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W istocie jednak pojemnoÊç tych dwóch s∏ów
jest znacznie wi´ksza i stwierdzenie: „Jestem
zwolennikiem muzykiem dawnej” nie znaczy
tylko, ˝e lubi´ dzie∏a Bacha, Monteverdiego
czy mistrzów franko-flamandzkich, ale ˝e opo-
wiadam si´ za innym, odbiegajàcym od trady-
cyjnego sposobem obcowania z muzykà,
a wi´c niezale˝nie od okresu, w którym ona
powsta∏a, poszukuj´ jej mo˝liwie najorygi-
nalniejszego oblicza, brzmienia oraz stylisty-
ki wykonania. W aspekcie negatywnym zatem
odrzucam odtwarzanie muzyki oparte na jed-
nym, uniwersalnym sposobie wypowiedzi. Ta-
kie uj´cie muzyki dawnej ogranicza si´ w za-
sadzie do kwestii estetycznych. Lecz z punktu
widzenia dynamiki zjawisk kulturowych opi-
sywany nurt wykracza poza obszar samej tylko
sztuki. Jest fenomenem, w którym przeglàdajà
si´ kluczowe przemiany spo∏eczno-kulturowe
drugiej po∏owy XX i poczàtku XXI stulecia. 

Bez fraka

Niszowy charakter muzyki dawnej sprawia, ˝e
niezmiernie rzadko jest ona traktowana jako
istotny element kulturowego pejza˝u wspó∏-
czesnoÊci. W potocznym odbiorze jest raczej
swego rodzaju dziwactwem, aberracjà umys∏ów
poch∏oni´tych kontemplacjà muzycznej prze-
sz∏oÊci, Êwiadomie odcinajàcych si´ od tego,
co wspó∏czesne, nowoczesne i awangardowe.
Od takiego postawienia sprawy ju˝ tylko krok
dzieli nas od oskar˝eƒ o sekciarstwo i absur-
dalny konserwatyzm. Tego rodzaju diagnoza
nie tylko tràci powierzchownoÊcià, ale de facto
uniemo˝liwia zrozumienie tego, czym w swej
istocie muzyka dawna jest.  

Poszukujàc jej êróde∏, musimy si´ cofnàç do
lat 60. i 70. XX wieku, czasów p∏onàcych biu-
stonoszy, wszechobecnego zapachu marihuany
i wolnej mi∏oÊci. Hipisowska kontestacja mia∏a
niewàtpliwie swoje spektakularne oblicze. Pro-
testy studenckie, rewolucja seksualna, ruchy
antyrasistowskie i feministyczne, muzyka
rockowa – wszystko to zosta∏o po wielekroç
zanalizowane, szczegó∏owo opisane i sfilmo-
wane. Ów krzykliwy korowód wolnoÊci tak
bardzo przykuwa uwag´, ˝e trudno jest do-
strzec innà, bardziej stonowanà twarz kontr-
kultury – cichà rewolucj´ muzyki dawnej.
A przecie˝ by∏a ona nie tylko czymÊ równole-
g∏ym, ale stanowi∏a tak˝e nieod∏àczny element
kontrkulturowego poszukiwania autentyczno-
Êci. 
Pionierzy ruchu, oprócz otwarcia szeroko
drzwi na zagadnienia czysto muzyczne, wpro-
wadzili na poczàtek widoczne zmiany obycza-
jowoÊci w Êwiecie muzycznym. Niektórych
mo˝na okreÊliç mianem „dzieci kwiatów” sal
koncertowych, kwestionujàcych Êwiadomie
ogólnie przyj´tà etykiet´ estradowà. Owa
kontestacja mia∏a, rzecz jasna, znacznie g∏´b-
sze pod∏o˝e i by∏a zbie˝na z has∏ami krytyki
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konsumpcyjnej rzeczywistoÊci i stosunków
spo∏ecznych, formu∏owanymi na fali studenc-
kich protestów w roku 1968. Wystarczy przej-
rzeç kilka wybranych biografii, by zauwa˝yç,
˝e wybuch aktywnoÊci artystycznej niektórych
propagatorów historycznego wykonawstwa
przypada na kilka lat bezpoÊrednio po tych
wydarzeniach. W 1969 roku Anthony Rooley
zak∏ada The Consort of Music, a wkrótce po-
wstajà kolejne wiodàce dla tego ruchu zespo∏y:
1972 – The English Concert Trevora Pinnocka
(sam jako klawesynista debiutowa∏ w 1968),
1973 – Musica Antiqua Köln Reinharda Goe-
bela, Taverner Choir, Consort and Players
Andrew Parrotta oraz Academy of Ancient
Music Christophera Hogwooda. 

Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e muzyka dawna
w pewnym sensie by∏a równie˝ ruchem prote-
stu, a nowa rzeczywistoÊç muzycznych pre-

zentacji uwidoczni∏a si´ na kilka sposobów,
poczàwszy od stroju (odrzucenie fraków), po-
przez zachowanie podczas wyst´pu (ch´tnie
nawiàzywano z publicznoÊcià kontakt werbal-
ny), a skoƒczywszy na miejscu prezentowania
muzyki (oryginalne wn´trza historyczne, ple-
nery). Swoboda bycia muzyków odbiega∏a wy-
raênie od dystansu, jaki wzgl´dem publiczno-
Êci zachowywa∏y gwiazdy tradycyjnego ˝ycia
muzycznego. S∏ysza∏em kiedyÊ od jednego
z polskich wykonawców, który jako nikomu
nieznany student znalaz∏ si´ w tym Êrodowisku
w Anglii w latach 80., o jego zaskoczeniu, gdy
po koncercie zosta∏ zaproszony przez wykonaw-
ców do mieszkania jednego z nich: „...i, rozu-
miesz, obok mnie na dywanie siedzà Emma
Kirkby z Rooleyem, popijamy sobie wino
i rozmawiamy jakby nigdy nic!”. Przypomn´, ˝e
w tym samym mniej wi´cej czasie, w roku 1980,
Ivo Pogoreliç zszokowa∏ znacznà cz´Êç pol-
skiego Êrodowiska kulturalnego mi´dzy innymi
wypuszczonà ze spodni koszulà. To znacznie
l˝ejsze podejÊcie do uprawianej sztuki cechuje
wielu wykonawców muzyki dawnej po dzieƒ
dzisiejszy; nie traktujà oni sali koncertowej
niczym Êwiàtyni, w której w czo∏obitnej posta-
wie sk∏ada si´ ofiar´ pot´˝nemu, tajemnicze-
mu bóstwu muzycznemu, lecz jako miejsce,
gdzie odbywa si´ swoiste teatrum, w którym sà
wa˝nymi aktorami, lecz niewykazujàcymi nad-
miernych pretensji do gwiazdorstwa. 

Kontakt werbalny z publicznoÊcià by∏ poczàtko-
wo konieczny, trzeba jej bowiem by∏o wyjaÊniç
zjawiska, z którymi styka∏a si´ pierwszy raz.
Tu dochodzimy do niezwykle wa˝nej kwestii –
muzykologicznej wiedzy wielu artystów spod
znaku muzyki dawnej. Bardzo cz´sto podparta
ona by∏a i jest gruntownymi studiami w tym
kierunku, co owocuje, oprócz rzetelnie i wni-
kliwie przygotowywanych koncertów i p∏yt,
równie˝ licznymi naukowymi artyku∏ami, roz-
prawami i ksià˝kami. Wielu spoÊród nich to
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swoiÊci ludzie renesansu, parajàcy si´ te˝ inny-
mi, niekiedy odleg∏ymi od sztuki dziedzinami. 
Do niedawna ów tradycyjny sposób muzyko-
wania mo˝na by∏o, przynajmniej w Polsce,
uto˝samiaç z tym preferowanym w systemie
szkolnictwa muzycznego, na koncertach (na
czele z filharmonicznymi) czy w krytyce mu-
zycznej. TradycjonaliÊci, rekrutujàcy si´ naj-
cz´Êciej ze Êrodowiska akademickiego, okopa-
ni g∏´boko w swych poglàdach, podkreÊlali na
ka˝dym kroku swà „prawowitoÊç” wzgl´dem
ca∏ej muzyki i nie szcz´dzili krytycznych uwag
„historykom”. DziÊ jednak, kiedy na wy˝szych
uczelniach, a gdzieniegdzie i w szko∏ach Êred-
nich, prowadzi si´ zaj´cia z historycznego wy-
konawstwa, w filharmoniach grywajà orkiestry
barokowe, a ca∏e zjawisko jest opisywane
przez licznà grup´ wyspecjalizowanych obser-
watorów, sprawa nie jest tak oczywista i grani-
ce odr´bnoÊci obu postaw zaczynajà si´ zacie-
raç. Mo˝e zatem s∏uszna jest stawiana coraz
cz´Êciej teza, ˝e doÊwiadczyliÊmy oto koƒca
muzyki dawnej jako odr´bnego kulturowego
zjawiska? 

