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rodzi! si" 30 maja 1928 roku  
w ‘s-Graveland w pó!nocnej Ho-
landii. Muzyk" wyssa! z mlekiem 

matki. Ca!a rodzina ch"tnie muzykowa!a,  
a ojciec by! aktywnym cz!onkiem miejsco-
wego Towarzystwa Bachowskiego. Gdy 
ch!opiec sko#czy! 6 lat, otrzyma! pierwsze 
lekcje gry na fortepianie oraz wiolonczeli. 
Cztery lata pó$niej w domu pojawi! si" kla-
wesyn, kupiony specjalnie po to, by mo%na 
by!o rodzinnie wykonywa& repertuar baro-
kowy. Instrument powierzono najm!odsze-
mu cz!onkowi rodu i, jak si" pó$niej okaza-
!o, sta! si" on jego %yciowym powo!aniem. 
Zanim jednak ch!opak móg! si" po'wi"ci& 
swojej pasji, musia! przetrwa& wojn". Wa-
runki nie by!y !atwe. Rodzina cz"sto nie 
mia!a wody ani pr(du; brakowa!o jedzenia. 
Pod koniec wojny Gustaw niemal rok si" 
ukrywa!. Spa! na deskach w specjalnym 
schowku i nie wychodzi! z domu. Wszyst-
ko po to, by unikn(& wywiezienia przez 
Niemców do obozu pracy.

W 1947 roku Leonhardt zacz(! nauk" 
u Eduarda Muellera w Schola Cantorum 
w szwajcarskiej Bazylei. Tam pozna! pod-
stawy gry na organach, które tak%e bardzo 
polubi! i grywa! na nich ch"tnie ju% jako 
dojrza!y artysta. Po trzech latach, za rad( 
rodziców, m!odzieniec wyjecha! jednak do 
Wiednia, gdzie podj(! studia dyrygenckie 
u Hansa Swarowskiego. Bardziej ni% dyry-
gowanie interesowa!a go jednak zawarto'& 
pó!ek austriackiej Biblioteki Narodowej, 
dok(d wymyka! si" w ka%dej wolnej chwi-
li. Studiowa! manuskrypty i stare traktaty 
muzyczne, cz"sto przepisuj(c je odr"cznie 
w celu lepszego zapami"tania. W tym cza-
sie zacz(! si" ju% powa%nie interesowa& wy-
konawstwem muzyki dawnej w sposób jak 
najbli%szy orygina!owi. Napisa! tak%e ar-
tyku! monogra)czny na temat „Die Kunst 
der Fuge” Bacha. 

Lektura tego tekstu sta!a si" powodem 
spotkania, o które zacz(! zabiega& Nikolaus 
Harnoncourt. Austriak postanowi! zaaran-
%owa& Bachowski cykl na kwartet viol da 
gamba i chcia! to omówi& z Leonhardtem. 
Rozmowa by!a krótka i tre'ciwa. Klawesy-

nista uzna! pomys! za kompletnie absurdal-
ny i zdania nie zmieni!. Mimo to muzycy 
zacz"li razem koncertowa&, jednak ró%nice 
charakterów i sprzeczne idea!y sprawi!y, %e 
ich wspó!praca zawsze by!a raczej szorstka 
i pocz(tkowo nie trwa!a d!ugo. Harnon-
court zosta! w Wiedniu wierz(c, %e stare  
z nowym mo%na !(czy& bez przeszkód. 
Bardziej konserwatywny Leonhardt wyje-
cha! do Amsterdamu.

W 1953 roku rozpocz(! dzia!ania, by 
stworzy& now( szko!" estetyki muzycznej, 
skupiaj(cej si" na bezkompromisowej wie-

rze w dzie!o, jego autora i opartej na wiedzy 
wyniesionej z dawnych $róde!. W tym sa-
mym roku powsta!y wspomniane nagrania 
dwóch s!ynnych Bachowskich dzie!. Pomo-
g!y one zbudowa& autorytet m!odego kla-
wesynisty. By!y mo%liwe dzi"ki funduszom 
z ameryka#skich wytwórni p!ytowych, 
takich jak Vanguard. Silny wówczas dolar 
sprawi!, %e )rmy te szuka!y w Europie mo%-
liwo'ci realizowania stosunkowo tanich 
produkcji. W dodatku tamtejsi producenci 
zorientowali si", %e na Starym Kontynen-
cie coraz pr"%niej rozwija si" ruch wyko-
nawstwa na oryginalnych instrumentach  
i postanowili to wykorzysta&. Leonhardt 
by! dla nich idealnym kandydatem na m!o-
d( gwiazd".

