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JÓZEF HOFMANN. RĘK A GENIUSZ A

▪ Jeden
z popularnych
mitów mówi, że
Hofmann miał
bardzo małą dłoń.
Tu w skali 1:1
reprodukujemy jej
odcisk. Wielkość
przeciętna.
na okładce:
Hofmann i jego
biceps, 1905 r.

JAKUB PUCHALSKI

Pianista, inżynier,
geniusz
Ćwierć wieku temu był jeszcze widoczny, jego gry
można było posłuchać w radiu. Budziła emocje, prowokowała dyskusje. Jak zawsze. Potem jednak artystów
złotej epoki fortepianu wyparli pianiści młodsi, współcześni, żywi. Krążyły tylko legendy o nadludzkiej
sprawności palców i pamięci, i o geniuszu naukowo-technicznym, przedstawiające Józefa Hofmanna jako
niemal drugiego Edisona. Czy postać artysty przez to
zmalała? Przeciwnie. Jeżeli ktoś raz się z nią zetknął,
nie mógł zapomnieć. Jeżeli się nie zetknął – w jego doświadczeniach ze sztuką pianistyczną, z muzyką
w ogóle, zieje wielka luka.
Niewątpliwie był geniuszem – i to wystarczający
powód, żeby przypomnieć go podczas festiwalu
Copernicus. Geniuszem urodzonym w Krakowie,
geniuszem nie tylko pianistyki, ale i technologii.
Jego niezwykłość nie polega tylko na tym, że dość
powszechnie uważany był za największego pianistę
końca XIX i pierwszych dekad XX wieku. Był
niezwykły, bo przy transcendentalnej sprawności
i absolutnie oryginalnej wyobraźni dźwiękowej stał
na przełomie epok. Należy do obu – kontynuuje pewne
maniery późnego romantyzmu, ale jednocześnie
wyznacza kierunki nowoczesności. Polifoniczne
rozumienie muzyki i precyzja faktury, rola detalu,
dyscyplina rytmiczna (mimo swobody tempa), logika
i lakoniczność, intelektualny antysentymentalizm
w grze wywołującej jednak najwyższe emocje – były
wyzwaniem dla następców. Sięgnęły jednak skrajności
i tylko nieliczni, np. Glenn Gould, potrafili w pewnym
stopniu je podjąć. Idący za Hofmannem wiek XX
i XXI nie były w stanie go dogonić, a stopniowo
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redakcja: Jakub Puchalski, projekt graficzny: Marek Zalejski,
współpraca: Jacek Ślusarczyk
Dodatek można znaleźć także pod adresem TygodnikPowszechny.pl/jozefhofmann
Fotografie pochodzą ze zbiorów The International Piano Archives, University of Maryland.
Dziękujemy panom Gregorowi Benko i Donaldowi Manildi (International Piano Archives,
University of Maryland), a także pani Jennifer Kallend (Curtis Institute of Music) za pomoc,
bez której niniejszy dodatek i wystawa nie mogłyby zaistnieć.
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popadając w schematyzm akademizmu, traciły nawet
umiejętność zrozumienia. Hofmann stał się artystą
szokującym. I odrzucanym. I zapominanym.
W Polsce bardzo ważnym głosem był więc tekst
Piotra Wierzbickiego, który w latach 90. kolejnym
osobom otwierał oczy i uszy na wyjątkowość
Hofmanna. Pisarz przedrukował esej (i słusznie!)
w najnowszej książce „Nieboski Chopin”, a my jego
fragment zamieszczamy na str. 12. Jednocześnie na
płytach VAIAudio i Marston zaczęły pojawiać się
świetnie opracowane nagrania Hofmanna (pisze o nich
producent, Gregor Benko), ale drugi podstawowy
problem – brak sprawdzonych informacji – przecież
nie zniknął. Stąd zadziwiający fragmentaryzm biografii
Hofmanna, która ukazała się w 2002 r. Jan Żdżarski
dokonał w niej wielkiej i cennej pracy zebrania polskich
świadectw działalności pianisty – do niespełna 30. roku
jego życia. Symptom kłopotów: dalej wiadomości
byłyby nie tylko powierzchowne, ale często niepewne
i fałszywe. Z naszej perspektywy niemożliwe
do zweryfikowania.

Hofmann na Copernicusie
Od dziesięcioleci wypełnianiem białych plam
zajmuje się jednak Gregor Benko, założyciel International Piano Archives (obecnie w zbiorach
Uniwersytetu Maryland). Dzięki jego życzliwej
pomocy przygotowaliśmy aktualne curriculum vitae
pianisty. Ze zdjęć udostępnionych przez IPAM ułożyliśmy WYSTAWĘ, którą od 15 maja będzie można
oglądać w Galerii Krakowskiej (hol główny). Przejrzeliśmy też katalogi patentowe, gdzie nazwisko
Hofmanna pojawia się wielokrotnie, choć niekoniecznie tak, jak twierdzą legendy.
18 maja o godz. 18.00 w Złotej Sali Filharmonii
Krakowskiej odbędzie się poświęcona Hofmannowi
festiwalowa DEBATA, z udziałem Gregora Benko, Piotra
Wierzbickiego i Kingi Dębskiej (przygotowującej
film o Hofmannie). Tego samego dnia i w tym
samym gmachu, o godz. 20.00, polskiego pianistę
uczci RECITALEM jeden z wybitnych wirtuozów
współczesności, Alexander Gavrylyuk, grając
m.in. utwory Chopina wykonywane przez Hofmanna.
Tak, chcemy odmitologizować postać wielkiego
artysty. Oznacza to odarcie z legendy, ale i przybliżenie.
A przybliżenie to zrozumienie. I gdy się Hofmanna
zrozumie, żadne legendy nie będą już potrzebne.
©

O R G A N I Z AT O R Z Y, PA R T N E R Z Y I PAT R O N I

D O F I N A N S O WA N O
ZE ŚRODKÓW GMINY
MIEJSKIEJ KRAKÓW

D O F I N A N S O WA N O
ZE ŚRODKÓW MINISTRA
K U LT U R Y I D Z I E D Z I C T WA
NARODOWEGO
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KALENDARIUM
1876 I 20 – NA ŚWIAT PRZYCHODZI JÓZEF HOFMANN Syn Kazi-

mierza Hofmanna, dyrygenta i popularnego kompozytora muzyki
teatralnej w Krakowie. Rodzina
mieszka przy ul. Kurniki. Chłopca
muzyki początkowo uczy starsza
siostra Wanda, następnie ciotka.
Gdy ma cztery lata, jego edukację
przejmuje ojciec – sam znakomity pianista.

wczorajszym występem złożył
dowód istotnego, nad wiek rozwiniętego talentu, wysoko doprowadzonej techniki, a nawet
pewnego indywidualizmu” („Kurier Warszawski”, 7 I 1886 r.).
14 i 17 V 1886 r. odbyły się koncerty z udziałem Józia Hofmanna
w Teatrze Wielkim, dla zdobycia
funduszy na wyjazd zagraniczny.
1886 – PIERWSZE TOURNÉE PO
NIEMCZECH Także wizyta w Pra-

dze, Krakowie i Kopenhadze.
W Berlinie Hofmann występuje na
koncertach Towarzystwa Filharmonicznego, prowadzonego przez
potentata wśród impresariów,
Hermanna Wolﬀa.

1881 – DOMNIEMANY PIERWSZY KONCERT W Ciechocinku,

1887 III 13 – GRA WE WROCŁAWIU, W KWIETNIU W PARYŻU,
NASTĘPNIE W LONDYNIE
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„Ośmioletni synek dyrektora baletu, p. Hofmanna, popisywał się
swoją grą i kompozycjami przed
Antonim Rubinsteinem. Mistrz rokuje świetną przyszłość dziecięciu” („Echo Muzyczne i Teatralne”, 27 IV 1885 r.).

1887 XI 29 – AMERYKAŃSKI DEBIUT W CARNEGIE HALL Krytyk

„New York Timesa” ogłasza:
„To nie była nadzwyczajna gra jak
na dziecko, to była nadzwyczajna
gra jak na człowieka”. Hofmann
odbywa intensywne tournée po
wschodnich Stanach, występując wielokrotnie w największych
salach, w aurze oszałamiających
sukcesów, podporządkowując
się jedynie zasadzie ustalonej
z Towarzystwem Przeciwdziałania Okrucieństwu wobec Dzieci: najwyżej cztery koncerty na
tydzień (!). W 70 dni daje więc
52 koncerty.

tygodnik powszechny

1891-1892 – NAUKA U MORITZA
MOSZKOWSKIEGO Moszkowski

należał do najbardziej rozchwytywanych pianistów i był autorem
niezwykle wówczas popularnych
popisowych utworów, jednakże po niespełna dwóch latach
oświadczył definitywnie: „chłopiec wie o tyle więcej ode mnie
i gra o tyle lepiej niż ja, że nie
wiem, jak mam go uczyć”.
1892-1894 – NAUKA U ANTONA RUBINSTEINA Uznawany za

1888 – „THE HOFMANN FUROR”
(„NYT”) Sukcesy okazują się zbyt

1886 I 6 – PIERWSZY KONCERT
W WARSZAWIE „Mały wirtuoz

1894 III 12 – PONOWNY DEBIUT

18-letni już Hofmann, w Hamburgu, pod batutą Rubinsteina, gra
jego IV Koncert d-moll. Koniec
nauki.
OD 1894 – ŻYCIE BOŻYSZCZA

Dotyczy używania fonografu, który Edison nakazał wysłać dla Hofmanna do Berlina, a także dla cara
Rosji do Petersburga oraz dla Administracji Pocztowej Niemiec.

1883 – HOFMANNOWIE MIESZKAJĄ JUŻ W WARSZAWIE

1885 – „A ZATEM... DO PRACY!”

w pełnym znaczeniu tego słowa.
Starał się obudzić we mnie muzyczny zmysł nawiązywania do
jego uogólnień i tym samym zabezpieczył moją muzyczną indywidualność. Rubinstein nigdy nie
grał dla mnie. Mówił tylko, ja zaś,
zrozumiawszy jego myśl, tłumaczyłem ją na język muzyki i muzycznego wykonania. (...) Zawsze
kazał mi przynosić ze sobą nuty,
kładąc nacisk na to, żebym grał
dokładnie tak, jak napisano!”.

1889-1890 – SŁYNNA KORESPONDENCJA Z EDISONEM

z udziałem Aleksandra Michałowskiego na drugim fortepianie.

Przesłuchanie u Ludwika Grossmanna, znaczącej figury muzycznej Warszawy, m.in. agenta koncertowego i właściciela składu fortepianów. Zorganizowane
przez zaprzyjaźnioną z Hofmannami Helenę Modrzejewską (niebawem spotkają się w Nowym
Jorku).

król nici, funduje dla Hofmanna
stypendium, fortunę wysokości
50 tys. dolarów, pod warunkiem,
że nie będzie on występował do
ukończenia 18. roku życia. Hofmannowie, mimo targowania się
Kazimierza („przynajmniej 100
tys. byłoby potrzebne”...), przyjmują ofertę i 28 III wyjeżdżają
do Berlina.
Józef studiuje u Heinricha Urbana,
uznanego profesora konserwatorium, nauczyciela m.in. plejady
polskich kompozytorów (Karłowicza, Opieńskiego i innych), jednak
długo nie ma właściwego mentora
w grze na fortepianie – umawiane lekcje z d’Albertem, Bülowem
i Leszetyckim nie dochodzą do
skutku. Chłopiec słucha jednak
wszystkich pianistów odwiedzających Berlin.

oszałamiające i na skutek zabiegów Towarzystwa Przeciwdziałania Okrucieństwu wobec Dzieci
(NYSPCC) Alfred Corning Clark,
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największego pianistę od śmierci
Liszta, Rubinstein był zmuszony
opuścić Rosję – osiadł w Dreźnie,
dokąd Hofmann przez dwa lata
dojeżdżał co tydzień na lekcje.
„Jak Antoni Rubinstein uczył mnie
grać? (...) Rubinstein wybrał metodę oddziaływania za pośrednictwem sugestywnych porównań i tylko w rzadkich wypadkach
poruszał muzyczne zagadnienia

Intensywnie koncertuje,
absolutnie triumfalne powodzenie
zdobywając w Rosji (od 1895)
i ponownie w Stanach Zjednoczonych (od 1898), regularnie wraca
też do Europy. W późniejszych
latach podróżuje z żoną. Także po
Rosji: „Hofmanniacy otaczali
nasze sanie, krzyczeli »Do diabła
z Ameryką, on należy do nas!«.
Miałam tylko nadzieję, że nie
zostanę zamordowana przez jakąś
zazdrosną dziewczynę. Byli tak
szaleni, że mogli zrobić wszystko.
(...) Na moim fotelu z przodu
zostałam prawie zmiażdżona
przez ludzi, którzy starali się
podejść do niego jak najbliżej.
Jedna dziewczyna chwyciła drugą
za gardło i dusiła ją, bo ta
dotknęła pleców Józefa”.
„Jestem zapalonym sportsmenem
– mówi w wywiadzie. – Po ćwiczeniach na fortepianie odpoczynek daje mi jazda na rowerze, gra
w lawn tenisa w lecie, ślizgawka
w zimie. (...)
– A rower?
– O, ten zaleciłbym każdemu.
Wiem z doświadczenia, jak rozwija siły fizyczne, jak dodatnio działa na cały organizm, a tym samym
kształci i wzmacnia mięśnie ręki.
Proszę spojrzeć.

