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Jak (nie) graç
Beethovena

Ludvig van Beethoven
Violinkonzert op. 61, Romanzen für Violine 

& Orchester Nr 1 & 2; Violinkonzert D-dur WoO 5

(Fragment)
Patricia Kopatchinskaja
Orchestre des Champs-Élysées, Philippe Herreweghe
edycja 2009 Wydawnictwo NAÏVE 

Koncert skrzypcowy Ludwiga van Beethovena

stanowi od lat ˝elazny repertuar tradycyjnych

koncertów filharmonicznych, by∏o tedy pewne,

˝e pr´dzej czy póêniej wezmà si´ za niego mu-

zycy grajàcy na instrumentach historycznych.

OczywiÊcie wymaga∏o to postawienia sobie tych

samych pytaƒ, przezwyci´˝enia tych samych

problemów, jakie stan´∏y przed praktykami no-

wej estetyki, kiedy zmagali si´ zrazu z Bachem.

Harnoncourt i spó∏ka byli jednak w sytuacji o ty-

le lepszej, ˝e w czasie ich pionierskich w´dró-

wek nie by∏o w∏aÊciwie ˝adnej skali porównaw-

czej, nawet tej negatywnej. W przypadku Bacha

(i ca∏ej zresztà muzyki barokowej) wszystko by∏o

nowe, zatem w zasadzie do wst´pnego przynaj-

mniej zaakceptowania. W przypadku muzyki

póêniejszej dochodzi do konfrontacji estetyk,

zw∏aszcza kiedy na warsztat jest brany „nienaru-

szalny” repertuar filharmoniczny. 

Beethovena wzi´to pod lup´ stosunkowo póêno,

wtedy dopiero, gdy poradzono sobie z muzykà

du˝o wczeÊniejszà. Odchudzono wi´c orkiestry,

przyspieszono tempa, wyostrzono kontrasty. Po-

stawiono sobie pytanie zasadnicze: jak powinna

brzmieç muzyka tego kompozytora? Podobne

pytania pojawia∏y si´ oczywiÊcie wczeÊniej w od-

niesieniu do poprzednich epok muzycznych.

Przeciwnicy takiego stawiania sprawy (za ich

przywódc´ uznaç mo˝na Richarda Taruskina)

odsàdzajà takie stawianie sprawy od rozumu.

Przecie˝ nigdy si´ nie dowiemy, jak grano przed

epokà wynalezienia maszyn do zapisu dêwi´ku.

OczywiÊcie. Rzecz w tym, ˝e nie sà to jedyne da-

ne o tamtym czasie. Przede wszystkim mamy

êród∏a pisane, które na powrót zacz´to czytaç,

zapomniane w epoce póênego romantyzmu,

a to on odpowiedzialny jest za okreÊlony, zak∏a-

mujàcy, a przy tym totalizujàcy sposób myÊlenia

o praktyce wykonawczej muzyki artystycznej,

ograniczajàcy jà zresztà do nieledwie 200 lat

historii. To po pierwsze. Kwestia druga, mo˝e

bardziej dyskusyjna, polega na tym, ˝e patrzymy

na ewolucj´ w muzyce dawnej w oderwaniu od

czynników niekoniecznie majàcych zwiàzek

z samà muzykà, majàcych wszak znaczenie,

jeÊli spraw´ rozpatrywaç z punktu widzenia

praktyki wykonawczej. Muzyka zmienia si´ na

przestrzeni wieków, tak jak zmieniajà si´ literatu-

ra, nauka, moda. Ale czy to oznacza, ˝e zmienia

si´ zasadniczo i w tym samym tempie praktyka

gry na skrzypcach, waltorni czy wiolonczeli?

Umiemy rekonstruowaç lub budowaç od pod-

staw dawne instrumenty. Umiemy na nich graç.

Czy nasza gra ró˝ni si´ od gry sprzed wieków?

Nie chce mi si´ wierzyç: nasze mózgi, umiej´t-

noÊci manualne, mo˝liwoÊci oddechowe, wokal-

ne (tu ró˝nice mog∏yby jakieÊ wystàpiç, ale nie

pora i miejsce) nie ewoluujà z szybkoÊcià zmian

w kulturze, sà to pr´dkoÊci, których nie sposób

porównaç. 

