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po szu ki wa niu stra co ne go cza su ja ko kod, do
któ re go nie miał wów czas do stę pu).

Do daj my, że Ko re spon den cja Waj dy z
Iwasz kie wi czem za czy na się od li stu, w któ -
rym pi sarz, prze by wa ją cy w Pa ler mo, in for -
mu je re ży se ra: “Prze czy ta łem tu taj uro czy fe -
lie to nik Clau de’a Mau ria ca w Fi ga rze o
wszyst ko na sprze daż”. Otóż fe lie ton ów no si
w ory gi na le ty tuł A la re cher che d’un ami per -
du – W po szu ki wa niu utra co ne go przy ja cie la.
Wy sia dy wa nie jaj

Mo tyw wy sia dy wa nia jaj też w tej ko re spon -
den cji znaj dzie my. Waj da pi sze w pew nym mo -
men cie: “O ucie ka niu cza su na pi sa no już
wszyst ko, ale mnie ucie ka jesz cze prę dzej –
mo że dla te go, że chcę, że by tak by ło. […] My -
ślę, że brak mi tej ko bie cej cier pli wo ści, że by
uro dzić jaj ko”. Myśl ta po wra ca w in nym li -
ście, pi sa nym z Zu ry chu, gdzie Waj da da rem -
nie pró bo wał wy sta wić sztu kę Dürren mat ta
Wspól nik: “Tu taj mam czas i miej sce za sta na -
wiać się nad wie lo ma mo imi (i nie tyl ko) nie -
po wo dze nia mi w sztu ce. Ta osła wio na [pol -
ska] her me tycz ność nie wy ni ka z fak tu, że opo -
wia da my hi sto rie, któ rych tło i kon tekst jest
ma ło zna ny w świe cie, ale że nie umie my w
nich opo wie dzieć eg zy sten cjal ne go ją dra, że
nasz te mat le ży czę sto wła śnie na ze wnątrz, w
po ka zy wa niu wa run ków”.

Do ty ka my tu ją dra tej ko re spon den cji. Obej -
mu je ona li sty z jed nej de ka dy lat 70., z cza -
su, mó wiąc pa te tycz nie, mię dzy Grud niem a
Sierp niem. Waj da na krę cił w tej de ka dzie fil -
my tak róż ne, jak Kra jo braz po bi twie, Pi łat i
in ni we dług Mi strza i Mał go rza ty Buł ha ko wa,
We se le we dług Wy spiań skie go, Zie mię obie -
ca nąwe dług Rey mon ta, Czło wie ka z mar mu -
ru, Smu gę cie nia we dług Con ra da, Bez znie -
czu le nia, Dy ry gen ta. Do te go do dać trze ba fil -
my do ku men tal ne i przed sta wie nia te atral ne
(w jed nym z nich, w New Ha ven, gra ła Me -
ryl Stre ep). Li sta im po nu ją ca roz ma chem i róż -
no rod no ścią. Świad czą ca o za an ga żo wa niu po -
li tycz nym i roz ter kach mo ral nych. O cią głym
po śpie chu, chwy ta niu co raz to no wych wy zwań.
Iwasz kie wicz w tym cza sie też spo ro pi sze, ale
też bo ry ka się z nie do god no ścia mi sta ro ści, cho -
ro bą żo ny, roz go ry cze niem.

W jed nym z li stów do Iwasz kie wi cza Waj -
da na pi sał, po dzi wia jąc je go naj now sze tek -
sty: “To opty mi stycz ne, że moż na chwy cić czas
za gar dło i za pa no wać nad tym cha osem, któ -
ry nas ota cza”. W póź niej szym wspo mnie niu,
mó wiąc o ekra ni za cji Pa nien z Wil ka, użył for -
mu ły, pod su nię tej mu przez Kry sty nę Za chwa -
to wicz: “Film po li tycz ny jest ze swej stro ny
ob ra zem dzia ła nia, tym cza sem my ro bi my coś
cał kiem in ne go i ma my za miar po ka zać na ekra -
nie uta jo ne, we wnętrz ne ży cie pa nien ze dwo -
ru. Od tej chwi li na sza pra ca po to czy ła się zgod -
nie z ryt mem po wol nej eg zy sten cji ko biet za -
miesz ku ją cych Wil ko”.

