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W CAR NE GIE HALL
– TEJ NAJ SŁYN NIEJ -

SZEJ SA LI KON CER TO WEJ NA ŚWIE CIE – NIE -
MIEC KA SKRZY PACZ KA AN NE SO PHIE MUT -
TER Z OKA ZJI 25-LE CIA SWO JE GO DE BIU TU
ZA PRO PO NO WA ŁA PU BLICZ NO ŚCI NO WO JOR -
SKIEJ PRAW DZI WĄ UCZTĘ W DO SKO NA ŁYM
POL SKIM WSPÓŁ CZE SNYM STY LU. Wy stą pi -
ła ra zem z pia ni stą Lam ber tem Or ki zem, któ -
ry to wa rzy szy Mut ter w cią gu ca łej jej dro gi
ar ty stycz nej.

Ar ty ści roz po czę li kon cert dźwię ka mi słyn -
nej już i sta łe gosz czą cej w re per tu arze
skrzyp ków Par ti ty Lu to sław skie go, któ rą
Mut ter uho no ro wa ła ob cho dy 100. rocz ni cy
uro dzin Lu to sław skie go. Na zwa i struk tu ra Par -
ti ty na wią zu je do po wszech nie uży wa nej w
okre sie ba ro ku for my mu zycz nej. Jo hann Se -
ba stian Bach skom po no wał 3 so na ty i 3 par -
ti ty na skrzyp ce so lo, któ re do tej po ry są naj -
bar dziej mo nu men tal nym i naj waż niej szym re -
per tu arem so lo wym skrzyp ków. Lu to sław ski
na pi sał dwie wer sje Par ti ty: pierw szą w 1984
ro ku na skrzyp ce i for te pian, a w 1988, spe -
cjal nie dla An ne So phie Mut ter, wer sję te go
sa me go utwo ru na skrzyp ce i or kie strę. Ar tyst -
ka na gra ła Par ti tę pod ba tu tą sa me go Lu to -
sław skie go dwa ra zy: w ro ku, w któ rym Par -
ti ta by ła skom po no wa na, czy li w 1988, i ko -
lej ny raz w 1996 ro ku, rów nież pod kie run -
kiem sa me go mi strza. Par ti ta zna la zła się rów -
nież na jej ko lej nym al bu mie na gra nym w ro -
ku 2002, więc jest jed nym z naj czę ściej na -
gry wa nych utwo rów przez nie miec ką skrzy -
pacz kę, co by ło sły chać wy raź nie w prze pięk -
nym, wy ra zi stym i kunsz tow nym wy ko na niu
te go utwo ru w Car ne gie Hall.

PIĘ CIO CZĘ ŚCIO WA PAR TI TA JEST JED NYM
Z NAJ WAŻ NIEJ SZYCH UTWO RÓW W TWÓR -
CZO ŚCI LU TO SŁAW SKIE GO, gdzie kom po zy -
tor sto su je sy me trycz ną for mę z cen tral nym,
na ła do wa nym emo cjo nal nie Lar go, ja ko trze -
cią czę ścią, oto czo nym dwo ma Ad Li bi tum (do -
wol nie) w czę ści dru giej i czwar tej oraz szyb -
ki mi wir tu ozow ski mi Al le gro giu sto ja ko
część pierw sza i Pre sto ja ko część pią ta. Skrzy -
pacz ka się ga ła po naj sub tel niej sze pia nis si mo,
jak i po czę sto ostro brzmią ce for te, od waż nie
wy ko na ne z du żą si łą i ła dun kiem emo cjo nal -
nym, któ re gra ne bli sko pod staw ka na naj niż -
szej i naj grub szej skrzyp co wej stru nie G po -
wo do wa ły, że fan ta stycz ny in stru ment Mut ter
brzmiał kil ka krot nie dość gar dło wo.

