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Dariusz Przybylski
Already It Is Dusk
Requiem Records 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Szeroki przekrój muzyki – od późne-
go średniowiecza, po współczesność – ze 
wspólnym mianownikiem w postaci wi-
brującego brzmienia organów Hammon-
da. Tak można w skrócie opisać najnowszy 
album Dariusza Przybylskiego „Already  
It Is Dusk”, wydany nakładem Requiem 
Records.

Na całość składa się osiem utworów 
muzyki poważnej, opracowanych na 
wspomniane organy. Przepuszczenie dzieł 
Dufaya, Wacława z Szamotuł, Purcel-
la, Bacha, Cage’a, Pärta, Krzanowskiego  
i Góreckiego przez pryzmat instrumentu 
kojarzonego głównie z rockiem i jazzem 
to pomysł unikatowy. Na uwagę zasługuje 
dobór utworów – tytułowy „zmierzch" to 
słowo-klucz.

Przeważają kompozycje powolne, kon-
templacyjne, każące się zatrzymać na 
kilka minut w bezruchu, w kontrze do 
pędu współczesnego świata. Niezwykłe 
brzmienie hammonda – ciepłe i pulsu-
jące, a jednocześnie nabożne i mistyczne 
– jest elementem, który chroni ten mo-
ment zatrzymania od nudy. Dodatkowym 
smaczkiem jest łączenie organów z barwą 
kontratenoru (Jan Jakub Monowid) oraz 
perkusją (Leszek Lorent). Dzięki tym za-
biegom każdy utwór zyskuje wyrazisty 
koloryt.

„Already It Is Dusk” oferuje muzykę 
świeżą, oryginalną, wręcz egzotyczną 
brzmieniowo. Z pewnością warto się sku-
sić na tę podróż do innego wymiaru.    n

Aleksandra Chmielewska

Alfred Schnittke
Requiem
Dux 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Dzieła Alfreda Schnittke do dziś pozo-
stają nieodkryte przez wielu melomanów. 
Takim jest powstałe w połowie lat 70. 
XX wieku „Requiem”, wydane na płycie  
w wykonaniu Zespołu Instrumentalne-
go Filharmonii Podkarpackiej w Rze-
szowie, Chóru Wydziału Muzyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz solistów. 
Całość poprowadziła Bożena Stasiowska- 
-Chrobak.

To utwór ekspresyjny i pełen dra-
matycznych kontrastów. Innowacją 
w formule mszy żałobnej jest wyko-
rzystanie elektrycznych gitar i zesta-
wu perkusyjnego. Schnittke częściowo 
oparł swoje dzieło na skomponowanym 
wcześniej Kwintecie fortepianowym, 
dedykowanym zmarłej matce. Zastoso-
wanie instrumentów elektrycznych oraz 
ilustracyjna melodyka czynią utwór 
przystępnym dla szerokiego odbiorcy, 
nie naruszając przy tym formuły mszy 
żałobnej. Ogromne wrażenie robi ze-
stawienie głosów chóru z podziałem na 
partie żeńskie i męskie, a także powaga 
utworu, świetnie przekazana przez rze-
szowskich muzyków.

Program uzupełnia cykl „Trzech pie-
śni religijnych na chór mieszany”. Od-
wołują się do muzyki cerkiewnej, a więc 
nie burzą klimatu modlitewnej zadumy.

Piękno i uduchowienie muzyki pod-
kreśla staranna, przestrzenna rea- 
lizacja.    n

Robert Ratajczak

Irina Chukovskaya
Schumann
Dux 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Irina Czukowska dysponuje charak-
terystycznym stylem gry, rozpoznawal-
nym zarówno w repertuarze romantycz-
nym, jak i współczesnym.

Na nowej płycie pianistki znajdziemy 
zestaw trzech utworów fortepianowych 
Roberta Schumanna, powstałych w la-
tach 30. XIX wieku. Są to: „Intermezzo, 
op. 4”, „Fantasiestücke, op. 12” oraz cykl 
„4 Klavierstücke, op. 32”. Tak ułożony 
program w pełnym wdzięku wykonaniu 
zapewnia godzinny seans z muzyką się-
gającą w zakamarki duszy. To zarazem 
ciekawy przegląd utworów fortepia-
nowych Schumanna, poprzedzających 
powstanie genialnego cyklu „Kreis- 
leriana”.

Osią całej płyty jest „8 utworów fanta-
stycznych, op. 12”, dedykowanych brytyj- 
skiej pianistce Annie Robinii Laidlaw.

Miłośnicy Schumanna doskonale zda-
ją sobie sprawę z faktu, że interpretacje 
jego utworów na fortepian wymagają 
wyjątkowej zdolności uchwycenia du-
cha kompozycji. Warto się wsłuchać 
w grę rosyjskiej pianistki, która w ide-
alnych proporcjach łączy pasję z tech-
niczną precyzją. Czukowska jest niczym 
poeta recytujący wiersze. Jej muzykal-
ność nadaje każdej nucie głęboki wyraz 
i śpiewność. Gra bardzo kobieco, odkry-
wając przed słuchaczem emocjonalność 
i piękno muzyki Schumanna.    n

Robert Ratajczak
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McIntosh Laboratory Inc., produkujący ręcznie swoje legendarne urządzenia 
w Binghamton, NY od 1949 roku, jest najczęściej nagradzaną marką w historii 
Hi-End. Do tej pory zdobył ponad 500 nagród i wyróżnień. 
To wielkie dziedzictwo zawarte jest w każdym nowym urządzeniu, ponieważ 
tradycja zobowiązuje... od 68 lat. 
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