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ŁY „Nowy Aranjuez” – o koncercie 
na gitarę i orkiestrę 
Elmera Bernsteina

Weronika Rydzewska

Gitara staje się instrumentem coraz częściej wykorzystywanym przez kompozytorów. Re-
pertuar powiększa się, jednak nasze uszy (i ręce) często wybierają to, co lubiane i od zawsze 
grane, przez co wiele wartych poznania kompozycji  pozostaje niezauważonych. A gdyby tak 
spróbować znaleźć złoty środek i połączyć to, co dobrze znane z nowym i ciekawym?

Elmer Bernstein (1922–2004) to amerykański kom-
pozytor, laureat Oscara oraz dwóch Złotych Globów. 
Autor ścieżek dźwiękowych do takich obrazów jak: Za-
bić drozda, Siedmiu wspaniałych, Pogromcy duchów. Jego 
twórczość składa się głównie z muzyki filmowej. Jednak 
pod koniec życia napisał utwór, którego historię chcia-
łabym przybliżyć – Koncert na gitarę i orkiestrę „For Two 
Christophers”.

Zawsze, gdy zaczynam pracę nad nowym utworem, 
staram się dowiedzieć o  nim czegoś więcej. Uważam, 
że  poznanie kompozycji – nie tylko od strony muzycz-
nej – pozwala na pełniejsze zrozumienie jej, a co za tym 
idzie lepsze, bardziej prawdziwe wykonanie. W tym wy-
padku miałam spory problem ze znalezieniem informa-
cji. Wiadomości o  utworze było niewiele, a  kiedy coś 
w końcu udało mi się odszukać, to wyłącznie w  języku 
angielskim. Im dłużej grałam koncert For Two Christo-
phers, tym bardziej byłam nim zauroczona. Chciałam 
powiedzieć o  nim jak największej ilości moich znajo-
mych gitarzystów. Po pewnym czasie doszłam do wnio-
sku, że dobrze by było dać możliwość poznania tego 
utworu szerszej grupie muzyków i  melomanów. Infor-
macji jednak wciąż było niewiele. Zdecydowałam się 
sięgnąć do samego źródła.

Nawiązałam korespondencję mailową z  Christo-
pherem Parkeningiem – amerykańskim wirtuozem, 
obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych gitarzy-
stów na świecie. Po wstępnych grzecznościach padło 
moje pierwsze pytanie o intrygującą dedykację: For Two 
Christophers. Kim są tytułowi Christopherowie i jaki jest 
ich związek z  kompozycją Bernsteina? Odpowiedź jest 
jasna – jednym z  nich jest właśnie Christopher Parke-
ning, któremu w rozkwicie kariery pomógł  Elmer Bern-
stein, będąc wówczas prezesem Fundation for Young 
Musicians. Gitarzysta nie dość, że znalazł czas, żeby po-
móc mi zapoznać się z historią utworu, był również 
bar  dzo szczęśliwy, że może opowiedzieć o tym, jak wy-
glądały prace nad koncertem i  współpraca z  Bernste-
inem.

Christopher Parkening skontaktował się z  Berste-
inem już pod koniec lat 80. XX wieku. Światowej sławy 

wirtuoz poprosił kompozytora o  napisanie koncertu 
na gitarę. Bernstein odmówił, skoncentrowany na two-
rzeniu muzyki filmowej. Do skompo nowania dzieła za-
chęcał Bernsteina również Chris topher Palmer, 
znakomity brytyjski orkiestrator, z  któ rym kompozytor 
często współpracował. Jest on drugim z  tytułowych 
Christopherów. Elmer udał się do Wielkiej Brytanii tylko 
po to, by porozmawiać z przyjacielem o propozycji Par-
keninga. Jak się okazało, brak czasu i skupienie na mu-
zyce do filmów nie były jedynymi powodami stojącymi 
na przeszkodzie do pracy nad dziełem. Kompozytor 
powiedział Palmerowi, że nie jest dobrze obeznany 
ze specyfiką gitary, więc trudno mu pisać na ten instru-
ment. Zniechęcała go także wizja tworzenia tak długiej 
formy muzycznej. Orkiestrator jednak wciąż zachęcał 
Bernsteina do napisana kompozycji. Utwór powstał, 
ale dopiero w 1999 roku. Podczas jego pisania Bernste-
in był w stałym kontakcie z gitarzystą, dla którego miał 
powstać koncert. Parkening co tydzień pojawiał się 
w  studiu kompozytora w  Santa Monica. Christopher 
wspo mniał, że podczas jednego ze spotkań powiedział 
do Bernsteina: „Komponuj tak, jak chcesz, żeby to za-
brzmiało, jak to słyszysz, a  ja zajmę się zaadaptowa-
niem tego na gitarę”. Wraz ze swoim orkiestratorem – 
Patrickiem Russem zaaranżowali koncert. Maestro za-
dedykował utwór zarówno Parkeningowi, jak i nieżyją-
cemu już w  momencie ukończenia dzieła Palmerowi. 
Premiera koncertu miała miejsce w  Honolulu, na Ha-
wajach, w  roku 1999. Parkeningowi towarzyszyła Ho-
nolulu Symphony Orchestra, którą dyrygował sam 
kompozytor. O premierze wspomniał sam Parkening 
w jednym z e-maili. Gitarzysta opowiadał, że była wiel-
kim sukcesem – wraz z  orkiestrą otrzymali owacje na 
stojąco oraz pozytywne recenzje krytyków. Kontynu-
acją tego sukcesu było nagranie koncertu i  wydanie 
płyty. Nagrań dokonano w Abbey Road Studios w Lon-
dynie. Soliście towarzyszyła London Symphony Orche-
stra, a  za pulpitem dyrygenckim ponownie stanął sam 
Elmer Bernstein. Jeżeli chodzi o przedmiotową kompo-
zycję, gitarzysta wypowiada się o  niej w  bardzo pozy-
tywnym tonie:
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Bardzo lubiłem grać ten koncert, dlatego często 
znaj dował się on w  repertuarze podczas moich wy-
stępów. Moją ulubioną częścią koncertu jest część 
druga. Ma wspaniałą kadencję prowadzącą do po-
tężnej i pię knej sekcji melodycznej z pełną orkiestrą, 
brzmiącą podobnie jak w  drugiej części słynnego 
„Concierto de Aranjuez” Rodrigo. Jeżeli chodzi o naj-
bardziej wymagającą część dla solisty, według mnie 
jest to część pierwsza. Uważam tak, ponieważ 
ma ona najwięcej trudnych technicznie miejsc, które 
mogą sprawić problem gitarzyście. Jest po prostu 
wymagająca dla gitary.

