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AktualnoÊci

Spotkanie 
z Andreasem Staierem

Maciej ¸ukasz Go!´biowski

Czy po wizycie w Warszawie, 
na festiwalu Chopin i jego Europa, 
mo˝emy mieç nadziej´, ˝e nasz 
narodowy kompozytor stanie si´ 
jednym z pana ulubionych twórców? 
A mo˝e doczekamy si´ nagraƒ jego
muzyki na dawnych instrumentach 
w wykonaniu Andreasa Staiera?
Chopin od dawna nale˝y do moich ulubio-
nych kompozytorów, wi´c nic w tej kwestii nie
musi si´ zmieniaç. JeÊli do tej pory nie zde-
cydowa!em si´ nagrywaç jego muzyki, to wyni-
ka to z wyborów, które sà troch´ poza mnà. 
W ˝yciu muzyka tak si´ czasem dzieje, ˝e musi
poczekaç na w!aÊciwy moment, aby si´ zajàç

twórczoÊcià któregoÊ z wielkich mistrzów
kompozycji. 
Podziwiam geniusz Chopina, ale na razie nie
widz´ siebie jako wystarczajàco dobrego inter-
pretatora jego dzie!. Dlatego gram go g!ównie
dla siebie, w domu i tylko czasem umieszczam
niewielki fragment w programie koncertu.
Mo˝e kiedyÊ si´ to zmieni. Zobaczymy.

Czy koncert fortepianowy Fielda 
przygotowywa! pan specjalnie 
z myÊlà o warszawskim festiwalu?
Nagra!em go z Concerto Köln ju˝ 11 lat temu,
ale od tego czasu prawie go nie wykonuj´ na
˝ywo. Ten utwór wymaga du˝ej orkiestry

akompaniujàcej i trudno przekonaç organiza-
torów festiwali, by umieÊcili go w programie.
Cz´sto spotykam si´ ze stwierdzeniem, ˝e sko-
ro ju˝ majà sprowadziç tylu instrumentali-
stów, to mo˝e lepiej zagraç V koncert Beetho-
vena, bo to si´ zdecydowanie lepiej sprzeda. 
Jestem wi´c wdzi´czny, ˝e tu w Warszawie 
mog!em go znowu zagraç.

Kiedy si´ga pan po utwory 
kompozytorów dziÊ zapomnianych, 
czy od razu nabiera przekonania do ich
wartoÊci i czy zdarza!o si´, ˝e z jakichÊ
dzie! pan rezygnowa!, uznajàc je 
za ma!o interesujàce?
Czytajàc ksià˝ki o muzyce, natrafiam niekiedy
na zapomnianych twórców. JeÊli coÊ mnie za-
interesuje, staram si´ dotrzeç do nut w biblio-
tekach i zamówiç kopie. Mam w domu stosy
partytur koncertów fortepianowych z ró˝nych
epok. Cz´sto bywa tak, ˝e gdy zaczynam graç
dany utwór, ju˝ po kilku chwilach stwierdzam,
˝e jest zwyczajnie s!aby. JeÊli jednak moje
pierwsze wra˝enie jest pozytywne, to potem
ju˝ zdania nie zmieniam. Przyk!adem niech
b´dà pieÊni niejakiego Burgmüllera, którego
zagram jutro z Christophem Pregardienem.
Pierwszy raz to nazwisko znalaz!em w publika-
cjach prasowych Roberta Schumanna, który
by! b!yskotliwym i kompetentnym krytykiem
muzycznym. Niestety, Burgmüller zmar! bar-

Andreas Staier jest od lat postacià popularnà 
i cenionà na Êwiecie. Jego interpretacje 
muzyki dawnej to jeden z elementów kanonu
dzisiejszego stylu wykonawczego. W Polsce 
artysta nie zdoby! jeszcze nale˝nej mu pozycji.
W czasie swojej sierpniowej wizyty 
w Warszawie odpowiada! na pytania 
dziennikarzy na konferencji prasowej. 
Oto skrót tamtego spotkania:
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Na Z a m k u
Królew-

skim w Warszawie
6 wrzeÊnia orkie-
stra Sinfonia Iu-
ventus uczci 200.
rocznic´ Êmierci
Józefa Haydna.

