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Romance (French Music  

for Oboe and Piano)

Kama Grott (obój)
Krzysztof Stanienda (fortepian)
Artur Kasperek (fagot)
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„Mam wra!enie, !e to w"a#nie francu-
scy kompozytorzy mieli najlepsze wyczu-
cie specy$ki oboju, który jest najbardziej 
«wokalnym» ze wszystkich instrumentów 
d%tych drewnianych i najbli!szy g"oso-
wi ludzkiemu, co przecie! w muzyce jest 
idea"em” – mówi Kama Grott, znana pol-
ska oboistka m"odego pokolenia, która na 
swoj& drug& p"yt% wybra"a utwory Faurégo, 
Saint-Saënsa i Poulenca. Znajduje si% w#ród 
nich kilka obojowych opracowa' minia-
tur pisanych na inne instrumenty, w tym 
transkrypcja pie#ni „Après un Rêve” (jed-
nak w porównaniu z cudownym wokal-
nym orygina"em wypada blado i dr%two). 
Grott "adnie prowadzi kantylen%, przyjem-
nie zaokr&gla fraz% i niuansuje dynamik%, 
aczkolwiek „transkrypcyjna” cz%#( albumu 
wydaje si% tylko rozgrzewk& przed trzonem 
recitalu – sonat& na obój, fagot i fortepian 
(Poulenc) oraz dwiema sonatami na obój  
i fortepian (Saint-Saëns, Poulenc). 

Grott doskonale czuje pastiszowo-per-
sy)a!owy charakter tych dzie". Sprawno#( 
techniczna i d"ugi oddech pozwalaj& jej 
wydoby( uroki zdobionej linii melodycz-
nej, ukszta"towanej miejscami na wzór mi-
strzów baroku i klasycyzmu. Brawurowo 
pokonuje wirtuozowskie pasa!e, a precyzja 
techniczna idzie w parze z energi& i poczu-
ciem humoru oraz umiej%tno#ci& dialogo-
wania z partnerami.

Wspó"autorem sukcesu artystycznego 
Kamy Grott jest nowy obój szacownej $rmy 
Bu*et Crampon – instrument o zadziwiaj&-
co jasnym, niemal )etowym brzmieniu.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Chopin:  

Utwory na fortepian

Maria 

Korecka-Soszkowska (fortepian)
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Ilo#( nie przechodzi w jako#(. T% star& 
prawd% ilustruj& zdarzenia fonogra$czne 
z roku 2010, czyli wysyp nagra' chopi-
nowskich. 

Kto !yw, wydaje p"yt%, by udowodni(, !e 
umie gra( Chopina. Có!, osoba z dyplomem 
wy!szych studiów pianistycznych nie musi 
chyba dodatkowo certy$kowa( swojej kom-
petencji w czytaniu nut, realizowaniu party-
tur zgodnie z oznaczeniami dynamicznymi 
i agogicznymi. A czy wykonaniu towarzyszy 
pi%tno indywidualno#ci, rys wyj&tkowo#ci, dar 
zachwycania – to ju! inna sprawa. Trudno po-
wiedzie(, co bardziej zniech%ca – szkolna po-
prawno#( czy interpretacyjna ekstrawagancja.

Powy!sze re)eksje zaatakowa"y recenzenta 
przy okazji p"yty Marii Koreckiej-Soszkow-
skiej. Artystka z tytu"em profesora, z olbrzy-
mim dorobkiem pedagogicznym i koncerto-
wym, postanowi"a do"&czy( do rocznicowego 
peletonu. Prawie 70-minutowy recital to 
antologia gatunków uprawianych przez Fry-
deryka – walce, mazurki, preludia, scherzo, 
rondo, polonez i fantazja-impromptu. Wy-
brane utwory daj& okazj% zademonstrowania 
dobrej techniki, zw"aszcza w b"yskotliwych 
fragmentach motorycznych (Walc F-dur op. 
34 nr 3). Zwraca uwag% "adne perliste porta-
to w biegnikach i energia uderzenia (solistka 
musi walczy( z niewdzi%cznym, twardo- 
-ostrym fortepianem). Dziwnie brzmi& licz-
ne transakcentacje ($na" Poloneza As-dur 
op. 53), ale najwi%cej zastrze!e' wywo"uje 
drastyczne rubato, zmieniaj&ce fal% chopi-
nowskiej frazy w szczerbaty grzebie' (Walc 
e-moll op. posth.). Ból percepcji.  ■