5
Wyciągnął dłoń przedziwnie giętką, muskularną, siły zadziwiającej” („Echo Muzyczne, Teatralne
i Artystyczne”, 16 XI 1896 r.)

1912 – KOLEJNE NAGRANIA STUDYJNE Między kontraktami z wy-

twórniami gramofonowymi dokonuje też nagrań pianolowych.
1913 STYCZEŃ – OSTATNIE KONCERTY W PETERSBURGU
1920 – POCZĄTEK ROMANSU
Z ELISABETH SHORT

Tournées zawsze przerywane są
okresem dwóch miesięcy wakacji, podczas których gra w tenisa, pływa, majsterkuje, ale nie
otwiera fortepianu. Efektem pracy
w warsztacie jest szereg patentów, m.in. na proces regeneracji
elektrod w akumulatorach (1901),
pneumatyczne sprężyny do samochodów (1912).

Betty Short była uczennicą Hofmanna, pobiorą się w 1927 r.

kolejne 12 mln dol. Motto Hofmanna dla Curtis Institute of Music:
„Quality versus Quantity”
1927 IX 27 – ŚLUB Z ELISABETH
SHORT W tydzień po uzyskaniu

rozwodu z Marie Eustis żeni się
z Betty. Z tego małżeństwa urodzi się trzech synów – Anton,
Edward i Peter – a sam związek,
wbrew plotkom oraz mimo nieszczęśliwego rozwoju, nie ulegnie
rozwiązaniu. Elisabeth stopniowo
zacznie zdradzać objawy choroby psychicznej, która w późniejszych latach spowoduje czasowe
umieszczanie jej w zakładzie.

XX wieku i jest podstawą naszej
wiedzy o grze Hofmanna: to jedyne utrwalone przez niego wielkie
formy repertuaru solowego – Sonata „Waldsteinowska” Beethovena, „Kreisleriana” Schumanna
(nieco skrócone), a także Ballada
f-moll Chopina.
Podejmuje na nowo intensywną działalność koncertową, która
uległa zahamowaniu w trakcie
jego urzędowania w konserwatorium.
LATA 40. – PROBLEMY RODZINNE

Mimo narastających konfliktów,
kontynuuje działalność koncertową do połowy lat 40., stopniowo
jednak popadając w alkoholizm.

1901–1914 – „PIANO
QUESTIONS ANSWERED” Prowa-

.e. fot. 63

1923 – OSTATNI KONTRAKT
NA NAGRANIA PŁYTOWE
1924 – CURTIS INSTITUTE OF
MUSIC Mary Louis Curtis Bok fun-

duje konserwatorium dla utalentowanej młodzieży, w którym nie
pobiera się czesnego. Powstaje
Curtis Institute of Music, do dziś
jedna z najsłynniejszych uczelni muzycznych świata. Hofmann
obejmuje w niej wydział fortepianu.

1903 – PIERWSZE KOMERCYJNE
NAGRANIA
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„Mam jeszcze w uszach Józefa
Hofmanna, byłem na koncercie
w Poznaniu – wspomina prof. Mieczysław Tomaszewski. – W pamięci pozostała mi Beethovena
Sonata »Waldsteinowska«. Grał ją
w nadzwyczajnie wspaniały sposób. Niemal nie jak człowiek, ale
jak maszyna, z taką precyzją. Cała
struktura utworu pojawiła się jak
na dłoni, jak kryształ, jak coś niezwyczajnego”.

1946 – OSTATNI RECITAL
W CARNEGIE HALL

Opisywany przez słuchaczy jako
wydarzenie smutne. Z tego samego roku pochodzi jednak pod
wieloma względami imponujące
nagranie I i III części Koncertu
Schumanna.

1937 – ZŁOTY JUBILEUSZ

1905 – ŻENI SIĘ Z MARIE EUSTIS

Starsza od Józefa o 11 lat kobieta
rozwodzi się dla niego z pierwszym mężem. Hofmann zyskuje
w ten sposób żonę i pasierba,
a ze związku z Marie Eustis rodzi
się córka Josefa, w 1906 r.

1934, 1935, 1938 – PO RAZ
OSTATNI W POLSCE

NAC

dzi stałą rubrykę-poradnik dla
grających na fortepianie, w wysokonakładowym amerykańskim
„Ladies Home Journal” (Curtis
Publishing Company). Hofmann
pozostaje w przyjaźni z rodziną
wydawców, filadelfijskich multimilionerów. Konstruuje własny
samochód, potem następne.

1927 – DYREKTOR CURTIS INSTITUTE OF MUSIC Przyciąga na

uczelnię najlepszych muzyków
z Ameryki i z Europy. Śpiewu uczy
Marcelina Sembrich-Kochańska,
dyrygentury, obok Stokowskiego,
Emil Młynarski, Artur Rodziński
i Fritz Reiner, skrzypiec Leopold
Auer i Efrem Zimbalist. W następnym roku pod naciskiem Hofmanna Mary Curtis ustanawia stypendia za osiągnięcia dla wszystkich
studentów, dodając do istniejącego funduszu (500 tys. dolarów)

50-lecie swojego debiutu amerykańskiego świętuje wielkim
tournée koncertowym. Kulminacyjnym punktem jest występ
w Metropolitan Opera w Nowym
Jorku. To pierwszy z nagranych
w całości koncertów Hofmanna
i jeden z najsłynniejszych koncertów stulecia.
1938 – NIEOCZEKIWANE ZWOLNIENIE Z FUNKCJI DYREKTORA CIM

Gra recital, który okaże się pożegnaniem z uczelnią, w Casimir
Hall, kameralnej sali koncertowej
nazwanej na cześć jego ojca (zainaugurował ją w 1927 r.; obecnie
sala zwie się Field Concert Hall).
Dzięki nagraniu recital ten należy do najsłynniejszych koncertów

1956 – OSTATNIA TRANSMISJA

Dziennikarz radiowy dzwoni do
Hofmanna z gratulacjami urodzinowymi. Pianista opowiada, że
zajmuje się teraz swoimi hobby,
które nie przerywają mu już koncertów: matematyką, fizyką, chemią; pracuje nad udoskonaleniem
techniki nagrywania fortepianu.
1957 II 16 – UMIERA
W LOS ANGELES
OPR AC. JAKUB PUCHALSKI

tygodnik powszechny
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Złoty wiek tytanów
ARTUR BIELECKI

Jeśli współczesnych herosów fortepianu, takich jak
Chińczyk Lang Lang, Rosjanin Jewgienij Kissin czy
Polak Piotr Anderszewski, uważamy za mistrzów, to ich
historycznych poprzedników trzeba by określić krótko:
tytani. Tworzyli oni złoty wiek fortepianu.
Józef Hofmann był wśród nich jednym z największych.
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zym był złoty wiek fortepianu?
Należałoby chyba rozpocząć tak
jak w znanym filmie – „dawno
temu, w odległej galaktyce”... Bo
złoty wiek ogromnie się od nas oddalił, epoka tytanów minęła. Współczesność jej nie
dorównuje. Możesz, szanowny Czytelniku,
oburzyć się takim stwierdzeniem i zawołać:
„Jak to?! Przecież czasy wielkich pianistów
nie skończyły się, wprost przeciwnie, rozkwit pianizmu trwa w najlepsze”. Możesz
nawet podać wiele argumentów. Czyż kilka tygodni temu w Warszawie nie toczyły
się pasjonujące eliminacje do najbliższego
Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie
się w październiku bieżącego roku? 445 pianistów z całego świata przysłało swoje prezentacje wideo, komisja kwalifikacyjna wyłoniła 160 młodych pianistów z 27 krajów.
Imponująca pielgrzymka do Filharmonii
Narodowej m.in. z Chin, Korei Południowej, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Rosji
i z Polski, z Anglii, Włoch, Francji, Czech,
Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Grecji, Indonezji, Mongolii.
Czy to nie fantastyczny, globalny triumf
sztuki pianistycznej? A przecież to tylko
młodzi. Cóż powiedzieć o dojrzałych współczesnych mistrzach? Mamy przecież genialnego Grigorija Sokołowa i Marthę Argerich,
mamy naszego Krystiana Zimermana, którym chlubimy się od 1975 r., mamy Piotra
Anderszewskiego i Rafała Blechacza! Mamy
setki rewelacyjnych pianistów różnych
szkół i stylów muzycznych, od Lang Langa i Katii Buniatiszwili poczynając, przez
Keith’a Jarretta i Adama Makowicza aż do
Ivo Pogorelicia i innych sław. Przemysł budowy fortepianów kwitnie, producenci tacy
jak Steinway, Yamaha, Bechstein czy Fazioli mogą liczyć rocznie na tysiące klientów
chętnych do wydania bardzo pokaźnych
sum na zakup instrumentu (dobry koncertowy fortepian może kosztować kilkaset tysięcy złotych). Szkoły muzyczne, akademie
i kursy mistrzowskie na wszystkich kontynentach dwoją się i troją, żeby wyprodukować gigantów klawiatury. Kandydaci do takiego miana mają do dyspozycji setki kontygodnik powszechny
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kursów pianistycznych, tysiące agencji artystycznych, wytwórnie nagrań, samoloty,
hotele, strony internetowe, Skype’a, Facebooka i fankluby, żeby się wypromować.
A jednak – złoty wiek fortepianu minął.
Sztuka pianistyczna trwa, ale znajduje się
dzisiaj na zupełnie innym historycznym
etapie.

Epoka mistrzów
Gdy florencki konstruktor instrumentów
muzycznych Bartolomeo Cristofori około 1700 r. zbudował gravicembalo col piano
e forte (klawesyn z możliwością grania piano
i forte), zapewne nie spodziewał się, że wynaleziony przez niego fortepian stanie się
kiedyś jednym z symboli kultury Zachodu.
Instrumentem uprzywilejowanym, z myślą
o którym tworzyli muzykę niemal wszyscy
najwięksi kompozytorzy od czasów Mozarta do początków XX wieku.
Jak długo trwała złota epoka fortepianu?
Trudno o precyzyjną odpowiedź. Złoty wiek
był z pewnością dłuższy niż stulecie. Początek wypadałoby wyznaczyć około roku
1830, gdy międzynarodową karierę rozpoczynali Fryderyk Chopin i Ferenc Liszt. Byli
dla fortepianu tym, kim wcześniej dla skrzypiec Paganini – wzorzec skrzypka wirtuoza.
Chopin żył krócej niż Liszt i znacznie rzadziej koncertował, za to Liszta trzeba uznać
za archetyp „wielkiego pianisty”. Jeszcze
trudniej wskazać zmierzch złotej ery. Jeśli
„Golden Age” potraktujemy jako emanację
romantyzmu, to cezura przypadnie w połowie XX wieku, kiedy zaczęli odchodzić wielcy pianiści wychowani w tradycji romantycznej (Paderewski, Rachmaninow, Hofmann, Rosenthal, Friedman). Ale może należałoby przesunąć tę datę aż do lat 80. i 90.
XX wieku, gdy życie zakończyli tacy giganci
fortepianu jak Artur Rubinstein, Vladimir
Horowitz (nazywany „ostatnim romantykiem”), Arturo Benedetti Michelangeli czy
Światosław Richter. A może złoty wiek zamknęła przedwczesna, nagła śmierć Glenna Goulda (1982), którego styl był wprawdzie zaprzeczeniem „romantycznej szkoły”,

ale paradoksalnie jawi się jako ostatni akord
złotej ery? Mówimy więc o około 120–150
latach największego w dziejach rozkwitu
sztuki pianistycznej.

Od Liszta do Goulda
Na prawdziwe wyżyny wynieśli sztukę
pianistyczną Fryderyk Chopin i Ferenc
Liszt. Podziwiała ich cała elita artystyczna
Europy. W 1843 r. Balzac stwierdza: „Nie
osądzisz Liszta, nie usłyszawszy Chopina,
Węgier to demon, Polak to anioł”, a pięć
lat wcześniej francuska „Gazette Musicale”
donosi: „Na pytanie, kto jest pierwszym
pianistą świata: Liszt czy Thalberg, odpowiedź jest tylko jedna – Chopin”. Liszt do
roku 1848, gdy osiadł w Weimarze, prowadził życie wędrownego wirtuoza, olśniewając publiczność w całej Europie swoją nowatorską techniką. Stał się symbolem sztuki pianistycznej, prawdziwym „królem fortepianu”. Gra Liszta, jego sposób wykorzystywania możliwości instrumentu, miały
charakter symfoniczny, wypływały z ideału brzmienia orkiestry. Gra Chopina była
delikatniejsza, obaj twórcy na swój sposób
genialnie rozwijali możliwości fortepianu.
Cenny wkład wnieśli inni wybitni kompozytorzy-pianiści: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann (karierę pianistyczną uniemożliwiła mu kontuzja), później także Johannes Brahms.
Śmierć Liszta w 1886 r. zamknęła pierwszy wielki rozdział złotego wieku: okres
wybitnych, genialnych pianistów, którzy
byli jednocześnie największymi kompozytorami swoich czasów (Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Chopin, Liszt, Brahms). Fortepian stał się wehikułem dla ich geniuszu, połączył sztukę
twórczą z odtwórczą. Było to zespolenie idealne i w swych owocach genialne: jak kiedyś Szekspir i Molier (aktorzy i pisarze) czy
Bach (organista i kompozytor). W XX wieku „podwójna rola” wielkiego kompozytora-wirtuoza zdarzała się już znacznie rzadziej (Skriabin, Rachmaninow, Prokofiew,
Bartók).
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Zawód pianista

W Rosji Hofmann uważany był za następcę Antona Rubinsteina, Moskwa, ok. 1896 r.

