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Zawsze z zaciekawieniem witamy kolej-
n! p"yt# wydan! w ramach projektu „M"o-
dzi Kompozytorzy w ho"dzie Fryderykowi 
Chopinowi”. Stypendyst! tego programu, 
promuj!cego wschodz!ce polskie talenty 
kompozytorskie, jest m.in. Marcin Gu-
miela. O ile jego koledzy na swe debiu-
tanckie autorskie albumy z regu"y wybie-
raj! utwory wed"ug klucza obsadowego 
(muzyka symfoniczna lub kameralna), 
Gumiela postanowi" zaprezentowa$ pe-
wien nurt tematyczny – muzyk# sakraln!, 
cho$ i kryterium obsadowe gra tu rol# – 
we wszystkich kompozycjach wyst#puje 
chór. Ciekawa decyzja i zastanawiaj!co 
jak na tak m"odego twórc# (rocznik 1980) 
zró%nicowany dorobek w tej dziedzinie. 

Kompakt zawiera cztery chóralne pie&ni 
oraz 40-minutowe oratorium „Apokalyp-
sis”, z rozbudowan! obsad! instrumen-
talno-wokaln!. Gumiela si#ga do trady-
cyjnych "aci'skich tekstów sakralnych, 
z jednym wyj!tkiem. Jest nim pie&' do 
wiersza ksi#dza Twardowskiego „Nie jak, 
ale dlaczego”. 

Sacrum jest oprawione przez kompozy-
tora w muzyk# podnios"!, pe"n! powagi, 
zadumy, cierpienia i grozy. Gumiela nie 
dostrzeg" radosnej ekstazy o(arnej, opisa-
nej w podwójnym haiku Twardowskiego. 
Wiara to ci#%kie, ciemne wspó"brzmienia 
(pi#knie realizowane przez bia"ostocki 
chór), a apokalipsa – tuby dm!ce forte. Tym 
bardziej zaskakuje Epilogus dzie"a „Apoka-
lypsis” – idylliczny ambient z elementami 
jazzrockowymi. Ciekawe i na czasie. ■

Hanna Milewska

Bacewicz

Music for Chamber 

Orchestra vol. II
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Rok Gra%yny Bacewicz (2009 – czyli 
stulecie urodzin) przyniós" owoce fono-
gra(czne, które b#d! z nami przez wiele 
lat. Niektóre utwory Bacewiczówny nie 
by"y wykonywane od dawna lub nie mia"y 
szcz#&cia do nagra'. Radomska Orkiestra 
Kameralna pod pr#%n! (artystycznie i or-
ganizacyjnie) batut! Macieja )ó"towskie-
go podj#"a si# rejestracji jej twórczo&ci ka-
meralnej, nie tylko tej pisanej na orkiestr# 
kameraln!, lecz tak%e na mniejsze sk"ady. 
Drugi wolumin projektu obejmuje cztery 
kompozycje, po których poznaniu nie-
jednemu s"uchaczowi przyjdzie do g"owy 
re*eksja (sk!din!d towarzysz!ca recepcji 
Bacewiczówny od zawsze), %e to raczej 
„m#ska“ muzyka – cokolwiek przez to 
okre&lenie rozumiemy. Kanciasta, zama-
szysta, agresywna i ciemna. Nawet kiedy 
pojawia si# urokliwy temat, zaraz s"odycz 
zostaje wydrwiona, a pastelowa fraza – 
brutalnie uci#ta i zast!piona agresywnym 
ostinatem. Radomski zespó" z pieczo"o-
wito&ci! i zaanga%owaniem oddaje te am-
biwalencje Sinfonietty (1935) i Symfonii 
(1946), brzmi!c momentami jak wielka 
orkiestra symfoniczna – soczy&cie i wielo-
planowo. Nast#pnie wybrani muzycy for-
muj! i wykonuj! dwa nietypowe kwartety 
– na czworo skrzypiec (1949) i na cztery 
wiolonczele; oba bardzo ciekawe, ale ten 
wiolonczelowy przez sam! autork# by" 
uwa%any za dzie"o niezwyk"e. Interpreta-
cja radomskich kameralistów k"adzie na-
cisk na dialog mi#dzy instrumentami oraz 
kontrast mi#dzy dwiema cz#&ciami utwo-
ru („Narrazione” i „Ri*essioni”), aktyw-
no&ci! i zadum!. Porywaj!ce pi#kno. ■

