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Przyk!ad godny przeszczepienia na nasz 
grunt: w!adze Piemontu, zdaj"c sobie spra-
w#, jak cenne muzykalia kryje biblioteka 
uniwersytetu w Turynie, dotuj" nagranie 
kolekcji kilkuset manuskryptów Antonia 
Vivaldiego. Oto ju$ 49. album wydany 
przez Naïve – opera „Teuzzone“. 

Vivaldi napisa! to dzie!o w czasie po-
bytu w Mantui, na otwarcie karnawa!u 
w roku 1719. „Teuzzone” mo$e nasu-
wa% dzisiejszym s!uchaczom skojarzenia  
z „Turandot” Pucciniego, poniewa$ akcja 
libretta Apostola Zena rozgrywa si# w ba-
&niowych Chinach. Zidiana ma ochot# na 
ma!$e'stwo z nast#pc" tronu, Teuzzone, 
ale ten kocha tatarsk" ksi#$niczk# Zelin-
d#. Zidiana sk!onna jest podpali% &wiat, 
doprowadzi% do zg!adzenia ukochanego  
i jego narzeczonej, byle tylko pozby% si# 
rywalki. Po perturbacjach sprawy ko'cz" 
si# szcz#&liwie dla Teuzzone i Zelindy.

Trzy akty muzyki, w której pobrzmie-
waj" tematy z innych utworów Vivaldiego, 
cechuj" si# wartk" narracj" i dramatyczny-
mi starciami charakterów. Partie wokalne 
powierzono &wietnym solistom: w roli ty-
tu!owej wyst#puje precyzyjny, wra$liwy na 
niuanse barwy sopran m#ski Paolo Lopez; 
jako podst#pna Zidiana – mezzosopran 
Ra(aella Milanesi o niezwyk!ym, her-
mafrodytycznym brzmieniu g!osu; jako 
dobrotliwa Zelinda – kontralt Delphine 
Galou, brawur" i perfekcj" przypominaj"-
ca Ew# Podle&; jako Egaro – kontratenor 
Antonio Giovannini, brzmi"cy bardziej 
„$e'sko” ni$ Milanesi. Viva Vivaldi. ■
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Kiedy pi#kna Helena wydaje now" p!y-
t", rzesza melomanów p!ci m#skiej gna do 
sklepów, by zobaczy%, jak wysz!a na ok!ad-
ce. Jak zwykle, fantastycznie. Szkoda jedy-
nie, $e za zniewalaj"c" urod" jeszcze nigdy 
nie posz!a porównywalna jako&% wykona'. 

Ostatnio Grimaud wzi#!a na pulpit dwa 
koncerty Mozarta – nr 19 F-dur KV 459 
oraz nr 23 A-dur KV 488. Zrezygnowa!a 
z dyrygenta, t!umacz"c to ch#ci" bardziej 
kameralnego podej&cia do dzie!a, osi"gni#-
ciem ducha bezpo&redniego porozumie-
nia mi#dzy ni" a niemieckimi muzykami. 
Koncerty rozdzieli!a ari" „Ch’io temer, 
amato bene” z „Idomeneo”, gdzie powie-
rzy!a sobie rol# akompaniatorki sopranist-
ki Mojki Erdmann. Wszystko nagra!a live  
w czasie dwóch koncertów w Monachium, 
w maju i lipcu ubieg!ego roku. 

Kiedy si# s!ucha tej p!yty, najcz#&ciej po-
wraca pytanie: po co? Po co Grimaud bierze 
si# za Mozarta, na którego nie ma pomys!u? 
Po co gra go trywialnie, jakby by!y to wpraw-
ki dla dziecka s"siadki? Po co pogrywa sobie 
z dynamik", nie my&l"c o cennych zmianach 
barwy fortepianu, który brzmi tu ci"gle twar-
do i surowo? Czemu popis wirtuozowski sta! 
si# wa$niejszy ni$ elegancja i wyra)nowanie 
stylu, które w przypadku Mozarta s" warun-
kiem koniecznym i wystarczaj"cym? Dlacze-
go pozwoli!a, by re$yser nagra! wszystko tak 
blisko siebie i s!uchacza; by zapanowa! roz-
gardiasz i brak czytelno&ci proporcji pomi#-
dzy solistk" a orkiestr"? Na te pytania Gri-
maud zapewne znalaz!aby zgrabn" ripost#, 
mrugaj"c rz#sami. Ale nie o rz#sy tu chodzi, 
a o muzyk#. ■

Maciej *ukasz Go!#biowski

Mozart: Flute & Harp  
Concerto, Sinfonia  
Concertante for Winds
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Pisz"c koncerty na instrumenty d#te, 
Mozart czyni! to z my&l" o najlepszych in-
strumentalistach tamtych czasów. Wszyst-
kich zna! osobi&cie. Wiedzia!, jakie maj" 
mo$liwo&ci i umia! je wykorzysta%. 

