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erfekcyjne opanowanie instrumen-
tu to trudna sztuka. Mówi si!, "e 

swoboda cechuje mistrzów, a "eby si! 
nim sta#, trzeba sprawi#, by kawa$ drewna 
czy wygi!tej blachy sta$ si! przed$u"eniem 
naszego cia$a. W tym celu muzycy to cia$o 
trenuj%. Rozwijaj% grupy mi!&ni, które zwy-
k$ym ludziom rzadko si! przydaj%. Pracuj% 
nad koordynacj%, precyzj% ruchu, szybko-
&ci% i sprawno&ci%. Robi% to wszystko, by 
stopniowo mierzy# si! z coraz trudniejszymi 
i d$u"szymi utworami, podobnie jak biega-
cze zwi!kszaj% dystans, skoczkowie wyso-
ko&# poprzeczki, a oszczepnicy d$ugo&# rzu-
tu. Muzyków czekaj% w zawodowym "yciu 
mordercze wyzwania. W s$ynnym „Bolerze” 
Ravela jednostajny rytm wybijany na werblu 
wymaga od perkusisty ogromnego skupie-
nia i dok$adno&ci, pocz%wszy od najcich-
szych taktów wst!pu po pot!"n% kulminacj!.  
W 14-minutowym utworze pa$eczki ude-
rzaj% w membran! 5144 razy! V symfonia 
Mahlera w samych partiach wiolonczel 
zawiera 940 taktów zapisanych ósemkami. 
Skrzypce maj% ich jeszcze wi!cej. W czwar-
tej cz!&ci utworu daje to w sumie a" 6400 
ruchów lewej r!ki. W poemacie symfonicz-
nym „Oceanidy” Sibeliusa partia smyczków 
wymaga 589 ruchów smyczkiem w zaledwie 
22 taktach. „Taniec ziemi” ze „'wi!ta wio-
sny” Strawi(skiego to natomiast 360 nut, 
które orkiestra musi zagra# w oko$o 36 se-
kund.

Przyk$ady mo"na mno"y#. Mimo to zda-
rza$y si! w historii klasycznego wykonaw-
stwa spektakularnie d$ugie kariery muzy-
ków orkiestrowych. Zmar$y niedawno Bud 
Herseth, uznawany za najlepszego sym-
fonicznego tr!bacza &wiata, siedzia$ przy 
pierwszym pulpicie Chicago Symphony Or-
chestra przez 53 lata. Koncertmistrz Boston 
Symphony, Joseph Silverstein, sprawowa$ 
swoj% funkcj! 22 lata. Richard Horowitz gra$ 
na kot$ach w Met przez 66 lat, a Artur Ru-
binstein wyst!powa$ jeszcze publicznie jako 
90-latek. Wszyscy oni mieli jednak wspóln% 
cech! – zaczynali kariery w starych, $aska-

wych czasach. Orkiestry pracowa$y wtedy 
od sezonu do sezonu, a mi!dzy koncertami 
podró"owa$o si! kolej% b%d) statkiem. To 
dawa$o czas na odpoczynek, rekonwales-
cencj! i relaks. Dzi& te same orkiestry pra-
cuj% bez przerwy. W sezonie przynajmniej 
raz w tygodniu graj% koncerty dla w$asnej 
publiczno&ci, lataj% na tournée po ca$ym 
&wiecie, wyst!puj%c codziennie w innym 
kraju, a w wakacje organizuj% letnie festiwa-
le. Do tego trzeba znale)# czas na nagrywa-
nie p$yt i dodatkowe zlecenia organizowane 
przez kierownictwo. Nic dziwnego, "e urazy 
w&ród muzyków s% dzi& znacznie cz!stsze 
ni" kiedy&. Co gorsza, napi!ty gra*k, w$asna 
ambicja i ch!# zapewnienia bytu rodzinie 
sprawiaj%, "e cz!sto mimo bólu graj% dalej. 
Czasem z fatalnym skutkiem dla w$asnej ka-
riery i zdrowia.

Przyk$adem bagatelizowania urazu jest 
historia Nory Shulman, +ecistki graj%cej  
w Toronto Symphony Orchestra. W 1987 
roku w czasie jednej z sesji nagraniowych 
prezentowa$a ona koledze z s%siedniego pul-
pitu fragment rejestrowanego utworu. W nie 
do ko(ca wiadomy sposób nadwer!"y$a so-

