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Co to jest: obszerny utwór orkiestrowy  
z rozbudowan! solow! parti! fortepianu? Na 
usta ci"nie si# odpowied$: koncert fortepia-
nowy. A jednak %aden z utworów na oma-
wianej tu p&ycie nie zosta& tak nazwany. S! 
to „Rondo a la Krakowiak” Chopina (1829), 
„Fantazja polska” Paderewskiego (1893)  
i IV symfonia – „Koncertuj!ca” – Szymanow-
skiego (1932). Zestawienie ich na jednym 
kr!%ku jest zabiegiem celnym i roztropnym, 
przypomina bowiem, %e polska literatura 
fortepianowa, cho' uboga w koncerty sensu 
stricto, poszczyci' si# mo%e b&yskotliwymi 
sukcesami.

Kompozycje Chopina, Paderewskiego  
i Szymanowskiego nale%! do kanonu re-
pertuarowego nie tylko polskich wirtuozów 
fortepianu, a melodyjne tematy zyska&y po-
pularno"'. Zaistnia&y jako sygna&y rozg&o"ni, 
ilustracje (lmów i reklam. Trudno je oskro-
ba' z patetycznej patyny, któr! si# pokry&y. 
Nie do ko)ca uda&o si# to te% w omawianym 
tu wykonaniu. 

Twarda klawiatura fortepianu nie sprzyja 
eleganckiej realizacji ozdobników i podcina 
skrzyd&a frazie, co zw&aszcza w przypadku 
kompozycji Chopina, utrzymanej w stylu 
brillant, jest sporym mankamentem. Orkie-
strze udziela si# ta oci#%a&o"', a w „Fantazji” 
Paderewskiego – wr#cz rachmaninowowska 
rozlewno"'. Zespó& i solista odzyskuj! wi-
gor dopiero w „Symfonii” Szymanowskiego.  
W jej interpretacji, zw&aszcza w II cz#"ci, s&ycha' 
du%o rado"ci, swobody i zabawy muzyk!. 

Na kompakcie wydano nagrania sprzed 
jedenastu lat. Potraktujmy je jako zapis ar-
chiwalny.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy 
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Nie raz powtarzali"my w tej rubryce, %e 
pomys& na p&yt# to bardzo wa%na rzecz. Tu 
zastosowano klucz a% poczwórny – geo-
gra(czno-czasowo-tematyczno-obsadowy. 
Wybrano utwory kompozytorów fran-
cuskich (Bizet, Debussy, Fauré, Milhaud, 
Poulenc, Ravel), z prze&omu XIX i XX wie-
ku, dedykowane dzieciom, przeznaczone 
do wykonania przez duet pianistów – na 
dwóch fortepianach lub na jednym for-
tepianie na cztery r#ce. Powsta& kompakt 
bardzo ciekawy, do s&uchania i przez doro-
s&ych, i przez ma&ych melomanów, wspólnie 
i osobno. Idealny start edukacji muzycznej 
przysz&ego bywalca (lharmonii.

Poza „Sonat! na cztery r#ce” Poulenca jest 
to muzyka programowa. Tytu&y jednoznacz-
nie opisuj! tre"' poszczególnych miniatur, na 
przyk&ad: „Karuzela”, „Ba)ki mydlane”, „Na 
&ódce”, „Paluszek”. Z jednej strony ukierunko-
wuj! wyobra$ni# ma&ego odbiorcy, z drugiej 
– poddaj! utwór bezlitosnej wery(kacji, czy 
aby zawarto"' odpowiada nazwie. Wskazane 
jest zatem pewne przerysowanie interpretacji; 
podkre"lenie kontrastów i zakr#tów, oczywi-
"cie w granicach dobrego smaku. 