M!odzi muzycy wystàpià w towarzystwie
wybitnego rosyjskiego wiolonczelisty,
ostatniego ucznia Rostropowicza, Ivana
Monighettiego. W programie – dwa z cy-
klu 24 menuetów Haydna, a tak˝e jego
dwa koncerty wiolonczelowe: C-dur 
i D-dur. Zabrzmi równie˝ uwertura do
„Wesela Figara” Mozarta. 

Od 5 do 20
wrzeÊnia we

Wroc!awiu potrwa
44. edycja Mi´dzy-

narodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Festiwal odda Haendlowi ho!d w rocznic´
jego Êmierci, wystawiajàc dwa z najÊwiet-
niejszych oratoriów kompozytora: sir John
Eliot Gardiner, The Monteverdi Choir i The
English Baroque Soloists wystàpià z drama-
tycznym „Izraelem w Egipcie”, natomiast
Paul McCreesh i jego Gabrieli Consort 
& Players przedstawià publicznoÊci g!´boko
uduchowionà „Theodor´”. 

W programie festiwalu nie zabrak!o rów-
nie˝ recitali znakomitych artystów, m.in.:
Andreasa Scholla, Bernarda Finka oraz (po
raz pierwszy na festiwalu) Kronos Quartet. 

Imprez´ zamknie niezwyk!e wydarzenie –
koncert plenerowy z udzia!em gwiazdy 
Metropolitan Opera – Aleksandry Kurzak,
Orkiestry Festiwalowej oraz chórów projek-
tu „Âpiewajàca Polska”, wspomaganych
przez Chór Filharmonii Wroc!awskiej.
Koncert, na którym us!yszymy m.in. naj-
pi´kniejsze arie operowe G. Verdiego i G.
Rossiniego, poprowadzi Paul McCreesh.

11wrzeÊnia na
dziedziƒcu

toruƒskiego ratusza
i w koÊciele akade-
mickim odb´dzie
si´ inauguracja XV
Mi´dzynarodowe-
go Festiwalu Musi-
ca Antiquae Eu-
ropae Orientalis.

Impreza potrwa do 2 paêdziernika w Toru-
niu i Bydgoszczy. Jak co roku, publicznoÊç
b´dzie mia!a okazj´ s!uchaç muzyki ró˝nych
kultur – cerkiewnej, synagogalnej, bizantyj-
skiej, klezmerskiej oraz chora!u gregoriaƒ-
skiego. 12 wrzeÊnia z okazji 70. rocznicy wy-
buchu II wojny Êwiatowej artyÊci wykonajà
„Polskie requiem” Pendereckiego. 18 wrze-
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dzo m!odo na skutek ataku padaczki i nie 
pozostawi! wi´kszego dorobku, ale Schumann
napisa! o nim wyjàtkowo dobrze. PomyÊla!em,
˝e skoro umia! dostrzec geniusz Chopina 
w jego wczesnej m!odoÊci, to mo˝e w tym
przypadku równie˝ warto mu zaufaç i nie za-
wiod!em si´.

Od czego zacz´!a si´ paƒska przygoda
z wykonawstwem na zabytkowych 
fortepianach?
Od ciekawoÊci. B´dàc kiedyÊ na letnim kursie
w belgijskiej Antwerpii, w tamtejszym mu-
zeum odkry!em znakomicie zachowany forte-
pian Grafa. Gdy zaczà!em na nim graç, zrozu-
mia!em, ˝e ten instrument rozwiàzuje niektóre
problemy, z którymi nie mog!em sobie pora-

dziç na dzisiejszych fortepianach. JeÊli w!aÊci-
wie dobierze si´ repertuar, fortepian historycz-
ny mo˝e byç znacznie lepszym wyborem ni˝
steinway czy yamaha.

