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Od szóstego roku !ycia, kiedy wst"pi#a do 
dzieci$cego chóru % lharmonii w rodzinnym 
Brnie, Magdalena Ko&ená zaprzyja'nia#a si$ 
z muzyk" baroku. Teraz, jako dojrza#a ar-
tystka, mo!e po#"czy( sympati$ do kompo-
zytorów tej epoki z perfekcj" wykonawcz" 
i autentyzmem ekspresji. 

Efekt jest znakomity. Czeska )piewaczka 
wybra#a siedemna)cie dzie# twórców w#o-
skich i hiszpa*skich; znanych, jak Clau-
dio Monteverdi czy Tarquinio Merula, jak 
i rzadziej dzi) s#uchanych, jak Lucas Ruiz 
de Ribayaz czy Filippo Vitali. Obok pie)ni 
w programie godzinnego recitalu p#ytowego 
znalaz#o si$ kilka interludiów instrumental-
nych. Solistce towarzyszy wy)mienity zespó# 
muzyki dawnej w mi$dzynarodowym sk#a-
dzie, kierowany przez austriackiego gambist$ 
– Pierre’a Pitzla.

Ko&ená traktuje ka!dy utwór jak ma#y mo-
nodram wokalno-aktorski i dobiera odpo-
wiednie )rodki do wyra!enia tre)ci zapisanej 
w nutach i s#owach. +piewa z temperamen-
tem, z energi", lecz tam gdzie nale!y – po-
w)ci"ga furi$ i rozpacz. Wielka jest rozpi$to)( 
dynamiki i wielka ró!norodno)( artykulacji 
– od szeptu, poprzez liryczne parlando i kan-
tylenow" rzewno)(, po dramatyczny krzyk. 
Artystka potra%  po)wi$ci( pi$kno barwy na 
rzecz wiarygodno)ci interpretacyjnej. Ka!da 
z jej kreacji pie)niarskich w „Listach mi#o-
snych” zas#uguje na wyró!nienie, wymie*my 
wi$c tylko t$ o najwy!szym napi$ciu emocjo-
nalnym – „Udite amanti” Barbary Strozzi. 

Ciekawe, jaki b$dzie nast$pny przystanek 
Ko&eny w poszukiwaniach interesuj"cego 
repertuaru.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy 

Drums’n’Chant
Martin Grubinger 
�LQVWUXPHQW\�SHUNXV\MQH�
0RQNV�RI�WKH�%HQHGLFWLQH�$EEH\�0đQVWHUVFKZDU]DFK
'HXWVFKH�*UDPPRSKRQ�����
'\VWU\EXFMD��8QLYHUVDO�0XVLF�3ROVND
,QWHUSUHWDFMD���
5HDOL]DFMD���

Dwaj Martinowie Grubingerowie to 
austriaccy wirtuozi instrumentów perku-
syjnych i kompozytorzy, którzy wpadli na 
pomys# zilustrowania roku liturgicznego 
wspó#czesnymi utworami z rytmem w roli 
g#ównej. Na p#ycie „Drums’n’Chant” znala-
z#o si$ dwana)cie )cie!ek autorstwa – obok 
Grubingerów – takich kompozytorów, 
jak Rainer Hager, Leonhard Schmidinger, 
Rainer Furthner czy Josef Burchartz, któ-
rzy równie! wyst"pili tu jako wykonawcy. 

Przedsi$wzi$cie % rmuje Grubinger ju-
nior. Najcenniejsze w tym projekcie jest 
wykorzystanie wielu mniej i jeszcze mniej 
znanych instrumentów. Cabasa, bendir, 
agyeggyewa, hang – to tylko kilku d'wi$cz-
nych bohaterów nagrania, ale opisów i wi-
zerunków tych narz$dzi pracy muzycznej 
nie znajdziemy w sk"pej ksi"!eczce; trzeba 
zajrze( do internetu.

