
C hoç dziÊ Rubinstein jest uwa-
˝any za obywatela Êwiata, a je-
go sztuka przekracza granice

paƒstw, warto pami´taç, ˝e 28 stycznia
1887 roku urodzi! si´ w ¸odzi, przy 
ul. Po!udniowej 28 (dziÊ ul. Rewolucji
1905 roku). 

Jego ojciec – Izaak Rubinstein – by!
drobnym tkaczem, a matka, Felicja 
z Heymanów, zajmowa!a si´ domem.
Rubinsteinowie mieli siedmioro dzieci.
Artur by! najm!odszy. Nied!ugo po jego
narodzinach ma!˝eƒstwo przeprowadzi-
!o si´ do kamienicy przy ul. Piotrkow-
skiej 78. To mieszkanie pozosta!o w naj-
wczeÊniejszych wspomnieniach przysz!e-
go artysty.

Ju˝ jako dwulatek Artur przejawia!
niezwykle wra˝liwy s!uch i zaintereso-
wanie fortepianem, gdy obserwowa! lek-

cje udzielane jego starszym siostrom.
Szybko sam zaczà! siadaç przy instru-
mencie i robi! zaskakujàce post´py.
S!ynny skrzypek Joseph Joachim mia!
szans´ s!uchaç czteroletniego Rubin-
steina i zachwyci! si´ jego fenomenal-
nym talentem. Rodzina rozumia!a po-
trzeb´ rozwijania wrodzonej wra˝liwoÊci
i wkrótce podj´to decyzj´ o znalezieniu
ch!opcu nauczyciela. Na pierwsze lekcje
wys!ano go do Warszawy. Po nied!u-
gim czasie poziom pedagogów w tamtej-
szym konserwatorium okaza! si´ jednak
niewystarczajàcy. Jako dziesi´ciolatek
Rubinstein przeniós! si´ wi´c do Berli-
na, by tam, trzy lata póêniej, daç swój
pierwszy wa˝ny koncert w filharmonii.
Uczy! si´ u Joachima, a tak˝e u Hein-
richa Bartha. Odby! podró˝e koncerto-
we do Hamburga, Drezna i Warszawy,

gdzie gra! pod batutà swego przysz!e-
go teÊcia, Emila M!ynarskiego. Latem
jeêdzi! do Szwajcarii, w odwiedziny do
Paderewskiego. Tam us!ysza! go pewien
bostoƒski krytyk, dzi´ki któremu dosz!a
potem do skutku pierwsza amerykaƒ-
ska podró˝ Rubinsteina. W 1904 roku
m!ody pianista przeniós! si´ do Pary˝a,
by rozpoczàç samodzielnà karier´ arty-
stycznà. Pozna! takich kompozytorów,
jak Ravel czy Dukas. Zaprzyjaêni! si´ 
z Szymanowskim i Kochaƒskim. Jego
debiut na wielkiej gali, na której zagra!
„Koncert f-moll” Chopina i „Koncert 
g-moll” Saint-Saensa, sta! si´ sensacjà,
dajàc od razu wysokà pozycj´ na ówcze-
snym paryskim rynku muzycznym. Nie
zawsze oznacza!o to jednak du˝e do-
chody. Artysta wspomina! póêniej te
czasy: „Cz´sto zdarza!o mi si´ jadaç 
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Artysta w 1906 roku Niektórych pianistów 
cenimy za technik´, 
innych za wyjàtkowe
brzmienie, 
a jeszcze innych 
– za szeroki repertuar. 
Artura Rubinsteina 
Êwiat kocha! 
przede wszystkim 
za to, jaki by!. 
Przy tej klasie cz!owieka
profesja, jakà wykonuje, 
ma znaczenie 
drugorz´dne. 
To by! Artysta 
przez wielkie „a”.