W tym wła śnie tkwi sed no. De ka dę lat 70.
ob ra mo wu ją w do rob ku Waj dy dwa fil my na -
krę co ne na pod sta wie opo wia dań Iwasz kie -
wi cza: Brze zi na (1970) i Pan ny z Wil ka (1979).
Zwłasz cza to dru gie opo wia da nie Iwasz kie -
wi cza po zwo li ło Waj dzie wy ha mo wać, wy -
do być się z cha osu ży cia po li tycz ne go i co -
dzien no ści, pod dać się po wol ne mu ryt mo wi
świa ta, w któ rym moż na zna leźć “mo sięż ne
klam ki, ukry te na stry chu w oba wie przed ra -
bun kiem jesz cze w cza sach pierw szej woj ny
świa to wej”. W tym świe cie waż ne jest też to,
co ro bią ko bie ty, że “te kwiat ki uło żą, coś cza -
sem za gra ją na for te pia nie, coś prze czy ta ją
po fran cu sku dzie ciom z ja kiejś książ ki, któ -
ra jest w do mu”.

Czy to moż li we, że Iwasz kie wicz w la tach
70. opo wie dział Waj dzie o czy ta nych w ro ku
1912 w Ar ka dii Baj kach an to lo gicz nych
Albéri ca De vil le’a, a zwłasz cza o baj ce o Ku -
rze, wy sia du ją cej ja jo Ba kła ża na? Ja kąś od -
po wiedź na to py ta nie da je dia log z na pi sa ne -
go przez Iwasz kie wi cza dla Waj dy sce na riu -
sza fil mu we dług Pa nien z Wil ka:
“Jul cia: Jak ty wszyst ko pa mię tasz.
Wik tor: Wszyst ko pa mię tam. Wy obraź so -

bie”. p

38-let ni fran cu ski Ka na dyj czyk o trud nym
do wy mó wie nia na zwi sku – zwa ny w śro do -
wi sku po pro stu Yan nick – to no wa, ja sno świe -
cą ca gwiaz da na fir ma men cie mu zy ki kla sycz -
nej. Ten fe no me nal ny dy ry gent i pia ni sta jest
od po cząt ku se zo nu 2012/13 dy rek to rem mu -
zycz nym naj lep szej obec nie, mo im zda niem,
ame ry kań skiej or kie stry – Or kie stry Fi la del -
fij skiej, a tak że dy rek to rem ar ty stycz nym Fil -
har mo nii w Rot ter da mie oraz dy ry gen tem go -
ścin nym Or kie stry Fil har mo nii w Lon dy nie.
Yan nick Nézet -Ségu in był rów nież od 2000
ro ku dy rek to rem ar ty stycz nym Or che stre Me -
tro po li ta in w Mont re alu; od te go cza su po pro -
wa dził wszyst kie naj waż niej sze or kie stry w ro -
dzin nej Ka na dzie.

Je go eu ro pej ski de biut w 2004 r. do pro wa -
dził do za pro sze nia go do dy ry go wa nia wie lo -
ma zna ko mi ty mi or kie stra mi, jak Dres den Sta -
at ska pel le, naj lep szą obec nie or kie strą na świe -
cie, czy li Fil har mo ni ka mi Ber liń ski mi, Or kie -
strą Sym fo nicz ną Ra dia Ba war skie go, słyn ny -
mi i za wsze kon ku ru ją cy mi z ber liń czy ka mi Fil -
har mo ni ka mi Wie deń ski mi (na kon cer tach w
Sal zbur gu, Lu cer nie i Wied niu), słyn ną rzym -
ską or kie strą Ac ca de mia Na zio na le di San ta Ce -
ci lia i Roy al Stoc kholm Phil har mo nic.

