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rudno powiedzie!, dlaczego Hein- 
rich Wilhelm Ernst nie ma dzi" kon-
kursu swojego imienia, ani setek p#yt  

ze swoimi utworami. By! mo$e nie przy-
szed# jeszcze jego czas? To, co dzieje si% 
obecnie z twórcami baroku dzi%ki odkry-
ciu na nowo Bacha, a pó&niej w 1930 roku 
Vivaldiego, nie jest jeszcze dane artystom 
XIX-wiecznym. Nie pasjonuj' si% nimi 

muzykolodzy; nie próbuj' poszukiwa! 
ich utworów wybitni instrumentali"ci.  
Z tamtego czasu znamy wci'$ te same 
nazwiska, które przetrwa#y dziejowe bu-
rze. Pomijaj'c najwi%kszych geniuszy, 
publiczno"! zna i podziwia takich twór-
ców jak Anton Rubinstein, Josef Gabriel 
Rheinberger czy Carl Reinecke, ale ju$ 
kompletnie nic nie wie o artystach takich 
jak Hans Rott, który zmar# w wieku 25 
lat, popadaj'c wcze"niej w ob#%d, a któ-
rego symfonie wyprzedza#y swoj' wielko-
"ci' utwory Mahlera. Nawet wspominany 
kiedy" na naszych #amach Charles Alkan 
wci'$ czeka na nale$ne mu miejsce w"ród 
najwi%kszych. Do grona nies#usznie za-
pomnianych mo$na zaliczy! tak$e Hein-
richa Wilhelma Ernsta.

K#opoty z napisaniem jego biogra(i 
zaczynaj' si% ju$ na wst%pie. Przez d#ugie 

lata jako dat% urodzin Ernsta podawano 
b#%dnie 6 maja 1814 roku. By! mo$e zawi-
nili rodzice skrzypka, którzy "wiadomie 
nieco go odm#odzili, by d#u$ej móg# kon-
certowa! po Europie jako cudowne dziec-
ko. W rzeczywisto"ci Heinrich urodzi# si% 
8 czerwca 1812 roku w Brnie, zwanym 
wówczas Brünn. Ustali# to w 2008 roku 
Mark Rowe, autor jedynej dot'd ksi'$ki 
o tym arty"cie („Heinrich Wilhelm Ernst: 
Virtuoso Violinist”; Ashgate 2008). Jemu 
tak$e zawdzi%czamy próby odnalezienia  
i zebrania wszelkich dokumentów zwi'-
zanych z $yciem Ernsta, co okaza#o si% 
prac' trudn', a czasem beznadziejn'.

O rodzinie Ernsta wiemy tylko tyle, $e 
by#a wyznania $ydowskiego i prawdopo-
dobnie nie nale$a#a do biednych. Ch#o-
piec zacz'# gra! na skrzypcach stosunko-
wo pó&no, bo w wieku 9 lat, ale okaza# si% 
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talentem w czystej postaci. Post%py robi# 
b#yskawicznie i prywatne lekcje wkrótce 
zamieni# na klas% wiede)skiego konser-
watorium. Tam, maj'c zaledwie 13 lat, 
studiowa# pod okiem najlepszych peda-
gogów. Skrzypiec uczy# go Joseph Böhm, 
którego wychowankami byli równie$ ge-
nialny wirtuoz Joseph Joachim oraz Ede 
Remenyi – muzyczny wspó#pracownik 

m#odego Brahmsa. Kompozycj% wyk#a-
da# Ignaz von Seyfried, który ucz%szcza# 
na lekcje fortepianu do samego Mozarta,  
a komponowa! uczy# si% u Albrechtsbergera  
i Wintera. 

Mimo tak zacnych profesorów, Ernst 
okaza# si% rogat' dusz', któr' zdecydo-
wanie ci'gn%#o w "wiat. W 1828 roku 
poszed# na wagary, by pos#ucha! koncer-
tu najs#ynniejszego wirtuoza skrzypiec 
– Niccolo Paganiniego. Niemal zahipno-
tyzowany, zamiast !wiczy!, chodzi# na 
kolejne 13 koncertów, które jego idol da# 
w czasie wizyty w mie"cie. Zaraz potem 
rzuci# studia i ruszy# w podró$ po Europie 
za niedo"cignionym mistrzem. Ten nie 
pozosta# ch#opcu d#u$ny i widz'c rodz'-
cy si% talent, doradzi# mu karier% solisty, 
zamiast posady w królewskiej orkiestrze 
w Monachium, któr' Ernstowi zapropo-

