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Talizmany
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Zaklasy!kowanie tej p"yty do dzia"u 
„poezji #piewanej” to sianie dezinformacji 
i niedoszacowanie. Nie jest to bowiem „ry-
czytal” sm$tnego aktora, nadekspresyjnie 
(lub, na drugim biegunie, beznami$tnie) 
melorecytuj%cego wiersz przy zgrzebnym 
akompaniamencie. „Talizmany” nale&% do 
kategorii liryki wokalno-instrumentalnej, 
zaliczanej do obszaru tzw. muzyki powa&-
nej, obok takich dzie", jak pie#ni Schuberta 
do wierszy Goethego czy pie#ni Szyma-
nowskiego do poezji Joyce’a. Warstwa s"ow-
na, muzyczna, akustyczna i wykonawcza 
tworz% jedno#', wspieraj%c si$ i inspiruj%c 
wzajemnie. Muzyka i wykonawca pozwa-
laj% s"uchaczowi lepiej zrozumie' wiersz  
i dostrzec w nim sensy, które pomin%" przy 
lekturze nieumuzycznionej.

Lipi(ski i Kordaczuk wybrali po dwa 
wiersze pi$ciu poetek wspó"czesnych. 
Wed"ug ocen krytyków i popularno#ci, 
mo&na by je uszeregowa' nast$puj%co: 
Szymborska, Lipska, Kozio", Szyma(ska, 
Brzostowska, ale na tej p"ycie wszystkie 
wiersze s% równe – pi$kne i intryguj%ce. 

Elektroniczne brzmienia, mo&liwo#' 
nak"adania g"osów, zderzania ich, powta-
rzania – to sprawia, &e s"owa dialoguj%, 
a ka&dy umuzyczniony wiersz staje si$ 
minispektaklem teatralnym, trwaj%cym 
od 5 do 10 minut. Sopran, alt i baryton 
prowadz% nieustann% rozmow$ o mi"o#ci 
i samotno#ci. Trudne interwa"y, trudne 
podzia"y rytmiczne, wyzwania dla dykcji, 
a nade wszystko – dla intelektu i wra&li-
wo#ci – oto z czym musz% si$ mierzy' 
wykonawcy tego niezwyk"ego, wspaniale 
zaprojektowanego i perfekcyjnie zrealizo-
wanego albumu. Wydarzenie!  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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W dobie baroku tr%bka by"a instrumen-
tem szczególnym, a tr$bacze nale&eli do elity 
najwy&ej cenionych i najlepiej op"acanych 
muzyków. Ich umiej$tno#ci mia"y du&% war-
to#' dla w"adców, którym dono#ny, srebrzy-
sty g"os pa"acowych tr%bek dodawa" pot$gi  
i splendoru. Nic dziwnego, &e do tych czasów 
t$skni dzi# ka&dy muzyk graj%cy na tr%bce. 

Alison Balsom skorzysta"a z okazji, by 
cho' na chwil$ i nieco wirtualnie przypom- 
nie' okres prosperity. Wspólnie z &yw% le-
gend% barokowego wykonawstwa, Trevorem 
Pinnockiem, wybra"a i zaaran&owa"a kilka 
kompozycji Haendla i Purcella. Na nowej 
p"ycie artystki znalaz"y si$ arie i duety z oper, 
koncert obojowy przepisany na tr%bk$ oraz 
fragmenty z „Muzyki na wodzie”. Wszystko 
wykonane na historycznych instrumentach. 

Sprawno#' techniczna Balsom na pie-
kielnie trudnej tr%bce naturalnej zadziwia. 
Z drugiej strony pojawia si$ pytanie, ile by 
z niej pozosta"o na &ywym, nieedytowanym 
koncercie. Alison gra przepi$knym, aksamit-
nie mi$kkim d)wi$kiem, zbli&onym barw% 
do kornetu. Pokonuje wszelkie pasa&e z lek-
ko#ci% motyla i rozrzewnia elegancj% frazy. 
Towarzysz%cy jej *e English Concert po-
twierdza najwy&sz% klas$ oraz to, &e w swojej 
kategorii jest dzi# jednak nieco pasee. Kto 
wspó"cze#nie gra w takich dostojnych tem-
pach? Kto przejmuje si$ tak bardzo szczegó-
"ami wspó"brzmie(? Pinnock i jego zespó" to 
arty#ci, którym dzisiejsze barokowe wy#cigi 
zupe"nie nie odpowiadaj%. To sprawia, &e ten 
kr%&ek jest faktycznie sentymentaln% podró-
&% w przesz"o#'. Warto j% odby', pami$taj%c 
jednak, &e zwiedzamy jedynie #wiat starych 
obrazów i fotogra!i.  ■

Maciej +ukasz Go"$biowski
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Human Misery  
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P"yta nietypowa, bo obok muzyki pojawia 
si$ tekst mówiony – dodatkowy program, 
nawi%zuj%cy do prometejskiego mitu i wpro-
wadzaj%cy w nastrój dzie"a: pierwszej roman-
tycznej symfonii i jednego z najwi$kszych 
dokona( humanizmu. Osadzeni w klimacie, 
oczekujemy wykonania równie niezwyk"ego, 
g"$bokiego w wyrazie, przesyconego tre#ci%, 
dopracowanego w ka&dym szczególe. 

Kent Nagano spe"nia te oczekiwania je-
dynie po cz$#ci. Jego interpretacja pe"na jest 
fascynuj%cych szczegó"ów wykonawczych. 
Dialogi instrumentów i ich grup oraz nie-
zwyk"a klarowno#' nagrania sprawiaj%, &e  
z satysfakcj% #ledzi si$ i poznaje ten d)wi$ko-
wy majstersztyk Beethovena. 

Chór #piewa znakomicie, a brzmienie 
orkiestry jest wyj%tkowo spójne. Wielo#' 
planów i misteria konstrukcji przywodz% 
na my#l Bacha i trzeba przyzna', &e bli&ej 
tej wersji do barokowego przepychu i kla-
sycznych proporcji ni& do romantyczno#ci, 
jakkolwiek rozumianej. Nagano nie pró-
buje Beethovena prze&y', on go obserwuje. 
Niczym skrupulatny reporter przekazuje 
#wiatu to, co kompozytor powiedzia", ale 
unika przy tym emocji. Szkoda, &e precyzja 
wykonania i ch$' pokazania ukrytych w par-
tyturze detali przes"oni"y japo(skiemu dyry-
gentowi fakt, &e ma do czynienia z dzie"em 
nie tylko wiede(skiego klasyka, ale przede 
wszystkim pierwszego z wielkich romanty-
ków. Niemniej, je#li kto# szuka IX symfonii 
opowiedzianej nowoczesnym j$zykiem, pre-
cyzyjnym niczym japo(skie roboty, powi-
nien doceni' to nagranie.  ■

Maciej +ukasz Go"$biowski


