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Z przeprowadzonych niedawno ba-
daƒ wynika, ˝e statystyczny Polak
wie o Chopinie tyle, ˝e urodzi! 

si´ w ˚elazowej Woli, ˝y! z George Sand 
i umar! na suchoty. Jego twórczoÊç 
w ÊwiadomoÊci przeci´tnego Kowalskiego
pozostaje czarnà dziurà. Rok Chopinow-
ski to szansa, by ten stan choç troch´
zmieniç, ale trzeba pami´taç, ˝e na Cho-
pinie muzyka si´ nie koƒczy.

Kilka lat temu bezsensowna reforma 
w edukacji sprawi!a, ˝e ze szkó! ogólno-
kszta!càcych znikn´!a muzyka. Na jej
miejsce wprowadzono dziwaczny twór,
który w za!o˝eniu mia! !àczyç wszystkie
dziedziny sztuki, by uczniowie poznali je
w szerszej perspektywie. Nieprzygotowani
nauczyciele nie byli jednak w stanie zrea-
lizowaç tego iÊcie pozytywistycznego pla-
nu. W efekcie mamy do czynienia ze stra-
conym pokoleniem. Z ludêmi, którzy nie
tylko nie zostali nauczeni potrzeby kon-
taktu z kulturà wysokà, ale wr´cz do niej
zniech´ceni. M!odzie˝, znudzona êle pro-
wadzonymi zaj´ciami, wchodzàc do skle-
pów z p!ytami, dzia! „klasyka” omija sze-
rokim !ukiem, a filharmoni´ traktuje jak
siedzib´ sekty odszczepieƒców. Ci ludzie
wkrótce b´dà mieli w!asne dzieci i trudno
oczekiwaç, ˝e wychowajà je inaczej, ni˝
sami zostali wychowani. Na szcz´Êcie jest

ju˝ projekt, by muzyka jako przedmiot
powróci!a do szkó!, ale nawet jego reali-
zacja b´dzie dopiero poczàtkiem walki 
o kulturalnà ÊwiadomoÊç m!odego poko-
lenia.

By choç troch´ si´ pocieszyç, warto
spojrzeç na sytuacj´ w bardzo dalekim
kraju, który jednak uchodzi za cywilizo-
wany. Po niedawnym spotkaniu z kolegà
ze studiów, muzykologiem i kompozyto-
rem, który od kilku lat mieszka w Austra-
lii, mam powody przypuszczaç, ˝e nie jest
u nas a˝ tak êle. Tam najwa˝niejsi w kraju
sà rugbyÊci. Ludzie tysiàcami chodzà na
mecze, a ulubieƒcowi wybacza si´ nawet
to, ˝e po pijanemu potràci! pieszego. Sàd
nie odebra! sprawcy nawet prawa jazdy,
bo gracz t!umaczy!, ˝e nie b´dzie mia! jak
doje˝d˝aç na mecze. 

Kultur´ wysokà reprezentuje tam zaled-
wie kilka osób, zespo!ów i instytucji. Ope-
ra w Sydney s!ynie w Êwiecie ze swej archi-
tektury, ale trudno znaleêç w jej historii
wspania!e kreacje i wielkich Êpiewaków.
P!yty sprzedajà si´ êle, bo ludzie nie czujà
potrzeby kontaktu z Mozartem, Beetho-
venem czy Czajkowskim. Wolà rodzime
gwiazdki pop. JeÊli wi´c ktoÊ wybiera si´
do Australii, to raczej by obejrzeç kangu-
ry i misie koala, ni˝ ˝eby pos!uchaç dobrej
muzyki. Na tym tle wypadamy nieêle, ale
niech to b´dzie jednoczeÊnie przestrogà,
do czego mogà doprowadziç zaniedbania
w dziedzinie edukacji kulturalnej.

