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si!"ka „100 przebojów muzyki kla-
sycznej” Roberta Ginalskiego, opu-

blikowana przez wydawnictwo Elf,  
z pewno#ci! kusi. Do zakupu zach$caj! do-
%!czone do niej cztery p%yty, umiarkowana 
cena oraz &luterne has%o z ok%adki – „Ksi!"-
ka o muzyce, któr! czyta si$ jak powie#'”. 
Do potencjalnego czytelnika krzyczy du"! 
czcionk! tak"e cytat z recenzji prof. Ewy 
($towskiej: „szukaj!cy drogi do #wiata mu-
zyki ciekaw! podró" maj! zagwarantowa-
n!”. Podejrzliwe oko krytyka wy%apie tu jed-
nak interesuj!cy fakt, "e nazwisko znanej 
prawniczki i kolekcjonerki nagra) rzuca si$  
w oczy bardziej ni" nazwisko samego auto-
ra. We wst$pie Ginalski g$sto si$ t%umaczy. 
Nic dziwnego, wybór stu tytu%owych prze-
bojów zawsze b$dzie subiektywny. Brak 
wielu popularnych dzie% na rzecz innych, 
wcale nie a" tak znanych, mo"e wzbudzi' 
kontrowersje nie tylko u zawodowych 
krytyków. S%usznie Ginalski nie daje sobie 
prawa ustalania w tym zestawieniu hierar-
chii wa"no#ci, ustawiaj!c list$ alfabetycznie  
i równie s%usznie zauwa"a, "e ju" na pocz!t-
ku przygody z klasyk! warto j! poznawa' 
w wykonaniach wybitnych. Podkre#la rów-
nie", "e w ksi!"ce uj!% kompozycje instru-
mentalne, bo repertuar wokalny zas%uguje 
na osob! publikacj$. Tak"e i tutaj trudno 
si$ nie zgodzi'. Mój czytelniczy entuzjazm 
trwa% po tym stwierdzeniu jeszcze krótk! 
chwil$, po czym si$, niestety, bezpowrotnie 
wypali%.

Pierwsz! spraw!, któr! trzeba si$ zaj!', 
jest niechlujstwo redakcyjne prezentowa-
nej pozycji. Autorowi wolno czasem zrobi' 
literówk$ lub nie do ko)ca zna' pisowni$ 
ka"dego nazwiska i cho' to troch$ wstyd, 

redakcja powinna takie b%$dy wy%apa' i po-
prawi'. Tymczasem Ginalski pisze cho'by  
o „Adagio na smyczki i organy g-moll” nie-
jakiego Tomaso Albinioniego, powtarzaj!c 
to nazwisko kilkakrotnie i zawsze z tym 
samym b%$dem. Albinoni si$ w grobie prze-
wraca. „Taniec rycerzy” z baletu „Romeo  
i Julia” Proko&ewa to dla autora „Marsz ry-
cerzy”, cho' w spisie nagra) do%!czonym do 
ksi!"ki jest ju" wersja w%a#ciwa. Na stronie 
75. widnieje za# opis scherza h-moll op. 20 
Chopina, kompletnie *le zatytu%owany „Po-
lonez As-dur op. 20”. Takich przyk%adów 
mo"na poda' wi$cej.

Druga kwestia to j$zyk, którym pos%uguje 
si$ autor. Styl jest lekki, ani troch$ nie egzal-
towany i to akurat zaleta. Problem w tym, 

"e niektórymi sformu%owaniami Ginalski 
zahacza ju" nie tylko o lekko#' i &luterno#', 
ale wr$cz o ma%o wybredny kolokwializm. 
Czy w ksi!"ce o muzyce klasycznej napraw-
d$ nale"y u"ywa' zwrotów „poroniony po-
mys%”, „chlastaj!ca krytyka”, „koncert pe%n! 
g$b!”, „inna para kaloszy” albo „rachityczne 
brzmienie”? Czy trzeba cytowa' anonimo-
wego internaut$, który mia% pono' napisa' 
o Griegu : „Nie do wiary, "e facet, który nie 
"yje od ponad stu lat, napisa% taki zajebisty 
kawa%ek. Spoko go#'!”?

Rozbrajaj!ce i g%upio-#mieszne s! tak"e 
swoiste bon moty, stosowane przez autora 
nie wiedzie' po co, a obni"aj!ce warto#' 
ksi!"ki. Nie chc!c si$ pastwi', przytocz$ ich 
mocno okrojony zestaw: „Powiadaj!, "e fuga 
to taki utwór, w którym jeden g%os ucieka 
przed drugim, a s%uchacz przed wszystkimi” 
albo: „Jak na ironi$, nawet z gruntu paskud-
ni faceci potra&! tworzy' pi$kno w czystej 
postaci” i wreszcie najlepsze: „Paradoksem 
w przebogatej twórczo#ci Mozarta jest bo-
wiem to, "e cho' jego dzie%a w wi$kszo#ci 
s! niezwykle melodyjne, to zanuci' je wcale 
nie jest %atwo. (...) przeci$tny meloman jest 
w stanie zanuci' wi$cej melodii Bacha czy 
Beethovena ni" Mozarta”.

