
5HFHQ]MH�Sï\W klasyka

114 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

A Tribute To Pergolesi.  
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Anna Netrebko �VRSUDQ���
Marianna Pizzolato (kontralt)
2UFKHVWUD�GHOOĳ$FFDGHPLD�1D]LRQDOH�GL�6DQWD�&HFLOLD�
�$QWRQLR�3DSSDQR
'HXWVFKH�*UDPPRSKRQ�����
'\VWU\EXFMD��8QLYHUVDO�0XVLF�3ROVND
,QWHUSUHWDFMD���
5HDOL]DFMD���

Trzechsetn! rocznic" urodzin Gio-
vanniego Battisty Pergolesiego Deutsche 
Grammophon uczci# wydaniem p#yty  
z trzema dzie#ami wokalno-instrumen-
talnymi kompozytora, który jak meteor 
przemkn!# przez muzyk" baroku i zmar# 
w wieku zaledwie 26 lat. 

Gwiazd! pozyskan! do tego projektu 
by#a Anna Nietriebko. Rosyjska primadon-
na wyzna#a z entuzjazmem: „To dla mnie 
nowe do$wiadczenie; bardzo ekscytuj!ce. 
Czuj" si", jakbym przewraca#a now! stro-
nic" w ksi!%ce”. Netriebko wykonuje jed-
n! kantat" („Nel chiuso centro”); drug! 
(„Questo e il piano”) – Marianna Pizzola-
to, w#oski kontralt, a obie panie $piewaj! 
partie solowe w „Stabat Mater”. Towarzy-
szy im orkiestra renomowanej Akademii 
Santa Cecilia. I trzeba stwierdzi&, %e wy-
bór orkiestry to najmocniejszy punkt tego 
przedsi"wzi"cia fonogra'cznego. Strona 
wokalna pozostawia wiele do %yczenia. 
Nietriebko nie potra' si" odnale(& w tym 
repertuarze. )piewa z niezno$n! manier! 
operow!, mocno atakuj!c d(wi"k i forsu-
j!c fraz", za$ w górnym rejestrze ucieka 
si" wr"cz do krzyku. Brakuje jej precyzji 
szczegó#ów ornamentyki i, niestety, tak%e 
intonacji. Brakuje zniuansowania dynami-
ki. Pizzolato dobrze czuje styl tej muzyki, 
ale jej interpretacji (zw#aszcza w kantacie) 
nie dostaje energii i blasku, cho& w du-
etach i tak wypada korzystniej ni% s#awna 
kole%anka. Czas poka%e, czy Nietriebko 
dostanie drug! szans" „barokow!”. ■

Andrzej Milewski

Czarny czwartek.  
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Czterdzie$ci lat od masakry robotni-
ków na Wybrze%u w grudniu 1970 powsta# 
'lm „Czarny czwartek” Antoniego Krauze, 
pokazuj!cy zarówno losy zabitych stocz-
niowców i ich rodzin, jak i polityczne t#o 
wydarze*. Podtytu# 'lmu brzmi „Janek 
Wi$niewski pad#” i szkoda, %e ta fraza nie 
sta#a si" tytu#em g#ównym, krótkim, nieba-
nalnym i bogatym w konotacje. Legendar-
na posta& Janka Wi$niewskiego funkcjonu-
je bowiem w masowej wyobra(ni za spraw! 
s#ynnych zdj"& dokumentalnych, ballady  
z tekstem Krzysztofa Dowgia##y i piosenki 
ko*cz!cej „Cz#owieka z marmuru” Waj-
dy, w której s#owa Dowgia##y umuzyczni# 
Andrzej Korzy*ski. Piosenka ta, w dwóch 
aran%acjach, otwiera i zamyka album  
z opraw! muzyczn! z „Czarnego czwartku”. 

Ballad" wykonuje Kazik Staszewski – 
niezwykle drapie%nie, wr"cz agresywnie, 
wykrzykuj!c bezsilny sprzeciw wobec 
okrucie*stwa komunistycznej w#adzy.  
I gdyby na tej ludowo-punkowej piosence, 
ewentualnie wariacjach na jej temat po-
przesta&, powsta#by prawdopodobnie no-
woczesny, dynamiczny soundtrack. Nie-
stety, pod poszczególne sceny pod#o%ono 
kilkuminutowe odcinki muzyki typowo 
ilustracyjnej, bezkszta#tnej, do$& mono-
tonnej, opartej g#ównie na szybszych b!d( 
wolniejszych poci!gni"ciach smyczków. 
Tytu#y nadane poszczególnym fragmen-
tom nie #!cz! si" z zawarto$ci! d(wi"ko-
w!. Zapewne w zestawieniu z obrazem  
ta muzyka spe#nia swoj! rol" i wspiera 
przekaz, ale wydana w formie osobnego 
albumu nie ma wi"kszej warto$ci. ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Mezalianse
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Kabaret Starszych Panów to klasyka pol-
skiej rozrywki; niedo$cigniona doskona#o$& 
formy i tre$ci. Trudno poj!&, jak w ci"%kich 
czasach i przy u%yciu prymitywnej techni-
ki mog#o powsta& widowisko tak m!dre, 
a jednocze$nie zabawne. Z pewno$ci! to 
zas#uga twórców, którzy dzi$ patrz! ju% na 
nas z góry, pij!c herbatk" ze $w. Piotrem. 
Genialne teksty Przybory ubrane w muzyk" 
Wasowskiego zyska#y nie$miertelno$& i sta#y 
si" inspiracj! dla m#odszych pokole*.

