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   chwili wodowania Titanic by! 
najwi"kszym parowym stat-
kiem pasa#erskim na $wiecie, 

obok bli%niaczego Olimpica (tona# reje-
strowy 47 000 BRT). Sylwetka odznacza!a 
si" czterema lekko pochylonymi komina-
mi, z których ostatni by! atrap&, i dwoma 
smuk!ymi masztami. Ilo$' kominów mia!a 
wtedy znaczenie presti#owo-komercyjne. 
Im ich wi"cej, tym lepiej dla armatora i jed-
nostki. 

Od strony technicznej Titanic wyró#-
nia! si" nowatorskim systemem podzia!u 
wn"trza kad!uba na 16 przedzia!ów wo-
doszczelnych, automatycznie zamykanych 
grodziami, które w wypadku zderzenia 
pozwala!y utrzyma' si" na wodzie nawet 
przy czterech ca!kowicie zalanych prze-
dzia!ach. Opinia publiczna uwa#a!a statek 
za wr"cz niezatapialny, jednak ani White 
Star Line, ani stocznia Harland & Wol( ni-
gdy nie u#y!y tego przymiotnika w opisie 
jednostki. Prawdopodobnie opini" t" roz-
powszechnia!a )rma Stone & Lloyd, która 

wyprodukowa!a grodzie wodoszczelne za-
montowane na statku. Zakomunikowa!a 
ona, #e u#ycie tej nowoczesnej technologii 
powoduje, #e statku praktycznie nie da si" 
zatopi'. Ludziom to wtedy wystarczy!o.

Technika i gigantyczna wielko$' to nie 
wszystko. By przyci&gn&' pasa#erów, pro-
jektanci Titanica zapragn"li uczyni' go 
najbardziej luksusowym p!ywaj&cym ho-
telem $wiata. Wizytówk& przepychu by!a 
jego wielka przednia klatka schodowa 
pierwszej klasy. Schodzi!a w dó! od pok!a-
du !odziowego a# do pok!adu E. Jej skle-
pienie zdobi! wielki $wietlik z bia!ego szk!a.  
W dzie* przedostawa!o si" przez niego 

$wiat!o s!oneczne, a w nocy by! pod$wietla-
ny ogromnym, kryszta!owym #yrandolem. 
Klatka zosta!a wyko*czona w stylu króla 
Wilhelma i królowej Marii i otoczona ba-
lustrad& w stylu Ludwika XIV. Prowadzi!a 
do recepcji pierwszej klasy na pok!adzie D, 
sk&d przechodzi!o si" do sali jadalnej, po-
mieszczenia maj&cego 35 metrów d!ugo$ci 
i szeroko$' ca!ego pok!adu. Pasa#erowie 
pierwszej klasy, poza wieloma salonami  
i kawiarniami, mieli do dyspozycji !a%ni" 
tureck&, p!ywalni", si!owni", fryzjera oraz 
ciemni" fotogra)czn&.

Kabiny pasa#erskie przewy#sza!y wy-
konaniem i wystrojem wszystko, co mo#-
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na by!o zobaczy' na jakimkolwiek innym 
statku. Pierwsza klasa, poza zwyk!ymi ka-
jutami, oferowa!a eleganckie apartamenty 
urz&dzone w wielu stylach i wariantach 
kolorystycznych. Titanic ustanawia! tak#e 
nowe standardy przewozu pasa#erów pozo-
sta!ych klas, cho' tam o wielki luksus by!o 
ju# trudno.

Du#o pracy, wysi!ku i pomys!owo$ci 
wymaga!o urz&dzenie tego ogromnego li-
niowca. W wielogodzinnych dyskusjach na 
temat detali wystroju zapomniano jednak  
o kwestiach tak podstawowych, jak szalupy 
ratunkowe. Wprawdzie wszystko odby!o 
si" zgodnie z ówczesnymi przepisami, ale 
pisane by!y one w czasach, gdy statki by!y 
czterokrotnie mniejsze. Ignorowanie tego 
faktu oraz splot ró#nych innych wydarze* 

zem$ci!y si" w nocy z 14 na 15 kwietnia. 
Wtedy te# szczególn& rol" odegrali praw-
dziwi bohaterowie tej historii.

W kronice wypadków tego tragiczne-
go wydarzenia orkiestra i jej szef – Wal- 
lace Hartley – pojawiaj& si" po raz pierw-
szy mniej wi"cej pó! godziny od zderzenia  
z gór& lodow&. Wtedy zaczynaj& gra' w re-
cepcji pierwszej klasy, gdzie gromadz& si" 
pasa#erowie czekaj&cy na miejsce w szalu-
pach ratunkowych. Graj& lekki, niemal za-
bawny repertuar, standardy jazzowe, walce, 
polki i inne popularne melodie. W otocze-
niu rozgrywaj&cego si" dramatu, wdzie-
raj&cej si" wody, ludzkiej paniki, krzyków  
i strza!ów z o)cerskich pistoletów ta muzy-
ka musia!a by' jak z innego $wiata. Tak te# 
wspominali j& ci, którzy prze#yli. Czekaj&c 
na ch!odzie, ubrani w kamizelki ratunko-
we, s!uchali muzyki, przy której zwykle  

bawiono si" lub prowadzono lu%ne rozmo-
wy przy koniaku i z cygarem w d!oni. Teraz 
by!a ona pokrzepieniem. Dawa!a nadziej"  
i cho' na sekund" pozwala!a zapomnie', #e 
najbli#sze minuty mog& si" okaza' ostatni-
mi chwilami #ycia. Gdy spojrze' z bliska na 
cz!onków orkiestry, ich niezwyk!y wyczyn 
nabiera jeszcze bardziej spektakularnego 
wymiaru.

