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The Sonata Legacy
Buchbinder – Beethoven
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si!"ycowa”, „Appasionata”, „Wald-
steinowska”, „Patetyczna” to tylko 

niektóre z tytu#ów nadanych so-
natom Beethovena, g#ównie przez ich 
wydawców, by #atwiej zapad#y w pami!$ 
s#uchaczy. Faktycznie tak si! sta#o i dzi% 
w#a%nie te nazwane sonaty gra si! naj-
cz!%ciej. Nie ujmuj&c im wielko%ci trzeba 
zaznaczy$, "e w%ród pozosta#ych z gór& 
dwudziestu tak"e kryj& si! pere#ki. By je 
odkry$, trzeba jednak zada$ sobie nieco 
trudu. Na rynku nie ma zbyt wielu kom-
pletów sonat Beethovena. Na szcz!%cie 

w#a%nie ukaza# si! nowy, wydany przez 
RCA Red Seal, z Rudo'em Buchbinderem 
jako mistrzem ceremonii. 

Austriacki pianista gra muzyk! najmniej 
klasycznego z klasyków wiede(skich ju" 
od ponad pó# wieku. Studiuje ró"ne wy-
dania jego utworów. Jak sam przyznaje, 
ma w swojej bibliotece 27 ró"nych wer-
sji wydawniczych sonat, a najbli"sza jest  
mu ta przygotowana przez Liszta. W%ród 
32 utworów nie ma ulubionego, ale bar-
dzo si! cieszy, gdy graj&c recital, mo"e 
s#uchaczom pokaza$ nie tylko sonaty naj-
s#ynniejsze, lecz równie" te niedoceniane. 
Komplet wydany przez RCA jest zapisem 
siedmiu recitali pianisty, które odby#y si! 
w drezde(skiej Semperoper pomi!dzy 
wrze%niem 2010 a ko(cem marca 2011. 
Od 1989 roku Buchbinder nagrywa swoje 
p#yty wy#&cznie „live”.

Album jest podró"& przez style epoki 
Beethovena, którymi kompozytor naj-
pierw nasi&ka#, a potem na ich podstawie 
zbudowa# swój w#asny, ju" nie klasyczny, 
a jeszcze nie w pe#ni romantyczny. )le-
dzimy jego dorobek od pierwszych, pro-
stych, mocno pachn&cych Haydnem sonat  
z opusu 2 i 49, poprzez obszerniejsze  
w formie i bogatsze tre%ciowo kompozy-
cje z prze#omu wieków, a" po dzie#a pó*-
ne, pisane ju" w ca#kowitej ciszy tragicznej 
g#uchoty kompozytora. 

Buchbinder w ka"dej z sonat pozostaje 
przede wszystkim wiernym przyjacielem, 
a nawet pomocnikiem kompozytora. Sto-

j&c pó# metra za postaci& wielkiego artysty, 
pokazuje jego muzyk! w sposób klarowny 
i bez trudu zrozumia#y. Buduje narracj!  
ze znakomit& logik&, a frazowanie – ze 
smakiem, polotem i muzykalno%ci&. Nie 
oddaje si! pustej wirtuozerii, ani nie roz-
tkliwia przesadnie romantycznym brzmie-
niem. Muzyka ma by$ przede wszystkim 
logiczn&, pe#n& bogactwa struktur& o wie-
lu p#aszczyznach, w ci&g#ym ruchu i roz-
woju. 

Je%li mo"na co% Buchbinderowi zarzu-
ci$, to pewn& szorstko%$ brzmienia jego 
Steinwaya w akordach granych forte. Nie 
chc&c przesadnie u"ywa$ peda#u i burzy$ 
polifonicznych struktur, pianista stawia 
je twardo, zdecydowanie, nie wnikaj&c  
w barw! d*wi!ku i proporcje sk#adowych 
akordu. Sam instrument tak"e dobrano 
tak, by dawa# d*wi!k jak najja%niejszy, 
wyra*ny i nawet w najszybszych tempach 
niczego nie zamazywa#. Dzi!ki temu we 
wczesnych sonatach mo"na bez wi!ksze-
go trudu wyobrazi$ sobie, jak brzmia#y na 
instrumentach z czasów Beethovena, cho$ 
Buchbinder nie nale"y do grona pianistów 
historyzuj&cych. 

Opisuj&c to nagranie ca#o%ciowo, trze-
ba nie tylko podkre%li$ wielko%$ pracy 
pianisty, jego szacunek dla kompozytora, 
sprawno%$ techniczn&, dobry smak i wy-
czucie stylu. Trzeba si! przede wszystkim 
g#!boko pochyli$ nad genialno%ci& dzie#a. 
Sonaty Beethovena to utwory pe#ne pasji, 
dramatyzmu i i%cie teatralnych gestów, 
ale równie" +luterne, zabawne, czasem 
prze%miewcze, a innym razem liryczne, 
subtelne i tkliwe. Mo"na w nich odnale*$ 
ka"d& z ludzkich emocji, mimo otoczki 
sonatowej formy i wci&" mocno klasy-
cyzuj&cego stylu. Beethoven, jak zwykle, 
wy#amuje si! tu ze schematów, wykracza-
j&c nie tylko poza ogólnie przyj!te kano-
ny, ale te" swoje w#asne zwyczaje. Dzi!ki 
temu ponaddziewi!ciogodzinna podró"  
z jego sonatami naprawd! fascynuje. 
Buchbinder w roli przewodnika to %wiet-
ny wybór.   ■
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