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„Zale!a"o mi, by nagra# p"yt$, na której 
b$dzie s"ycha# walk$ !ywio"ów i zderzenie 
ró!nych energii” – pisze w ksi%!eczce g"ówny 
bohater projektu, gitarzysta &ukasz Kuropa-
czewski. 

Uda"o mu si$ zgromadzi# czworo m"o-
dych muzyków i stworzy# z nimi nagranie 
warte zauwa!enia. 'adne z nich nie sko(czy-
"o jeszcze 30 lat (najm"odszy Marcin Zdunik 
ma dopiero 23). Mimo to wszyscy maj% ju! 
na koncie niejeden sukces i ka!de z osobna 
to niezaprzeczalny talent. S% te! zaj$ci, nic 
wi$c dziwnego, !e nagrania trwa"y trzy zi-
mowe miesi%ce ubieg"ego roku. 

Ok"adka p"yty jest skromna, co mo!e 
by# myl%ce. Tylko tytu" od razu intryguje. 
„Woda” i „wino” od razu wywo"uj% biblijne 
skojarzenia. Wszystko wyja)nia si$, gdy zaj-
rzymy do repertuaru. Muzycy wybrali mu-
zyk$ z kr$gu hiszpa(skiego i w"oskiego – De 
Fall$, Albeniza, Boccheriniego, Vivaldiego  
i Gismontiego. Poza dwoma wi$kszymi dzie-
"ami s% tu miniatury, w których ka!dy z so-
listów ma szans$ pokaza# swoj% wra!liwo)#  
i umiej$tno)ci. 

Muzycy )wietnie si$ rozumiej%. Nie stroni% 
od szybkich temp i ognistego dynamizmu, 
ale potra*% si$ te! zatrzyma# i niemal szep-
tem opowiada# o najtkliwszych emocjach. 

Nagranie zarejestrowane w Studiu S1 zre-
alizowano w bardzo bliskim planie, przejrzy-
)cie i dok"adnie oddaj%c brzmienie ka!dego 
instrumentu. Ta blisko)# podkre)la intymny 
kontakt mi$dzy s"uchaczem a muzykami. 
„Aqua e vinho” to idealna p"yta na mro+ne 
zimowe wieczory. Ta muzyka rozgrzewa  
lepiej ni! najlepsza farelka. Nie zapomnijcie 
o kieliszku dobrego hiszpa(skiego wina!  ■

Maciej &ukasz Go"$biowski
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Jak wielu rodowitych lwowiaków (cho#by 
poeta Adam Zagajewski), po przymusowej 
w$drówce ludów Wojciech Kilar znalaz" nowy 
dom na ,l%sku. I ju! na ca"e !ycie zwi%za" si$  
z Katowicami. Tutaj uko(czy" liceum muzycz-
ne i studia kompozytorskie, tutaj mieszka od 
1948 roku, naturalnie ch"on%c )l%sk% religij- 
no)# i wielokulturowo)# tego regionu. Naj- 
nowszym autorskim albumem z"o!y" ho"d 
Katowicom. 

Pierwsza pozycja programu to „Uwertura 
uroczysta na orkiestr$ symfoniczn%” – napi-
sana na 145-lecie miasta (w roku 2010) i jemu 
dedykowana. Ponad 11-minutowe dzie"o 
jest w istocie d"ug% fanfar%, monumentaln%  
i sugestywn%. Dwa pozosta"e utwory rów-
nie! pochodz% z ostatniego okresu twórczo-
)ci Kilara. To „Hymn paschalny” na chór 
mieszany a cappella (2008) i „Symfonia nr 
5 Adwentowa” na chór mieszany i orkiestr$ 
(2007). 

Najwa!niejsze miejsce zajmuj% w nich s"o-
wa. S"owa Bo!e, zaczerpni$te z Biblii, maj% 
wielk% moc Sacrum i, zdaniem kompozytora, 
im tych s"ów pada mniej, tym silniejsza jest 
kondensacja tre)ci, które wyra!aj%. W „Hym-
nie” wybrany zosta" jeden werset z psalmu 
136, w „Symfonii” – werset z Apokalipsy. 

