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Sylwetki

Hans von Bülow
artysta po przejÊciach

Hans Guido von Bülow urodzi! si´ 
w Dreênie 8 stycznia 1830 roku 
w zamo˝nej rodzinie posiadajàcej

tytu! „Freiherr”, czyli odpowiednik angiel-
skiego barona. Nauk´ muzyki rozpoczà! sto-
sunkowo póêno, bo w wieku 9 lat, za to 
u bardzo znanego profesora - Friedricha
Wiecka, ojca Clary – ˝ony Roberta Schu-
manna. Choç ch!opcu nie brakowa!o talen-
tu, rodzice nie bardzo chcieli zaakceptowaç
muzyczne marzenia syna. Nalegali, by 
studiowa! prawo i w tym celu wys!ali go do
Lipska. Ta decyzja okaza!a si´ jednak niezbyt
fortunna z ich punktu widzenia. Nie wie-
dzieli, ˝e w Lipsku przebywa! wtedy Franci-
szek Liszt, którego von Bülow szybko po-
zna!. W!àczajàc si´ w ̋ ycie muzyczne miasta,
m!odzieniec bywa! na przedstawieniach
operowych. Najwi´ksze wra˝enie zrobi!y na
nim dzie!a Wagnera. Po premierze „Lohen-
grina”, w 1850 roku, podjà! ostatecznà decy-
zj´ o zignorowaniu rodzicielskich nakazów 
i poÊwi´ceniu si´ muzyce. W tym samym ro-
ku, ju˝ z rekomendacji Wagnera, otrzyma!
swojà pierwszà posad´ dyrygenta w Zuri-
chu. Rok póêniej pojecha! do Weimaru, by
doskonaliç umiej´tnoÊci pianistyczne pod
okiem Liszta. Ci´˝ko pracowa!, by opano-
waç wszystkie techniczne niuanse, koniecz-
ne do wykonaƒ tak modnych w owym cza-
sie wirtuozowskich koncertów.

W 1853 roku wyruszy! w swojà pierwszà
tras´ koncertowà. Odwiedzi! wtedy Wie-

deƒ, Pest, Drezno, Karlsruhe, Brem´, Ham-
burg i Berlin. Szybko zyska! renom´ nie tyl-
ko w Niemczech, lecz tak˝e w innych kra-
jach Europy. Niestety, równie szybko si´
okaza!o, ˝e choç Bülow jest wspania!ym
muzykiem, to ma te˝ wyjàtkowo trudny
charakter. Posad´ w Zurichu straci! w wyni-
ku konfliktu z orkiestrà.

ZnajomoÊç z Lisztem by!a dla Bülowa nie
tylko okazjà do nauki pianistyki i kompozy-
cji. Okaza!a si´ tak˝e istotna dla jego ˝ycia
uczuciowego. W 1857 roku poÊlubi! córk´
kompozytora – Cosim´. Trzy lata póêniej
urodzi!o im si´ pierwsze dziecko, Daniela, 
a w 1863 przysz!a na Êwiat Blandine. 
W 1864 roku Bülow otrzyma! posad´ dyry-
genta w operze dworskiej w Monachium.
W!aÊnie tam zdoby! najwi´kszà renom´.
Dyrygowa! m.in. dwiema premierami oper
Wagnera – „Tristanem i Izoldà” – oraz
„Âpiewakami norymberskimi”. Oba przed-
stawienia odnios!y wielki sukces. Kierowa!
tak˝e nowo otwartym monachijskim kon-
serwatorium, uczàc tam gry na fortepianie.

Niestety, w tym czasie Cosima wda!a si´
w romans z Wagnerem i w 1868 roku osta-
tecznie porzuci!a m´˝a, zabierajàc ze sobà
obie córki. Po rozwodzie Hans wyjecha! 
na troch´ do Florencji, aby pogodziç si´ 
z ˝yciowà pora˝kà. Nigdy jednak nie znie-
nawidzi! Wagnera i do koƒca ˝ycia przygo-
towywa! jego dzie!a.

W 1872 roku Bülow ponownie wyruszy!
w podró˝ koncertowà. Tym razem odwie-
dzi! Angli´ oraz USA. B´dàc w Bostonie, za-
gra! tam jako pierwszy „Koncert fortepia-
nowy b-moll” Czajkowskiego. Utwór, który
dziÊ stanowi kanon literatury pianistycznej,
wtedy by! przez niektórych uwa˝any za
niewykonalny. Koncert odby! si´ 25 paê-
dziernika 1875. Orkiestr´ poprowadzi! Ben-
jamin Johnson Lang. Premiera okaza!a si´
sukcesem, choç obecny wÊród publicz-
noÊci George Whitefield Chadwick napisa! 
w swoim pami´tniku: „Nie mieli zbyt wielu
prób i puzony wyraênie êle wesz!y w Êrod-
kowym tutti pierwszej cz´Êci. Da!o si´ wte-
dy s!yszeç von Bülowa, który od fortepianu

Choç by! Êwietnym pianistà, Êwiat pami´ta go 
g!ównie jako dyrygenta. Ukocha! Wagnera 
tak mocno, ˝e przyzwala! na romans swojej ˝ony 
z kompozytorem, a potem !ka! jak dziecko na jego
pogrzebie. Wspó!pracowników traktowa! szorstko, 
ale efektem by!y niezapomniane wykonania. 
W styczniu min´!a 180. rocznica jego urodzin.

