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zna nej z pierw szych stron ga zet i te le wi zyj nych
wia do mo ści. Po li tyk wy zna je swo je wi ny, od -
by wa pu blicz ne sa mo bi czo wa nie, skła da re zy -
gna cję z waż nej po zy cji. Szcze gó ły nie waż ne,
roz po zna je my głów ne za ry sy dra ma tu: skok na
bok, raz lub wie le ra zy, pro sty tut ka lub ko chan -
ka, po ślizg, wpad ka… Przy bo ku Po li ty ka stoi
bla da i mil czą ca Żo na. Żo na – wy ro zu mia łość.
Żo na – sta ły grunt pod no gą, mi mo chwi lo wych
per tur ba cji trzę sie nia zie mi.

I by ło by cie ka wie, bo wiem Lau rie Met calf
wzbo ga ca ste reo typ żo ny -opo ki w sze ro ką ga -
mę roz bież nych uczuć i re ak cji, a dwie cór ki –
Ca sey w gniew nej re be lii swej mło do ści (Emi -
ly Me ade) i za mknię ta w so bie Cas si dy (Mi sha
Seo) – wno szą moc ne in dy wi du al ne ak cen ty. Lecz
nasz głów ny bo ha ter od po cząt ku do koń ca po -
zo sta je ta ki sam. Nie wy ka zu je żad nej zdol no -
ści do zmia ny, do głęb szej re tro spek cji, do za -
uwa że nia in nych lu dzi wo kół sie bie. Szu ka uspra -
wie dli wień i ra cjo na li za cji, upar ty tyl ko w swej
nie do ro sło ści. Na wet sta ra nia Jef fa Gold blu ma
nie mo gą wzbu dzić na szej do nie go sym pa tii.

Na to miast na do le mia sta dzie ją się ma łe cu -
da. No wej sztu ki A.R. Gur ney Fa mi ly Fu ni tu re
nie zdą żę już tu opi sać. Po le cam tyl ko wi zy -
tę w mą drze pro wa dzo nym te atrze The Flea
w Tri be ca, gdzie od by wa się ten per fek cyj ny
kon cert mu zy ki ka me ral nej na pięć gło sów. Sub -
tel ny dra mat o zdra dzie i lo jal no ści, o ro dzi -
cach i do ra sta ją cych dzie ciach, dzię ki kunsz -
to wi nie do mó wień pi sa rza, sta je się tak że ele -
gią dla umie ra ją cej kla sy WASP, pro te stanc -
kiej eli ty an glo sa skiej.

Sztu ka Ri char da Nel so na Re gu lar Sin ging, ostat -
nia w cy klu o lo sach ro dzi ny Ap ple, tak jak po -
przed nie no si pod ty tuł Sce ny z ży cia na wsi,pod -
kre śla jąc swe po wi no wac two z Wuj kiem Wa -
niąCze cho wa. Jest sub tel ną i wzru sza ją cą wa -
ria cją na mo ty wach ro syj skie go mi strza.

Ak cja od by wa się w ro dzin nym do mu Ap -
ple w Rhi ne beck, w cza sie wie czor ne go po -
sił ku w dniu, w któ rym świa do mość “wiel kie -
go świa ta” jest szcze gól nie ży wa: That Ho pey
Chan gey Thing (z 2010 r.) w dniu wy bo rów
do Kon gre su; Swe et and Sad (2011r.) w dzie -
sią tą rocz ni cę 9/11; Sor ry (2012 r.) w dniu wy -
bo rów pre zy den ta; Re gu lar Sin ging 22 li sto -
pa da, w rocz ni cę za bój stwa JFK. Po li ty ka wpi -
su je się do roz mo wy przy sto le, pu blicz ne spra -
wy sta ją się czę ścią spraw ro dzin nych. Nic tu
się nie dzie je, i dzie je wszyst ko. Prze szłość i
stra ty splą tu ją z no wą szan są, łą czą w jed ną
rze kę “wte dy” i “dziś” i “ju tro”.

Czte ry czę ści – każ da nie za leż na i sta ran -
nie skon stru owa na – skła da ją się w ob raz zmie -
nia ją cej się ro dzi ny i zmie nia ją ce go się świa -
ta. Jest to ob raz pe łen me lan cho lii i za du my,
wy ci szo ny, lecz pe łen ech po twier dza ją cych
wa gę związ ków mię dzy ludz kich, na szą na dzie -
ję na sens i ra dość ży cia. Mo że do ro słość to
na uka roz mo wy, z sa mym so bą i z in ny mi. A
tak że po go dze nie się, w sło wach Bar ba ry, jed -
nej z trzech sióstr Ap ple, z na szą kru cho ścią:

“Uczy my się, że w każ dej chwi li świat mo że
się zmie nić. I nie ma ni ko go, kto mo że nas przed
tym uchro nić” (Czte ry sztu ki o “Ap ple Fa mi -
ly” w re per tu arze do 15 grud nia, the Pu blic
The atre, La fay et te Ave; www).