By!o ich o$miu. Kwintet pod wodz& Hart- 
leya stanowi! zespó! g!ówny, graj&cy w cza-
sie podwieczorków oraz na poobiednich 
koncertach i w czasie niedzielnego nabo-
#e*stwa. Pozosta!a trójka muzyków grywa-
!a w recepcji przed restauracj& À la Carte 
oraz w kawiarni Cafe Parisien. Mieli wspól-
ny bilet, ale w czasie ca!ej podró#y zagrali  
w ósemk" tylko raz. Tej ostatniej nocy.
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Wszyscy byli m!odzi. Dopiero rozpoczy-
nali kariery i doros!e #ycie. 

Najstarszy by! szef zespo!u, 33-letni Walla-
ce Henry Hartley, urodzony 2 czerwca 1878 
roku w Colne w East Lancashire. Rodzina 
nie mia!a profesjonalnych tradycji muzycz-
nych, ale by!a muzykalna. Ojciec w wolnym 
czasie by! chórmistrzem w miejscowej ka-
plicy, a m!ody Wallace 
tam w!a$nie zacz&! sw& 
przygod" z d%wi"kami. 
Potem przyszed! czas 
na skrzypce, na których 
ch!opcu sz!o ca!kiem do-
brze. Jako 15-latek zosta! 
koncertmistrzem miej-
skiej orkiestry w Bridling-
ton, dok&d w mi"dzyczasie 
przenios!a si" jego rodzina. 
Sze$' lat pó%niej pierwszy 
raz wyp!yn&! w morze na 
statku Lucania, nale#&cym 
do kompanii Cunard. Potem 
gra! tak#e drugie skrzypce na 
Lusitanii, by w pa%dzierniku 
1910 roku dosta' awans na 
szefa zespo!u na Mauretanii. By! to wówczas 
nie tylko +agowy liniowiec )rmy, ale tak#e 
najbardziej luksusowy statek pasa#erski 
$wiata. By! te# najszybszy. B!"kitn& Wst"g" 
Atlantyku – nagrod" dla statku, który naj-
szybciej pokona dystans mi"dzy Europ&  
i Ameryk& – mia! tylko dla siebie przez ca!e 
dwadzie$cia lat.. 

Tymczasem na pocz&tku 1912 roku )rma 
C.W. & F.N. Black dokona!a ma!ej rewolucji 
w systemie zatrudniania muzyków na stat-
kach. Oferuj&c du#o ni#sze stawki za wyna-
jem artystów liniom oceanicznym sprawi!a, 
#e pozby!y si" one etatów i podpisa!y umo-
w" ze sprytnym po$rednikiem. W efekcie 
ci sami muzycy zacz"li grywa' na statkach 
konkuruj&cych z sob& linii Cunard i White 
Star. W ten sposób, po powrocie do Liver-
poolu na Mauretanii, Hartley na pocz&tku 
kwietnia dosta! informacj", #e swój kolejny 
rejs odb"dzie na Titanicu.

Do obowi&zków szefa zespo!u nale#a!o 
zapewnienie oprawy muzycznej ju# w czasie 
zaokr"towania pasa#erów pierwszej klasy  
w dniu wyp!yni"cia. Nikt jednak nie wpi-
sa! na list" obowi&zków dwugodzinnego 
plenerowego koncertu na ton&cym statku.  
A jednak Wallace Hartley zacz&! wtedy gra', 
a razem z nim ca!y zespó!: ,eodore Brailey 
(24 l.), Roger Bricoux (20 l.), John Clarke  

(30 l.), John Hume (29 l.), Georges Krins  
(23 l.), Percy Taylor (32 l.) i John Woodward 
(32 l.). Feralnej nocy pocz&tkowo grali  
w recepcji pierwszej klasy, by potem prze-
nie$' si" na pok!ad !odziowy, blisko owej 
wspania!ej klatki schodowej b"d&cej jedn& 
z atrakcji statku. Z instrumentami w d!o-
niach pozostali do ostatnich sekund Titani-
ca i w!asnego #ycia. Ich muzyka wg $wiad-