Biorąc pod uwagę układ części szybka-wolna-szyb-
ka, można zauważyć nawiązanie do klasycznego gatun-
ku koncertu solowego, z cechami typowymi jednak dla 
koncertu romantycznego. Świadczy o  tym budowa, 
zwłaszcza ustępu pierwszego koncertu, w  którym ma-
my do czynienia ze zjawiskiem typowym dla romanty-
zmu, a  mianowicie z  rezygnacją przez kompozytora 
z  odrębnej ekspozycji orkiestry i  solisty. Część środko-
wa utworu, jak wskazuje tytuł, jest bardzo refleksyjna 
i pełna zadumy. Struktura formy nawiązuje do budowy 
dwufazowej arii z elementami barokowej arii di bravu-
ra oraz dal segno, która łączy swoje typowe elementy 
z kontrastującymi tematami formy sonatowej. Cechuje 
ją budowa charakterystyczna dla arii w formie binarnej 
A-B z wirtuozowską kadencją oraz kodą, w której to gi-
tarzysta realizuje śpiewną i  liryczną melodię. Popisowy 
element arii di bravura stanowi rozbudowana wirtu-
ozowska kadencja solisty. Pierwotnie jednak środkowa 
część Concerto for Two Christophers miała brzmieć zu-
pełnie inaczej:

Początkowo Bernstein chciał pójść w  drugiej czę-
ści koncertu w  bluesową stronę, ale powiedziałem 

mu, że piękny, modelo-
wy przykład tej części 
znajduje się w  „Concier-
to de Aranjuez” skom-
ponowanym przez Joa -
qui na Rodrigo. Bern -
stein zadzwonił do mnie 
w  następnym tygodniu 
i  spytał: „Więc jesteś fa-
cetem lubiącym klasycz-
ną harmonię”? „Tak – 
odpowiedziałem – u wiel   -
biam piękne, kantyleno-
we melodie”. Po ty go -
dniu zadzwonił do mnie 
po  nownie i  spytał: „Czy 
mogę zagrać ci temat, 
który zdecy dowałem się 
użyć w  drugiej części?” 
Kiedy usłyszałem go przez 
telefon, powiedziałem mu: 
„To  absolutnie przepięk -

ne, brzmi tak, jak sobie wymarzyłem”.

Druga część utworu nawiązuje do tej samej części 
koncertu Rodrigo. Zauważalne hiszpańskie wpływy, 
rosnący liryzm i  emocjonalność to cechy, które łączą 
obydwa dzieła. Sama nazwa drugiej części Reflections 
skłania do zadumy i  głębszego spojrzenia, tak samo 
jak Adagio Rodrigo. Finałowy ustęp koncertu o nazwie 
Celebration jest najbardziej jednostajny pod wzglę-
dem tonacji i  energiczny pod względem charakteru. 
Należy podkreślić, że w  tej części kompozytor prze-
znaczył niewielkie fragmenty dla orkiestry – rola tutti 
sprowadza się bowiem wyłącznie do prostego komen-
towania partii gitary, która wiedzie zdecydowany 
prym. W  zakresie formy zauważalne jest nawiązanie 
do klasycznego ronda, w którym to współczynniki sta-
nowią odpowiednik refrenu i  kupletów. Refren i  jego 
warianty (zmiany melodyczno-rytmiczne) stanowią 
obszerne fragmenty w stosunku do kupletów. Można 
nawet pokusić się o  stwierdzenie, że ustęp stanowi 
temat z  wariacjami, w  którym kuplety stanowią rolę 
tylko łączników.

Elmer Bernstein w  koncercie na gitarę i  orkiestrę 
wysunął na pierwszy plan wartości estetyczne i  tech-
niczne instrumentu solowego oraz orkiestry, aby wy-
dobyć z  utworu piękno, elementy folkloru hisz pań -
skiego i  romantycznego ducha. Słuchanie tego kon -
certu będzie czystą przyjemnością dla zawodowych 
gitarzystów zapoznanych z  tajnikami instrumentu, 
którzy jednocześnie mają oczekiwania względem soli-
sty. Jednak utwór, będąc przyjemnym i  wartościo-
wym, zachwyci każde ucho – od melomana po gita -
rzystę. 

Wszystkie cytaty pochodzą  z prywatnej koresponden-
cji autorki z Christopherem Parkeningiem.

Christopher Parkening i Elmer Bernstein                                                                                                     źródło: internet