Rok pó$niej powsta! zespó! Leonhardt 
Baroque Ensemble, który dokona! pio-
nierskiego nagrania dwóch kantat Bacha 
z kontratenorem Alfredem Dellerem. Le-

Gustav Leonhardt 
The Edition
6RQ\�&ODVVLFDO�����

'\VWU\EXFMD��6RQ\�0XVLF

W swojej d!ugiej karierze Gustaw 
Leonhardt nagrywa! dla kilkunastu 
wytwórni p!ytowych. Niektóre z nich 
wesz!y potem w sk!ad koncernu Sony. 
W ten sposób Japo#czycy stali si" w!a-
'cicielami nagra# utrwalonych przez 
artyst" na kr(%kach Deutsche Har-
monia Mundi i Seon oraz oczywi'cie 
wszystkich zrealizowanych dla Sony 
Classical, w!(cznie z seri( Vivarte. 

„*e Edition” to pi"tnastop!ytowy 
album, którym postanowiono przy-
pomnie& dorobek Leonhardta w prze-
kroju, zarówno repertuarowym, jak  
i czasowym. Najstarsza reedycja po-
chodzi z roku 1965, a wi"c mniej wi"-
cej z okresu pracy nad )lmem „Dzien-
nik Anny Magdaleny Bach”. Kolejne 
p!yty to produkcje z lat siedemdziesi(-
tych, osiemdziesi(tych i dziewi"&dzie-
si(tych, przy czym najwi"cej jest tych 
najm!odszych. Cezur" stanowi rok 
1997, z którego pochodz( dwie p!yty – 
„Kwartety paryskie” Telemanna oraz 
album prezentuj(cy muzyk" klawesy-
now( dwóch drezde#skich kompozy-
torów: Weckmanna i Frobergera. 

Poza nimi w zestawie znajdziemy 
ca!e bogactwo stylów barokowej mu-
zyki. Od kantat i koncertów Bacha oraz 
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onhardt zosta! te% profesorem klawesynu 
w miejscowym konserwatorium, a tak%e 
etatowym organist( w Waalse Kerk, gdzie 
mia! okazj" gra& na pi"knych, zabytkowych 
organach z 1733 roku. Jako nauczyciel ni-
gdy nie mia! w klasie wi"cej ni% kilku m!o-
dych muzyków. Uczy! jednak tak d!ugo, 
wytrwale i skutecznie, %e dzi' trudno spo-
tka& w Europie dobrego klawesynist", który 
nie by!by cho& przez chwil" studentem Le-
onhardta. Ich lista to praktycznie przewod-
nik po najs!ynniejszych dzi' wykonawcach 
muzyki dawnej – Christopher Hogwood, 
Ton Koopman, Bob van Asperen, Alan 
Curtis, Pierre Hantai, Skip Sempe, Phi-
lippe Herreweghe, Martin Pearlman, An-
dreas Staier i wielu innych. Wszystkim od 
pocz(tku wpaja! swoj( najwa%niejsz( ide": 
„trzeba bardzo si" stara& by& przekonuj(-
cym, bo tylko wtedy wykonanie zabrzmi 
autentycznie. Je'li kto' b"dzie na si!" d(-
%y! do tej autentyczno'ci, nigdy nie b"dzie 
przekonuj(cy”. Przypomina! jednak, %e o ile 
dzisiejsi wykonawcy mog( próbowa& od-
twarza& dawne brzmienie, styl czy technik" 
wykonawcz(, to do prawdy nigdy nie uda 
si" dotrze&: „To, co istnieje w malarstwie 
albo rze$bie, w muzyce nie ma racji bytu”. 
Ten wniosek nigdy jednak nie sprawi!, by 
Leonhardt przerwa! swoje poszukiwania 
i przygod" z muzyk( dawn(. By! w niej 
bezkompromisowy, konserwatywny, mo%e 
czasem fanatyczny. W jednym z wywiadów 
z 2007 roku mówi! wprost: „Wierz", %e je'li 
wykonawca – interpretator nie jest dobrym 
s!owem w tym kontek'cie! – podziwia dzie-
!o jakiego' kompozytora i chce je gra&, po-
winien okaza& muzyce nale%yty szacunek. 
Dla mnie „interpretowa&” znaczy to samo 
co „t!umaczy&”, a my powinni'my uni-
ka& prób t!umaczenia muzyki. Zadaniem 
muzyka jest zaprezentowa& dzie!o tak, jak 
chcia! tego kompozytor. To nasz najwy%szy 
moralny obowi(zek”.