ków umilk!a o 2:17. Dwie minuty pó%niej 
na pok!adzie zgas!o $wiat!o, kad!ub prze!a-
ma! si" na pó! i obie cz"$ci szybko znikn"!y 
pod falami oceanu. Zabrak!o im nieca!ych 
dwóch godzin. Wtedy, o 4.10, na miejsce 
tragedii dop!yn&! statek Carpathia, wy!a-
wiaj&c z morza pierwszych rozbitków. Na 
jego pok!adzie do Nowego Jorku dop!yn"!o 
705 ocalonych. Ponad 1500 osób zgin"!o. 
Odnaleziono tylko trzy cia!a cz!onków or-
kiestry, nadaj&c im kolejne numery: Johna 
Hume’a (193), Johna Clarke’a (202) i Wal-
lace’a Hartleya (224). Cia!o szefa orkiestry 
wy!owiono dwa tygodnie po tragedii. Wci&# 
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mia! na sobie zielony strój koncertowy  
i mocno przywi&zany skrzypcowy futera!. 
Ponadto znaleziono przy nim z!ote pióro 
z grawerunkiem W.H.H., pier$cie* z bry-
lantem, srebrn& papiero$nic" i srebrne pu-
de!ko na zapa!ki z dedykacj& „Dla W.H.H. 
od pracowników Collingson. Leeds”, listy, 
telegram, plakietk" „Bandmaster Titanic”, 
niklowany zegarek, z!oty !a*cuszek, z!ot& 
cygaretk", no#yczki i 16 centów w mone-
tach. Jego uroczysty pogrzeb 18 maja 1912 
roku zgromadzi! ponad 30 000 ludzi, którzy 
w uroczystej procesji odprowadzili trumn" 

na niewielki cmentarz w rodzinnym Colne. 
Przy grobie orkiestra zagra!a protestancki 
hymn „By' bli#ej Ciebie chc"”. Najpewniej 
by! on ostatnim utworem, który zespó! wy-
kona! tamtej dramatycznej nocy na morzu. 
Jak by!o naprawd", do ko*ca jednak nie 
wiadomo.

Historycy od lat próbowali posk!ada' 
znane fakty i ostatecznie okre$li', co or-
kiestra gra!a przed zatoni"ciem Titanica. 
Hymn „By' bli#ej Ciebie chc"” jako pierw-
sza wskaza!a Vera Dick – jedna z uratowa-
nych pasa#erek, co potem potwierdzili inni 
ocaleni. Jednak#e szybko pojawi!y si" g!osy, 
#e z powodu odleg!o$ci i trudnych warun-
ków osoby te nie mog!y s!ysze' utworu,  
a tylko zasugerowa!y si" popularnymi opi-
sami toni"cia innego statku – SS Valencia 
– w 1906. Wtedy orkiestra gra!a w!a$nie 
ten utwór. Radiotelegra)sta Harold Bride 
zezna! natomiast, #e s!ysza! utwór, który 

nazwa! „Autumn”, ale sam nie stwierdzi! 
jednoznacznie, czy mia! na my$li hymn 
„Jesie*” czy te# walc „Songe d’Automne” – 
kwesti" t" rozstrzygali zatem dziennikarze. 
Niektórzy pasa#erowie podawali, #e s!yszeli 
jeden z tych dwóch utworów. W przypadku 
„Songe d’Automne” wiadomo, #e orkiestra 
grywa!a j& wcze$niej do$' cz"sto pasa#erom 
rejsu, jak równie# w czasie ewakuacji statku. 
Jej lekki charakter raczej jednak wyklucza 
u#ycie w najbardziej tragicznych chwilach. 
Przeciw „Autumn” przemawia natomiast 
fakt, #e utwór jest bardzo trudny i nawet 
do$wiadczeni zawodowi muzycy unikaj& 
wykonywania go bez prób. Harold Bride 
mia! doskona!y s!uch, jednak nie by! mu-
zykiem i móg! niew!a$ciwie zidenty)kowa' 
melodi", tym bardziej, #e s!ysza! j&, walcz&c 
o #ycie. 

Bezsprzeczny pozostaje fakt samego kon-
certu w mro%n& kwietniow& noc na $rodku 
Atlantyku, przy akompaniamencie p"kaj&-
cej stali, wybuchaj&cych parowych kot!ów 
i krzyków przera#onych podró#nych. Dla 
wielu z nich ta muzyka by!a ostatni&, któ-
r& s!yszeli. Ocala!ym wry!a si" w pami"' 
jako jedno z najsilniejszych wspomnie* 
tych chwil. Dzi$, sto lat pó%niej, nie ma ju# 
#ywych $wiadków tamtej nocy, ale ludzie 
nadal pami"taj&. Przy pomniku Wallace’a 
Hartleya cz"sto p!on& znicze, w Southamp-
ton wisi pami&tkowa tablica, a na budynku 
Filharmonii w Edynburgu wyryto wa#ne 
s!owa: „Pami"ci cz!onków zespo!u mu-
zycznego na Titanicu, którzy dzielnie i bez 
przerwy pe!nili sw& powinno$', by uciszy' 
l"k wspó!pasa#erów a# do chwili, gdy statek 
zaton&! w g!"binach 14 kwietnia 1912 roku. 
Nierozerwalnie po!&czone odwaga i wspó!-
czucie czyni& z cz!owieka bohatera.”   ■

„Nie istnieje na !wiecie  
pot"#niejsza moc  
t$umienia chaosu  

ni# muzyka.”
Wallace Hartley
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