Andrzej Milewski

Moniuszko: 3LHĂQL
Jadwiga Rappé (alt)
Maja Nosowska (fortepian)
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Czterdziesta trzecia p"yta w dyskogra-
$i Jadwigi Rappé, a osiemnasta z muzyk& 
polsk& to kr&!ek z pie#niami Stanis"a- 
wa Moniuszki. Zawiera nagrania z archi-
wum Polskiego Radia; do#( wiekowe, bo 
sprzed prawie (wier(wiecza i trwa nie-
spe"na 40 minut – stanowczo za krótko! 

Szkoda, !e #piewaczka nie nagra"a do-
datkowej porcji Moniuszkowskich mi-
niatur wokalnych, daj&c melomanom 
mo!liwo#( porównania, jak rozwin&" si% 
jej g"os (#ciemnia", okrzep") i jak zmieni"a 
podej#cie do interpretacji tego repertuaru 
(cho(by poprzez poznanie innych pie#ni, 
nie tylko polskich). Cenne jest to, !e w#ród 
16 utworów wi%kszo#( stanowi& pie#ni 
rzadziej wykonywane, mniej znane.

Jadwiga Rappé #piewa z wielkim tem-
peramentem („Gro+na dziewczyna”), mo-
mentami wr%cz z egzaltacj& (do#( wolne 
tempo „Z"otej rybki”), nie zapominaj&c 
wszak o uroku kantyleny. Potra$ wzruszy( 
s"uchacza, jak cho(by w „Prz&dce”, czyli 
swoistym dalszym ci&gu historii opisanej 
w s"ynnej „Prz&#niczce”. W „Przyczynie” 
wspina si% na wy!yny maestrii aktorskiej, 
ró!nicuj&c emisj% w damsko-m%skim dia-
logu bohaterów pie#ni. W „Motylu” impo-
nuje poczuciem humoru, nie wspominaj&c 
o szczypcie pikantnej kokieterii. Podsta-
w% tych kreacji tworz&: dog"%bna analiza 
umuzycznionego tekstu wiersza, frazowa-
nie podkre#laj&ce tre#( s"ów, odpowiednie 
kszta"towanie barwy d+wi%ku oraz dobra 
dykcja. Na satysfakcjonuj&cy efekt arty-
styczny sk"ada si% te! wzorowa wspó"praca 
solistki z do#wiadczon& pianistk&. Prosimy 
o Moniuszki ci&g dalszy.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Tell It Like It Is
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Drugi „jazzowy” album w swojej dysko-
gra$i ,omas Quastho* zadedykowa" bra-
tu, o dwa lata starszemu Michaelowi. Pasja 
jazzowa po"&czy"a ich w czasach licealnych. 
Wspólnie s"uchali nagra' i wyst%powali  
w niejednej formacji: Michael pocz&tkowo 
gra" na saksofonie, a pó+niej na klarnecie; 
,omas by" wokalist&. Na p"ycie, obok kil-
kunastu aran!acji standardów, znalaz"a si% 
piosenka z muzyk& i tekstem Michaela – 
„,e Whistleman”.

,omas Quastho* to chyba jedyny przy-
padek (a przynajmniej jedyny mi znany) 
#piewaka operowego, który potra$ #piewa( 
jazz tak jak prawdziwi wokali#ci jazzowi,  
a nie jak #piewacy operowi-tury#ci, którzy 
maj& kaprys na chwil% wyskoczy( w rejo-
ny jazzu (np. Renée Fleming). Co wi%cej, 
móg"by, bez taryfy ulgowej, mierzy( si% 
z najbardziej znanymi wokalistami. Mo-
mentami jego interpretacje przypominaj& 
nawet barw& g"osu i frazowaniem klasycz-
ne produkcje murzy'skich g"osów jazzu. 
Je#li za# chodzi o jego dykcj% angielsk&, ro-
dowici Amerykanie piej& z zachwytu. 

