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Za !ycia Brittena Peter Pears by" osob# 
najbli!sz# mu pod ka!dym wzgl$-
dem – uczuciowym i artystycznym. 

Po %mierci kompozytora prowadzi" funda-
cj$ dogl#daj#c# jego spu%cizny, a po swo-
jej %mierci wspar" nazwiskiem i spadkiem 

fundacj$ Brittena. Wspania"y przyk"ad mi-
"o%ci, która zrodzi"a sztuk$ i sztuki, w której 
mi"o%& zosta"a uwieczniona.

Ich zwi#zek trwa" czterdzie%ci lat. Ra-
zem mieszkali i podró!owali, wyst$po-
wali i nagrywali, organizowali instytucje  

i imprezy muzyczne. Peter, eru-
dyta, by" nieocenionym konsul-
tantem w sprawach literackich. 
T"umaczem, wspó"twórc# libretta 
opery „Sen nocy letniej”. Wspólnie 
przyczynili si$ do odrodzenia ope-
ry angielskiej – dwa i pó" stulecia 
od %mierci nieod!a"owanego Hen-
ry’ego Purcella.

W zako'czeniu partytury swo-
jej ostatniej opery, „(mier& w We-
necji”, Benjamin Britten napisa" 
„Sempre pp”. Dla wykonawców to 
po prostu oznaczenie dynamiki, 
tyle co: „wci#! pianissimo”. Dla 
znawców biogra)i Brittena – to 

jego osobisty testament: „Zawsze Peter 
Pears”. Britten by" ju! zbyt chory i s"aby, 
by uczestniczy& w premierze.

Miejsce dla Pearsa

Czternastoletni Benjamin Britten za-
cz#" prowadzi& dziennik; opublikowany 
w 2009 roku pod tytu"em „Journeying 
Boy: *e Diaries of the Young Benjamin 
Britten, 1928-1938”. W kontynuowanych 
przez dziesi$& lat zapiskach zwierza" si$  
z samotno%ci, z odkrywania swojej homo-
seksualno%ci, z !ycia towarzysko-erotycz-
nego w%ród londy'skiej przedwojennej 
bohemy. Okazuje si$, zaskakuj#ce, !e sil-
niejsza wi$+ "#czy"a go z Christopherem 
Isherwoodem ni! z Wystanem Audenem, 
a najwi$ksz# jego ówczesn# mi"o%ci# by" 
siedemnastoletni Niemiec, Wul, Scher-
chen. Kontakt z nieletnim ch"opcem móg" 
przynie%& nie tylko kompromitacj$, lecz 
powa!ne problemy prawne (w owym 
czasie homoseksualizm by" w Wielkiej 
Brytanii przest$pstwem; Benjamin !y"  
w nieustannym strachu przed zdema-
skowaniem). Britten przerwa" i notatki  
w dzienniku, i t$ znajomo%&.

I wtedy w jego !yciu pojawi" si$ Peter 
Neville Luard Pears (1910-1986). Pears 
uko'czy" elitarn# szko"$ z internatem, 
nast$pnie studia organistowskie w Hert-
ford College w Oxfordzie i studia wokalne  
w londy'skim Royal College of Music. 
By" cz"onkiem chóru radia BBC; podej-
mowa" w"asne próby kompozytorskie. 
Britten pomaga" w porz#dkowaniu archi-
wum zmar"ego przyjaciela Pearsa. Nieba-
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wem mia" miejsce ich pierwszy wspólny 
wyst$p w koncercie wspieraj#cym o)ary 
hiszpa'skiej wojny domowej. Pears po-
mieszkiwa" w domu Brittena w Snape  
w hrabstwie Su,olk. Niebawem wynaj$li 
wspólne mieszkanie w Londynie. Ka!dy  
z nich prowadzi" swoje zaj$cia, swoj# ka-
rier$ muzyczn#, lecz coraz cz$%ciej zdarza-
"y si$ punkty styczne. W miar$ u%wiada-
miania sobie skali talentu Brittena, Pears 
wygasza" w"asne ambicje komponowania 
muzyki.