Cho& kocha! klawesyn, nie uznawa! 
fortepianu. Nie podoba!o mu si", %e brak  
w tym instrumencie %ywego kontaktu 
muzyka ze strun(. Po'rednictwo mecha-
nizmu m!oteczkowego by!o dla niego nie 
do zaakceptowania. Surowo wypowiada! 
si" tak%e o wszelkich próbach !(czenia 
tradycji z nowoczesno'ci(: „Kto' sobie 
kupi tanie wspó!czesne skrzypce, za!o%y 
na nie jelitowe struny, doda co' wygl(da-
j(cego jak starodawny smyczek i my'li, %e 
to wystarczy” – narzeka!. Nic dziwnego, %e 
nigdy do ko#ca nie zrozumia! si" z Har-
noncourtem. A jednak przyszed! moment, 
gdy dwa bieguny muzyki dawnej znów 
si" spotka!y. Najpierw we wspomnianym 
Leonhardt Baroque Ensemble, a potem 
przy niezwyk!ym projekcie rejestracji 
kompletu kantat Bacha. Przedsi"wzi"cie 
trwa!o od 1971 do 1990 roku i przynio-
s!o jego twórcom zas!u%on( s!aw" oraz 
nagrody Erasmus i Gramophone Special 
Achievement. Poza kantatami Leonhardt 
ze swoim zespo!em zarejestrowa! tak%e 
„Pasj" wg 'w. Mateusza”, „Msz" h-moll” 
oraz „Magni)cat”. Trzykrotnie w %yciu 
nagra! „Wariacje Goldbergowskie”, dwu-
krotnie partity i „Suity angielskie”. W jego 
dorobku nie mog!o zabrakn(& cyklu „Das 
Wohltemperierte Klavier” ani „Suit fran-
cuskich” oraz inwencji i sinfonii. Grywa!, 
rzecz jasna, wielu innych kompozytorów, 
ale to Bach by! centrum jego muzyczne-
go 'wiata – najwi"kszym muzycznym 
geniuszem wszech czasów. Zawsze Bach, 
nigdy Mozart. Wprawdzie raz jeden, id(c  
w stron" „awangardy”, nagra! kilka utwo-
rów mistrza z Salzburga, ale by!a to tylko 
przygoda. Podobnie z Haendlem. Kiedy 
wi"c, w drodze wyj(tku (z okazji inau-
guracji organów konserwatorium w We-
necji), zgodzi! si" wykona& w duecie jego 
koncert organowy w autorskiej transkryp-
cji drugiego muzyka, nie'wiadoma %ona, 

jego „Wariacji Goldbergowskich”, przez 
organowe utwory Pachelbela, Buxte-
hudego czy Sweelincka, klawesynowe 
dzie!a Rameau, Royera, Duphly’ego, 
Boehma, Scarlattiego i Couperena, a% 
po sonaty Corellego czy suit" Forque- 
raya. Cho& Bach jest zawsze punktem 
odniesienia i jest go tu najwi"cej, naz- 
wiska i utwory wielu innych twórców 
w jasny sposób pokazuj(, jak szerokie 
muzyczne horyzonty mia! Leonhardt. 
Jego elegancja, bezb!"dna technika 
i znakomity warsztat daj( s!uchaczowi 
poczucie bezpiecze#stwa i – co naj-
wa%niejsze – oderwania si" cho& na te 
kilka p!yt od rzeczywisto'ci. 

