
Sylwetki

82 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

arier! i "ycie Maurice’a André  
w kilku trafnych s#owach podsumo-

wa# francuski kompozytor i piani-
sta Jan Leontsky: „S$ na %wiecie zwyk#e 
ludzkie "ycia, ale s$ te" powo#ania. Karie-
ra André nale"y z pewno%ci$ do tej dru-
giej kategorii. Stwórca da# mu do r$k dar 
muzyki, ojciec da# tr$bk!, a kopalnia si#! 
i moralne warto%ci. Leon Barthelemy zo-
baczy# w m#odzie&cu wielki talent, Ray-
mond Sabarich wszystkiego go nauczy#,  
a "ona Liliane wspiera#a dzielnie przez ca#e 
doros#e "ycie. To w#a%nie nazywa si! prze-
znaczeniem, drog$ ku %wiat#u. Bez niego 
nie mo"e zaistnie' "aden geniusz. Praca 
to nie wszystko, wmiesza' musi si! tak"e 
Stwórca”. 

W istocie, patrz$c na biogra(! najs#yn-
niejszego tr!bacza %wiata, nie sposób si! 
tym "yciem nie zafascynowa'.

Maurice André urodzi# si! 21 maja 1933 
roku na przedmie%ciach miasta Ales w po- 

#udniowej Francji. W rodzinnej miejsco-
wo%ci przysz#ego muzyka, Rochebelle, 
wi!kszo%' mieszka&ców, w tym jego oj-
ciec, trudni#a si! górnictwem. Muzyka nie 
by#a jednak w domu czym% obcym. Ojciec 
j$ uwielbia# i kiedy tylko czas mu pozwala#, 
gra# na tr$bce lub kornecie. Zale"a#o mu, 
by syn równie" otrzyma# przynajmniej 
podstawy muzycznej edukacji. W 1944 
roku pos#a# go na dwuletni kurs solfe"u, 
by potem podarowa' pierwszy kornet.

By# to bardzo stary, kiepskiej jako%ci 
instrument otrzymany od anonimowego 
muzyka, który zapewne nie mia# co z nim 
zrobi'. Ale dla ch#opca sta# si! najcenniej-
szym skarbem. Pierwsze nie%mia#e próby 
opisywa# pó)niej tak: „Ojciec da# mi nuty 
‘Lily Lily Bye Bye’ i jakiej% innej mi#osnej 
piosenki. Po pi!ciu dniach umia#em je za-
gra' bezb#!dnie i zabra#em si! do nauki 
kolejnych popularnych melodii”. Wkrótce 
si! okaza#o, "e ch#opiec z niesamowit$ #at- 

wo%ci$ uczy si! wszystkiego, co mu po-
#o"ono na pulpit. Wtedy ojciec zabra# go 
do przyjaciela, profesora tr$bki w konser-
watorium w Nimes, Leona Barthelemy-
’ego. Zosta# on pierwszym nauczycielem 
Maurice’a i wpoi# mu zasad!, "e bez ci!"-
kiej pracy trudno si! spodziewa' efektów. 
W tym czasie nastolatek pracowa# ju"  
w kopalni, ale ka"d$ woln$ chwil! sp!dza#  
z instrumentem w r!ku.

Po czterech latach Barthelemy stwier-
dzi#, "e koniecznie trzeba wys#a' zdolnego 
ucznia na dalsz$ nauk! do Pary"a. Gór-
niczej rodziny nie by#o jednak sta' ani 
na op#acenie studiów, ani drogiego "ycia 
w stolicy. Ale i na to znalaz# si! sposób. 
Maurice zaci$gn$# si! do wojskowej or-
kiestry przy 8. regimencie transportowym 
stacjonuj$cym w Pary"u. Dzi!ki wojsku 
móg# rozpocz$' studia za darmo. Miesz-
ka# jednak i sto#owa# si! w koszarowych 
barakach. 
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Do miasta przyjecha# w 1951 roku, ma-
j$c 18 lat. Przyj!to go do klasy jednego 
z najs#ynniejszych francuskich tr!baczy 
tamtych lat, Raymonda Sabaricha. Na-
uka u niego nie nale"a#a do przyjemnych. 
Bywa# despotyczny, szorstki i wiecznie 
niezadowolony. Po trzech miesi$cach 
mia#o miejsce wydarzenie, które wszystko 
zmieni#o. Maurice wspomina# je tak: „Trzy 
miesi$ce po rozpocz!ciu nauki Sabarich 
pokaza# mi, jak bardzo przenikliwy mia# 
umys# pedagoga. Widocznie od pocz$tku 
czu#, "e mam talent i dos#ownie przygniót# 
mnie ilo%ci$ repertuaru oraz komplet-
nie wycie&czy# tempem pracy. W ko&cu 
sta#o si! nieuniknione i przyszed#em na 
lekcj! nie tak przygotowany, jak sobie 
tego "yczy#. W%ciek# si!, zacz$# mnie 
szarpa' i krzycze', a po-

tem wyrzuci# za drzwi. Po 
latach, nied#ugo przed swoj$ 
%mierci$ wspomnia# t! chwil! jako 
moment, gdy mnie obudzi#. Okaza#o si!, 
"e niektórzy faktycznie potrzebuj$ dobrej 
bury, by zebra' si! w sobie”. 

