
Fantaisie
Agata Igras-Sawicka (flet)
Mariusz Rutkowski (fortepian)
Dux 2009
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Fantazja nale˝y do tych gatunków instru-
mentalnych, które stwarzajà kompozyto-
rom najlepszà okazj´ upustu, nomen omen,
fantazji twórczej, jak równie˝ uruchamiajà
fantazj´ wykonawców i s!uchaczy. 

Pomys! na p!yt´ by! prosty: recital fle-
towo-fortepianowy z!o˝ony wy!àcznie 
z utworów o tytule „Fantazja”. Si´gni´to
po osiem kompozycji powsta!ych od koƒ-
ca XIX a˝ do poczàtku XXI wieku. Wysz!y
one spod piór Francuzów, W´gra i Ame-
rykanów. To dzie!a zró˝nicowane pod
wzgl´dem nastroju, jak i wymagaƒ tech-
nicznych stawianych wykonawcom. 

„Fantaisie” op. 9 Gabriela Fauré to
wr´cz katalog mo˝liwoÊci artykulacyjnych
i wyrazowych instrumentu – utwór ten
bowiem zosta! skomponowany jako po-
zycja obowiàzkowa egzaminu dla fleci-
stów i oprócz s!odko-melodyjnych fraz
zawiera fragmenty palco!omne. „Fantaisie
Brillante sur Carmen” François Borne’a
sk!ada si´ niemal wy!àcznie z takich frag-
mentów. Fantazje kompozytorów wspó!-
czesnych – Howarda J. Bussa i Raymonda
Guiota - sà pe!ne nawiàzaƒ do jazzu – ele-
mentów improwizacji, synkopowanych
rytmów i kapryÊnej dynamiki. 

Agata Igras-Sawicka, instrumentalistka
o gruntownym klasycznym wykszta!ce-
niu, wspó!pracujàca z tak szacownymi 
zespo!ami, jak Sinfonia Varsovia, znako-
micie czuje si´ zarówno w repertuarze 
o rodowodzie impresjonistycznym, jak 
i w kompozycjach najnowszych. Imponu-
je bieg!oÊcià technicznà, d!ugim odde-
chem, precyzjà niuansów dynamicznych,
subtelnoÊcià legata i drapie˝nà energià.
Mariusz Rutkowski zaskakujàco swobod-
nie porusza si´ w klimatach swingu i boo-
gie-woogie. Pierwszorz´dny tandem. "

Andrzej Milewski

G. F. Haendel
Arias & Duets
The Anniversary Edition 1759-2009
Virgin Classics 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland

Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

250 to liczba na tyle okràg!a, by jà feto-
waç, a tym bardziej, gdy oznacza czas,
który up!ynà! od Êmierci Jerzego Fryde-
ryka Haendla. Firma fonograficzna nie
mo˝e uczciç takiej rocznicy godniej, ni˝
si´gajàc do skarbów swoich archiwów. 
Z bogatego haendlowskiego katalogu
Virgin Classics wybrano nagrania z lat
1978-2007. Najstarsze Êcie˝ki pochodzà 
z opery „Admeto”, z czasów, w których
Réne Jacobs Êpiewa! jeszcze pi´knym
kontratenorem, zresztà pod batutà Alana
Curtisa, wielce zas!u˝onego dla rewitali-
zacji muzyki dawnej. DziÊ jednak to inni
Êpiewajà pod batutà Jacobsa. 

NajÊwie˝sza Êcie˝ka w tym wyborze to
aria kontratenorowa z „Ariodante”, Êpie-
wana przez Philippe’a Jaroussky’ego pod
dyrekcjà Emmanuelle Haïm. W sumie
dwup!ytowy album pomieÊci! prawie
160 minut wybornej muzyki w wybor-
nych wykonaniach.

To nie tylko dokumentacja pere! dys-
kografii haendlowskiej ostatniego 30-le-
cia, lecz tak˝e esencja twórczoÊci kom-
pozytora – efektownych arii i duetów, 
pisanych z doskona!à znajomoÊcià mo˝-
liwoÊci ludzkiego g!osu, jak te˝ ludzkiej
psychologii i prawide! dramaturgii, 
o czym Êwiadczà wokalno-aktorskie cha-
rakterystyki bohaterów oper i oratoriów.
Melomani z przyjemnoÊcià powrócà do
muzycznych kreacji takich Êpiewaków,
jak David Daniels w „Xerxesie”, „Rinal-
dzie” i „Giulio Cesare”, Stephanie Blythe
w „Herculesie” czy Laurent Naouri 
w „Aci, Galatea e Polifemo”. 