GRA !Y NA DRA BIK

Bru ce Nor ris, Do me sti ca ted. Re !y se ria: An na D. Sha pi ro,
sce no gra fia: Todd Ro sen thal, ko stiu my: Jen ni fer von May -
er hau ser, o"wie tle nie: Ja mes F. In galls, in !y nie ria d#wi$ ku:
John Gro ma da. Wy st$ pu j%: Va nes sa Aspil la ga (Pi lar), Mia
Bar ron (Bob bie), Ro bin De Je sus (Bar Pa tron), Jeff Gold -
blum (Bill), Li zbeth Mac kay (Jac kie), Emi ly Me ade (Ca sey),
Lau rie Met calf (Ju dy), Ma ry Beth Pell (Shrink), Ka ren Pit t -
man (A.D.A.), Ale que Re id (Bec ky) i Mi sha Seo (Cas si dy). Pre -
mie ra 22 pa# dzier ni ka, przed sta wie nia do 31 grud nia, w Mit -
zi E. Ne who use The ater, 150 W. 65 St., Lin coln Cen ter.

A.R. Gur ney, Fa mi ly Fur ni tu re. Re !y se ria: Tho mas Ka -
il, sce no gra fia: Ra chel Hauck, ko stiu my: Clau dia Brown,
o"wie tle nie: Bet sy Adams, in !y nie ria d#wi$ ku: Bart Fas -
ben der. Wy st$ pu j%: An drew Ke enan -Bol ger (Nick), Ca -
ro lyn McCor mick (Cla ire), Isme nia Men des (Peg gy), Mol -
ly Nor din (Bet sy) i Pe ter Sco la ri (Rus sell). Pre mie ra 24
li sto pa da, przed sta wie nia do 22 grud nia. The Flea The -
ater, 41 Whi te St.; the flea.org.

W CAR NE GIE HALL
"WIA TO WEJ S#A WY

SKRZY PACZ KA AN NE SO PHIE MUT TER UCZCI
W GRUD NIU 100. ROCZ NI C$ URO DZIN WI TOL -
DA LU TO S#AW SKIE GO ORAZ 80. ROCZ NI C$
URO DZIN KRZYSZ TO FA PEN DE REC KIE GO.

Choć re per tu ar An ne So phie Mut ter obej mu -
je wie le kla sycz nych dzieł, ta kich jak zna ko -
mi ty kon cert Dvořaka, któ ry usły szy my na sce -
nie Lin coln Cen ter z to wa rzy sze niem No wo -
jor skich Fil har mo ni ków 10 grud nia, skrzy pacz -
ka tym ra zem po sta no wi ła uho no ro wać dwóch
wiel kich pol skich kom po zy to rów. 14 grud nia
od bę dzie się re ci tal wy jąt ko wy, po nie waż te -
go wie czo ru bę dzie my świad ka mi aż dwóch
świa to wych pre mier: utwo ru Pen de rec kie go na
skrzyp ce so lo pt. La Fol lia oraz Dru giej so na -
ty skrzyp co wej kom po zy to ra, pia ni sty i dy ry -
gen ta An dre Pre vi na. Obok nich usły szy my rów -
nież in ny zna ko mi ty utwór – Par ti tę Wi tol da
Lu to sław skie go, któ rej or kie stro wą wer sję
kom po zy tor za de dy ko wał An ne So phie Mut -
ter. Nie jest to je go je dy ny utwór za de dy ko wa -
ny sław nej skrzy pacz ce – nasz mistrz, na tchnio -
ny ta len tem An ne So phie Mut ter, za de dy ko -
wał jej mię dzy in ny mi Łań cuch 2. Rów nież
Krzysz tof Pen de rec ki nie po zo sta wał obo jęt -
ny na ta lent Mut ter i za de dy ko wał jej swój dru -
gi kon cert skrzyp co wy pt. Me ta mor fo zy. 

Nie są to je dy ni kom po zy to rzy, któ rzy skom -
po no wa li mo nu men tal ne dzie ła skrzyp co we z my -
ślą o swej mu zie i mi ło ści wie nam pa nu ją cej już
od pra wie czter dzie stu lat kró lo wej skrzy piec, nie -
miec kiej skrzy pacz ce An ne So phie Mut ter.

