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wiedzajcie Europ!, póki jeszcze 
istnieje” to tytu" budz#cy nie-
pokój. Na szcz!$cie po lekturze 

mo%na jednak odetchn#& z ulg#, %e o ile 
Europa przez ostatnie kilkadziesi#t lat  
w istocie bardzo si! zmieni"a, to zagro-
%enia dla jej istnienia, równie% w sensie 
bogactwa kultury, raczej nie ma. Podtytu" 
te% jest zaskakuj#cy. W czasach, kiedy do 
Polski przyje%d%a Paul McCreesh i przez 
kilka lat kieruje Wratislavi# Cantans, kie-
dy rozwija si! Chopin i jego Europa, gdy 
powstaje Actus Humanus i trwaj# Sacrum 
Profanum oraz Misteria Paschalia, Ekiert 
pisze o „po%egnaniu z"otego wieku festi-
wali muzycznych”. Wiek XX w istocie by" 
mo%e bardziej z"oty ni% XXI, ale g"ównie 
z powodu z"otych sukien diw opero-
wych, z"otych pier$cionków dam w$ród 
publiczno$ci i z"otych zegarków dyry-
gentów, pianistów oraz skrzypków ba-
wi#cych wytwornych go$ci. Festiwale, 
które opisuje Ekiert, cz!sto stanowi"y 
rozrywk! dla wybranych. Z jednej 
strony dawa"o to niemal pewno$&, 
%e nikt nie b!dzie klaska" mi!dzy 
cz!$ciami. Z drugiej, izolowa"o mu-
zyk! najwy%szych lotów od szero-
kiej publiczno$ci, która zas"ugiwa"a na 
kontakt z ni# nie mniej ni% wykszta"cone 
i os"uchane elity. Ekiertowi jednak do elit 
zdecydowanie bli%ej ni% do melomanów  
w d%insach. Wszak sam jest przedstawi-
cielem odchodz#cej epoki, o której opo-
wiada z rozrzewnieniem. Nie rozumie 
natomiast zwiastunów nowych czasów  
w postaci protestów m"odzie%y przed kon-

certami w Lucernie, Salzburgu, Mediola-
nie czy Pary%u.

Ksi#%ka Ekierta zainteresowa"a mnie 
w"a$nie tytu"em i podtytu"em. Wzi#"em 
j# do r!ki z nadziej# odkrycia historii 
s"ynnych festiwali. Tych, na których by-

wali mistrzowie XX wieku, 

od Atlantyku do 
Adriatyku. Autor tylko cz!$ciowo spe"-
ni" te oczekiwania. Jego wspomnienia 
to cz!sto wyrwane z kontekstu sytuacje,  
o których pisze niejednokrotnie ch!tniej  
i bardziej bogato ni% o samej muzyce i jej 
twórcach. Zachwyty nad alpejsk# przyro-
d# i architektur# miast by"yby na miejscu 

w przewodniku lub autobiogra'i. Tutaj 
oczekiwa"bym wi!cej tre$ci merytorycz-
nej. Ekiert ch!tnie omija temat tytu"owy 
i snuje rozwa%ania o postmodernizmie  
w muzyce, akustyce sal koncertowych, 
budowie nowych oper na gruzach sta-
rych czy o traktowaniu manuskryptów.  
W tych lu(nych re)eksjach ginie gdzie$ 
my$l przewodnia, a czytelnik ma wra%e-
nie, %e zapoznaje si! z rodzajem pami!t-
nika bez dat, za to z mas# wtr#ce*, które 
mia"y pozosta& znane li tylko jego autoro-
wi. I je$li nawet uzna& cz!$& tych opowia-
stek za interesuj#ce, to jest te% sporo mia"-
kich i niewiele wnosz#cych tre$ci, przez 
które trzeba si! przekopa&. Razi cho&by 
przesadnie ostentacyjne uwielbienie auto-
ra dla talentu i dorobku Krzysztofa Pen-
dereckiego. W rozdziale „Monachium”, 
zamiast pisa& o mie$cie, jego kulturze 
muzycznej i dokonaniach, Ekiert skupia 
si! na premierze „Króla Ubu” i biogra'i 
naszego kompozytora. Wspomina o nim 
jeszcze w kilku miejscach, zawsze mocno 
okraszaj#c narracj! przymiotnikami naj-
wy%szego podziwu.