Spod znaku HIP

Muzyka dawna, a w zasadzie wykonawstwo
muzyki dawnej – czym˝e ono jest? Stylem,
estetykà, metodà? A mo˝e ruchem, pràdem,
kierunkiem? Nie da si´ ukryç, ˝e dla wielu jest
to coÊ znacznie bardziej z∏o˝onego – sposób
na ˝ycie, swoisty styl bycia, artystyczna oby-
czajowoÊç.

Wydaje si´, ˝e najtrafniejsze jest nazwanie te-
go zjawiska ruchem, jego idee bowiem wciela-
ne by∏y w ˝ycie szeroko, w kilku nurtach,
oprócz wykonawstwa jeszcze w pedagogice,
muzykologii, teorii muzyki, krytyce muzycz-
nej. W krajach angloj´zycznych, najbardziej

zaanga˝owanych w popularyzowanie i opisy-
wanie tej problematyki, u˝ywa si´ okreÊlenia
Historically Informed Performance, w skrócie
HIP. W j´zyku polskim najlepiej chyba pos∏u-
giwaç si´ terminem: historyczne wykonaw-
stwo muzyki dawnej. Z tà dawnoÊcià sprawa
nie jest ju˝, co prawda, tak oczywista – w pier-
wotnym bowiem rozumieniu muzyk´ dawnà
uto˝samiano z epokami przedromantycznymi,
ale z czasem granic´ t´ przesuni´to najpierw
na klasycyzm, potem równie˝ i ca∏y wiek XIX.
W efekcie na historycznych instrumentach na-
grywa si´ dziÊ Brahmsa, a nawet i Debus-
sy’ego. Próbowano pos∏ugiwaç si´ te˝ termi-
nem: stylowe wykonawstwo muzyki dawnej.
Sugerowa∏ on jednak ju˝ w za∏o˝eniu, ˝e nie
uto˝samiani z tym nurtem artyÊci grajà muzyk´
dawnà niestylowo i ˝e niejako wybór instru-
mentu determinuje prawid∏owoÊç interpretacji.
Trudno si´ zgodziç z takim twierdzeniem,
a przekonujà o tym poczynania wielu wybit-
nych mistrzów, od Glenna Goulda poczàwszy.

Ruch HIP na dobre rozwinà∏ si´ w latach 70.
ubieg∏ego stulecia, a wÊród jego pionierów zna-
leêli si´: Nicolaus Harnoncourt, Gustav Leon-
hardt, Jordi Savall, David Munrow, Thomas
Binkley, Christopher Hogwood, Trevor Pin-
nock, Emma Kirkby, Alfred Deller i wielu
jeszcze innych, legendarnych ju˝ dziÊ muzy-
ków. Niemniej poczàtków nale˝y doszukiwaç
si´ znacznie wczeÊniej, choçby w dzia∏alnoÊci
naszej rodaczki Wandy Landowskiej, która by-
∏a pierwszà wielkà popularyzatorkà klawesynu
w XX wieku, a co za tym idzie: wykonawstwa
muzyki dawnej w brzmieniu zbli˝onym do
orygina∏u. Choç instrument, na którym grywa-
∏a, ró˝ni∏ si´ znacznie od barokowego pierwo-
wzoru (mia∏ byç w zasadzie odpowiednikiem
fortepianu koncertowego), to jednak jego wyko-
rzystanie pozwoli∏o na nowo odczytaç repertuar
odtwarzany do tej pory z koniecznoÊci niemal
wy∏àcznie na fortepianie. 
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Co ciekawe, mo˝na wskazaç dowody na to, ˝e
dawne instrumentarium nigdy tak naprawd´
nie zosta∏o do koƒca wyrugowane ze Êwiado-
moÊci muzycznej. Wystarczy si´gnàç po Dok-