Rozmaite perkusyjne kon% guracje, cza-
sem w zestawieniu z obojem, tr"bk" czy 
tureckim , etem – neyem, szklankami, pi#" 
czy elektronicznymi klawiszami, daj" nie-
samowite efekty brzmieniowe. Najlepiej 
sprawdza si$ koncepcja narastaj"cej )ciany 
d'wi$ku, budowanej przez do#"czanie ko-
lejnych instrumentów, jak cho(by w „Sanc-
tus XIV” Furthnera. Na tle tego bogactwa 
sonorystycznego i rytmicznego zaanga!o-
wanie chórku benedyktynów wydaje si$ 
banalnym kwiatkiem do ko!ucha. Nie s" 
w stanie rywalizowa( z „muezzinopodob-
nym” melizmatycznym )piewem tureckie-
go wokalisty Hakkiego Ozpinara w „Com-
munio: In splendoribus sanctorum” Reitera 
i Grubingera juniora. Warto pos#ucha(.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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„Pr$dzej czy pó'niej tenor musi nagra( 
p#yt$ z utworami sakralnymi. To po prostu 
cz$)( !ycia tenora, ale ja chcia#em mie( w#a-
sny kompakt z ciekawymi kompozycjami. 
Pomy)la#em wi$c: bel canto! Jest co) takiego 
u Rossiniego?” – wyja)nia Juan Diego Fló-
rez genez$ swojego najnowszego albumu. 
Wybrane fragmenty utworów Rossiniego 
(„Ma#a msza Uroczysta”, „Messa di Gloria”) 
zajmuj" 20 minut na ponadgodzinnym kr"!-
ku i stanowi" % lary unosz"ce konstrukcj$ 
programu, z#o!onego g#ównie z „sacro-hi-
tów”, jak klasyczne „Ave Maria” Schuberta, 
„Panis Angelicus” Francka czy, nieco )wie!-
sze, Kyrie z „Mszy Kreolskiej” Ramireza.

Flórez pogodzi# dwa cele: wy)piewanie 
chwa#y Boga oraz pokaz maestrii wokal-
nej. Wyselekcjonowane utwory idealnie 
odpowiadaj" charakterystyce jego g#osu: 
ruchliwego i gi$tkiego, jasnego, pewnego, 
o nienagannej intonacji (budzi zachwyt ju! 
w otwieraj"cym p#yt$ nagraniu „Alleluia” – 
fanfarze Fuksa, w duecie z tr"bk") i wyrów-
nanej barwie. 

Do tych cech nale!y doda( witalno)(, za-
pa# i rado)(, emanuj"ce z produkcji Flóreza. 
W !wawych dzie#ach Rossiniego, Belliniego 
czy Haendla eksponuje ich efektown" opero-
wo)(, imponuj"co pokonuj"c „esy-, órezy” 
linii melodycznych. Sta( go jednak tak!e na 
!arliwe modlitewne skupienie (w Schuber-
cie i Ramirezie). W % nale albumu wykonuje 
skomponowany przez siebie hymn „Santo” 
z dwuj$zycznym tekstem hiszpa*sko-inka-
skim i muzyk" z elementami folkloru peru-
wia*skich Indian.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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J.S. Bach
6 Partitas
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Cho( od kilku lat Ashkenazy nie wyst$pu-
je publicznie, ch$tnie odwiedza studia nagra-
niowe. Jego najnowszy, dwup#ytowy album 
zawiera sze)( partit Bacha. 

Pianista gra na fortepianie Steinwaya, 
który pod jego palcami brzmi zbyt ostro 
i sucho. Ashkenazy sili si$ na szybkie tempa, 
w których z zauwa!alnym trudem utrzy-
muje precyzj$ techniczn". W Bachowskich 
partitach misterne konstrukcje melodyczne 
i harmoniczne ukazuj" najmniejsze nawet 
zaburzenia w p#ynno)ci narracji. Wyko-
nawca niejednokrotnie st"pa po cienkiej 
linie pomi$dzy prób" ukazania wirtuozerii 
a ba#aganem niedogranych d'wi$ków i zago-
nionych fraz. Wykazuje te! niekonsekwencje 
w brzmieniu i interpretacji ozdobników. 
Graj"c ostro i twardo, czasem zmienia bar-
w$ na bardziej subteln", jednak w !aden 
sposób momentów tych nie da si$ przewi-
dzie( ani wyja)ni(. Tryle i biegniki brzmi" 
niekiedy lekko i % nezyjnie, by zaraz potem 
zabrzmie( kanciasto i bez wyczucia. Frag-
menty taneczne grane s" jako wirtuozowskie 
popisy i trac" swój charakter. Ogólny wnio-
sek jest najgorszy i przykry tym bardziej, !e 
dotyczy utytu#owanego i zdolnego pianisty. 
Otó! Ashkenazy nie pokaza# w tej wspania#ej 
muzyce jej pi$kna, a przecie! wiemy, !e jest 
w niej ono immanentnie obecne. Szorstka 
r$ka rosyjskiego muzyka nie zdo#a#a go jed-
nak wydoby(. 

Nagranie brzmi dobrze, jest bliskie i pre-
cyzyjne. Mimo wszystko trudno mi t$ p#yt$ 
poleci(. Jej s#uchanie nie nale!y do szczegól-
nych przyjemno)ci, tym bardziej, gdy ma si$ 
ci"gle w uszach te same partity w genialnej 
interpretacji Piotra Anderszewskiego.   ■

Maciej -ukasz Go#$biowski

Piotr Czajkowski
VI symfonia „Patetyczna”
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Z okazji og#oszenia zwyci$zców konkursu 
na projekt nowej siedziby dla Sinfonii Varso-
vii powsta#a p#yta, przypominaj"ca nagranie 
sprzed 15 lat. 

