
Leonard Bernstein 

En aprila artikolo mi diris: “Ĉiujare okazas – evidente – iu centjariĝo.” 

La plej grava centjariĝo de 2018 sendube estas tiu de la fino de la Unua Mondmilito (kaj de ties 
sekvoj, ekzemple de la sendependiĝo de Litovujo). 

Rilate al la centjariĝo de la naskiĝtago de konataj homoj menciindas sendube Ingmar Bergman 
(pri kiu nia kolego Paulo Sérgio Viana skribis la 4-an de julio), Nelson Mandela kaj Leonard 
Bernstein. 

Mi ekhavis la ideon skribi pri Leonard Bernstein, kiam mi vidis bonegan dokumentfilmon pri li 
en la germana internacia televidkanalo “Deutsche Welle” (Germana Ondo). 

En artikolo de la E-Vikipedio oni legas komence:  

“Leonard BERNSTEIN (naskiĝis la 25-an de aŭgusto 1918 en Lawrence, Massachusetts – 
mortis la 14-an de oktobro 1990 en New York City) estis usona komponisto, dirigento, 
pianisto kaj populariganto de muziko." 

Mi eksciis pri li en la 1960-aj jaroj, kiam furoris la muzikalo “West Side Story”, kies muzikon li 
komponis. Poste – en la 1970-aj jaroj – mi eksciis, ke li estas grava dirigento kaj ke li ankaŭ iĝis 
komponisto. Tamen, ĉar en siaj komponaĵoj de klasika muziko li ofte uzis elementojn de ĵaza 
kaj populara muziko, mi – preferante tradician klasikan muzikon – ne tre ŝatis ilin.  

Ĉiel ajn, mi sciis tre malmulte pri lia vivo kaj verko, kaj pro tio trovis interesega la 
dokumentfilmon pri li, en kiu estis intervjuitaj liaj tri gefiloj, lia asistanto, kolegoj kaj disĉiploj, 
kaj estis montritaj eltiraĵoj de intervjuoj kun li kaj de registraĵoj de liaj koncertoj (t.e. de 
koncertoj en kiuj li estis la dirigento). Ĉio tio estis ege interesa kaj liveris multe da informoj pri 
tiu homo.  

Mi transdonas al vi kelkajn el la faktoj kaj opinioj kiujn mi vidis en la dokumentfilmo. 

Leonard Bernstein estis usona judo. Lia patro estis rabeno. La vorto "rabeno" origine signifas 
"instruisto". Ŝajne la filo heredis de la patro ne nur la intereson pri la hebrea (kaj la ĝenerala) 
kulturo, sed ankaŭ la volon kaj ŝaton instrui. Fakte li ĉiam ŝatis - kaj tre bone scipovis - instrui 
muzikon. Li eĉ kreis la unuan usonan televidprogramon en kiu estis instruata - de li mem - 
klasika muziko.  

Kiam li estis junulo, li studis muzikon, volante iĝi pianisto. Sed grava instruisto rekomendis, ke li 
iĝu dirigento. Li surpriziĝis, sed sekvis la konsilon. Poste alia grava instruisto rekomendis, ke li 
iĝu komponisto. Denove li surpriziĝis, sed sekvis la konsilon.  

Grandan famon li gajnis per la muziko, kiun li komponis por la muzikalo "West Side Story". Ne 
temis pri klasika muziko, sed poste li ankaŭ komponis tian muzikon, tamen ĉiam enmetante - 
kiel mi jam diris - elementojn de ĵaza kaj populara muziko.  

Li iĝis pli kaj pli fama kiel dirigento kaj estis invitita direkti multajn gravajn orkestrojn en pluraj 
landoj.  



Lia maniero direkti orkestrojn ne plaĉis al ĉiuj fakuloj kaj ŝatantoj de klasika muziko. Kelkaj 
opiniis, ke li troigis siajn movojn dum la koncertoj (li ofte eĉ saltis) kaj ke li volis tro altiri la 
atenton, sed fakto estas, ke li estis ege emociiĝema homo kaj profunde sentis ĉiujn partojn de 
la simfonioj kaj de aliaj muzikaĵoj kiujn li interpretis. Kelkfoje li eĉ emociiĝis tiom, ke li ploris 
dum direktatdo de iu muzika partaĵo. Kaj li direktis (eĉ dum la provludoj) kun tiom da energio, 
ke je la fino li ĉiam estis tute elĉerpita.  

Inter pluraj interesaj faktoj pri li menciindas, ke li estis inteligentega: li scipovis plurajn lingvojn 
kaj havis ampleksajn konojn pri religio, filozofio, literaturo kaj aliaj aferoj. Ekzemple li konis 
multajn partojn de la hebrea Biblio parkere, kiel ankaŭ ( en la germana! ) partojn de la grava 
teatraĵo "Faust" de Goethe. Kun la multaj homoj kiujn li renkontis, li scipovis paroli pri iu ajn 
temo.  

Unu el liaj filoj unuflanke opiniis lin vera geniulo, sed aliflanke donis ankaŭ jenan eksplikon pri 
la konoj kaj atingoj de sia patro: Leonard Bernstein ĉiutage dormis nur kvar horojn, do havis pli 
da tempo ol ordinaraj homoj por legi, studi kaj verki.  
 