Zna ko mi ty kon cert Yan nic ka w 2009 r., ze
Scot tish Cham ber Or che stra pod czas BBC
Proms w Lon dy nie,  spra wił, że po wró cił tu
na stęp ne go ro ku z Fil har mo ni ka mi Rot ter dam -
ski mi. W ro ku 2012 mło dy ar ty sta dy ry go wał
kon cer ta mi z Or che stre Me tro po li ta in w Ka -
na dzie, a tak że z Or kie strą Fi la del fij ską w Va -
il i Sa ra to dze oraz kon cer ta mi na Mo stly Mo -
zart Fe sti val w Lin coln Cen ter w No wym Jor -
ku z Cham ber Or che stra of Eu ro pe i Mo stly
Mo zart Fe sti val Or che stra.

Uzna wa ny obec nie rów nież za świet ne go dy -
ry gen ta ope ro we go, Nézet -Ségu in za pre zen to -
wał się w tej ro li na fe sti wa lu w Sal zbur gu w
2008 ro ku w ope rze Ro meo i Ju lia. Po now nie

za wi tał do Sal zbur ga w ro ku 2010 na zi mo wy
fe sti wal Mo zar two che, a na stęp nie la tem 2010
i 2011 dy ry go wał Don Gio van nim. W Me tro -
po li tan Ope ra Yan nick był dy ry gen tem Car men,
Don Car la i Fau sta oraz Tra via ty. Po de biu -
cie w Te atro al la Sca la z Ro me em i Ju liąYan -
nick w ubie głym ro ku dy ry go wał w Co vent Gar -
den w Ru sał ce. Dla Ope ry Ho len der skiej dy -
ry go wał Fil har mo nią Rot ter dam ską w Ma kro -
po ulos Ca se, Tu ran dot i Don Car lo.

Po wiel kich eu ro pej skich suk ce sach Yan nick
Nézet -Se gu in zy skał rów nież sta tus gwiaz dy mu -
zy ki kla sycz nej w USA, po de biu cie z Or kie -
strą Fi la del fij ską w Car ne gie Hall w ro ku 2012,
któ ry to kon cert zo stał ser decz nie przy ję ty przez
wy bred ną no wo jor ską pu blicz ność. Od te go cza -
su Yan nick pro wa dzi w Car ne gie Hall co naj -
mniej trzy kon cer ty w każ dym se zo nie.

Je go obec ność przy pul pi cie dy ry genc kim za -
wsze za pew nia peł ną ga mę ar ty stycz nych do -
znań. Tak też by ło na wspo mnia nym na po cząt -
ku kon cer cie 24 lu te go, ale tym ra zem za wdzię -
cza li śmy je nie tyl ko mło de mu ma estro. Po fan -
ta stycz nie wy ko na nym przez wir tu ozów Or kie -
stry Fi la del fij skiej Stu dium na 23 so lo we smycz -
ki – czy li Me ta mor fo zach Ri char da Straus sa –
na sce nę wszedł rów nie mło dy, przy stoj ny nie -
miec ko -ka na dyj ski wio lon cze li sta o mu zycz nie
brzmią cym na zwi sku Jo han nes Mo ser. Za stą pił
on te go wie czo ru wcze śniej za pro szo ne go nor -
we skie go wio lon cze li stę Trul sa Mor ka, któ ry
uległ wy pad ko wi. W ta kich oko licz no ściach Mo -
ser sta nął na po dium w Car ne gie Hall, by za ist -
nieć ja ko no wa gwiaz da w świe cie mu zycz nym.

Już od pierw szych nut słyn ne go pierw sze -
go kon cer tu wio lon cze lo we go Dmi tri ja Szo -
sta ko wi cza pu blicz ność za mar ła z wra że nia.
Mo ser grał jak w tran sie, a je go wio lon cze la
za mie ni ła się w part ner kę, z któ rą tań czył pa -
sjo nu ją cy ta niec. To, cze go by li śmy świad ka -
mi, by ło jak sza lo na po dróż po wszyst kich emo -
cjach, wy łu ska nych przez Mo se ra z je go wio -

