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przebojowej muzyki by! Weinberg. Do 
wspó!pracy z kinem powróci po latach.

Po napa"ci Niemiec na Polsk# w 1939 
wyruszy! z Warszawy na wschód. Cudem 
unikn$! "mierci w bombardowaniach lud-
no"ci cywilnej. Po 17 wrze"nia znalaz! si# 
na terytorium zaj#tym przez Armi# Czer-
won$. Sowiecki urz#dnik, który wystawia! 
Polakom nowe dokumenty, kieruj$c si# na-
rodowo"ci$ Mietka, zapisa! jego imi# jako 
„Moisey” (wymowa pe!nej wersji rosyjskiej 
imienia i nazwiska kompozytora: „Moisjej 
Samui!owicz Wajnbierg”). I tu zacz#!y si# 
pó%niejsze problemy z funkcjonowaniem 
Weinberga w %ród!ach zachodnich. Spotyka 
si# co najmniej cztery warianty nazwiska: 
Weinberg, Wajnberg, Vaynberg (tak brzmi 
has!o w s!owniku New Grove), Vijnberg 
i trzy warianty imienia: Mieczys!aw, Moisei, 
Moisey. Sam zainteresowany preferowa! 
wersj# „Mieczys!aw Weinberg”, czyli imi# 
i nazwisko u&ywane do czasu opuszczenia 
Polski. Dopiero w latach 90. o' cjalnie do-
prowadzi! do przywrócenia swego oryginal-
nego imienia w dokumentach. Dla bliskich 
i przyjació! by! po prostu Mietkiem.
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Weinberg skierowa! si# do najbli&szego 
miasta, w którym móg!by kontynuowa( 

edukacj# muzyczn$ – do Mi)ska, stolicy 
Bia!orusi. Dosta! nawet stypendium. Wy-
bra! jednak nie studia pianistyczne, lecz 
kompozytorskie, pod kierunkiem Wasilija 
Zo!otariowa (ucznia Rimskiego Korsako-
wa). Mo&e uzna!, &e na d!u&sz$ met# nie 
wytrzyma kondycyjnie wielogodzinnych 
(wicze) przy fortepianie? Cierpia! na 
gru%lic# ko"ci. Zwyrodnienia kr#gos!upa 
doprowadzi!y u niego w pó%niejszych la-
tach do powstania garbu. Z drugiej strony, 
s!abe zdrowie okaza!o si# w czasie wojny 
faktem ratuj$cym &ycie – Weinberg nie zo-
sta! wcielony do wojska. W Mi)sku powsta! 
m.in. cykl pie"ni op. 4 „Akacje” do wier-
szy Juliana Tuwima, I sonata fortepianowa 
i „Poemat symfoniczny” op. 6. Ten ostatni 
utwór wykonany zosta! na koncercie dy-
plomowym Weinberga, 21 czerwca 1941 
roku. Nazajutrz Niemcy uderzy!y na ZSRR, 
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Na pocz$tku XX wieku Szmul Weinberg, 
mo!dawski *yd, uciek! z Kiszyniowa przed 
pogromami, w których zgin#li jego rodzice 
i dziadkowie. Osiad! w Warszawie i praco-
wa! jako kompozytor, dyrygent i skrzypek 
w teatrach &ydowskich, a jego rodzina za-
symilowa!a si# do tego stopnia, &e dzieci – 
Mietek i Esterka – ledwie rozumia!y jidysz, 
a hebrajskiego, nawet alfabetu, nie zna!y 
w ogóle. 