Maciej ¸ukasz 
Go!´biowski
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homary i piç szampana, ale równie cz´-
sto nie mia!em co w!o˝yç do garnka.
Pewnego razu sp´dzi!em dwie noce na
!awce w parku, bo nie mia!em z czego
zap!aciç rachunku za hotel. Z drugiej
strony by!y to czasy fantastycznego mu-
zykowania z takimi ludêmi, jak Ysaye,
Thibaud czy Casals, wi´c trudno by!o si´
martwiç”.

Gdy jako kilkunastoletni m!odzieniec
Rubinstein podbija! serca s!uchaczy 
w salach koncertowych  Europy, b´dàc 
w wieku poborowym, by! poszukiwany
przez Rosjan – uczy! si´ i mieszka! poza
Polskà, ale zameldowany by! w ¸odzi,
czyli w zaborze rosyjskim. Aby uchroniç
go przed wcieleniem do carskiego woj-
ska, znajomi wystarali si´ dla niego o od-
powiednie papiery. Najprawdopodob-
niej w 1901 roku uzyskali od rosyjskiego
ambasadora w Rzymie, ksi´cia Do!goru-
kiego, melomana rozkochanego w sztuce
Rubinsteina stosowny glejt. W treÊci do-
kumentu napisano: „W imieniu Jego 
Cesarskiej MoÊci Miko!aja II, Cara
Wszechrosji, prosimy o udzielenie po-
mocy i opieki naszemu poddanemu, 
Arturowi Rubinsteinowi...”. Dalej wpisa-
no dat´ i miejsce urodzenia: Warszawa,
rok 1889, jak sprytnie poda! wypisujàce-
mu dokument urz´dnikowi sam zainte-
resowany, gorliwy poddany JCM. Doku-
ment by! jak list ˝elazny. Odm!odzony
artysta móg! ju˝ bezpieczniej poruszaç
si´ po Europie i koncertowaç. Ale nawet
dziÊ nie wszyscy piszàcy o nim znajà w!a-
Êciwà dat´ i miejsce urodzenia. W wielu
biografiach powtarza si´ owa sfabryko-
wana informacja.

W 1906 roku amerykaƒska firma bu-
dujàca fortepiany – Knabe Piano Com-

pany – zaprosi!a Rubinsteina na tournee
po Stanach Zjednoczonych. Debiut mia!
miejsce w nowojorskiej Carnegie Hall.
Popisowym numerem artysty by! wtedy
„Koncert g-moll” Sains-Saensa, którego
wczeÊniejsze wykonanie w Pary˝u zosta-

!o bardzo dobrze ocenione przez samego
kompozytora. Ca!oÊç trasy koncertowej
nie by!a jednak zbyt udana. Ameryka
czeka!a wtedy na nieco starszego Rach-
maninowa i nie by!a jeszcze gotowa na
osobowoÊç takà jak Rubinstein. Kolejne
podró˝e, m.in. do Rosji, Austrii czy
W!och, tak˝e nie okaza!y si´ sukcesem.
M!odego artyst´ dopad!y czarne myÊli 
i wierzyciele. Zdruzgotany niezbyt przy-
chylnymi recenzjami, brakiem propozy-
cji koncertowych, wreszcie – odrzuce-
niem przez zam´˝nà kobiet´, w której si´
zakocha!, postanowi! odebraç sobie ˝y-
cie. Nie majàc broni palnej ani pewnoÊci,
˝e skok z okna b´dzie skutecznà metodà,
chcia! si´ powiesiç. W berliƒskim hotelu
Bellevue przyczepi! pasek do wieszaka 
na ubrania w !azience, wszed! na krzes!o
i odepchnà! je od siebie. Hak nie wytrzy-
ma! jednak jego masy i skoƒczy!o si´ na
kilku siniakach. Z!y i smutny Rubinstein

Sylwetki

Daniel Barenboim i Artur Rubinstein

Artur Rubinstein, Samuel Mayes, 
Eugene Ormandy

Pianista z rodzinà na uroczystej kolacji

Artysta przy pracy

Odlew d!oni Rubinsteina
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usiad! do fortepianu i przela! ca!y swój
ból na klawiatur´. Kiedy si´ uspokoi!,
wyszed! z hotelu po zwyczajowe suche
bu!ki z parówkà. Tam dozna! olÊnienia.
Zrozumia!, jak by! g!upi, przejmujàc si´
tak b!ahymi sprawami, jak pieniàdze czy
romanse i od nich uzale˝niajàc w!asne
szcz´Êcie. Zobaczy! nagle Êwiat zupe!nie
innymi oczami i jak wspomina! – naro-
dzi! si´ na nowo, zaczà! kochaç ˝ycie bez-
warunkowo.