Kilka tygodni po tym zdarzeniu Mauri-
ce wróci# do profesora, graj$c mu bez jed-
nego b#!du czterna%cie najtrudniejszych 
etiud ze „Szko#y na tr$bk!” Arbana. Potem 
wypadki potoczy#y si! b#yskawicznie.

Najpierw, po zaledwie pó# roku nauki, 
otrzyma# najwy"sze wyró"nienie ma-
cierzystej uczelni dla studenta kornetu.  

W kolejnym roku odniós# podobny sukces 
na tr$bce. W 1955 roku Maurice André 
bezapelacyjnie wygra# mi!dzynarodowy 
konkurs w Genewie, b!d$c ju" wtedy mu-
zykiem dwóch s#ynnych francuskich or-
kiestr – Philharmonique de la R.T.F. oraz 

Orchestre Lamoureux. Potem do#$czy# 
jeszcze do orkiestry Opera Comique oraz 
nawi$za# wspó#prac! z kilkoma zespo#ami 
jazzowymi. 

Ostatecznym prze#omem w karierze by# 
rok 1963. 30-letniego tr!bacza zaproszono 
wówczas na konkurs Internationalen Wett- 
bewerb do Monachium w charakterze ju-
rora. Zamiast przyj$' t! propozycj!, An-
dré zrobi# rzecz niezwyk#$. Zg#osi# si!, ale 
jako uczestnik. Granic$ wieku by#o w#a-
%nie 30 lat. Przyjecha# i zakasowa# wszyst-
kich konkurentów, staj$c si! wschodz$c$ 
gwiazd$ europejskiej tr$bki. Z wygran$  
w kieszeni móg# zacz$' swoj$ d#ug$  
i owocn$ karier! solisty.

Pomijaj$c propozycje od najs#ynniej-
szych dyrygentów i orkiestr, plany nagra-

niowe i koncertowe, André 
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ju" na pocz$tku napotka# du"y problem. 
Poza nielicznymi znanymi zabytkami mu-
zycznymi na tr$bk!, repertuar solowy na 
ten instrument praktycznie nie istnia#. 
Do tego tr!bacze korzystali niemal wy-
#$cznie z tradycyjnych, nisko brzmi$cych 
instrumentów. M#ody Francuz postanowi# 
zmierzy' si! z obydwoma zagadnieniami 
jednocze%nie. Sam dokona# transkrypcji 
wielu utworów przeznaczonych w orygi-
nale na skrzypce, obój, *et czy inne in-
strumenty. Zamawia# te" tego typu pra-
ce u kompozytorów i aran"erów. Dzi!ki 
temu w krótkim czasie móg# czarowa' 
%wiat muzyk$ od baroku po Bernsteina 
czy Lloyda-Webera, a tak"e utworami na-
pisanymi specjalnie dla niego przez takich 
twórców, jak Jolivet czy Tomasi. W sumie 
powsta#o ponad 130 nowych pozycji 
w repertuarze na tr$bk!, 

z których do dzi% ch!tnie korzystaj$ soli-
%ci na ca#ym %wiecie. Wiele z nich Mau-
rice grywa# na tr$bce piccolo. W tamtych 
czasach by#a to wielka nowo%'. Pierwsze 
egzemplarze (rma Selmer wprowadzi#a  
w 1959 roku. By#y wyposa"one w trzy 
wentyle i mia#y sporo wad, które potem 
stopniowo eliminowano. Dzi!ki bezpo-
%redniej wspó#pracy André i Selmera  
w 1967 roku powsta#a tr$bka z czterema 

wentylami, która dzi% jest najpopular-
niejsz$ form$ tego instrumentu w wersji 
piccolo. Wentyl obni"a d)wi!k zasadniczy  
o kwart!, dodaj$c jednocze%nie nowe 
mo"liwo%ci palcowania, co u#atwia osi$-
gni!cie czystego d)wi!ku. 

Wyposa"ony w nowy repertuar i in-
strumenty, niezwykle utalentowany, a do 
tego bardzo pracowity, Maurice André by# 

artyst$ kompletnym. Wirtuozem, który – 
jak si! zdaje – po prostu musia# w swoich 
czasach zrobi' wielk$ karier!, staj$c si! 
praktycznie uosobieniem tr!bacza-solisty. 
W szczytowym okresie kariery dawa# oko-
#o 200 koncertów rocznie, nigdy nie bio-
r$c d#u"szego urlopu. Gdy w wywiadzie  
z roku 1978 podsumowa# sezon liczb$ 220 
wyst!pów, suma wszystkich wynosi#a ju" 
mniej wi!cej 2700. A do ko&ca kariery 

mia# wtedy ponad 20 lat. Jakim% 

cudem w swoim wype#nionym kalendarzu 
znajdowa# czas, by nagrywa'. W sumie 
dokona# ponad 300 rejestracji. Pierwsze 
ukaza#y si! we wczesnych latach 60., gdy 
zwi$za# si! z wytwórni$ Erato. Nie stro-
ni$c od nowych technologii, równie ch!t-
nie wchodzi# do studia, gdy czarn$ p#yt! 
wypar#o CD. Wiele jego wykona& do dzi% 
pozostaje swoistym wzorcem z Sèvres, 
na którym opieraj$ w#asne interpretacje 
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wszyscy nast!pcy André i jego uczniowie. 
Bo mistrz by# tak"e pedagogiem. 