Mieczys!aw urodzi! si# 8 grudnia 1919. 
Ju& kilkuletniego malca ojciec zabiera! na 
próby i wyst#py i uczy! podstaw muzyki, 
aby jak najszybciej uczyni( z niego profesjo-
nalist#. Ch!opiec garn$! si# do fortepianu. 
Przez pewien czas ucz#szcza! na prywat-

ne lekcje u pani Matulewiczowej, po czym 
zosta! przyj#ty do sto!ecznego konserwa-
torium, do klasy Józefa Turczy)skiego, 
artysty o europejskiej renomie. Weinberg 
wraz z Witoldem Ma!cu&y)skim byli w la-
tach 30. szkolnymi pianistami prymusami. 
Kiedy do Warszawy przyjecha! s!awny Józef 
Hofmann, Turczy)ski z dum$ przedstawi! 
mu swojego ucznia. Zachwycony talentem 
Mietka Hofmann zaprosi! go na studia pia-
nistyczne do prowadzonego przez siebie 
Curtis Institute of Music w Filadel' i i obie-
ca! za!atwi( wiz# ameryka)sk$. Weinberg 
mia! wyjecha( jesieni$ 1939…

Nastoletni Mieczys!aw grywa! zarobko-
wo w teatrach wodewilowych i na dansin-
gach; komponowa! piosenki. W 1936 roku 
na ekrany kin wesz!a komedia „Fredek 
uszcz#"liwia "wiat” w re&yserii Zbigniewa 
Ziembi)skiego. Jednym z autorów lekkiej, 
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a Weinberg znalaz! si# w grupie osób ewa-
kuowanych kolej$ 4000 kilometrów w g!$b 
kraju, a& do Taszkientu, stolicy Uzbekistanu. 

Sp#dzi! tam dwa lata. Dosta! prac# jako 
pianista-korepetytor w operze. Skompo-
nowa! pierwszy utwór, zakwali' kowany 
do wydania drukiem (1943, wyd. 1944: 
„Pie"ni dzieci#ce” do wierszy Icchoka Lej-
ba Pereca w rosyjskim przek!adzie Natalii 
Koncza!owskiej). W Taszkiencie Weinberg 
otrzyma! wiadomo"(, &e jego rodzice i sio-
stra prawdopodobnie nie &yj$, zg!adzeni 
w obozie w Trawnikach.

W Taszkiencie si# o&eni! – z Natali$ 
Wowsi-Michoels. Z tego zwi$zku narodzi!a 
si# córka, Wiktoria. Natalia by!a córk$ s!yn-
nego aktora teatralnego Solomona Micho-
elsa, który w czasie wojny stan$! na czele 
*ydowskiego Komitetu Antyfaszystowskie-

go, a w 1948 zosta! zamordowany na rozkaz 
Stalina. Kiedy brat Solomona Michoelsa, 
Miron Wowsi, zosta! wraz z grup$ lekarzy 
oskar&ony o spisek na &ycie Stalina, macki 
aparatu bezpiecze)stwa si#gn#!y tak&e po 
cz!onków jego rodziny, w tym Weinberga. 
Zatrzymany w styczniu 1953, przesiedzia! 
w areszcie dwa miesi$ce i nie wiadomo, jak 
by si# to sko)czy!o, gdyby nie "mier( dykta-
tora (5 marca), a jeszcze przedtem – wsta-
wiennictwo autorytetu w"ród rosyjskich 
kompozytorów – Dymitra Szostakowicza. 

Szostakowicz us!ysza! o wielce utalen-
towanym m!odym kompozytorze, ucieki-
nierze z Polski, od znajomego dyrygenta. 
Wkrótce dotar!a do niego partytura I sym-
fonii Weinberga i zrobi!a takie wra&enie, 
&e Szostakowicz wystara! si# o dokumenty 
umo&liwiaj$ce przyjazd Mietka z Natali$ do 
Moskwy. By! rok 1943.
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Weinberg zetkn$! si# z muzyk$ Szosta-
kowicza (1906-75) ju& w Mi)sku i prze&y! 
ol"nienie. Od tej pory uwa&a! autora „Katii 
Izmaj!owej” za najznakomitszego kompozy-
tora XX wieku. By! m!odszy od Szostakowi-
cza o trzyna"cie lat, lecz nie !$czy!a ich rela-
cja ucze)-mistrz, jak si# cz#sto przypuszcza. 
Obaj byli twórcami o "wietnym warszta-

cie i silnym poczuciu indywidualno"ci, 
a skromno"( i przyzwoito"(, czyli cechy, 
które obaj posiadali wysoko rozwini#te, po-
zwala!y im sprawiedliwie ocenia( i szczerze 
docenia( siebie nawzajem jako kompozyto-
rów. Mieli podobne, do"( cierpkie, poczucie 
humoru. Przejawia!o si# to mi#dzy innymi 
w rywalizacji – kto skomponuje wi#cej 
kwartetów smyczkowych. W ko)cu Mietek 
wygra! wynikiem 17:15, ale zanim Szosta-
kowicz zmar!, to on prowadzi! 15:14.