Haendel the best! "
Hanna i Andrzej Milewscy

Stanis!aw Moniuszko
Halka
Tatiana Borodina, Olekh Lykhach, 
Mariusz Godlewski
Orkiestra i chór Opery Wroc!awskiej/Ewa Michnik
Dux 2009

Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Opera Wroc!awska uczci!a 60-lecie swej
dzia!alnoÊci uroczystà premierà „Halki”.
Nowa inscenizacja klasycznej opery naro-
dowej mia!a podkreÊliç polskoÊç tej sceny,
otwartej w stolicy Dolnego Âlàska po 
II wojnie Êwiatowej. Polski kompozytor,
polski folklor, polskie konflikty spo!ecz-
ne, polska dyrygentka i… g!ówni soliÊci 
z Rosji (Tatiana Borodina) i Ukrainy
(Olekh Lykhach). Nie chc´ tu wyjÊç na
nacjonalist´, ale skoro tak akcentowano
narodowy charakter przedsi´wzi´cia, 
nale˝a!o znaleêç polskich wokalistów,
którzy unieÊliby trudy interpretacji. Po-
wtarza si´ casus nagrania sto!ecznego
Teatru Wielkiego sprzed dekady, w któ-
rym Halk´ i Jontka równie˝ zaÊpiewali
goÊcie ze Wschodu – Tatiana Zacharczuk
i W!adimir Kuzmienko.

Gdyby˝ jeszcze Borodina i Lykhach
stworzyli olÊniewajàce kreacje wokalne,
problem nie rzuca!by si´ w uszy. Ale 
do ich produkcji mo˝na mieç zastrze˝e-
nia. Borodina bardzo dobrze poradzi!a
sobie z wymowà; ma !adnà barw´ g!osu 
i pewnie czuje si´ w momentach drama-
tycznych, ale traci t´ pewnoÊç we frag-
mentach lirycznych, wa˝nych w charakte-
rystyce Halki, szczególnie zaÊ w pianach 
w górze skali. Natomiast Lykhach na tle
reszty obsady brzmi jak z innej bajki.
Âpiewa z nieznoÊnà, „dociàgajàcà do
dêwi´ku” manierà, cechujàcà dawnych
solistów zza wschodniej granicy.

Warto jednak poznaç to nagranie, po-
niewa˝ chór i orkiestra zas!ugujà na naj-
wy˝szà ocen´. "

Andrzej Milewski
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Opium
Mélodies francaises
Philippe Jaroussky (kontratenor)
Jérôme Ducros (fortepian)
Virgin Classics 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland

Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Wcià˝ m!ody (31 lat) Philippe Jarous-
sky, jeden z najÊwietniejszych wspó!cze-
snych kontratenorów, postanowi! si´gnàç
po repertuar pisany zgo!a nie z myÊlà o ta-
kim g!osie: pieÊni francuskie (mélodies) 
z epoki fin de siecle’u. Przyznaje, ˝e nie
chce si´ ograniczaç do dzie! przeznaczo-
nych dla kastratów; z drugiej strony, wy-
bór utworów komponowanych specjalnie
dla kontratenorów nie jest du˝y. Do 
pieÊni francuskich z prze!omu XIX i XX
wieku zawsze mia! s!aboÊç; urzeka go bo-
wiem ich wytworna, kameralna aura. Do
wokalnego zmierzenia si´ z tym wyzwa-
niem zach´ci! go skrzypek Renaud Capu-
çon, który wraz z bratem - wiolonczelistà
Gautierem Capuçonem oraz flecistà Em-
manuelem Pahudem wspomagajà incy-
dentalnie akompaniament fortepianowy.
Powsta!o znakomite nagranie.

Interpretacja Jaroussky’ego zachwyca
elegancjà oraz precyzjà intonacji i frazo-
wania. Charakter g!osu pozwala wydoby-
waç z pieÊni ich impresjonistycznà ulot-
noÊç, pastelowoÊç i tanecznoÊç. Taki 
w!aÊnie jest kontratenorowy opis bajecz-
nych ptaków („Le colibri” Chaussona)
czy motyli („Les papillons”, tak˝e Chaus-
sona). W przeciwieƒstwie do silnie udra-
matyzowanych niemieckich Lieder, li-
ryczne mélodies pragnà uchwyciç nastrój
chwili – stan duszy („Romance” Debus-
sy’ego), pejza˝ („Automne” Faurégo). 
Jaroussky robi to pi´knie i wzruszajàco,
niuansujàc dynamik´ i tempo oraz inteli-
gentnie operujàc pauzà. RadoÊç Êpiewania
zwyci´˝a nad melancholià. "