Hanna Milewska

English clarinet sonatas
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Pod skromnym tytu"em „Angielskie sona-
ty klarnetowe” kryje si# oryginalny, starannie 
u"o%ony program o walorach muzycznych  
i poznawczych. Dwoje m"odych (niespe"-
na 30-letnich) instrumentalistów si#gn#"o 
po dzie"a kompozytorów brytyjskich XX  
wieku. 

Najstarszy z nich to John Ireland (1879- 
-1962), najm"odszy – Joseph Horovitz (ur. 
1926), pozostali – Arnold Bax, Herbert Ho-
wells i Malcolm Arnold. Ci twórcy w ogóle 
rzadko goszcz! na naszych scenach, a co do-
piero ich utwory na klarnet i fortepian. 

Klarnecista Dawid Jarzy'ski, absolwent 
liceum muzycznego w Katowicach i kon-
serwatorium w Zurychu, wybra" sonaty 
napisane na przestrzeni pó"wiecza 1934-81 
– kompozycje &wiadcz!ce o wy&mienitym 
warsztacie i bogatej wyobra+ni autorów. 
Postimpresjonistyczna nastrojowo&$ wspó"-
istnieje tu z %ywio"owymi rytmami. Melo-
dyjne liryczne tematy przeplataj! si# z palco-
"omnymi biegnikami. Sonata Irelanda brzmi 
jak soundtrack (lmu z lat 50. Bax skupia si# 
na wartkiej, p"ynnej narracji. Horovitz tryska 
humorem, Arnold – energi!, a Howells ewo-
kuje aur# tajemnicy. 

Jarzy'ski dobrze si# czuje w tym interpre-
tacyjnym p"odozmianie. Imponuje spraw-
no&ci! i dok"adno&ci!, wra%liwo&ci! na bar-
w# i odcienie dynamiki. Po mistrzowsku 
atakuje forte górne d+wi#ki; wydobywa ostre 
brzmienie na granicy przed#cia. Fortepian 
Anny Czaickiej w miar# potrzeby to dope"-
nia wieloplanowe pejza%e sonorystyczne, to 
znów z idealn! precyzj! wspomaga motory-
k# muzyki. Warto&ciowe nagranie. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Pentagram
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Ameryka'ski lutnista i kompozytor Lee 
Santana od lat mieszka w Niemczech. Wy-
k"ada w tamtejszych uczelniach muzycznych, 
wyst#puje i nagrywa. P"yta „Pentagram” 
odzwierciedla dwutorowo&$ jego zainte-
resowa'. Santana wykonuje dzie"a z XVII 
(Nicolas Vallet) i XVIII (Jan Sebastian Bach) 
wieku oraz w"asne kompozycje, inspirowane 
dawn! muzyk! europejsk!; formami takimi 
jak passacaglia czy chaconne. 

Album jest dedykowany %onie artysty, 
w której widzi on pi#kn! Ginewr# z legend 
arturia'skich i któr! chce, niczym rycerz, 
opiewa$ w kalejdoskopie „obrazów d+wi#ko-
wych”. Rzeczywi&cie, spod jego palców wy-
chodzi muzyka zmiennych klimatów – mg"y 
i pó"mroku, szeptu i ko"ysanki, pastelowych 
plam, a wszystkie te krajobrazy maluje za-
ledwie jeden instrument. Jedenastostrunna 
lutnia ma metaliczne brzmienie, upodabnia-
j!ce j! troch# do cytry, troch# do klawesynu. 
Mo%liwo&ci oddawania niuansów dynami-
ki i artykulacji s! tu jednak nieporównanie 
wi#ksze, co Santana doskonale wykorzystuje. 
Jest mistrzem tworzenia nastroju, ale rów-
nie% wirtuozem techniki gry. Lutnia staje si# 
g"ównym bohaterem jego albumu; inaczej 
ni% w przypadku „Labiryntu” Stinga – tam 
akompaniowa"a s"owom pie&ni. 