Pisz´ o tym dlatego, ˝e muzyka Beethovena jest

szczególnie charakterystyczna, ju˝ sama notacja

posiada swój niepowtarzalny idiom wykonawczy.

Sà w historii muzyki kompozytorzy wo∏ajàcy
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o okreÊlony sposób gry: Haendel, Bach, Mozart,

Chopin, Brahms... Wszystkich nie wymieni´, ale

poÊród nich jest oczywiÊcie Beethoven, absolut-

nie bezwzgl´dny. Jego koncert skrzypcowy ma

szczególne wymagania. To Êrodkowa cz´Êç

twórczoÊci artysty – buntownicza, walczàca,

bezkompromisowa – dêwi´ki t∏ukà si´ pomi´-

dzy sobà niczym na polu walki. To prawdziwa

dialektyka, stwarzanie si´ poprzez zderzenia

czo∏owe na du˝ych pr´dkoÊciach. Instrumenty

dawne bardzo w tym pomagajà ze wzgl´du na

swoje selektywne, nielejàce si´ brzmienie. Dra-

pie˝na, ostro grajàca orkiestra ma szans´ stoczyç

prawdziwy bój z solistà. Ten musi dysponowaç

jednak du˝o wi´kszà elastycznoÊcià. To bowiem

pierwszy w historii muzyki koncert skrzypcowy,

w którym obok fragmentów tradycyjnie lirycz-

nych konieczne sà równie˝ zmarszczenie brwi,

niek∏amana wÊciek∏oÊç, si∏a zdolna wziàç si´ za

bary nie tylko ze swojà partià solistycznà, ale

tak˝e z orkiestrà, która – to typowe dla Beetho-

vena – raz bywa akompaniatorem i t∏em, by za

chwil´ staraç si´ narzuciç ca∏kowità dominacj´.

Do tego utworu potrzeba od skrzypka i orkiestry

nie lada gi´tkoÊci, otwartoÊci na rozwiàzania

skrajne – ju˝ choçby wst´pne allegro, w którym

fragmenty z gruba ciosane, militarne, marszowe

kontrastujà z bezpretensjonalnym, wspaniale

wplecionym liryzmem kadencji. Nie jest to spra-

wa ∏atwa. 

Dotychczasowa przygoda Philippe’a Herrewe-

ghe’a i jego Orchestre des Champs-Élysées

z muzykà Ludwiga van Beethovena nie by∏a uda-

na. Mi´kkie, wycofane, jakby zamglone brzmienie

orkiestry, p∏ynne, szlachetne, ale jak˝e delikatne –

taka charakterystyka nie mo˝e pasowaç do tej

muzyki. Poza tym zespó∏ belgijskiego dyrygenta

jest w omawianym nagraniu koncertu skrzypco-

wego jakby nadmiernie przyci´˝kawy, a to nie

jest z pewnoÊcià Beethovenowski walor. Praw-

dziwà klas´ muzycy pokazujà w momentach

wolnych, poetyckich, skupionych – bardzo po-

prawnie brzmià obydwa do∏àczone do p∏yty Ro-

mance na skrzypce i orkiestr´ (op. 40 i op. 50).

To samo powiedzieç mo˝na o solistce – jej gra

jest zwiewna, sentymentalna, ale pozbawiona si-

∏y, nieco wstydliwa. Brak w niej pierwiastka si-

∏y. Filozofià gry w pe∏ni dostosowuje si´ do or-

kiestry.

Nie jest to rejestracja najszcz´Êliwsza. Do dzi-

siejszego dnia kilka razy nagrano na dawnych

instrumentach Koncert skrzypcowy D-dur

Ludwiga van Beethovena. Ja mam dwóch fawo-

rytów: Ver´ Beths i Tafelmusik z Bruno Weilem

oraz Thomasa Zehetmaira i Orchestra of the

18th Century Fransa Brüggena. Herreweghe –

pisz´ o tym z przykroÊcià – nie zaproponowa∏

tutaj nic, co uzna∏bym za szczególnie wartoÊcio-

we. Nie zmienia to faktu, ˝e nadal pozostaje on

dla mnie muzykiem absolutnie wyjàtkowym. 

Adam Adamczyk 
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