W 1910 roku, b´dàc w Warszawie, Ru-
binstein dokona! pierwszego w ˝yciu na-
grania. Dla polskiej firmy Favorit zareje-
strowa! X rapsodi´ „W´gierskà” Liszta.
Po wszystkim by! rozczarowany efekta-
mi. Stwierdzi!, ˝e fortepian zabrzmia! 
niczym banjo i w zwiàzku z tym ani my-
Êli nagrywaç cokolwiek wi´cej. Do póê-
nych lat 20. zrealizowa! jednak jeszcze
kilka nagraƒ na rolkach pianolowych
Ampico i Aeolian Duo-Art.

W 1912 roku przeniós! si´ do Londy-
nu, gdzie szybko sta! si´ cz´Êcià muzycz-
nej elity miasta. Tam pozosta! przez lata
I wojny Êwiatowej, dajàc recitale oraz
akompaniujàc skrzypkowi Eugene Ysaye.
W pierwszym okresie wojny dawa! tak˝e
koncerty charytatywne dla ˝o!nierzy
alianckich. Zbulwersowany tym, w jaki
sposób Niemcy potraktowali w tym kon-
flikcie Polsk´ i Belgi´, zapowiedzia!, ˝e
ju˝ nigdy w ˝yciu nie odwiedzi tego kra-
ju. S!owa dotrzyma!.

W 1916 mia!a miejsce wa˝na podró˝
koncertowa do Hiszpanii. Sta!a si´
ogromnym sukcesem, a ostateczna licz-
ba zagranych koncertów si´gn´!a 125.
Nast´pnie Rubinstein wyp!ynà! do Ame-
ryki Po!udniowej. Tam pokochano go
od razu. Doceniono nie tyle technik´, 
co temperament i umiej´tnoÊç czaro-
wania muzykà. Wydawa! si´ zupe!nie 
inny ni˝ muzyczni pedanci, których 
i wtedy nie brakowa!o. W tym czasie
mia! ju˝ w pe!ni ukszta!towanà filozofi´
gry na fortepianie. Wierzy!, ˝e zamiast
po prostu graç, trzeba umieç na nim
Êpiewaç. Wykorzystywaç mo˝liwoÊci je-
go strun tak samo, jak u˝ywa si´ strun
g!osowych, a pedalizacji tak, by pokazaç
we frazach nie tyle pauzy, co branie od-
dechu.

Wiedzia! dobrze o swoich brakach 
w technice. Nierzadko zdarza!o mu si´
gubiç dêwi´ki czy zamazywaç pasa˝e.
Nie wstydzi! si´ tego, ale perfekcja nie
by!a jego celem. Docenia! m!odych, któ-
rzy sp´dzali wiele godzin, çwiczàc pasa-
˝e, gamy, dopieszczajàc ka˝dy akord,
tryl i mordent. Pyta! jednak zawsze, kie-
dy, zamiast graç, zacznà faktycznie two-
rzyç muzyk´ i kiedy przestanà wyciàgaç
frazy z kieszeni, a b´dà je wyprowadzaç 
z serca.