Ju" w 1966 roku zast$pi# zmar#ego 
Raymonda Sabaricha na stanowisku 
profesora tr$bki w paryskim konserwa-
torium. Kontynuuj$c tradycj! swojego 
nauczyciela, stosowa# metod! wzajemne-
go s#uchania na lekcjach, zamiast zamy-
ka' si! w sali z jednym tylko uczniem. 
Opisa# to w jednym z wywiadów w 1976 
roku: „Zawsze s#ucham ka"dego studenta  
z osobna, ale wszyscy pozostali wtedy 
siedz$ i s#uchaj$. Taka sytuacja jest dobra 
dla nas wszystkich, a poza tym stymuluje 
ch!' wspó#zawodnictwa. Gdy sam jesz-
cze studiowa#em, moimi kolegami byli 
dzisiejsi znakomici tr!bacze: Marcel La-
groce z Orchestre de Paris, Ianatot – dzi% 
solista orkiestry radiowej, Pierau, Roussel 
czy Calveras. Wszyscy mieli%my talent, 
a konkurencja by#a naprawd! ogromna. 
Oczywi%cie, na co dzie& byli%my dobrymi 
przyjació#mi, ale w sprawach muzycznych 
nieprzerwanie toczyli%my wojn!. Ka"dy 
robi# wszystko, by jego wyst!p by# najlep-
szy. Dzi% my%l!, "e w naszym zawodzie jest 
to niezb!dne. Zawsze musimy pozostawa' 
w duchu walki”. 

W tej (lozo(i wychowa# swoich naj-
wi!kszych uczniów, którzy dzi% godnie 
go zast!puj$: Guya Touvrona, Bernarda 
Soustrota, +ierry’ego Caensa i Jacquesa 
Jarmassona. Wielu innych mia#o szans! 
zetkn$' si! z Mauricem André na kursach 
mistrzowskich, a nie sposób znale)' m#o-
dego tr!bacza, który by o tym nie marzy#. 

Jaki by# André, kiedy gra#? Perfekcyjny 
technicznie, ale te" niezwykle muzykal-
ny; skupiony, ale spontaniczny; bojowy, 
lecz delikatny. Wyj$tkowo #$czy# precyzj! 
obs#ugi tego fascynuj$cego, ale naprawd! 
wrednego instrumentu, z wydobywaniem 
ze& najpi!kniejszych fraz, o jakich marzy-
li kompozytorzy i s#uchacze. Te frazy zda-
wa#y si! p#yn$' bez ko&ca. Bez przerwy na 
oddech, który przecie" kiedy% musia# bra'. 
W jednej z recenzji kanadyjski krytyk na-
pisa#: „Wspinanie si! ku d)wi!kom tak 
trudnym jak wysokie Des by#o dla niego 
czym% zupe#nie banalnym i niewymaga-
j$cym wysi#ku. Podobnie jak kaskady bie-
gników, bez wzgl!du na to, czy si! wzno-
si#y, czy opada#y i jak szybko by#y grane. 
W cz!%ciach wolnych by# natomiast pe#en 
wyra(nowanej ekspresji i umia# tworzy' 
czyste pi!kno”.

O(cjalna kariera Maurice’a André 
sko&czy#a si! wkrótce po opublikowa-
niu w 2003 roku jego biogra(i, napisa-
nej przez jednego z uczniów, Guya Tou- 
vrona. Artysta wyjecha# z Pary"a do 
Kraju Basków, gdzie cieszy# si! przyrod$  
i móg# wreszcie po%wi!ci' jednej ze swo-
ich pozamuzycznych pasji – rze)bieniu  
w drewnie. Zdarza#o mu si! czasem za-
gra' publicznie, g#ównie na o(cjalnych 
obchodach swoich kolejnych urodzin. 
Podró"owa# ju" niewiele, odwiedzaj$c tyl-
ko czasem swoje dwa inne domy. Który% 
z nich kupi# pono' w ca#o%ci za pieni$dze 
z wykonywania jednego tylko utworu  
– II koncertu brandenburskiego Bacha. 
Gdy go kto% odwiedza#, poza ciep#ym 
u%miechem i charakterystycznymi krza-
czastymi brwiami, wynosi# jeszcze jedno 
wspomnienie – widok górniczej lampy, 
któr$ s!dziwy muzyk zawsze trzyma#  
na honorowym miejscu. Przypomina#a 
mu m#odo%' w kopalni. Miejscu, które 
cho' nie sta#o si! jego przeznaczeniem, 
to da#o mu si#!, pokor! i "yciow$ m$-
dro%'.

Maurice André zmar# w nocy z 25 na 26 
lutego 2012 w szpitalu w Bayonne.  ■
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