Józef Hofmann podczas rosyjskiego tournée w samym
tylko Petersburgu dał 18 recitali, wykonując 242
utwory 28 kompozytorów.

Komponowali wprawdzie nadal liczni pianiści – by wymienić Antona i Mikołaja Rubinsteinów, Józefa Hofmanna, Ignacego
Friedmana, Leopolda Godowskiego, Edwina Fischera, Artura Schnabla czy Raula Koczalskiego – jednak akcent przesunął się na
wykonawstwo muzyki. Zaczynała się powoli era specjalizacji. Pianiści doprowadzili
swoją sztukę do szczytów. Na przełomie XIX
i XX wieku rozpoczęła swoje kariery generacja wielkich artystów, którzy wprowadzili
pianistykę w XX wiek. Ich korzenie sięgały jeszcze tradycji romantycznej, niektórzy
nadal jej hołdowali, inni potrafili zdystansować się od niej i tchnąć w swoją grę nowoczesne elementy. Właśnie do tego pokolenia należał Józef Hofmann (rocznik 1876).
Jakich miał kolegów pianistów, z jaką się
musiał mierzyć konkurencją?
Hofmann debiutował bardzo wcześnie,
jako cudowne dziecko. W czasach jego
młodości wciąż aktywny był Rosjanin Anton Rubinstein (1829–1894), który cieszył
się opinią największego obok Liszta pianisty XIX wieku. Hofmann był uczniem Rubinsteina w Niemczech. Anton Rubinstein
to pianista legendarny, jego grę cechowała olśniewająca technika, śpiewność i poetycki ton. O rozmachu jego kariery świadczy fakt, że razem z Henrykiem Wieniawskim w ciągu ośmiu miesięcy na przełomie
lat 1872/1873 wystąpili 215 razy w 60 miastach Stanów Zjednoczonych (w tym niemal 50 razy w Nowym Jorku). Rubinstein
w Ameryce zaproponował cykl koncertów,
podczas których w serii siedmiu recitali prezentował dzieje muzyki fortepianowej od
wirginalistów angielskich aż po twórców
swoich czasów (serię tę grał również w Berlinie, Wiedniu, Petersburgu, Moskwie, Lipsku, Paryżu i Londynie).
Hofmannowi deptali po piętach uczniowie słynnego polskiego nauczyciela Teodora Leszetyckiego. Rywalem Hofmanna był
Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), który
rozwinął wielką karierę o zasięgu globalnym. Jako kompozytor górował nad Hofmannem zdecydowanie, jednak pianistyka
Paderewskiego jawi się jako znacznie bardziej konserwatywna niż sztuka Hofmanna. Z pewnością ustępował Hofmannowi
pod względem technicznym. Genialnym
pianistą był bez wątpienia również Ignacy Friedman (1882–1948), urodzony zresztą również w Krakowie – dokładniej w Podgórzu. Friedman dał w życiu około 2800
koncertów w Europie, Ameryce i Australii,
do legendy przeszły jego interpretacje mazurków Chopina (przez wielu uważane
za najlepsze w historii), podobnie jak nagranie Nokturnu Es-dur op. 55 nr 2. ģ
tygodnik powszechny
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Anton Rubinstein to
pianista legendarny; razem
z Henrykiem Wieniawskim
w ciągu ośmiu miesięcy
na przełomie lat 1872/1873
wystąpili 215 razy
w 60 miastach Stanów
Zjednoczonych
(w tym niemal 50 razy
w Nowym Jorku).
Do najznakomitszych
nauczycieli należeli Polacy:
Teodor Leszetycki, Karol
Mikuli (uczeń Chopina)
i Aleksander Michałowski.
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Z największymi pianistami epoki.
po lewej: z Leopoldem Godowskim,
ok. 1932 r. oraz – na sąsiedniej stronie
– z Guiomar Novaes z Brazylii
i Ignacym Friedmanem, ok. 1935 r.

ģ Technika Friedmana była fenomenalna. Genialni uczniowie Leszetyckiego to też
Austriak Artur Schnabel (1882–1951), doskonały interpretator Beethovena i Schuberta, oraz Benno Moiseiwitsch (1890–1963), romantyczny i elegancki. Szkołę francuską reprezentował Alfred Cortot (1877–1962), szalenie poetycki i romantyczny, ale też nieco
bałaganiarski w swej grze. Ze Szwajcarii pochodził Edwin Fischer (1886–1960), doskonały wykonawca utworów Bacha i Beethovena.
Wielki współczesny Hofmanna to oczywiście Sergiusz Rachmaninow (1873–1943),
wybitny kompozytor, lecz równie zjawiskowy pianista, genialny interpretator muzyki
Chopina i własnej. Rachmaninow to prawdopodobnie jedyny pianista, którego w tych
czasach można było porównać z Hofmannem. Obaj dysponowali niezrównaną techniką i równie sugestywną wyobraźnią i siłą
ekspresji. Obaj wzajemnie obdarzali się potygodnik powszechny
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dziwem, Rachmaninow zadedykował Hofmannowi swój III Koncert fortepianowy.
Na uwagę zasługuje także polski pianista
i kompozytor Leopold Godowski (1870–
–1938), zmagający się z tremą podczas koncertów, ale nazywany przez Hofmanna „największym mechanicusem fortepianu”. Niezwykłą postacią był również Polak Maurycy
Rosenthal (1862–1946), uczeń samego Liszta. Rosenthal to wielki i jeden z ostatnich
reprezentantów romantycznej pianistyki.
To właśnie na tak fenomenalnym „tle” Hofmann potrafił się wyróżniać. A przecież już
szykowali się do międzynarodowych karier
kolejni, młodsi mistrzowie klawiatury: Artur Rubinstein, Wilhelm Kempff, Vladimir
Horowitz, Shura Cherkassky (uczeń Hofmanna) i inni.
Bez pokolenia Hofmanna, Paderewskiego, Friedmana, Godowskiego, Fischera, Landowskiej, Schnabla czy Artura Rubinsteina
w ogóle nie zauważylibyśmy złotego wie-

ku. Bo to ich sztukę po raz pierwszy zaczęto utrwalać w nagraniach. Fonograf Edisona, a później płyta gramofonowa zapewniły złotemu wiekowi nieśmiertelność. Jaka
szkoda, że płyt nie mogli pozostawić Chopin i Liszt!

Tajemnica złotego wieku
Jak zrozumieć półtora wieku tak bezprzykładnego rozkwitu pianistycznej sztuki?
Może przez porównania ze współczesnością? Dziś zwykle gwiazda fortepianu, której występy poprzedzone są akcją reklamową, przylatuje samolotem rano, w południe
idzie na próbę, wieczorem występuje, a następnego ranka wylatuje po jednym koncercie. Tytani złotej ery natomiast dzielili się
swoją sztuką z królewskim rozmachem. Józef Hofmann sto lat temu podczas rosyjskiego tournée w samym tylko Petersburgu dał
18 recitali, wykonując 242 utwory 28 kom-
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pozytorów. Aż 19 wielomiesięcznych tournées po Stanach Zjednoczonych odbył Ignacy Jan Paderewski, podróżując własną salonką. Włoski pianista i kompozytor Ferruccio
Busoni w cyklu występów ukazywał historię koncertu fortepianowego od czasów Bacha. Niemiecki pianista Walter Gieseking,
legendarny interpretator Debussy’ego, już
w wieku 20 lat w Hanowerze wykonał niemal wszystkie z 32 sonat Beethovena. Austriak Artur Schnabel w stulecie śmierci
Beethovena (1927) zagrał w Berlinie komplet sonat kompozytora (około 10 godzin
muzyki), cykle 32 sonat powtarzał w Londynie i Nowym Jorku.
Kluczem do złotej ery byli z pewnością genialni pedagodzy. Nauczaniem zajmowali
się z wielkim oddaniem zarówno Chopin,
jak też Liszt, którego szkołę można wywodzić od samego Beethovena. Do najznakomitszych nauczycieli należeli Polacy – Teodor Leszetycki, Karol Mikuli (uczeń Chopi-

na) i Aleksander Michałowski. Wychowawcy plejady pianistów to również Niemiec
Karl-Heinrich Barth, Rosjanin Harry Neuhaus, Ferruccio Busoni czy działająca w Stanach Zjednoczonych Rosina Lhévinne. To
tylko wybrane przykłady.
Jak grali Hofmann i inni dawni pianiści?
Trzeba po prostu posłuchać, nie zrażając się
szumem i trzaskami starych nagrań. Doświadczyć tego niewiarygodnego bogactwa
osobowości artystycznych, niezrównanej
techniki pianistycznej. Usłyszeć ten wielki, a przecież śpiewny, przebogaty w niuanse kolorystyczne i dynamiczne dźwięk
wydobywany z fortepianu. Podążyć za jakże plastyczną i naturalną frazą, kształtowaną przez wykonawców wiedzących, czym
jest dla muzyki śpiew i taniec. Zachwycić się
tajemniczą prostotą i prawdziwą swobodą
twórczą tych interpretacji.
Gdy bowiem dziś słucham pianistów,
nawet najwybitniejszych, prawie zawsze
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mam wrażenie śledzenia zmagań z oporem materii. Czasem ciekawych, fascynujących, wielkich, ale jednak zmagań. Gdy
słucham mistrzów złotego wieku, jestem
świadkiem zwycięstwa ducha nad materią. Ich sztuka jest żywa, drapieżna, pulsuje, mieni się wewnętrznym bogactwem.
Czy to nie jest tak, jak napisał kiedyś Hummel, wielki pianista, uczeń Mozarta? „Do
fantazjowania mechanizm pianisty musi
być tak wykształcony, aby to, co duch tworzy, mogło być natychmiast, bez trudności
wykonane”.
Dziś mechanizm jest, ale gdzie się podział
duch?
©
ARTUR BIELECKI

▪ Autor jest muzykologiem i krytykiem
muzycznym, autorem m.in. pracy
„Akord Chopinowski” (1993).

tygodnik powszechny
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Czterdzieste urodziny Mary Curtis Bok, przyjęcie kostiumowe. W sukience Leopold Stokowski. 1916 r.

Gombrowicz pianistyki
MACIEJ GRZYBOWSKI

„To trzeba najpierw usłyszeć” – w tym prostym
i suchym oświadczeniu zawiera się cała tajemnica genialnego pianisty.
Pozostaje jednak kwestia kluczowa: know how. Jak ten klucz znaleźć?
tygodnik powszechny
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P

rofesor Zbigniew Drzewiecki, po
wykonaniu przez Józefa Hofmanna
I Koncertu fortepianowego e-moll
Fryderyka Chopina podczas jednej
z dwóch jego prezentacji tego dzieła w Warszawie w latach 30., spytał go, jak uzyskuje efekt tak niewiarygodnej plastyczności
i precyzji w codzie części pierwszej Koncertu (sama w sobie jest ona jedną z „ukrytych”
etiud, którymi zwłaszcza w młodszych latach kompozytor lubił inkrustować swoje utwory). „To trzeba najpierw usłyszeć”
– odrzekł zdumionemu Drzewieckiemu Hofmann. W tym prostym i suchym
oświadczeniu zawiera się cała tajemnica genialnego pianisty. Pozostaje jednak kwestia
kluczowa: know how. Jak ten klucz znaleźć?
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Wybór klucza
Sam Hofmann powiadał, że środki pozostające do dyspozycji wykonawcy to skrzynka z najprzeróżniejszymi narzędziami. Nie
sposób jednak używać całej jej zawartości
w każdej chwili do osiągnięcia jakiegokolwiek celu. Pewnych narzędzi używa się częściej, innych rzadziej, niektórych zaś sporadycznie. Jaka relacja łączy charakter takiego
wyboru z koniecznością pierwotnego usłyszenia tego, co chce się osiągnąć? Fenomen
i unikatowy charakter duchowości, umysłowości i wyobraźni Józefa Hofmanna sprowadzają się do natychmiastowości aktu
twórczego, do transmisji dyspozycji i jej danych o wręcz niebotycznym stopniu złożoności i sublimacji bezpośrednio na struny
fortepianu, jakby z pominięciem nie tylko
klawiatury (za pośrednictwem której grający nawiązuje przecież realny, fizyczny kontakt z tymi strunami), ale i refleksji dokonującej się niejako per se. Jest zaimplementowana w powstający ad hoc proces kreacji
dzieła, który tym sposobem doskonale symuluje improwizację. Ów strumień podświadomości (sic!), przyoblekający tu i teraz kształt skończonej propozycji interpretacyjnej, zdaje się abstrahować od oporu czy
po prostu istnienia materii. Otrzymujemy
przekaz wprost z wyobraźni pianisty skierowany ku naszej wrażliwości. Zupełnie niczym w teraźniejszym alternatywnym świecie wirtualnym, gdzie fizyczność zostaje wyeliminowana.
Werner Herzog w pierwszej połowie
lat 70. zrealizował niezwykły dokument
„Wielka ekstaza snycerza Steinera”. Przedstawia postać zupełnie unikatową: niemieckiego skoczka narciarskiego, Waltera Steinera, olimpijskiego medalistę i dwukrotnego mistrza świata, który zasłynął swymi
nie tylko nadnaturalnymi, ale i wprost zagrażającymi życiu możliwościami. Potrafił
osiągać wyniki, które nie dość, że pozostawiały rywali bardzo daleko w tyle, to jesz-

Chopin Hofmanna
jest manifestacyjnie
pozytywistyczny.
cze przekraczały rozmiary samej skoczni.
A więc pole potencjalnego manewru podmiotu okazało się większe niż pole przedmiotu, na którym manewr miał być dokonany. Steiner niejako tworzył rzeczywistość
jedynie dla samego siebie. Jego paranormalne predyspozycje umożliwiały mu nieprawdopodobną, niespotykaną swobodę.
Podobnymi cechami charakteryzował się
Józef Hofmann. On nie interpretował, raczej tworzył metakreacje z dość egzotycznego pogranicza estetyki, filozofii i hermeneutyki. Sztuka odtwórcza Hofmanna to swoisty światopogląd. Jego wykonania zdają się
skrajnie kompulsywne, niemal in statu nascendi, jakby w fazie na naszych oczach rodzącej się improwizacji, i jednocześnie relacjonują obiektywne fakty krystalizującej się
w utworze abstrakcji. Glenn Gould autoironicznie żachnął się kiedyś: większość moich
wykonań to niezły żart. Dokładnie tak właśnie można byłoby powiedzieć o wykonaniach Hofmanna. Polski pianista, wówczas
już ponad sześćdziesięcioletni, wywarł skądinąd kolosalne i dla siedmioletniego Goulda transgresywne wrażenie swoją interpretacją Koncertu e-moll (znów ten Koncert!)
Chopina. Nieprzytomny chłopak dostał gorączki i miał wizje, które, jak twierdził, zdecydowały o jego wyborze bycia muzykiem.
„Byłem tą muzyką, byłem Hofmannem, byłem orkiestrą” – zwierzy się po latach.

