
Pavarotti – The Duets
Adams, Bocelli, 
Bono, Clapton, Sting i inni
Decca 2008
Dystrybucja: Universal
Interpretacja: !!!!" (za Pavarottiego)
Realizacja: !!!""

W latach 80., kiedy przesta!y mu wy-
starczaç spektakle i nagrania operowe,
Pavarotti zaczà! si´ pojawiaç na wielkich
koncertach plenerowych, na imprezach
charytatywnych i cz´sto, dla czystej
przyjemnoÊci odmiany, zaprasza! naj-
wi´ksze gwiazdy muzyki popularnej 
i rockowej, by zaÊpiewa!y z nim w du-
ecie. Mo˝na wr´cz mówiç o pewnej mo-
dzie w Êrodowisku pop-celebrytów na
wyst´py z brodatym tenorem. Na p!ycie
Dekki znalaz!o si´ czternaÊcie utworów 
z lat 1993-2000. Poza dwoma przypad-
kami (zespó! Eurythmics oraz po!àczone
si!y U2 i Briana Eno) sà to duety z „po-
jedynczymi” wykonawcami z ró˝nych
parafii i generacji, od Franka Sinatry 
po Sheryl Crow, od Eltona Johna po
Mari´ Carey.

Pavarotti spotyka si´ ze swymi goÊçmi
na rozmaitych terytoriach. Zach´ca ich
do wycieczki na teren muzyki powa˝nej
(Sting w „Panis Angelicus” Césara 
Franka; Crow w „La ci darem la mano” 
z opery Mozarta); innym zaÊ razem 
pojawia si´ w repertuarze typowym 
dla partnerów („My Way” Sinatry; „The
Magic of Love” Lionela Richie). 

I trzeba przyznaç, ˝e ze wszystkich
starç wychodzi zwyci´sko. Potrafi nie
tylko zaimponowaç elastycznà frazà, lecz
tak˝e Êwietnie czuje charakter piosenek,
a jeÊli chodzi o skal´ g!osu, d!ugoÊç 
oddechu i intonacj´ – prawie nikt nie
dotrzymuje mu kroku. Najlepiej uda!o
si´ to Celine Dion dzi´ki solidnemu
warsztatowi wokalnemu; najwi´ksza tre-
ma Êcisn´!a gard!o Stinga. Pouczajàca
p!yta dla pedagogów Êpiewu… "

Hanna i Andrzej Milewscy
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Bach
Cantatas vol. 25
Fuge, Tyson, Lunn, Taylor – CD 1; 
Davislim, Loges, Agnew, Iconomou – CD 2
The Monteverdi Choir
The English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner
Soli Deo Gloria 2008
Dystrybucja: C.M.D.
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Kolejny tom serii, dokumentujàcej mile-
nijnà pielgrzymk´ wspó!pracowników Gar-
dinera, zawiera dwie p!yty. Ka˝da z zesta-
wem trzech kantat, odpowiednio na: piàtà
niedziel´ po Wielkanocy i na niedziel´ po
Wniebowstàpieniu.

Pierwszy program muzykujàcy pielgrzy-
mi wykonali w Dreênie, w Annenkirche.
KoÊció! przetrwa! aliancki nalot, a zespó!, 
w którym liczebnie dominujà byli alianci,
czu! si´ tu, jak wspomina Gardiner, nieswo-
jo. Obaw´ wzmaga! fakt, ˝e wyst´powa!
przed krajanami Bacha, a wi´c poniekàd za-
wióz! drewno do lasu. Na szcz´Êcie spotka!
si´ z goràcym przyj´ciem. 

Program drugiego krà˝ka zarejestrowano
w Anglii, w Êredniowiecznym opactwie
Sherborne, a za puent´ kantat pos!u˝y! 
pi´ciog!osowy motet Johanna Christopha 
Bacha (1642-1703).

W obu koncertach biorà udzia! ten sam
chór i orkiestra – jak zwykle na najwy˝-
szym poziomie. Kantaty z albumu obfitujà
w pi´kne solówki, zw!aszcza skrzypiec 
i oboju, a muzycy Gardinera wykonujà je
rewelacyjnie.

