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Amore Infinito
Songs Inspired by
the Poems of John Paul II

Bach
Jesu, deine Passion

Plácido Domingo
Deutsche Grammophon 2008
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
≤≤≤≥≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

(Cantatas BWV 22, 23, 127 & 159)
Collegium Vocale Gent/Philippe Herreweghe
Harmonia Mundi 2008
Dystrybucja: CMD
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≤

Pomys∏odawcà tego nagrania jest Plácido
Domingo. Postanowi∏ on Êpiewem zaÊwiadczyç o szacunku, jakim darzy∏ nieod˝a∏owanego Papie˝a Polaka. Uwa˝a go za najwi´kszego z ludzi, których dane mu by∏o poznaç.
Wyznaje, ˝e wybór Jana Paw∏a II powita∏
jako zwiastun koƒca komunizmu i si∏´,
wspomagajàcà dzia∏alnoÊç robotników
zrzeszonych w „SolidarnoÊci”.
Domingo, katolik, zainteresowa∏ si´ te˝
poezjà papie˝a. „Tryptyk rzymski”, jako
utwór skomplikowany filozoficznie, zostawi∏ poza polem zainteresowaƒ. Do umuzycznienia (przez zaprzyjaênionych kompozytorów) wybra∏ wiersze m∏odego Karola
Wojty∏y – o Bogu, duszy, pracy i matce.
Wykonywane sà po hiszpaƒsku, w∏osku
i angielsku. Do udzia∏u w projekcie Domingo zaprosi∏ wokalistów m∏odszego pokolenia: Josha Grobana, Katharine Jenkins,
Andre´ Bocellego, Vaness´ Williams i Plácido Domingo juniora. W pi´ciu utworach
wyst´pujà w duecie ze s∏ynnym Êpiewakiem,
ale, szczerze mówiàc, nie wnoszà nic od
siebie. Jedynie Vanessa Williams próbuje
zaznaczyç w∏asny styl i temperament, urozmaicajàc lini´ melodycznà.
Piosenki utrzymano w archaicznej, kiczowatej poetyce przebojów festiwalu w San
Remo z lat 70. Sà to proste, doÊç monotonne i mi∏e dla ucha melodie w orkiestrowej
aran˝acji, opartej na fundamencie sekcji
smyczkowej, z dyskretnymi solówkami
oboju, fletu czy harfy. Domingo tylko raz
porzuca ciepe∏ko na rzecz Êpiewu pe∏nego
emocji – w fina∏owym utworze „Madre”.
Po stokroç wol´ Jana Paw∏a II przerobionego na rapera (hit „Pater Noster”) ni˝
sprowadzonego do roli tekÊciarza. ≤
Hanna Milewska

W roku 1723, kiedy Bach stara∏ si´ o posad´ kantora w koÊciele Êw. Tomasza w Lipsku, przedstawi∏ jako próbk´ mo˝liwoÊci
dwie kantaty – BWV 22 „Jesus nam zu sich
die Zwölfe” i BWV 23 „Du wahrer Gott
Und Davids Sohn”. Wykonano je w czasie
mszy w niedziel´ przed Wielkim Postem.
Muzyka zrobi∏a wra˝enie – Bach otrzyma∏
presti˝owe stanowisko, a pami´tny dla siebie dzieƒ roku liturgicznego uczci∏ potem
jeszcze dwiema kantatami – BWV 127
„Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott”
i BWV 159 „Seht, wir gehn hinauf gen Jerusalem”. Wszystkie te utwory, zapowiadajàce
M´k´ Paƒskà, znalaz∏y si´ na p∏ycie zespo∏u
Philippe’a Herreweghe.
Problem: có˝ nowego mo˝na napisaç
o p∏ycie sygnowanej „Herreweghe”? Niezmiennie – najwy˝sza jakoÊç wykonawcza,
realizacyjna i intelektualno-emocjonalna.
Przejrzyste plany akustyczne pozwalajà si´
rozkoszowaç szlachetnym brzmieniem orkiestrowego tutti i solówek, w tym oczywiÊcie oboisty Marcela Ponseele. Ascetyczny
chór (zaledwie potrójna obsada g∏osów) zachwyca Êwietnà dykcjà w zespo∏owych modlitwach wieƒczàcych ka˝dà z kantat.
WÊród czworga wypróbowanych i trafnie
zestawionych solistów ucho przykuwa kanadyjski alt m´ski o unikalnej barwie g∏osu,
Matthew White. Wraz z niebotycznym sopranem Dorothee Mields w niezapomniany
sposób interpretujà duetto „Du wahrer
Gott Und Davids Sohn” (BWV 23). Silne
wra˝enie robi dramatyzm Petera Kooya
w recytatywie „Wenn einstens die Posaunen
schallen” (BWV 127). Wypróbowani
wspó∏pracownicy Herreweghe znów zgotowali melomanom uczt´. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy

Debussy
Preludes
– Livre I. Children’s Corner
Nelson Freire (piano)
Decca 2008
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≤

„Debussy’ego cechuje wielka wra˝liwoÊç. Powierzchowne by∏oby postrzeganie
go jedynie jako mistrza barwy. W jego muzyce jest wiele serca i duszy” – mówi Nelson Freire, ale – cokolwiek by nie sàdziç –
podstawà przekazania najsubtelniejszych
treÊci klimatycznych jest technika.
T´ Freire ma imponujàcà. Do perfekcji
opanowa∏ tajniki artykulacji – zw∏aszcza zaÊ
gr´ portato; w jego przypadku prawy peda∏
fortepianu nie s∏u˝y do maskowania braku
precyzji i rozplamiania dêwi´ku, lecz do
rozmno˝enia artykulacyjnych podtypów,
i to w ramach poszczególnych preludiów.
Arcydzie∏em takiego niuansowania sà
„Minstrels”. Freire potrafi si´ te˝ popisaç
pot´˝nym uderzeniem („Le Vent dans la
plaine”). Zaskakuje wartkie tempo „Dziewczyny o w∏osach jak len” – to preludium
staje si´ nie tyle refleksyjnà impresjà, co weso∏à balladà.
Przy dba∏oÊci o szczegó∏y tekstu Freire nie
traci z pola s∏yszenia magicznej nastrojowoÊci tej muzyki. Stosunkowo najmniej tej
magii wydoby∏ z „Clair de lune”, wieƒczàcego p∏yt´.
Brazylijski artysta, o dziwo, nie nagra∏ od
razu II ksi´gi preludiów (szkoda), lecz
spuentowa∏ ich pierwszà transz´ miniaturami z „Kàcika dzieci´cego”. Wybierane
ch´tnie na koncertowe bisy drobiazgi fortepianowe w wykonaniu Nelsona Freire to
prawdziwa rewelacja. Maestria, brawura,
swoboda, poczucie humoru, s∏owem: zabawa na najwy˝szym poziomie („Golliwogg’s Cake-Walk”!).
Nagranie zrealizowano wyÊmienicie.
˚ywa, klarowna akustyka – na to zas∏uguje
Debussy. Ba, on tego wymaga! ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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Weber
Clarinet Concertos

Eugeniusz Bodo
wÊród gwiazd ekranu

Maria Joao Pires
Chopin

Fabio Di Casola
Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg
Juri Gilbo
Sony Classical 2009
Dystrybucja: Sony BMG
Interpretacja:
≤≤≤≤≤
Realizacja:
≤≤≤≤≥

4Ever Music 2008
Dystrybucja: Warner Music

Deutsche Grammophon 2009
Dystrybucja: Universal

Interpretacja:
Realizacja:

Interpretacja:
Realizacja:

Choç ju˝ Mozart zachwyca∏ si´ klarnetem, wcià˝ nie cieszy si´ on takà popularnoÊcià, jak jego starsi bracia – obój czy flet.
Liczba nagraƒ muzyki klarnetowej tak˝e
jest znacznie mniejsza ni˝ innych instrumentów d´tych drewnianych, mo˝e z wyjàtkiem fagotu. Tym cenniejsze jest wydanie dwóch koncertów Webera i jego kwintetu klarnetowego w wersji na orkiestr´
smyczkowà. Solistà na p∏ycie jest Szwajcar
Fabio Di Casola. W swoim kraju cieszy si´
sporà popularnoÊcià. Obecnie pracuje jako wyk∏adowca w Akademii Sztuk w Zurichu oraz koncertuje praktycznie ze wszystkimi szwajcarskimi orkiestrami. W 1998
roku jury i publicznoÊç konkursu w Genewie wybra∏y go artystà roku. Najwyraêniej
zas∏u˝enie. Brzmienie Casoli jest mi´kkie
i subtelne. Dêwi´k wyprowadzony ∏adnie
i pewnie, intonacja bezb∏´dna, a technika –
znakomita. Muzyk´ Webera potraktowa∏
jako mo˝liwoÊç pokazania siebie zarówno
jako wirtuoza, czarodzieja dêwi´ku, jak
i romantyka. Jego interpretacja jest swobodna i skrzy si´ zdobieniami, lecz jednoczeÊnie pozostaje liryczna i Êpiewna.
Rosyjska orkiestra kameralna towarzyszy soliÊcie pewnie, choç niekiedy troch´
ospale. Zauwa˝alnie ci´˝ki smyczek to coÊ,
czego w muzyce Webera nale˝a∏oby unikaç. Na szcz´Êcie, na pierwszym planie zawsze jest jasny, ruchliwy i filuterny klarnet
Casoli. Warto go pos∏uchaç, tym bardziej,
˝e nagranie zrealizowano w formacie
SACD i brzmi naprawd´ dobrze. Do∏o˝y∏bym tylko troch´ wi´cej powietrza we fragmentach tutti, ale to mankament do prze˝ycia w nagraniu solisty z orkiestrà. ≤
Maciej ¸ukasz Go∏´biowski
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Choç naszej stolicy tak˝e w latach 30. daleko by∏o do Hollywood, to jednak mieliÊmy swoje gwiazdy. Eugeniusz Bodo by∏
jednà z najwi´kszych. Jego ˝ycie pilnie Êledzili dziennikarze; panowie podziwiali za
styl i klas´, a panie wzdycha∏y, zalotnie trzepoczàc rz´sami.
Opisywany album to próba zebrania piosenek, które Bodo Êpiewa∏ w przedwojennych polskich filmach. Znajdziemy tu takie
przeboje, jak „Baby” z filmu „Zabawka”
(1933) albo „Ju˝ taki jestem zimny draƒ”
z „PieÊniarza Warszawy” (1934). Niektóre
piosenki Bodo Êpiewa w duecie z innymi
ówczesnymi s∏awami – Lucynà Szczepaƒskà, Hankà Ordonównà czy jego ukochanà
Tahitankà – Reri. Ca∏oÊç dope∏niajà nagrania filmowych szlagierów w wykonaniu
Adolfa Dymszy, Toli Mankiewiczówny,
Aleksandra ˚abczyƒskiego czy Lody Halamy. Wszystkie sà wspomnieniem czasów,
które bezpowrotnie min´∏y.
S∏uchajàc tekstów Tuwima, Schlechtera,
Jurandota, Starskiego albo Hemara, a˝ ˝al
bierze, ˝e dziÊ brak takich poetów w show-biznesie. Kompozytorzy pokroju Warsa
te˝ si´ jakoÊ nie chcà pojawiç. I czy ktoÊ dziÊ
wpad∏by na to, by pisaç o ekspresie Warszawa-W∏adywostok? Wiele w tych piosenkach prawdy, uroku i pi´kna, choç przecie˝
pisano je zwyczajnie dla rozrywki oraz by
przyciàgnàç do kin publicznoÊç.
Bodo Êpiewa z nienagannà dykcjà, czysto
i wyraênie w czasach, gdy nie znano jeszcze
monta˝u dêwi´ku. I tylko gdzieÊ w duchu
smutno si´ robi, ˝e ten znakomity artysta
zakoƒczy∏ ˝ycie w tak tragiczny sposób,
umierajàc w sowieckim obozie na Syberii.
JakoÊç nagraƒ – oczywiÊcie archiwalna, ale
komu to przeszkadza? ≤
Maciej ¸ukasz Go∏´biowski

