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ka roz go ści ła się mil czą ca Dziew czy na z per -
łąVer me era, sta ran nie od no wio na, z bły skiem
na dol nej war dze ja śniej szym niż przed la ty,
kie dy po raz pierw szy raz spo tka łam ją w Ha -
dze, z po licz kiem oczysz czo nym z drob nych
skaz, ja ki mi upływ cza su ją za zna czył. Sła wa
za pew ni ła jej od dziel ną sa lę, a obok w dru giej
za wi sło 14 in nych ar cy dzieł ho len der skich mi -
strzów z Kró lew skiej Ga le rii Ma lar stwa: czte -
ry Rem brand ty, dwa im po nu ją ce do stoj no ścią
por tre ty Fran sa Hal sa, mar twa na tu ra z czasz -
ką Pie te ra Cla esza, dwie sce ny oby cza jo we Ja -
na Ste ena i skrom ny, a jed nak je den z naj pięk -
niej szych ob ra zów, ja ki po zo stał nam z daw -
nych lat – Szczy giełCa re la Fa bri tiu sa. Po god -
ny, jak ten sza ro -żół ty pta szek. I smęt ny, bo
wie my, że po dziw opła ca ce ną pra wie nie wi -
docz ne go na ob ra zie, ale ist nie ją ce go łań cusz -
ka. Mau rit shu is, ich sta ła sie dzi ba, znaj du je się
w re no wa cji, i wy bra ne eg zem pla rze z prze -
bo ga tej ko lek cji krą żą w mię dzy cza sie po świe -
cie (Ver me er, Rem brandt, and Hals: Ma ster -
pie ces from the Mau rit shu is, do 19 stycz nia
2014, The Frick Col lec tion, 1 E. 70 St.).

W koń cu paź dzier ni ka, w spryt nej zbież no -
ści z Hal lo we en, na Bro okly nie obok lo kal -
nych prze bie rań ców za dzi wiać bę dzie wi do -
wi sko TR z War sza wy Nos fe ra tu, w re ży se rii
Grze go rza Ja rzy ny, czy li hi sto rie o Dra ku li i
in nych wam pi rach, po dob no w wiel ce skom -
pli ko wa nej opra wie wi zu al nej, z mu zy ką naj -
mod niej sze go obec nie kom po zy to ra no wo jor -
skie go Joh na Zor na (30 paź dzier ni ka – 2 li -
sto pa da, Bro oklyn Aca de my of Mu sic;
www.bam.org).

W peł nym roz bie gu, mniej wię cej w po ło -
wie swe go dwu mie sięcz ne go trwa nia, znaj du -
je się Uni ted So lo, fe sti wal mo no dra mów naj -
róż niej sze go ro dza ju i z róż nych stron świa ta,
któ ry z ro ku na rok co raz bo ga ciej roz kwi ta
pod kie run kiem Oma ra San ga re (do 24 li sto -
pa da, w The atre Row, 410 W. 42 St; www.uni -
ted so lo.org).

Ze sce ny w ma low ni czym Ly ceum The atre
Ja nis Jo plin za pra sza, że by ra zem z nią za chwy -
cać się ma gicz ną si łę blu esa. Uśmie cha się ra -
do śnie, bo świa do ma po tę gi swe go gło su. Ja -
śnie je w au re oli moc ne go ryt mu roc ko we go
ze spo łu, w trium fie okla sków. Lecz jej uśmiech
jest tak że nie pew ny, pro szą cy. Pra wie moż na
wy czuć, jak bar dzo po trze bu je na szej apro ba -
ty i po dzi wu. A ten po dziw – dla śpie wa ka, ak -
to ra, ar ty sty – za wsze jest tyl ko wa run ko wy.
Róż ne są for my sa mo spa la nia.