W tej muzyce czas p!ynie wolniej 
i jakby subtelniej. Uwaga muzyków 
skupia si" na oddaniu pi"kna sztuki, 
bez popisywania si" coraz szybszymi 
tempami i drapie%no'ci( ozdobników, 
które w dzisiejszym wykonawstwie 
muzyki dawnej sta!y si" nieprzyjemn( 
norm(. Sigiswald, Barthold i Wieland 
Kuijkenowie, Bob van Asperen, Frans 
Buggen, Anner Bylsma oraz zespo!y 
Leonhardt Consort czy Collegium 
Aureum to tylko niektórzy z artystów 
towarzysz(cych mistrzowi na prezen-
towanych nagraniach. Wszyscy zna-
j( swoje miejsce; ka%dy znakomicie 
opanowa! sztuk" grania barokowej 
muzyki. Ca!o'& to oczywi'cie jedynie 
niewielki wycinek ogromnej dysko-
gra)i Leonhardta, ale daj(cy przed-
smak tego, co jeszcze mo%na w niej 
odnale$&. Je'li kto' nie s!ucha!, niech 
to teraz nadrobi. Tym bardziej, %e w!a-
'nie ukaza! si" drugi album podsumo-
wuj(cy Bachowskie dokonania artysty 
dla Sony. Na 10 p!ytach znalaz! si" 
m.in. ca!y cykl „Das Wohltemperierte 
Klavier” i „Die Kunst der Fuge”, a tak-
%e sonaty na skrzypce i klawesyn oraz 
dzie!a organowe. Dorobek niezwyk!y, 
fascynuj(cy i, mimo up!ywu lat, wci(% 
pi"kny. Warto pos!ucha&.
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s!ysz(c w domu Haendla, przestraszy!a 
si", %e m(% zachorowa!.

Bachowska pasja Leonhardta w sposób 
najbardziej widoczny zosta!a ukazana w )l-
mie z roku 1967, w którym artysta zagra!... 
Bacha. Niemiecko-w!oska koprodukcja 
zatytu!owana „Dziennik Anny Magdaleny 
Bach” w re%yserii Danieli Huillet da!a role 
jeszcze dwóm innym muzykom. Johan-
na Eliasa Bacha zagra! Bob van Asperen,  
a Nikolaus Harnoncourt wcieli! si" w posta& 

ksi"cia Anhalt-Koethen. Wszyscy w pe- 
rukach i ca!ym barokowym antura%u grali 
przed kamer( ich ukochan( muzyk" i w za-
sadzie na tym si" ich role ko#czy!y. „My'la-
!em, %e to b"dzie jedna wielka pora%ka, ale 
na planie okaza!o si", %e kazali mi robi& tyl-
ko to, co zwykle robi" – gra& na klawesynie 
i organach oraz dyrygowa&” – wspomina! 
potem Leonhardt. Film jest niezbyt intere-
suj(cy pod wzgl"dem akcji, ale znakomity 
muzycznie i ciekawy monta%owo. Wpisa! 
si" te% na sta!e do biogra)i artysty.

Skupiony na pracy Leonhardt sta! si" 
gwiazd(, cho& nigdy o to nie zabiega!. Po-
zosta! wierny swoim idea!om, mimo %e 
go za nie krytykowano. Szczup!y, wysoki,  
o poci(g!ej twarzy, na estradzie zawsze by! 
powa%ny, wyprostowany i napi"ty niczym 
klawesynowa struna. Do instrumentu pod-
chodzi! niczym przedsi"biorca pogrzebo-
wy do swego klienta le%(cego w trumnie.  
W jego interpretacjach tak%e sporo by!o 
owego ch!odu, dystansu i nieska%onej 
uczuciami perfekcji. Szacunek dla orygi-
na!u sprawia!, %e nawet ornamenty gra! 
ostro%nie i je'li nie ubogo, to na pewno 
oszcz"dnie. 