Ar tyst ka prze plo tła utwo ry pol skich kom -
po zy to rów elo kwent ną Fan ta zją C -dur Fran -
cisz ka Schu ber ta, któ ra – jak to czę sto z Mut -
ter by wa – brzmia ła o wie le ro man tycz niej, niż
po win na, przy po mi na jąc sty lem mu zy kę in -
ne go kom po zy to ra, o wie le bar dziej roz bu do -
wa nym ro man tycz nie sty lu, Jo han ne sa Brahm -
sa. Fan ta zja ta, zresz tą jak i ca ła twór czość Schu -
ber ta, wy ma ga bar dzo ele ganc kie go i wy ra fi -
no wa ne go po dej ścia, gdyż zbyt ła two moż na
ją prze ja skra wić lub prze sło dzić. Ar ty ści wy -
ko nu ją cy Schu ber ta pa mię ta ją, by nie nad in -
ter pre to wać mu zy ki i po zwo lić jej ła god nie pły -
nąć w swo im wła ści wym tem pie i sty lu. Czy -
li po pro stu na le ży za grać tyl ko i wy łącz nie to,
co jest na pi sa ne w nu tach. Przy po mi na to tro -
chę cho dze nie z wie lo ma tor ba mi wy peł nio -
ny mi świą tecz ny mi za ku pa mi zro bio ny mi w
skle pie z dro go cen ną por ce la ną. Jest to za da -
nie ar cy trud ne i nie wie lu z nas tak na praw dę
uda je się ta mu zycz nie akro ba tycz na sztu ka.
Wszy scy ma my wiel ki re spekt dla Schu ber ta
i trud no nam jest się po zbyć na sze go ego, któ -
re czę sto ku si nas, aby tu i tam do dać wła sne
in ter pre ta cje. I otóż Mut ter rów nież wpa dła jak -
by tro chę w tę pu łap kę, a być mo że ar tyst ka
po pro stu nic so bie nie ro bi z te go, co każ dy
z nas uwa ża za naj wła ściw szy, zdro wy, praw -
dzi wy i nie prze kła ma ny styl Schu ber tow ski.
Przez więk szość utwo ru to pia ni sta zwra cał
uwa gę swo im de li kat nym, acz kol wiek pięk -
nie li rycz nym i zde cy do wa nie wy sma ko wa -
nym Schu ber tem. To on ba wił się nu ta mi jak
dro go cen ny mi per ła mi i to je go mu zycz na Schu -
ber tia da wy da ła mi się o wie le bar dziej prze -
ko nu ją ca niż na zbyt słod ka wer sja Mut ter.

PO SCHU BER CIE NAD SZEDŁ, JAK SIĘ PÓŹ -
NIEJ OKA ZA ŁO, PRAW DZI WY GWÓŹDŹ PRO -
GRA MU: świa to wa pre mie ra utwo ru na skrzyp -
ce so lo La Fo lia na sze go, jak za wsze fan ta -
stycz ne go, Krzysz to fa Pen de rec kie go, na pi sa -
na w pre zen cie na 50. uro dzi ny An ne So phie
Mut ter. Tak sa mo jak w Par ti cie Lu to sław skie -
go kom po zy tor jest na tchnio ny ba ro ko wą for -
mą La Fo lii, któ ra jest for mą te ma tu z wa ria -
cja mi, i wcze śniej szą for mą po pu lar nej w ba -
ro ku cha con ny (wer sja wło ska: ciac co na). Naj -
słyn niej sza cha con ne, ja ka jest zna na w li te -
ra tu rze mu zycz nej, to mo nu men tal na i wiecz -
nie ży wa cha con ne Jo han na Se ba stia na Ba cha
po cho dzą ca z Par ti ty d -moll na skrzyp ce so -
lo. Pro szę za uwa żyć for mal ne po wią za nie oby -
dwu pol skich utwo rów na kon cer cie te go wie -
czo ru: La Fo lia to tak wła ści wie cha con ne, a
cha con ne Ba cha to jed na z 5 czę ści słyn nej Par -

ti ty d -moll Ba cha. An ne So phie Mut ter ma więc
szczę ście do zna ko mi tych kom po zy to rów
pol skich kom po nu ją cych dla niej utwo ry
opar te na ich ulu bio nych, jak się oka zu je, for -
mach ba ro ko wych, a sa ma bę dąc naj bar dziej
ba ro ko wa (w or na men tal nym i zdob ni czym te -
go sło wa zna cze niu) skrzy pacz ka na sze go po -
ko le nia zda je się być naj wła ściw szą ad re sat -
ką ta kich de dy ka cji mu zycz nych.