nowano. Obaj je&dzili po kontynencie, 
wyst%puj'c w tych samych miastach. Pu-
bliczno"! gor'co oklaskiwa#a nastoletnie-
go Ernsta, ale nie by#y to owacje tak fre-
netyczne jak po koncertach Paganiniego. 
M#odzieniec popad# w ko)cu w depresj% 
i na pi%! dni zamkn'# si% w hotelowym 
pokoju, z którego ani na chwil% nie wy-
chodzi#. Na szcz%"cie nie sko)czy#o si% 
to jakim" dramatycznym i pochopnym 
czynem. W g#owie Ernsta powsta# za to 
diabelski pomys#. Je$d$'c za Paganinim,  
zacz'# wynajmowa! pokoje nie tylko  
w tych samych hotelach co mistrz, ale rów-
nie$ w bliskim s'siedztwie jego sypialni. 
Dzi%ki temu przez "cian% móg# s#ucha! jak 
Paganini !wiczy swoje arcytrudne dzie#a,  
a korzystaj'c z w#asnego talentu, zacz'# 

si% ich uczy! ze s#uchu. By#a to w zasa-
dzie jedyna metoda na ich poznanie, bo 
utwory nie by#y jeszcze wtedy wydane 
drukiem. 

Gdy w 1830 roku we Frankfurcie pano-
wie spotkali si% ponownie, Ernst zagra# 
bezb#%dnie z pami%ci utwór „Nel cor piu 
non mi sento” Paganiniego, wzbudzaj'c 
powszechny podziw zarówno publicz-
no"ci, jak i autora. Chc'c chroni! swój 
dorobek, wirtuoz powzi'# jednak "rodki 
zaradcze. Gdy kiedy" Ernst odwiedzi# go 
w mieszkaniu, Paganini od razu schowa# 
pod #ó$ko wszystkie partytury swoich 
utworów mówi'c, $e na wszelki wypadek 
warto, by m#odzieniec nie tylko tych nut 
nie s#ysza#, ale nawet z daleka nie ogl'da#. 
Technika Paganiniego sta#a si% dla Ernsta 

niemal obsesj'. Podpatrywa#, pods#u-
chiwa#, d#ugimi godzinami !wiczy#, by 
dorówna! mu bieg#o"ci', cho! sam dys-
ponowa# godnymi podziwu umiej%tno-
"ciami. 

*wiadcz' o tym cho!by kompozycje, 
które po sobie zostawi#. Najs#ynniejsz'  
z nich jest dzi" „Elegia”, ale te$ trzeba po-
wiedzie!, $e jest ona bodaj najprostszym 
technicznie utworem Ernsta. Znacznie 
trudniejsze s' jednocz%"ciowy Concerto 
Pathetique (s-moll oraz burleska na te-
mat „Karnawa#u weneckiego”. Jego sze"! 
polifonicznych etiud zajmuje si% proble-
mami, które potem poruszy w swoich 
sonatach dopiero Eugene Ysaye. Jak je 
gra#? Wystarczy zacytowa! Berlioza: „By# 
jednym z niewielu artystów, których na-
prawd% uwielbia#em i przyk#adem talen-
tu, który najmocniej mnie fascynowa#”, 

albo wspomnianego Josepha Joachi-
ma: „Ernst by# najwi%kszym skrzyp-
kiem, jakiego w $yciu s#ysza#em, ar-
tyst', który bi# na g#ow% wszystkich 
innych. Kto nie s#ysza# jego gry, nigdy 
si% nie dowie, jak pe#na tre"ci i emocji 
mo$e by! skrzypcowa kantylena”. Czy 
dorównywa# Paganiniemu? Technicz-
nie by# mo$e mniej idealny i nie by#o  
w nim owej ognistej brawury, za to wie-
lu podkre"la#o jego wyj'tkowe brzmie-
nie i emocje, jakie umia# wzbudzi!  
w s#uchaczach. Paganini by# showma-
nem. Ernst, poza wirtuozeri', szuka#  
w muzyce ekspresji. 

Od 1830 roku $ycie m#odego artysty 
sk#ada#o si% niemal wy#'cznie z kolej-
nych podró$y koncertowych. Wiód# $y-
wot w%drowca, mieszkaj'c w hotelowych 
pokojach. Dni sp%dza# na !wiczeniu  
i komponowaniu, a wieczorami wyst%po-
wa# przed $'dn' wra$e) publiczno"ci'. 
Niewiele wiemy o szczegó#ach jego $ycia. 
Jest to o tyle zaskakuj'ce, $e przecie$ nie 
by# odludkiem. Po"wi%ci# si% karierze. +y# 
w"ród ludzi i dla ludzi, a mimo to pozo-
staje postaci' mocno tajemnicz'. Wiado-
mo na pewno, $e w 1842 roku w Brukseli 
kilkakrotnie zagra# na altówce „Harolda  
z Italii” Berlioza, pod dyrekcj' kompozy-
tora. Po 1844 roku osiedli# si% natomiast 
w Anglii, gdzie wszed# w sk#ad Beethoven 
Quartet Society, graj'c Beethovenowskie 
kwartety w towarzystwie najwybitniej-
szych artystów epoki – Josepha Joachima, 
Henryka Wieniawskiego i Alfredo Piat-
tiego. W 1862 roku podupad# na zdrowiu, 
cierpi'c z powodu nasilaj'cych si% ner-
wobóli. Ostatecznie uniemo$liwi#y mu 
one dalsz' karier%. Siedem ostatnich lat 
$ycia sp%dzi# na zas#u$onej, cho! wczes- 
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nej emeryturze, g#ównie w Nicei. Tam te$ 
zmar# w wieku 53 lat, 8 pa&dziernika 1865 
roku.