Perfekcyjnie zgrany polsko-szwedzki duet 
robi to wy"mienicie, z autentyczn! rado"ci!, 
gracj! i brawur!. Cieszy uszy ka%dy pi#knie 
zrealizowany ozdobnik, ka%dy bezb&#dnie 
postawiony akcent, ka%da znacz!ca pauza  
i wzorowo wyartyku&owana fraza, a zw&asz-
cza – wyczucie pulsu. Esencj# mistrzostwa 
stanowi wykonanie „Ta)ca hiszpa)skiego”, 
czyli VI cz#"ci suity „Dolly” Faurégo.

Specjalne brawa za pomys& z reprodukcj! 
„Dziwnego ogrodu” Meho*era na ok&adce.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy 
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Dla Rafa&a +uszczewskiego ta p&yta 
jest powrotem do dzieci)stwa i wczesnej 
m&odo"ci. Tak si# z&o%y&o, %e sp#dzi& kilka 
wczesnych lat %ycia w Ameryce +aci)skiej, 
poznaj!c j#zyk hiszpa)ski i kultur# kilku 
krajów latynoskich. Po powrocie uczy& si# 
w szkole muzycznej w Opolu. 

Nagranie „Dancing in Blue” zosta&o 
dokonane w&a"nie w sali koncertowej tej 
szko&y, natomiast na program z&o%y&y si# 
utwory dwóch Argenty)czyków (Astora 
Piazzolli i Alberta Ginastery) i Hiszpana 
(Isaaka Albeniza). Wszyscy oni inspirowali 
si# folklorem ojczystych krajów. 

George Gershwin, którego „B&#kitna rap-
sodia” (w wersji na sam fortepian) jest moc-
nym akcentem (na&owym, znalaz& inspiracj# 
w jazzie – muzycznym folklorze USA. Trzeba 
przyzna', %e to zestaw sensowny i gustowny, 
a wykonanie – wi#cej ni% dobre.

+uszczewski wy"mienicie czuje si#  
w klimatach s&o)ca, ognia, p#du i prze-
strzeni. Gra z energi! i rado"ci!, Jego %y-
wio&em s! synkopowane rytmy, jak w „El 
Gaucho Matrero” z „Tres Danzas Argenti-
nas” Ginastery. Jego interpretacje cechuj! 
precyzja i wirtuozowska bieg&o"' („Iberia” 
Albeniza), subtelne niuansowanie dyna-
miki i nastroju, tudzie% bezb&#dna intuicja  
w doborze tempa (tanga Piazzolli). 

W „B&#kitnej rapsodii” pokazuje, %e umie 
te% opowiedzie' ciekaw! histori#. Pi#knemu 
efektowi artystycznemu sprzyja pos&usznie 
wspó&pracuj!cy z solist! instrument (stein-
way; +uszczewski jest na li"cie artystów tej 
(rmy) i wysoka jako"' realizacji technicznej 
albumu, który bez wahania polecamy.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Kilka miesi#cy temu omawiali"my na 
&amach „HFiM” p&yt# z muzyk! do (lmu 
„Obywatel Milk” i oto znów przysz&o nam 
przedstawi' ilustracj# d$wi#kow! Dan-
ny’ego Elfmana – soundtrack najnowszej 
ekranizacji „Alicji w Krainie Czarów”  
w re%yserii Tima Burtona. 

Ponad 50 minut muzyki podzielono na 
24 odcinki, opatrzone wymownymi tytu-
&ami: „Ma&a Alicja”, „Krew D%abersmoka” 
czy „To tylko sen”. Kilkud$wi#kowy temat 
Alicji powraca raz po raz w ró%nych wa-
riantach aran%acyjnych, nadaj!c sound-
trackowej suicie spoisto"'. Nie zmienia 
to faktu, %e mamy do czynienia z typow! 
muzyk! ilustracyjn!, wzmacniaj!c! sens 
obrazu, tworz!c! atmosfer# i steruj!c! 
emocjami widzów. 

