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aniel Barenboim i Riccardo Chailly. 
Dwie wybitne osobowo!ci, o któ-
rych cz"sto s#ycha$ w muzycznym 

!wiecie. Barenboim, cho$ znany g#ównie  
z pianistycznych kreacji, od pewnego czasu 
ch"tnie si"ga po dyrygenck% batut". Nie 
waha si" przy tym miesza$ w !wiatow% poli-
tyk", wierz%c najwyra&niej, 'e muzyka #ago-
dzi obyczaje i potra( pojedna$ nawet naj- 
bardziej zwa!nionych ludzi. Jego zespó# 
West-Eastern Divan Orchestra sk#ada si"  
z m#odych )ydów, Palesty*czyków i Arabów 
innego pochodzenia. Po raz pierwszy maj% 
tam okazj" pozna$ si" na gruncie neutral-
nym i rozmawiaj% ze sob% nie tylko s#owami, 
ale te' j"zykiem bardziej uniwersalnym. Pro-
jekt mia# pocz%tek w 1999 roku i dzi! mo'na 
powiedzie$, 'e odniós# sukces. „Beethoven 
for All” to seria prezentuj%ca w wykonaniu 
tej niezwyk#ej orkiestry symfonie i koncerty 
fortepianowe najwi"kszego twórcy muzycz-
nego humanizmu. Nas interesowa$ b"d% 
symfonie, o których za chwil". Najpierw jed-
nak krótko o drugim bohaterze na ringu.

Riccardo Chailly zacz%# karier" jako dyry-
gent operowy. Pocz%tkowo asystowa# w La 
Scali Riccardo Mutiemu. Pó&niej kontynu-
owa# tam samodzieln% karier". Dyrygentur" 
symfoniczn% trenowa# jako szef Radiowej 
Orkiestry Symfonicznej w Berlinie, a tak'e 
prowadz%c go!cinnie London Philharmonic 
Orchestra. Potem przyszed# czas na Con-
certgebouw i w ko*cu na orkiestr" lipskiego 
Gewandhausu, której szefuje od 2005 roku  
i z któr% nagra# opisywany album z symfo-
niami Beethovena.

Pomys# wydania przez Dekk" obu kom-
pletów w jednym roku faktycznie wydaje 
si" szalony. Nie trzeba by$ specjalist%, by 
wiedzie$, 'e rynek jest nasycony albo nawet 
przesycony wykonaniami tego repertuaru. 
Ide" mo'na zrozumie$ dopiero po wys#u-
chaniu tych pi"ciop#ytowych albumów. 
Wówczas stanie si" nie tylko jasna, ale tak'e 
znakomita!

Barenboim i Chailly to nie tylko ludzie 
pochodz%cy z ró'nych kr"gów kulturo-
wych. To zupe#nie inne osobowo!ci, a ich 
Beethoven jest tak ró'ny, jakby te wykonania 
dzieli#o nie kilka miesi"cy, ale kilkadziesi%t 
lat. Chailly wpisuje si" w nurt interpretacji 
nowoczesnych, pr"dkich, pe#nych drama-
tycznych zwrotów akcji, drapie'nych i bez-

kompromisowych. Tak grali m.in. Norring-
ton czy Gardiner. Barenboim cofa si" swoim 
wykonaniem w przesz#o!$. Przypomina, 'e 
Beethovena mo'na gra$ powoli, statecznie, 
szerok% fraz%, ws#uchuj%c si" w ka'de wspó#-
brzmienie i dopracowuj%c akordy. Mistrzem 
dla niego by#by z pewno!ci% Furtwaengler  
i inni wielcy klasycy XX wieku. 

Obaj dyrygenci przedstawiaj% swoje kon-
cepcje ju' w pierwszych symfoniach i trwaj% 
w nich do ostatniego taktu. Si#a osobowo!ci 
ka'dego jest tak du'a, a przekonanie o nie-
omylno!ci tak silne, 'e fakt, i' kompozytor 
pisa# symfonie przez 25 lat, nie ma znacze-
nia. Barenboim od pocz%tku pozwala sobie 
na szerokie brzmienie i mocno romantyczn% 
fraz", podczas gdy Chailly narzuca 'wawe 
tempo i przykuwa s#uchacza do fotela po-
t"g% niemieckiej orkiestry. Ró'nice s#ycha$ 
na ka'dym poziomie odbioru. Jedna orkie-
stra brzmi s#odko, lirycznie, jakby ba!niowo, 
prowadz%c fraz" g#adko i dostojnie. Druga to 
dynamit, orgia, moc zmuszaj%ca niekiedy do 
u'ycia potencjometru w obawie przed wizy-
t% stró'ów prawa nawet w !rodku dnia. 

Przechodz%c na pi"tro narracji, dostajemy 
z jednej strony wykonanie pe#ne spokoju, 
opanowania, deklamuj%ce prawdy huma-
nizmu i przekonuj%ce, by im zaufa$ bez 
wahania. Taki jest Barenboim. Chailly po-
kazuje Beethovena niepewnego, wiecznego 
buntownika, zawadiak" nie pogodzonego 
z losem i lud&mi. Jego emocje s% nie tylko 
szczere, ale równie' silne i trudne do opa-
nowania. Rado!$ oznajmia rytualnym ta*-
cem, g#o!nym !piewem o pó#nocy i biciem 
w dzwony wszystkich ko!cio#ów. Smutek jest 
darciem szat, krzykiem rozpaczy i rzucaniem 
wszystkim, co mu wpadnie w r"ce.

Doprawdy trudno znale&$ tu jakikolwiek 
wspólny mianownik. Bez sensu nawet by#o-
by go szuka$, a tym bardziej zastanawia$ si", 
które z wykona* jest lepsze. Wszystko zale-
'y nie tyle od recenzenta, co od s#uchacza. 
Z punktu widzenia warsztatu, zrozumienia 
formy, dopracowania szczegó#ów i techniki 
wykonawczej oba albumy trzeba oceni$ wy-
soko. Wzajemnie si" nie wykluczaj%, lecz ra-
czej dope#niaj%. Je!li kogo! Barenboim mo'e 
czasem nu'y$, to Chailly chwilami posuwa 
si" za daleko w swym p"dzie ku podkre-
!laniu dramaturgii. Obaj pozostaj% jednak  
w sta#ym dialogu z partytur%, a ich wybory 
s% jedynie jeszcze jedn% ludzk% interpretacj% 
zawartego tam pi"kna.

To, co ludzkie, nigdy nie b"dzie doskona-
#e. A jednak warto próbowa$. Te dwie próby 
zas#uguj% na równoprawne miejsce na pó#-
ce ka'dego, kto kocha wielk% sztuk", wielk% 
symfonik" lub po prostu Beethovena.

Maciej +ukasz Go#"biowski
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