Nie zachwycajà natomiast wszyscy woka-
liÊci. Joanne Lunn Êpiewa dêwi´czniejszym 
i bardziej gi´tkim sopranem ni˝ Katharine
Fuge. G!os Panajotisa Iconomou ma g!´bo-
kie, ciemne brzmienie, w przeciwieƒstwie
do jasnego, rozwibrowanego bas-barytonu
Stephana Logesa. Obu tenorów (Davislim,
Agnew) cechuje ˝arliwoÊç. Z altów wybiera-
my precyzyjnego i obdarzonego niezwyk!à
barwà Robina Tysona. P!ytowe pielgrzymo-
wanie trwa. "

Hanna i Andrzej Milewscy

The Sicilian
Roberto Alagna
Deutsche Grammophon 2009
Dystrybucja: Universal
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

W rodzinie w!oskich emigrantów, osia-
d!ej na przedmieÊciu Pary˝a, Roberto by!
pierwszym dzieckiem urodzonym poza
ojczyznà. Niedzielne poobiednie Êpiewa-
nie sycylijskich piosenek przy gitarach by-
!o jak wyprawa do bajecznego „Êwiata
równoleg!ego”. Na ósme urodziny dosta!
wymarzonà gitar´ i chocia˝ w doros!ym
˝yciu obra! zawód Êpiewaka operowego,
w g!´bi duszy pozosta! Sycylijczykiem,
szukajàcym swych korzeni w muzyce lu-
dowej ze s!onecznej wyspy. 

Âwiadczy o tym jego najnowsza p!yta,
zatytu!owana po prostu „Sycylijczyk”.
Znajdziemy na niej 12 tradycyjnych pio-
senek sycylijskich, ko!ysank´ napisanà
przez Alagn´ z bratem oraz piosenk´
opartà na temacie Nino Roty z filmu „Oj-
ciec chrzestny”.

Tylko ten ostatni utwór jest wykonywa-
ny po w!osku; pozosta!e – w dialekcie syra-
kuzaƒskim. Dominujà weso!e walczyki 
i szaleƒcze tarantele, od których kr´ci si´ 
w g!owie. Teksty opowiadajà o podstawo-
wych uczuciach – mi!oÊci, radoÊci i t´skno-
cie. Alagna nasyca interpretacj´ emocjami 
i entuzjazmem. Czuje si´ w tym repertu-
arze jak ryba w wodzie i, jak zapewnia, b´-
dzie go Êpiewa!, dopóki starczy si!.

To nagranie znakomite. Rzadko si´
zdarza, aby Êpiewak na co dzieƒ stosujàcy
operowà emisj´ g!osu (cokolwiek byÊmy
sàdzili o braku konserwatoryjnej edukacji
w biografii s!ynnego tenora) potrafi! 
w takim stopniu „odzyskaç” g!os natural-
ny, nieszkolony – lecz efektowny, uwodzi-
cielski i zara˝ajàcy energià (fantastyczne
melizmaty w „Carrettieri”).

Perfekcja aran˝acyjna i realizacyjna do-
datkowo zach´ca do poznania „Sycylij-
czyka”. "

Hanna i Andrzej Milewscy
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Fauré, Franck
Violin sonatas
Krzysztof Jakowicz (skrzypce)
Waldemar Malicki (fortepian)
Dux 2008

Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!"

Inspiracji dla powstania tej p!yty trzeba
szukaç w literaturze. Francuzi – César
Franck i Gabriel Fauré – nale˝eli do ulu-
bionych kompozytorów Marcela Prousta,
stàd twórczoÊç obu znalaz!a odzwiercie-
dlenie w wàtkach muzycznych s!ynnego
cyklu powieÊciowego „W poszukiwaniu
straconego czasu”. 

Do swych ulubionych utworów Proust
zalicza! sonaty skrzypcowe: A-dur
Faurégo (1876) i A-dur Francka (1886) –
obie zarejestrowali dla Duxu skrzypek
Krzysztof Jakowicz i pianista Waldemar
Malicki. Trzeba podkreÊliç, ˝e obaj sà 
w tym nagraniu równorz´dnymi partne-
rami, a ich instrumenty prowadzà dialog 
i wzajemnie si´ wspierajà. Odpowiednie-
mu rozk!adowi proporcji sprzyja udana
realizacja techniczna.

Niepowtarzalnà wartoÊcià tego albumu
jest brzmienie skrzypiec. I nie chodzi jedy-
nie o dobór strun i swoiste cechy szlachet-
nego instrumentu, lecz o sposób wydo-
bywania dêwi´ku – cudownà mi´kkoÊç 
i elastycznoÊç frazy (Andante w sonacie
Faurégo), s!odycz vibrata, precyzj´ prowa-
dzenia smyczka (Allegro vivo w sonacie
Faurégo) i niuansowanie si!y jego nacisku.
Od pierwszego wejÊcia skrzypiec w sonacie
Faurégo po fina! sonaty Francka (brawu-
rowe Allegretto poco mosso) utrzymuje
si´ fascynujàca aura sonorystyczna, wielo-
barwna, o cieniowanej dynamice i pulsu-
jàcym napi´ciu. Mimo oczywistych ró˝nic
mi´dzy sonatami i cz´Êciami utworów s!u-
chacz odnosi wra˝enie ciàg!oÊci narracyj-
nej, a pi´çdziesi´ciominutowy program
stanowi spójnà ca!oÊç. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Carl Philipp Emanuel Bach
Concerti a flauto 
traverso obligato – II
Alexis Kossenko – flet
Arte dei Suonatori
Alpha 2009
Dystrybucja: CMD
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

W swoich czasach C. P. E. Bach by! powa-
˝any i traktowany niczym ojciec przez naj-
wybitniejszych przedstawicieli epoki. Za-
chwyca! si´ nim Beethoven, uwielbia! go
Mozart, docenia! Haydn. I choç jego szcze-
gólny wp!yw na muzyk´ niemieckà zazna-
czy! si´ na gruncie twórczoÊci fortepianowej,
to inne utwory tak˝e zas!ugujà na uwag´. 