Obaj byli "wietnymi pianistami i znaj-
dowali przyjemno"( we wspólnym graniu 
na cztery r#ce (wtedy Szostakowicz zwyk! 
siada( z lewej strony klawiatury) lub na 
dwa fortepiany. Istnieje nagranie X sym-
fonii Szostakowicza w wersji na dwa forte-
piany, w wykonaniu duetu Dymitra z Miet-
kiem.

Weinberg bra! udzia! w kilku prawyko-
naniach kompozycji Szostakowicza, wspó!-
pracuj$c z najwspanialszymi muzykami 
epoki. W premierowej prezentacji cyklu 
„Siedmiu romansów do wierszy B!oka” 
op. 127 realizowa! parti# fortepianu, pod-
czas gdy na skrzypcach gra! Dawid Ojstrach, 
na wiolonczeli – M"cis!aw Rostropowicz, 
a "piewa!a Galina Wiszniewska. W prawy-
konaniu sonaty skrzypcowej op. 134 zast$-
pi! +wiatos!awa Richtera.

Przez wiele lat mieszkali w Moskwie 
w jednej kamienicy. Cz#sto si# odwiedzali 
i w przyja%ni pozostawa!y ca!e ich rodzi-
ny. Kiedy w 1953 aresztowano Weinberga, 
Szostakowicz, stawiaj$c ca!e swoje &ycie na 
jedn$ kart# (bo któ& "mia!by krytykowa( 
decyzj# w!adzy absolutnej?) napisa! list 
protestacyjny do Berii. W razie aresztowa-
nia tak&e &ony Mietka (z czym nale&a!o si# 
liczy( w ka&dej chwili), Szostakowiczowie 
zobowi$zali si# zaopiekowa( ich kilkuletni$ 
córk$ i zaj$( wszelkimi sprawami prawny-
mi. Na wie"( o uwolnieniu Mietka, Szosta-
kowiczowie natychmiast wrócili z pobytu 
na Krymie i urz$dzili uroczyst$ kolacj#.

Obaj kompozytorzy rozmawiali o utwo-
rach planowanych i w!a"nie uko)czonych. 
Bywali dla siebie ich pierwszymi s!uchacza-
mi i wykonawcami. Muzykolodzy znajduj$ 

kilka cytatów z Weinberga u Szostakowicza; 
podkre"laj$ te&, &e g!ównie Weinbergowi 
zawdzi#cza! Szostakowicz zainteresowanie 
folklorem &ydowskim, co zaowocowa!o 
na przyk!ad cyklem pie"ni „Z &ydowskiej 
poezji ludowej”. O VI symfonii Weinberga 
powiedzia! Szostakowicz: „Chcia!bym móc 
podpisa( si# pod takim dzie!em”. Zacytowa! 
motyw z II kwartetu Weinberga w swoim 
II kwartecie i dedykowa! mu X kwartet. 
Weinberg dedykowa! przyjacielowi swoj$ 
XII symfoni#, a prawykonanie poprowadzi! 
syn Dymitra, Maksym.
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Dla Weinberga praca twórcza by!a naj-
wy&sz$ powinno"ci$, zobowi$zaniem wo-
bec tych, którzy nie przetrwali czasów 
wojny, Holokaustu. Ale autor „Pasa&erki” 