Samowyzwoleniec
Hofmann to osobowość tak złożona i wielowymiarowa, że sprowadzić go do roli autora muzycznych żartów byłoby oczywistą
ignorancją. Owszem, podobnie jak Stefan
Kisielewski mógłby powiedzieć, że w pewnym momencie życia muzyka mu się znudziła. Ale owo potencjalne znudzenie czy raczej znużenie (o czym poniżej) owocowało
takiej klasy artefaktami, jakich próżno by
szukać nawet u najwybitniejszych wykonawców tamtej epoki. Hofmann grał w najbardziej wyrafinowanym znaczeniu tego
słowa. Nie tylko na fortepianie tout court.
Nie tylko współtworzył zmysłową postać
dzieła, które kompozytor zawarł w rysunku swojej partytury. Prowadził on bezustanny, najwyższej próby hermeneutyczny dialog z adresatem swojej sztuki. Mozart powiadał, że spośród słuchaczy powinien być
usatysfakcjonowany i koneser, i ten mniej
wyrobiony. Hofmann znakomicie spełniał
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ów postulat. Stylistyczna jednorodność jego
interpretacji, ich wewnętrzne zharmonizowanie i koherentność komunikacji nie pozostawiały odbiorcy wątpliwości czy choćby
wahania: propozycję przyjąć czy odrzucić.
Profesjonalizm w prezentowaniu własnej – w przypadku Hofmanna: krańcowo
subiektywnej – wersji odbioru dzieła artystycznego był próby najwyższej z możliwych. To było rzemiosło kongenialne w relacji do rzemiosła autora dzieła. Żadnej niejasności. A jednak – wielka tajemnica. Stanisław Jerzy Lec napisał kiedyś, że „nie ta
zagadka jest najtrudniejsza, która nie ma
rozwiązania, tylko ta, która codziennie ma
inne”. I oto Hofmann podejmuje fascynującą grę z koneserem. Jego interpretacje to
nierzadko reinterpretacje czyichś, zwłaszcza zaś wcześniejszych własnych wykonań.
To naświetlanie granej kompozycji z takiej
perspektywy, z takim natężeniem i pod takim kątem, żeby wydobyć zawarty w niej
kształt i kolor, które twórca dzieła popełnił
mimowolnie, podświadomie – a więc niejako oczyszczony z woli, z rozmysłu, a nawet
z refleksji. To swoiste obnażanie piękna nieuświadomionego, to zenit wyrafinowania
w najszlachetniejszej ze sztuk – sztuce hermeneutyki.
Hofmann (obok bodajże jedynie Goulda)
był hermeneutykiem permanentnym i niezłomnym. Tyleż odważnie, co ryzykownie,
penetrował największe głębie metafizycznego libido. Twórcy, swojego i odbiorcy. Podobny światopogląd etyczno-estetyczny prezentował młodszy od niego o 28 lat Witold
Gombrowicz. W „Dzienniku” przyznawał,
że pisanie pozwala mu obnażyć się w stopniu, na który nigdy nie stać by go było prywatnie. Idąc dalej, uważał, że ta gra o intymność pozwala mu coraz lepiej poznawać samego siebie, gdyż odsłaniając się przed bliźnim-czytelnikiem, tym samym ucieka przed
nim w głąb siebie, dzięki temu z kolei penetrując kolejne pokłady swej natury i kultury, które po ich twórczym przetrawieniu
przedstawia światu. I tak dalej... Takie metahermeneutyczne perpetuum mobile jest
prawdziwym darem dla nas, konsumentów
sztuki słowa czy dźwięku. I właśnie takiego
typu darczyńcą był Józef Hofmann. Podobnie jak później Gombrowicz, pozostawał
w stanie wiecznego młodzieńczego zachwytu nad fenomenem pulsującej rzeczywistości. Można byłoby go wręcz nazwać profetą wieszczącym słynny gombrowiczowski
kult niedojrzałości. A jednocześnie „praksofenomenologiem” w husserlowskim duchu.
Bo mimo że Hofmann swą grą igrał z zastaną kulturą, prowadząc z nią uporczywy dialog i nierzadko wywracając nasze o niej wyobrażenie do góry nogami i na lewą (a może
właśnie prawą!) stronę, jednocześnie robił
to w odważnym celu odwołania się do ģ
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ģ stanu świata takiego, jakim on jest bezkontekstowo, bezzałożeniowo, ignorując
wszelki dogmat i doktrynerstwo. Wyraźnie
podobał się sobie w roli Andersenowskiego dziecka, swoim niewinnym paluszkiem
wskazującego królewską nagość. A cóż bardziej obce jest sztuce jako emanacji duchowej nieograniczoności niż aprioryczność
teoretycznej tezy, konwencja, etykieta czy
poprawność. Czyż historia sztuki to nie jeden nieprzerwany epos człowieczego samowyzwalania się? W tym sensie Józef Hofmann człowiekiem i artystą był w najpełniejszym znaczeniu tych słów.
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Demistyfikator?
Gombrowiczowski był też Hofmann w swoich interpretacjach Chopina. Z tyleż szlachetnego, co nadanego mu ex post przez potomnych posłannictwa Czwartego Wieszcza umiał go wyswabadzać w sposób zabawny, ironiczny, kpiarski czy wręcz niesforny,
a nawet błazeński.
Na hofmannowskim „Transatlantyku”
Chopinowi do twarzy raczej w stańczykowskiej czapce. U Hofmanna Chopin zdaje się drwić z nadanej mu gęby tego, który
przeprowadzi uciemiężony, pozbawiony
własnej państwowości naród przez mroki
domu niewoli. U Hofmanna Chopin to nasze wzniosłe chciejstwo piętnuje – jako żałosne echo chciejstwa nikczemnego, którym
wcześniej doprowadziliśmy naszą państwowość do stanu upadku i niebytu.
Słynny katarynkowy styl Hofmanna
znów przywołuje postać Goulda i jego mechaniczne granie Mozarta.
I cóż się okazuje? Jak geniuszowi Mozarta to nie szkodzi w najmniejszym stopniu
(gouldowska motyka kontra mozartowskie
słońce), tak i Chopinowi nie szkodzi zimna kąpiel, której nie szczędzi mu (a raczej
nadanemu mu wizerunkowi) Hofmann.
Więcej: Chopin objawia nam się krystalicznie lśniący, rześki, witalny, energodajny. Logiczny, konsekwentny i lapidarny.
Nic z naszej polskiej Deotymy. Chopin Hofmanna jest manifestacyjnie pozytywistyczny. Może nie jest Chopinem przyszłości
(o nim zresztą – wbrew zapędom „zasuszonych pupek” teoretyków – zdecyduje przyszłość i jej genius temporis), ale na pewno duchem wyzwolonym z pęt domniemanego
zaszczytu bycia przewodnikiem ku ziemi
obiecanej. Artysta Hofmann czci w Chopinie artystę.
Tyle? I tu kolejne zaskoczenie.
Hofmann zaprzecza definicji, której zasadność zdawał się pieczołowicie pielęgnować. Jest na to wiele, nie tylko chopinowskich, przykładów. Oto słuchamy Poloneza
es-moll op. 26 nr 2 polskiego kompozytora.
tygodnik powszechny
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Tragiczna, żałobna tonacja na samym skraju przepaści i rozpaczy. Ten Polonez jawi się
jako ponury, fatalistyczny, hiobowy marsz
żałobny towarzyszący pogrzebowi nadziei.
Niech będzie mi wybaczona zbyt może intymna refleksja, ale żadnego z dzieł Chopina
nie odbieram jako emanacji takich właśnie
ostatecznych emocji.
I któż kreuje go w ten właśnie sposób?
Hofmann kpiarz? Hofmann błazen? Hofmann genialny gracz? Hofmann nakłuwający balony nadęte tym, że są nadęte? Hofmann demistyfikator? To Hofmann, który
może dopiero tu zatrzymał się na dłużej,
niż przyzwyczaił go do tego jego geniusz, i –
zaskoczony? – pomyślał: „A to Polska właśnie”.

To już trwa aż do końca
Witold Lutosławski słyszał Hofmanna
przed wojną w Warszawie. Wspominał
wykonania ostatnich Sonat Ludwiga van
Beethovena. Najprawdopodobniej było to
22 października 1934 r., kiedy pianista zagrał tę ostatnią, słynne Beethovenowskie
op. 111, i w październiku roku następnego,
kiedy wykonał poprzednią, op. 110. W pa-

mięci Lutosławskiego wykonania te dystansowały wszystko, co z późnego Beethovena
słyszał kiedykolwiek. Szczęśliwie zarejestrowane publiczne występy Hofmanna w Ameryce niestety nie zawierają dzieł Beethovena
z ostatnich lat jego życia. Mamy tam natomiast m.in. jego słynną Sonatę „Księżycową” czy „Waldsteinowską”, IV i V Koncert. Mamy Schumannowskie „Kreisleriana”. Mamy IV Koncert Antoniego Rubinsteina (pod batutą legendarnego Fritza
Reinera).
I dużo Chopina – oba jego Koncerty
i utwory solowe. To Hofmann, który podobno najlepsze lata miał już za sobą. W carskiej Rosji przełomu stuleci był prawdziwym bożyszczem. Sergiusz Rachmaninow,
sam fenomenalny pianista, uważał go za
największego żyjącego pianistę. (Hofmann
za takiego uważał z kolei Leopolda Godowskiego). Zadedykował mu swój III Koncert, który potem zawojował cały wiek XX.
A Hofmannowi... nie chciało się go nauczyć.
Recenzenci rosyjscy w okresie sześciu miesięcy jego występów, parę lat przed wybuchem Wielkiej Wojny, odnotowali, że
w tym półrocznym okresie, podczas dwudziestu kilku recitali wykonał blisko trzysta
(różnych!) utworów.

Boski Hofmann
PIOTR WIERZBICKI

Pożerałem nagrania
Artura Rubinsteina,
a mój wuj, który
chadzał na koncerty
jeszcze przed wojną
w Petersburgu,
uśmiechał się
pobłażliwie
i powtarzał tylko:
Hofmann, Hofmann,
Hofmann.

PIOTR WIERZBICKI będzie
uczestnikiem debaty „Józef
Hofmann. Ręka geniusza”,
która odbędzie się 18 maja
o godz. 18.00 w Sali Złotej
Filharmonii Krakowskiej.