Tytu"owy utwór – „Pentagram” – to, we-
d"ug autorskiego komentarza, pi#$ scenek  
z %ycia ma"%e'skiego, jednak wyobra+nia 
s"uchaczy nie powinna czu$ si# sp#tana t! 
w!sk! interpretacj!.

Osobowo&ci! Lee Santany zaintereso-
wa" si# szef ECM-u. Ciekawe, co z tego 
wyniknie. ■

Hanna i Andrzej Milewscy 
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„Fratres“ to tytu" s"ynnej kompozycji 
Arvo Pärta. To tak%e tytu" p"yty nagranej 
przez Szymona Krzeszowca i Niklasa Si-
velöva i nazwa zgranego duetu polskiego 
skrzypka i szwedzkiego pianisty. 

Szukaj!c repertuaru do wykonania  
w tym sk"adzie, z góry zrezygnowali  
z pozycji najoczywistszych, czyli sonat na 
skrzypce i fortepian. Wybrali pi#$ kom-
pozycji XX-wiecznych, które równie% nie 
s! hitami wiolinistyki, ale maj! wspólny 
mianownik – s! zakorzenione w klima-
cie muzyki barokowej, czerpi! inspiracje  
z tematów mistrzów polifonii (Bacha, Tar-
tiniego, Pergolesiego) oraz wzoruj! si# na 
kontrapunktycznej bieg"o&ci. 

Poza tytu"owym „Fratres“ Pärta (w au-
torskiej aran%acji skrzypcowo-fortepiano-
wej) pozosta"e utwory maj! form# suity. To 
„Tartiniana Seconda” Dallapiccoli, „Suite 
im alten Stil” Regera i tak samo nazwany 
utwór Schnittkego oraz „Suite d’après des 
thèmes, fragments et morceaux de Giam-
battista Pergolesi” Strawi'skiego. Skom-
plikowane fakturalnie dzie"a wymagaj! 
wielkiej precyzji artykulacyjnej, a równo-
cze&nie – wyobra+ni kolorystycznej i wra%-
liwo&ci na niuanse dynamiczne. Tymi przy-
miotami charakteryzuj! si# Krzeszowiec  
i Sivelöv, indywidualnie i w duecie. )elazna 
dyscyplina w prowadzeniu g"osów (zw"asz-
cza realizacja misternych polifonicznych 
splotów w suicie Regera), niespieszne wy-
brzmiewanie akordów, pe"ne napi#cia pau-
zy („Fratres”), perfekcyjnie zbalansowane 
brzmienie skrzypiec (wyborny instrument) 
i fortepianu, s"owem: nagranie, z którym 
warto si# zaprzyja+ni$. ■

Andrzej Milewski
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W roku 2011 obchodzili&my setn! roczni-
c# urodzin Nino Roty, kompozytora, którego 
&cie%ki d+wi#kowe znaj! wszyscy, cho$ naj-
cz#&ciej nie potra(liby przypisa$ tytu"u (lmu 
do danej melodii. Ho"d jego pami#ci posta-
nowi" z"o%y$ Richard Galliano, chyba naj-
s"awniejszy wspó"czesny wirtuoz akordeonu. 
Galliano wspomina emocjonalny wstrz!s, 
wywo"any pierwszym kontaktem z muzyk! 
Roty. By"o to w kinie w jego rodzinnej Nicei, 
a on, kilkuletnie dziecko, obejrza" w"a&nie 
„La Strad#” Felliniego. 

Na omawianym albumie znalaz"y si# 
oczywi&cie tematy z (lmów Felliniego („La 
Strada”, „Wa"konie”, „Osiem i pó"”, „Giuliet-
ta i duchy”, „Amarcord”, „Noce Cabirii”, 
„S"odkie %ycie”) oraz „Ojca chrzestnego” 
Coppoli. O dziwo, motyw otwieraj!cy try-
logi# Coppoli (i p"yt#) s"yszymy w wyko-
naniu Galliano nie na akordeonie, lecz na 
puzonie – na tym instrumencie uczy" si# 
gra$ w nicejskim konserwatorium.