≤≤≤≤≥
≤≤≤≥≥

Po latach przerwy Maria Joao Pires ponownie wesz∏a do studia, by zarejestrowaç
osobiÊcie wybrany zestaw utworów z dojrza∏ego okresu twórczoÊci Chopina. Dwup∏ytowy album zawiera trzy wi´ksze dzie∏a – sonat´ h-moll, poloneza-fantazj´
As-dur oraz sonat´ na fortepian i wiolonczel´. Do wykonania tej ostatniej Portugalka zaprosi∏a m∏odego wiolonczelist´
Paw∏a Gomzjakowa. Ponadto mo˝emy
pos∏uchaç dwóch wybranych nokturnów
z opusu 62, oÊmiu mazurków op. 59, 63
i 67 i trzech walców op. 64. Zestaw tak pokaêny, ˝e omówienie go w krótkiej recenzji to jedynie próba uogólnionej refleksji.
Pires odbiera tekst Chopina dos∏ownie
i tak te˝ go interpretuje. Gra pe∏nym, du˝ym dêwi´kiem. Wygrywa wszystkie nuty
z iÊcie bachowskà precyzjà i nie pozwala
sobie na wi´kszy sentymentalizm. Ta dba∏oÊç o detale nie zawsze sprawdza∏a si´
w sonacie h-moll, choç jej fina∏ i cz´Êç III
nale˝y doceniç. Bardzo zgrabnie i finezyjnie zabrzmia∏y walce, ale trudno je by∏o
odró˝niç od mazurków. Problem to doÊç
cz´sty u wykonawców z nies∏owiaƒskà
duszà. Najpi´kniejsze okaza∏y si´ jednak
nokturny. Pires jest mistrzynià kreowania
nastroju wyciszenia, spokoju i zadumy,
b´dàcego kwintesencjà tej formy muzycznej. W sonacie wiolonczelowej warto
podkreÊliç zaanga˝owanie Gomzjakowa,
który wydoby∏ pi´kno i dramaturgi´ stosunkowo ma∏o docenianego utworu.
Troch´ szkoda, ˝e realizatorzy DG nagrali fortepian dosyç g∏ucho i niskie rejestry otrzyma∏y form´ bardziej rozmytà,
ni˝ by si´ chcia∏o. ≤
Maciej ¸ukasz Go∏´biowski
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Melcer
Piano concertos
Joanna ¸awrynowicz (fortepian)
Koszalin Philharmonic Orchestra/Ruben Silva
Acte Préalable 2008
Interpretacja:
≤≤≤≥≥
Realizacja:
≤≤≤≥≥

Henryk Melcer (1869-1928) nale˝a∏
w swoich czasach do najwy˝ej cenionych
europejskich pianistów i pedagogów.
Âwiadczà o tym: studia u Teodora Leszetyckiego w Wiedniu, recitale w metropoliach od Pary˝a po Petersburg, posady
profesora konserwatoriów w Helsinkach,
Wiedniu, Lwowie i Warszawie oraz dyrektorowanie Filharmonii i Operze Warszawskiej. By∏ równie˝ Êwietnym kompozytorem, a jego utwory drukowa∏y presti˝owe
oficyny. Potomnym pozostawi∏ przede
wszystkim dwa koncerty fortepianowe,
które przynios∏y mu laury konkursów
w Berlinie (1895) i Lipsku (1898).
Oba dzie∏a wysz∏y spod pióra dwudziestokilkuletniego artysty i noszà silne pi´tno tradycji romantycznej. Jako klasyka
zosta∏y wydane w roku 2008 na p∏ycie Hyperionu w serii „Romantic Piano Concertos”, z solistà Jonathanem Plowrightem.
RównoczeÊnie ukaza∏a si´ rejestracja dokonana przez Joann´ ¸awrynowicz dla rodzimej Acte Préalable.
Polska pianistka, konsekwentnie odkurzajàca mniej znany repertuar, spróbowa∏a odkryç przed publicznoÊcià wielki potencja∏ tkwiàcy w koncertach Melcera:
Êpiewne tematy, rozmach frazy, stricte
wirtuozowskie pasa˝e, wartkà narracj´
i spoistoÊç konstrukcji. Takich utworów
nie powstydzi∏by si´ Czajkowski. Niestety,
niewiele z tych zalet dostrzegà s∏uchacze,
a to g∏ównie za sprawà wybranego instrumentu. ¸awrynowicz gra na fortepianie
wyjàtkowo twardym, krótko wybrzmiewajàcym, o „pianolowym” dêwi´ku. Nie
ma wi´c mowy o odpowiednio szybkim
tempie, subtelnoÊci artykulacji czy melodyjnoÊci interpretacji. Szkoda. ≤
Andrzej Milewski

The Inevitable
Mendelssohn: String
Quartet No. 6 F-minor;
Schubert:
String Quartet No. 14
Wroƒski String Quartet
Dux 2008
Interpretacja:
≤≤≤≤≥
Realizacja:
≤≤≤≤≥