tora Faustusa Tomasza Manna, by odnaleêç
w jednym z poczàtkowych rozdzia∏ów powie-
Êci fascynujàcy opis sklepu i sk∏adu z instru-
mentami muzycznymi, prowadzonego przez
stryja g∏ównego bohatera Miko∏aja Leverkühna
w ma∏ym niemieckim miasteczku: „melodyj-
ne wiolonczele [...] i poprzedniczka ich, sze-
Êciostrunna viola da gamba [...], a równie˝
i w∏asna moja viola d’amore, na której siedmiu
strunach wygrywa∏em przez ca∏e ˝ycie, [...]
obok nich zaÊ flety trawersowe ró˝nych syste-
mów i w najrozmaitszym wykonaniu, z buku,
grenadilu lub hebanu”. Owe dawne instrumen-
ty nie tkwi∏y tam wy∏àcznie jako eksponaty –
jak si´ dowiadujemy z dalszych kart powieÊci,
jej narrator rzeczywiÊcie grywa∏ amatorsko na
violi d’amore, a i w profesjonalnym ˝yciu
koncertowym miewa∏y one swoje zastosowa-
nie: „jeÊli tylko organizowano na terenie Rze-
szy jakiÊ festiwal bachowski, a do stylowego
wykonania potrzebowano oboju d’amore, [...]
stary dom przy ulicy Parafialnej goÊci∏ przyby-
wajàcego nieraz z daleka muzyka”1. Bioràc po-
prawk´ na to, ˝e Mann pisa∏ swe dzie∏o ju˝
w latach 40. XX wieku, trzeba przyjàç, ˝e
opiera si´ w nim na obserwacjach poczynio-
nych przynajmniej w dwudziestoleciu mi´-
dzywojennym, a byç mo˝e rzeczywiÊcie doty-
czàcych nawet, jak wynika z akcji, czasów
jeszcze wczeÊniejszych o kilkadziesiàt lat.
Âwiadczy to zatem o ˝ywej w Niemczech
ÊwiadomoÊci odr´bnoÊci stylistycznej muzyki
dawnej, przynajmniej pó∏ wieku przed pe∏nym
rozkwitem ruchu historycznego wykonawstwa. 

Pod koniec ubieg∏ego wieku zjawisko histo-
rycznego wykonawstwa sta∏o si´ w Êwiecie
czymÊ ju˝ nawet nie tyle modnym, ile wr´cz
poszukiwanym. Liczba muzyków wzrasta∏a
z ka˝dym kolejnym rokiem, przybywa∏o ze-
spo∏ów i orkiestr wspieranych finansowo przez
firmy prywatne oraz rzàdy wielu paƒstw
(obecnie tak˝e Unii Europejskiej), m∏odzi arty-
Êci mogli si´ kszta∏ciç pod okiem mistrzów na
specjalistycznych kierunkach renomowanych
uczelni, muzyki dawnej mo˝na by∏o s∏uchaç
podczas tysi´cy koncertów, tak˝e na cieszà-
cych si´ olbrzymià popularnoÊcià festiwalach,
a wreszcie i nagrywaç jà oraz wydawaç na p∏y-
tach. Fonografia by∏a zresztà jednym z g∏ów-
nych motorów jej rozwoju. P∏yta kompaktowa
pojawi∏a si´ w idealnym wr´cz momencie dla
nowego ruchu i w efekcie swoistego boomu
fonograficznego lat 90., kiedy nagrywano nie-
mal wszystko, co zachowa∏o si´ z dawnych
epok; dyskografie niektórych wykonawców
osiàgn´∏y rozmiary, o jakich ci z nurtu trady-
cyjnego mogà tylko pomarzyç. 

W pogoni za Europà

Na tle reszty Europy sytuacja w naszym kraju
przedstawia∏a si´ przez d∏ugi czas mizernie.
Jeszcze w po∏owie lat 90. za∏o˝one kilka lat
wczeÊniej Polskie Towarzystwo Muzyki Daw-
nej zajmowa∏o si´ dzia∏aniami na kszta∏t pracy
u podstaw, martwiàc si´, jak si´ przebiç ze
swoimi ideami przez twardy mur akademickiej
niech´ci. Ta ostatnia by∏a rzeczywiÊcie cz´sto
wr´cz zajad∏a, niemniej – trzeba to przyznaç –
nie pozbawiona racji. Zarzucane grajàcym na
dawnych instrumentach „kocie miauczenie”
(„Co z tego, ˝e stylowo, skoro nieczysto!”)
lub, w najlepszym wypadku, naukowa bez-
dusznoÊç interpretacji trudno by∏o odeprzeç,
gdy˝ w rzeczy samej niejeden z propagatorów
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nowej estetyki by∏ najnormalniej w Êwiecie
przeci´tnie uzdolnionym muzykiem. Cz´sto
s∏ysza∏o si´ wówczas stwierdzenie: „Muzyka
dawna uratowa∏a mu ˝ycie”, które nale˝y rozu-
mieç, ˝e gdyby nie wzià∏ si´ za dawny instru-
ment, grajàc na wspó∏czesnym, nie mia∏by co
liczyç na karier´ czy jakàkolwiek znoÊnà posa-
d´. By∏o to bolesne, ale prawdziwe. Jako re-
cenzent nierzadko stawa∏em wtedy przed dyle-
matem: jak broniç s∏usznej sprawy w obliczu
najzwyklejszej s∏aboÊci produkcji artystycznej?

