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lara Haskil urodzi!a si" 7 stycznia 
1895 roku w rodzinie sefardyjskich 

#ydów w Bukareszcie. Muzyczne 
zainteresowania dziewczynki nie wzi"!y 
si" znik$d. Jej ciotk$ by!a znakomita pia-
nistka, laureatka pierwszej nagrody miej-
scowego konserwatorium, Klara Mos- 
cona, która zmar!a na gru%lic" w wieku 
zaledwie 20 lat. 

Rodze&stwo ma!ej Klary to dwie sio-
stry, starsza – Jane i m!odsza – Lili. Obie 
zdoby!y wykszta!cenie muzyczne. S!ucha-
j$c 'wicz$cej na skrzypcach Jane, Klara 
sama zapragn"!a gra'. Pierwszych lekcji 
udziela!a zdolnej trzylatce matka (ojciec 
osieroci! rodzin" bardzo wcze(nie, w 1899 
roku). Pocz$tkowo dziewczynka gra!a 
g!ownie na skrzypcach, jednak problemy 
ze zdrowiem szybko zmusi!y j$ do porzu-
cenia tego instrumentu na rzecz fortepia-
nu. Narastaj$ca skolioza, wynikaj$ca z nie-
zwykle szybkiego, nienaturalnego wzrostu 
dziecka, powodowa!a niezno(ne bóle kr"-
gos!upa, które uniemo)liwia!y wielogo-
dzinne 'wiczenia na stoj$co. W pó%niej-

szych latach oka)$ si" przeszkod$ tak)e 
dla zawodu pianistki. Tymczasem jednak, 
jako sze(ciolatka, Klara rozpocz"!a nauk"  
w bukareszte&skim konserwatorium. Za-
bawi!a tam nied!ugo. Rok pó%niej, z wu-
jem Aramem, pojecha!a do Wiednia, by 
tam zagra' dla Antona Doora, s!awnego 
wówczas pianisty, ucznia samego Czer-
nego i przyjaciela Brahmsa. Zachwycony 
artysta napisa! potem o siedmioletniej 
Klarze artyku!, stwierdzaj$c, )e „to dziec-
ko jest cudem”. Wkrótce potem Haskil 
zacz"!a ucz"szcza' na lekcje do Richarda 
Roberta, którego studentami byli równie) 
Rudolf Serkin i George Szell. M!odziutka 
pianistka nie tylko uczy!a si" u Roberta, 
ale tak)e mieszka!a w jego domu, traktu-
j$c nauczyciela i jego )on" jak przybran$ 
rodzin". 

Publiczny debiut Klary Haskil mia! 
miejsce nied!ugo pó%niej. Jako o(miolat-
ka zagra!a Mozartowski koncert A-dur 
KV 488 z akompaniamentem drugiego 
fortepianu. Tak rozpocz"!a si" jej przygo- 
da z Mozartem, którego ukocha ponad 

wszystkich innych i za którego pokocha 
j$ (wiat.

Po trzech latach sp"dzonych u Rober-
tów, wuj zdecydowa!, )e warto pos!a' 
dziewczynk" na studia do Pary)a. Po przy-
byciu na miejsce m!oda pianistka musia!a 
najpierw zaliczy' ca!e dwa lata studiów 
wst"pnych, zanim w 1907 roku dopusz-
czono j$ do regularnych lekcji u mistrza 
Alfreda Cortota. Nie by! on jednak zbyt-
nio zainteresowany rol$ nauczyciela fe-
nomenalnie uzdolnionej Rumunki. Kiedy 
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przygotowany przez niego roczny zestaw 
utworów opanowa!a w trzy miesi$ce, wy-
cofa! si", uznaj$c, )e niczego wi"cej jej nie 
nauczy. Zdecydowanie wi"cej uwagi po-
(wi"cili Klarze inni znakomici pedagodzy 
– Lazare Levy i madame Giraud-Letarse. 
W wieku 15 lat Klara uko&czy!a paryskie 
konserwatorium z najwy)sz$ nagrod$ 
przyznan$ przez komisj", w której zasia-
dali m.in. Gabriel Fauré, Maurycy Mosz-
kowski, Raoul Pugno i Ricardo Vines.  
W kolejnych latach pianistka podró)owa-
!a, daj$c koncerty w Wiedniu, Bukareszcie, 
Mediolanie i Pary)u, a tak)e w Zurychu. 
Tam spotka!a si" z Ferrucio Busonim, dla 
którego zagra!a Bachowsk$ „Chaconne”  
w jego aran)acji. Mistrz by! pod takim 
wra)eniem, )e natychmiast zaproponowa! 
jej studia u siebie. Rodzina nie wyrazi-
!a jednak zgody z powodu zbyt m!odego 
wieku dziewczynki i pó%niej Klara ju) za-
wsze b"dzie )a!owa' tej decyzji. Poczeka' 
musia!o tak)e tournée po USA, któr$ za-
proponowa! Klarze zachwycony jej talen-
tem Ignacy Jan Paderewski.