Ryszard Wagner 
– bezkrytycznie 

uwielbiany przez Bülowa

˚ona von Bülowa, 
Cosima, zostawi!a go 

dla Wagnera.

Maciej ¸ukasz 
Go!´biowski
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pe!nym g!osem zaÊpiewa!: 'do diab!a z tà
blachà' (the brass may go to hell)”. Sam pia-
nista okreÊli! koncert jako oryginalny i szla-
chetny, choç w póêniejszych latach wy!àczy!
go ze swego repertuaru.

W latach 1878-1880 Bulow pracowa! jako
dyrygent w Hanowerze. Musia! jednak
odejÊç po bójce z tenorem w czasie próby
Wagnerowskiego „Lohengrina”. Pechowy
Êpiewak mia! wykonaç rol´ tytu!owà, czyli
tajemniczego !ab´dziego rycerza. Zdener-
wowany Bülow nazwa! go rycerzem Êwiƒ.
W 1880 roku dyrygent objà! posad´ w Mei-
ningen. Kierowa! tam orkiestrà, która 
w owym czasie nie nale˝a!a do wybitnych.
Upór i silny charakter Bülowa sprawi!y, ˝e
wyniós! jà na poziom mistrzowski. Jednym
z jego podstawowych wymagaƒ by!o, aby
muzycy wszystkie partie grali z pami´ci. Za-
wsze powtarza!, ˝e „trzeba mieç partytur´ 
w g!owie, a nie g!ow´ w partyturze”. Wpro-

wadzi! tak˝e dwie nowoÊci w samym instru-
mentarium. Po raz pierwszy wykorzysta!
pi´ciostrunowe kontrabasy oraz kot!y z pe-
da!owym systemem zmiany stroju. DziÊ
obie te innowacje sà standardem w wi´kszo-
Êci orkiestr symfonicznych. 

Mia! w zwyczaju ustawiaç na estradzie
dwa fortepiany, gdy gra! coÊ jako solista 
z orkiestrà. Jeden sta! klawiaturà w stron´
publicznoÊci, drugi – w stron´ orkiestry.
Bülow ju˝ w trakcie wykonania decydowa!,
przy którym usiàdzie. Zdarzy!o si´, ˝e 
w trakcie koncertu, kiedy na scenie sta! aku-
rat tylko jeden fortepian, za˝àda! jego obró-
cenia. Zapytany potem o powód stwierdzi!,
˝e wÊród publicznoÊci by!a pewna dama,
która ciàgle si´ wachlowa!a, rozpraszajàc go
nieznoÊnie. Nie cierpia! tak˝e wr´czania po
koncercie kwiatów lub wieƒców. KtóregoÊ
razu odmówi! ich przyj´cia mówiàc: „To
pomy!ka, nie jestem wegetarianinem!”.

W czasie swojej pracy w Meiningen
Bülow pozna! m!odego Ryszarda Straussa.
Nie zachwyci! si´ nim z poczàtku, ale zmie-

ni! zdanie po wys!uchaniu fragmentów „Se-
renady”. U˝y! potem swoich wp!ywów, by
zapewniç Straussowi sta!à posad´ dyrygen-
ta. Pod koniec lat 80. XIX wieku artysta za-
mieszka! w Hamburgu, wyje˝d˝a! jednak
cz´sto na koncerty jako dyrygent i pianista.
Oko!o roku 1890 podupad! na zdrowiu. 
Zacz´!y si´ chroniczne bóle g!owy, które
uniemo˝liwia!y prac´ i normalne ˝ycie. 
Lekarze zdiagnozowali guza po!o˝onego 
w okolicy karkowych nerwów korzenio-
wych. Zalecono zmian´ klimatu na cieplej-
szy i bardziej suchy. W efekcie muzyk 
znalaz! si´ w Kairze, gdzie zmar! w hotelu 
12 lutego 1894, w wieku 64 lat.

Z powodzeniem !àczàc karier´ pianisty 
i dyrygenta, Hans von Bülow wywiera!
wp!yw na Êwiatowà kultur´ muzycznà 
w drugiej po!owie XIX wieku. Zna! i przy-
jaêni! si´ z najwi´kszymi twórcami tamtych
czasów, od Wagnera i Liszta, po Brahmsa,
Czajkowskiego czy Ryszarda Straussa. Wy-
konywa! ich dzie!a, dyskutowa! o kszta!cie
nowych utworów, pomaga!, a czasem kryty-
kowa!. Despotycznym charakterem zrobi!
sobie kilku wrogów, ale jako dyrygent
sprawdza! si´ znakomicie. Nale˝a! do grona
tych mistrzów batuty, z którymi nikt nie
próbowa! dyskutowaç. Jego zdanie by!o tak
samo ostateczne jak jego interpretacje. Po-
zostawi! po sobie tak˝e mas´ anegdot,
Êwiadczàcych o jego poczuciu humoru i dy-
stansie do siebie, muzyki i Êwiata. Choç nie-
zbyt szcz´Êliwy w ˝yciu osobistym, umia!
daç z siebie wszystko jako artysta. Tego mu
nigdy nie zapomnimy.  "

Tablica pamiàtkowa na domu, 
w którym artysta przyszed! na Êwiat.

List 
Bülowa 

do 
przyjaciela

Dyrygent 
z orkiestrà w trakcie trasy 

koncertowej po USA

Sylwetki

Bülow i Otto 
von Bismarck
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