Co jaki$ czas kto$ próbuje na$ladownic-
twa, zwykle ponosz!c sromotn! pora%k". 
Bywaj! te% tacy, którzy sami wk#adaj! cy-
lindry i $piewaj! repertuar Starszych Panów 
niby na nowo. To jak zamiar wygrania Tour 
de France na sk#adaku z przebit! d"tk!. 

Zawsze ceni#em Justyn" Steczkowsk! za 
jej indywidualno$& i styl, który nie szed#  
za mod!, ale wynika# z indywidualnej po- 
trzeby tworzenia. Tym razem cel okaza# si"  
zbyt ambitny. Steczkowska to nie Kalina  
J"drusik, a Male*czukowi daleko do Mich-
nikowskiego czy Go#asa. Ich wykonania 
nawet nie ocieraj! si" o subtelno$& i wyra-
'nowanie tamtych. Ona próbuje pokaza& 
przes#odzon! melancholi" tam, gdzie Starsi 
Panowie widzieli g#ównie humor i zabaw" 
s#owem. On swoim przepitym basem nie 
jest ani $liczny, liryczny i apetyczny, ani na-
wet upiorny. Je$li p#yta tego duetu wzbudza 
u$miech, to wy#!cznie politowania.

Bardzo bym chcia#, %eby nie by#o ju% wi"-
cej takich nagra*, %eby szukanie inspiracji 
w klasyce nie ko*czy#o si" jej zepsuciem 
w imi" napuszonej ambicji. Przestrzegam 
wszystkich przed zakupem tej szmiry. ■

Maciej +ukasz Go#"biowski
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Daniel Barenboim
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Daniel Barenboim postanowi# odczeka&, 
a% nieco opadnie kurz po Chopinowskich 
bachanaliach i dopiero teraz wyda# p#yt" ze 
swoj! interpretacj! obu koncertów fortepia-
nowych jubilata. Jest to jego pierwsze na-
granie tego repertuaru, dokonane na %ywo  
w czasie lipcowego koncertu w Essen.  

Niestety, cho& dorobek Barenboima na-
le%y doceni&, to prezentowane nagranie 
chwa#y na pewno mu nie przyniesie. Ju% 
samo przygotowanie techniczne budzi du%e 
w!tpliwo$ci. Pianista wielokrotnie kiksuje. 
Ma problemy z p#ynno$ci! w biegnikach  
i nawet nie widz!c jego r!k, mo%na 'zycznie 
poczu&, jak bardzo si" m"czy. Patrz!c przez 
pryzmat tego wysi#ku, nietrudno zgadn!&, 
%e interpretacja na tym straci#a. Brzmienie 
fortepianu jest zbyt ostre i ma#o wyrównane, 
frazy kanciaste, artykulacja uboga, zmiany 
temp pozbawione wewn"trznej logiki i zro-
zumienia tre$ci Chopinowskiej liryki. Brzmi 
to niczym próba i to jedna z pierwszych. 

Orkiestra stara si", jak mo%e, ale cho& to 
zespó# z Berlina, to do kolegów 'lharmo-
ników mu daleko. +otewski dyrygent pro-
wadzi ca#o$& do$& ci"%k! r"k!, pos#usznie 
pod!%aj!c za nieporadn! gr! solisty. Dziwi" 
si" Barenboimowi, %e zdecydowa# si" wyda& 
ten materia# i to z dumnym tytu#em „'rst-
ever recording of Chopin Concertos”. Le-
piej by by#o, gdyby za pó# wieku odnalaz# je  
w archiwum jaki$ badacz i wyda# potem jako 
sensacyjne, dot!d niepublikowane nagranie 
zmar#ego wirtuoza. Wtedy wiele mo%na by 
by#o wybaczy&. Dzi$ t" p#yt" odk#adam na 
moj! najbardziej zakurzon! pó#k". Niech 
tam zostanie. ■

Maciej +ukasz Go#"biowski 

Kozeluch, Rejcha, Vorisek
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Z Czechami jest troch" problemów. Na 
'li%ank" mówi! „dzbaneczek”, na gwiazdo-
zbiór „hvezdokupa”, a teatr narodowy na-
zywaj! „narodni divadlo”. W dodatku maj! 
przy nazwiskach tyle ró%nych 'staszków, %e 
trudno znale(& czcionk", która by je poka-
za#a. Ale maj! te% wiele zalet. Jedn! z nich 
jest muzyka; tak%e ta sprzed kilku wieków. 