Owacyjnie przyjmowane koncerty urwa- 
!y si" nagle w roku 1913, gdy ze zdwojon$ 
si!$ da!a o sobie zna' choroba kr"gos!upa. 
By cho' troch" powstrzyma' post"puj$-
ce zwyrodnienie, lekarze zamkn"li cia!o 
m!odej dziewczyny w gipsowym pance-
rzu, zmuszaj$c j$ do sp"dzenia w szpi-
talnych !ó)kach kolejnych czterech lat. 
Niejednego by to z!ama!o, ale patrz$c na 
wiotczej$ce mi"(nie i b"d$c odci"ta nie-
mal zupe!nie od fortepianu i mo)liwo(ci 
'wiczenia, Klara wytrwa!a w swojej wie-
rze w muzyk" i potrzebie jej tworzenia.  

W 1921 roku wróci!a do Pary)a i stopnio-
wo zacz"!a odbudowywa' karier". Robi!a 
to jednak niejako wbrew w!asnym l"kom, 
które pojawi!y si" znienacka oko!o 1920 
roku. Zacz"!a mie' wówczas napady pa-
rali)uj$cej tremy, wr"cz strachu przed 
publiczno(ci$. Przed wyj(ciem na estrad" 
dr)a!a, dostawa!a gor$czki, nieraz musia-
no j$ do fortepianu zaci$ga' niemal si!$.  
A jednak do ko&ca )ycia uparcie twierdzi-
!a, )e woli koncerty na )ywo ni) nagrywa-
nie w studiu.

W 1924 roku w ko&cu uda!o si" pia- 
nistce pojecha' do Ameryki, gdzie za-
debiutowa!a koncertem w Aeolian Hall. 
Potem da!a jeszcze kilka re-
citali w Bostonie. Dwa lata 
pó%niej przyszed! czas na 
brytyjski debiut w Manche-
sterze z Halle Orchestra pod 
Hamiltonem Hartym. W 1926 
roku Haskil wróci!a do USA, 
by ostatecznie potwierdzi' swo-
j$ pozycj" genialnym wykona-
niem koncertu fortepianowego 

Schumanna z Philadelphia Orchestra pod 
Leopoldem Stokowskim.

Od 1927 roku Klara mieszka!a wspólnie 
z wujem w apartamencie w Pary)u. Kon-
tynuowa!a koncertowe podró)e po Eu-
ropie. W tym czasie nagra!a tak)e swoje 
pierwsze komercyjne p!yty. Poprzednie,  
z wczesnych lat 20., realizowa!a z w!a-
snych (rodków na potrzeby prywatne. 
Teraz zarejestrowa!a dla Polydoru dwie 
rzadko wykonywane XVIII-wieczne so-
naty Pescettiego i Solera, a tak)e wariacje 
f-moll Haydna. 

W 1934 roku umar! wuj Klary i po raz 
pierwszy w )yciu by!a 
ona zdana tylko na sie-
bie. Jej siostra zosta!a  
w tym czasie cz!onkiem 
Orchestre National de  
la Radiodi*usion Fran-
caise, z któr$ Klara 
cz"sto koncertowa!a.  
Pewnego razu wyko- 
na!y razem II kon-
cert B-dur Brahmsa, 
którego pianistka 
nauczy!a si" w za-
ledwie dwa dni. 
Nie by! to wyczyn 
odosobniony. Od 
dziecka wyka-
zywa!a bowiem 
fenomenaln$ 
pami"'. Gdy 
raz us!ysza!a 
utwór, potra-
fi!a go kilka 
lat pó%niej za- 

gra' ze s!uchu, nie robi$c 
b!"du, a przy okazji transponuj$c do do-
wolnej tonacji.