By istnieç, kultura potrzebuje pieni´-
dzy. W dawnych czasach kompozytorzy
zabiegali o posad´ u królów i magnatów,
by na ich s!u˝bie si´ rozwijaç i tworzyç.
Niewielu cieszy!o si´ pe!nà swobodà, ale
przynajmniej nie g!odowali. DziÊ rol´
dawnych mecenasów w wielu krajach
przej´!o paƒstwo. Za czasów realnego so-
cjalizmu w Polsce fundusze na kultur´ 
by!y rozdzielane, jak komu by!o wygod-
nie. Nie liczono strat ani nie zastanawiano
si´ nad zyskami. DziÊ kultura to tak˝e biz-

nes, a braki finansowe to jeden z najwi´k-
szych problemów ka˝dej instytucji.

Istotnie, pieni´dzy nie ma du˝o, ale
problem stanowi te˝ ich nieprzemyÊlane
wydawanie. Instytucje, które sà finanso-
wane ze Êrodków publicznych, powinny
s!u˝yç spo!eczeƒstwu. Niestety, czasem
ludzie, którzy nimi zarzàdzajà, do takiej
s!u˝by nie sà przygotowani i tworzà coÊ 
w rodzaju prywatnego folwarku. 

Taki sygna! da!a ostatnio Warszawska
Opera Kameralna. Instytucja, której
wk!ad w kultur´ narodowà trudno prze-
ceniç. Niedawna realizacja „Mesjasza” by-
!a jednak dowodem na to, ˝e utracono
tam chwilowo kontakt z rzeczywistoÊcià.
Przez pó! roku Êpiewacy, chór i orkiestra
przygotowywali wykonanie najs!ynniej-
szego Haendlowskiego oratorium, by po-
tem wykonaç je tylko raz, dla oko!o 200
osób, zgromadzonych na Zamku Królew-
skim. Biletów na ten koncert zabrak!o kil-
ka miesi´cy przed planowanà datà wyst´-
pu, a mimo to nikt nie zdecydowa! si´
zorganizowaç dodatkowych wykonaƒ.
OczywiÊcie wiadomo, ˝e wp!ywy z bile-
tów nigdy nie pokryjà kosztów organiza-

cji, ale te˝ zupe!nym bezsensem wydaje
si´ finansowanie takich pseudoelitarnych
koncertów, na które mogà wejÊç jedynie
szcz´Êciarze lub krewni i znajomi króli-
ka. Mam nadziej´, ˝e WOK w przysz!oÊci
zmieni podejÊcie i w przypadku tak du-
˝ych wydarzeƒ i popularnych utworów
zwróci si´ twarzà do publicznoÊci.

Koniec 2009 roku przyniós! jeszcze jednà
kontrowersyjnà decyzj´ finansowà doty-
czàcà instytucji kultury. Zarzàd Polskiego
Radia wypowiedzia! umow´ Narodowej
Orkiestrze Polskiego Radia w Katowicach 
i tym samym przesta! jà finansowaç. Tym-
czasowe pocieszenie stanowi fakt, ̋ e w myÊl
przepisów tego typu umowa mo˝e byç 
wypowiedziana z rocznym wyprzedze-
niem. Rok 2010 to zatem ostatnie miesiàce, 
w których radio b´dzie p!aciç zespo-
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Polska kultura wysoka na pierwszy rzut oka ma si´
coraz lepiej. Przyje˝d˝ajà do nas najwi´ksi artyÊci,
repertuar filharmonii i teatrów operowych z roku 
na rok staje si´ ciekawszy. Zdarzajà si´ jednak 
sytuacje, w których wcià˝ widaç, 
˝e jesteÊmy dopiero na poczàtku drogi.

Chopin na !o˝u Êmierci, 
przy nim George Sand.

„Mesjasza” Haendla lubi s!uchaç wielu.
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!owi. Chodzi o kwot´ 5,8 mln z!otych. 
To niemal po!owa bud˝etu NOSPR-u.
Drugà cz´Êç, 6,5 mln rocznie, wyk!ada
Ministerstwo Kultury, a w!adze Katowic
dok!adajà 380 tysi´cy na utrzymanie sie-
dziby orkiestry w GórnoÊlàskim Centrum
Kultury. 