Tim Burton s&ynie z rozbuchanej, ekscen-
trycznej wyobra$ni, a Elfman wpisuje si#  
w jego barwny, surrealistyczno-grotesko-
wy "wiat. Za pomoc! bogatej symfonicznej 
orkiestracji (oczywi"cie dokonanej przez 
ameryka)skich fachowców) maluje suge-
stywne plamy sonorystyczne o intensywnej 
kolorystyce. Dzieci#cy chór przypomina  
o m&odym wieku g&ównej bohaterki i, ni-
czym w tragedii greckiej, udziela dziew-
czynce dobrych rad. Piosenka otwieraj!ca 
p&yt# to jedyna kompozycja z tekstem s&ow-
nym. Cz#ste w partyturze Elfmana d$wi#ki 
harfy nie pozwalaj! zapomnie' o ba"niowej 
otoczce opowie"ci. S&ynnego kota z Che-
shire opisuj! glissanda skrzypiec. Soczyste 
smyczkowe ostinata buduj! aur# grozy. 
Proste, sprawdzone chwyty, zr#cznie zasto-
sowane. W sumie – produkt fonogra(czny 
jednorazowego u%ytku, cho' do (lmu Bur-
tona warto wróci'.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego realizuje czteroletni program 
stypendialno-promocyjny „M&odzi kompo-
zytorzy w ho&dzie Fryderykowi Chopinowi”. 
I oto kolejny stypendysta mo%e si# pochwali' 
p&yt! monogra(czn!. 

Co wi#cej, chodzi o album z utworami or-
kiestrowymi, a wi#c wymagaj!cymi licznej 
obsady, ergo – wysokich nak&adów na na-
granie. W tym przypadku w przedsi#wzi#ciu 
wzi#&y udzia& dwie orkiestry i wy"mienici 
soli"ci. 

Ze wszech miar warto by&o zada' sobie 
trud zapisu tej muzyki i nade wszystko war-
to jej pos&ucha'. Zaledwie 26-letni Dariusz 
Przybylski to artysta bardzo utalentowany, 
wszechstronnie wykszta&cony (kompozy-
tor i organista, studia w Warszawie, Kolonii  
i Karlsruhe), "mia&o szukaj!cy inspiracji  
w tradycji muzyki, literatury i (lozo(i. Do-
skonale panuje nad rozbudowanymi for-
mami. Lubi rozmach brzmieniowy, d&ugie 
ci!gi narracyjne, a wykonawcom stawia 
najwy%sze wymagania. Solista (brawa dla 
Wawrowskiego) w koncercie skrzypcowym 
„Óneiros” przez 20 minut niemal nie milk-
nie, d$wigaj!c konstrukcj# dzie&a, maluj!ce-
go d$wi#kiem obrazy um#czonej wyobra$ni. 
Zaskakuj!cy pocz!tkiem koncert ,etowy 
„Hommage à Josquin” [Desprez] budzi ty-
le% skojarze) z muzyk! dawn!, co z brzmie-
niem japo)skiego shakuhachi (Kotnowska, 
ho, ho!). Cytat z Talmudu pos&u%y& za nader 
trafny tytu& pi#knego poematu symfoniczne-
go „Nawet gwiazdy p&acz! z tym, kto p&acze  
w nocy”. A my cieszmy si# t! p&yt!.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Max Emanuel Cencic w autotematycz-
nej eksplikacji zamieszczonej w ksi!%ecz-
ce wyra%a nadziej#, %e pasja w&o%ona przez 
wykonawców w interpretacj# udzieli si# 
melomanom. I tak jest, bo p&yta emanu-
je entuzjazmem i energi!. Dotyczy to  
i "piewu solisty, i gry orkiestry I Barocchi-
sti (ach, te instrumenty d#te!) pod batut! 
precyzyjnego Diega Fasolisa. Sze"'dzie-
si!t cztery minuty recitalu to przekrój 
przez poka$ny dorobek sceniczny Haen-
dla – od jego drugiej opery („Agrippina”)  
do ostatniej („Imeneo”). Cencic wybra& 12 
arii z 10 oper, tak%e tych mniej znanych, 
jak „Parnasso in festa”. S! to arie mezzoso-
pranowe, pisane dla kastratów (np. „Flori-
dante”) i dla kobiet („Amadigi di Gaula”).