Na koniec autor stawia pytania, które 
niepokoj# chyba tylko jego i przedstawi-
cieli pokolenia odchodz#cego do historii. 
Reszta ludzi kultury, zamiast pyta&, woli 
poczeka& i zobaczy&, co si! stanie lub sa-
modzielnie poszuka& na te pytania odpo-
wiedzi. „Czy urodzi si! jeszcze kto$ taki 
jak Maria Callas (...), czy na Konkursie 
Chopinowskim w Warszawie pojawi si! 
znów plejada pianistów, którzy roz%arz# 
emocje jak za dawnych lat (...), czy znów 
poruszy $wiat takie dzie"o jak „Pasja”  
i czy kto$ osi#gnie taki rekord sukcesów 
jak Krzysztof Penderecki?”. Po%yjemy, zo-
baczymy. To chyba najlepsza odpowied(  
i jedyna mo%liwa. Nie tylko zreszt# teraz.

Ka%da epoka ma swoich mistrzów, któ-
rych podrobi& zwyczajnie nie sposób. Jest 
to te% usi"owanie bezcelowe. Gdyby nawet 
urodzi" si! w klasycyzmie drugi Bach, pew-
nie zosta"by wy$miany jako odszczepie-
niec i karykaturzysta starych czasów. Gdy-
by kto$ dzi$ dyrygowa" jak Furtwaengler, 
zapewne nigdy by nie nagra" %adnej p"yty. 
Gdyby kogo$ wykastrowano, by $piewa" 
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jak Farinelli, zyska"by mo%e wspó"czucie  
i zasi"ek dla inwalidów, a niekoniecznie s"a-
w!. +wiat si! zmienia. Zmieniaj# si! gusty 
publiczno$ci i trendy w kulturze, nawet tak 
tradycyjnej jak ta. Ekiert te zmiany widzi  
i opisuje z przera%eniem $lepca chodz#-
cego po autostradzie. Raz jeszcze pyta  
w ostatnich zdaniach ksi#%ki: „Czy  
w Monachium atrakcj# arabskiej restau-
racji „Byblos” przy eleganckiej Maxymi-
lianstrasse nadal jest sa"atka z o$miorni-
cy, baranie kotlety, orientalna tancerka  
i taniec brzucha na tle „Bolera” Ravela?”. 
A ja odpowiadam: nie, bo nie ma ju% tej 
restauracji. S# za to inne, których atrak-
cje dostosowano do dzisiejszego go$cia. 
Tego, który w XXI wieku zwiedza wci#% 
istniej#c# Europ!, chodzi w d%insach do 
opery i ma w nosie konwencje narzucone 
przez wiek poprzedni. Ale czy to znaczy, 
%e jest p"ytszy, %e jego obcowanie z Wa-
gnerem, Mozartem czy Verdim jest mniej 
warto$ciowe ni% owych wy'okowanych 
dam i wyfraczonych kawalerów pó" wie-
ku temu? Takiego pytania Janusz Ekiert 
nie zada. Jego ksi#%k! odk"adam na pó"k!  
z ulg#, %e cho& stare czasy min!"y, nowe s# 
równie fascynuj#ce. A Europie nic z"ego 
nie grozi.  ◆

diego, a tak%e dwa koncerty skrzypcowe 
Jean-Marie Leclaira.

Pr e m i e r o w e 
przedstawie-

nie „Manon Les- 
caut” Pucciniego 
b!dzie mo%na zo- 
baczy& 23 pa(dzier- 
nika w Teatrze 
Wielkim w War-
szawie. Re%yserem  
spektaklu jest Ma-

riusz Treli*ski, a kierownictwo muzycz-
ne powierzono Patrickowi Fournillierowi.  
W rolach g"ównych wyst#pi#: Amanda 
Echalaz (Manon Lescaut), Miko"aj Zalasi*-
ski (Lescaut) i ,iago Arancam (kawaler Re-
nato des Grieux).

