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Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Muzyka amerykańska 

Program: 
Philip Glass (*1937) Sonata na skrzypce i fortepian [24'] 

I. = 120
II. = 72–74 
III. = 112–120 

Charles Ives (1874–1954) IV Sonata na skrzypce i fortepian [10'] 
I. Allegro 
II. Largo 
III. Allegro 

*** 
George Gershwin (1898–1937) My Man’s Gone Now; Tempo di Blues; Bess, You Is My 
Woman Now; Summertime; A Woman Is a Sometime Thing; It Ain’t Necessarily So  
z opery Porgy and Bess (aranż. J. Heifetz) [12'] 
John Williams (*1932) fragmenty muzyki do filmu Lista Schindlera: Theme; 
Jewish Town (Krakow Ghetto – Winter ’41); Remembrances [14'] 
William Kroll (1901–1980) Banjo and Fiddle [3'] 

Piotr Pławner – skrzypce 
Piotr Sałajczyk – fortepian 

W. Kroll

Ch. Ives

G. Gershwin
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Omówienie
Szymon Atys

Muzyka  amerykańska  zawsze  zastanawia  Europej-
czyka.  Potrafi  ją  odczuwać,  chociaż  nie  obowiązują 
jej reguły, które odnajduje w muzyce francuskiej, nie-
mieckiej czy polskiej. Aby zrozumieć ten szczególny 
status muzyki z Nowego Świata, należy sobie uświa-
domić,  że  wraz  z  kolonizacją  Ameryki  „przeszcze-
piono” jej europejskie dziedzictwo, które przyjęło się 
w  wyższych  sferach  i  stało  narzędziem  kulturowej 
władzy. Na początku XX w.  importowany kanon Be-
ethovenowsko-Brahmsowski  był  synonimem  sztuki 
poważnej, sztuką białych i zamożnych ludzi. Historia 
muzyki  tamtego  stulecia  (w  szczególności  jeśli  cho-
dzi  o  rozwój  bluesa,  jazzu,  rock’n’rolla  i  hip-hopu) 
wyglądałaby zupełnie  inaczej, gdyby nie to, że kom-
pozytorzy  zaczęli  szukać  narodowego  pierwiastka 
w  muzyce  społeczności  afroamerykańskiej  oraz  do-
ceniać rolę muzyki rozrywkowej.

Pierwszym  wielkim  kompozytorem  amerykańskim 
z  krwi  i  kości  był  niewątpliwie  Charles  Ives,  pocho-
dzący  z  Connecticut  wieloletni  pracownik  firmy 
ubezpieczeniowej. Ives miał szczególną wizję sztuki, 
która  zakładała  niezależność  twórczości  od  pracy 
zarobkowej. Z tego powodu przez lata tworzył w do-
mowym zaciszu, pisząc „do szuflady”. Pozwoliło mu 
to na bardzo wczesne rozwinięcie modernistycznego 
stylu  i  wynalezienie  wielu  nowoczesnych  technik, 
w  czasie  gdy  kompozytorzy  Europejscy  byli  jeszcze 
zajęci  nietzscheańską  metafizyką.  Ives  wykorzysty-
wał  jako  cytaty  liczne  americana,  takie  jak  marsze, 
psalmy, piosenki, ragtime’y i negro spirituals. W swojej 
IV Sonacie skrzypcowej zaklął utracony raj dzieciństwa, 
wspomnienie  dziecięcego  camp meeting  (rodzaju 
protestanckiego  nabożeństwa  połączonego  ze  śpie-
wem i tańcem). W pierwszej i trzeciej części, o czym 
dowiadujemy  się  z  kompozytorskich  didaskaliów, 
sportretowane  zostały  maszerujące  dzieci,  śpiewa-
jące naraz w kilku tonacjach, niezważające na grają-
cy obok akordeon i oddające się różnym niewinnym 
psotom. Tego typu symultaniczny rozwój kilku warstw 
muzycznych był jednym z ulubionych zabiegów Ivesa. 
W  drugiej,  wolnej  części  przedstawione  zostało  na-
bożeństwo,  przerwane  krótkim  epizodem, w  którym 
zbiegłe dzieci wrzucają kamienie do strumienia.  Ives 
z humorem określił tę sekcję neologizmem allegro con-
slugarocko. Warto podkreślić,  że w utworze  roi  się od 
popularnych wówczas melodii,  których współczesny 
słuchacz europejski raczej nie ma szansy rozpoznać.