W %yciu prywatnym nigdy jednak nie 
by! gburem czy malkontentem. Ch"tnie 

%artowa!. Mia! pogodn( natur" i pozytyw-
ny stosunek do ludzi. Nawet jego koledzy 
po fachu, cho& polemizowali niekiedy  
z wyborami stylistycznymi, doceniali go 
nie tylko jako pedagoga i wybitnego arty-
st", ale tak%e jako fascynuj(cego cz!owie-
ka. W jednym z wywiadów W!adys!aw 
K!osiewicz mówi!: „Gra Leonhardta to 
perfekcyjnie oszlifowany diament, b"d(cy 
czym' bez reszty doskona!ym. To wzbu-
dza zawsze wielki respekt. Musz" jednak 

przyzna&, %e, rzeczywi'cie, ta estetyka 
jest bardzo ró%na od mojej. Podczas s!u-
chania muzyki zwykle czekam na to cha-
rakterystyczne szybsze bicie serca. Nato-
miast gra Leonhardta nigdy nie sprawi!a, 
bym dozna! g!"bszego wzruszenia. Nigdy  
u niego nie studiowa!em, ale mia!em oka-
zj" spotka& go przy okazji festiwalu, na 
którym obaj koncertowali'my. Okaza!o 
si", %e jego s!ynna osch!o'& i sztywno'& to 
jednak tylko pozory. W rzeczywisto'ci to 
przeuroczy i bardzo serdeczny cz!owiek! 
Jest przy tym nies!ychanie ciekawym, 
warto'ciowym rozmówc(”.

Jeszcze ciekawsze wspomnienie zapisa! 
niedawno jeden z uczniów artysty, obec-
ny dyrektor Academy of Ancient Music, 
Richard Egarr: „By! prawdziwym arysto-
krat(, cho& w jego %yciu istnia!y pewne 
dziwaczne sprzeczno'ci, na pozór si" wy-
kluczaj(ce. +y! jakby w XVIII wieku i tak 
wygl(da! jego dom, w którym odtwarzacz 
CD i faks by!y tylko niech"tnie akceptowa-
nymi dodatkami. Z drugiej strony, uwiel-
bia! szybkie samochody. Pami"tam, jak 
kiedy' z jego %on( wybrali'my si" ogl(da& 
gdzie' w Holandii stare organy i jak p"dzi-
li'my po autostradzie najnowszym mode-
lem Alfa Romeo. Gdy jednak w którym' 
momencie si" zgubili'my, Gustaw zamiast 
w!(czy& GPS, wysiad! z auta i zacz(! szuka& 
na niebie Gwiazdy Polarnej”.

Leonhardt kocha! muzyk". Mia! wobec 
niej wyj(tkow( pokor" i nie umia! bez niej 
%y&. Gdy 12 grudnia 2011 po koncercie 
w paryskim *eatre des Bou,es du Nord 
niespodziewanie og!osi! zako#czenie ka-
riery, wszyscy byli zadziwieni t( nag!( 
decyzj(. Najwyra$niej jednak on co' prze-
czuwa!. Na zas!u%onej emeryturze prze-
%y! zaledwie nieco ponad miesi(c. Zmar!  

w Amsterdamie 16 stycznia 2012, ma-
j(c 83 lata. Pozostawi! po sobie uczniów, 
rodzin" i obszern( dyskogra)", obejmu-
j(c( ponad 150 nagra#, w tym 70 p!yt 
solowych. Od dzi' ten dorobek b"dzie  
z pewno'ci( drogowskazem dla wszyst-
kich m!odych adeptów sztuki klawesy-
nowej i organowej, szukaj(cych swego 
miejsca w repertuarze barokowym. Dla 
s!uchaczy za' to wci(% ca!e po!acie praw-
dziwej sztuki, nieczu!ej na zmieniaj(ce si" 
mody, na zwi"kszaj(ce si" tempo %ycia. 
Tam mo%na odnale$& spokój i !agodny 
u'miech. Dzi"kujemy za to.  ■
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