DziÊ te dylematy to ju˝, na szcz´Êcie, prze-
sz∏oÊç. Liczba profesjonalnych wykonawców
muzyki dawnej w Polsce to nie kilkanaÊcie
osób, lecz setki artystów prezentujàcych bar-
dzo wysoki poziom warsztatowy. Prawda, ˝e
wra˝enie bogactwa pog∏´bia fakt, i˝ w wi´k-
szoÊci wyst´pujà oni w kilku zespo∏ach jedno-
czeÊnie, jest to jednak typowa praktyka dla te-
go nurtu i w innych krajach. 

Rozkwit historycznego wykonawstwa zbieg∏
si´ u nas z narodzinami III Rzeczypospolitej i,
jak ca∏a rzeczywistoÊç tamtej ostatniej dekady

ubieg∏ego wieku, przybiera∏ cz´sto nieprzewi-
dywalne, niepodlegajàce systemowym dzia∏a-
niom oblicze. Projekty rodzi∏y si´ nagle i nagle
te˝ upada∏y (np. majàce po kilka nieledwie wy-
st´pów orkiestry barokowe), na rynku fonogra-
ficznym panowa∏ ba∏agan – p∏yty nagrywa∏y
zespo∏y przeci´tne, które potrafi∏y akurat zna-
leêç bogatego sponsora, podczas gdy te najlep-
sze miewa∏y z tym cz´sto olbrzymie trudnoÊci.
Przypomina to wydawanie dzie∏ drukiem
w dawnych wiekach – kompozytor sam musia∏
op∏aciç wszystkie koszty i bez hojnego mece-
nasa nie mia∏ co si´ zabieraç za takie przedsi´-
wzi´cie (obawiam si´, ˝e w tym wzgl´dzie nie-
wiele si´, niestety, na rynku p∏ytowym zmieni-
∏o). Muzyk´ dawnà doceniali natomiast wy-
dawcy specjalistycznych pism i znajdowa∏a
ona zawsze miejsce w takich tytu∏ach, jak
„Ruch Muzyczny”, „Studio”, „Klasyka”; po-
wsta∏ równie˝ i, co wa˝ne, utrzyma∏ si´ od
1991 roku przez kilkanaÊcie lat znakomity
kwartalnik „Canor”, w ca∏oÊci poÊwi´cony tej
problematyce. 

Wielkie zas∏ugi w popularyzacji tak repertu-
aru, jak i idei historycznego wykonawstwa po-
∏o˝y∏ kierowany do dzieci i m∏odzie˝y kaliski
festiwal i konkurs Schola Cantorum (w lutym
2011 roku mia∏ on swojà 33. edycj´!), a na
gruncie edukacyjnym trudno przeceniç rol´
Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilano-
wie – kursów, podczas których od 1992 roku
pod okiem najlepszych artystów krajowych
i zagranicznych mogli kszta∏ciç si´ m∏odzi wy-
konawcy. 

ÂwiadomoÊç odr´bnych potrzeb stylistycznych
muzyki dawnej widaç ju˝ w szko∏ach mu-
zycznych, gdzie m∏odzie˝ zaczyna jà grywaç,
choç wcià˝ na wspó∏czesnych instrumentach,
to jednak inaczej ni˝ dzie∏a romantyczne.
W chwili obecnej muzyk´ dawnà mo˝na ju˝
studiowaç na odr´bnych wydzia∏ach (katedrach)
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kilku wy˝szych uczelni, a za symboliczny
znak powa˝nego jej traktowania przez Êrodo-
wisko muzyczne mo˝na uznaç powo∏anie
przez Filharmoni´ Wroc∏awskà odr´bnej orkie-
stry barokowej grajàcej na dawnych instru-
mentach. 