Po dzi wiam głos Ma ry Brid get Da vies, ude -
rza ją co zbli żo ny do zna ne go z płyt Ko zmic Blu -
es czy Pe arl. Po dzi wiam ko stiu my hip pi sow -
sko -psy cho de licz nie upstrzo ne pa cior ka mi,
ko lo ro wy mi łat ka mi i zło tym ha ftem. Po ry wa -
ją do brze za pa mię ta ne sprzed lat pio sen ki Pie -
ce of My He art, ge nial na Me and Bob by McGee,
przej mu ją ca Mer ce des Benz. Lecz czu ję się też
nie swo jo, bo mu si cal A Ni ght with Ja nis Jo -
plin prze mie nia się w se sję wy wo ły wa nia tych,
co ode szli. Jo plin zmar ła w Hol ly wo od, Los
An ge les, 4 paź dzier ni ka 1969 r., w wie ku 27
lat. Jej ró wie śnik Ji mi Hen drix przedaw ko wał
16 dni wcze śniej. Wspa nia łe śpie wacz ki Et ta
Ja mes, Bes sie Smith, Bil lie Ho li day zgi nę ły
znisz czo ne bie dą, al ko ho lem, wła sną nie za rad -
no ścią, na szym po dzi wem i obo jęt no ścią. Si -
ła blu esa to krzyk roz pa czy, tyl ko z kru chą nu -
tą na dziei (A Ni ght with Ja nis Ja plin, pre mie -
ra 10 paź dzier ni ka, w Ly ceum The atre, 149 W.
47 St., przy Broad wayu).

Kto! do rzu ca jesz cze po la no do ogni ska.
Strze la ją iskry. Nie chce się roz jeż dżać. Nie
wia do mo, kie dy się zno wu spo tka my. Na ciem -
nym sto ku wzgó rza po bły sku je wie życz ka sta -
re go mo na sty ru. To zna czy mo na sty ru kie dyś,
bo te raz bra my są za mknię te i nikt w oko li cy
nie po tra fi po wie dzieć, co z mni cha mi się sta -
ło. Za pa rę dni li sto pad, mie siąc du chów. Nie -
ła two z ty mi po wro ta mi, co to nie cał kiem są
po wro tem. Ze spo tka nia mi, gdzie za wsze ko -
goś bli skie go bra ku je.

Prze sy łam więc po zdro wie nia z Piw nicz nej.
Wszy scy je ste śmy emi gran ta mi. Na zie mi i tak
tyl ko prze jaz dem. p

Lut nic two to za wód bar dzo rzad ki… to nie -
mal po wo !a nie...
... jak ksiądz i jak le karz. Lut nik wal czy z

du szą skrzy piec i też je uzdra wia, bo czę sto
skrzyp ce są cho re. My, lut ni cy, je ste śmy tro -
chę jak szar la ta ni. Czy jest to po wo ła nie? Tak
jak mu zyk i jak ar ty sta. Lut nik mu si po znać
róż ne taj ni ki sztu ki wy ko ny wa nia in stru men -
tu, że by póź niej fan ta stycz ny mu zyk, ta ki jak
ty, mógł na nim za grać i do ce nić to, co lut nik
zro bił. Wia do mo, wy ma ga to wiel kiej pra cy,
lat na uki. Nie jest tak, że pój dziesz do pra cow -
ni lut ni czej i w cią gu ro ku coś po znasz i już
wiesz, jak ro bić skrzyp ce.

Sk"d u cie bie fa scy na cja czym# tak rzad kim
jak two rze nie skrzy piec? Cz$ sto s!y szy si$, %e
oj ciec jest lut ni kiem i tra dy cja prze cho dzi z
oj ca na sy na.
Za zwy czaj od wie ków tak by ło, że z po ko -

le nia na po ko le nie oj co wie prze ka zy wa li ten
za wód sy nom i szło to ro dzi na mi. Póź niej
po wsta ły szko ły lut ni cze. W Pol sce ma -
my jed ną z naj star szych tra dy cji na świe -
cie, je śli cho dzi o lut nic two. Na wet jest
teo ria, że to w Pol sce po wsta ły pierw sze
skrzyp ce. Tak uwa ża ją pol scy znaw cy,
a ostat nio kil ku ba da czy lut nic twa z
Nie miec i ze Sta nów to po twier dza.
W XV i XVI wie ku rów nież naj lep si
skrzyp ko wie po cho dzi li z Pol ski…