Wład czy ni na sza (okre śle nie to nie jest wca -
le sar ka stycz ne, wręcz prze ciw nie, ja ko pro -
fe sjo nal na skrzy pacz ka je stem od wie lu lat za -
fa scy no wa na pa nu ją cą kró lew ską mo ścią) za -
chwy ca świa to wą pu blicz ność i ocza ro wu je no -
we ge ne ra cje mi ło śni ków sztu ki skrzyp co wej
już od po nad 37 lat.

Mut ter to skrzy pacz ka, któ ra fan ta stycz nie
gra na wszyst kich zmy słach pu blicz no ści. Za -
rów no jej pięk na in ter pre ta cja mu zycz na,
prze peł nio na dzi ką pa sją, me lan cho lią, jak i
jej zmy sło wa uro da, pod kre ślo na pięk ny mi i
gu stow ny mi kre acja mi, za wsze wy wie ra ją
ogrom ne wra że nie na pu blicz no ści. Jej kre acje
kon cer to we to naj czę ściej do pa so wa ne, bo ga -
te suk nie Ga lia no, za wsze z od kry ty mi ra mio -
na mi i ple ca mi, za zna cza ją cy mi jej ła bę dzią
szy ję, i po zwa la ją cy mi skrzy pacz ce na jak naj -
bliż szy kon takt z in stru men tem.

An ne So phie Mut ter po sia da fe no me nal ną
i naj praw do po dob niej naj bo gat szą wśród
wszyst kich zna nych mi wy ko naw ców dźwię -

ko wą pa le tę ko lo ry stycz ną. My, wy ko naw cy,
aże by wzbu dzić w swo jej pu blicz no ści głę bię
do znań emo cjo nal nych, uży wa my naj róż niej -
szych ko lo rów dźwię ko wych na swo ich in stru -
men tach, by do brze od dać kon tra sty, ja kie na -
stę pu ją po so bie w me lo diach, któ re gra my.
Dzia ła to na tej sa mej za sa dzie jak u ma la rzy,
któ rzy uży wa ją świa tła do uwy pu kle nia kon -
tra stów i kształ tów w swo ich ob ra zach. So phie
Mut ter, uży wa jąc kil ku za le d wie tech nik
skrzyp co wych, stwa rza nie sa mo wi te świa ty
dźwię ko we. Jej naj zna mie nit szą ce chą cha rak -
te ry stycz ną jest vi bra to, czy li szyb ki ruch le -
wej rę ki, ma ją cy na ce lu imi ta cję vi bra ta, ja -
kie po sia da ludz ki głos. Otóż jej vi bra to jest
tak sza le nie zróż ni co wa ne i po tra fi je tak zna -
ko mi cie wy ko rzy stać, jak naj lep szy śpie wak
ope ro wy. Po tra fi ona swym vi bra tem na śla do -
wać i przy wo łać ob raz za cza ro wa ne go Cy ga -
na (Tzi ga ne Ra ve la), sza lo ne nie speł nio ne pa -
sje i dzi kie na mięt no ści skon flik to wa ne go we -
wnętrz nie kom po zy to ra (Kon cert skrzyp co wy
Czaj kow skie go), jak i bez kre sne, zim ne i nie -
prze bra ne prze strze nie zi mo wej Fin lan dii
(Kon cert skrzyp co wy Si be liu sa).

Ka rie ra tej fe no me nal nej skrzy pacz ki za czę -
ła się bar dzo wcze śnie. Ro dzi ce, któ rzy nie mie -
li nic wspól ne go z mu zy ką, po da ro wa li cór ce
skrzyp ce na jej pią te uro dzi ny i to był po czą -

tek na ro dzin ge niu sza. Już ja ko je de na sto lat -
ka kon cer to wa ła z mi strzow sko trud nym kon -
cer tem ro man tycz nym Fe lik sa Men dels soh na.
Gdy mia ła 13 lat, do szło do naj waż niej sze go
wy da rze nia w ka rie rze Mut ter: zo sta ła za uwa -
żo na przez naj słyn niej sze go dy ry gen ta na szych
cza sów Her ber ta von Ka ra ja na. Za pro sił on ją
do kon cer tów z Fil har mo nią Ber liń ską i od tej
po ry An ne So phie Mut ter po zo sta wa ła je go
gwiaz dą. Pro mo wał ją w ca łym świe cie mu -
zycz nym, swo im po par ciem stwa rza jąc jej wa -
run ki do nie zwy kłej ka rie ry. Pierw szy ofi cjal -
ny de biut kon cer to wy Mut ter od był się w 1976
ro ku na fe sti wa lu w Lu cer nie, gdzie trzy na -
sto lat ka za gra ła Kon cert skrzyp co wy nr 4 D -
-dur Mo zar ta. Rok póź niej za de biu to wa ła na
fe sti wa lu w Sal zbur gu ja ko so list ka or kie stry
pod dy rek cją oczy wi ście von Ka ra ja na. Na jej
pięt na ste uro dzi ny na gra ła swo ją pierw szą pły -
tę z kon cer ta mi skrzyp co wy mi nr 3 G -dur i nr
5 A -dur Mo zar ta, z to wa rzy sze niem Fil har mo -
nii Ber liń skiej rów nież pod dy rek cją Her ber -
ta von Ka ra ja na.