Niemiecki bas bawi si% d+wi%kiem, bra-
wurowo #piewa skatem, doskonale czuje 
synkopowane rytmy (na koncertach wy-
klepuje je palcami na piersi), zachwyca 
klimatycznymi melizmatami. Interpre-
tacja „Short people” to popis ironicznej, 
bolesnej autocharakterystyki wyra!onej 
g"osem. P"ytowy recital wie'czy wykona-
nie „Georgia on my mind” – nie gorsze od 
Raya Charlesa.  ■

Andrzej Milewski
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„Czym!e jest muzyka? Nie mamy de-
$nicji; po prostu muzyka to co#, co dzie-
je si%, gdy saksofonista, kwartet wokalny  
i producent spotykaj& si%, by razem j& ro-
bi(” – wyja#nia" John Potter, niegdysiejszy 
tenor Hilliard Ensemble, kiedy Jan Garba-
rek rozpocz&" wspó"prac% z t& grup& p"yt& 
„O-cium” w roku 1994. Po „Mnemosyne” 
(1999) melomani otrzymuj& ju! trzeci zapis 
tej kooperacji, chyba najbardziej eklektycz-
ny pod wzgl%dem programowym. 

Mamy tu i hymny ormia'skie, i #piewy 
bizantyjskie, i kompozycje wspó"czesne, 
w tym samego Garbarka, który jako kom-
pozytor #wietnie na#laduje cechy idiomu 
dawnej muzyki liturgicznej. Program al-
bumu tworzy zadziwiaj&co spójn&, ponad-
czasow& ca"o#(, co potwierdza wspólnot% 
korzeni ró!nych kultur, z drugiej za# strony 
– buduje mi%dzynarodow& wspólnot% s"u-
chaczy. 

Garbarek et consortes (wicz& ich w ascezie 
– w dawkowaniu d+wi%ków. Im ich mniej, 
tym lepiej – bowiem z tym wi%ksz& ekspre-
sj& przemawia cisza, #wietnie uchwycona 
w nagraniu. S"ów te! jest niewiele. Czworo 
wokalistów ,e Hilliard Ensemble czysto  
i !arliwie wy#piewuje wiar% w rzeczywisto#( 
pozaziemsk&, w rajsk& krain% istniej&c& 
„nieco wy!ej” i „dalej” – jak mówi wiersz 
Seferisa, recytowany przez Bruno Ganza na 
zako'czenie p"yty. A saksofon Garbarka? 
Niesie g"os Boga, niewerbalne przes"anie 
– dyskretne, gdzie# z dystansu, przes"anie 
o nieprzewidywalnej frazie i dynamice, kie-
rowane wprost do serca. Przecie! muzyka 
nigdy nie unika dialogu z za#wiatami.  ■

Hanna Milewska
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Pawe" Hendrich (ur. 1979) zakwali$kowa" 
si% do elitarnej grupy trzynastu kompozyto-
rów, obj%tych ministerialnym programem 
stypendialno-promocyjnym „M"odzi kom-
pozytorzy w ho"dzie Fryderykowi Chopino-
wi”. Konsekwencj& tego faktu jest wydanie 
jego pierwszej p"yty monogra$cznej, zawie-
raj&cej cz%#( dorobku kameralnego – sze#( 
utworów trwaj&cych od 7 do 15 minut. 

Godzinny program pokazuje artyst% doj-
rza"ego, pod&!aj&cego w"asn& drog& i konse-
kwentnie pracuj&cego nad indywidualnym 
j%zykiem. Hendrich jest otwarty na ró!ne ob-
szary sonosfery. Kiedy# gra" w zespole rocko-
wym, teraz nie waha si% si%gn&( po elemen-
ty muzyki pop i elektronicznej – beatbox, 
komputer, udzia" wokalisty Kuby Badacha. 
Jako absolwent studiów in!ynieryjnych lubi 
nadawa( kompozycjom tytu"y nawi&zuj&ce 
do poj%( naukowych („Hylo)ex”, „Cyclostra-
tus” etc.). Aby pe"niej zrozumie( koncepcj% 
autora, s"uchacz musi wi%c si%gn&( do s"ow-
nika. Na przyk"ad „Liolit” znaczy: produkt 
liolizy, czyli rozcie'czenia. 