Kilar wykorzystuje biblijne cytaty  
w sposób zbli!ony do medytacji hezycha-
stycznej – czyli poprzez uporczywe ich 
powtarzanie, w niezmiennym schemacie 
rytmicznym i ledwie skromnych mody*ka-
cjach harmonii i melodyki. Repetytywno)# 
w przypadku konstrukcji d+wi$kowych 
d"u!szych ni! kilkunastominutowe jest do)# 
nu!%ca i, niestety, znieczula – tak na Sacrum, 
jak i na sam% muzyk$.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy   
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W roku 2007, tu! po )mierci legendar-
nego artysty, Decca wyda"a podwójny al-
bum „Pavarotti Forever”. Teraz do sklepów 
znów tra*a dwup"ytowe wydawnictwo tej 
*rmy – „Bravo Pavarotti”. 

Otrzymujemy sto czterdzie)ci trzy mi-
nuty muzyki – tej, w której specjalizowa" 
si$ Pavarotti, a wi$c oper w"oskich z nurtu 
bel canta i weryzmu: Belliniego, Donizet-
tiego, Verdiego i Pucciniego. Jedyn% nie 
w"osk% (cho# w"oskoj$zyczn%) pozycj% 
jest aria z „Idomenea” Mozarta. ,piewak  
z Modeny wyst$puje w tej kompilacji prze-
wa!nie solo i w ansamblach z najwi$kszy-
mi gwiazdami opery jego czasów, takimi 
jak Joan Sutherland, Mirella Freni, Kiri Te 
Kanawa czy Nicolai Ghiaurov.

Nagrania pochodz% z lat 1968-1998. 
Trzy dekady to dla tenora jak trzy epoki, 
ale w przypadku Pavarottiego czas nie 
wywar" wi$kszego wp"ywu ani na jego 
mo!liwo)ci techniczne, ani na emploi wo-
kalne. Jasny, „z"oty”, „s"oneczny”, gi$tki, 
wspaniale postawiony g"os i nieskazitelna 
intonacja cechowa"y maestra od zarania 
do schy"ku kariery. G"ówna zmiana do-
tyczy lekkiego )ciemnienia barwy g"osu  
i w zwi%zku z tym si$gni$cia po nieco 
ci$!sze partie (tytu"owy Otello i Radames 
w „Aidzie” Verdiego). 

Przes"uchanie ci%giem archiwalnych 
rejestracji prowadzi do wniosku banal-
nego i smutnego zarazem: nie by"o i nie 
ma drugiego )piewaka tak perfekcyjnego,  
a zarazem brawurowego w tym reper-
tuarze. Pozostawi" po sobie interpreta-
cje wzorcowe. Ka!demu, kto lubi pi$kny 
)piew, gor%co polecamy ten album.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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W muzyce polskiej XVII wieku Bar-
t"omiej P$kiel zajmuje miejsce nie mniej 
wa!ne ni! Moniuszko w wieku XIX. Ka-
pelmistrz na Zamku Królewskim w War-
szawie za panowania Wazów, a nast$pnie 
kapelmistrz katedry na Wawelu, dostar-
cza" instytucjom pa(stwowo-ko)ciel-
nym oprawy muzyczne w najwy!szym 
gatunku. Najkunsztowniejsze jego msze 
wielog"osowe by"y pisane dla zespo"u wa-
welskich rorantystów, czyli )piewaj%cych 
ksi$!y. Dzi) te utwory s% wykonywane 
najcz$)ciej przez grupy wokalne o ró!no-
p"ciowym sk"adzie, co deformuje nieco 
pierwotnie za"o!ony efekt brzmieniowy. 