Nowe drogi

Na poczàtku obecnego wieku na coraz bardziej
lÊniàcej powierzchni zjawiska historycznego
wykonawstwa muzyki dawnej pojawi∏y si´
pierwsze p´kni´cia. Mo˝na by∏o odnieÊç wra-
˝enie, ˝e doceniony i op∏ywajàcy w dostatki
ruch gnuÊnieje, a jego Êwie˝oÊç przeradza si´
w rutyn´. Co jakiÊ czas pojawia∏ si´ oczywi-
Êcie nowy, ciekawy artysta, od czasu do czasu
wprowadzano do repertuaru mniej znany lub
wr´cz dopiero co odkryty utwór, ale generalnie
w Êwiecie muzyki dawnej, szczególnie w jej
wiodàcym obszarze – baroku, zapanowa∏a sta-
gnacja. Ów kryzys zaznaczy∏ si´ zw∏aszcza na
rynku fonograficznym, nasyconym do granic
wytrzyma∏oÊci – ile˝ mo˝na by∏o kupowaç in-
terpretacji tych samych dzie∏ Bacha, Haendla
czy Vivaldiego? Firmy mocno ograniczy∏y
wi´c nagrywanie, a w ofercie niemal ka˝dej
pojawi∏y si´ reedycje – ubo˝sze w oprawie, ale
za to du˝o taƒsze. 

Niektórzy wykonawcy zacz´li wi´c szukaç no-
wych Êcie˝ek. Wi´kszoÊç z nich zmierza∏a
w stron´ nowych, nie penetrowanych jeszcze
obszarów, z których da∏oby si´ przeszczepiaç
pomys∏y na grunt muzyki dawnej. Dzia∏ania te
oceniç mo˝na jako przejaw estetyki postmo-
dernistycznej, w jej aspekcie twórczego eklek-
tyzmu, wielokulturowoÊci, zestawiania ze sobà
wartoÊci z pozoru niepasujàcych do siebie lub
wr´cz przeciwstawnych.

Sygna∏ wyszed∏ od interpretatorów muzyki
Êredniowiecznej. W latach 80. Marcel Pérès za-
prosi∏ do wspó∏pracy ze swoim Ensemble Or-
ganum mnichów bizantyjskich oraz ludowych
Êpiewaków korsykaƒskich. W efekcie zapro-
ponowa∏ zupe∏nie nowà estetyk´ Êpiewu, która
najpierw wywróci∏a do góry nogami obowià-
zujàcà praktyk´ solesmeƒskà wykonywania
chora∏u gregoriaƒskiego, a w dalszej kolejno-
Êci w ogóle muzyki wokalnej dawnych epok.
By∏ to impuls do po∏àczenia wykonawstwa re-
pertuaru Êredniowiecznego z muzykà ludowà,
a chwil´ póêniej równie˝ z orientalnà. DziÊ
dzia∏ania takie wydajà si´ ju˝ czymÊ w pe∏ni
akceptowalnym i trafiajà na podatny grunt
doÊç szerokiego, wykraczajàcego wyraênie po-
za Êrodowisko odbiorców muzyki powa˝nej,
zainteresowania tak zwanà muzykà etnicznà.
Bodaj najbardziej spektakularnym przedsi´-
wzi´ciem tego rodzaju w ostatnim czasie jest
projekt Jérusalem. La Ville des deux Paix: La

Paix céleste et la Paix terrestre pomys∏u Jor-
diego Savalla. Wydany w 2008 roku dwup∏y-
towy album zrealizowany zosta∏ z udzia∏em ar-
tystów z kilkunastu krajów. Opierajàc si´ na
muzyce trzech kultur – ˝ydowskiej, chrzeÊci-
jaƒskiej i arabskiej – ukazuje on trzytysi´cznà
histori´ Miasta Pokoju z przes∏aniem: nie b´-
dzie pokoju w Êwiecie, jeÊli ten nie zapanuje
w Jerozolimie. Si∏à projektu, prezentowanego
z olbrzymim powodzeniem podczas koncer-
tów na ca∏ym Êwiecie (w listopadzie 2010 r.
goÊci∏ tak˝e w Polsce, w ¸odzi), oprócz owej
wielokulturowoÊci oraz udzia∏u w nim znako-
mitych wykonawców, jest z pewnoÊcià i owo
pacyfistyczne, trafiajàce na bardzo podatny
grunt przes∏anie. 