George  Gershwin  nie  był  tak  „rdzennym”  jak  Ives 
Amerykaninem. Jego rodzice byli żydowskimi imigran-

tami z Sankt Petersburga. To, że urodził się na Brookly-
nie i dorastał w amerykańskiej audiosferze, wystarczy-
ło jednak, aby Gershwin został bodaj najsłynniejszym 
kompozytorem  amerykańskim.  W  swoim  zbyt  krót-
kim życiu  (przeżył  tyle  lat,  co Chopin)  zajmował  się 
i  amerykańską  muzyką  popularną,  i  muzyką  „po-
ważną”  o  europejskiej  proweniencji,  które  udało 
mu się połączyć w jeden paradoksalny styl. Historia 
opery Porgy and Bess,  dzieła,  które  jest  doskonałym 
przykładem  owego  połączenia,  pokazuje,  jak  uwi-
kłana w kwestie rasowe była kultura przedwojennej 
Ameryki i jak muzyka musiała się mierzyć z polityką. 
Gershwin  chciał  skomponować  operę  –  będącą  ga-
tunkiem  zarezerwowanym  dla  białego  i  snobistycz-
nego towarzystwa – w stylu jazzowym. Przyszło mu 
zmierzyć się z następującym problemem: w teatrach 
operowych  nie  zatrudniano  czarnoskórych  śpiewa-
ków,  a  biali  śpiewacy  (którzy występowali w  takich 
rolach  z  twarzami umalowanymi na  czarno)  nie  po-
trafili naśladować  jazzowego śpiewu. Jedynie dzięki 
autorytetowi  kompozytora  udało  się  zmusić  produ-
centów  do  zatrudnienia  afroamerykańskich  śpiewa-
ków, co było w  1935  r. posunięciem bez precedensu. 
Opera odniosła sukces, ale do dzisiaj towarzyszą jej 
kontrowersje,  przede wszystkim  związane  z  proble-
mem  przywłaszczenia  kulturowego.  Pochodzące 
z Porgy and Bess  melodie  (szczególnie  jazzowy  hit 
wszechczasów  Summertime)  stały  się  jednymi  z  po-
pularniejszych standardów, a Jascha Heifetz, wirtuoz 
skrzypiec, przyjaciel Gershwina  (również Żyd pocho-
dzący z Europy Środkowo-Wschodniej), zaaranżował 
je na skrzypce z fortepianem.

Niewiele  młodszy  od  Gershwina  William  Kroll  był 
przede wszystkim skrzypkiem i członkiem zespołów 
kameralnych. Zapamiętany został głównie jako autor 
krótkiego utworu Banjo and Fiddle, który w luźny spo-
sób  nawiązuje  do  amerykańskiego  folkloru.  W  tym 
popularnym  popisie  skrzypcowym  instrument  jest 
czasem wykorzystywany jak szarpane banjo.

Po  drugiej  wojnie  światowej  awangarda  królowała 
po obu stronach oceanu, ale w Ameryce, ze względu 
na luźniejsze związki z historią muzyki Starego Kon-
tynentu,  była przez  kompozytorów mniej  fetyszyzo-
wana. Pewnie dlatego to tam narodził się pod koniec 
lat 60. minimalizm, ruch, który po epoce Stockhause-
na i Bouleza przywrócił muzyce prostotę, puls i kon-
sonans.  Osiemdziesięciodwuletni  dziś  Philip  Glass 
był jednym z jego inspiratorów. Chociaż styl Glassa 
przez lata ewoluował i niewiele ma dziś wspólnego 
z klasycznym, tzw. ścisłym minimalizmem, centralną 
techniką  kompozytorską  pozostaje  u  niego  powtó-
rzenie. W latach 60. i 70. Glass komponował utwory, 



w  których  nie  pozostawiał  miejsca  na  ekspresję  – 
były one muzycznymi procesami. Później skompono-
wał wiele  oper  (najsłynniejsza nosi  tytuł Einstein na 
plaży) – stopniowo odchodził w nich od radykalizmu 
i podejmował dialog z tradycją muzyki romantycznej. 
Kompozytor nie ukrywa, że napisana w 2008 r. Sonata 
na skrzypce i fortepian została zainspirowana dziedzic-
twem Brahmsa, Francka i Faurégo, a więc najbardziej 
akademickich  kompozytów  późnego  romantyzmu. 
W  trzyczęściowym  utworze  repetytywne  Glassow-
skie struktury są wiązane z arcyromantyczną kanty-
leną,  co sprawia,  że utwór  jest przystępny w odbio-
rze,  a bogate w ekspresję wykonanie  robi  ogromne 
wrażenie.  Za względną  prostotę wyrazu,  nierzadko 
graniczącego  z  estetyką muzyki  filmowej, Glass był 
często  krytykowany,  szczególnie  w  Europie,  gdzie 
filharmoniczna  powaga  muzyki  wciąż  jest  jednym 
z najważniejszych definiujących ją elementów.