nie nale&a! do partii komunistycznej (rzad-
ki przypadek w ZSRR). Nie zasiada! we 
w!adzach zwi$zku kompozytorów. Nie 
wyk!ada! na uczelniach. Nie zabiega! ani 
o wydania, ani o nagrania swoich dzie!. Go-
dzi! si# jedynie na etykiet# „antyfaszysty”. 
Mo&na powiedzie(, &e by! antytalentem 
w dziedzinie autopromocji, a przecie& mu-
sia! si# z czego" utrzymywa(. G!ównym 
%ród!em jego dochodów by!o pisanie mu-
zyki dla kina, teatru, radia, a nawet cyrku. 
Nic w tym dziwnego, wszak jeszcze jako 
ucze) „taperowa!” w salach kinowych, 
a potem sp!odzi! kilkadziesi$t soundtrac-
ków. Weinberg jednak&e nie opusowa! licz-
nych kompozycji u&ytkowych – wystarczy 
wspomnie(, &e oprawi! muzycznie ponad 
60 ' lmów, w tym najs!ynniejszy bodaj me-
lodramat sowieckiej kinematogra' i: „Lec$ 
&urawie” Michai!a Ka!atozowa (1957). 

Co najmniej trzy sceny z tego ' lmu za-
s!uguj$ na miano arcydzie! symbiozy ob-
razu i muzyki: wyj"cie &o!nierzy z punktu 
mobilizacyjnego na stacj# kolejow$ przy 
d%wi#kach marsza tromtadracko-&a!ob-
nego, agonia g!ównego bohatera na mo-
krad!ach, przeplatana wizjami wiruj$cego 
ta)ca nowo&e)ców oraz pastisz koncertów 
Rachmaninowa jako narz#dzie uwiedze-
nia bohaterki przez pianist# – kuzyna jej 
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by si# to sko)czy!o, gdyby nie "mier( dykta-
tora (5 marca), a jeszcze przedtem – wsta-
wiennictwo autorytetu w"ród rosyjskich 

0LHF]\VïDZ�:HLQEHUJ�
PX]\F]QH�G]LÚNF]\QLHQLH

.DGU�]�ğ�OPX�ķ/HFÈ�ĝXUDZLHĵ

3UHPLHUD�
ķ3DVDĝHUNLĵ�
QD�IHVWLZDOX�
Z�%UHJHQ]

�=�'\PLWUHP�6]RVWDNRZLF]HP

82-84 Weinberg.indd   83 2/1/11   2:04:57 PM



Sylwetki

84 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

narzeczonego – w czasie bombardowania 
Moskwy. Weiberg napisa! te& urokliw$ mu-
zyk# do rysunkowej ekranizacji „Kubusia 
Puchatka”, zrealizowanej przez klasyka ro-
syjskiej animacji, Fiodora Chitruka.

Ma!&e)stwo z Natali$ zako)czy!o si# 
rozwodem w 1968 roku. Wielu znajomych 
pot#pi!o Weinberga, nie za wzgl#dów oby-
czajowych, lecz zarzucaj$c mu swoist$ nie-
lojalno"( wobec potomkini Michoelsów 
– symbolu rosyjskiej inteligencji. Tylko Szo-
stakowicz nie odwróci! si# od przyjaciela. 
Natalia i Wiktoria wyemigrowa!y do Izra-
ela, za" Weinberg po"lubi! Olg# Rachalsk$, 
m!odsz$ o 24 lata kole&ank# swojej córki ze 
studiów. Z tego ma!&e)stwa mia! drug$ cór-
k# – Ann#. Obie kobiety opiekuj$ si# teraz 
archiwum kompozytora.

Wiekowy, um#czony chorob$ Le"niew-
skiego-Crohna, przykuwaj$c$ go do !ó&-
ka, Weinberg wyzna!: „[..] komponowanie 
sprawia mi coraz wi#cej trudno"ci. Ale 
mam pewn$ dobr$ cech# charakteru: dopó-
ki pisz#, utwór mnie interesuje. Kiedy dzie-
!o jest uko)czone, ju& dla mnie nie istnieje. 
Oboj#tny jest mi jego los – czy spotka je 
ostracyzm ' lharmonii, brak wykona), mil-
czenie prasy lub wzgarda krytyków”.