Chorwacko-austriacki "piewak dyspo-
nuje g&osem, jak na kontratenora, bardzo 
mocnym, o ciemnym brzmieniu, gi#tkim 
i ruchliwym, co sprawia, %e doskonale re-
alizuje zarówno fragmenty koloraturowe, 
jak liryczne i dramatyczne. Perfekcyjnie 
podporz!dkowuje frazowanie i barw# 
g&osu rysowi psychologicznemu danej po-
staci, zamieniaj!c ka%d! ari# w monodram 
wokalno-aktorski. Potra( szturmowa' 
uszy s&uchaczy brawurowym (na&em arii 
(„Salda quuuercia...” z „Arianna in Cre-
ta”), nasyci' wykonanie ekspresj! („Pena 
tiranna” z „Amadigi...”), to znów zachwy-
ci' delikatno"ci! piana i umiej#tno"ci! 
wywo&ywania nastroju lamentacyjnego 
(„Ombra cara” z „Radamisto”). Tym na-
graniem Cencic potwierdza swoj! pozycj# 
w kontratenorowej ekstraklasie.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Chopin mia& szczególny dar – wszystko, 
czego si# dotkn!&, zyskiwa&o niespotykan! do-
t!d form# i rozmach. Tak by&o równie% z nok-
turnami, wymy"lonymi przez Johna Fielda 
prostymi epizodami muzycznymi, które swo-
im nastrojem mia&y oddawa' klimat nocy. 

U Chopina pozosta& jednostajny akom-
paniament lewej r#ki oraz kantylenowy 
charakter g&ównej melodii. Pojawi&a si# 
natomiast rzecz nowa, czyli ekspresja i we-
wn#trzna dynamika. Nokturny Chopina nie 
s! jedynie cichymi i &agodnymi miniaturami, 
ale cz#sto zawieraj! element dramatyczny, 
kiedy to fortepian zaczyna brzmie' na tyle 
g&o"no i pot#%nie, %e zm!ci&by ka%d! cisz# 
nocn!. Gergely Boganyi pod!%a tropem 
kompozytorskich za&o%e) formalnych i wy-
konawczych. Umiej#tnie buduje napi#cie, 
od zupe&nego wyciszenia a% po dramatyczne 
wzburzenie i kontrolowany patos. Jego nok-
turny s! muzycznymi obrazami, a kolejne 
tworz! rodzaj niewidzialnej galerii, któr! od-
wiedzamy z przyjemno"ci! i fascynacj!. 

Bliski kontakt z d$wi#kowym obrazem 
daje samo nagranie. Czy kiedy" mieli"cie 
Pa)stwo okazj# w"lizgn!' si# do koncerto-
wego fortepianu w czasie recitalu? Je"li tak, 
to us&yszeli"cie muzyk# tak blisk!, tak na-
macaln! jak na tej p&ycie w&a"nie. S&ycha' tu 
nie tylko Chopina. S&ycha' tak%e szum me-
chanizmu peda&owego, delikatne skrzypienie 
sto&ka oraz oddech pianisty. Bli%ej fortepianu 
dotrze' ju% nie sposób. Jego brzmienie wy-
pe&nia ca&! przestrze) i daje mo%liwo"' naj-
bardziej intymnego spotkania z ka%d! strun! 
i m&oteczkiem. Prze%ycie by&oby ju% wielkie, 
gdyby pianista gra& nam tylko gamy i pasa%e, 
ale przecie% gra Chopina. Chapeau bas Stock-
(sch!  ■

Maciej +ukasz Go&#biowski 
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Dwudziestotrzyletnia Chinka Yuja 
Wang, wykszta&cona w Kanadzie i USA, 
to silna osobowo"', która chce decydo-
wa' o ca&o"ci produkcji artystycznej – od 
wyboru fortepianu (wspania&y steinway), 
przez ustawienie kolejno"ci utworów (na-
wet wewn!trz cykli), po decyzj# o tytule 
p&yty. Jej drugi kr!%ek dla DG nazywa si# 
„Transformacja”, co odnosi si# zarówno do 
buddyjskiej idei ci!g&ej przemiany, jak i do 
przekszta&ce) tematów muzycznych, na 
których opieraj! si# wariacje, sonaty czy 
transkrypcje. W&a"nie te gatunki znalaz&y 
si# w programie albumu. 