Ginalski, cho' w przedmowie stara si$ 
by' skromnym autorem, pó*niej zmienia 
front. (atwo przychodzi mu warto#ciowa-
nie dzie%, kompozytorów i wykonawców,  
a tak"e wyg%aszanie #mia%ych tez o muzyce. 
Mo"emy si$ od niego dowiedzie', "e „przed 
Czajkowskim muzyka baletowa by%a tak 
pro#ciutka, "e nadawa%a si$ wy%!cznie jako 
podk%ad dla tancerzy, ale ju" nie do sal kon-
certowych”. Albo "e to „Haendel wprowa-
dzi% do swych oratoriów zwyczaj #piewania 
tekstu po angielsku, a przede wszystkim 
wiele rado#ci i pogody na tle monumen-
talnego brzmienia orkiestry i chóru”. Dla 
Ginalskiego wyznacznikiem popularno#ci 
utworu s! jego rozmaite aran"acje oraz fakt, 
"e jest dzi# cz$sto u"ywany jako dzwonek 
telefonu komórkowego. Z takim stwier-
dzeniem od biedy mo"na si$ zgodzi', ale 
autor powtarza t$ my#l niemal przy ka"dym  
z omawianych dzie%. Jest najwyra*niej wiel-
bicielem muzyki gitarowej, bo tym aran-
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"acjom zawsze po#wi$ca miejsce, o innych 
ledwo wspomniawszy. Czemu gitara jest 
wa"niejsza ni" +et, klarnet czy kwartet sak-
sofonowy, Ginalski nie wyja#nia. Nie pisze 
równie", dlaczego a" przy trzech utworach 
wspomina „fenomenaln! japo)sk! %y"wiar-
k$ &gurow!” Mao Asad$, której biogra&$ 
ka"e czytelnikowi #ledzi'. Czy kogo# poza 
autorem naprawd$ w tym miejscu intere-
suje, "e Asada walczy%a o medale w 2008 
przy „Walcu z maskarady” Chaczaturia-
na, w 2009 przy 24. kaprysie Paganiniego,  
a w 2011 przy „Liebestraum” Liszta?

Wreszcie zarzut najwi$kszy, wynikaj!-
cy nie tylko z tre#ci przedstawionej do re-
cenzji ksi!"ki, ale te" z dorobku jej autora. 
Otó" Robert Ginalski do tej pory by% znany 
przede wszystkim jako t%umacz literatury 
sensacyjnej (Forsyth, MacLean). Niedawno 
przeniós% si$ na muzyczn! niw$, t%umacz!c 
biogra&$ W%adymira Horowitza autorstwa 
Harolda Schonberga. I nie by%oby w tym 
nic podejrzanego, gdyby nie fakt, "e w „100 
przebojach muzyki klasycznej” wykonania 
Horowitza a" 29 razy wyst$puj! jako reko-
mendowane. Peany na jego cze#' trudno 
mi nawet cytowa'. Horowitz gra genialnie 
praktycznie wszystko, czego si$ dotknie. 

Od etiudy „Rewolucyjnej” Chopina, przez 
sonat$ h-moll Liszta i koncert b-moll Czaj-
kowskiego, a" po (uwaga!) aran"acje „Mar-
sza weselnego” Mendelssohna i równie 
s%ynnego marsza „Stars and Stripes Fore-
ver” Sousy. Uznaj!c wybitny talent i doko-
nania wielkiego pianisty, trudno mi si$ zgo-
dzi' z tym tendencyjnym wyborem. Tym 
bardziej, "e wiem o pracy Ginalskiego przy 
ksi!"ce o Horowitzu. Czy"by autor próbo-
wa% na zdobytej niedawno wiedzy zarobi' 
wi$cej ni" tylko jako t%umacz?

Gust muzyczny Ginalskiego to nie tylko 
uwielbienie Horowitza. Ma si$ wra"enie, 
jakby jego p%ytoteka zawiera%a niemal same 
archiwalne nagrania, a tych nowych w ogó-
le nie uznawa%. I znowu – szacunek dla mi-
strzów XX wieku – oczywi#cie tak – ale bez 
pomijania m%odszych oraz udawania, "e  
w interpretacji muzyki od czasów Rubinstei- 
na (w ksi!"ce polecany 22 razy), Milsteina 
(8 razy), Toscaniniego (9 razy) czy Marri-
nera (13 razy) nic si$ nie wydarzy%o. Nazwi-
sko Lang Langa Ginalski wymienia chyba 
dwukrotnie i to raczej jako ciekawostk$. 
Cieplej i cz$#ciej pisze o Argerich czy Gal-
wayu, ale to przecie" tak"e arty#ci wiekiem 
ju" mocno zaawansowani. Najwi$kszy kon-

serwatyzm, by nie powiedzie': zacofanie, 
autor pokazuje przy muzyce dawnej. Jego 
mistrzem w tej dziedzinie pozostaje Neville 
Marriner – polecane nagranie „Mesjasza” 
Haendla, „Czterech pór roku” Vivaldiego, 
czy „Koncertów brandenburskich” Bacha. 
Je#li nawet wspomina przy ich okazji o Pin-
nocku, to ju" z mniejszym przekonaniem, 
cho' i te nagrania powsta%y kilka dekad 
temu. O dokonaniach ostatnich lat ksi!"ka  
i autor milcz! jak zakl$ci.

„100 przebojów muzyki klasycznej” mia-
%o szans$ sta' si$ wspomnianym mostem, 
ale jego budowniczy u"y% nie tylko nad-
gryzionych przez korniki belek, ale tak"e 
skorodowanych gwo*dzi. Ka"dy, kto wej-
dzie na tak lichej jako#ci konstrukcj$, wiele 
ryzykuje. Niezrozumia%ym pozostaje fakt 
podpisania si$ pod tym bublem tak du"e-
go autorytetu jak prof. ($towska. Zamiast 
ciekawej podró"y w #wiat klasyki otrzyma-
li#my bowiem „Koszmar z ulicy Wi!zów”. 
Niestety.

„100 przebojów muzyki klasycznej”
Robert Ginalski
Wydawnictwo Elf 2011
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