi-
sał przez całe swoje życie. Bardzo wcześnie też 
tworzy w nich specy� czny, patetyczny idiom – 
procesyjnie demonstrowany heroizm. 

Za doskonały komplet Polonezów nie bez ra-
cji uchodzi nagranie Artura Rubinsteina (RCA); 
potężny Witold Małcużyński czy wykalkulowa-
ny Maurizio Pollini nie oddają równie wiele z ich 
bogactwa. Jeśli jednak chcieć przeżyć indywi-
dualizm każdego z utworów, znowu należy ode-
rwać się od kompletu. Już np. wczesny Polonez 
es-moll z op. 26 istnieje w nokautującej interpre-
tacji Józefa Hofmanna (co z tego, że można za-
rzucać mu dodawanie oktaw w basie?). W An-
dante spianato i Polonezie brillante Es-dur za-
cząć trzeba od łagodnego wstępu, gdzie ideałem 
jest apolliński Benede� i Michelangeli, wspaniały 
także w fajerwerkowym Polonezie (prostota jest 
zawsze najtrudniejsza; najlepsze chyba nagra-
nie z koncertów watykańskich). Sławny Polonez 
A-dur ma dwie interpretacje doskonałe: drapież-
ny Horowitz z punktu porywa (Sony), a ideal-
ną harmonią czaruje Gilels (DG). Wysmakowa-
niem pociąga też Ogdon (EMI), a Hofmann nie-
samowicie ukazuje quasi-teatralne oblicze utwo-
ru (Marston). Niezwykły, zawiły i przenoszący 
w meta� zykę Polonez � s-moll to niewątpliwie 
domena Horowitza (z 1968 r., Sony), natomiast 
wielki Polonez As-dur to znowu nadmiar wspa-
niałości. Dzisiejszym ideałem jest zapewne dyna-
miczna Argerich (i słusznie!), jednak zwróćmy 
uwagę na parę nagrań wyjątkowych: wielokrot-
nie reprodukowany triumfalny bis Rubinsteina 
z Warszawy (1960, m.in. Polskie Nagrania) i hi-
storycznego Cortota (Naxos), którego barwność 
i wdzięk przywraca całą świeżość tej zgranej do 
imentu muzyce. Nie zapominajmy przy tym, że 
był to także jeden z popisowych numerów Ho-
rowitza, a grali go wszyscy – czyli również Fried-
man, Josef Lhévinne czy też wizjonerski Władi-
mir Sofronicki albo znowu zaskakująco znako-
mity i imponujący rozmachem Ogdon.  

JAKUB PUCHALSKI >  (ur. 1973) jest krytykiem 
muzycznym i historykiem kultury, wykładowcą UJ.

Diana Karpowicz
galeria plakatu ams
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 Sierpień 
z Chopinem
6. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa” 
trwać będzie aż 31 dni, a na ponad 50 koncertach wystąpi 
2000 wykonawców.

DANIEL CICHY

Organizowany od 2005 r. festiwal, któ-
rego program ze smakiem i autorską 
wizją konstruuje Stanisław Leszczyń-

ski, na stałe już wrósł w kulturowy krajobraz na-
szej części Europy. I słusznie, bo choć formuła 
imprezy pozwala na prezentację szerokiego re-
pertuaru z rozmaitych estetycznych półek, do-
tychczasowe inteligentne wybory tematów wio-
dących intrygują, a interpretacje zaproszonych 
gości wzbudzają gorące dyskusje. Wystarczy 
wspomnieć edycję inauguracyjną, gdy Orkie-
stra XVIII Wieku pod batutą Fransa Brüggena 
rozpoczęła w Polsce rozmowę nad wykonywa-
niem muzyki Chopina na instrumentach z epo-
ki; ukazanie spuścizny patrona festiwalu w kon-
tekście wielkich dzieł romantyzmu w roku 2007; 
wciąż obecny w programie nurt rezonansu Cho-
pina w twórczości kompozytorów XX wieku czy 
ubiegłoroczny portret Andreasa Staiera.