Jego koncerty nie by!y popisami ekwi-
librystyki. Niskiego wzrostu i korpu-
lentnej budowy, sam mówi!, ˝e wyglàda
przy fortepianie niczym mistrz ceremo-
nii pogrzebowej przy trumnie. Musia!
sobie poradziç z ludêmi o bardzo ró˝nej

proweniencji, wykszta!ceniu muzycz-
nym i nastawieniu. Zamiast s!ów do 
dyspozycji mia! wy!àcznie dêwi´ki i za-
warte w nich emocje. Umia! to jednak
wykorzystaç i czu!, ˝e potrafi publicz-
noÊç zahipnotyzowaç. Pod palcami mia!
wtedy ca!y ten wyperfumowany t!um 
i jednà zawieszonà nutà lub przed!u˝onà
pauzà móg! wstrzymaç jego oddech. 
To go fascynowa!o; by! panem sytuacji,
choç przy fortepianie pozostawa! zawsze
spokojny i opanowany. Jak˝e inny od
dzisiejszych gwiazd pianistyki, które

wi´cej pokazujà w wyrazie twarzy czy 
zamaszystych gestach ni˝ w muzyce. 
Rubinstein mówi!, ˝e tworzenie muzyki
jest czymÊ metafizycznym. Obraz, rzeê-
b´ czy wiersz mo˝na zobaczyç. W muzy-
ce da si´ ujrzeç wy!àcznie partytur´, 
bo tylko jej interpretacja nadaje dzie!u
prawdziwy kszta!t. Uwa˝a! si´ za takiego
interpretatora, cz!owieka o dobrej klasy
talencie, ale nie geniusza. To poj´cie 
zostawia! dla najwi´kszych kompozy-
torów.

Podró˝ do Ameryki Po!udniowej da!a
Rubinsteinowi przekonanie, ˝e jest goto-
wy na ponownà prób´ podboju Stanów
Zjednoczonych. W 1919 roku da! tam
drugi w swojej karierze recital w Carn-
agie Hall, ale recenzje pozosta!y ch!odne.
Jak sam potem wspomina!: „W Anglii 
i USA ludzie uwa˝ajà, ˝e skoro zap!acili
ci´˝ko zarobionymi pieni´dzmi za bilet,
to majà prawo us!yszeç wszystkie dêwi´-
ki”. Niewiele dokonawszy, pianista wró-
ci! do Europy i przez kolejne lata dzieli!
swój czas pomi´dzy koncerty oraz ˝ycie
towarzyskie wÊród kulturalnych elit Sta-
rego Kontynentu. 

Cz´sto by! widywany na Francuskiej
Riwierze albo gdy biesiadowa! w towa-
rzystwie Picassa, Hemingwaya czy ksi´-

cia Walii. Póêne lata 20. zmieni!y nieco
ten stan. Najpierw, w 1928 roku, Rubin-
stein pozna! 18-letnià Aniel´ M!ynarskà
– tancerk´, córk´ dyrygenta, z którym
ju˝ kiedyÊ pracowa!. By!a to mi!oÊç od
pierwszego wejrzenia, choç par´ dzieli!a
spora ró˝nica wieku. Pianista romanso-
wa! wtedy zresztà z rosyjskà ksi´˝niczkà,
wi´c Nela poÊlubi!a pianist´ Mieczys!awa
Muntza. Zwiàzek nie przetrwa! jednak
d!ugo i zakoƒczy! si´ rozwodem. Trzy la-
ta póêniej, w 1932 roku Rubinsteinowie
wzi´li Êlub.

Odr´czny list Rubinsteina do Ormandy’ego, datowany na 29.08.1975

Fotografia 
z autografem 
po rosyjsku
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Drugie wa˝ne wydarzenie tamtych lat
to realizacja pierwszych powa˝niejszych
nagraƒ i w zwiàzku z tym coraz wi´kszy
szacunek do w!asnej sztuki. Kontrakt 
z RCA Victor by! du˝ym wyzwaniem.
Skoƒczy!y si´ czasy playboya, nasta!y
miesiàce ci´˝kiej pracy po 8-9 godzin
dziennie, aby poprawiç technik´ i dopra-
cowaç szczegó!y interpretacji. Artysta nie
chcia!, by jego przysz!e dzieci myÊla!y 
o ojcu jako pianiÊcie drugiego gatunku
albo niedosz!ej gwieêdzie.