Warto równie˝ w tym miejscu podkreÊliç, ˝e
Savall jest bodaj najbardziej wymownym
przyk∏adem przeistoczenia si´ skromnego mu-
zyka spod znaku HIP w jednà z najwa˝niej-
szych postaci wspó∏czesnego Êwiata. Kariera
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kataloƒskiego gambisty wyglàda tu doprawdy
imponujàco. W roku 1974 za∏o˝y∏ s∏ynny
Hèsprion XX (obecnie XXI), w 1987 – La Ca-
pella Reial de Catalunya, a dwa lata póêniej Le
Concert des Nations. Z tymi zespo∏ami oraz
solo nagra∏ ponad 100 p∏yt, w tym kilkadzie-
siàt dla w∏asnej, za∏o˝onej w roku 1998 wy-
twórni Alla Vox (produkcje Alla Vox to praw-
dziwe cymesy wydawnicze, posiadajàce wy-
czerpujàce muzykologiczne omówienia, bogatà
ikonografi´ i wysmakowanà szat´ graficznà).
W roku 2008, w∏aÊnie w efekcie projektu jero-
zolimskiego, Savall zosta∏ ambasadorem dialo-
gu interkulturalnego Unii Europejskiej, a wraz
z ˝onà, wspania∏à Êpiewaczkà Montserrat Figu-
eras, otrzyma∏ kolejny presti˝owy tytu∏ –
„ArtyÊci dla pokoju” nadany przez UNESCO. 

Okaza∏o si´ równie˝, ˝e pomys∏ z muzykà lu-
dowà sprawdza si´ i w muzyce barokowej, co
znakomicie udowodni∏a Christina Pluhar
i kierowana przez nià L’Arpeggiata. Ju˝ na
nagranej w roku 2001 p∏ycie z utworami Ste-
fana Landiego Homo fugit velut ombra artyst-
ka zaproponowa∏a zaskakujàce, nowatorskie
brzmienie z psalterionem, lutniami, gitarami,
harfami i perkusjà. Prawdziwym odkryciem
okaza∏a si´ jednak kolejna p∏yta, La Tarantella,

z udzia∏em specjalistów w zakresie w∏oskiej
muzyki ludowej – Lucilli Galeazzi, Alfio Anti-
co (na koncerty zapraszani sà równie˝ tancerze).
W efekcie L’Arpeggiata stworzy∏a oryginalny
styl, wzbogacony jeszcze na p∏ycie Teatro

d’Amore z dzie∏ami Claudia Monteverdiego
o elementy jazzowej rytmiki i improwizacji.
Nie dziwi zatem niezwyk∏a popularnoÊç ze-
spo∏u, którego koncerty, b´dàce w istocie mu-
zyczno-tanecznymi, efektownymi spektakla-
mi, przyciàgajà t∏umy odbiorców na ca∏ym
Êwiecie. 

Maria˝ muzyki dawnej z jazzem lub te˝ z mu-
zykà wspó∏czesnà ma obecnie coraz cz´stsze

przyk∏ady. Po wielkim, tak˝e komercyjnym
sukcesie projektu Officium (1993) saksofonisty
Jana Garbarka i s∏ynnego The Hilliard Ensem-
ble ci sami wykonawcy nagrali kolejne dwie
p∏yty utrzymane w oryginalnej konwencji:
kompozycje wokalne dope∏niane saksofono-
wymi improwizacjami. Tego typu pomys∏y
wcielajà w ˝ycie i inni artyÊci: nie tak dawno
wpad∏ mi w r´ce album, na którym zespó∏ wo-
kalny wykonuje renesansowà polifoni´ religijnà,
a uzupe∏niajà jà melodie grane na klarnecie –
niemal dos∏owna kalka spó∏ki Hilliardzi/Gar-
barek! Spotkaç mo˝na jednak i propozycje
znacznie bardziej wyszukane, w tym zaprasza-
nie specjalistów od historycznych interpretacji
do udzia∏u w koncertach i nagraniach muzyki
najnowszej. Z twórcami awangardowymi ar-
tyÊci spod znaku HIP od poczàtku zresztà
znajdowali wspólnà p∏aszczyzn´ porozumienia
– byç mo˝e z uwagi na traktowanie obu grup
przez d∏u˝szy czas jako outsiderów w Êrodowi-
sku muzycznym.