Podobajà si´ panu historyczne 
fortepiany, które posiada Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina?
Sà naprawd´ udane. Wczoraj gra!em na pley-
elu, który ma bardzo przestrzenne, ˝ywe
brzmienie. Jutro mam graç na erardzie, 
a ostatni koncert na festiwalu dam na grafie.
Ten ostatni zbudowa! Paul McNulty, którego
dobrze znam i jest to jeden z najlepszych bu-
downiczych kopii historycznych instrumen-
tów. W moim zawodzie bywa niestety tak, ˝e
wielkie nadzieje przeradzajà si´ w wielkie roz-
czarowania. Czasami przyje˝d˝am na koncert 
i gdy zaczynam prób´, z przera˝eniem stwier-
dzam, ˝e znacznie bardziej wola!bym graç na
wspó!czesnym fortepianie, ni˝ m´czyç si´ na
jakimÊ rozklekotanym pudle, które brzmi jak
zmywarka. 

Kwestia instrumentu silnie si´ wià˝e z muzykà,
którà chce si´ na nim graç. W dawnych cza-
sach by!o wielu budowniczych i ka˝dy stara!
si´ wnieÊç coÊ nowego. Ciekawym prze˝yciem
by!o dla mnie spotkanie z instrumentem au-
torstwa Johanna Andreasa Steina z Augsburga.
By! on budowniczym organów, klawesynów 
i fortepianów, a przy okazji grywa! na wszyst-
kich tych instrumentach. Wynalaz! jedyne 
w swoim rodzaju po!àczenie fortepianu i kla-
wesynu. Daje si´ na nim graç jak na dwóch 
instrumentach, ale tak˝e !àczyç oba w trakcie
gry dzi´ki trzem oddzielnym manua!om. JeÊli
by!o zapotrzebowanie na takie hybrydy, to 
daje nam to poglàd, jak w tamtych czasach
traktowano oba instrumenty. DziÊ nierzadko
prowadzi si´ burzliwe dyskusje, czy dany
utwór powsta! z myÊlà o klawesynie, czy forte-
pianie. Wyglàda na to, ˝e sà one bezsensowne,
bo wtedy te instrumenty traktowano praktycz-
nie jako jeden.

Obecnie instrumenty dawne prze˝ywajà
drugà m!odoÊç. Czy uwa˝a pan, 
˝e mo˝e im to otwieraç drog´ 
do muzyki wspó!czesnej i czy jest sens
pisaç dziÊ utwory przeznaczone 
na instrumenty z dawnych epok?
Jest, ale tylko wtedy, jeÊli kompozytor odniesie
si´ do historii, którà ma reprezentowaç instru-
ment. Nie mam tu na myÊli swoistego neokla-
sycyzmu, ale historycznà ÊwiadomoÊç twórcy,
zawartà w jego dziele przy u˝yciu nowocze-
snych technik. Bez sensu jest pisanie wspó!cze-
snego dzie!a ot tak po prostu, a potem dopisy-
wanie w partyturze adnotacji – na fortepian 
historyczny.

W którym miejscu przebiega granica
dla wykonaƒ na instrumentach 
historycznych? DziÊ grywa si´ na nich
ju˝ nie tylko Bacha, Chopina czy 
Schumana, ale nawet Ravela i Mahlera.
Czasem odnosz´ wra˝enie, ˝e wykonawstwo
na instrumentach historycznych szerzy si´ 
niczym z!oÊliwy nowotwór. 
JeÊli zaw´ziç to pytanie do instrumentów kla-
wiszowych, to ich najbardziej zauwa˝alny roz-
wój mia! miejsce do oko!o roku 1860. Póêniej
zmiany, które wprowadzano, nie dawa!y ju˝
tak znacznej ró˝nicy w brzmieniu czy wolume-
nie. Problem le˝y jednak nie tylko w instru-
mencie, lecz tak˝e w sposobie gry. JeÊli pos!u-
cha si´ zachowanych nagraƒ uczniów Chopina
czy Liszta, choçby Raula Koczalskiego, to od
razu wiadomo, jak inne by!o wtedy frazo-
wanie, jak inaczej gra!o si´ ozdobniki i na 
co zwracano uwag´ bardziej ni˝ dziÊ. Takich
wskazówek nie wpisywano w nutach, bo mu-
zycy po prostu wiedzieli, jak trzeba graç. Ta
tradycja bezpowrotnie przepad!a po I wojnie
Êwiatowej. JeÊli wi´c ktoÊ chce graç póêno-
romantyczne utwory, to zamiast si´gaç po 
instrumenty z tej epoki, mo˝e si´ skupiç na
ówczesnej estetyce wykonawczej.
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Klasyka
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