Determinacja i konsekwencja sprawi-
!y, ˝e jego debiutanckie nagrania zdo-
by!y uznanie na wcià˝ m!odym rynku
fonograficznym. W 1937 roku agent Sol
Hurok przekona! go do kolejnej podró-
˝y przez Atlantyk. Koncert w Carnegie
Hall tym razem zakoƒczy! si´ owacjà, 
a recenzje by!y jednoznacznie pozytyw-
ne. Nazwano go gigantem fortepianu,
który przeniós! swojà nieokie!znanà 
radoÊç ˝ycia wprost do muzyki. Tak oto
po dwóch pora˝kach rozpoczà! si´ d!u-
goletni zwiàzek pianisty z Amerykà 
i amerykaƒskà publicznoÊcià, która od-
tàd ju˝ zawsze go ubóstwia!a i dla której
do dziÊ pozostaje uosobieniem muzycz-
nego geniuszu i najwi´kszym pianistà
XX wieku. 

Sam Rubinstein wprost nie cierpia!
jednak, gdy w ten sposób o nim mówio-
no. Nie uznawa! tego typu porównaƒ.
Uwa˝a! je za nonsensowne, bo nic na
tym Êwiecie nie mog!o byç najlepsze, a co
najwy˝ej inne, niepowtarzalne. To tak –
mówi! – jakby chcieç zdecydowaç, czy
lepszy by! Da Vinci, Micha! Anio!, Rafa-
el, Tycjan, Velazquez czy Rembrandt.
Wiadomo, ˝e wybór jest niemo˝liwy.
Najwa˝niejszà sprawà dla artysty mia!a
byç jego osobowoÊç. JeÊli o kimÊ mówio-
no, ˝e gra jak drugi Liszt czy Paderewski,
to znaczy, ˝e wcale nie jest taki znakomi-
ty. Drugi to zaledwie imitator, a nie sa-
modzielny artysta.

W czasie II wojny Êwiatowej Artur 
i Aniela przenieÊli si´ z Pary˝a do Be-
verly Hills, gdzie pianista znalaz! prac´ 
w przemyÊle filmowym. Podk!ada! Êcie˝-
k´ dêwi´kowà dla aktorów grajàcych role
Schumanna, Liszta czy Brahmsa. Jego
nagrania pojawi!y si´ w takich produk-
cjach jak „I’ve Always Loved You”,
„Song of Love”, „Night Song”, „Carnegie
Hall”. W filmie „Of Men and Music” Ru-
binstein nawet wystàpi!, grajàc samego
siebie. Nied!ugo po zakoƒczeniu wojny
rozpoczà! kolejne podró˝e koncertowe.
Odwiedzi! Chiny, Japoni´, Indonezj´,
Australi´ oraz powstajàcà z wojennej 
ruiny Europ´.

Choç nie od razu przyjecha! do ojczy-
zny, zawsze o niej pami´ta! i czu! si´ 
patriotà. W 1945 roku na inauguracyj-

nej sesji ONZ w operze w San Francisco
zdoby! si´ na niezwyk!y gest. Nie widzàc 
polskiej flagi wÊród wielobarwnego rz´-
du reprezentujàcego narody zebrane
tam po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej,
artysta zmieni! nieco program recitalu.
Rozpoczà! go od wypowiedzenia ze sce-
ny s!ów oburzenia z powodu pomini´cia
naszego symbolu narodowego, po czym
zapowiedzia!, ˝e zagra na poczàtek
hymn polski – „Mazurka Dàbrowskie-
go”. Wszyscy wstali. Po odegraniu hym-
nu rozleg!y si´ d!ugie owacje. Mo˝na si´
tylko domyÊlaç reakcji wys!annika Sta-
lina, Nikity Chruszczowa, póêniejszego
premiera i sekretarza generalnego Ko-
munistycznej Partii Zwiàzku Radziec-
kiego. Za ów patriotyczny czyn Rubin-
stein otrzyma! od Polonii („w imieniu

milionów Polaków w USA”) dyplom
Polskiej Ligi Sztuk Pi´knych w Pitts-
burghu.