Wojna zasta!a j$ w Pary)u, sk$d w 1940 
roku z muzykami wspomnianej orkiestry 
wyjecha!a do Marsylii. Zatrzymali si"  
w go(cinnym domu hrabiny Pastre. Nie-
d!ugo pó%niej Klara zacz"!a odczuwa' co-
raz cz"stsze i silniejsze bóle g!owy i mia!a 
problemy z widzeniem. Lekarze zdiagno-
zowali guza nerwu wzrokowego, który 
zoperowano w maju 1942. Na szcz"(cie, 
oby!o si" bez komplikacji. Po krótkiej re-
konwalescencji pianistka potajemnie wy-
jecha!a z siostr$ do Szwajcarii. Doczeka!y 
tam ko&ca wojny, by wróci' do Pary)a  
w 1946 roku. Wtedy tak)e odby!a si" kon-
certowa podró) do Londynu, gdzie Klara 
da!a recital w Wigmore Hall oraz kilka 
razy wyst$pi!a w radiu, graj$c sonaty Scar-
lattiego, Haydna, Mendelssohna i Beetho-
vena, a tak)e „Suit" angielsk$” g-moll Ba-
cha. W Londynie powsta!y tak)e kolejne 3U]\�SUDF\��URN������
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p!yty. Tym razem Decca zarejestrowa!a 
pianistk" w IV koncercie Beethovena  
z London Philharmonic pod dyrekcj$ 
Carlo Zecchiego. Cztery miesi$ce pó%niej 
dla tej samej wytwórni nagra!a za( „Wald-
szenen” Schumanna. Jej s!awa stopniowo 
ros!a, ale jej kulminacja nast$pi!a dopiero  
w 1949 roku. Wtedy to holenderski 
impresario artystki zorga- 

nizowa! seri" koncertów i bardzo si" po-
stara!, by je nale)ycie wypromowa'. Nie-
oczekiwanie sta!y si" ogromnym sukce-
sem, tak)e *nansowym. Pocz$tek lat 50. 
to czas, gdy Klara Haskil bodaj pierwszy 
raz w doros!ym )yciu jest w stanie sama 
si" utrzyma', nie licz$c na pomoc rodzi-
ny, przyjació! i mecenasów. Dostaje pro-

pozycje koncertów od najs!ynniejszych 
orkiestr i dyrygentów. Gra z Barbirollim, 
Beechamem, Fricsayem, Karajanem, Ku-
belikiem, Cluytensem czy Markiewiczem. 
Z tego czasu pochodzi relacja s!ynnej 
rosyjskiej pianistki, Tatiany Niko!ajewej, 

której po raz pierwszy pozwolono na wy-
jazd ze Zwi$zku Radzieckiego. W Salzbur-
gu posz!a na koncert m!odego Karajana, 
o którym ju) wtedy tr$biono, )e jest „no-
wym Toscaninim”, ale, jak si" okaza!o, to 
nie Karajan by! dla niej gwiazd$ wieczo-
ru: „W programie by!a symfonia Mozarta,  
a po przerwie jego koncert fortepianowy  
z Klar$ Haskil jako solistk$. To nazwisko 
nic dla mnie nie znaczy!o – po prostu jej 
nie zna!am. Poprowadzeniem symfonii 
by!am rozczarowana. To, co us!ysza!am, 
by!o bardzo przyzwoite, ale dalekie od 
moich oczekiwa&. Po przerwie jednak 
wróci!am, ale w momencie, gdy na scenie 
pojawi!a si" zawstydzona Haskil, chcia!am 
stamt$d uciec! Jej cia!o by!o powyginane, 
jej siwe w!osy rozczochrane. Na Boga! 
Wygl$da!a jak wied%ma. I znów intro-
dukcja orkiestry przebiega!a poprawnie, 
lecz nie by!o w tym nic prawdziwie in-