Z tak%! wersj% mamy do czynienia  
w omawianym dzi) przypadku i od 
razu musimy wyzna#, bez mizoginizmu  
w podtek)cie, !e w tym zestawie panowie 
robi% lepsze wra!enie – s% bardziej precy-
zyjni intonacyjnie i wyrazi)ci interpreta-
cyjnie. Ale nie to jest najwa!niejsze. Jako 
kolektyw twórczy Il Canto prezentuje si$ 
)wietnie. G"osy s% dobrane trafnie pod 
wzgl$dem barwy i wolumenu i zgrane, 
a proporcje mi$dzy nimi zosta"y prawi-
d"owo wywa!one. Pi$knie, szlachetnie 
wspó"brzmi%, a indywidualne linie melo-
dyczne s% prowadzone stabilnie, natural-
nie, !arliwie (jak w Sanctus i Benedictus  
z „Missa Pulcherrima”). Niespieszne tem-
pa (cho#by w Credo w „Missa brevis”) 
kieruj% uwag$ s"uchacza tak!e na przeka-
zywane prawdy wiary. Il Canto za)piewa" 
motet „Salvator Orbis” jak skoczn% pasto-
ra"k$. 

Materia" z p"yty w wi$kszo)ci zareje-
strowano w latach 1996-97. Chwa"a Bogu, 
!e wreszcie zosta" wydany.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Weronika Ratusi(ska nale!y do grupki 
talentów obj$tych programem promocyj-
no-stypendialnym „M"odzi kompozytorzy 
w ho"dzie Fryderykowi Chopinowi”, reali-
zowanym przez Europejskie Centrum Mu-
zyki Krzysztofa Pendereckiego. Jej pierwsza 
monogra*czna p"yta, zawieraj%ca utwory 
kameralne („Chamber Music”, Dux 2007), 
)wiadczy"a o otwarciu na ró!ne obszary 
d+wi$kowych inspiracji, w tym jazz i etno. 

Wypróbowa"am debiutanck% p"yt$ Ratu-
si(skiej na s"uchaczach niezorientowanych 
we wspó"czesnej muzyce polskiej i bardzo 
przypad"a im do gustu. Bez wahania po-
lec$ tak!e omawiany tu kompakt, drugi  
w dyskogra*i Ratusi(skiej, a stanowi%cy 
wizytówk$ jej twórczo)ci orkiestrowej. 

Ponad 70 minut muzyki to pi$# utworów, 
reprezentuj%cych takie gatunki jak koncert 
solowy, symfonia i sinfonietta, divertimen-
to i fantazja. Kompozytorka buduje ducho-
we i sonorystyczne zwi%zki ze Wschodem 
– hinduizmem („Koncert na wiolonczel$ 
i orkiestr$”; aczkolwiek tu pierwszy trop 
skojarze( s"uchacza pobiegnie zapewne ku 
muzyce !ydowskiej) i buddyzmem („Ga-
sherbrum” na ma"% orkiestr$ symfonicz-
n%). Nie kryje swej podatno)ci na wp"ywy 
muzyki repetytywnej. Symfonia, sinfoniet-
ta i „Gasherbrum” wiele zawdzi$czaj% Glas-
sowi czy Reichowi, a fragmenty tych dzie" 
sprawdzi"yby si$ jako klimatyczna muzyka 
*lmowa. Najciekawsze wydaje mi si$ jed-
nak studenckie „Divertimento per archi”,  
w którym Ratusi(ska pokazuje neoklasycz-
ny warsztat i persy-a!owy pazur. Jak Bace-
wiczówna.  ■

Hanna Milewska
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Bodaj Jan Weber, nieod!a"owanej pami$ci 
krytyk, powiedzia", !e dzieci powinny s"u-
cha# muzyki w najlepszych wykonaniach, 
poniewa! nie maj% jeszcze skali porównaw-
czej, by oceni# warto)# danej interpretacji. 
Dlatego trzeba chwali# pomys" wydawanej 
przez Dux serii ksi%!eczek z p"ytami, adreso-
wanej do najm"odszych melomanów (uka-
za" si$ ju! m.in. album po)wi$cony utworom 
Lutos"awskiego). 