Krzysz tof Pen de rec ki, jak sam wspo mniał
w pro gra mie dla Car ne gie Hall, na po cząt -
ku miał za miar na zwać utwór Cha con ne, w
na wią za niu do po nad cza so wej cha con ny na
skrzyp ce so lo Jo han na Se ba stia na Ba cha.
Stwier dził jed nak, że cha con ne Ba cha no si
tak cięż ki styg mat swo jej wiel ko ści i po pu -
lar no ści, że nie zde cy do wał się na nada nie
tej wła śnie na zwy swo je mu utwo ro wi. Wy -
ni ka to być mo że z te go, że kom po zy tor jest
też skrzyp kiem, a my, skrzyp ko wie, ma my
na pew no naj więk szy re spekt ze wszyst kich
in stru men ta li stów do te go wła śnie utwo ru.
Wie my, ja ko ad re sa ci cho con ny, jak da le ce
mi stycz nym, do sko na łym, a wręcz bo skim
dzie łem jest cha con ne Ba cha. Utwór Pen -
de rec kie go oka zał się zna ko mi tą kom po zy -
cją, na pi sa ną z wiel kim roz ma chem przez
kom po zy to ra, któ ry do sko na le ro zu mie i wy -
czu wa sub tel no ści tak wraż li we go in stru men -
tu, któ rym są skrzyp ce. Pen de rec ki, jak fe -
no me nal ny ma larz, rzu cił na płót no wszel -
kie środ ki tech nicz ne, ko lo ry stycz ne i wy -
ra zo we do stęp ne skrzyp kom. W utwo rze –
do stęp nym tyl ko tym, któ rzy są na sa mym
par na sie skrzyp co wa nia – aż roi się od trud -

nych tech nicz nie pa sa ży. La Fo lia to nie jest
utwór, któ ry bę dzie ła twy dla rze szy wie lu,
na zwij my to, “śred niej ja ko ści” skrzyp ków.
To zde cy do wa nie utwór, po któ ry bę dą się -
ga li tyl ko i wy łącz nie naj lep si i najam bit -
niej si. To bo wiem utwór eli tar ny, wy ra fi no -
wa ny, pie kiel nie trud ny, bra wu ro wo na pi sa -
ny, z wiel kim roz ma chem eks pre syj nym i ko -
lo ry stycz nym, wcią ga ją cy od pierw sze go
prze słu cha nia, co jest wy jąt ko wo rzad ką ce -
chą utwo rów współ cze snych, któ re czę sto
wy ma ga ją, 10, 20, 30 prze słu cha nych wy -
ko nań, aby roz sma ko wać się w nich i do ce -
nić ich sub tel no ści. I być mo że ta ki wła śnie
jest za mysł kom po zy to ra, by utwór ten wy -
ko ny wa ny był tyl ko i wy łącz nie przez fe no -
me nal nych skrzyp ków i by nie był “ bez czesz -
czo ny” przez ama to rów, jak to czę sto ma
miej sce w przy pad ku cho ciaż by słyn nych

“Czte rech pór ro ku” Vi val die go, któ re nie raz
i nie dwa pa da ją ofia rą po cząt ku ją cych
skrzyp ków. Utwór ten do łą cza do tra dy cji
so lo wych bra wu ro wych so nat skrzyp co -
wych kom po zy to ra EugŹ ne Ysaōe’a, któ re
są wiel ce po pu lar ne wy łącz nie wśród naj -
lep szych skrzyp ków, z po wo du wy jąt ko wo
trud nych tech nicz nie wy ma gań, a któ re do
dziś spra wia ją wie le pro ble mów wszyst kim,
któ rzy się z ni mi zma ga ją. Utwo ry te są po -
ry wa ją ce i fa scy nu ją ce, tak jak no wy utwór
Pen de rec kie go. Oczy wi ście An ne So phie
Mut ter wy ko na ła utwór rów nie bra wu ro wo,
jak bra wu ro wo Pen de rec ki na pi sał La Fo lię.
W roz mo wie z kom po zy to rem, na któ re go
wy jąt ko wo szczę śli wie uda ło mi się na tknąć
w ku lu arach Car ne gie Hall, mistrz Pen de -
rec ki chwa lił An ne So phie Mut ter ja ko naj -
do sko nal szą skrzy pacz kę i był za chwy co ny
jej wy ko na niem i in ter pre ta cją La Fo lii.

