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W dzisiejszym Êwiecie 
wyglàd liczy si´ na równi 

z umiej´tnoÊciami. 
Media ch´tnie 

pokazujà pi´knych ludzi; 
dotyczy to tak˝e 

Êwiata muzyki klasycznej. 
Skrzypce majà swojà 
Anne Sophie Mutter, 

fortepian nabiera blasku 
pod palcami 

Helene Grimaud, 
a klarnet o˝ywa 

dzi´ki Sharon Kam. 
I choç instrumenty 

d´te blaszane 
stanowià domen´ 

m´˝czyzn, tak˝e tu 
znalaz! si´ 

mi!y dla oka wyjàtek 
– Alison Balsom. 

Maciej ¸ukasz 
Go!´biowski
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M ajàc w pami´ci sylwetki najwy-
bitniejszych klasycznych tr´ba-
czy ostatnich lat, na czele 

z Maurice’em Andre, Davidem Hickma-
nem, Hakanem Hardenbergerem czy
Siergiejem Nakariakowem, trudno si´ 
pozbyç wra˝enia, ˝e to instrument dla sil-
nych facetów. Zresztà by!y w historii 
czasy, gdy na tràbkach mogli graç tylko
wybraƒcy, wÊród których nie widywano
kobiet. DziÊ panie coraz cz´Êciej !amià ka-
nony. Prowadzà miejskie autobusy, latajà
za sterami myÊliwców, s!u˝à w elitarnych
jednostkach wojskowych. Coraz cz´Êciej
mo˝na je te˝ zobaczyç w orkiestrach sym-
fonicznych i to nie tylko za pulpitami fle-
tów, klarnetów czy wiolonczel, lecz tak˝e
w sekcji instrumentów d´tych blaszanych.
Okazuje si´, ˝e z pozoru delikatne kobie-
ce cia!o radzi sobie fantastycznie nawet 
z tak wymagajàcym instrumentem jak
tràbka. Przyk!adem mo˝e byç zdobywczy-

ni tegorocznej nagrody Brit Classical
Award w kategorii „Best Female Artist” –
Alison Balsom.

Przysz!a na Êwiat w angielskim Hert-
fordshire w roku 1978. Rodzice szybko
pokazali ma!ej Alison uroki muzyki kla-
sycznej, w której zakocha!a si´ od pierw-
szego us!yszenia. Do dziÊ wspomina, ˝e
pierwszym utworem, jaki us!ysza!a, by!
koncert klarnetowy A-dur Mozarta grany
przez Michaela Collinsa. Jednak nie klar-
net mia! si´ staç jej instrumentem. Nieco
póêniej, w wieku oko!o oÊmiu lat, w Bar-
bican Centre s!ucha!a Hakana Hardenber-
gera i po raz pierwszy w ˝yciu koncertu na
tràbk´ Johanna Nepomuka Hummla. Od
tej chwili wiedzia!a, co chce robiç. 

Po ukoƒczeniu nauki w Guildhall 
School w Londynie i otrzymaniu nagrody
za najpi´kniejszy dêwi´k na konkursie
Maurice’a Andre w Pary˝u, Alison Bal-
som po latach znów spotka!a Hardenber-
gera – tym razem jako jego uczennica. Jak

mówi: „Nauczy! mnie, ˝e problem tkwi
nie w samym instrumencie, ale w umie-
j´tnoÊci tworzenia muzyki. Wszystko, co
si´ robi, musi stanowiç jakiÊ przekaz, mu-
si coÊ znaczyç. JeÊli uda si´ zapomnieç 
o instrumencie i myÊleç tylko o komuni-
kacji poprzez muzyk´, to ma si´ uczucie
odkrywania czegoÊ wcià˝ na nowo. I to
jest ekscytujàce!”.

Mistrzowskie opanowanie techniki
sprawi!o, ˝e Angielka faktycznie mo˝e 
zapomnieç o walce cz!owieka z materià.
Poza opanowaniem klasycznego repertu-
aru na tràbk´, jak choçby koncert Hayd-
na czy wspomnianego Hummla, Balsom
poszukuje nowych utworów, które mo˝e
wykonywaç i nagrywaç. Przez wieki tràb-
ka by!a wykorzystywana g!ównie jako in-
strument wojskowy, a potem co najwy˝ej
jako cz´Êç orkiestry, wi´c repertuar solo-
wy jest ograniczony. Rozwiàzaniem sà
transkrypcje kompozycji powsta!ych na

inne instrumenty lub na g!os. Balsom
ustawi!a poprzeczk´ bardzo wysoko. Na
p!ycie „Caprice”, wydanej przez EMI 
w 2006 roku, umieÊci!a wykonania ta-

kich utworów, jak „Kaprys nr 24” Pa-
ganiniego, pieÊni Manuela de Falla, tan-
ga Astora Piazzoli, miniatur´ „Syrinx”
Debussy’ego czy piekielnie trudna aria
Królowej Nocy z „Czarodziejskiego fle-
tu” Mozarta. Wszystkie te kompozycje
dzi´ki Balsom nabra!y nowego wymiaru.
Szczególne wyzwanie stanowi! na pewno
kaprys skrzypcowy: „MyÊlenie o Pagani-
nim sprawia!o, ˝e mia!am nieraz proble-
my z zaÊni´ciem. Mimo wszystko bardzo
chcia!am si´ z tym zmierzyç. Wiedzia-
!am, ˝e jeÊli si´ uda, efekt b´dzie znako-
mity. Na tràbce wprawdzie nie da si´ 
zagraç wielodêwi´ków, ale mo˝na uzy-
skaç podobne efekty innymi metodami.
To naprawd´ bardzo wszechstronny ins-
trument, a ja staram si´ to pokazaç jak
najpe!niej”.

Inne dotàd wydane p!yty Alison Balsom
zawierajà muzyk´ na tràbk´ i organy, 
a tak˝e dzie!a J. S. Bacha przeznaczone na

tràbk´ lub specjalnie zaaran˝owane. Mo˝-
na us!yszeç m.in. „Saraband´” ze suity 
d-moll na wiolonczel´ solo, „Gigue’a” 
z partity skrzypcowej E-dur, a tak˝e s!yn-
nà „Badineri´” ze suity orkiestrowej 
h-moll. Cz´Êç aran˝acji Balsom napisa-
!a sama. Najnowszym albumem tr´baczki
jest nagranie koncertów Haydna, Hum-
mla, Torellego i Nerudy, zrealizowane
wspólnie z Deutsche Kammerphilharmo-
nie Bremen, bez udzia!u dyrygenta. 

Pozamuzycznà pasjà blondw!osej ar-
tystki jest ˝eglowanie. Jak mówi, oba za-
j´cia wymagajà szczególnie du˝ego zaan-
ga˝owania na poczàtku. Wiele si´ trzeba
nauczyç, ˝eby osiàgnàç dobry wynik. Po-
tem jednak to ju˝ czysta przyjemnoÊç.
Trudno zaprzeczyç. Czekamy na kolejne
p!yty, majàc nadziej´, ˝e po zdobyciu 
w tym roku Brit Award o Balsom tak˝e 
w Polsce b´dzie s!ychaç wi´cej. Jej
dêwi´k, technika i uroda to wystarczajàca
rekomendacja.  "
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