
Recenzje płyt klasyka

92 Hi•Fi i Muzyka 12/16

Tutti virtuosi
Trombastic
For Tune 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Jeden z recenzentów uznał ten album za 
świetny podkład muzyczny niedzielnego 
śniadania. Z tego punktu widzenia można 
dodać: niejednego śniadania. W zależno-
ści od daty, okazji, zestawu gości przy stole,  
a także wydarzeń poprzedzających i na-
stępujących, można dobrać odpowiedni 
utwór: kolędę („Pieśń o narodzeniu Pań-
skim” Wacława z Szamotuł), skargę miłosną 
(anonimowe „Służyłem ja tobie”), opowieść  
o wakacjach w ciepłych krajach („Retour de 
Madagascar” Caroubela), sygnał do wyru-
szenia na polowanie („Courant de battalia” 
Praetoriusa) czy akompaniament do ogni-
stego tańca („Spagnoletta” Praetoriusa).

Muzyka, z którą zaprzyjaźnią się współ-
cześni odbiorcy (i wcale nie muszą to być ko-
neserzy), pochodzi z trzech dawnych epok – 
średniowiecza, renesansu i baroku, z różnych 
krajów Europy. Cechą wspólną jest to, że zo-
stała zaaranżowana na zespół puzonów histo-
rycznych Trombastic – grupę ośmiu wirtu-
ozów puzonu, którzy dmą w ustniki (oprócz 
puzonu niektórzy grają również na trąbkach 
i perkusji) z wielką energią, blaskiem, rado-
ścią, a jednocześnie z imponującą biegłością 
i precyzją. Puzoniści Trombastic zaprosili do 
udziału w projekcie dziesięcioro wybitnych 
wykonawców muzyki dawnej, wzbogacając 
podstawowy skład m.in. o dodatkowe trąbki, 
harfę, dudy, skrzypce, rozmaite perkusjona-
lia i śpiew. Ciekawym akcentem jest dźwięk 
ludowych ptaszków (do dziś można kupić 
na jarmarkach gliniane okarynki w kształcie 
kogutka). 

Powstała płyta żywa, mieniąca się na-
strojami i rytmami, po prostu „wciągają-
ca”. W dwóch słowach: Trombastic bom-
bastic!   n

Hanna i Andrzej Milewscy

Wieniawski/Kania
Cello Sonatas
Błażej Goliński (wiolonczela)
Radosław Kurek (fortepian)
Anagram 2016

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Wielu kompozytorów i wiele utworów  
z historii polskiej muzyki czeka na po-
nowne odkrycie. Józef Wieniawski (1837- 
-1912), niegdyś rozwijający karierę „łeb  
w łeb” z bratem jako jego nadworny akom-
paniator i nie tylko, dziś, w porównaniu ze 
skrzypkiem-wirtuozem Henrykiem, cieszy 
się o wiele mniejszym zainteresowaniem  
i uznaniem. 

A przecież pozostawił po sobie szereg 
kompozycji, w tym sonatę E-dur op. 26 na 
wiolonczelę i fortepian (1875). Przypomnia-
na na scenach koncertowych przed dekadą, 
doczekała się oto za sprawą firmy Anagram 
drugiego nagrania w dziejach. Jest to dzieło 
prezentujące najlepsze cechy dojrzałego ro-
mantyzmu: rozmach, emocjonalność, kon-
trasty nastrojów, tempa i dynamiki; wirtu-
ozerię podporządkowaną ekspresji.

Na omawianym tutaj krążku znalazło się 
jeszcze jedno odkrycie – Sonata a-moll na 
wiolonczelę i fortepian (1867) Emanuela 
Kani (1827-1887), dziś niemal zupełnie za-
pomnianego warszawskiego kompozytora, 
pianisty i organisty. Utwór, pełen melodyj-
nych tematów i efektownych ozdobników, 
niedawno został wydany z rękopisu przez 
Błażeja Golińskiego, który jest tu także wy-
konawcą partii wiolonczeli. 

Goliński gra pięknym, soczystym, głę-
bokim dźwiękiem, subtelnie cieniując 
kolorystykę. Znakomicie brzmią błysko-
tliwe, ruchliwe fragmenty finałowej czę-
ści kompozycji Kani i mroczne kantyleny 
Wieniawskiego. Radosław Kurek przy 
fortepianie jest wymarzonym partnerem  
w sonatowych dialogach.   n

Hanna i Andrzej Milewscy

Mariusz Przybylski
Musica in forma di rosa
Dux 2016

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Płyta „Musica in forma di rosa” jest ostat-
nią pozycją zrealizowaną w ramach progra-
mu Europejskiego Centrum Muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego – projektu promującego 
trzynastu młodych polskich kompozytorów. 
Dariusz Przybylski należy do czołówki tej 
grupy – pod względem twórczej płodności  
i różnorodności, liczby wykonań i wydanych 
nagrań. Okazał się utalentowanym autorem 
dzieł operowych („Orphée”) i sakralnych 
(„Passio”), kameralistyki i liryki wokalnej. 

Najnowszy album przedstawia go jako 
kompozytora utworów orkiestrowych; za-
rejestrowane kompozycje pochodzą z lat 
2010-2015.

Inspirację do napisania trzech spośród 
nich Przybylski zaczerpnął z tradycji literac-
kiej. Tytułowy utwór jest hołdem złożonym 
zamordowanemu reżyserowi filmowemu 
i pisarzowi – Pierowi Paolo Pasoliniemu 
– i nawiązuje do tytułu tomu jego wierszy. 
Kompozytor pokusił się o dźwiękową ilu-
strację podróży do wnętrza róży. Aby poznać 
tajemnicę piękna, trzeba zerwać kolejne 
płatki. Ceną poznania są ból i śmierć, wy-
rażone w chropawej, rozrywanej kantylenie 
skrzypiec (sugestywna interpretacja Patrycji 
Piekutowskiej). 

Koncert akordeonowy, zatytułowany cy-
tatem z „Odysei”, poprzez swoistą dekom-
pozycję i degradację partii solowej (wirtuoz 
Maciej Frąckiewicz doskonale oddał ten za-
mysł) staje się monologiem zagubionego wę-
drowca. „Katabasis” to symfoniczny reportaż 
z zejścia do piekieł. Koncert wiolonczelowy 
po mistrzowsku kontynuuje linię najlep-
szych dokonań muzyki współczesnej w tej 
konkurencji.   n

Hanna Milewska