Orkiestra wyst"pi#a wtedy w Filharmonii 
Narodowej pod batut" Jerzego Semkowa. 
S#ycha(, !e muzycy byli wówczas w dobrej 
formie. Sekcje brzmi" spójnie, zespó# gra 
!wawo i precyzyjnie, pos#usznie pod"!aj"c 
za r$k" dyrygenta. 

Interpretacja s#ynnej, najdojrzalszej sym-
fonii Czajkowskiego zaproponowana przez 
polskiego dyrygenta nie zaskakuje ani nie 
rozczarowuje. Jest poprawna, chwilami nieco 
bezbarwna. Najlepiej wypada % na# scherza, 
w którym orkiestra nabiera blasku, a rytm 
marsza naprawd$ porywa. Gorzej prezentuj" 
si$ cz$)ci skrajne, w których chwilami robi 
si$ monotonnie, frazy s" zbyt rozwlek#e, co 
wynika z przesadnie umiarkowanych temp. 
Semkow jest zreszt" znany z do)( ci$!kiej r$ki, 
dobrej w symfoniach Mahlera, ale w repertu-
arze s#owia*skiej proweniencji brakuje mu 
lekko)ci i charyzmy. Orkiestrowa maszyneria 
pracuje w jego obecno)ci elegancko i dostoj-
nie, lecz bez charakteru, który tej muzyce jest 
z pewno)ci" potrzebny. Niemniej nagranie 
warto by#o przypomnie( i cho( mo!e by( k#o-
pot z jego dostaniem, bo nie tra% #o do o% cjal-
nej dystrybucji, mo!na je kupi( w internecie. 
Mi#o)nikom orkiestry na pewno przypomni 
chwile jej niekwestionowanej )wietno)ci. 

Jako)( techniczna nie rzuca na kolana, ale 
jest wystarczaj"ca, by cieszy( si$ ró!nymi 
planami brzmieniowymi i mie( poczucie ich 
czytelno)ci. Mocno trzymam kciuki za now" 
siedzib$ Sinfonii Varsovii i wierz$, !e jej aku-
styk$ b$dzie mo!na podziwia( zarówno na 
!ywo, jak w wielu )wietnych nagraniach.  ■

Maciej -ukasz Go#$biowski

Erkki-Sven Tüür
Symphony No. 6 „Strata”; 
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„Moim celem jest przedstawienie symfo-
nii jako !ywego gatunku, zdolnego ch#on"( 
i scala( materia# d'wi$kowy, który, paradok-
salnie, wywodzi si$ z [...] pokawa#kowanego 
)wiata. Chcia#bym pokaza(, !e poznanie 
ca#o)ciowe jest mo!liwe nawet we wspó#cze-
snym )wiecie d'wi$ków” – wyznaje Erkki-
-Sven Tüür (ur. 1959). 

Esto*ski kompozytor gar)ciami czerpie 
z tradycji klasycyzmu i romantyzmu, two-
rz"c jednak w#asny mikrokosmos pejza!y 
muzycznych, dobrze wpisuj"cy si$ w klimat 
serii fonogra% cznej wydawanej przez ECM.

„Strata” to ponadpó#godzinna, jednocz$-
)ciowa symfonia, szósta w dorobku twórcy. 
Sk#ada si$ z plamiasto-smu!astych fragmen-
tów sonorystycznych. W"t#a narracja jest bu-
dowana na narastaniu, napieraniu i rozbra-
janiu czy wr$cz „rozgrzebywaniu” kolejnych 
warstw d'wi$kowych – tytu#owych „Strata”. 
Operowanie dynamik" (du!a rozpi$to)(; 
wymaga dobrego sprz$tu do s#uchania) tak-
!e s#u!y narracji. Krótkie odcinki kantyleno-
we wy#aniaj" si$ mozolnie i nikn" niczym 
w otch#ani. W pewnym momencie wra!enie 
robi" wiolonczele, bzycz"ce jak pszczeli rój.

Dwudziestominutowy koncert na klar-
net, skrzypce i orkiestr$ „No.sis” zaczyna 
si$ solówk" przywodz"c" na my)l „B#$kitn" 
rapsodi$” Gershwina, lecz natychmiast Tüür 
ucina ten trop, zanurzaj"c s#uchacza w aur$ 
znan" ze „Strata” (cho( dzieje si$ tu wi$cej, 
zw#aszcza w obszarze melodyki). Trudne 
partie instrumentów solowych intryguj" po-
mys#ow", zró!nicowan" artykulacj". Uwaga! 
Ta p#yta obni!a nastrój.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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