Widaç równie˝, ˝e opozycyjne wzgl´dem sie-
bie historyczne i tradycyjne wykonawstwo
znajdujà coraz wi´cej wspólnych punktów.
Âwiadczy o tym choçby si´ganie po dawne
instrumenty tak˝e przez pierwszoplanowe po-
staci ze Êwiata wirtuozowskiego popisu.
W zakresie wokalistyki solowej wydzielenie
Êpiewaków specjalizujàcych si´ wy∏àcznie
w repertuarze dawnym w zasadzie ju˝ nie ist-
nieje, wyjàtkiem sà ewentualnie kontrateno-
rzy, dla których trudno znaleêç muzyk´ pisanà
póêniej ni˝ w wieku XVIII. Na gruncie mu-
zyki instrumentalnej ten podzia∏ jest wcià˝
bardzo wyraêny. Tym jaskrawiej Êwiecà tu
poczynania takich artystów, jak skrzypkowie
Giuliano Carmignola i Viktoria Mulova lub
te˝ nasz pianista Janusz Olejniczak. Obser-
wuje si´ oczywiÊcie i ruch w drugà stron´,
a najbardziej wymownych przyk∏adów mo˝na
szukaç w karierach kilku pionierów historycz-
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nego wykonawstwa, takich jak Nicolaus Har-
noncourt, Trevor Pinnock, John Elliot Gardi-
ner lub Christopher Hogwood, stajàcych za
pulpitami dyrygenckimi najlepszych orkiestr
symfonicznych (ju˝ oczywiÊcie we frakach)
i prowadzàcych dzie∏a romantyczne czy XX-
-wieczne. 

Muzyka dla nas

Jakie jest wi´c wspó∏czesne oblicze ruchu hi-
storycznego wykonawstwa muzyki dawnej?
Czy jest to wcià˝ zjawisko odr´bne, ˝ywe, in-
trygujàce i inspirujàce, czy te˝ mo˝e ju˝ gubi
swà oryginalnoÊç, wtapia si´ w ogólny obraz
naszego ˝ycia muzycznego?

Pierwszà uwagà powinna byç ta, ˝e przybra∏o
ono postaç w pe∏ni profesjonalnà, zinstytucjo-
nalizowanà i dzia∏ajàcà na podstawie wypraco-
wanych standardów. Ma swój sprawdzony sys-
tem kszta∏cenia, przygotowujàcy znakomitych
muzyków, prezentujàcych nierzadko kunszt naj-
wy˝szej klasy. 

Druga uwaga dotyczy otwarcia si´ Êrodowiska
muzyki dawnej na inne zjawiska artystyczne.
Minà∏ ju˝ okres neofickiej, purystycznej po-
prawnoÊci stylistycznej za wszelkà cen´ i HIP
rozglàda si´ Êmia∏o wokó∏ siebie. Problem do-
tyczy tu zachowania nie tyle zdrowego rozsàd-
ku, ile raczej dobrego smaku. Jak powiedzia∏
niegdyÊ jeden z najwybitniejszych znawców
przedmiotu w naszym kraju, profesor Franci-
szek Weso∏owski: „Muzyka jest nie dla Bacha,
lecz dla nas!”. Musimy wi´c wykazywaç wo-
bec niej niezb´dny szacunek, ale powinniÊmy
jà odczytywaç z uwzgl´dnieniem specyfiki na-
szych czasów, kultury i poczucia estetycznego.

I wreszcie trzecie spostrze˝enie – pomi´dzy
tradycyjnym a historycznym wykonawstwem

nie ma ju˝ obecnie ostrego konfliktu, a akcep-
tacja lub negacja takiego czy innego sposobu
postrzegania muzyki dawnej przebiega tu nie
na p∏aszczyênie twardej ideologii, lecz wy∏àcz-
nie indywidualnych upodobaƒ. Z pewnoÊcià
doczekaliÊmy koƒca konfrontacji i odrzucania
si´ (tak˝e obrzucania niekiedy niewybrednymi
epitetami) stron, czasu uzgodnienia wzajem-
nych stanowisk i koegzystencji. Pos∏ugujàc si´
muzycznym porównaniem, mo˝na stwierdziç,
˝e po prezentacji dwóch przeciwstawnych sobie
tematów i burzliwym przetworzeniu weszliÊmy
oto w repryz´, etap ujednolicenia tonalnego,
i zmierzamy byç mo˝e do zaskakujàco efek-
townej cody. 
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