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Wielka klasyka  
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ajnowsza seria p!ytowa RMF 
Classic i Universal Music !"czy  
w sobie ekstrawagancj# twarzo-

wych ok!adek z kusz"c" zawarto$ci" mu-
zyczn". A do tego nie jest droga. Warto 
j" pozna%.

Muzyka klasyczna to oko!o tysi"ca lat 
rozwoju. Od $redniowiecznych monodii, 
tropów i sekwencji, przez renesansowe 
madryga!y i motety, barokowe 
opery, klasyczne symfo-

nie i koncerty, romantyczne pie$ni i po-
ematy symfoniczne, a& po wiek XX, który 
ze wszystkich poprzednich epok czerpa! 
pe!nymi gar$ciami. Muzyka klasyczna  
to tysi"ce kompozytorów, z których 
ka&dy próbowa! odnale'% swój indywi-
dualny styl i zapisa% si# na kartach hi-
storii. Uda!o si# nielicznym, a tych naj-
s!awniejszych mo&na spisa% na znaczku 
pocztowym. Okrzykni#to ich geniusza-

mi. Stawia si# im pomniki, a ich utwory 
gra ka&dy muzyk, od pocz"tkuj"cego po 
mistrza.

Od ponad 100 lat muzyka klasyczna  
to tak&e nagrania. Lepsze i gorsze, bardzo 
stare, monofoniczne jeszcze z rolek pia-
nolowych i te najnowsze, wielokana!owe 
na SACD albo DVD-Audio. Poruszaj" 
one kwesti# stanowi"c" istot# bogactwa 
tej sztuki – w"tek interpretacji. Nic bo-
wiem nie znaczy poznanie V symfonii 
Beethovena pod dyrekcj" Gardinera, je$li 
nie spróbuje si# zas!ucha% w Furtwängle-
rze, Celibidache, Karajanie, Masurze czy 
Skrowaczewskim. Ka&dy z tych dyrygen-
tów odczytuje partytur# na nowo, kreu-
j"c dzie!o ze swoistej „instrukcji obs!ugi”, 

pozostawionej przed wiekami przez 
kompozytora.

Bogactwo wersji pomno&one przez  
liczb# powsta!ych w ci"gu wieków 
utworów daje wynik tak wysoki, &e 
&ycia z pewno$ci" nie wystarczy, 
by pozna% wszystko i wszystkich. 
A przecie& ta muzyka wci"& &yje; 
wci"& powstaj" nowe nagrania. 
Wybór jest fascynuj"cy, ale ko-
go$ nieprzygotowanego mo&e 
przerazi%. Strach odpycha 
wielu od jakiejkolwiek próby 
znalezienia w!asnego szlaku 
 i odkrycia przyjaznych l"-

dów. Inni, gdy tylko tra(" 
na burz#, od razu zawra- 
caj" zniech#ceni. W ta-
kich sytuacjach potrzebny 
jest pilot. Kto$, kto poka-
&e ró&ne $cie&ki, nie stra-
sz"c i cierpliwie znosz"c 
utyskiwania nowicjusza. 

Skoro nadal brakuje nam dobrych 
nauczycieli muzyki w szko!ach, zo-
staje chocia& m"dro$% wydawców 
p!ytowych.

Do sklepów w!a$nie tra(!y 
pierwsze p!yty z serii adresowa-
nej g!ównie do debiutantów. Re-
pertuar dobrano tak, by umo&-
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liwi% poznanie najs!ynniejszych dzie! 
$wiatowej klasyki, okraszonych szczypt" 
nieco l&ejszej, ale tak&e warto$ciowej mu-
zyki (lmowej. 

Deutsche Grammophon i Decca to 
wytwórnie od ponad 100 wspó!pracuj"ce  
z najlepszymi wykonawcami, a ich kata-
log jest prawdziw" skarbnic" nagra) sta-
nowi"cych kamienie milowe fonogra(i 
i sztuki interpretacji. Cz#$% z nich, cho% 
powsta!y wiele lat temu, to p!yty, które 
ka&dy szanuj"cy si# meloman po prostu 
musi mie% na pó!ce i które prawdopo-
dobnie nigdy bezpowrotnie nie znikn"  
z katalogu. 