*mier! Ernsta zako)czy#a nie tylko 
jego karier%. By#a te$ pocz'tkiem ko)-
ca pami%ci o tym wielkim muzyku. Jego 
piekielnie trudne utwory nie w smak by#y 
nawet najwi%kszym wirtuozom, którzy 
rzadko ryzykowali swoje palce, by je po-
zna! i pokaza! publiczno"ci. Gdy nasta#y 
czasy fonogra(i, ani Kreisler, ani Kubelik, 
Elman, Milstein, ,ibaud 

czy Heifetz nie 
nagrali niczego z dorobku Ernsta. 
On sam nie mia# uczniów, którzy mogli-
by pokaza! potomnym jego kompozycje  
i by! $ywymi przeka&nikami skrzypcowej 
metody. Nie zachowa#y si% $adne doku-
menty ani akta urz%dowe. Nie by#o po-
tomków ani orkiestr, w których by gra#, 
czy instytucji, które mog#yby si% przyczy-
ni! do poznania szczegó#ów $ycia artysty. 
Ci'g zbiegów okoliczno"ci sprawi#, $e 
cz#owiek tak znany i ceniony kompletnie 
si% rozmy# na przestrzeni zaledwie kilku-
dziesi%ciu lat. Jego akta z wiede)skiego 
konserwatorium zagin%#y. W Holokau-
"cie zg#adzono ca#' pozosta#' przy $yciu 
rodzin% i rozgrabiono maj'tek, a Brno, 
w którym si% urodzi#, zosta#o zniszczone 
w czasie II wojny "wiatowej. Dobrze, $e 
uda#o si% chocia$ powiesi! pami'tkow' 
tablic% na domu, w którym przyszed# na 

"wiat. Jakby tego by#o ma#o, po 1945 roku 
w Nicei ulica jego imienia zosta#a prze-
mianowana, a archiwa wydawcy, Chap-
pella, sp#on%#y w 1964 roku.

Na szcz%"cie, po latach kompletnego 
zapomnienia, dorobek Ernsta powo-
li wychodzi na "wiat#o dzienne, przy-
czyniaj'c si% do przypomnienia "wiatu  
o genialnym w%drownym skrzypku. Dzi" 
p#yty z jego muzyk' nagrywaj' wspó#-
cze"ni mistrzowie smyczka: Vadim Re-
pin, Ruggiero Ricci, Maxim Vengerov, 

Ilya Grubert, Aaron Rosand, Ingolf 
Turban, Gidon Kremer czy Ilya Grin-
golds. Pozostaje mie! nadziej%, $e przyj-
dzie czas, gdy jednym tchem b%dziemy 
wymienia! nazwiska Wieniawskiego, 
Sarasatego, Joachima czy Vieuxtemps’a  
i w#a"nie Ernsta. Jego znaczenie dla roz-
woju skrzypcowej wirtuozerii jest nie 
mniej istotne, a do tego zapisa# si% na kar-
tach historii muzyki tak$e innymi wa$ny-
mi faktami. W swojej ksi'$ce Rowe pisze: 
„To on z sukcesem przekona# Roberta 
Schumanna, aby profesjonalnie zaj'# si% 
muzyk' oraz uratowa# karier% m#odego 
Joachima. Ponadto wynalaz# kilka no-
wych technik skrzypcowych, szczególnie 
w kwestii gry pizzicato lew' r%k' oraz 
-a$oletów. By# pierwszym $ydowskim 
wirtuozem, który podbi# Europ%, wzorem 
i pionierem dla wszystkich nast%pnych. 
Wreszcie, poza stworzeniem w#asnych, 
niezwykle popularnych i trudnych utwo-
rów, zapisa# si% jako ten, który na nowo 
odkry# dla "wiata pó&ne kwartety Beetho-
vena, wtedy mocno niedoceniane i ma#o 
znane”. 

Ernst to cz#owiek, o którym warto pa-
mi%ta! nie tylko w kontek"cie niedawne-
go Konkursu Wieniawskiego, z którym 
przecie$ grywa# w Londynie.  ■
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