N

azwisko Hofmann towarzyszyło mym zainteresowaniom wykonawczo-muzycznym
i wypływało w mych rozmowach i rozmówkach (prowadzonych na ten temat z różnymi amatorami, entuzjastami i znawcami) od niemal
najwcześniejszych czasów. Moimi mistrzami byli jeszcze Henryk Sztompka i Władysław Kędra, największe
gwiazdy warszawskiego życia koncertowego w pierwszych latach po wojnie, a K.B., mój kolega z gimnazjum Reytana, uczeń szkoły muzycznej, posiadacz licznych muzycznych sekretów i przekaziciel muzycznych
plotek, które wynosił z domu (wiedzieliśmy, że bywa
u nich profesor konserwatorium Jan Ekier), już przebąkiwał o jakimś pianiście, który mieszka w Ameryce
i gra Chopina w sposób inny niż wszyscy, bardziej indywidualny nawet niż sam Artur Rubinstein. Mówił
o Hofmannie właśnie.
Pożerałem stare, przedwojenne, rozwichrzone
i pierwsze nowe, powojenne, apollińskie nagrania Artura Rubinsteina, a mój wuj, który chadzał na koncerty
jeszcze przed pierwszą wojną w Petersburgu, uśmiechał
się pobłażliwie na wymienione mu nazwiska mych pianistycznych idolów i powtarzał tylko: „Hofmann, Hofmann, Hofmann”. Podziwiałem cuda szpileczkowo-demonicznej pianistyki Włodzimierza Horowitza,
a profesor konserwatorium Jan Sierpiński, który w pałacu Ostrogskich w Warszawie prowadził cykl koncer-
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Polski pianista nie tylko był genialnym artystą, był też geniuszem intelektualnym. Opatentował kilkadziesiąt wynalazków. Zawsze pasjonowała go technika.
Esperymentował z mechanizmem fortepianu, któremu (instrumentowi przecież
perkusyjnemu) chciał nadać maksymalnie
śpiewne brzmienie. On – o którego dźwięku mawiano, że wydobywa go z fortepianu
stalowymi palcami obitymi pluszem. Bo
zaiste brzmienie hofmannowskiego fortepianu potrafiło zatrwożyć miażdżącym forte, ale i zauroczyć frazą, której śpiewność,
a nawet namiętność stanowiła doskonałą
ułudę ludzkiego głosu. Arcymistrz deklamacji i retoryki mechanizmem fortepianu
posługiwał się niczym organiczną częścią
siebie samego.
Krakowianin, rocznik 1876, syn pana Kazimierza: kompozytora, dyrygenta i pianisty – mając lat jedenaście, odbył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Dokonał wówczas pierwszych w historii fonografii nagrań muzyki na fonografie Thomasa Edisona. Piętnastolatka przesłuchiwał
sam Maurycy Moszkowski, pianistyczna
gwiazda ówczesnych salonów i autor błyskotliwych utworów fortepianowych. Ponad dwadzieścia lat starszy od Hofmanna

orzekł, że nie widzi możliwości nauczenia
go już czegokolwiek.
W wieku 58 lat Józef Hofmann w wywiadzie dla stołecznego „Kuriera Porannego”
skarżył się: „w ogóle na nic nie mam czasu
poza pracą (...). Właściwie to wszystko nie
ma najmniejszego sensu. To (...) jest po prostu zbrodnią na własnym życiu. (...) a jednak
porwało to wszystkich i nie można się już
zatrzymać. Pojedynczo nikt nie ma odwagi...
Z chwilą jak sam ustanie – zginie. Mam wrażenie, że wszyscy chcemy za dużo mieć! (...)
to już trwa aż do końca. (...) nigdzie nie bywam, na urlopy nie jeżdżę, do teatrów nie
chodzę (...) z trudnością wyrywam czas, by
czytać. (...) rwą się jak nitki najbardziej kultywowane znajomości. Jakże się przyjaźniłem z Paderewskim”.
To był rok 1934.
©
MACIEJ GRZYBOWSKI

▪ Autor jest muzykiem, masę wolnego czasu
poświęcającym sztuce filmowej i domorosłej
filozofii. Fascynuje się moralnością, dlatego stroni
od polityki.

z prawej: Pianista z najważniejszym
partnerem do gry. W tenisa.
Rosja, ok. 1900 r.

tów z płyt poświęconych sławnym pianistom, zbił mnie z tropu zdaniem, że było na świecie dwóch pianistów fenomenalnych ponad wszystkie wątpliwości. Drugi z nich to Sergiusz
Rachmaninow, pierwszy to Józef Hofmann.
Wsłuchiwałem się w wyciągniętą z zaświatów, przytłumioną przez szumy i trzaski czasu Sonatę b-moll Chopina graną przez Sergiusza Rachmaninowa w sposób przekraczający
wszystko, co słyszałem w tej dziedzinie kiedykolwiek przedtem, ze śpiewną, rozkołysaną częścią pierwszą, Scherzem granym jak scherzo, Marszem narastającym i gasnącym, finałem
groźnym, wręcz straszliwym, a tu mi wbijają w głowę z różnych stron, że do legendy przeszło inne wykonanie tej sonaty,
i kłują mnie nazwiskiem – Hofmann.
Przez wiele lat Hofmann był dla mnie tylko nazwiskiem,
bo nie znałem absolutnie żadnych jego nagrań. Potem jeszcze przez parę dodatkowych lat nadal pozostawał dla mnie
nazwiskiem, bo gdy go wreszcie usłyszałem, wcale nie doznałem olśnienia, nie zauważyłem w tej grze wiele więcej niż
szybkie tempo, zaokrąglenie klasyczne i wrażenie łatwości
(które odbierałem jako minus: ono niwelowało dramatyzm
tej muzyki); jeszcze się nie dopełnił rozdział mych chopinistycznych zapotrzebowań męsko-rycerskich, romantyczno-demonicznych, jeszcze mymi bogami byli Rubinstein i Horowitz. Gdy jednak w końcu me uszy otworzyły się na grę
Hofmanna, gdy zrozumiałem słowa mego wuja i sam zacząłem powtarzać: „Hofmann, Hofmann, Hofmann”, me kibicowanie Hofmannowi natrafiło na pożywkę, która już nieraz
w życiu pobudzała i ukierunkowywała mą duszę: zobaczyłem, że on jest nieznany. Wie o nim paru starszych panów,
którzy trzy czwarte wieku temu chodzili na koncerty w Petersburgu, Nowym Jorku i Warszawie, paru płytowych fa-

natyków grzebiących w katalogach starych płyt, paru krytyków, którym zdarzyło się czytywać recenzje koncertowe
w starych numerach gazet. Lecz moi przyjaciele i znajomi absolwenci warszawskiego konserwatorium, których zagadywałem o Hofmanna, nie znali takiego pianisty, a wielkie magazyny płytowe Paryża, które przetrząsnąłem w czasie swego
pierwszego w życiu pobytu w tym mieście, nie dysponowały
nie tylko ani jedną jego płytą, lecz również ani jednym sprzedawcą, który by słyszał to nazwisko.
Hofmann, nie umaiwszy sobie głowy lwią rudą czupryną
lub peruką, sam rzecz jasna zasłużył na obojętność rzeszy muzycznych gapiów i cmokierów co to, nie ceniąc muzyki, muszą sobie upatrzyć jakiegoś jej bożka i kłaniać mu się usłużnie
a fałszywie; tych wszystkich ludzi zabrał Hofmannowi Paderewski. Ale Hofmann musiał oprócz tego narazić się również
profesjonalistom, różnym profesorskim nudziarzom, którzy
po śmierci wielkich mistrzów minionej epoki zaczęli w konserwatoriach wymyślać „nowoczesny” styl grania na fortepianie, „nowoczesny” to znaczy sztywny, umiarkowany, seryjny,
fabryczny, konkursowo-płytowy. Wydaje się całkowicie zrozumiałe, że jedną z podstawowych trosk profesorskiego szaraczka (lub szaraczki: paniuś o sztywnych palcach i równie sztywnych muzycznych zasadach szczególnie w tym towarzystwie
dużo) jest ukryć Józefa Hofmanna, jego legendę, nade wszystko
jednak jego płyty przed zgubną ciekawością słuchaczy konserwatorium. Nagranie Hofmanna kryje w sobie groźne niebezpieczeństwo: w ciągu paru minut może zburzyć całą mozolnie
budowaną konstrukcję wzorowego wykonania i hierarchię
znakomitości.
©
▪ Fragment książki „Nieboski Chopin”, wydawnictwo Sic!, 2015.
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Józef Hofmann w nagraniach
GREGOR BENKO

Józef Hofmann bardzo nie lubił robić komercyjnych nagrań, choć
nie jest całkiem jasne dlaczego. Zakrawa więc na paradoks, że to
właśnie on dokonał pierwszego nagrania muzycznego w historii.
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1939 r. powiedział dziennikarzowi w Kalifornii, że nagrywanie to „mechaniczny
proces pozbawiony ludzkiego żywiołu i uczuć, jakie wykonawca
odbiera od publiczności”. W eseju z 1920 r.
stwierdził: „Trzeba pamiętać, że podczas
występu pianisty tworzą się jednocześnie
dwa wrażenia, brzmieniowe i spektakularne, a w mechanicznym [nagranym] wykonaniu jest tylko warstwa brzmieniowa”. Hofmann miał poczucie, że tego „spektakularnego” aspektu muzyki nie można przekazać
przez mechaniczną reprodukcję.
I z pewnością miał świadomość, że trend
w myśli muzycznej, który już w latach 20.
XX wieku zmierzał w stronę wierności wykonania i ultrakonserwatywnego poglądu
na relację wykonawcy z kompozytorem
oraz zapisem nutowym, kłóci się z jego
spontanicznym stylem gry.

baj Jo-zef Of-mann
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Podczas sesji nagraniowej rolek pianolowych Welte,
Freiburg, 1906 r.

GREGOR BENKO będzie uczestnikiem
debaty „Józef Hofmann. Ręka geniusza”,
która odbędzie się 18 maja o godz. 18.00
w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej.

Dlatego zakrawa na paradoks, że to właśnie Hofmann dokonał pierwszego nagrania muzycznego w historii. Jako jedenastolatek przebywał w Nowym Jorku w ramach swojego sensacyjnego tournée. Działo
się to pod koniec 1887 r. – dokładnie w czasie, gdy Edison doskonalił komercyjną wersję swojego cylindrycznego urządzenia do
zapisu dźwięku.
Mamy list z 1890 r., w którym młody pianista prosi Edisona o nagranie kilku słów
na fonografie i przesłanie mu ich z podpisanym zdjęciem, „(...) abym mógł pana zobaczyć i dzięki pańskiemu wielkiemu wynalazkowi również pana usłyszeć, zanim
spotka mnie to szczęście, że poznam pana
osobiście”.
Nagrania Hofmanna zostały dokonane
pod nadzorem osobistego sekretarza Edisona, A.O. Tate’a, który wspomina w pamiętnikach, że: „wynalazek fonografu sprowadził w tamtym czasie do laboratorium wiele
znakomitości.
Wśród nich był Józef Hofmann, genialnie
uzdolniony chłopiec (...) który wykonał kilka najwcześniejszych nagrań muzyki fortepianowej. W istocie były to pierwsze w historii nagrania uznanego artysty (...) Józef zawsze poprzedzał je słowami, które również
się nagrały, a fonetycznie brzmiały mniej
więcej tak: »Im-prowa-za-sjon baj Jo-zef Of-mann«”. Tate dodał: „Nie wiem, czy te nagrania przetrwały. Cylindry woskowe używane wtedy do zapisu dźwięku szybko się
psuły, jeśli nie stosowano nadzwyczajnych
środków do ich ochrony”. Różne pracownie Edisona są teraz administrowane przez
agencję rządową Stanów Zjednoczonych
i czekają na dokładne skatalogowanie, ale

niewielka jest szansa, by te nagrania nadal istniały.
Jako dojrzały artysta Hofmann zaczął
występować publicznie w marcu 1894 r.
na koncertach sponsorowanych przez
jego mentora, Antona Rubinsteina, który zmarł w listopadzie tego samego roku.
Rok później Hofmann rozpoczął własną
błyskotliwą karierę w Rosji, gdzie wkrótce okrzyknięto go następcą Rubinsteina.
Julius Block, wizjonerski biznesmen
i przyjaciel Antona Rubinsteina, pojechał spotkać się z Edisonem w sprawie
fonografu. Dostrzegł coś bardzo ważnego, o czym sam wynalazca nie pomyślał
– wielka wartość fonografu polegała na
tym, że można nim było nagrywać wybitnych muzyków.
Block chciał dokonać nagrań Rubinsteina, ale nigdy mu się to nie udało, bo
Rubinstein odmawiał. Jednak w ostatnich
dniach 1895 r. i wkrótce potem Block nagrał na fonografie dwudziestoletniego
Hofmanna, który wykonał m.in. dwa
kontredansey Rubinsteina, jedną z „Pieśni bez słów” Mendelssohna, zatytułowaną „Namiętność”, a także „Czar ognia”
z „Walkirii” Wagnera, w aranżacji Brassina. Nagrania te w 2008 r. wydała wytwórnia Marston Records w serii płyt CD zatytułowanej „The Dawn of Recording”
(nagrania Hofmanna na cylindrach zostaną też włączone do ostatniej, dziewiątej części serii „The Complete Józef Hofmann” wytwórni Marston, wraz z kilkoma innymi, niewydanymi jeszcze jego nagraniami oraz wypowiedziami artystów
i innych znających go osób – o pianiście
i jego sztuce).
Pierwszych komercyjnych nagrań Hofmann dokonał w Berlinie w 1903 r. dla
niemieckiej filii Gramophone Company
(wspaniale przeniósł je na płytę kompaktową inżynier czarodziej Ward Marston).
Dekadę później Hofmann nagrał te
same pięć kompozycji dla amerykańskiej wytwórni Columbia; jakość dźwięku nie była jednak wiele lepsza. Wczesne
płyty dla wytwórni Gramophone brzmią
zresztą dobrze jak na tamte czasy. Słychać
prawdziwy ton fortepianu i wiele niuansów. Wykonania Hofmanna są powściągliwe i emocjonalnie neutralne, chociaż
w „Marszu wojskowym” Schuberta nie
brak ciekawych efektów rytmicznych.