Ostatecznie zawita! do Warszawy 
i Krakowa w roku 1958. Dwa lata póêniej
by! honorowym przewodniczàcym jury
6. Mi´dzynarodowego Konkursu Pia-
nistycznego im. Fryderyka Chopina. 
W 1966 wykonaniem dedykowanej sobie
IV symfonii Szymanowskiego zainaugu-
rowa! 10. Festiwal „Warszawska Jesieƒ”.
Uwa˝a!, ˝e Warszawa w pe!ni zas!ugiwa-
!a na miano Pary˝a Wschodu, a jej
mieszkanki by!y najpi´kniejszymi kobie-
tami na Êwiecie. We wspomnieniach 
pisa!: „Warszawskie kobiety zas!ugujà na
osobny rozdzia!. W tym miejscu chcia!-
bym jedynie stwierdziç, ˝e – moim
skromnym zdaniem – sà to najbardziej
pociàgajàce przedstawicielki s!abej p!ci
na ca!ej kuli ziemskiej! Do niewieÊciego
wdzi´ku i szyku pary˝anek dodajmy

s!awny charme slave, nordyckà urod´,
po!àczmy z w!oskim temperamentem 
i bujnoÊcià, a wówczas dopiero potra-
fimy wyobraziç sobie typowà warsza-
wiank´”.

Tam, gdzie koncertowa!, sale zawsze
wype!nia!y si´ po brzegi melomanami.
Tak by!o i w rodzinnej ¸odzi, gdzie za-
gra! po raz ostatni w 1975 roku, na kon-
cercie jubileuszowym z okazji 60-lecia
Filharmonii ¸ódzkiej. Artysta mia! wów-
czas 88 lat. Honorarium za ten koncert
zostawi! w mieÊcie, z przeznaczeniem 
na ufundowanie dorocznej nagrody dla
najzdolniejszego muzycznie m!ode-
go !odzianina. Rubinstein przyjaêni! si´ 
z wieloma wybitnymi Polakami, w tym
m.in. ze wspomnianym Karolem Szy-
manowskim, kompozytorem Romanem
Maciejewskim, Paw!em Kochaƒskim, 
Janem Lechoniem i Julianem Tuwimem
czy malarzem Romanem Kramsztykiem,
który zginà! w warszawskim getcie. 
Cz´stym goÊciem w paryskim domu 
Rubinsteinów by! te˝ re˝yser Roman 
Polaƒski.

Dojrza!e lata kariery Rubinsteina to
oczywiÊcie kolejne podró˝e koncerto-
we, ale tak˝e coÊ, czego nigdy wczeÊniej
nie chcia! robiç, czyli pedagogika. Znany
jest przypadek, gdy stanowczo odmówi!
Williamowi Kapellowi, który bardzo si´
stara! o lekcje u mistrza. Dopiero w póê-
nych latach 50. pianista przyjà! do siebie
pierwszà uczennic´. By!a nià Dubravka
Timsic Srebotnjak. Innymi studentami
Rubinsteina byli m.in. Francois-Rene
Duchable, Avi Schoenfeld, Eugen Injic,
Dean Kramer oraz Marc Laforet. Uczyli
si´ u niego nie techniki, ale jak odnaleêç
siebie, jak staç si´ prawdziwà osobowo-
Êcià i przyciàgaç do siebie ludzi.

W po!owie lat 70. wzrok Rubinsteina
zaczà! si´ stopniowo pogarszaç. To osta-
tecznie zmusi!o pianist´ do zakoƒcze-
nia d!ugiej kariery. W maju 1976 roku, 
w wieku 89 lat wystàpi! z ostatnim reci-
talem w londyƒskiej Wigmore Hall. 
W ˝yciu da! oko!o 6000 koncertów na
ca!ym Êwiecie. Nagra! ponad 107 godzin
muzyki, choç jedynie trzy z nich by!y 
rejestracjami na ˝ywo. Przez pewien czas
by! najlepiej op!acanym pianistà i prze-
bija! s!awà swego najwi´kszego konku-
renta – Horowitza. Osiàgnà! wszystko, 
o czym marzyli i do dziÊ marzà m!odzi
artyÊci. A przy tym wszystkim pozosta!
wyjàtkowo ciep!ym cz!owiekiem, znajà-
cym osiem j´zyków, kochajàcym sztuk´ 
i ludzi.