Amerykańskie  rozmycie  granicy  pomiędzy  muzyką 
„poważną” a „użytkową” pokazuje pozycja Johna Wil-
liamsa, nieco starszego od Glassa mistrza amerykań-
skiej muzyki filmowej. Bardziej niż styl muzyczny kom-
pozytorów  różni  aksjologia  ich  twórczości.  Williams 
jest  autorem  najbardziej  rozpoznawalnych  ścieżek 
dźwiękowych  wszech  czasów  (do  filmów:  Szczęki, 
Gwiezdne wojny, E.T., Poszukiwacze zaginionej Arki, Harry 
Potter i Kamień Filozoficzny),  płynnie  porusza  się  po-
między  stylami,  przede  wszystkim  hołdując  neoro-
mantycznym idiomom Wagnera i Brucknera. Utwory 
składające się na ścieżkę dźwiękową Listy Schindlera 
Spielberga  z  1993  r.  pozostają  jednymi  z  najsław-
niejszych  jego  kompozycji.  Nawiązując  do  żydow-
skich  tradycji  muzycznych,  Williams  skomponował 
główne tematy filmu na skrzypce solo. Na potrzeby 
tego  filmu  zagrał  je wielki  Itzhak  Perlman. W  grun-
cie  rzeczy  wyraz  utworów  Williamsa  niedaleki  jest 
od wyrazu Sonaty na skrzypce i fortepian Glassa. Tylko 
w przypadku Ameryki awangarda, muzyka poważna, 
użytkowa i rozrywkowa są sobie tak bliskie, że mogą 
być prezentowane podczas jednego koncertu.

Piotr Pławner 
Artysta  należy  do  najwybitniejszych  i  najbardziej 
kreatywnych  skrzypków  swojej  generacji.  Jest  lau-
reatem wielu  konkursów  i  przesłuchań w  kraju  i  za 
granicą  –  do  najważniejszych  z  nich  należą  zwycię-
stwa w X Międzynarodowym Konkursie  im. H. Wie- 
niawskiego  w  Poznaniu  (1991)  oraz  konkursie  ARD 
w  Monachium  (1995).  Jako  solista  i  kameralista 
intensywnie  koncertuje  w  Polsce  i  za  granicą.  Wy-
stępował  w  wielu  krajach  europejskich  i  arabskich, 
a  także  w  Azji  oraz  obu  Amerykach.  Współpracuje 

z  najwybitniejszymi  dyrygentami  oraz  orkiestrami 
naszych czasów oraz bierze udział w renomowanych 
festiwalach.  Występował  w  takich  salach  koncerto-
wych  jak  Tivoli  Concert  Hall  w  Kopenhadze,  Lieder- 
halle  w  Stuttgarcie,  Herkulessaal  w  Monachium, 
Concertgebouw w Amsterdamie, Théatre du Châtelet 
w Paryżu, Palau de la Música Catalana w Barcelonie, 
Teatro  Monumental  w  Madrycie,  Tonhalle  w  Zury-
chu,  Victoria  Hall  w  Genewie  czy  Elbphilharmonie 
w Hamburgu. W swoim dorobku ma kilkanaście płyt, 
dokonał także licznych nagrań radiowych i telewizyj-
nych. Jest laureatem dwóch Fryderyków oraz innych 
znaczących nagród. Prowadzi również koncerty w po-
dwójnej  roli  skrzypka  solisty  i  dyrygenta.  W  2015  r. 
został  odznaczony  Brązowym Medalem  „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” za zasługi w promowaniu mu-
zyki  polskiej  za  granicą.  Artysta  gra  na  skrzypcach 
zbudowanych przez T. Balestrieriego.

Piotr Pławner, fot. Joel Schweizer



Piotr Sałajczyk 
Pianista,  kameralista  i pedagog.  Jest  laureatem Fry-
deryka 2019 w kategorii „Album roku – muzyka kame-
ralna”  oraz  Orfeusza  2019,  nagrody  przyznanej  mu 
„za  wybitne  kreacje  wykonawcze  muzyki  polskiej”. 
Był  także nominowany do Paszportu „Polityki”  („za 
wrażliwość  i  inteligencję,  z  którymi  podchodzi  do 
zapominanego  na  naszych  estradach  repertuaru”). 
W  kręgu  jego  zainteresowań  znajduje  się  zarówno 
twórczość  najnowsza,  jak  i  nieznana  muzyka  pol-
skiego  romantyzmu. W bogatej  dyskografii  pianisty 
szczególne  miejsce  zajmuje  czteropłytowy  album 
z  kompletem  dzieł  fortepianowych  J.  Zarębskiego. 
Artysta  ma  na  swoim  koncie  liczne  prawykonania 
muzyki  współczesnej.  Współpracuje  z  czołowymi 
polskimi  zespołami  i  orkiestrami.  Prowadzi  klasę  for-
tepianu w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskie-
go w Katowicach.

Organizator:

NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez:

Piotr Sałajczyk, fot. Karolina Sałajczyk
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