Zyski w pianoli
W latach 1903-13 Hofmann rejestrował
swoje wykonania dla kilku niemieckich firm na perforowanych taśmach
do pianoli. Nie cierpiał tych tak zwanych „nagrań”. Mimo zachwytów ģ
tygodnik powszechny
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ģ entuzjastów pianoli, mechanizm zapisu dźwięku na rolkach pianolowych stosowany przez Welte i inne wczesne firmy
fonograficzne był zbyt prymitywny, by odtworzyć niuanse tonu, balansu, dynamiki
czy rytmu – a przede wszystkim proces rejestracji dźwięku nie pozwalał rzetelnie zapisać indywidualnej dynamiki i innych szczegółów gry. Pianista rejestrował jedynie uderzenia w klawisze na rolce papieru, a jednocześnie edytor nanosił znaczniki dynamiczne, w przybliżeniu. Później artysta mógł pracować z redaktorem nad doskonaleniem zapisu na rolce (niewielu to robiło). Końcowy
produkt wykazywał pewne podobieństwo
do oryginalnego wykonania, lecz nie na tyle
duże, by nazywać go „nagraniem” w przyjętym znaczeniu tego słowa... Można mówić
raczej o reminiscencji niż nagraniu. Jednak
w tamtym czasie rolki pianolowe wydawały się lepsze od prymitywnych nagrań akustycznych, a ich rejestrowanie oznaczało dochody dla pianistów.
W 1912 r. Hofmann rozpoczął sześcioletnią współpracę z amerykańską firmą Columbia. Przetrwały 33 utwory zarejestrowane techniką stosowaną wtedy przez Columbię. Większość brzmiała bardzo słabo podczas odtwarzania na gramofonie na korbkę.
Nikt wtedy nie wyobrażał sobie, że w przyszłości technologia pozwoli miłośnikom
muzyki usłyszeć w tych nagraniach wiele
szczegółów i faktyczny ton fortepianu.
W nagraniach Hofmanna dla Columbii
są rzeczy rewelacyjne, zarówno pod względem muzycznym, jak i pianistycznym, ale
żeby je docenić, trzeba umieć słuchać zapisów akustycznych bez wysiłku. Gdy pokona się już tę przeszkodę, można usłyszeć cudowną siłę Hofmanna w „Tarantelli” Liszta,
niemal niewiarygodną, nieskazitelną technikę lewej ręki (bez użycia pedału) w Fantasie-Impromptu Chopina, nadzwyczajny,
melodyjny sposób grania Walców Chopina, nieziemskie efekty tonalne we własnym
„Sanktuarium”, niezrównaną technikę palcową w Etiudzie c-moll Sternberga oraz formalny i rytmiczny geniusz w pierwszej części Sonaty „Księżycowej” Beethovena. A to
tylko kilka przykładów.
W następnych latach Hofmann nagrywał
taśmy pianolowe Duo Art firmy Aeolian.
Udało mu się wynegocjować z tą firmą kontrakt, który zapewniał mu 100 tys. dolarów
w ciągu dziesięciu lat. Na ile wiernie rolki
Duo Art rejestrowały wykonanie i czy można je (w odróżnieniu od wcześniejszych
niemieckich) uznać za faktyczne nagrania?
W tej sprawie wciąż toczą się gorące spory.
11 listopada 1955 r. Hofmann pisał w liście do Harolda C. Schonberga: „Co się tyczy rolek Duo-Art. (...) przez pewien czas
cieszyły się popularnością, bo nagrania fonograficzne nie były wtedy w stanie oddać
tygodnik powszechny
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wiernie tonu fortepianu. Rytmicznie były
poprawne, ale dynamicznie były fałszywe.
Mimo to pewien rodzaj muzyki brzmi dobrze po przeniesieniu z rolek Duo-Art na
płyty fonograficzne, np. »Marsz turecki«
Beethovena (w aranżacji na fortepian Antona Rubinsteina), Polonez As-dur Chopina
– z wyjątkiem lirycznego interludium –
a nawet »Rondo a Capriccio G-dur« Beethovena, również fragmenty Uwertury do
»Tannhäusera« (...)”.
Jak pisał Hofmann – pod względem dynamiki te nagrania były „fałszywe”.

Powrót do tuby
Na szczęście Hofmann wkrótce zaczął nagrywać płyty gramofonowe dla amerykańskiej firmy Brunswick. W 1923 r. podpisał
trzyletni kontrakt; Brunswick płacił mu
2 tys. dolarów za płytę zaraz po nagraniu,
bez późniejszych honorariów. Ten kontrakt
nigdy nie został do końca wypełniony i wydano tylko 16 płyt, ale jakich! „Czar ognia”
Wagnera-Brassina jest najdoskonalszym
przykładem gry orkiestralnej na fortepianie. (Warto go porównać z zapisem na cylindrze, dokonanym przez Blocka niemal trzydzieści lat wcześniej). A „Melodia w F” Rubinsteina jakby rodzi się na nowo i nabiera
blasku dzięki szczerości i prostocie gry Hofmanna. Harry L. Anderson, podziwiany historyk fortepianu, pisał: „Za każdym razem,
gdy słucham tego nagrania, przeżywam tę
samą fascynację i zachwyt nad subtelną, arystokratyczną sztuką, z jaką Hofmann zamienia każdą nutę tego dobrze znanego utworu
w czyste złoto”.
Na płytach wytwórni Brunswick metoda
zapisu akustycznego osiągnęła swój szczyt,
pozwalając uchwycić te nieśmiertelne wykonania w sposób, dzięki któremu zdaniem wielu brzmią prawdziwiej nawet od
niektórych niedawnych nagrań! Nagrania
Hofmanna dla wytwórni Brunswick należą
do jednych z najbardziej zdumiewających
osiągnięć w historii fonografu. Niestety, od
pewnego momentu pianista nie chciał już
nagrywać, nawet żeby wypełnić kontrakt.
W 1925 r. spółka namawiała go do powtórnej rejestracji niektórych utworów w nowej,
elektrycznej technice beam-of-light, ale nie
podjął tematu. W tamtym czasie zainteresowanie Hofmanna nagraniami osłabło, gdyż
pochłaniały go dwie nowe sprawy – praca
w nowo założonej uczelni Curtis Institute
of Music oraz namiętny romans z młodą kobietą, która wkrótce została jego żoną.
Przez kolejnych 12 lat nic nie nagrywał,
dopiero około 1935 r. zarejestrował własną
„Kołysankę” (w dwóch wersjach, jedna solo,
a druga ze skrzypcami – Efrem Zimbalist)
na płytach acetatowych dla Curtis Institute.

Miały posłużyć jako motyw muzyczny dla
programu radiowego uczelni. W 1935 r.
Hofmann dokonał dwóch serii nagrań dla
firm komercyjnych, lecz w obu przypadkach zarejestrowane płyty nie zostały wtedy wydane. Nagrania dla RCA Victor odbyły się w kwietniu i maju w Nowym Jorku,
a dla wytwórni His Master’s Voice – w Londynie 29 listopada. Nagrania dla RCA miały charakter eksperymentalny, ale nie znamy szczegółów tego eksperymentu. Wiemy z pamiętników szefa wytwórni, Charlesa O’Connella, że były to „próby” wykorzystania „elektroniki i wzmocnienia elektrycznego”. O’Connell wyraził opinię, że te
nagrania „były robocze, a ich filozofia błęd-
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twórnia liczyła na to, że Hofmann zgodzi się
na ich wydanie. Wiemy, że pianista uważał
je za najdoskonalsze nagrania, jakich kiedykolwiek dokonał, i chciał, żeby zostały kiedyś opublikowane. Z jakiegoś tajemniczego powodu nie podpisał jednak kontraktu
z HMV i zarejestrowane wtedy płyty pozostawały w archiwum przez kolejnych kilka
dekad. Trzeba zgodzić się z Hofmannem, że
są to „najdoskonalsze” z jego nagrań, każde
wykonanie jest arcydziełem w jego „gramofonowym” (tzn. „niespektakularnym”) stylu.
Hofmann i jego menedżerowie regularnie
otrzymywali od wytwórni płytowych propozycje nagrywania – czego tylko zechce.
Pianista odwiedził kilka studiów nagraniowych, by sprawdzić warunki, ale uznał, że
nigdzie nie są one odpowiednie, przynajmniej nie na tyle, by przekonać go do nagrań. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego nie
chciał już nagrywać – prawdopodobnie było
to bardziej związane z filozofią niż z technologią rejestrowania dźwięku. Hofmann był
rozdarty: chciał zostawić po sobie nagraną
spuściznę, ale wiedział, że jego styl ma już
charakter historyczny. Przeżywał też spore
zawirowania w życiu prywatnym, co musiało mieć znaczenie większe jeszcze od kwestii filozoficznych związanych z nagrywaniem.

Złota era radia
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Recital Hofmanna w Carnegie Hall w Nowym Jorku, 8 lutego 1936 r.
W programie były 32 różne kompozycje, do których dodał jeszcze 17 bisów.
na”. Bez względu na szczegóły dzisiaj możemy się przekonać, że zapisy te były udane pod względem dźwiękowym, brzmiały
znacznie lepiej i wierniej odtwarzały dźwięk
fortepianu niż wydawane wtedy przez RCA
płyty z muzyką fortepianową. Obejmują
kilka raczej beznamiętnych wykonań, a nawet parę błędnych nut, ale zawierają też całą
pierwszą część III Sonaty Chopina w spokojnej i niespiesznej interpretacji emanującej
lapidarnym pięknem („transcendentnym
liryzmem” – jak pisał Harold C. Schonberg)
i doskonałym zrozumieniem formalnym.
W odróżnieniu od nagrań dla RCA rejestracje dla His Master’s Voice (HMV) nie
miały charakteru eksperymentalnego i wy-

Trzeba pamiętać, że
podczas występu pianisty
tworzą się jednocześnie
dwa wrażenia, brzmieniowe
i spektakularne,
a w mechanicznym,
tzn. nagranym wykonaniu
jest tylko warstwa
brzmieniowa.

W 1937 r. menedżerowie i przyjaciele pianisty przekonali go do zagrania cyklu koncertów dla uczczenia jego złotego jubileuszu:
50. rocznicy debiutu w Ameryce. Najważniejszym punktem tego tournée był koncert
28 listopada w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, czyli w miejscu, gdzie 29 listopada 1887 r. wystąpił w USA po raz pierwszy. Ten jubileuszowy koncert, w którym
towarzyszyła mu Curtis Student Orchestra pod dyrekcją Fritza Reinera, był jednym z najsłynniejszych w XX wieku. Został
w całości zarejestrowany, chociaż Hofmann
dopiero po występie dowiedział się, że jego
żona zorganizowała nagranie. Później pisał
do kilku przyjaciół, że gdyby wiedział, iż
koncert będzie nagrywany, to nie pozwoliłby sobie na tak żywiołową grę. Dzięki Bogu
nie wiedział!
Zaledwie cztery miesiące później pianista zagrał swój pożegnalny recital w Curtis
Institute of Music. Wcześniej został nagle
i nieoczekiwanie zwolniony ze stanowiska
dyrektora uczelni. Ten bardzo emocjonalny
koncert nagrano niemal przez przypadek.
Obie rejestracje „spektakularnych” interpretacji Hofmanna należą do najbardziej legendarnych nagrań fortepianowych, u wielu
budząc gorące uwielbienie, u innych szczerą niechęć.
ģ
tygodnik powszechny
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ģ Następne dziesięć lat, ostatnia dekada
występów Hofmanna, nie przyniosło żadnych komercyjnych nagrań. Niekiedy pianista występował w studiach radiowych
i to właśnie te transmisje, zarejestrowane
na płytach acetatowych, stanowią znaczącą
część jego dyskografii. Możemy wśród nich
wyróżnić wykonania Koncertu d-moll Rubinsteina pod batutą Reinera, oba Koncerty
Chopina oraz IV Koncert Beethovena z bardzo wrażliwym dyrygentem Johnem Barbirollim, a także inne wykonania tego utworu, z takimi dyrygentami jak Eugene Ormandy i zwłaszcza Dimitri Mitropoulos.
Jest też cały „Cesarski” Koncert Beethovena,
w niezwykle oryginalnej interpretacji, zagrany z Chicago Symphony Orchestra.
Ponadto przetrwała zarejestrowana transmisja radiowa Hofmanna wykonującego
z dyrygentem Arturem Rodzińskim III Koncert G-dur Rubinsteina oraz kolejne wykonanie IV Koncertu Rubinsteina, z orkiestrą
dyrygowaną przez Karla Krugera. Osiem
występów pianisty w programie Bell Telephone Hour między styczniem 1943 a grudniem 1946 r. również się zachowało, ale te
rejestracje nie pokazują go w najwyższej
formie. Przetrwała też pełna Sonata „Księżycowa” Beethovena z transmisji w 1935 r.,
a także nagranie czterech utworów Chopina (z głęboko emocjonalnym, choć nie całkiem bezbłędnym wykonaniem Nokturnu c-moll) z przedostatniego recitalu artysty w Carnegie Hall w 1945 r. Pomysły Hofmanna na wykonanie pierwszej części Sonaty „Księżycowej” są zadziwiające.
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Gdy gasną lampy
Po zaprzestaniu publicznych występów
Hofmann wiódł raczej nieszczęśliwe życie,
ostatnie lata spędził głównie w samotności
i milczeniu. Pracował nieprzerwanie nad
udoskonaleniem metod nagrywania muzyki fortepianowej, miał domowe urządzenie do zapisywania dźwięku na płytach oraz
zmodyfikowany fortepian Steinway o długości sześciu stóp. Eksperymentował z różnymi urządzeniami i nowinkami, przymocowywał głośniki i mikrofony do różnych
części fortepianu. Tylko jedno z tych nagrań
jest prawdziwą perełką: „Melodia” Glucka-Sgambatiego z opery „Orfeusz i Eurydyka”,
prawdopodobnie zarejestrowana w 1948 r.
Gdy na początku 1955 r. wytwórnia Columbia Records spytała go o możliwość wydania na płycie długogrającej niektórych
pozycji z nagrania jego złotego jubileuszu,
Hofmann wyraźnie wykluczył z tego zestawu Walc As-dur i Nokturn Fis-dur Chopina, wyjaśniając, że są to utwory, które zarejestrował wcześniej, w 1935 r., dla wytwórni
HMV, i nie chce pozwolić na nic, co mogłotygodnik powszechny
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Hofmann i jego
menedżerowie regularnie
otrzymywali od wytwórni
płytowych propozycje
nagrywania,
czego tylko zechce.