Wszystko tu jest najwy!szej jako)ci: 
dobry papier i twarda oprawa, pi$kne ilu-
stracje (nawi%zuj%ce do bogatej tradycji 
polskich gra*ków), przyst$pnie napisa-
ne, tre)ciwe teksty; renomowani muzycy  
i trafnie dobrane utwory, pobudzaj%ce 
wyobra+ni$. Odtwarzanie p"yty wspólnie  
z rodzicami to okazja do rodzinnej integra-
cji i lepszego poznania w"asnego dziecka. 
Przy muzyce maluchy mog% skaka#, nuci#, 
rysowa# czy lepi# z plasteliny, a przy okazji 
zabawy pewne tytu"y i nazwiska zostan%  
w pami$ci na ca"e !ycie.

Niew%tpliwie dzieci$c% fantazj$ zainspiru-
j% „Obrazki z wystawy”. Miniatury fortepia-
nowe Musorgskiego w interpretacji Piotra 
Palecznego to kalejdoskop barw i rytmów, 
kontrastów tempa i dynamiki. Pianista ma-
luje wyraziste charakterystyki ludzi, zwierz%t, 
budowli. U!ywa przy tym grubej kreski i sze-
rokiego p$dzla, co akurat w tym przypadku 
ma sens, czyni bowiem przekaz d+wi$kowy 
"atwym do odczytania przez dzieci$cego  
odbiorc$.

Ma"ym s"uchaczom !yczymy, aby nie cze-
kali d"ugo na nast$pne p"yto-ksi%!eczki Duxu 
i aby wyro)li na du!ych melomanów.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Oto jeszcze jedna p"yta, do której po-
wstania przyczyni"y si$ obchody dwóch-
setlecia urodzin Chopina. 

W roku 2010 inspiracji w muzyce Fryde-
ryka szukali wszyscy, z jazzmanami w"%cz-
nie. Jedni podchodzili do klasyki dekon-
struktywistycznie (szokuj%co-ol)niewaj%ca 
demolka tria Levity); drudzy, nie zacieraj%c 
tropów od materia"u wyj)ciowego, podkre-
)lali swoj% odr$bno)# cho#by w tytule p"yty. 
„Inny Chopin”. Czy! to nie genialnie prosta 
nazwa dla projektu jazzowo-symfonicz- 
nego?

Zawarto)# zasadniczo odpowiada na-
zwie, cho# ze szczegó"ami bywa ró!nie. 
W%tpliwo)ci budzi obecno)# orkiestry 
smyczkowej. Jej udzia" wnosi niewiele poza 
matowo szemrz%cym t"em. Brakuje inter- 
akcji, dialogu mi$dzy wykonawcami z obu 
muzycznych para*i. 

„Inny Chopin” s"yszany od strony orkie-
stry przesuwa si$ w stron$ produkcji Michela 
Legranda, podczas gdy propozycja samego 
tria jazzowego (o sk"adzie wzmocnionym 
przez )wietnego tr$bacza Gary’ego Guthma-
na) przywo"uje raczej skojarzenia z klimatem 
nagra( tria Jacques’a Loussiera (aczkolwiek 
nie jego solowego albumu chopinowskiego  
z roku 2004, lecz dawnych p"yt bachowskich, 
jeszcze z prze"omu lat 50.).

Najciekawiej brzmi% aran!acje preludiów 
(e-moll; G-dur; c-moll z efektownym solo-
wym rajdem kontrabasisty Paw"a Pa(ty), 
ballady g-moll, subtelnego nokturnu F-dur 
op. 15 nr 1 i przerobionego na mod"$ góral-
sk% mazurka D-dur op. 33 nr 2. Tres faciunt 
collegium. I wystarczy"oby.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Bruch.  
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Dwa lata po zwyci$stwie w Konkursie 
Wieniawskiego Agata Szymczewska wy-
da"a pierwsz% solow% p"yt$. Jest zadowo-
lona, !e mog"a sama wybra# program. Nie 
zdecydowa"a si$ na ekstrawagancje czy 
cho#by pozycje rzadziej ucz$szczane przez 
wiolinistycznych wirtuozów. Znalaz"y si$ 
tu s"ynne koncerty skrzypcowe (ulubione 
przez Szymczewsk%, a tak!e przez publicz-
no)# *lharmonii) Brucha i Mendelssohna,  
a tak!e akcent polski – „Legenda” Wie-
niawskiego. Polska jest te! orkiestra, z"o!o-
na z rówie)ników 25-letniej solistki – Sin-
fonia Iuventus. 