Również w tym roku estrady warszawskie w le-
niwym wakacyjnym czasie staną się areną żarli-
wych artystycznych sporów i namiętnych cho-
pinowskich dyskusji, iskrzących zderzeń muzy-
ki przeszłości z dziełami wykraczającymi w przy-
szłość, twórczości � lharmonicznie ukonstytu-
owanej z jazzem, � amenco i muzyką elektronicz-
ną. Tyle tylko, że w jubileuszowym Roku Cho-
pinowskim festiwal potrwa aż 31 dni, a na ponad 
50 koncertach wystąpi 2000 wykonawców.

Na początek mocny akcent: Msza h-moll Ja-
na Sebastiana Bacha i to w wykonaniu Akademie 
für Alte Musik Berlin, a więc muzyków niemiec-
kich, organicznie związanych z repertuarem pro-
testanckiego mistrza. Wątek wykonań historycz-

nie świadomych, i to dzieł dla Chopina ważnych, 
a stanowiących summę dokonań europejskiej 
muzyki artystycznej, podejmie jeszcze z Mis-
sa Solemnis Beethovena Philippe Herreweghe 
z Orchestre des Champs-Élysées, Collegium Vo-
cale Gent i Accademia Chigiana Siena. Raryta-
sem będzie pierwsze w Polsce wykonanie na in-
strumentach z epoki koncertowej wersji „Nor-
my” Belliniego, bodaj jedynego współczesnego 
Chopinowi kompozytora, którego bezgranicznie 
wielbił. Arcydzieło włoskiego bel canta zabrzmi 
w interpretacji Europa Galante i Fabio Bion-
diego. Operowe fascynacje Chopina przybliży 
z Henrie� e Bonde-Hansen, François Lis i Sinfo-
nią Varsovią niezrównany Marc Minkowski.

Dla tych, którzy muzyki Chopina nigdy nie 
mają dość, organizatorzy przygotowali nie lada 
gratkę. Aż sześć razy zostanie wykonany Kon-
cert e-moll i pięć razy Koncert f-moll. Na sub-
telnie brzmiących instrumentach historycz-
nych (erard z 1849, pleyel z 1848 i kopia grafa 
z 1819) i majestatycznie prężących się współcze-
snych bestiach zagrają m.in. Alexander Gavry-
lyuk, Nelson Goer ner, Nikolai Lugansky z Ro-
syjską Orkiestrą Narodową pod batutą Michaiła 
Pletniewa, a na zakończenie festiwalu Aleksan-
der Bunin. Do Warszawy zawitają również dwie 
wielkie damy fortepianu – Martha Argerich 
i Maria João Pires, które obok wykonań koncer-
tów fortepianowych Chopina wystąpią w reper-
tuarze kameralnym. Ponadto pojawią się takie 
gwiazdy jak Andreas Staier, Fou Ts’ong, Jan Li-
siecki, Dina Yo� e.

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na estetycz-
ne antypody festiwalu. Odsłonę jazzową muzy-
ki Chopina zaproponuje Tomasz Stańko, Moko-
to Ozone i Anna Maria Jopek. Improwizacje na 
pograniczu jazzu, postmodernistycznego żartu 
i fascynujących brzmień elektronicznych pokażą 
Agata Zubel, Uri Cain, Cezary Duchnowski i Ja-
cek Kochan oraz Marcus Stockhausen z Włady-
sławem „Adzikiem” Sandeckim. Dominantą nur-
tu lżejszego będzie występ Bobby’ego McFerri-
na z fenomenalnym NDR Big Bandem w kon-
cercie CHOPin/mcferrIN. Tallis Scholars z kolei 
prawykona „Berceuse” – najnowsze dzieło Pawła 
Mykietyna, specjalnie zamówione przez festiwal 
na Chopinowski jubileusz.

To będzie wyjątkowy sierpień!  

1-31sierpnia

www.chopin.nifc.pl

CHOPiN
i JEGOEUROPA2010

sprzeda˝ bi letów > www.bileteria.pl oraz od 26 lipca w kasach Filharmonii Narodowej
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