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Być (prawie) jak Paderewski 

 

 

Jeśli wierzyć hollywoodzkiej biografii Fryderyka Chopina Pamiętna pieśń (1945) Charlesa 

Vidora, namaszczenie kompozytora na geniusza odbyło się tak: George Sand wniosła 

kandelabr do pogrążonego w ciemności salonu i gdy dotarła do fortepianu, zdumiona 

publiczność, która przybyła tu na koncert Franciszka Liszta, odkryła, że przy instrumencie 

siedział nikomu nieznany wirtuoz. „Oto jeden z największych artystów wszech czasów” – 

przedstawił Chopina Liszt.  

 

Szlachetna intryga Liszta i Sand zrodziła się w wyobraźni scenarzystów i nie miała nic 

wspólnego z prawdą. Liberace znał ten film i on właśnie podsunął mu myśl, by z kandelabru 

uczynić swój znak rozpoznawczy. Obecność żyrandoli i świeczników w tle nie mogła dziwić 

– przecież nie znano jeszcze elektryczności – więc wyobraźnią Liberace widocznie zawładnął 

lichtarz, który dosłownie objawił światu geniusz Chopina. 

Utalentowany i wytrwały Liberace kształcił się na pianistę klasycznego, lecz wcześnie 

postawił na show-biznes. W połowie lat 40. znalazł się w Las Vegas; wracał tu i występował 

do końca życia. Miasto hazardu i rozrywki nie było jeszcze wtedy światową stolicą złego 

gustu, jaką okrzyknięto je w latach 70. Występy Liberace, ikony Las Vegas, mogły się 

przyczynić do tego dwuznacznego „awansu”. Mimo to w jakimś sensie Liberace miał prawo 

czuć się spadkobiercą wielkich pianistów, za którymi szalała publiczność w XIX wieku. Póki 

nie rozwinęła się fonografia, wykonywanie muzyki było zawsze także spektaklem, nie tylko 

ucztą dla ucha i ducha. Największy poklask zyskiwali ci wirtuozi, którzy potrafili porwać 

audytorium ekstatyczną grą, cielesną nadekspresją, ekscentrycznym strojem. Dobrze wiedział 

o tym kreujący się na demonicznego Paganini, efekciarski Liszt i kilku innych muzyków – w 

tym Liberace. 

Miał on swoich mistrzów. Jednym z ostatnich pianistów „w starym stylu”, łączących 

wirtuozerię ze starannie pielęgnowanym image’em, był Ignacy Jan Paderewski, bożyszcze 

tłumów po obu stronach oceanu. Liberace został mu przedstawiony jako cudowne dziecko, w 

roku 1926 lub następnym. Odtąd utrzymywał kontakt ze swym duchowym mistrzem i 

twierdził, że to Paderewski podpowiedział mu, aby na użytek estrady zrezygnował z dwojga 
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imion (Władziu Valentino, nadanych mu przez matkę polskiego pochodzenia i ojca-Włocha) i 

pozostawił sobie tylko nazwisko, wymawiane jednak z angielska. W młodości Liberace 

doskonalił się w grze na instrumencie, imitując nagrania płytowe Paderewskiego, a po latach 

pobił rekord ustanowiony przez mistrza, którego koncert dobroczynny w Madison Square 

Garden w 1932 roku zgromadził 16 tysięcy słuchaczy. Występu Liberace w tej samej hali 

wysłuchało w roku 1954 aż 25 tysięcy osób. Nie miał on politycznych ambicji swego idola, 

lecz idąc za jego przykładem, angażował się w działalność charytatywną i założył fundację 

stypendialną dla młodych talentów muzycznych. 

 

Symulacja 

Zapewne jednak ze względów bezpieczeństwa ani Paderewski, ani żaden z jego wielkich 

poprzedników nie postawiłby sobie kandelabra na fortepianie, ponieważ prawdziwy 

kandelabr wymaga palących się świec. Stylizowane na staroć lichtarze Liberace, wyposażone 

w żarówki, udawały coś, czym nie były. Symulacja to słowo klucz do jego strategii. Zarówno 

artystycznej, jak i życiowej. 

Estradowy image Liberace skłania dziś do ujmowania jego autokreacji w kluczu 

queerowym, lecz w połowie lat 50. kino nie tolerowało podobnych ekscesów, więc artysta 

metodycznie preparował swój publiczny wizerunek. Wydał aż trzy autobiografie, które miały 

informować, a zarazem dezinformować, służąc ukrywaniu jego homoseksualizmu. Wstydził 

się go i do śmierci nie ujawnił publicznie. Ale jego najpoważniejszym przedsięwzięciem, 

istnym PR-owym tour de force, był film Usłyszeć muzykę (1955) Gordona Douglasa, 

przesłodzony romans skąpany w muzyce. Pianista wyglądał w nim i zachowywał się jeszcze 

konwencjonalnie. Prosty sygnet na palcu i czarna marynarka wyszywana cekinami to 

zaledwie szczypta szaleństwa, które dopiero później rozwinęło się w spektakularną orgię 

rekwizytów, biżuterii i fantazyjnych kostiumów estradowych. 