bie przy tym trzeci i czwarty palec lewej r!ki. 
Poczu$a ból, ale nie na tyle silny, by nie móc 
doko(czy# sesji. Mija$y kolejne tygodnie,  
a r!ka nadal bola$a. Jak dzi& wspomina ar-
tystka, niewiele wtedy wiedzia$a o medycy-
nie, a tym bardziej o chorobach mog%cych 
dotkn%# muzyka. Leczy$a si! kilka miesi!cy, 
chodz%c na akupunktur!, która z$agodzi-
$a ból, ale nie wyeliminowa$a schorzenia. 
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Dopiero po roku Shulman zdecydowa$a si! 
pój&# do specjalistycznej kliniki dla muzy-
ków w Hamilton. Tam stwierdzono nade-
rwanie wi%zade$ mi!dzy palcem &rodkowym 
i serdecznym. Lekarz zaleci$ umieszczenie 
palców w szynach, a nast!pnie rehabilitacj! 
i du"o odpoczynku. Jednak b!d%c u progu 
kariery, +ecistka nie chcia$a s$ysze# o od$o-
"eniu instrumentu i rezygnacji z koncertów. 
Gra$a dalej, ale niezbyt d$ugo. Stan r!ki po-
gorszy$ si! latem 1988 roku i wtedy wszystkie 
zalecenia lekarza Shulman grzecznie wcieli-
$a w "ycie. Ca$e lato tego roku odpoczy-
wa$a, a potem stopnio-

wo wraca$a do formy, zaczynaj%c od ledwie 
pi!ciu minut #wicze( dziennie. Na szcz!-
&cie, na efekty nie trzeba by$o d$ugo czeka#.  
W ci%gu sze&ciu tygodni rehabilitacja znacz-
nie usprawni$a r!k! i pozwoli$a Shulman we 
wrze&niu wróci# na estrad!. Pech jej jednak 
nie opuszcza$. W marcu 2007 po&lizgn!$a si! 
na lodzie i z$ama$a lewy nadgarstek. Tym ra-
zem natychmiast podda$a si! leczeniu. Gips 
przez cztery tygodnie, potem usztywniacz  
i rehabilitacja z *zjoterapeut% sprawi$y, "e ca$a 
historia trwa$a zaledwie nieco ponad dwa 
miesi%ce. 26 maja Nora zagra$a swój pierw-

szy koncert po wypadku, 
„Divertimento na +et  
i smyczki” Johna Wein-
zweiga. Dzi& jest w pe$ni 
formy, ale rozumie, jak 
bardzo trzeba uwa"a# 
i niczego nie bagateli-
zowa#.

Nieco mniej szcz!-
&cia mia$ znakomity 

skrzypek, Peter Oundjian, 
niegdy& student Itzhaka Perlmana w Ju-
illiard School. Po 14 latach grania pierw-
szych skrzypiec w Tokio String Quartet 
straci$ pe$n% kontrol! w dwóch palcach 
lewej r!ki. Zacz!$o si! niewinnie: od bólu 
barku. Potem przysz$y powa"niejsze obja-
wy, które sk$oni$y artyst! do wizyty u spe-
cjalisty. Tam, w 1994 roku, pierwszy raz 
us$ysza$ nazw! swojej choroby – dystonia, 
czyli wyst!powanie ruchów mimowolnych, 
powoduj%cych skr!canie i wyginanie ró"-
nych cz!&ci cia$a. Na to schorzenie cierpia-
$o dwóch znakomitych pianistów – Leon 
Fleischer i Gary Gra,man. Obu choroba 
zmusi$a do rezygnacji z repertuaru pisane-
go na dwie r!ce. Oundjian nie mia$ nawet 
takiego wyboru. Jego stan nie pozwala$ gra# 

ani kameralistyki, ani tym bardziej recitali. 
Na szcz!&cie ju" jako m$ody ch$opak inte-
resowa$ si! dyrygentur%, a w czasie studiów 
w Nowym Jorku pomaga$ nawet Herberto-
wi von Karajanowi. Rozwi%zanie przysz$o 
wi!c samo. Dzi& Oundjian jest cenionym 
dyrygentem, a dla swoich kolegów, których 
dopad$a choroba, ma jedn% wa"n% rad!: 
„Nauczy# si! akceptowa# to, co nieunik-

nione i umie# si! dostosowa#. Nie popada# 
w histeri! i nie ba# si!. Psychik! wyleczy# 
du"o trudniej ni" cia$o”.

Ka"da profesja ma swoje choroby zawo-
dowe, a muzycy nie s% tutaj wyj%tkiem. War-
to o tym pami!ta#, gdy kolejny raz b!dziemy 
ich s$ucha# i ogl%da#, a tym bardziej wtedy, 
gdy co& im nie wyjdzie idealnie. Sztuka mu-
zyczna wymaga prawdziwego po&wi!cenia, 
które – cho# daje satysfakcj! – niesie te"  
z sob% ryzyko. Mo"na je zmniejsza#, sto-
suj%c rehabilitacj!, dostosowuj%c miejsce 
pracy muzyka, a nawet buduj%c specjalne, 
anatomicznie dopasowane instrumenty. By# 
mo"e nadejd% czasy, gdy altówki przestan% 
przypomina# te znane z dzisiejszych or-
kiestr, kotli&ci dostan% nowe pa$ki, a +eci&ci 
– przebudowane +ety. Wtedy kariery maj% 
szans! trwa# jeszcze d$u"ej. Dla dobra sztuki 
i nas – melomanów.    ❏
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