W ro ku 1980 An ne So phie Mut ter za de biu -
to wa ła w USA, gra jąc z No wo jor ski mi Fil har -
mo ni ka mi pod ba tu tą Zu bi na Meh ty. Od tam -
tej po ry zy ska ła mia no jed ne go z naj więk szych

wir tu ozów skrzy piec na szych cza sów. Ja ko jed -
na z nie wie lu ko biet so li stek jest zde cy do wa -
nie naj bar dziej ak tyw ną ar ty stycz nie i naj cie -
kaw szą oso bo wo ścią mu zycz ną XX i XXI wie -
ku. Okrzyk nię ta wie lo krot nie ja ko bez sprzecz -
na kró lo wa skrzy piec od prze szło 37 lat An ne
So phie Mut ter kon cer tuje we wszyst kich naj -
waż niej szych ośrod kach mu zycz nych Eu ro py,
USA i Azji. W paź dzier ni ku 2006 r. w wy wia -
dzie do fran cu skiej te le wi zji Mut ter oświad -
czy ła, że przej dzie na eme ry tu rę, kie dy skoń -
czy 45 lat, w ro ku 2008. Na na sze szczę ście,
w mie siąc po tej wy po wie dzi skrzy pacz ka
stwier dzi ła, że jej sło wa zo sta ły “błęd nie” zin -
ter pre to wa ne i że bę dzie grać tak dłu go, jak
dłu go bę dzie czu ła, że mo że “wnieść coś no -
we go, coś waż ne go, coś in ne go do mu zy ki”.

Stu diu jąc jej bio gra fię, pró bo wa łam bez -
sku tecz nie pod su mo wać nie zli czo ną ilość na -
gród, me da li, od zna czeń, or de rów, dok to ra -
tów ho no ris cau sa i wie lu wie lu in nych ho -
no rów, któ ry mi skrzy pacz ka zo sta ła ob da ro -
wa na. Przy glą da jąc się jej ka rie rze, wy da je
się, że Mut ter po sia da ma gicz ny se kret na nie -
spo ży tą ener gię, któ ra po zwa la jej wciąż brać
udział w no wych fa scy nu ją cych pro jek tach.
Ar tyst ka bo wiem nie tyl ko sku pia się na swo -
jej ka rie rze, ale także wspie ra bar dzo ak tyw -
nie mło de ta len ty, po przez dzia łal ność za ło -

żo nej fun da cji, jak i an ga żu je się bar dzo czę -
sto w sze ro ko ro zu mia ne róż ne go ro dza ju pro -
jek ty cha ry ta tyw ne.
Ży cie pry wat ne gwiaz dy jest rów nież nie -

zwy kłe. W wie ku 26 lat Mut ter wy szła za mąż
za De tle fa Wun der li cha, praw ni ka Her ber ta von
Ka ra ja na i męż czy znę star sze go od sie bie o 30
lat. De tlef zmarł na ra ka sześć lat póź niej, w
1995 ro ku. W 2002 po now nie wy szła za mąż,
tym ra zem za pia ni stę i kom po zy to ra 73-let -
nie go André Pre vi na. Zja wi sko wa pa ra Pre -
vin -Mut ter pro mie nio wa ła mu zycz nym bla -
skiem, gdy jeź dzi ła z kon cer ta mi po ca łym świe -
cie. Współ pra ca mu zycz na zwień czo na mał -
żeń stwem przy nio sła zna ko mi te owo ce, jak
choć by na gro da Gram my za na gra nie kon cer -
tu skrzyp co we go na pi sa ne go przez Pre vi na dla
So phie Mut ter, na gra ne go oczy wi ście pod ba -
tu tą Pre vi na. Po za le d wie czte rech la tach mał -
żeń stwa, An na So phie Mut ter na gle ogło si ła
swą de cy zję o roz wo dzie. Obec nie nie jest w
żad nym ofi cjal nym związ ku i zaj mu je się wy -
cho wy wa niem swo ich dzie ci, kie ru je swo ją fun -
da cją i od da je się sztu ce, któ rą bę dzie my mo -
gli po dzi wiać 10 grud nia w Lin coln Cen ter i
14 grud nia w Car ne gie Hall.

JO AN NA KA CZO ROW SKA
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