Granej przez siebie postaci, uwielbianemu przez tłumy pianiście Anthony’emu 

Warrinowi, Liberace użyczył wielu własnych cech, choć starannie je ocenzurował. Filmowy 

Warrin (wcześniej Warinowski – to ślad po polskich korzeniach samego Liberace) 

publiczność ma u stóp, lecz sławę osiągnął jako wykonawca lekkiego repertuaru, co go nie 

zadowala. Aspiruje bowiem do muzyki klasycznej i występu w Carnegie Hall (co zrozumiałe, 

skoro działalność tej słynnej sali zainaugurował koncert Paderewskiego). Pokonawszy liczne 

przeszkody – do których należały jego zawiłe relacje z kobietami i przejściowa utrata słuchu 

– w finale filmu występuje na wymarzonej estradzie z Koncertem b-moll Czajkowskiego. „Ma 

pan przed sobą wspaniałą karierę, lata koncertów klasycznych – chwali go szef tej prestiżowej 
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instytucji. – Szybko zapomni pan o starej publice”. „Ależ nie. Mogę mieć je obie” – ripostuje 

wirtuoz i wraca na estradę, by zagrać irlandzką piosenkę, a następnie opuścić scenę, stepując. 

Usłyszeć muzykę to w istocie manifest artystyczny. Liberace zawarł w nim swoje 

credo i wskazał nobliwy rodowód własnej sztuki, który miał skłonić opornych słuchaczy do 

wyzbycia się snobistycznych przesądów. Najbardziej romantyczna scena filmu rozgrywała się 

w muzeum instrumentów muzycznych, gdzie obok siebie stały fortepiany Liszta, Chopina i 

Paderewskiego, a także klawesyn Mozarta. Grając po to, by oczarować kobietę, 

Warrin/Liberace brał w posiadanie ich instrumenty i muzykę. Jakby uważał się za jednego z 

nich. 

W warstwie muzycznej szczególna rola przypadła utworom Chopina, co znalazło 

przewrotny wyraz w splagiatowaniu jego utworu. Oto bowiem bohater, dotknięty głuchotą, 

rozważa powrót do komponowania (trochę zresztą utożsamia się z Beethovenem po lekturze 

jego biografii). Okazuje się, że jego nowe dzieło jako żywo przypomina Chopinowską Etiudę 

As-dur op. 25 nr 1! W filmie melodia ta funkcjonuje jako lejtmotyw, by wreszcie przybrać 

formę sentymentalnej piosenki, która dała tytuł całości – Sincerely Yours. Liberace chyba 

naprawdę uwierzył, że ten jawny plagiat to jego własna kompozycja, skoro w czołówce 

figurował jako jej współtwórca, obok autora tekstu. O Chopinie – ani słowa. 

Muzyka Chopina sąsiadowała z fragmentami dzieł wielu innych kompozytorów, lecz 

trudno by im było rozpoznać własne kompozycje. Liberace poprawiał mistrzów za pomocą 

różnych sztuczek: efektownego arpedżia, chimerycznego tempa. Tu skracał, tam 

przyozdabiał, żeby słuchacze się nie nudzili. Jego maniera wykonawcza sprawiała, że 

wszystko, co grał – w filmach, telewizji czy w luksusowych lokalach Las Vegas – zlewało się 

w abstrakcyjną pseudoklasykę. Toteż lojalnie uprzedzał: „Nie daję koncertów, daję show”. 

Do swych występów włączał muzykę popularną – i widzów, z którymi łatwo nawiązywał 

kontakt. Jego popisowym numerem było Liberace Boogie, wykonywane z udziałem 

publiczności wznoszącej okrzyki w przewidzianych momentach. Ten sprawdzony na 

estradzie numer trafił najpierw do filmu Usłyszeć muzykę, a stamtąd – do Wielkiego Liberace 

Stevena Soderbergha (gdzie wykorzystano jednak nowe nagranie, dokonane przez innego 

pianistę). 

Dzięki temu, że Soderbergh wiernie zrekonstruował poetykę występów artysty ze 

schyłkowej fazy jego kariery, czyli z późnych lat 70., porównanie obu filmów pozwala 

zobaczyć ewolucję Liberace jako showmana w ciągu ponad 20 lat, jakie upłynęły między 

powstaniem pierwszego a czasem akcji drugiego. Grał z grubsza tak samo i w podobny 

sposób wciągał publiczność do wspólnej zabawy, zmieniło się natomiast decorum: fortepiany 
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niczym klejnoty, ozdobne kandelabry, upierścienione dłonie i wymyślne kostiumy pianisty 

czyniły zeń króla kampu w stylu glamour. Żaden z jego naśladowców, jak „późny” Presley 

czy gwiazdy glam rocka, nigdy mu nie dorównał. 

Gdyby losy Usłyszeć muzykę potoczyły się inaczej, Liberace być może nie stałby się 

tym, kim później się stał. Film poniósł jednak klęskę, wskutek czego artysta zrezygnował z 

kariery filmowej, a może to z niego zrezygnowano. Niemal równocześnie bowiem na 

ekranach kin pojawił się „buntownik bez powodu” o twarzy Jamesa Deana, elektryzując 

widzów i zwiastując nowy trend: filmy adresowane do młodej publiczności (teen-pics), 

uwzględniające jej muzyczne upodobania, jak te z udziałem Elvisa Presleya. 

Krótko przed premierą Usłyszeć muzykę Presley także zawitał do Las Vegas. 

Początkowo źle mu się tu wiodło, więc Liberace pospieszył z pomocą młodszemu koledze. W 

1956 roku odbyli wspólną sesję zdjęciową, na której potrzeby zamienili się rekwizytami: 

Presley zasiadł przy klawiaturze w pożyczonej od pianisty kusej marynarce z granatowej 

lamy, Liberace zaś, przebrany w za dużą na siebie, pasiastą marynarkę Presleya, z gitarą w 

ręku pozował na rock’n’rollowca. 

Jak abdykować, to z autoironią. 