:� repertuarze Filharmonii Krakow-
skiej na 31 pa(dziernika zapla-

nowano „Requiem” Mozarta i symfoni! 
e-moll „-a"obn#” Haydna. Orkiestr! i chór 
'lharmonii poprowadzi Pawe" Przytocki. 
Solistami w dziele Mozarta b!d#: Katarzy-
na Trylnik, Agnieszka Monasterska, Prze-
mys"aw Borys i Jaros"aw Br!k.   ■
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Dni Muzyki Ukrai*skiej odb!d# si!  
w Warszawie ju% po raz czwarty. Po-

mi!dzy 15 a 21 pa(dziernika w Filharmonii 
Narodowej us"yszymy pi!& koncertów twór-
ców z kraju bliskiego nam geogra'cznie,  
a wci#% ma"o poznanego kulturowo. Wyst#-
pi# m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Ukrainy z Kijowa pod dyrekcj# Wo"odymira 
Sirenko, chór kameralny „Kijów”, Ensemble 
Nostri Temporis pod dyrekcj# Grzegorza 
Wierusa oraz Lwowskie Trio Fortepianowe. 
W repertuarze znalaz"a si! g"ównie muzyka 
wspó"czesna, cho& nie zabraknie inspiracji  
i tematów staroukrai*skich.

Academy of Ancient Music pod kie-
runkiem Giuliano Carmignoli zagra 

16 pa(dziernika w FN. Zabrzmi#: sinfonia 
z opery „Olimpiada”, koncert skrzypcowy 
Es-dur i koncert na smyczki F-dur Vival-

Piotr Bukartyk 
nagra" nie- 

dawno p"yt! „Tak 
jest i ju%”. Z tej oka-
zji 12 pa(dziernika 
wyst#pi w kinie Ad-
ria w Bydgoszczy.

„W pewnym sen- 
sie ta p"yta jest kon-
tynuacj# poprzed-

niej, cho& tym razem mniej tu kabaretu, za 
to wi!cej rock&rolla. Zawsze tak chcia"em  
i chyba si! uda"o. My$l! te%, %e powiedzia"em 
na niej dok"adnie to, co mia"em Wam do po-
wiedzenia i bez wzgl!du na to jak zostanie 
przyj!ta, wiem, %e jest dla mnie najwa%niej-
sza z dotychczasowych” – mówi Bukartyk.

Kolejny z cyklu koncertów muzyki 'l-
mowej ob!dzie si! 14 pa(dziernika 

w Sali Kongresowej w Warszawie. Tematy 
skomponowane przez Alfreda Newmana, 

Inne

Johna Williamsa, 
Hansa Zimmera, 
Jamesa Hornera  
i Alana Silvestriego 
zagra Sinfonia Iu-
ventus pod dyrek-
cj# Macieja Sztora. 
Koncert poprowa-
dzi Magdalena Mi$-
ka-Jackowska.

Zespó" Mazow-
sze wyst#pi 17 

pa(dziernika w Sa- 
li Kongresowej.  
W programie znaj-
d# si! najpopular-
niejsze kompozycje 

Tadeusza Sygiety*skiego zwi#zane z War-
szaw#, do których teksty pisali Tuwim, Ga"- 

czy*ski, S"onimski, Dobrowolski, Starski, 
Bartels. Nie zabraknie tak%e przepi!k-
nych strojów i mistrzowskich choreogra-
'i. B!dzie to ju% 1000. koncert Mazowsza  
w Warszawie.

Stare Dobre 
Ma "%e*stwo 

po krótkiej przer- 
wie wraca na kon- 
certowe szlaki. Ze-
spó" ponownie jest 

kwartetem i na scenie b!dzie prezentowa" 
piosenki od najstarszych po premierowe. 
Uwag! s"uchaczy powinny przyku& gitary  
6- i 12-strunowe, dobro, gitara hollow body, 
sitar, oud, lira korbowa, rawap, cajon, djem-
be, darbuka oraz instrumenty klawiszowe. 
Najbli%szy koncert zaplanowano 30 pa(-
dziernika w pozna*skim klubie Eskulap.   ■