Claudio Abbado musia! si# wczu% w in-
tencje wielkiego kompozytora i dobra% mu-
zyków nie tylko pod wzgl#dem techniki gry, 
lecz tak$e brzmienia, wyczucia stylu i zro-
zumienia formy. W!oski dyrygent, znany  
z dobrej r#ki do instrumentalistów, i tym 
razem spisa! si# na medal.

Symfonia koncertuj"ca w tym wykona-
niu to kompozycja, w której instrumenty 
trac" mechaniczne dusze, a zyskuj" serca 
wokalistów. S!uchaj"c jej, odnosimy wra-
$enie, $e oto przez nami stoj" nie obój, 
klarnet, fagot i róg, ale Figaro, Zuzanna, 
Rozyna i Bartolo. Cz#&ciowo to zas!uga 
samego Mozarta, który w sobie tylko w!a-
&ciwym stylu z równ" !atwo&ci" budowa! 
kwartety wokalne, co instrumentalne. 
Reszta to ju$ talent wykonawców wybra-
nych przez Abbado. Ich dialogi, znako-
mite frazowanie, budowanie kulminacji  
i odpr#$e' to czysta poezja. Nerwy odpo-
czywaj", ucho si# cieszy, a dusza pragnie 
wi#cej. Takiego Mozarta mo$na by s!u-
cha% nie z jednej, ale z dziesi"tek p!yt, ni-
gdy si# nie nudz"c.  

Orkiestra dzielnie towarzyszy solistom; 
tempa s" eleganckie i niezagonione. Jako&% 
nagrania nie zawiedzie &rednio wymaga-
j"cego audio)la, co w tym przypadku jest 
ocen" dosy% wysok". Szczerze polecam. ■

Maciej *ukasz Go!#biowski

74-75 rec klasyka 05.indd   74 4/27/12   4:45:44 PM



5HFHQ]MH�Sï\W�klasyka

75+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Organy Joachima Wagnera 
w Siedlcach
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Pó!tora roku (1744-45) trwa!a budowa or-
ganów – bohatera omawianej tu p!yty – przez 
warsztat Joachima Wagnera z Brandenburgii. 
S!awny w swoim czasie organmistrz zas!yn"! 
z autorskiej innowacji konstrukcyjnej – tzw. 
podwójnej transmisji, wyrównuj"cej brzmie-
nie rejestrów mi#dzy manua!ami. 

Powszechnie s"dzono, $e $aden z tego 
typu instrumentów nie dotrwa! do naszych 
czasów, a$ tu na pocz"tku XXI wieku na stry-
chu ko&cio!a w Pruszynie ko!o Siedlec zna-
leziono zdemontowane organy z „)rmow"” 
tabliczk" Wagnera. Po starannej konserwacji 
umieszczono je w siedzibie Biskupa Siedlec-
kiego, w sali, w której b#d" odbywa!y si# 
koncerty. 

Mo$liwo&ci odnowionych organów poka-
zuje ciekawie u!o$ony recital niemieckiego 
wirtuoza Wolfganga Zerera.

Instrument Wagnera nale$y do „kame-
ralnych” wersji organów – brak peda!u, dwa 
manua!y, tylko kilka rejestrów. Doskonale si# 
sprawdza w utworach re+eksyjnych, spokoj-
nych (jak „Mein junges Leben hat ein Endt” 
Sweelinka), nastrojowych oraz tych z prze-
ciwleg!ego kra'ca palety nastrojów – weso-
!ych, tanecznych. Klarowne wspó!brzmienia 
(troch# przypominaj"ce organy Hammon-
da) i „ruchliwe” (szybko reaguj"ce) klawiatu-
ry pozwalaj" wykonywa% zarówno $ywio!o-
we toccaty (Frobergera, Kerlla, Mu(ata), jak 
i skoczne melodie („Andante für eine Walze 
in eine kleine Orgel” Mozarta). 