lon cze li czę sto dra pież nie, a cza sa mi ła god -
nie i de li kat nie. Utwór Szo sta ko wi cza wy ma -
ga wy jąt ko wej spraw no ści od wy ko naw cy, gdyż
sta wia bar dzo wy gó ro wa ne wy ma ga nia na tu -
ry tech nicz nej, jak i fi zycz nej. Jest to po pro -
stu ma ra ton, któ ry nie mo że być wy ko na ny tyl -
ko ele ganc ko i spraw nie, lecz mu si być wy -
bit nie emo cjo nal ny, rzu ca ją cy wy ko naw cę i pu -
blicz ność w eks tre ma uczu cio we, po przez pa -
sjo nu ją ce, po ry wa ją ce, ogni ście wy ko na ne pa -
sa że. Tyl ko wte dy i tak na praw dę tyl ko w ta -
kich oko licz no ściach Szo sta ko wicz sta je się
praw dzi wym Szo sta ko wi czem, prze śla do wa -
nym ca łe ży cie przez re żim ko mu ni stycz ny, ży -
ją cym w skraj nym stra chu i cią głe go za gro że -
nia ży cia. Ta kie wła śnie emo cje przed sta wił
nam wio lon cze li sta, któ ry pod ko niec kon cer -
tu, aby uzy skać jesz cze bar dziej bru tal nie pa -
sjo nu ją ce efek ty brzmie nio we, zwy czaj nie za -
rzu cił tra dy cyj ną me to dę trzy ma nia smycz ka
i chwy cił go sza leń czo, jak by był zwy kłym po -
cząt ku ją cym uczniem, któ ry ni gdy nie na uczył
się po praw ne go chwy tu smycz ko we go, i któ -
ry sku pio ny jest tyl ko i wy łącz nie na na tych -
mia sto wym wy do by ciu jak naj więk szej licz -
by dźwię ków. Efekt był po ra ża ją cy! Pu blicz -
ność Car ne gie Hall wy sko czy ła wręcz z krze -
seł, po rwa na eks pre syj nym wy ko na niem Szo -
sta ko wi cza, re agu jąc okrzy ka mi i bra wa mi. Sa -
la osza la ła i nie chcia ła wy pu ścić Jo han ne sa
Mo se ra ze sce ny, któ ry wie lo krot nie po wra -
cał na nią, to nąc w bu rzy okla sków i za chwy -
tu. Tym sa mym sta li śmy się świad ka mi na ro -
dzin no wej gwiaz dy mu zy ki kla sycz nej, któ -
ra pod cho dzi do wy ko na nia te go ga tun ku z głę -
bo kim au ten ty zmem, pa sją i prze ko na niem,
rów nym wy ko naw com mu zy ki roz ryw ko wej,
roc kan drol lo wej czy me ta lo wej. Sza lo ny wio -
lon cze li sta o pło mien nym ob li czu za padł
wszyst kim w ser ca i od no wił na szą mi łość do
mu zy ki kla sycz nej. Po łą cze nie tak dwóch wspa -
nia łych ar ty stów, jak dy ry gent Yan nick Nézet -
-Ségu in i wio lon cze li sta Jo han nes Mo ser, by -
ło dla mnie, ja ko słu chacz ki mu zy ki kla sycz -
nej, naj bar dziej wy bu cho wym do świad cze niem
w ży ciu! Pro szę o za pa mię ta nie tych dwóch
na zwisk, po nie waż wszyst kie kon cer ty z ich
udzia łem za wsze bę dą mia ły naj wyż szy po -
ziom, pod no sząc nasz po ziom ad re na li ny i eks -
cy ta cji sztu ką mu zycz ną. p

JO AN NA KA CZO ROW SKAEner gia mło do ści w Car ne gie Hall

Świad kiem mu zycz nych fa jer wer ków i po ka zów 
fe no me nal nej bra wu ry by ła pu blicz ność Car ne gie Hall

pod czas kon cer tu, na któ ry wy bra łam się z jed ne go tyl ko
po wo du – by ła nim Or kie stra Fi la del fij ska i jej no wy, mło dy, 

ale jak że cha ry zma tycz ny dy ry gent Yan nick Nézet -Ségu in.

Yan nick Nézet -Ségu in Jo han nes Mo ser
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