A ja kie tra dy cje s" w two jej ro dzi nie?
Nie by ło u nas lut ni ków, ale by li mu zy -

cy. Gra li na róż nych in stru men tach, prze -
waż nie na skrzyp cach, i to by ła tra dy cja ro -
dzin na. W mo jej ro dzi nie nad ko ły ską no -
wo na ro dzo ne go dziec ka za wie sza no
skrzyp ce. Każ dy mu siał na nich grać.
A je śli nie na skrzyp cach, to na
ja kimś in nym in stru men cie.
Mo ja ma ma też gra ła na skrzyp -
cach, ale po tem za czę ła śpie -
wać. Mój dzia dek i pra dzia dek
uwa ża li, że skrzyp ce są naj bar -
dziej wraż li wym in stru men tem
i że naj le piej szko lą słuch. Ja
też ja ko dziec ko za czą łem grać
na skrzyp cach, a ja ko 12-la tek po -
zna łem lut ni ka w Li ma no wej i on
zwró cił mo ją uwa gę na lut nic two.
Za uwa żył, że mam za mi ło -
wa nie do ma lar stwa i rzeź -
by, więc po wie dział, że
mo że za in te re so wał bym
się lut nic twem, bo lut nic -
two łą czy te sztu ki.

Te skrzyp ce, na któ rych
przed chwi l" gra !am,
pi$k nie brzmi", na to -
miast wy gl" da j" kla sycz -
nie, jak ty po wy in stru ment
kon cer to wy. Je ste# jed nak zna -
ny na #wie cie ja ko lut nik kre atyw ny,
któ ry wy cho dzi po za nor my zwy k!e go in stru -
men tu i po szu ku je #ci #le ar ty stycz nej for my
jego two rze nia. Wi dz$ tu taj w!a #nie twój in -
ny, wiel ce ory gi nal ny in stru ment.

To są skrzyp ce, któ re na zy wa ją się We nus,
in spi ro wa ne są rzeź bą We nus z Mi lo.

Szyj ka i #li mak s" pi$k nie wy rze& bio -
ne. To uni kat. Ta kich in stru men tów si$

ni gdzie nie spo ty ka. Sa me skrzyp ce ma -
j" te% prze pi$k ny, nie ty po wy kszta!t.
Jak ta kie eks pe ry men ty rze& biar skie
od bi ja j" si$ aku stycz nie na in stru -
men cie?

Wia do mo, że nie mo gę zbyt du żo
im pro wi zo wać ani do da wać in nych

ma te ria łów, nie mo gę zbyt du żo wy cho -
dzić po za gra ni ce, po za for mę, po nie waż
to mu szą być skrzyp ce, mu szą brzmieć...
Nie od cho dzę aż tak bar dzo da le ko od tra -
dy cyj nej for my, aby dźwięk nie zmie nił
się ra dy kal nie.

Ale two rzysz uni ka to we dzie !a...
Ge ne ral nie te do dat ko we

rze czy wy cho dzą po za nor mę
w gra ni cy, do któ rej mo gę coś
zmie nić. Kształt w środ ku
jest ten sam, po zo sta je for -
ma, po zo sta ją men zu ry i
wiel kość. Nie mo gą skrzyp -
ce być ani więk sze, ani kwa -

dra to we, bo wte dy na wet nie bę -
dzie moż na na nich grać, er go -
no mia i wy go da gry mu szą być
za cho wa ne. Nie mo gę zro bić
skrzy piec też zu peł nie okrą -

