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Szalonek: Medusa
Trio Soli Sono
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„Posejdon i Meduza” to ostatnia kompo-
zycja Witolda Szalonka (1927-2001). Los 
najm!odszej z Gorgon, oszpeconej przez 
Aten" i #ci"tej przez Perseusza, fascynowa! 
kompozytora to tego stopnia, $e po#wi"-
ci! jej trzy kilkunastominutowe utwory. 
Powstawa!y w odmiennej kolejno#ci ni$ 
fabu!a mitu – najpierw „G!owa Meduzy” 
(1992, zamierzona jako muzyka do spekta-
klu teatralnego Lothe Lachmann %eatre, 
niezrealizowana na czas), potem „Meduzy 
sen o Pegazie” (1997). Teatralna geneza da!a  
w efekcie teatr d&wi"kowy. Szalonek poprzez 
brzmienia 'etów i krotali (w jednej z cz"#ci 
tryptyku) opowiada fascynuj(c(, przesyco-
n( erotyk( i okrucie)stwem histori". Troje 
wykonawców gra na kilku rodzajach 'etów, 
ale stosuje ró$ne nietypowe zad"cia; czasem 
na granicy wytrzyma!o#ci s!uchu (Szalonek 
by! pionierem wykorzystania tzw. d&wi"-
ków kombinowanych w instrumentach 
d"tych). Aura sonorystyczna wzbogaca si" 
i zag"szcza, a charakterystyki mitologicz-
nych bohaterów nabieraj( barw. Najwi"ksze 
wra$enie robi cz"#* #rodkowa ('etowy duet 
mi!osny) i +na! cz"#ci III (obraz mordu) – 
z nieartyku!owanymi ludzkimi okrzykami.

Szalonek, wielki autorytet i wychowaw-
ca kilku pokole) kompozytorów – pol-
skich, niemieckich i w ogóle europejskich, 
nigdy nie by! rozpieszczany przez produ-
centów fonogra+cznych. Dopiero po jego 
#mierci zacz"!y si" ukazywa* albumy mo-
nogra+czne. 

Omawiana tu p!yta, wydana z wiel-
k( dba!o#ci( tak o realizacj" d&wi"ku, jak  
o opraw" gra+czn( i tre#* bookletu, powin-
na pozyska* twórczo#ci Szalonka wielu no-
wych wielbicieli.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Maurizio Pollini
Chopin
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Gdy Maurizio Pollini zwyci"$a! na VI Kon- 
kursie Chopinowskim, mia! 18 lat. Dzi# ma 
70, ale w jego nagraniach trudno dostrzec 
jakikolwiek spadek formy. S!ycha* za to 
ogromn( dojrza!o#*, erudycj", mistrzowski 
spokój i swobod". 

Najnowszy chopinowski album Pollinie-
go to przede wszystkim spotkanie z zesta-
wem 24 preludiów, inspirowanych s!ynnym 
cyklem Bacha. Pianista nie stara si" inter-
pretowa* ka$dego elementu oddzielnie. Dla 
niego liczy si" spójno#* narracji i jej klarow-
no#*. Tempa s( szybkie; artykulacja zdecy-
dowana. Mi!o#nicy barwowych subtelno#ci 
i szukania migotliwych pó!cieni nie odnaj-
d( tu wiele dla siebie. A jednak to nagranie 
wci(ga i nieraz powoduje ciarki na plecach. 
Pollini dobrze wie, gdzie u Chopina mo$-
na wykorzysta* mo$liwo#ci wspó!czesnego 
fortepianu. Unika jednak patosu. Jego ci"$-
ka r"ka w preludiach sprawdza si" doskona-
le. Nieco gorzej w nokturnach, a najmniej  
w mazurkach. 

Wie)cz(ce p!yt" scherzo h-moll to jeszcze 
jeden popis nie tylko techniki pianistycznej, 
ale przede wszystkim fenomenalnego zro-
zumienia trudnej formy i narracyjny maj-
stersztyk. P!yt" trzeba podsumowa* jako 
cenn(, dojrza!( i autorsk( interpretacj" mu-
zyki, w której wci($ zbyt wielu próbuje szu-
ka* p!acz(cych wierzb i armat w kwiatach. 
Chopin Polliniego to po prostu znakomity 
kompozytor. Ponadczasowy i ponadnaro-
dowy. I tylko $al, $e tej interpretacji pos!u-
chamy zapewne wy!(cznie na p!ycie. Pol-
lini skutecznie odmawia wizyty w naszych  
salach koncertowych. A mo$e wie, co robi? 
Pewnie kto# by napisa!, $e nie odnalaz! du-
cha Chopina.  ■

Maciej ,ukasz Go!"biowski

Vivaldi: Arie ritrovate
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Biblioteka uniwersytetu w Turynie kryje 
skarby nutowe, przek!adaj(ce si" na chleb 
dla muzykologów i muzyków oraz straw" 
s!uchow( dla melomanów. Omawiana tu 
p!yta jest ju$ 37. woluminem serii „Skar-
by Piemontu”, a znalaz!y si" na niej „Arie  
ritrovate” Vivaldiego – arie operowe wy-
brane spo#ród 450 manuskryptów prze-
chowywanych w tury)skiej ksi($nicy. 

To zapomniane wersje znanych kom-
pozycji lub pojedyncze arie „wstawio-
ne” przez kompozytora do antologii jego 
utworów. Na recital Sonii Priny sk!ada si" 
12 utworów, a interludium stanowi( dwie 
kompozycje instrumentalne – koncert na 
orkiestr" smyczkow( i koncert skrzypcowy,  
z efektown( parti( solow( w wirtuozow-
skim wykonaniu Stefana Montanariego.

W!oska #piewaczka Sonia Prina, nie 
do#*, $e dysponuje rzadko spotykanym 
g!osem – kontraltem, to jeszcze ma nie-
zwyk!( barw", wcale nie kobiec(, zbli$o-
n( raczej do m"skiego altu. Hermafrody-
tyzm sonorystyczny #wietnie si" sprawdza  
w operach barokowych, naszpikowanych 
rolami dla kastratów. „M"ski” g!os Priny 
brzmi gro&nie i stanowczo. Jest ruchliwy  
i precyzyjny, a interpretacje s( pe!ne emo-
cji, lecz pozbawione egzaltacji. 

Tam, gdzie potrzeba lirycznej mi"kko-
#ci (np. aria z opery „Tito Manlio”), Prina 
zachwyca szerok( kantylenow( fraz( pia-
no; gdzie za# trzeba pokaza* temperament 
(np. aria z III aktu „Teuzzone”) – robi to. 
Potra+ te$ wybornie wyrazi* #piewem ra-
do#* (aria z II aktu „Teuzzone”). Najpi"k-
niej wykonuje recytatywy.

Je#li Ewa Podle# to kontralt pi"cio-
gwiazdkowy. Prina dostaje od nas 4.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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