To muzyka wykoncypowana intelektual-
nie – bogata, intryguj&ca szata d+wi%kowa 
obleka tu precyzyjn& my#l. Utwory maj& 
struktur% „poziom&” i nielinearn& – rozpe"-
zaj& si% we wszystkich kierunkach, tworz&c 
sonorystyczne smugi i plamy, jak w „Mul-
tivalentis” na klarnet, puzon, wiolonczel%  
i fortepian (sk&din&d niebanalny zestaw) czy 
„Diaphanoid” na niewerbalny wokal i zespó" 
instrumentalny. Mój ulubiony utwór – nie-
pokoj&ce, „dziurawe” niby-tango „Diversico-
rium” – otwiera p"yt%. 

Nazwisko Hendrich warto zapami%ta(.  ■
Hanna Milewska
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Letter to Chopin
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Micha" Sobkowiak zatytu"owa" kolejn& 
autorsk& p"yt% „List do Chopina” i rze-
czywi#cie napisa" list, przedrukowany  
w ksi&!eczce. Wyznaje tam swój podziw 
dla Fryderyka i o$arowuje prezent uro-
dzinowy – dziewi%( parafraz mazurków –  
z nadziej&, !e si% spodobaj& i !e adresat nie 
obrazi si% za ten dar. Sobkowiak, od kil-
ku lat mieszkaj&cy w Japonii, wyja#nia, !e 
prze!ywa podczas swej dobrowolnej emi-
gracji uczucie analogiczne do stanu psy-
chicznego Chopina w Pary!u – t%sknot% za 
wszystkim, co polskie.

Recepta na parafrazy wed"ug Sobkowiaka 
jest prosta, by nie powiedzie(: uproszczona 
– zagra( pocz&tek mazurka mniej wi%cej 
tak jak u Chopina, a nast%pnie bezszwowo 
przej#( do w"asnych impresji, intensywnie 
i eklektycznie inspirowanych stylistyk& 
mistrzów wspó"czesnego jazzu i popu, od 
Keitha Jarretta przez Michela Legranda 
(mazurek c-moll op. 56 nr 3) do Burta Ba-
characha. Gdzieniegdzie pobrz%kuj& echa 
rozlewnych tematów soundtracków z $l-
mów Davida Leana (mazurek C-dur op. 33 
nr 2), a nawet dziarski marszowy rytm jak  
z „Aidy”(mazurek F-dur op. 68 nr 3). 

Sobkowiak to sprawny pianista i zr%czny 
aran!er, tote! nawet przyjemnie by"oby si% 
zrelaksowa( przy jego muzyce (zw"aszcza 
przy fragmentach lirycznych, przewa!aj&-
cych tu ilo#ciowo), gdyby nie mankamenty 
realizacji technicznej. Wybrano fortepian 
o metalicznym, nieludzkim brzmieniu,  
a nagrania dokonano w jakiej# przepastnej 
sali o fatalnym pog"osie, nieskorygowanym 
w rejestracji. Czy Chopin odpisa"by na list 
Sobkowiaka? Odpowied+ pozostawiamy 
s"uchaczom.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy 

Krzysztof Baculewski
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Krzysztof Baculewski, zaliczany do tzw. 
Pokolenia Stalowej Woli, przez stan wojenny 
nie zd&!y" zadebiutowa( na festiwalu w tym 
mie#cie. „Ground”, napisany na odwo"any fe-
stiwal, otwiera omawian& tu p"yt%. 