głych, bo też nie bę dziesz
mo gła na nich za grać. Są
pew ne ele men ty, któ re
mu szą być sta łe. Ta ki
kształt skrzy piec ufor -
mo wał się przez wie ki,
wła śnie ze wzglę du na
pięk ny kla sycz ny kształt,

ale też ze wzglę du na wy -
go dę gry. Był to sze reg de -
cy zji aku stycz nych i er go -
no micz nych. Gdy ro bię

skrzyp ce, mu szę wy ko nać je “pod rę kę” za -
ma wia ją ce go in stru ment mu zy ka. Nie każ de
skrzyp ce bę dą dla cie bie wy god ne. Mo że
spodo bać ci się ich dźwięk, ale gdy weź miesz
in stru ment do rę ki, oka że się, że jest dla cie -

bie nie wy god ny. Dla te go mu szę wy ko ny wać
in stru men ty in dy wi du al nie dla każ de go.

Wró' my do two ich ro dzin nych stron. Po !u dnie
Pol ski to w!a #ci wie sto li ca pol skie go lut nic twa…
W No wym Tar gu by ła pierw sza szko ła lut -

ni cza, póź niej prze nio sła się do Za ko pa ne go.
Dzię ki te mu wie lu lut ni ków po cho dzi z Pod -
ha la. Wia do mo rów nież, że mu zy ka tam kwit -
nie, gó ral ska mu zy ka szcze gól nie, mu zy ka lu -
do wa, któ ra od wie ków uży wa skrzy piec.

Czy li na po cz"t ku mia !e# swo je go men to ra…
Tak, mia łem pa ru lut ni ków -na uczy cie li, w

Li ma no wej był to Adam Stal ma, po tem w Za -
ko pa nem słyn ny ród Mar du łów.

U któ re go Mar du !y si$ uczy !e#?
U Sta ni sła wa… Je stem bar dzo dum ny z je -

go przy jaź ni i z te go, cze go mnie na uczył. Sta -
ni sław Mar du ła miał bar dzo otwar te po dej ście
do lut nic twa. Więk szość lut ni ków nie jest otwar -
ta na sztu kę, na no we kształ ty, na awan gar dę.
To tak jak w mu zy ce. Ty grasz utwo ry od Ba -
cha po mu zy kę współ cze sną. Lut ni cy czę sto
ko piu ją tyl ko in stru men ty kla sycz ne, stra di -
va riu sy czy in stru men ty Gu ar ne rie go.

My #l$, %e to za le %y te% od wy obra& ni, od oso -
bo wo #ci lut ni ków. Mniej ar ty stycz nie uzdol -
nie ni lut ni cy sku pia j" si$ na rze mio #le, na tym,
aby in stru ment wy szed! do bry, %e by pi$k nie
gra! i do brze si$ sprze da!, a ty, oprócz wa lo -
rów rze mio s!a skrzyp co we go, trak tu jesz lut -
nic two ja ko sztu k$ sa m" w so bie.
Czę sto trud no się wy po wie dzieć na te mat

in stru men tu, czy jest to dzie ło sztu ki (na przy -
kład Stra di va rius), czy tyl ko “me bel” z ma nu -
fak tu ry, z fa bry ki, któ ry nie ma żad nych wa -
lo rów ar ty stycz nych. Gdy in stru ment zo stał wy -
ko na ny in dy wi du al nie przez ar ty stę lut ni ka, jest
on zde cy do wa nie dzie łem sztu ki. p

Uzdra wiam du sz" skrzy piec
Z ar ty st" lut ni kiem 

#u ka szem Wro$ skim, któ re go
in stru men ty zdo by %y uzna nie
wie lu wspa nia %ych mu zy ków

z ca %e go !wia ta, roz ma wia
Jo an na Ka czo row ska

W INTERNECIE:
Roz mo wę moż na obej rzeć na wi de oblo gu:
vio lin jo an na.com/blog
In for ma cje na te mat pra cow ni i in stru men tów
mi strza Wroń skie go na stro nie:
www.lu ka svio lins.com.