Był rozdarty:
chciał zostawić po sobie
nagraną spuściznę,
ale wiedział, że jego styl ma
już charakter historyczny.

by przeszkodzić w wydaniu tamtych, ulubionych przez niego pięciu nagrań. Columbia pominęła też na płycie z jubileuszowym
koncertem utwory zagrane z towarzyszeniem orkiestry oraz przemówienie Waltera Damroscha.
Szczęśliwie niemal wszystkie utwory
koncertowe z orkiestrą, które Hofmann regularnie wykonywał w swoich najlepszych
latach, zostały zarejestrowane w czasie
transmisji radiowych – brakuje tylko Koncertu Schumanna (chociaż przetrwały słabsze wykonania skróconych wersji pierwszej i trzeciej części, dokonane podczas programów Bell Telephone). Hofmann grający
Koncert Schumanna gościł jednak wielokrotnie na falach radiowych – być może któraś z tych transmisji została zarejestrowana
i jeszcze się odnajdzie. Krótki fragment Koncertu e-moll Chopina, wykonanego w Europie w 1935 r. (z dyrygentem Hamiltonem
Hartym), niezwykle rozbudza apetyt, ponieważ, co zdumiewające, grany jest jeszcze
bardziej lirycznie niż w czasie bajecznego,
w całości zarejestrowanego występu z orkiestrą pod batutą Barbirollego.
Jest pewna liczba transmitowanych występów Hofmanna, o których wiemy, że zostały nagrane, ale nagrania te zniknęły – zawsze jest nadzieja, iż pewnego dnia się odnajdą. Wśród nich cały recital wykonany
w Buenos Aires 10 lipca 1936 r., który został zarejestrowany, ale płyty z nagraniami
przepadły za rządów Juana Peróna. Na ten
recital składały się takie utwory jak Bacha-

-D’Alberta Preludium i Fuga D-dur, Beethovena Sonata As-dur op. 110, Chopina Sonata b-moll, Liszta XII Rapsodia i osiem bisów. Występ Hofmanna w czasie programu radiowego Ford Sunday Evening Hour
w styczniu 1937 r., gdy zagrał XII Rapsodię
węgierską Liszta i wolną część Koncertu
f-moll Chopina, musiał zostać zarejestrowany, ale nagranie się nie zachowało. Wiemy
też, że cały recital w Carnegie Hall, zagrany 24 marca 1945 r., został zarejestrowany
dla radia Głos Ameryki. Utwory Chopina
z tego recitalu przetrwały, ale brakuje „Harmonicznego kowala” Händla, Scherza Mendelssohna, Sonaty „Księżycowej” Beethovena, „Karnawału wiedeńskiego” Schumanna,
a także bisów. Chciałbym dożyć chwili, gdy
te nagrania się odnajdą.
Sposób gry Hofmanna utrwalony w nagraniach jest dzisiaj przedmiotem sporych
kontrowersji. Niektóre z najbardziej wnikliwych, pozytywnych komentarzy pojawiły się w recenzji napisanej przez Willa
Crutchfieldina w 1985 r.: „(...) jego osobisty styl, zakorzeniony w XIX-wiecznej filozofii muzyki, powoli wychodził z łask,
a po ostatniej, trudnej fazie aktywności publicznej Hofmanna, jego nazwisko i sposób
gry zostały zepchnięte na bok przez nurty
kształtujące powojenną opinię muzyczną.
Sam Hofmann nie został zapomniany, ale
to, co uosabiał, odeszło (...) jego interpretacje i środki wyrazu należały do romantycznej epoki fortepianu z końca XIX wieku
i to ostatecznie kosztowało go jego pozycję
– ale fakt, że tak długo potrafił się utrzymać,
mimo że płynął pod prąd, wynika w części
z tego, że jego duch miał niewiele wspólnego z popularną wizją romantycznego sentymentalizmu. Jego gra była jednocześnie
dynamiczna i delikatna, pełna misternych
elementów w intensywnym, wezbranym
nurcie; miała taką siłę muzycznej retoryki,
że potrafiła oszołomić na koncercie i nadal
jest w stanie oszołomić na nagraniach. Koniecznie należy ich posłuchać”.
©
GREGOR BENKO

▪ Autor jest współzałożycielem International Piano
Archives oraz współproducentem wszystkich części
serii wydawniczej „The Complete Józef Hofmann”.
Przygotowuje opatrzone przypisami wydanie
„Autobiografii” pianisty, pisze też jego biografię.
Najpierw ukaże się historia relacji Hofmanna
z Rachmaninowem.
Tłumaczenie: Witold Turopolski

Hofmann przed tubą do nagrań
akustycznych (przed wprowadzeniem
mikrofonu), podczas sesji dla Columbii.
Nowy Jork, 1912 r.
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Ulepszacz
WOJCIECH BRZEZIŃSKI

Stuk-puk, stuk-puk, ćwierćnuta za ćwierćnutą, moderato,
wygrywają swoją melodię. Zwykle nawet jej nie zauważamy,
ale jest w nich coś z metronomu. I coś z duszy pianisty.
Bo jednym z ich wynalazców miał być Józef Hofmann.
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T

a część jego życia, którą spędził
w warsztacie – starając się zrozumieć działanie mechaniki otaczającego go świata, starając się
usprawnić go na tysiąc drobnych sposobów
– obrosła w setki legend. Bardziej lub mniej
prawdopodobnych. Jego nazwisko łączy się
z wynalazkami nawet tak powszechnie
używanymi jak spinacze do papieru – miał
skonstruować spinacz, wzorując się na kluczu wiolinowym, aby ogarnąć chaos kartek
z nutami; lecz ten wynalazek ma wielu ojców i akurat Polak nie jest faworytem do
najwyższego stopnia podium. Miał zaprojektować dom obracający się wraz ze słońcem; miał być zachęcany przez Edisona do
porzucenia muzyki i przejścia na wynalazcze zawodowstwo. Większości tych legend
nie da się potwierdzić w zachowanych źródłach. Ale to, co się da, i co można odnaleźć
w katalogach patentowych, daje obraz postaci niezwykłej, ogarniętej pasją zmieniania rzeczywistości, usprawniania i upraszczania świata. I absolutnie zafascynowanej
motoryzacją.
Początków fascynacji technologią można się u Hofmanna doszukiwać już podczas
jego pierwszego, pamiętnego tournée po
USA. Kiedy w wieku 11 lat zawojował swoją
grą serca i dusze nowojorskiej elity, zaczarować miał także legendarnego Thomasa Edisona. Został zaproszony do studia, w którym, w zaledwie kilka lat po wynalezieniu
fonografu, gra chłopaka została uwieczniona na walcach. Były to jedne z pierwszych,
jeśli nie w ogóle pierwsze, nagrania muzyczne.
Przez wiele lat, będąc u szczytu sławy,
nie zgadzał się jednak na nagrywanie swojej gry, uznając, że ówczesna technika nie
była wystarczająco zaawansowana, by odpowiednio oddać dźwięk jego instrumentu.
A może sam chciał taką technikę stworzyć.

Nawigacja przed GPS
Po powrocie do Europy Hofmannowie sporą część fortuny, którą otrzymali od Alfreda
Corninga Clarka, wydali nie na lekcje fortepianu Józefa – ale na lekcje matematyki,
tygodnik powszechny
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fizyki i chemii. Jego talent musiał być dla
nich oczywisty już wtedy. I już wtedy Hofmann miał dokonywać pierwszych wynalazków – według niepotwierdzonych opowieści zaczął od przedłużaczy do pedałów
fortepianu, niezbędnych, bo niewysoki
chłopiec miał po prostu problemy podczas
występów.
Ale wkrótce mechaniczne pasje zabiorą go dalej od spokojnych, znajomych wód
świata muzyki. W Ameryce pojawia się
u świtu nowej ery – ery automobilu. Mechaniczne pojazdy głęboko go fascynują.
Poświęca nawet kilka lat na budowanie
własnych samochodów, od zera. I wszędzie wokół siebie widzi rzeczy, które można usprawnić, zrobić lepiej. Mechanika, dotąd uboczna pasja, zaczyna coraz bardziej go
pochłaniać.
„Do wszystkich zainteresowanych
Niniejszym oświadczam, że ja, Józef
Hofmann, poddany cesarza Austro-Węgier, zamieszkały w Poczdamie
w Niemczech, wynalazłem użyteczne
usprawnienie urządzeń wskazujących lokalizację”.
Tak rozpoczyna się opis urządzenia zarejestrowanego pod amerykańskim patentem
nr 909,798 z 12 stycznia 1909 r. Urządzenia,
które jest dalekim przodkiem... nawigacji GPS.
Podobne, papierowe systemy nawigacji
zaczęły pojawiać się właśnie około 1909 r.

Nawigacja
samochodowa
Hofmanna,
1909 r.
Obok:
eksperymentalny
wzmacniacz
do fortepianu.

Najsłynniejszy z nich, produkowany przez
J.W. Jonesa, składał się ze specjalnego dysku z zapisem trasy oraz odtwarzacza, który,
podłączony do napędu samochodu, obracał
„mapę” w miarę przemieszczania się auta.
To wszystko w zaledwie 5 lat po opublikowaniu w USA pierwszych map samochodowych!
System był krzykiem techniki belle époque.
Ale Hofmann dopatrzył się w nim fatalnego
błędu: „Skala mapy – pisał we wniosku patentowym – gdy jest dobrana tak, by umożliwić wygodną nawigację między miastami
i wioskami, jest zdecydowanie zbyt mała
po wjechaniu do nich. Z kolei taka, która umożliwia swobodną nawigację w miastach, jest zbyt duża, by dało się z niej praktycznie korzystać poza nimi”.
Jego rozwiązaniem był dysk z taśmowymi mapami o różnej skali, który, co ważne,
automatycznie zmieniałby prędkość obracania się całego „GPS-a” przy przejściu z jednej skali do drugiej, dzięki czemu kierowca mógłby równie swobodnie poruszać się
w miastach i między nimi.

Pochwała prostoty
Prostota, której był gorącym zwolennikiem,
była kluczowa także w jego pracy wynalazcy. W końcu, jak pisał Antoine du Saint-Exupéry, „projektant wie, że osiągnął doskonałość nie wtedy, gdy nie może już niczego dodać, ale wtedy, gdy nie może już ni-
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czego odjąć”. W jego mechanicznych konstrukcjach, tak jak w jego technice gry na
fortepianie, „mniej” znaczyło „więcej”.
Z wynalazków wyłania się obraz człowieka, który wszędzie wokół siebie odnajdywał
coś do poprawienia. Ma na koncie kilkanaście patentów dotyczących różnych elementów zawieszenia samochodów – miały
mu przynieść całkiem przyzwoity dochód,
bo amortyzatory jego wzoru były dość powszechnie stosowane i w samochodach,
i w samolotach jeszcze w latach 40.
Opracował specjalne wzmacniacze, które miały poprawić jakość dźwięku w ówczesnych, prymitywnych sieciach telefonicznych, narażonych na skoki napięcia oraz
nieprzyjemne świsty i trzaski. Pracował nad
motorówkami, piecami, miał nawet zaprojektować wspomniany już dom obracający
się w ślad za słońcem.
Swoich talentów technicznych używał
też do wspomożenia swojej techniki muzycznej. Udoskonalał system zapisu gry
pianisty na taśmach perforowanych, które
następnie miały sterować pianolami. Jego
mechanizm potrafił rejestrować i odtwarzać
naprawdę subtelne różnice w sile, którą pianista wkładał w uderzanie klawiszy. Niestety, zrobił to w czasach, gdy pianole były już
wymierającym gatunkiem.
Ale inny jego wynalazek żyje do dziś i korzystają z niego wszyscy następcy wielkiego pianisty. Patent numer 2263088 opisywał
nowy sposób instalacji klawiszy fortepianowych, pozwalający im poruszać się z dużo
mniejszymi oporami, co z kolei przekłada
się na to, że pianista dostaje do dyspozycji
o wiele subtelniejszy instrument. Z patentu
skorzystała firma Steinway.
Motoryzacja pozostała jednak jego największą fascynacją, przez jakiś czas poruszał
się wręcz samochodem własnej konstrukcji. I właśnie z nią wiąże się największa legenda Hofmanna-wynalazcy, czyli słynne
wycieraczki.
Według niej Hofmann, zirytowany faktem, że prowadzenie samochodu w deszczu

czy śniegu zmienia się w półślepą mordęgę,
zasugerował się miarowymi ruchami metronomu. I, po kilku miesiącach prób i błędów, przedstawił swój pomysł inżynierom
Forda. Potem pomysł podchwycili wszyscy.
Tyle że historia jest, jak zwykle, bardziej
skomplikowana, bo pierwsze samochodowe wycieraczki, ręcznie napędzane i sterowane, w 1903 r. opatentowała – co w tamtych czasach jest sporym ewenementem –
kobieta, Mary Anderson. Miała jednak pecha – patent obowiązywał przez 17 lat i wygasł, zanim automobile zdobyły naprawdę dużą popularność. Dopiero wraz z powszechnym pojawieniem się aut takich jak
Ford T pojawiło się zapotrzebowanie na wycieraczki – i nowe patenty. Wśród nich miał
być i ten Hofmanna, inspirowany metronomem. Polak jest więc wśród ojców wycieraczek, choć takie wynalazki rzadko miewają
jednego rodzica.
Ale bez względu na kontrowersje, samego Hofmanna ubawiłyby zapewne słowa
jego długoletniego przyjaciela, Sergiusza
Rachmaninowa, który, oglądając pewnego dnia nowy samochód, miał powiedzieć:
„Hofmann uważa, że ja jestem najwybitniejszym pianistą, podczas gdy ja jego uważam
za najwybitniejszego. Ale Hofmann uważa,
że jest największym mechanikiem samochodowym wśród pianistów, a wiem, że tak
naprawdę jestem nim ja”.
©

W przydomowym warsztacie, Merion,
Pensylwania, 1935 r.