Uwa&a!, &e Bóg szed! z nim zawsze przez 
&ycie, obecny w tworzonej muzyce. Prze-
mawia! g!osem chora!owego tematu z jego 
I symfonii. Na dwa tygodnie przed "mier-
ci$ przyj$! chrzest prawos!awny. Zmar! 
w Moskwie 26 lutego 1996. Pochowano go 
na cmentarzu w Domodiedowie. 
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Weinberg by! ceniony za &ycia, ale je-
dynie w w$skim kr#gu najznamienitszych 
postaci rosyjskiego "rodo-
wiska muzycznego. Jego 
kompozycje wykonywali 
Rostropowicz i Ojstrach, 
Leonid Kogan, Kwartet 
Borodina, Jelizawieta Gilels 
i Kiri!! Kondraszyn.

Spu"cizna Weinberga jest 
odkrywana na nowo, a im 
wi#cej ukazuje si# nagra), im 
cz#stsze s$ wykonania, tym 
wi#ksze zainteresowanie budzi i zyskuje en-
tuzjastów. Dyrygent Gabriel Chmura i re-
&yser David Pountney, którzy przygotowali 
triumfalny pochód „Pasa&erki” przez sceny 
operowe Europy w 2010, nie maj$ w$tpli-
wo"ci, &e Weinberg w dziejach wspó!cze-
snej muzyki europejskiej godzien jest zaj$( 
miejsce obok Szostakowicza i Brittena, jak 
równie& obok najwi#kszych kompozytorów 
polskich. Weinberg zawsze uwa&a! si# za 
Polaka, chocia& po wojnie tylko raz przyje-

cha! do Polski, w po!owie lat 60., na festi-
wal „Warszawska Jesie)” (nota bene by!a to 
jedna z dwóch jego podró&y zagranicznych; 
drugim razem wybra! si# do Pragi). Przez 
kolegów-rodaków zosta! przyj#ty nieufnie, 
nawet z pewn$ wy&szo"ci$. Có&, wtedy 
w kraju modna by!a awangarda.

Weinberg pozostawi! poka%ny dorobek 
opusowany: 26 symfonii, 17 kwartetów 
smyczkowych, 28 sonat i 7 koncertów so-
lowych na rozmaite instrumenty (w tym 

ewenement – sonat# na kontrabas solo), 
7 oper, 3 operetki, 3 balety, kilkana"cie cykli 
pie"niarskich, zbiory utworów dla dzieci, 
„Requiem” i wiele innych kompozycji. Ar-
chiwalne nagrania niektórych z tych dzie! 
ukaza!y si# na 16 kompaktach ' rmy Olym-
pia. Kilka innych wydawnictw (np. Chan-
dos, CPO, Jerusalem Records) wydaje nowe 
rejestracje.

Muzykolodzy okre"laj$ Weinberga jako 
konserwatywnego modernist# lub, od-
wrotnie, jako modernistycznego konser-
watyst#. Czerpa! gar"ciami ze skarbnicy 
muzyki europejskiej ca!ego XX wieku, od 
Mahlera, poprzez Bartóka, Strawi)skiego 
i Proko' ewa, do Brittena. By! mistrzem 
pastiszu i parodii, ' nezyjnym orkiestrato-
rem, perfekcyjnym budowniczym napi#( 
mi#dzy d%wi#kami. By! te& koneserem 
literatury, w tym poezji polskiej, w której 
ch#tnie szuka! inspiracji (Tuwim – kilka-
krotnie, Broniewski, Mickiewicz) do mu-
zyki wokalno-instrumentalnej. Na odkry-
cie przez nierosyjskie teatry czekaj$ opery, 
a jaki potencja! mo&e w nich drzema( – 
pokazuje „Pasa&erka”.

David Fanning, brytyjski muzykolog 
i pianista, autor monogra' i „Mieczys!aw 
Weinberg. In Search of Freedom” (Wol-
ke Verlag, Ho, eim 2010), pozna! &on# na 
koncercie w Pary&u, w czasie którego wyko-
nano kwintet fortepianowy Weinberga. ■
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