Obaj byli pacy)stami, zarejestrowany-
mi „objectorami” (odmawiaj#cymi s"u!-
by wojskowej z przyczyn %wiatopogl#-
dowych), co spotyka"o si$ z publicznym 
pot$pieniem dla „tchórzy i dezerterów”. 
Gdy sytuacja w Europie zag$szcza"a si$, 
tu! przed wybuchem II wojny %wiatowej 
wyjechali do USA. Pears zajmowa" si$ tam 
prowadzeniem chóru madrygalistów, da-
waniem lekcji %piewu, przepisywaniem 
nut dla przyjaciela. Szlifowa" równie! 

swoje umiej$tno%ci wokalne pod kierun-
kiem *érèse Schnabel i Clytie Mundy.  
I oczywi%cie wyst$powa". 

On i Britten powrócili do Anglii w 1942, 
ju! jako zgrany tandem kompozytorsko-
%piewaczy i w Wigmore Hall dali recital, 
m.in. z cyklem siedmiu „Sonetów Micha-
"a Anio"a”, napisanym dla Pearsa. To by"o 
tak!e ich pierwsze wspólne nagranie. Nie-
d"ugo pó+niej mia" miejsce debiut scenicz-
ny Pearsa – w „Opowie%ciach Ho,manna” 
O,enbacha. A kiedy Britten pisa" oper$ 
„Peter Grimes”, od pocz#tku wiedzia", !e  
w g"ównej partii tenorowej obsadzi partne-
ra !yciowego.

Dwa charaktery

Gdziekolwiek mieszkali, Britten i Pears 
prowadzili dom otwarty dla zaprzyja+nio-
nych artystów, brytyjskich i zagranicz-
nych. Wymarzony docelowy port znale+li 
w tak zwanym Red House („Czerwonym 
domu”) w Aldeburgh w nadmorskim 
hrabstwie Su,olk. Od 1948 organizowa-
li w gmachach publicznych i ko%cio"ach 
okolicznych miejscowo%ci festiwal muzyki 

i sztuki. Red House zapewnia" cisz$, sku-
pienie, %wie!e powietrze i pi$kne widoki. 

Britten s"yn#" z uporz#dkowanego try-
bu !ycia i pracowito%ci. By" systematycz-
ny, staranny i zawsze dotrzymywa" termi-
nów, dlatego cenili go zarówno wydawcy, 
jak i muzycy, z którymi wspó"pracowa". 
Komponowa" codziennie. Potra)" przy-
gotowa& dziennie nawet trzydzie%ci stron 

partytury; imponuj#ce. Bra" zimne k#pie-
le, chodzi" na d"ugie spacery, jada" posi"ki 
o ustalonych porach i wcze%nie k"ad" si$ 
spa&. Nie umia" gotowa&, zadowala"y go 
najprostsze potrawy. Wieczory sp$dza" na 
wspólnym muzykowaniu z Pearsem.

Przy ca"ym ustabilizowaniu !yciowym, 
Brittena cechowa"a hu%tawka nastrojów  
i brak wiary w warto%& tego, co komponu-
je. Przed wyst$pami – czy to jako pianista, 
czy jako dyrygent – miewa" napady l$ku. 
Twierdzi", !e nie jest wystarczaj#co przy-
gotowany, !e poniesie artystyczn# kl$sk$. 
Wszystkie obawy i w#tpliwo%ci znika"y, 
gdy wkracza" na estrad$. Pears pomaga" 
mu roz"adowywa& stres i rozwi#zywa& 
wszelkie problemy. By" "agodny, cierpliwy 
i opieku'czy. Zapewne tak!e konsekwent-
ny i stanowczy. (piewak Robert Tear, 
który go dobrze zna", wspomina go jako 
„zielonookiego potwora”, zazdrosnego  
zaborczego.

Od Brittena, bez Brittena

Wspomniany ju! Robert Tear twierdzi: 
„Ciekawe, jak# muzyk$ móg"by pisa& Brit-

ten, gdyby zakocha" si$ w Domingu lub 
Pavarottim”.

Trudno powiedzie&, czy dominuj#ca po-
zycja muzyki wokalnej w dorobku Britte-
na to konsekwencja zainteresowa', czy te! 
wynik zwi#zku ze %piewakiem. Faktem jest, 
!e w wi$kszo%ci utworów g"os tenorowy 
odgrywa g"ówn# rol$, a Pears by" nie tylko 
prawykonawc# tych partii, lecz posiada-

czem g"osu o konkretnej skali, barwie i ar-
tykulacji – fundamentu dla konstruowania 
linii melodycznej i harmonizacji. Zdaniem 
niektórych muzykologów, fundament by" 
zarazem ci$!arem i ogranicza" wyobra+ni$ 
Brittena. Je%li z tak# „kul# u nogi” Britten 
wzlatywa" tak wysoko, to dok#d dolecia"by 
bez Pearsa?

