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Bardzo dzi!kuj!, cho" gratulacje nale#$ 
si! przede wszystkim dwójce utalentowa-
nych artystów i profesorowi Klaudiuszowi 
Baranowi, który zach!ci% ich do wspólnego 
grania. Materia% d&wi!kowy zosta% zare-
jestrowany w UMFC, a dzi!ki do'nanso-
waniu z Ministerstwa Kultury uda%o si! go 
wyda". Sarton to nie tylko ja, ale równie# 
re#yser d&wi!ku, Katarzyna Rakowiec-
ka-Rojsza, przez któr$ wszyscy si! pozna- 
li(my.
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Sarton faktycznie zacz$% od wydawania 
muzyki XVIII wieku, ale poza p%yt$ TWO-
gether Duo mamy ju# na koncie tak#e kom-
plet mazurków Romana Maciejewskiego, 
jednego z klasyków XX wieku. Chcemy by" 
odbierane jako 'rma wydaj$ca klasyk!, bez 
wzgl!du na epok!. Nie wykluczamy, #e kie-
dy( mrugniemy te# w stron! jazzu. S$ takie 
plany.
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W zbiorach gda)skiej Biblioteki PAN 
znajduje si! masa wspania%ej muzyki autor-
stwa kompozytorów dzia%aj$cych niegdy(  
w tym bogatym mie(cie. Samych kantat jest 
kilkaset. Stopniowo je badamy i staramy 
si! przybli#y" publiczno(ci. Od 2006 roku 
prowadz! tam Festiwal Goldbergowski, któ-
rego repertuar to w du#ej cz!(ci kompozy-
cje takich autorów, jak du Grain, Pucklitz,  
Roemildt czy Mohrheim.
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Blisko z nami wspó%pracuj$cy zespó% 
Goldberg Baroque Ensemble planuje zreali-
zowa" w tym roku bardzo trudny z punk-
tu widzenia techniki nagraniowej projekt  
z muzyk$ polichóraln$ – kantaty okresu 
wielkanocnego. W ko(ciele (w. Trójcy mu-
simy umie(ci" w ro#nych miejscach dwa 
zespo%y muzyków. Do tego dojd$ organy. 
Miejmy nadziej!, #e wszystko si! uda i #e 
naturalni mieszka)cy tej historycznej bu-
dowli tym razem dadz$ nam spokój.
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Nie, ale gdy ostatnio tam nagrywali(my, 
codziennie o 13.00 do%$cza% si! do nas ptak, 

który (piewa% pod samym sklepieniem ko-
(cio%a. W #aden sposób nie dawa% si! uciszy". 
Stosowali(my wszelkie (rodki, w%$cznie z pi-
stoletem hukowym, ale nie pomaga%o. Osta-
tecznie musieli(my ust$pi" naturze i robi" 
przerwy, czekaj$c a# ptaszek znajdzie sobie 
inne zaj!cie.
3ODQXMHFLH�Z\GDZDÊ�NROHMQH�QDJUDQLD�

]�PX]\NÈ�ZVSöïF]HVQÈ"

Wiosn$ planujemy wyda" muzyk! Mi%o-
sza Bembinowa, a pó&niej p%yt! z kamera-
listyk$ Paw%a Mykietyna w wykonaniu ko-
lejnego m%odego duetu – Warsaw Modern 
Duo.
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Wykorzystujemy m.in. mikrofony Brau-
nera. Pracujemy te# w oparciu o system 
SADIE, uznawany za najlepszy do monta#u 
muzyki klasycznej. Przy wi!kszych projek-
tach posi%kujemy si! urz$dzeniami wynaj-
mowanymi od wspó%pracuj$cych z nami in-
stytucji. Staramy si!, by zawsze by% to sprz!t 
z najwy#szej pó%ki, a jako(" nagra) nie ust!-
powa%a klasie muzyki i wykonania. Muzycy 
maj$ dzi( wystarczaj$co k%opotów. Chcemy 
ich dorobek prezentowa" perfekcyjnie i tak 
podzi!kowa" za zaufanie.
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Nie dosz%y nas #adne s%uchy. Pytanie, 
czy w ogóle jeste(my dla kogo( konkuren-
cj$? Sarton rz$dzi si! innymi prawami ni# 
komercyjne wytwórnie. Prowadzimy to 
wydawnictwo w imi! wy#szych racji. Je(li 
kto( przychodzi z dobrym projektem, sta-
ramy si! mu pomóc. Wyst!pujemy o dota-
cje z funduszy publicznych albo szukamy 
sponsorów. Dbamy o dobrej klasy poligra-
'!. T%oczymy p%yty w niskim nak%adzie; na 
tyle realnym, #eby mo#na go by%o sprzeda" 
w Polsce. 