Kozeluch niemal zast!pi# Mozarta po jego 
rezygnacji z posady w Salzburgu. Rejcha  
w swoich traktatach pisa# o &wier&tonach, 
polirytmii i politonalno$ci. Voriska grano 
na tych samych koncertach, na których 
mia#y miejsce wykonania dzie# Beethove-
na. W Czechach p#yty z muzyk! wszystkich 
tych kompozytorów s! w ka%dym sklepie 
muzycznym. Dobrze, %e od teraz mo%emy 
ich s#ucha& tak%e u nas. 

Wroc#awska Orkiestra Barokowa, cho& 
jest zespo#em m#odym sta%em, brzmi ju% 
niczym starzy wyjadacze z Zachodu. Bez 
trudu daje sobie rad" z szybkimi tempami. 
Jest precyzyjna, dynamiczna i muzykal-
na. W tym wykonaniu symfonie skrz! si" 
barwami, fascynuj! motoryk!, pomys#ami 
w instrumentacji i pracy tematycznej. Nic 
dziwnego, %e utwór Kozelucha b#"dnie 
przez lata przypisywano Haydnowi. Jest  
w nim ten sam wigor i elegancja.

Spotkanie z czesk! muzyk! XVIII wieku 
to jeszcze jeden dowód na to, %e na kla-
sykach wiede*skich $wiat si" nie ko*czy.  
A wroc#awscy muzycy umieli nam poka-
za& nowe horyzonty naprawd" znakomicie. 
Szkoda tylko, %e zbyt du%y pog#os sali Ra-
dia Wroc#aw zmniejsza czytelno$& planów 
i odbiera muzyce ostro$& kszta#tów. Mimo 
to przyjemno$& ze s#uchania nie ominie  
nikogo. Zar"czam! ■

Maciej +ukasz Go#"biowski

Beethoven 
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Album 'rmuj! dwa znakomite nazwi-
ska. Iwana Monighettiego i Paw#a Gili#owa 
po#!czy#a praca nad utworami Beethovena,  
a po$rednio – Mozarta, bowiem w#a$nie 
wiolonczelowe wariacje na temat arii „Bei 
Männern, welche Liebe fühlen” z „Czaro-
dziejskiego ,etu” otwieraj! program. 

Siedem wariacji wykonano rado$nie, za-
maszy$cie, elegancko i z poczuciem humoru. 
Klimat zmienia si" w pozosta#ych utworach. 
Sonata D-dur op. 102 nr 2 zachwyca szcze-
gólnie cz"$ci! $rodkow! – rozlewnym, jakby 
oci!gaj!cym si" Adagiem oraz 'na#ow! fug! 
o zdyscyplinowanym tempie. 

Na p#ycie znalaz#a si" jeszcze sonata A-dur 
op. 47, czyli „Kreutzerowska”, w trans-
krypcji na wiolonczel" i fortepian napisanej 
przez Karla Czernego. Niskie, ciemne tony 
wiolonczeli pog#"biaj! z#owieszcz! aur" po-
cz!tkowego Adagia tej kompozycji, a wirtu-
ozeria Monighettiego sprawia, %e skoczno$& 
i migotliwo$& cz"$ci ostatniej nic nie traci  
w porównaniu z oryginaln! wersj! skrzyp-
cow!. 

Dzie#a Beethovena opieraj! si" na dialo-
gu instrumentów, a pomi"dzy Monighettim  
i Gili#owem panuje doskona#e porozumie-
nie. Reaguj! na najdrobniejsze zmiany tem-
pa partnera, dope#niaj! si" w prowadzeniu 
frazy, a jednocze$nie ka%dy snuje swoj! cz"$& 
muzycznej opowie$ci. Na uwag" zas#uguje 
realizacja nagrania. Klarowno$& i plastycz-
no$& planów akustycznych pozwalaj! cieszy& 
uszy gr! proporcji brzmieniowych i dyna-
micznych. Warto pos#ucha& tego kompaktu 
dwa razy pod rz!d, za ka%dym razem skupia-
j!c s#uch na innym instrumencie. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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