Zerer znakomicie wykorzystuje zalety in-
strumentu. Gra z subteln" elegancj", utrzy-
muj"c do&% $wawe tempa i dbaj"c o precy-
zyjn" realizacj# ozdobników. Zach#ca do 
pos!uchania siedleckich organów na $ywo 
– to &wietna promocja miasta. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Ronda. Fantazja
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Druga p!yta chopinowska sygnowana 
przez El$biet# Kara&-Krasztel, a wydana  
w ostatnich miesi"cach przez Dux, zawie-
ra pok!osie dwóch sesji nagraniowych. 
Obie odby!y si# w radiowym studiu S-1, 
lecz dzieli je pi#tna&cie lat. 

W 1995 pianistka zarejestrowa!a cztery 
ronda, a po d!ugiej przerwie – Fantazj# 
f-moll op. 49, co w sumie da!o prawie go-
dzinny recital. 

W pierwszej cz#&ci króluje styl brillant. 
W odmianie uprawianej przez Fryderyka. 
Kr"g!a salonowa forma zdo!a!a pomie&- 
ci% zmienne nastroje (Rondo c-moll op. 1),  
liryzm i patos (Rondo C-dur op. 73), skraj-
ne emocje, $ywio!owo&% mazura (Rondo 
F-dur op. 5), zwroty tempa i dynamiki 
(Rondo Es-dur op. 16). Ten potencja! 
umiej#tnie wydobywa Kara&-Krasztel. Gra 
z gracj", lecz zarazem z $arem, precyzyj-
nie realizuj"c wszystkie ma!e warto&ci nut  
i ozdobniki; niuansuj"c dynamik#. W dru-
giej cz#&ci recitalu, czyli w Fantazji f-moll, 
artystka pokazuje prawdziwie romantycz-
ny pazur. Mo$e si# tu popisa% szerok" jak 
u Rachmaninowa fraz" i i&cie lisztowsk" 
si!" uderzenia. Z drugiej strony, udowad-
nia wielk" wra$liwo&% na barw# d,wi#ku 
i mu&ni#ciami klawiatury ewokuje niemal  
impresjonistyczne pastelowe wspó!brz-
mienia. Nieprzesadne rubato i roztropne 
gospodarowanie d!ugo&ci" pauzy to dal-
sze zalety interpretacji Kara&-Krasztel.  
W rocznicowym zalewie chopinowskich 
p!yt dokonania tej pianistki nale$" do 
tych, które z pe!nym przekonaniem mo$-
na poleci% melomanom. ■

Andrzej Milewski

Bach: Cantatas
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Ta p!yta jest podsumowaniem 35 lat 
spotka' Andreasa Scholla z twórczo&ci" 
Bacha. Jako dziewi#cioletni chórzysta wy-
konywa! „Pasj# &w. Jana”. Wtedy ta muzyka 
dociera!a do niego nie za po&rednictwem 
intelektu, lecz emocji. Scholl przeciw-
stawia dwa niemieckie s!owa: verstehen 
(pojmowa% rozumowo, analitycznie) i be-
greifen (ogarnia% co& intuicyjnie). Kiedy& 
podziwia! geniusz Bacha, nie potra)"c 
tego uzasadni%. Pó,niej przysz!a parali-
$uj"ca re+eksja i pytanie: czy jest godny  
i przygotowany, by &piewa% dzie!a Jana Se-
bastiana. Dzi#ki Philippe’owi Herreweghe 
Scholl rozwia! w"tpliwo&ci i w 1997 roku 
nagra! p!yt# z solowymi ariami altowymi 
z kantat. Dzi&, po wielu nowych do&wiad-
czeniach, powraca w tym$e repertuarze. 
Album nagrany dla Dekki zawiera dwie 
kantaty (BWV 82, 169) w ca!o&ci oraz arie 
i recytatywy z trzech innych kantat (BWV 
53, 161 i 200).

Wybrane kantaty s" po&wi#cone &mierci 
– pogodzeniu z ni", oczekiwaniu na kres 
dni, rozrachunkowi $ywota, wst#powaniu 
w wiekuist" jasno&%. Scholl, nie ukrywaj"-
cy swej religijno&ci, przedstawia intymn", 
&ciszon" interpretacj#. Jego sugestywne 
aktorstwo wokalne polega na skupieniu 
nad sensem ka$dego s!owa, nadawaniu 
znaczenia pauzom, niuansowaniu dyna-
miki i artykulacji. Najciekawszy, najpe!-
niejszy efekt daje to w arii „Stirb in mir, 
Welt und alle deine Liebe” (BWV 169). 
Barwa dolnych d,wi#ków, d!ugo&% od-
dechu, moc g!osu Scholla – to, niestety, 
zmienia si# z wiekiem, ale wielkie wzru-
szenie pozostaje. ■
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