Po raz pierwszy dedykowa" mu kompo-
zycj$ w 1938. By"a to ostatnia pie%' – „Being 
Beauteous” – z cyklu „Les Illuminations” 
do wierszy Rimbauda. Napis na partyturze 
brzmi: „To P.N.L.P” (Peter Neville Luard 
Pears). Pierwszym utworem od pocz#t-
ku pisanym dla partnera by" cykl „Seven 
Sonnets of Michelangelo”. Jedno z najwa!-
niejszych dzie" Brittena, które dane by"o 
Pearsowi prawykona&, to „War Requiem” 
– „Requiem wojenne”, skomponowane na 
konsekracj$ katedry w Coventry, odbudo-
wanej ze zniszcze' wojennych. W zamy%le 
kompozytora trzy solowe partie wokalne 
mieli wykona& przedstawiciele trzech nacji 
uwik"anych w wojenny kon-ikt: Niemiec 
(Dietrich Fischer-Dieskau), Rosji (Galina 
Wiszniewska; wzi$"a udzia" dopiero w na-
graniu) i Wielkiej Brytanii (Peter Pears). 
Oto wczorajszy „objector” przemówi" jako 
g"os walecznego narodu angielskiego.

Z my%l# o Pearsie kreuj#cym g"ówne 
postaci tenorowe powsta"y mi$dzy inny-
mi opery „Albert Herring”, „Billy Budd”, 
„Turn of the Screw”, „Sen nocy letniej”, 
„Curlew River” i „(mier& w Wenecji”,  
a tak!e „Serenada” na tenor, róg i smycz-
ki, „Canticles” i cykl pie%ni chi'skich na 
tenor i gitar$. 

Red House – drugi 

 i ostatni dom  

Brittena i Pearsa  

w Aldeburgh

Peter Pears (1970)

Peter Pears  

w operze  

Brittena  

„Billy Budd”
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Oczywi%cie Britten nie zastrzeg" nigdzie, 
!e jego kompozycje mog# by& %piewane 
wy"#cznie przez przyjaciela, ale rzadko 
bywa" zadowolony z innych wykona'. 
Odbiera" je jako „obce”, dalekie od jego 
intencji.

Czy Pears zrobi"by karier$, gdyby nie 
spotka" Brittena? Na pewno, cho& mo!e 
nie w tak wyj#tkowym, „skrojonym na 
miar$” repertuarze. By" powa!anym inter-
pretatorem pie%ni, zw"aszcza niemieckich 
(Schubert, Schumann) i oratoriów. Za-
s"yn#" jako Ewangelista w obu „Pasjach” 
Bacha. Pozostawi" te! klasyczne interpre-
tacje wybranych kantat lipskiego kantora. 
Wyst$powa" na scenie londy'skiej Covent 
Garden, mediola'skiej La Scali, Wiednia, 
Zurychu, Monachium, Rzymu i Nowego 
Jorku (Metropolitan Opera) 

W 1978 otrzyma" od królowej tytu" 
szlachecki.
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G"os Petera Pearsa do dzi% budzi kon-

trowersje. Wszyscy s# zgodni co do jedne-
go: nie by" to g"os, który dawa" si$ polubi& 
od razu. Ci, którzy s"yszeli Pearsa na !ywo, 
dodaj#, !e w nagraniach jego g"os brzmi 
gorzej – bardziej nosowo, cienko, nieprzy-
jemnie, jak mawiano – „niem$sko” i nie-
naturalnie, „sucho i blado”. I do tego ten 

wzorowy angielski akcent, którym zazna-
cza" wszystkie wykonywane pie%ni i arie, 
bez wzgl$du na ich kompozytorsk# pro-
weniencj$; przys"owiowy wr$cz angielski 
letni temperament. 

Pomawiano go o manieryczno%& i co% 
w tym jest, bowiem manier$ mo!na "atwo 
sparodiowa&. Sposób %piewania Pearsa 
doczeka" si$ wy%mienitych parodii – Dud- 
leya Moore’a i Petera Cooka.

Peterowi Pearsowi tak!e nie mo!na od-
mówi& poczucia humoru. W inscenizacji 
„Snu nocy letniej” wyst#pi" w przebraniu 

drag queen i sparodiowa" sam# Joan Su-
therland za sceny ob"#kania .ucji z Lam-
mermooru.