Galliano u"o%y" program na kszta"t suity, 
w przemy&lanej kolejno&ci zestawiaj!c frag-
menty soundtracków. Wzorowa" si#, jak 
wyja&nia, na technice monta%u sekwencji (l-
mu. Na ko'cu zamie&ci" w"asn! kompozycj# 
„Nino”, pastisz stylu Roty. Zamiarem Gallia-
no by"o zachowanie równowagi pomi#dzy 
jazzow! transformacj! oryginalnej melodii  
a charakterystycznym ciep"ym, nostalgicz-
nym klimatem muzyki Roty. Efekt nie za-
chwyca, a nawet nie zadowala: letni kom-
promis i monotonia, jakby zatrzymanie akcji 
w pó" drogi. Ciekawie wspó"brzmi!cy sk"ad 
(akordeon, tr!bka, saksofon sopranowy lub 
klarnet, kontrabas, perkusja), &wietni muzy-
cy, ale sukces – po"owiczny. ■

Hanna i Andrzej Milewscy

81-83 rec klasyka.indd   82 1/30/12   4:23:05 PM



5HFHQ]MH�Sï\W�klasyka

83+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Chants et danses baroques 

de l’Amazonie
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Barokowa muzyka z jej charakterystycz-
nym basso continuo jest dla Europejczyków 
chlebem powszednim. Wro&li&my w jej to-
nalno&$ i form# i nawet je&li nie zawsze jest 
nasz! ulubion!, potra(my j! doceni$ i uzna$ 
za swoj!. Kiedy jednak jedziemy do dale-
kich krajów, spodziewamy si# zupe"nie innej 
tradycji. Potrzeba chwili zastanowienia nad 
histori! odleg"ych miejsc, by opanowa$ za-
dziwienie, %e tam, w g#stych lasach Amazo-
nii, obok trzcinowych bahones, do dzi& roz-
brzmiewaj! skrzypce, a ludzie z ochot! graj! 
muzyk# zaszczepion! im kilka wieków temu 
przez europejskich jezuitów.

Projekt zespo"u Moxos pokazuje, jak dzi-
siejsi uczniowie boliwijskiej szko"y muzycz-
nej interpretuj! nasze zabytki i jak &piewaj! 
w"asne, nigdy nie spisane pie&ni wychwala-
j!ce chrze&cija'skich &wi#tych. A robi! to 
pi#knie. Nie zawsze czysto, nie zawsze pre-
cyzyjnie, za to z wielkim sercem oraz wiar!  
w sztuk# i Boga. Pro&ci m"odzi ludzie, któ-
rych codzienno&ci! jest "owienie ryb czy po-
lowania, zbieraj! si#, by razem muzykowa$,  
a ich g"osy to cuda w nieska%onej formie. 

Szkoda, %e nagranie nie mo%e pokaza$ 
tanecznego rytua"u, który zawsze owym 
&piewom towarzyszy. Ale nawet bez tego 
spotkanie z t! muzyk! i tymi lud+mi to nie-
zapomniana podró% w czasie i przestrzeni.  
Z r#kopisami, które z pokolenia na pokole-
nie przepisywali, gdy orygina"y zaczyna"y 
niszcze$ z powodu ple&ni czy up"ywaj!cego 
czasu. Z oraln! tradycj!, która w naszym 
&wiecie zdecydowanie zbyt cz#sto jest spy-
chana na margines. P"yta – skarb. ■

Maciej ,ukasz Go"#biowski 

Brahms

Klavierkonzert Nr. 1
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M"odo&$ ch#tnie szuka nowych &cie%ek  
i dzielnie znosi krytyk# ze strony starego 
porz!dku. 24-letni Brahms, pisz!c swój kon-
cert, pewnie przypuszcza", %e nie ka%demu 
si# on spodoba. Zamiast wysuwa$ na pierw-
szy plan pianist#-wirtuoza, zespoli" go z or-
kiestr! w nierozerwaln! ca"o&$. 