Dystrybucj$ zajmuj$ si! Polskie Nagrania. 
To gwarancja, #e Sarton jest w Empikach, 
du#ych sklepach typu Saturn i ksi!garniach 
internetowych. Szukamy rynków zbytu za 
granic$. Na razie uda%o si! w Wielkiej Bry-
tanii i Japonii. Mamy te# pierwsze recenzje 
naszych p%yt w prasie niemieckiej.
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Tak, nasze albumy przyj!to bardzo cie-
p%o. Recenzenci docenili (wietnych instru-
mentalistów Goldberg Baroque Ensem-
ble i ich dyrygenta, Andrzeja Szadejko. 
Jedynymi zauwa#onymi mankamentami 
by%y kwestie niuansów j!zykowych u (pie-
waków solistów. Zespó% wzi$% to sobie do 
serca i do kolejnych nagra) zaprasza ju# 
wy%$cznie ludzi z krajów niemieckoj!zycz-
nych lub takich, którzy znakomicie znaj$ 
j!zyk.
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Na rynek tra'a oko%o 500 egzemplarzy 
ka#dego tytu%u. Bardzo nas cieszy, #e si! 
sprzeda%y, cho" troch! czasu to zaj!%o. Zwy-
kle dotyczy to starszych tytu%ów. Na razie nie 
planujemy dodatkowych t%ocze). Jeste(my  
w kontakcie z Bibliotek$ PAN. Je(li jej w%a-
dze zechc$ do'nansowa" kontynuacj! pro-
jektów, ch!tnie si! tym zajmiemy. Tymcza-
sem niektóre nasze tytu%y to ju# niemal bia%e 
kruki. Warto wi!c si! spieszy", bo to dobre 
nagrania.
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Wszystkie nasze tytu%y s$ dost!pne w Na-
xos Music Library. Tam problem wyczerpa-
nego nak%adu nie istnieje. Ci$gle si! zastana-
wiam, czy to nie jest przysz%o(" fonogra'i, 
ale na razie wielu ludzi chce mie" p%yt! na 
pó%ce. Podobnie jest, gdy kto( tak jak ja, pla-
nuje habilitacj!. Uznawanymi elementami 
dorobku artystycznego w Polsce pozostaj$ 
'zyczne produkty. Te cyfrowe wydaj$ si! 
zbyt ulotne i ma%o namacalne.
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Tak, cho" mam mocno mieszane uczucia 
zwi$zane z ostatnimi zmianami w regulami-
nie. Mog$ by" one du#ym utrudnieniem dla 
niektórych nurtów. Do tej pory ka#dy mia% 
swoj$ kategori!, w której przyznawano na-
grod!. Teraz có# z tego, #e nominacje nadal 
s$ przyznawane w 10 kategoriach, skoro po-
tem nagrody b!d$ tylko w trzech – „album 
roku”, „artysta roku” i „najwybitniejsze na-
granie muzyki polskiej”. Nie wiem, jak b!-
dzie mo#na zestawi" projekt klawesynowy 
z muzyk$ Frobergera z nagraniami symfo-
nicznymi Filharmonii Narodowej, czy now$ 
p%yt$ uznanego pianisty. To s$ kompletnie 
ró#ne (wiaty, których zestawienie mo#e za-
szkodzi" muzyce pi!knej, ale mniej popular-
nej. Niemniej, mamy nadziej!, #e mo#e b!d$ 
kolejne powody do (wi!towania sukcesu.
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