Swojà decyzj´ radio t!umaczy pogarsza-
jàcà si´ sytuacjà finansowà w zwiàzku 
z mniejszymi wp!ywami z abonamentu.
Szukajàc oszcz´dnoÊci, zarzàd wycofa! si´
nie tylko z finansowania NOSPR-u, ale
tak˝e zaproponowa! samorzàdom Ma-
zowsza, Wielkopolski i Ma!opolski prze-
j´cie Polskiej Orkiestry Radiowej, Chóru
Polskiego Radia oraz orkiestry kameralnej
Amadeus. Wszystko to, jak t!umaczy Ja-
ros!aw Hasiƒski, prezes zarzàdu PR, ma
zapobiec grupowym zwolnieniom pra-
cowników radia. Co majà ze sobà zrobiç
muzycy, tego ju˝ nie mówi.

Oszcz´dnoÊci mo˝na zrozumieç, a ra-
diu wspó!czuç sytuacji i tego, ˝e rykosze-
tem wpada w te same k!opoty co telewizja
publiczna. Z drugiej strony, trudno zro-
zumieç, jak mo˝na by!o ot tak, bez kon-
sultacji i negocjacji, wydaç tak brzemien-
nà w skutkach decyzj´.

W tym roku zespó! obchodzi 75-lecie
istnienia. Zaawansowane sà prace przy
budowie nowej siedziby orkiestry. Gór-
noÊlàskie Centrum Kultury, zwane iro-
nicznie „Dezember palast”, to miejsce, 

w którym ju˝ dawno nie powinni zasiadaç
˝adni muzycy. Tam nawet ka˝dy schodek
na scen´ ma innà wysokoÊç. Projekt no-
wego gmachu zosta! ju˝ zatwierdzony.
Ma kosztowaç 163 mln z!otych, przy
czym a˝ 120 mln ma daç Unia Europej-
ska. Istnieje ryzyko, ˝e po wycofaniu si´

radia i zmianie statusu orkiestry unijne
dofinansowanie przepadnie. 

By!oby bardzo szkoda, bo sala zapowia-
da si´ naprawd´ imponujàco. Ma pomie-
Êciç 1800 s!uchaczy, a ponadto znajdzie
si´ w niej muzyczne przedszkole, sala 
kameralna i klub jazzowy. Budynek by!
inspirowany familokami z katowickiej
dzielnicy Nikiszowiec i ma si´ dobrze
wpisaç w architektur´ miasta. JeÊli wszyst-
ko wypali, pierwsze koncerty mogà si´
odbyç ju˝ w 2013 roku. O ile orkiestra b´-
dzie jeszcze istnieç. Joanna Wnuk-Naza-
rowa jest dobrej myÊli. Wie-
rzy, ˝e radio nie wycofa si´
zupe!nie, a jedynie chce rene-
gocjowaç umow´ i zmniej-
szyç swoje zaanga˝owanie.
Najbli˝sze miesiàce poka˝à,
jak sytuacja si´ rozwinie.

O problemach finansowych w polskiej
kulturze us!yszymy jeszcze nieraz. Zamiast
wi´c narzekaç, warto zaczàç màdrze gos-
podarowaç dost´pnymi Êrodkami. Tylko
zatrudnianie pr´˝nych mened˝erów i w!a-
Êciwa promocja mogà sprawiç, ˝e ludzie
kupià bilety i abonamenty. A gdy ju˝ znaj-
dzie si´ publicznoÊç, warto jà doceniç i sza-
nowaç, a nie traktowaç jak natr´tów, którzy
sà bardziej problemem ni˝ radoÊcià. Lu-
dziom tworzàcym kultur´ nie wolno po-
pe!niaç takich fatalnych b!´dów. One jesz-
cze bardziej oddalajà nas od sukcesu. Od
chwili, w której przeci´tny Polak wymieni 
z pami´ci kilku kompozytorów, w domu
b´dzie mia! kilkanaÊcie p!yt z Mozartem
czy Bachem, a repertuar filharmonii b´dzie
sprawdza! regularnie i co wa˝ne – z zainte-
resowaniem. Chocia˝ tyle i a˝ tyle.  "