Szymczewska dokona"a tego nagrania 
na stradivariusie, którym od niedawna 
dysponuje. Ma to kapitalne znaczenie 
dla brzmienia i interpretacji. D+wi$k in-
strumentu jest ciemny, mocny, bogaty  
i ciep"y. Najlepiej sprawdza si$ w partiach 
lirycznych, niespiesznych – jak cudownie 
wy)piewane przez skrzypaczk$ Adagio  
z koncertu Brucha i rozlewne, nieco maje-
statyczne Andante z dzie"a Mendelssohna. 
Znakomicie zosta"a oddana zmienna na-
strojowo)# „Legendy”, oparta na niuanso-
waniu dynamiki i artykulacji. Wydaje si$ 
natomiast, !e w wykonaniu fragmentów 
szybkich, szalonych, zw"aszcza u Brucha, 
zabrak"o drapie!no)ci.

Szymczewska ma dopiero 25 lat. Jest uta-
lentowana i pracowita. Rozumnie kieruje 
swoj% karier%. Zarejestrowanie debiutanc-
kiego kompaktu przez )wiatowy koncern 
daje szans$ na energiczn% mi$dzynarodo-
w% promocj$ – i p"yty, i artystki.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Motion Trio zachwyci"em si$ pó" roku 
temu, w czasie Szalonych Dni Muzyki  
w Warszawie. To wtedy trzech akordeoni-
stów pokaza"o, jak wiele uniwersalnego 
pi$kna i emocji drzemie w Chopinie, bez 
wzgl$du na instrument, na jakim gra si$ t$ 
muzyk$. Janusz Wojnarowicz jest nie tylko 
)wietnym wykonawc%, ale te! znakomitym 
aran!erem. Uda"o mu si$ przenie)# forte-
pianow% ruchliwo)# oraz p"ynno)# melo-
dii na akordeony. Nic przy tym nie uby"o, 
a mo!na nawet powiedzie#, !e kompozycje 
zyska"y. Preludia, walce i mazurki zyska"y 
now% szat$, godn% naszych czasów. Uro-
dzi"y si$ po raz kolejny, przyci%gn$"y uwa-
g$ i zafascynowa"y. Muzycy zrobili z nich 
spektakl pe"en wzrusze( i dramatycznych 
wydarze(, ta(ca, rado)ci i melancholii.

Chopinowski projekt Motion Trio to je-
den z niewielu, które zas"uguj% na aplauz 
w)ród morza pseudooryginalnych spoj-
rze( na muzyk$ naszego najwi$kszego 
kompozytora. P"yta zawiera nagranie 
live, zrealizowane na La Folle Journée  
w Nantes. Nagrano j% w sposób najbardziej 
audio*lski z mo!liwych – na dwu)cie!ko-
wy magnetofon, bez !adnych procesorów 
d+wi$ku po drodze. Brzmienie jest w isto-
cie dokumentalne, bardzo bliskie, pe"ne 
szmerów ze strony publiczno)ci, a nawet 
rozmów muzyków. Akordeony wype"niaj% 
przestrze( nagrania, pot$guj%c dynamizm 
wykonania i sprawiaj%c, !e s"uchacz sta-
je si$ nie tylko obserwatorem, ale niemal 
uczestnikiem tego spektaklu. 

Warto t$ p"yt$ mie# na pó"ce i s"ucha# 
nie tylko w jubileusz, ale zawsze gdy ze-
chcemy pozna# Chopina w niedopi$tym 
fraku, za to z g"ow% pe"n% genialnych po-
mys"ów. Polecam!  ■

Maciej &ukasz Go"$biowski
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