Pears i jego kreacje wokalne stworzy"y 
ca"# szko"$ interpretacji. Zdaniem Tea- 
ra, mia"y z"y wp"yw, tzw. „efekt Pearsa” 
na kilka pokole' angielskich tenorów.  
W jednym Tear oddaje mu sprawiedli-
wo%&: mia" wyborn# dykcj$ i sposób kszta"-
towania frazy. M"odsi tenorzy, jak Ian  
Bostridge, potra)# zdystansowa& si$ od 
maniery, chyl#c g"ow$ przed kultur# 
%piewu. Wed"ug Bostridge’a, Britten by" 
%wiadom ogranicze' g"osu przyjaciela  
i rozmy%lnie wykorzystywa" je do celów es-
tetycznych – id#c w gór$ skali, Pears musia" 
pokona& trudno%ci emisji, a powsta-
"e napi$cie emocjo-
nalne wspomaga"o 
ekspresj$ roli. Na 
przyk"ad jako Quint 
w „Turn of the Screw” 
Pears do dzi% jest nie-
do%cigniony.

Inny angielski tenor, Mark Padmore, 
uwa!a, !e mnogo%& wspó"czesnych do-
brych nagra' dzie" Brittena odbiera Pear-
sowi prawo do kanoniczno%ci.

Tenor Neil Mackie, który by" uczniem 
Pearsa, opowiada, !e mia" on dwa ulubio-
ne d+wi$ki na swojej skali g"osu (Fis i G) 
i wokó" tych d+wi$ków zbudowanych jest 
wiele motywów partii tenorowych Brit-
tena. Kompozytor cz$sto dostosowywa" 
ostateczny przebieg linii g"osu tenorowe-
go do „zapotrzebowania” Pearsa.

Charakterystyczne cechy g"osu Pearsa 
wykorzystywa" nie tylko Britten. Witold 
Lutos"awski napisa" dla niego (i na jego 

pro%b$) cykl pie%ni „Paroles tissées” (1965) 
do s"ów Chabruna, który Pears prawyko-
na" w 1965 roku na Festiwalu w Aldeburgh 
z orkiestr# pod dyrekcj# kompozytora. 
Lutos"awski wspomina": „By"a to bardzo 
pami$tna dla mnie wspó"praca. To by" 
artysta wielkiego kalibru. Pozna"em go, 
gdy wyst$powa" na Warszawskiej Jesie-
ni. Britten gra" wówczas na fortepianie. 
Po wyst$pach Peter Pears zwróci" si$ do 
mnie z zapytaniem, czybym napisa" utwór 
dla niego. Zabra"em si$ do tego z du!ym 
zapa"em i przyjemno%ci#. […] Gdy wyst$-
powali%my razem po raz ostatni, w Saint-
Louis, mia" sze%&dziesi#t osiem lat. (piewa" 
wtedy najlepiej pod ka!dym wzgl$dem –  

i wokalnie, i muzycznie by"o 
to bezwzgl$dnie najlepsze 
wykonanie”. 

Na zawsze

Po operacji serca, dwa lata 
przed %mierci#, kiedy Pears 
pojecha" do Nowego Jor-
ku na premier$ „(mierci  
w Wenecji”, Britten napisa" 
do przyjaciela wzruszaj#-
cy list. Wyznaje Pearsowi 
mi"o%& i podziw. Nazywa 
go „ukochanym sercem” 
i „najwi$kszym artyst#”. 

Pyta: „Czym!e zas"u!y"em na to, !e mog$ 
teraz pisa& do takiego artysty i cz"owieka?”.

Pears odpowiedzia": „To ty da"e% mi 
wszystko. Jestem twoim ustnikiem i !yj$ 
w twojej muzyce.”

Zostali pochowani w s#siednich grobach 
na cmentarzu przy ko%ciele w Aldeburgh.

Jedna z odmian pi$knych kwiatów – 
mieczyków zosta"a nazwana „Peter Pears”.

Stulecie urodzin %piewaka )rma Decca 
uczci"a wydaniem 6-p"ytowego albumu  
z wyborem nagra': Peter Pears – Anni-
versary Tribute – Decca 2010 (0289 478 
2345 2)    ◆

Partytura  

„Paroles tissées” 
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