Amortyzator, rysunek ze zgłoszenia
patentowego, 1923 r.

WOJCIECH BRZEZIŃSKI jest dziennikarzem
naukowym, reporterem Polsat News, gdzie prowadzi
autorski program popularnonaukowy „Horyzont
zdarzeń”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem
Powszechnym”. Pasjonat wszystkiego, co lata.
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JÓZEF HOFMANN. RĘK A GENIUSZ A
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Poza granice wirtuozerji
„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY”, 7 XI 1935, S. 5-6

Gdy najsławniejszy po Paderewskim pianista
– koncertuje w Krakowie.
Specjalny wywiad „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z Józefem Hofmannem
w jego rodzinnem mieście.
Kraków, 6 listopada 1935

C

zego oczekujemy od sztuki? Albo potwierdzenia rzeczy
znanych – ma to swoją wartość popularną – albo odkrycia i odsłonięcia rzeczy nieznanych, ukazania możliwych, lecz nieznanych perspektyw. To drugie właśnie
stanowi najwyższą wartość w sztuce – zarówno twórczej, jak odtwórczej. W muzyce, jako w jedynej sztuce bezpośrednio niedostępnej, której dzieła dla przemówienia do wszystkich potrzebują
koniecznie interpretatorów, odtwórczość ma zupełnie inne znaczenie i jest odmianą twórczości. Odtwórczość muzyczna sama
z kolei rozchodzi się po tych dwóch, idących odrębnie, torach:
stwierdzenie rzeczy znanych i odkrywanie nieznanych – może
być nietwórcza i twórcza, i w stosunku do wykonywanych dzieł
bezosobiście doskonała lub indywidualna. Tylko ta druga wychodzi poza granice mechanicznej wirtuozerji i przez indywidualną
interpretację wykonywanego utworu odkrywa te jego wartości,
których inni dotąd nie spostrzegli, nie znaleźli, do których nie
doszli połączonym wysiłkiem pracy i intuicji.
Tu kryje się tajemnica, dlaczego wielcy odtwórcy muzyczni
są tak samo poszukiwani jak twórcy: bez nich dzieła wielkich
twórców muzyki byłyby „światami zamkniętymi”. Oni w swej
indywidualności odtwórczej posiadają klucz, który wszystkim
te światy otwiera, ukazuje ich piękności, ich najdalej sięgające
perspektywy – a zarazem drogi, któremi światy te łączą się z naszą własną psychiką.
Do takich „twórczych odtwórców” współczesnych w muzyce należy – zdaniem świata muzycznego – jako pianista Józef
Hofmann, stawiany przez fachowców po Paderewskim, przed
wszystkimi innymi pianistami świata, których imię wcale zresztą nie jest legion, lecz zaledwie kilku.
To jest jego tytuł do sławy światowej – dla nas on jest przede
wszystkiem interesujący jako Polak z pochodzenia, Krakowianin z rodu.
I to właśnie – w chwili, gdy w pełni swej sławy koncertował on,
obok trzech innych miast polskich, także w Krakowie – skłoniło
mnie do poszukania z nim rozmowy, w której mistrz z przyjemnością odnawiający swoje młodzieńcze, a nawet dziecinne wspomnienia, odsłonił rzeczy na pewno interesujące wszystkich jego
wielbicieli: swoje uczucia, myśli, i jako muzyka, i jako człowieka.
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Wspomnienia krakowskie
Rzecz oczywista, że rozmowa potrąciła przede wszystkim o Kraków – miasto rodzinne.
– Muszę powiedzieć – mówi artysta – że ze świadomemi mojemi wspomnieniami dziecinnemi Kraków się nie łączy. Urodziłem się tu wprawdzie, lecz opuściłem miasto razem z ojcem, muzykiem-kompozytorem, gdy objął stanowisko profesora Konserwatorjum w Warszawie, potem dyrektora opery, w 4-tym roku
życia. Do Krakowa przybywałem później jako młodzieniec,
a ostatni raz, przed obecną bytnością, bawiłem tu w roku 1911
na występach. To ostatnie wspomnienie pozostało we mnie
tygodnik powszechny
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może najżywsze i to wspomnienie najlepiej mogę skonfrontować z obecnymi mojemi wrażeniami. Streszczę je w jednem zdaniu: w moich wspomnieniach młodzieńczych i późniejszych
człowieka dojrzałego Kraków pozostał jako miasto raczej małe,
mające wielkie zabytki i pamiątki historyczne. Jednem słowem
pozostał raczej jako historja. Dzisiaj widzę je jako teraźniejszość
– jako wielkie miasto współczesne, europejskie, rozbudową swą
i urządzeniami kulturalnemi imponujące.
Niezależnie od tego oczywiście trwa mój sentyment do tego
miasta, gdzie ujrzałem po raz pierwszy światło dzienne. Dlatego to dzisiaj w jednym dniu wolnym, gdy już mam koncert poza
sobą, pierwszy mój krok był wyjazdem do domu na Kleparzu
(mała ulica Kurniki), gdzie się urodziłem. Jakże to już daleko
poza mną...
Jeżeli oderwę się od Krakowa, to pierwszem mojem, można
powiedzieć świadomem wspomnieniem dziecinnem jest fakt,
że za każdym razem, gdy zagrała katarynka na podwórzu, przypominam to sobie tak dobrze, jakby się dzisiaj działo, jeżeli nie
mogłem wyjrzeć, przykładałem przynajmniej uchem do szyby,
aż matka musiała mnie odciągać. – Tak się to moje zamiłowanie
zaczęło od katarynki, choć może na katarynce się nie skończy...
Niewiele stosunkowo czasu upłynęło od tego słuchania katarynki, gdy już rozpoczęła się moja „kariera artystyczna”. Byłem
mianowicie muzycznem „cudownym dzieckiem” i jako chłopiec 9-letni już miałem tournée europejskie po wszystkich krajach. Gdy zaś miałem 10 lat, zaangażowano mnie do Ameryki,
na 80 koncertów w różnych miastach Stanów Zjednoczonych.
Tu jednakże stanęła mi na drodze dziwna przeszkoda: działalność pewnego Towarzystwa „Gury Society” (od nazwiska swego założyciela Gury), które występowało przeciwko wszelkiemu
„wyzyskowi pracy dzieci”. Wystąpiło więc i przeciwko mojemu
wyzyskowi i na drodze sądowej uzyskało wstrzymanie moich
występów i koncertów. Moi „wyzyskiwacze” znaleźli się w kłopocie, lecz nie był to kłopot tak wielki, gdyż poza tem wystąpieniem filantropijnego towarzystwa stał prawdziwy wielki filantrop, nazwiskiem Clark. Zwrócił się on do mojego ojca, wyjaśniając, że byłby niepocieszony, gdyby powstrzymanie moich
występów – mnie miało pozbawić środków do rozwoju talentu.
To też on zapewnia na siedem lat należyte sumy na moje utrzymanie i wykształcenie muzyczne – abym ja nie potrzebował występować, a ojciec mój nie potrzebował pracować, lecz jako ten,
który dał mi pierwsze wykształcenie muzyczne, i nadal kierował
mojemi studiami.
Była to perspektywa, której jeszcze wtedy nie umiałem ocenić, lecz która mojego ojca niewątpliwie wprowadziła w zachwyt. Rozpocząłem moje regularne studja. Wyjechałem do Berlina, gdzie uczyłem się przede wszystkim u profesora H. Urbana
(uczyło się w owym czasie u niego wielu Polaków) między innymi kompozycji.
Z Berlina dojeżdżałem jeszcze do Drezna, gdzie mnie uczył
(w r. 1892-94) niezapomniany Antoni Rubinstein.
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po lewej: W bramie przy ul. Kurniki 7, obok nieistniejącego już domu nr 5,
w którym spędził pierwsze lata życia, 1935 r.
powyżej: W towarzystwie pianisty Mieczysława Munza (po prawej)
przed budynkiem Teatru im. Juliusza Słowackiego. Kraków, maj 1938 r.

A potem tak się dziwnie złożyło: w tym samym roku 1894,
w dniu 18 listopada, miałem mój pierwszy występ w Anglji,
w małem mieście Cheltenham, gdzie między innemi grałem sonatę Szopena, z marszem żałobnym – i tego samego dnia Antoni
Rubinstein umierał, o czem naturalnie nie wiedziałem [mylna
informacja – red.].
Nie będę tu oczywiście opowiadał dziejów wszystkich moich
występów – mam ich od 18-go roku życia po dziś dzień, lat przeszło 40 – po całym świecie. Dzieje te są przeważnie znane. Nie
będę się chwalił moim powodzeniem, ani uskarżał się na jego
brak – i jedno, i drugie byłoby próżne i nieszczere. Moją zaś dewizą, zarówno w życiu jak w sztuce, jest to, co Tołstoj określił
w swej małej książce „Co to jest sztuka?” (będącej zresztą pamfletem) jako najważniejsze, najistotniejsze trzy warunki artysty:
szczerość, szczerość – i jeszcze raz szczerość.
Mojem zdaniem jedyną drogą prowadzącą do zdobycia doskonałości w sztuce, zarówno jak powodzenie, jest właśnie kwestja
zachowania zawsze szczerości – w stosunku do dzieł, które się
odtwarza. Szczerość jest nieodłącznym towarzyszem indywidualności i bez szczerości indywidualności nie ma.

„Zaczarowany Dwór”
i upiorna rzeczywistość
Potrąciłem o twórczość muzyczną, ponieważ mnie pan o nią pytał. Nie jestem jej obcy, mam za sobą napisane kilka koncertów
fortepianowych, sonaty, suitę... ostatnim moim większym utworem był poemat symfoniczny, który zatytułowałem „Zaczarowany (nie „Straszny”) Dwór”. Pisałem go w roku 1918 – wtedy, gdy

wojna jeszcze trwała, i wtedy, gdy się już kończyła. W tym utworze wyrazić się starałem muzycznie mój stosunek do świata. Ów
zaczarowany dwór to świat: straszą w nim upiory machinacyj
dyplomatycznych i politycznych – potem przychodzi upiorna
rzeczywistość: walka i wojna. Zaczarowany świat-zamek rozpada się w gruzy i zapada, wyłania się i przychodzi nowy świat...
– Czyżby był tak bardzo nowy?
– Jeszcze go nie ma – mówi z przekonaniem Hofmann – ale
wierzę, że będzie!
Co do mojego życia bieżącego, jeżeli się tak wyrazić można, no
to może panu wiadomo, że jestem dyrektorem Curtis Institute,
uczelni muzycznej, uważanej za najwyższą w Ameryce, znanej
w całym świecie. Wspominam o niej dlatego, że tak wielu w niej
uczyło i uczy Polaków, począwszy od niezapomnianej i kochanej
Marceliny Sembrich-Kochańskiej, najlepszej nauczycielki naszej
uczelni. Poza nią uczyli tutaj jako profesorzy: Młynarski, Lambert
z Warszawy, Rosenthal, Rodziński ze Lwowa (który jest obecnie
dyrektorem w Cleveland).
Uczniowie Curtis Institute (których liczbę zredukowałem dla
uzyskania najwyższego poziomu z 250 na 135) są z całego świata,
nawet z Mandżurji i Australji, oczywiście zawsze z Polski kilku.
Ja sam mieszkam koło Filadelfji, która obecnie jest już prawie
przedmieściem Nowego Jorku: tylko 1 godzina 40 minut drogi...
Jestem żonaty, obecnie już po raz drugi, i mam z tego małżeństwa dwoje dzieci: starszy, Antoś, ma 10 lat. Żona moja pochodzi
z Kalifornji, pierwsza była z Nowego Orleanu. Jedyna moja córka
z pierwszego małżeństwa jest zamężna za kanadyjskim oficerem.
Czy wrócę kiedyś na stałe do Polski – wątpię. Widzi pan, dzieci
zżyły się z Ameryką; gdyby się je tu przeniosło, a w każdym razie
nie nastąpiłoby to tak prędko – byłyby już na zawsze „połowiczne”. A tak będą szczerze pamiętać o Polsce, będąc w Ameryce...
Zresztą – to przyszłość, która do nich należy. Moja teraźniejszość – jest ta, że jestem teraz w Polsce, co mnie raduje, choć znowu muszę ruszać w świat. Lecz skazany już jestem na „światowe”
audytorjum...
Po godzinnej prawie ze mną rozmowie wyjechał jeszcze raz na
miasto, aby korzystając z paru godzin krótkiego już dnia, popatrzeć na rodzinny Kraków. Tu ojciec jego pisał muzykę do „Krakowiaków i Górali”, „Czartowskiej farsy”, „Boruty”...
©
ST. MRÓZ
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