Lubi! dobrze zjeÊç, wypiç dobre wino,
zapaliç kubaƒskie cygaro. Na Êcianach
jego domu wisia!y obrazy Chagalla, Vuill-
arda i Dufy’ego. Âmiejàc si´ mówi!, ˝e
zna! Picassa, jeszcze zanim sta! si´ „tym”

Sylwetki
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Picassem, a on „tym” Rubinsteinem. 
Do koƒca ˝ycia potrafi! cieszyç si´ ka˝-
dym dniem, choç k!opoty ze wzrokiem
na pewno musia!y byç dla niego przy-
kre. W wywiadzie telewizyjnym, którego
udzieli!, majàc 90 lat, mówi!: „DziÊ, 
mimo póênego wieku, wcià˝ jestem
g!odny ˝ycia, choç w nieco inny sposób
ni˝ wczeÊniej. Choroba sprawi!a, ˝e 
widz´ jedynie to, co z boku, a centrum 
pozostaje czarnà plamà. Nie mog´ ju˝
czytaç ani pisaç, ale to nawet dobrze.
Gdy mog!em, czyta!em za du˝o. Zmar-
nowa!em sporo czasu na ksià˝ki, któ-
rych nigdy nie powinienem wziàç do 
r´ki, bo nie by!y tego warte. Nie mog´
te˝ graç, ale za to w koƒcu mam czas, by
du˝o s!uchaç i mam z tego fantastycznà
radoÊç”.

Owa ch´ç ˝ycia objawia!a si´ jeszcze 
w jeden sposób. Rubinstein nie by! wier-
nym m´˝em. Choç Aniela pozosta!a przy
nim do koƒca, zdawa!a sobie spraw´ 
z romansów i przygód sercowych Artura.
Nigdy si´ nie rozwiedli, ale pianista osta-
tecznie odszed! od ˝ony, majàc 90 lat, 
by zamieszkaç ze znacznie m!odszà od
siebie Annabelle Whitestone, która sta!a
si´ towarzyszkà jego ostatnich lat. Para
osiad!a w Genewie. Tam powsta! drugi

tom wspomnieƒ Rubinsteina i tam arty-
sta zmar! 20 grudnia 1982 roku. Jego cia-
!o zosta!o skremowane i w pierwszà
rocznic´ Êmierci urn´ z prochami po-
chowano w Jerozolimie. Le˝y w spec-
jalnie wyznaczonej kwaterze nazwanej
lasem Rubinsteina.

Fenomen Artura Rubinsteina to
przede wszystkim efekt jego niezwyk!ej
osobowoÊci, czyli tego, co sam uwa˝a! za
kluczowe w byciu artystà. Niedosz!e sa-
mobójstwo otworzy!o mu oczy na Êwiat 
i nauczy!o korzystaç z ˝ycia w sposób zu-
pe!nie wyjàtkowy i budzàcy podziw.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e nawet gdyby nie
by! pianistà, a na przyk!ad sprzedawcà

kapeluszy, mia!by równie barwne i szcz´-
Êliwe ˝ycie oraz mas´ wielbicieli... i wiel-
bicielek.

Jego sztuk´ dobrze podsumowa! ame-
rykaƒski krytyk Harold C. Schonberg 
w „New York Timesie”: „Horowitz ma
byç mo˝e bardziej b!yskotliwà techni-

k´, Serkin lepsze podejÊcie do muzyki
niemieckiej, Turreck wi´kszy szacunek
do Bacha, Richter do Prokofiewa i Skria-
bina, a Arrau ma wi´kszy repertuar. Ale
˝aden, absolutnie ˝aden pianista nie !à-
czy tego wszystkiego tak sprawnie jak
Rubinstein. On jest pianistà komplet-
nym”.  !
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