PU BLICZ NOŚĆ PRZY JĘ ŁA LA FO LIĘ I JEJ
ŚWIA TO WĄ PRE MIE RĘ OWA CJA MI NA STO -
JĄ CO, co jest nie zwy kłe, po nie waż by wal cy
Car ne gie Hall na le żą z re gu ły do tra dy cyj nych
sma ko szy, pre fe ru ją cych np. Brahm sa lub Cho -
pi na niż współ cze snych kom po zy to rów. Miej -
my na dzie ję, że kom po zy tor za in spi ro wa ny
suk ce sem La Fo lii być mo że po dą ży śla da mi
Ba cha i Ysaōe’a, i skom po nu je ca ły cykl utwo -
rów na skrzyp ce so lo, gdyż ta kich pięk nych
mu zycz nie, po ry wa ją cych i esen cjo nal nych
pod wzglę dem for mal nym, tech nicz nym i li -
rycz nym utwo rów w li te ra tu rze skrzyp co wej
wciąż bra ku je.

Po prze rwie skrzy pacz ka wy ko na ła ko lej -
ną świa to wą pre mie rę dru giej so na ty skrzyp -
co wej swo je go by łe go mę ża André Pre vi na,
któ ry to utwór nie wy trzy mał jed nak po rów -
na nia z mi strzo stwem Pen de rec kie go. So na -
ta Pre vi na brzmia ła mdło, eklek tycz nie w ne -
ga tyw nym te go sło wa zna cze niu, wy peł nio -
na słod ki mi, neo ro man tycz ny mi te ma ta mi i
for ma mi. Utwór czę sto brzmiał na iw nie,
dzie cin nie, nie doj rza le i zda wa ło się, że Mut -
ter swo im jak zwy kle świet nym i za an ga żo -
wa nym wy ko na niem nad ra bia ła ar ty stycz ne
bra ki te go dzie ła. Krót ko mó wiąc utwo ro wi
bra ko wa ło esen cji i wy ra zi ste go sty lu. Być
mo że sty lem te go utwo ru był cał ko wi ty brak
sty lu i cha rak te ru. Cóż, my ślę, że Pre vin już
ni gdy nie zgo dzi się na ko lej ne kon cer to we
po rów na nia swo ich utwo rów z utwo ra mi Pen -
de rec kie go. A przy naj mniej nie po wi nien te -

go ro bić. Wy pad nie bla do, tak bla do, że na -
wet mo że i So phie Mut ter mu nie po mo że, mi -
mo naj szczer szych chę ci i wy bit nych umie -
jęt no ści in ter pre ta tor skich.

Dwu ipół go dzin ny kon cer to wy ma ra ton
mu zycz ny duo Mut ter – Or kiz za koń czy ła
pięk nie wy ko na na po pu lar na So na ta skrzyp -
co wa nr 1 Sa int -Saensa. Wy bit nie ro man tycz -
na, bo ga ta w dy na micz ne kon tra sty, któ re So -
phie Mut ter wy do by wa ła bez błęd nie, na da -
jąc utwo ro wi wy jąt ko wo je dwa bi ste i cie ple
brzmie nie. Być mo że zbyt dra stycz ne tem -
pa w czę ściach szyb kich po wo do wa ły, że nie
moż na by ło do koń ca roz sma ko wać się w bo -

ga to ro man tycz nej mu zy ce Sa int -Saensa,
jed nak że ar tyst ka kom pen so wa ła to nam, swo -
im cha rak te ry stycz nym ru ba tem, któ re jak za -
wsze sto so wa ła bez ogra ni czeń, nie przej mu -
jąc się tra dy cja mi wy ko naw czy mi te go utwo -
ru i kreu jąc je dy ną i nie po wta rzal ną in ter -
pre ta cje, któ rej nikt in ny nie od wa żył by się
sko pio wać. I do brze, bo An ne So phie Mut -
ter, kró lo wa skrzy piec, jest tyl ko jed na i nie -
po wta rzal na.

JO AN NA KA CZO ROW SKA

muzyka

ZD
JĘ

 CI
E:

 Z
 A

R C
HI

 W
UM

 J
O A

N
 N

Y 
KA

 CZ
O R

OW
 SK

IE
J

Pod czas roz mo wy 
Jo an ny Ka czo row skiej 

z Krzysz to fem Pen de rec kim
w ku lu arach Car ne gie Hall

mistrz chwa lił An ne So phie
Mut ter ja ko naj do sko nal szą 
skrzy pacz kę i za chwy cał się

jej wy ko na niem
i in ter pre ta cją La Fo lii

Krzysz tof Pen de rec ki w utwo rze 
La Fo lia, jak fe no me nal ny ma larz,
rzu cił na płót no wszel kie środ ki
tech nicz ne, ko lo ry stycz ne 
i wy ra zo we do stęp ne skrzyp kom.