Na pocz"tek w ramach Mistrzow-
skiej Kolekcji zobaczymy 25 tytu!ów. 
B#d" w$ród nich niezapomniane „Kon-
certy brandenburskie” Bacha w wersji 
Trevora Pinnocka, wybór ze $wietnego 
Haendlowskiego „Mesjasza” pod Chri-
stopherem Hogwoodem, Martha Ar-
gerich graj"ca I koncert fortepianowy 
Czajkowskiego i II koncert fortepianowy 
Chopina oraz zespó! I Musici w „Czte-
rech porach roku” Vivaldiego. Andre 
Previn poprowadzi orkiestr# z Pittsbur-
gha w „B!#kitnej rapsodii” Gershwina,  

a Charles Dutois z muzykami z Mont- 
realu zaprezentuje „Bolero” Ravela, 
„Concierto de Aranjuez” Rodriga i suit# 
z „Carmen” Bizeta. 

W$ród wykonawców nie zabrak!o Po-
laków – Berli)skimi Filharmonikami 
w I koncercie fortepianowym Chopina 
dyryguje Jerzy Semkow, a III symfoni# 
Góreckiego z solistk" Joann" Koz!owsk" 
graj" muzycy Filharmonii Narodowej  
w Warszawie pod Kazimierzem Kor- 
dem. Ca!o$% dope!nia IX symfonia  
„Z Nowego *wiata” Dworzaka w wyko-
naniu Budapeszta)skiej Orkiestry Sym-
fonicznej pod dyrekcj" Adama Fischera, 
za$ w roli wisienki na torcie wyst#pu- 
je album prezentuj"cy najs!ynniejsze 
tematy z twórczo$ci mistrza muzyki (l-
mowej, Johna Williamsa. A to dopiero 
pocz"tek.

W sumie do ko)ca roku przewiduje 
si# wydanie 60 tytu!ów. Ka&dy miesi"c 
b#dzie przynosi! nowe premiery, na 
które warto czeka%. Trzeba te& zwróci% 
uwag# na niezwyk!e ok!adki charakte-
ryzuj"ce ca!y projekt. Prosz# wierzy% na 
s!owo – te twarze nie s" przypadkowe. 
Maj" wywo!ywa% skojarzenia z repertu-

arem zawartym na danej p!ycie. Niekiedy 
skojarzenia oczywiste, a czasem subtel-
ne i ukryte. Ich szukanie jest dodatkow" 
przyjemno$ci". Seria mo&e stanowi% nie 
tylko przewodnik po klasycznych arcy-
dzie!ach, ale równie& gruntown" baz# 
dla pó'niejszych poszukiwa). Zawarte tu 
wykonania to interpretacyjny kanon, do 
którego mo&na si# odwo!ywa% bez cienia 
w"tpliwo$ci. Wyró&nia to t# seri# spo$ród 
wielu innych, wydawanych cz#sto niskim 
kosztem i cho% zach#caj"cych cen", to 
rozczarowuj"cych jako$ci" nagra) i wy-
kona). Warto poznawa% muzyk# od razu 
od mistrzów i nie uczy% si# z!ych nawy-
ków od dyletantów.

Cz!owiek ma tak" cech#, &e pierwsze 
spotkanie z danym dzie!em zapami#tuje 
na d!ugo i nawet nie$wiadomie traktuje 
je jak rodzaj wzorca. Warto zadba%, by 
ten wzorzec by! dobrej jako$ci.

„Hi-Fi i Muzyka” szczerze poleca Mi-
strzowsk" Kolekcj# swoim Czytelnikom. 
Wierzymy, &e dzi#ki niej przyb#dzie  
w Polsce nowych os!uchanych i g!od- 
nych muzycznych prze&y% melomanów, 
do których z rado$ci" kierujemy co mie-
si"c nasz miesi#cznik. ■
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