W#ród utworów orkiestrowych z lat 
1981-2009 znalaz"y si% jeszcze „A Walking 
Shadow” (podobnie jak „Ground” – rodzaj 
fantazji orkiestrowej), kantata „Les Adieux” 
i „Concerto per Orchestra”. Wspólny mia-
nownik dla tych dzie"? I#cie barokowe bo-
gactwo pomys"ów. Tak, barokowe, bowiem 
do ulubionych instrumentów Baculewskiego 
nale!y klawesyn. 

Typ wyobra+ni kompozytora mo!na okre-
#li( jako literacki. Konstrukcj% muzyki opiera 
on na fundamencie narracji, na czerpaniu 
inspiracji z klasyki dramatu (tytu" „A Wal-
king Shadow” to cytat z „Makbeta”) i liryki 
(na „Les Adieux” sk"adaj& si% wiersze poetów 
francuskich, ze #wietn& dykcj& i zrozumie-
niem zinterpretowane przez Jadwig% Rappé). 
Baculewski perfekcyjnie opanowa" warsztat, 
dzi%ki czemu potra$ sugestywnie zilustrowa( 
stany wewn%trzne (alienacja i depresja boha-
tera „Groundu”) oraz histori% z dreszczykiem 
(„Concerto” mog"oby by( #cie!k& d+wi%ko-
w& np. „Labiryntu Fauna”; brawa dla bia"o-
stockiej orkiestry). Lubi inkrustowa( tkank% 
utworów d+wi%kowymi smaczkami (akord 
mahlerowski, marimbafon, dzwony). Mi-
strzostwo twórczego eklektyzmu i artyzmu 
zarazem osi&ga Baculewski w „Les Adieux”. 
Tu ka!da pie#' ma inny klimat, rytm, instru-
mentacj%. Verlainowska „Chanson d’autom-
ne” zamienia si% w szalony, pijany walc.  ■

Hanna Milewska

O królach polskich

Canor Anticus/ 

Marcin Zalewski
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Same prapremiery nagraniowe – 24 utwo-
ry – sk"adaj& si% na godzinny recital pol-
skiego konsortu gambistów Canor Anticus. 
Wielka szkoda, !e ten pionierski materia", 
zarejestrowany w przyjaznej akustyce pa-
"acu Sapiehów w Warszawie, musia" czeka( 
13 lat na wydanie, podczas gdy w tym czasie 
ukaza"y si% dziesi&tki kompaktów rozma-
itych sk"adów gambistów wspó"pracuj&cych  
z Jordi Savallem. A przecie! w muzyce daw-
nej specjalizuje si% coraz wi%cej rodzimych 
wykonawców, w tym instrumentalistów gra-
j&cych na ró!nych typach viol da gamba.

Marcin Zalewski zaczerpn&" materia" 
g"ównie z XVI-XVII-wiecznych polskich 
tabulatur organowych i lutniowych, a na-
st%pnie dokona" udanych opracowa' na 
trzy, cztery lub pi%( viol (sopranowa, altowa 
i od jednej do trzech basowych). 

S& tu kompozycje m.in. Valentina Bakfar-
ka, Valentina Haussmana, Piotra Drusi'-
skiego i Krzysztofa Klabona. Towarzyszy"y 
one polskim w"adcom w czasie uroczysto#ci 
ko#cielnych i dworskich zabaw. To muzyka 
barwna, pe"na energii i !ywych rytmów,  
a czasem – zadumy i dostoje'stwa.

Canor Anticus swoj& witaln&, !arliw& 
i bieg"& interpretacj& potra$ porwa( wy-
obra+ni% s"uchaczy zarówno do ta'ca (trzy 
ta'ce polskie Haussmana), jak i do ró!a'-
ca (zachwycaj&ce „Kyrie paschale” Jakuba 
Sówki). Najpi%kniej brzmi& fragmenty,  
w których viole dialoguj& na wzór g"osów 
ludzkich, jak cho(by w anonimowych 
utworach sakralnych z krakowskiej tabula-
tury organowej z 1548 roku. I pomy#le(, ile 
jeszcze skarbów muzyki polskiej czeka na 
fonogra$czne odkrycie...  ■

Andrzej Milewski