Hanna Milewska 

Penderecki
Utrenja
Hossa, Rehlis, Kusiewicz, Nowacki, Bezzubenkov
Warsaw Philharmonic Choir 
and Orchestra/Antoni Wit
Naxos 2009
Dystrybucja: CMD
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Po sukcesie „Pasji wg Êw. ¸ukasza” Pen-
derecki napisa! muzycznà kontynuacj´
opowieÊci o losach Zbawiciela – „Jutrz-
ni´” („Utrenja”, 1970-71). Dwie cz´Êci
trwajàcego blisko pó!torej godziny utwo-
ru opowiadajà o z!o˝eniu Chrystusa do
grobu i o zmartwychwstaniu. Powsta!o
drugie skrzyd!o dyptyku wyra˝ajàcego
szacunek Pendereckiego dla dwóch wiel-
kich europejskich tradycji religijnych –
zachodnio- i wschodniochrzeÊcijaƒskiej.
„Jutrznia” nawiàzuje bowiem do liturgii
prawos!awnej i jest Êpiewana w j´zyku sta-
rocerkiewnos!owiaƒskim.

Najnowsze nagranie „Jutrzni”, dokona-
ne przez warszawskich filharmoników,
wydobywa z tego dzie!a zarówno jego
monumentalizm – wynikajàcy z ogromu
zaprz´gni´tych Êrodków wykonawczych –
jak i sakralny charakter. Dyrygentowi
uda!o si´ perfekcyjnie wykorzystaç dra-
maturgi´ zmian dynamiki; zw!aszcza cre-
scenda o wielkiej rozpi´toÊci wywo!ujà
ciarki (fragmenty „Jutrzni” wesz!y do
Êcie˝ki dêwi´kowej horroru „LÊnienie”
Kubrika…). Z wywa˝eniem poziomów
pot´˝nych planów akustycznych (chór,
soliÊci, tutti orkiestry) Êwietnie poradzili
sobie realizatorzy. G!ówny ci´˝ar inter-
pretacji spoczywa na chórze, który prawie
nie milknie – Êpiewa, lamentuje, dekla-
muje, krzyczy, szepce, s!owem – jest wy-
razistym bohaterem zbiorowym, Êwiad-
kiem mistycznych wydarzeƒ. Zdaniem 
samego Pendereckiego to najtrudniejszy
utwór w literaturze chóralnej. "

Hanna Milewska

Renée Fleming (sopran)
Verismo
Coro e Orchestra Sinfonica di Milano/
Marco Armiliato
Decca 2009
Dystrybucja: Universal Music Polska

Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Có˝ dziÊ pozosta!o z weryzmu, pr´˝ne-
go nurtu opery prze!omu XIX i XX wie-
ku? Na scenach Êwiata utrzymuje si´
wi´kszoÊç dzie! Pucciniego, sklejane 
w dyptyk „Pajace” Leoncavalla i „Rycer-
skoÊç wieÊniacza” Mascagniego oraz 
„Fedora” Giordana. KilkanaÊcie arii nale-
˝y do kanonu wokalnego. Kompozytorzy
weryzmu stworzyli jednak o wiele wi´cej
operowych historii, w których muzyka
podkreÊla!a realizm fabularny i psycholo-
giczny, a bohaterowie nie tylko Êpiewali,
lecz tak˝e mówili. 

Na p!ycie „Verismo”, obok evergreenów
weryzmu, znalaz!y si´ fragmenty utworów
zapomnianych, takich jak „Zaza” Leonca-
valla, „Lodoletta” Mascagniego, „Gloria”
Cilei czy „Conchita” Riccarda Zandonai.
SiedemnaÊcie arii skomponowanych w la-
tach 1892-1926 starannie wybra!a i wyko-
na!a Renée Fleming. Powsta! fascynujàcy
recital p!ytowy. 

G!os primadonny, zgodnie z prawid!a-
mi fizjologii, excusez le mot, „zm´˝nia!”,
Êciemnia!, sta! si´ bogatszy w odcienie, 
a tak˝e lekko rozwibrowany (co artystka
Êwietnie wykorzystuje). Fleming podj´!a
s!usznà decyzj´, ˝eby si´gnàç po mocniej-
szy repertuar – dotychczas jej specjalno-
Êcià byli Haendel i Mozart oraz bel canto.
Jej interpretacja jest perfekcyjna w ka˝-
dym szczególe. Oddech, frazowanie, dy-
namika, kszta!towanie barwy – wszystko
zosta!o podporzàdkowane stworzeniu
przekonujàcej kreacji aktorskiej. Sk!a-
dajàc ho!d swoim mistrzyniom (Price,
Olivero, Milanov, Ponselle), Fleming
potrafi im dorównaç. "

Andrzej Milewski
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