Wiotka dziewczyna od pierwszych 
d$wi#ków prezentuje tak! energi# ude-
rzenia i precyzj#, %e uszy otwieraj! si# ze 
zdumienia, a podziw nie opuszcza s&ucha-
cza ju% do ko)ca. Chyba nie s&yszeli"my 
jeszcze tak burzliwych glissand i takiej 
zdolno"ci do manualnej schizofrenii – do 
maksymalnego zró%nicowania artykulacji 
i touché mi#dzy lew! a praw! r#k!. Ba, 
Yuja Wang gra, jakby mia&a cztery r#ce. 
Wyznaje, %e jej zamiarem by&o osi!gni#-
cie tak klarownego brzmienia jak orkie-
stra (sic!) clevelandzka pod Boulezem i, 
naprawd#, prawie jej si# to udaje! Có% za 
zdolno"' przerzucania si# od motorycz-
nego brutalizmu do kantylenowego liry-
zmu (wariacje Brahmsa na temat Paga-
niniego), có% za niuansowanie dynamiki 
(sonaty Domenica Scarlattiego) i kontro-
la nad rozrastaj!c! si# form! („La Valse” 
Ravela). „Moje r#ce nie s! du%e, a akordy 
maj! du%! rozpi#to"'” – mówi Yuja Wang. 
Kokietka.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Podziwiam wydawców, którzy niezra%e-
ni tegoroczn! chopinowsk! przesad! zde-
cydowali si# wyda' kolejn! p&yt# z muzy-
k! jubilata. Ryzyko podj#te przez Bearton 
by&o podwójne. Raz, %e nagra) z Chopi-
nem nie brakuje, a ju% tym bardziej z kon-
certem f-moll. Drugie zagro%enie wi!%e si#  
z pierwszym. Czy znany ze swojej chopi-
nowskiej specjalizacji pianista i tyska orkie-
stra kameralna mogli si# czym" wyró%ni'? 

Po wys&uchaniu p&yty odpowied$ nie jest 
jednoznaczna, ale bli%ej do stwierdzenia, %e 
nic nowego nie zaproponowali. Owszem, 
orkiestra gra sprawnie, %wawo podkre"la-
j!c taneczno"' rytmów i buduj!c klimat 
przedpowstaniowego niepokoju. Miewa 
jednak fragmenty gorsze, gdy entuzjazmu 
jakby nie wystarczy&o i mamy powrót do 
cepelii. 

Wi#cej w!tpliwo"ci rodzi gra solisty. 
D$wi#k Olejniczaka pozostaje ostry i szkli-
sty w górnych rejestrach, a w dole raczej 
p&aski i monotonny. Pianista z wdzi#kiem 
bawi si# rubatem, dobrze gra biegniki  
i cieszy ucho ozdobnikami. Zabrak&o nato-
miast istotnej pracy nad barw!. Jakby nie 
mia& czasu jej dopracowa' i przemy"le',  
a przecie% mamy do czynienia z do"wiad-
czonym artyst!.

P&yt# zrealizowano w technice SACD. 
Nie rozumiem w nagraniu sztywnego po-
dzia&u planu d$wi#kowego na poszczegól-
ne sekcje. Skrzypce otrzyma&y w nim rol# 
a% nazbyt pierwszoplanow!, za ma&o na-
tomiast s&yszymy d#tych we fragmentach 
tutti. I jeszcze te angielskie napisy po obu 
stronach ok&adki. Czy to produkt wy&!cznie 
eksportowy? Przecie% w Polsce te% wszyscy 
kochaj! Chopina. Prawda?  ■

Maciej +ukasz Go&#biowski