Dzie"o stawia najwy%sze wymagania 
wszystkim wykonawcom. Nie ma tu orkie-
strowego um-pa, um-pa, a pianista musi si# 
wykaza$ wysokiej klasy technik!. Maurizio 
Pollini to jedna z wielkich postaci minione-
go stulecia. Christian -ielemann zdobywa 
s"aw# jako mistrz dzisiejszych czasów. Ich 
spotkanie przy udziale drezde'skiej orkiestry 
by"o niczym wp"yni#cie wulkanicznej lawy 
do spokojnej zatoki. Orkiestra to %ywy ogie', 
pot#%ne symfoniczne brzmienie, energia, 
b"yskotliwo&$ i fenomenalne zgranie. Solista 
pod!%a tym tropem, cho$ czyni to z elegancj! 
ruchów starszego pana. Czasem zwalnia kro-
ku, jakby chcia" si# przyjrze$ z bliska czemu&, 
co dla m"odego jest tylko nieistotnym szcze-
gó"em. Jednak – co najwa%niejsze – maj! dla 
siebie ogromny szacunek i zawsze si# s"uchaj!. 
W"a&nie dlatego to spotkanie jest tak pi#kne  
i m!dre. Orkiestra, cho$ grzmi i p#dzi jak let-
nia burza, potra( si# wyciszy$ i, szemrz!c, wy-
pe"ni$ horyzont za fortepianem. Pianista nie 
stara si# za& na si"# wybi$ do publiczno&ci. 

Nagranie zrealizowano w"a&nie tak, aby 
ten dialog uchwyci$, zachowuj!c proporcje, 
oddaj!c g"#bi# i dramaturgi# dzie"a. I uda"o 
si# to zrobi$, mimo %e przedsi#wzi#cie reali-
zowano live, w czasie czerwcowego koncertu 
w Semperoper.

Znakomita p"yta! ■
Maciej ,ukasz Go"#biowski

Debussy, Szymanowski
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Za kilka miesi#cy minie siedem lat od 
chwili, gdy drugi Polak w historii Konkur-
sów Chopinowskich zosta" zwyci#zc! tej 
presti%owej imprezy. Kontrakt z Deutsche 
Grammophon by" jedn! z wielu nagród, ja-
kie Rafa" Blechacz wówczas otrzyma".

Do sklepów tra(a w"a&nie czwarta p"yta  
z %ó"tym logiem. Artysta postanowi" tym  
razem zbudowa$ most "!cz!cy dwa pokole-
nia i dwa muzyczne &wiaty. 

Debussy’ego i Szymanowskiego dzieli"o 20 
lat. Gdy Francuz by" dojrza"ym kompozyto-
rem, Polak dopiero debiutowa". Zderzenie 
m"odzie'czego ekspresjonizmu z subtel-
no&ci! impresjonistycznego wra%enia by"o 
pomys"em intryguj!cym. Cz#&ci! wspóln! 
jest tu czynnik wirtuozowski. U Debussy’ego 
mniej zaawansowany i potraktowany wy-
"!cznie jako klucz do zbudowania wyj!tko-
wego wra%enia. U Szymanowskiego stano-
wi!cy drog# do emocjonalnej kulminacji.

Blechacz w obu przypadkach znakomicie 
stopniuje brzmienie, wychodz!c od mi#k-
kiego, szemrz!cego piana, poprzez "agodne, 
ale dostojnie podkre&lone mezzoforte, a% 
po majestatyczne, pot#%ne forte fortissimo. 
To ostatnie pojawia si# jednak wy"!cznie  
u Szymanowskiego. D"ugie godziny sp#dzo-
ne na $wiczeniach da"y piani&cie nie tylko 
pe"ni# w"adzy nad ka%dym akordem, ale te% 
umo%liwi"y wzniesienie si# ponad techniczne 
trudno&ci, na poziom czystego artyzmu. Fe-
eria barw, migotliwych wspó"brzmie' i (lu-
ternych motywów u Debussy’ego wspaniale 
kontrastuje z energi!, skupieniem i dyna-
mizmem Szymanowskiego. Nad wszystkim 
unosi si# intuicyjnie wyczuwalny duch Ba-
cha. Czy%by zapowied+ kolejnych nagra'? ■

Maciej ,ukasz Go"#biowski
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