„Za∏o˝eniem zespo∏u jest przedstawianie
tekstu muzycznego w formie opowiadania
o niepowtarzalnym brzmieniu” – oto credo kwartetu Marka Wroƒskiego, za∏o˝onego w 2004 roku. Album dla Duxu grupa
u∏o˝y∏a na kszta∏t muzycznego spektaklu
o umieraniu, czyli, jak g∏osi tytu∏, o „Nieuniknionym”.
Sk∏ada si´ on z dwóch aktów – „Requiem”, czyli „Kwartetu f-moll op. 80”
Mendelssohna oraz „Âmierci i dziewczyny”, czyli „Kwartetu d-moll D. 810” Schuberta. Co wi´cej, poszczególne cz´Êci utworów opatrzono krótkimi eksplikacjami (na
wzór muzyki programowej), t∏umaczàcymi
intencje wykonawców i sugerujàcymi s∏uchaczom prawid∏owà „lektur´”.
W przypadku wybranych tu kompozycji
zabieg ten nie budzi wi´kszych kontrowersji. Nie wyklucza te˝ rozszerzenia pola interpretacji przez indywidualnego odbiorc´.
Wroƒski i jego ekipa (trzy panie) to wytrawni instrumentaliÊci, Êwietnie rozumiejàcy ide´ kameralnego grania. Zamieniajà
romantyczne kwartety smyczkowe we
wzruszajàce treny, ze wszystkimi fazami
zmagaƒ ze Êmiercià – buntu (wyra˝anego
choçby przez drapie˝ne pociàgni´cia
smyczków w I cz´Êci kwartetu Mendelssohna), lamentu (kontrolowany chaos
emocji w II cz. tego˝ kwartetu), trudnego
pogodzenia (karko∏omna pogoƒ tematów
w IV cz. kwartetu Mendelssohna) i pocieszenia (s∏oƒce zza chmur w koƒcówce
IV cz. Schuberta).
Z wielkà nieÊmia∏oÊcià mo˝na poleciç to
nagranie ˝a∏obnikom-melomanom na
przetrwanie czarnych dni. ≤
Andrzej Milewski

Morgen
Strauss, Dworzak
Mischa Maisky (cello)
Pavel Gililov (piano)
Deutsche Grammophon 2008
Dystrybucja: Universal
Interpretacja:
Realizacja:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤

Chocia˝ najnowszà p∏yt´ Mischa Maisky
dedykowa∏ nieod˝a∏owanej pami´ci swego
mistrza, MÊcis∏awa Rostropowicza, w∏aÊciwym bohaterem albumu jest Hanusz
Wihan (1855-1920), ulubiony wirtuoz
Richarda Straussa i Antonina Dworzaka,
dla którego obaj kompozytorzy napisali
klasyczne ju˝ pozycje repertuaru wiolonczelowego. Maisky wybra∏ m.in. sonat´
F-dur i „Romance” F-dur Straussa oraz
sonatin´ G-dur Dworzaka. Na fortepianie
towarzyszy mu znakomity Pawe∏ Gili∏ow,
aczkolwiek w tym akurat sk∏adzie supremacja wiolonczeli jest niewàtpliwa.
Maisky nie opuszcza strefy klimatu lirycznego, w którym by∏y utrzymane jego
dwa poprzednie krà˝ki – „Elégie” i „Vocalise”. Traktuje wiolonczel´ jako êród∏o
Êpiewajàcego g∏osu. Najszlachetniej
brzmià fragmenty w wolnych tempach,
rozpi´te na d∏ugich, spokojnych frazach
(Andante z sonaty Straussa, „Romantic
Piece” Dworzaka). Wspaniale stworzony
zosta∏ oniryczny nastrój w ko∏ysankowym Larghetto z sonatiny Dworzaka.
Nie znaczy to, ˝e ˝ywe i burzliwe odcinki interpretowane sà mniej sugestywnie. Wystarczy pos∏uchaç energetyzujàcego poczàtku oraz chimerycznego fina∏u sonaty Straussa. Maisky potrafi porwaç s∏uchaczy do szalonego walca; zafascynowaç serià migotliwych tryli. Jednak
na zakoƒczenie recitalu zachowa∏ per∏´
liryzmu – wiolonczelowà transkrypcj´
najs∏ynniejszej pieÊni Straussa – „Morgen”, w której koƒcowe dêwi´ki wiolonczeli arcydzielnie rozp∏ywajà si´ w niebiosach. ≤
Hanna i Andrzej Milewscy
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