Niedawno ukaza!a si´ druga cz´Êç kon-
certów na flet poprzeczny, nagrywanych
przez Alexisa Kossenko i Arte dei Suonato-
ri. W tej interpretacji zapowiadajà one nie
tylko rych!e nadejÊcie klasycyzmu w postaci
stylu galant, ale dryfujà w stron´ roman-
tycznoÊci. C. P. E. Bach by! jednym z g!ów-
nych przedstawicieli Sturm und Drang 
w muzyce. Nie dziwià wi´c dzikie harmonie
i nag!e zmiany akcji. Z drugiej strony, 
w wolnych cz´Êciach powraca spokój i !a-
godny klimat muzyki dworskiej. 

Nasi muzycy poszli w swojej wizji nawet
dalej. Cz´Êci szybkie zagrali w tempach iÊcie
szaleƒczych, zmuszajàc solist´ do karko!om-
nych wyczynów, z których jednak wybrnà!
zwyci´sko. Wolne cz´Êci pokazano nato-
miast jako rodzaj pieÊni bez s!ów, z du˝à ilo-
Êcià muzycznych westchnieƒ w postaci pauz
i tkliwych, niezwykle delikatnych fraz. 

Mo˝na wi´c powiedzieç: „woda i ogieƒ”
albo: „piek!o i niebo”. Czy to s!uszne podej-
Êcie? Na pewno nowoczesne. Arte dei Su-
onatori, jak zawsze, prezentujà najwy˝szà
klas´, jeÊli chodzi o precyzj´ i muzykalnoÊç.
Kossenko to wirtuoz i czarodziej fletu. Po!à-
czenie da!o kolejnà udanà p!yt´ z muzykà
prze!omu baroku i klasycyzmu. Szkoda, ˝e
w nagraniu zabrak!o g!´bszego basu, bo so-
prany brzmià Êwietnie. "

Maciej ¸ukasz Go!´biowski

Penderecki
Works for Cellos 
and Orchestra
Ivan Monighetti, Arto Noras, 
Rafa! Kwiatkowski (cellos)
Warsaw National Philharmonic Orchestra/Antoni Wit
Naxos 2008
Dystrybucja: CMD
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Utwory na tej p!ycie u!o˝ono w zaskaku-
jàcej kolejnoÊci – najpierw dwie kompozy-
cje ju˝ z XXI wieku, a na koniec jedna z ro-
ku 1964. Kontrast mi´dzy dzisiejszym, neo-
-neoklasycznym Pendereckim a czo!owym
awangardzistà sprzed czterech dekad jest
uderzajàcy. A czy przebyta droga Êwiadczy 
o ambitnym rozwoju czy zdradzie idea!ów
estetycznych – niech melomani pozostanà
przy swoich zdaniach.

Kontrast jest faktem, ale i wartoÊç muzyki
– niezaprzeczalna. Najciekawszy, moim zda-
niem, punkt programu stanowi Concerto
Grosso Nr 1 na trzy wiolonczele i orkiestr´ 
z roku 2000. Trzydziestopi´ciominutowy
utwór budzi skojarzenia z tragedià antycznà:
wiolonczele to trzech aktorów na scenie, 
a orkiestra pe!ni funkcj´ chóru. Dramatur-
gia te˝ odpowiada klasycznym kanonom –
Adagio na poczàtek i koniec, kulminacja 
nast´puje w Allegro con brio, a poszczegól-
ne cz´Êci – to odpowiedniki epejzodionów.
Wiolonczele pierwszorz´dnych solistów
(Monighetti, Noras, Kwiatkowski) toczà pa-
sjonujàcà rozmow´, rozpi´tà emocjonalnie
pomi´dzy agresjà a czu!oÊcià.

Largo, napisane w 2003 na zamówienie
MÊcis!awa Rostropowicza, jest natomiast
monologiem wiolonczeli (energiczny Arto
Noras) na tle orkiestry. Konstrukcja oparta
na d!ugich solowych sekwencjach nie nu˝y
dzi´ki zastosowaniu szerokiej gamy artyku-
lacyjnej i dynamicznej.

Sonata na wiolonczel´ i orkiestr´ (1964)
niezawodnie wywo!a dyskomfort s!uchowy.
Uleczymy go ponownym odtworzeniem
utworu pierwszego. "

Hanna Milewska
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