Muzyka

Przypomnijmy, ˝e Narodowa Orkiestra
Polskiego Radia to jedna z najwa˝niejszych
i najbardziej znanych instytucji muzycznych
w Polsce. Powsta!a w 1935 roku w Warsza-
wie jako Wielka Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiego Radia. Zespó! utworzy! i prowadzi! do
wybuchu II wojny Êwiatowej Grzegorz Fitel-
berg. W marcu 1945 orkiestra zosta!a re-
aktywowana w Katowicach przez Witolda
Rowickiego. W roku 1947 dyrekcj´ arty-
stycznà objà! ponownie, powróciwszy z za-
granicy, Grzegorz Fitelberg. Po jego Êmierci

w 1953 roku orkiestrà kiero-
wali kolejno: Jan Krenz,
Bohdan Wodiczko, Kazi-
mierz Kord, Tadeusz Stru-
ga!a, Jerzy Maksymiuk,
Stanis!aw Wis!ocki, Jacek
Kaspszyk i Antoni Wit. 

We wrzeÊniu 2000 r. dy-
rektorem naczelnym i pro-
gramowym zosta!a Joanna
Wnuk-Nazarowa. W latach
2001-2007 funkcj´ dyrek-
tora artystycznego pe!ni!
Gabriel Chmura. W stycz-

niu 2009 stanowisko dy-
rektora muzycznego objà! Jacek Kaspszyk, 
a II dyrygentem zosta! Micha! Klauza. 

Orkiestra zrealizowa!a 198 p!yt CD dla
wielu polskich i zagranicznych wytwórni
(m.in. Decca, EMI, Philips) oraz dokona!a
licznych nagraƒ archiwalnych dla potrzeb
Polskiego Radia. Dla Naxosu zarejestrowa!a
m.in. wszystkie dzie!a Witolda Lutos!aw-
skiego (9-p!ytowy album), symfonie Czaj-
kowskiego i Schumanna, Pendereckiego 
(I-V) i Mahlera (bez VIII) oraz utwory Kilara,
Wieniawskiego, Moszkowskiego i Góreckie-
go, a dla Chandos Records – trzyp!ytowà
seri´ z muzykà Mieczys!awa Weinberga.
Nagrane przez NOSPR „Credo” Pende-
reckiego, III symfoni´ Góreckiego oraz
„Missa pro pace” Kilara Polskie Radio wy-
da!o na p!ytach DVD i SACD jako „Tryptyk
sakralny”. 

Wraz z NOSPR – zarówno w Polsce, jak 
i za granicà – wyst´powa!o wielu znakomi-
tych dyrygentów i solistów, m.in. Martha
Argerich, Leonard Bernstein, Pierre Fournier,
Nicolai Gedda, Barbara Hendricks, Wilhelm
Kempff, Kiry!! Kondraszyn, Maurizio Pollini,
Hermann Prey, Ruggiero Ricci, MÊcis!aw
Rostropowicz, Artur Rubinstein czy Krystian
Zimerman. Orkiestra wyst´powa!a niemal
we wszystkich krajach Europy (regularne
tournées do Wielkiej Brytanii i Niemiec), 
w obu Amerykach, a tak˝e w Japonii, Hong-
kongu, Chinach, Australii, Nowej Zelandii,
Korei i na Tajwanie, cieszàc si´ wsz´dzie
uznaniem krytyki i publicznoÊci. Odby!a 173
zagraniczne podró˝e koncertowe, prezentu-
jàc niemal zawsze muzyk´ polskà.

Projekt nowej siedziby NOSPR

Kultura wg Australijczyków

Podr´cznik do przedmiotu,
który nigdy 

nie powinien powstaç.
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