spiruj$cego. Jednak to, co wydarzy!o si" 
kilka chwil pó%niej, kiedy Klara Haskil 
po!o)y!a r"ce na klawiaturze... Powiem 
tylko, )e po moich policzkach pop!yn"!y 
!zy. Przyby!am tam, aby us!ysze' nowego 
Toscaniniego. Zamiast tego us!ysza!am 
najwspanialsz$ wykonawczyni" Mozar-
ta w swoim )yciu! Jej si!a perswazji by!a 
przeogromna, jej magnetyzm tak silny, 
)e natychmiast wszystko uleg!o zmianie: 
dialog rozpocz"ty przez t" kobiet" o dra)-
ni$cym wygl$dzie by! tak p!ynny i natu-
ralny, )e orkiestra i dyrygent zostali zacza-
rowani. Dzi"ki niej dotkn"li prawdy. To 
ju) nie Karajan ich prowadzi!, tylko palce 
i serce Klary. Nigdy nie zapomn" sposo-
bu, w jaki instrumenty d"te drewniane  

w locie !apa!y jej frazy i jak ona stopi!a si" 
z nimi brzmieniowo. By! to najdoskonal-
szy wyst"p solisty z orkiestr$, na jakim 
kiedykolwiek by!am!”.

Opis Niko!ajewej nie by! ani troch" 
przypadkowy. Po pi"'dziesi$tce Haskil za-
cz"!a mie' coraz powa)niejsze problemy ze 
zdrowiem. Kruche i drobne cia!o pianistki 
coraz bardziej ulega!o chorobowym zwy-
rodnieniom, a kilkakrotne zapalenia p!uc 
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pozostawi!y w kiepskiej kondycji 
jej serce. Zacz"!y si" nag!e omdle-
nia, o których wspominali przy-
jaciele. Na pocz$tku grudnia 1960 
roku Klara da!a, jak si" okaza!o, swój 
ostatnio koncert w Pary)u z partne-
ruj$cym jej Arthurem Grumiaux. 
Kilka dni pó%niej wsiad!a w poci$g 
do Brukseli. Schodz$c z peronu, 
prawdopodobnie na chwil" straci!a 
przytomno(', potkn"!a si" i spad!a 
ze schodów. Upadek sko&czy! si" tra-
gicznie. Zabrana do szpitala, po nie-
udanej operacji Klara Haskil zmar!a 
7 grudnia 1960 roku. Mia!a 65 lat.

Pami"ci wielkiej artystki po(wi"-
cony jest konkurs, który od 1963 
roku, co dwa lata, odbywa si" w 
szwajcarskim Vevey, gdzie kiedy( 
mieszka!a. Przybywaj$ tam m!odzi 
piani(ci z ca!ego (wiata. Najnow-
szy, XXIV, odby! si" w ubieg!ym 
roku. Jury pod przewodnictwem 
Michela Dalberto na zwyci"zc" wy-
bra!o Niemca, Martina Helmchena.

Klara Haskil by!a zaprzeczeniem ro-
mantycznej wizji wirtuoza. Drobna, nie-
(mia!a i wycofana, pozosta!a przez ca!e 

)ycie powierniczk$ tajem-
nic najpi"kniejszej muzy-
ki. Jej repertuar obejmo-

wa! dzie!a od Scarlattiego, 
przez Beethovena czy Schumanna, a) po 
Debussy’ego i Ravela. Najwi"ksz$ wi"% 
zbudowa!a z Mozartem. Do dzi( jej wy-

konania koncertów genialne-
go Austriaka pozostaj$ równie 

(wie)e, subtelne i krystaliczne, 
jak ponad pó! wieku temu, kie-

dy powsta!y. Nie ma przesady  
w s!owach bliskiego przyjacie- 

la artystki Charlie Chaplina,  
który powiedzia!: „W ca!ym 
swoim )yciu spotka!em tylko 
troje ludzi, których mog" nazwa' 
geniuszami – profesora Einstei- 

na, Winstona Churchilla i Klar" 
Haskil. Nie jestem muzykiem, 

ale mog" tylko powiedzie', )e jej 
d%wi"k by! wy(mienity, ekspresja 
fantastyczna, a technika po prostu 
niezwyk!a”.   ■
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