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Rzadko spotykamy p!yty, które nie za-
wieraj" #adnych informacji o wykonaw-
cy, a tak jest w przypadku tego albumu.  
W ksi"#eczce, tam gdzie spodziewaliby$my 
si% biogramu $piewaczki, jest tylko bia!a 
kartka. Wizerunek artystki o mi!ej powierz-
chowno$ci widnieje jednak#e na ok!adce, 
wi%c mamy do czynienia z postaci" realn". 

Ale od czego google? Wnet mo#na si% 
dowiedzie&, #e Barbara Zakrzewska od 
pierwszej klasy szko!y podstawowej uczy!a 
si% gra& na fortepianie i, zacytujmy anoni-
mowe 'ród!o, „do 20. roku #ycia my$la!a, 
#e zostanie pianistk", lecz oto odkry!a,  
a raczej zosta!a odkryta dla $piewu przez 
profesor Wand% Bienieck"”. Wed!ug innego 
'ród!a (nader !askawa recenzja w szacow-
nym „Ruchu Muzycznym”) kszta!ci!a si% 
wokalnie pod okiem Barbary Nieman i Ha-
liny S!onickiej. I na tym trop si% urywa. Nie 
wiemy, na jakim etapie zako(czy!a eduka-
cj% muzyczn" i jaka by!a tre$& pobieranych 
nauk. )ród!a mówi" jeszcze, #e Barbara 
Zakrzewska jest absolwentk" romanistyki, 
mo#e wi%c dlatego na tajemniczym kom-
pakcie Duksu znalaz!y si% pie$ni Henriego 
Duparka, skomponowane do wierszy czo-
!owych francuskich poetów. 

Nienaganna wymowa francuska to za-
iste najja$niejszy punkt tego nagrania, ex 
aequo z akompaniamentem niezawodnego 
Mariusza Rutkowskiego i dobr" realizacj" 
d'wi%ku. O reszcie sk!adników artystycz-
nych (emisja, kontrola barwy g!osu, arty-
kulacja, frazowanie, oddech, dynamika, 
intonacja, interpretacja) – lepiej zmilcze&  
i zapomnie&. 

A w ogóle to pi%kne pie$ni s"…  ■
Hanna i Andrzej Milewscy
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Ani si% wszyscy obejrzeli, a m!odziut-
ki Janek, odkrycie festiwalu Chopin i jego 
Europa w 2008 roku, dorós! i sta! si% Ja-
nem. Artyst" zapraszanym na najwi%ksze 
mi%dzynarodowe imprezy, koncertuj"cym 
wspólnie z najwybitniejszymi dyrygentami 
i orkiestrami, reprezentowanym przez pre-
sti#ow" agencj% IMG i posiadaj"cym w kie-
szeni kontrakt z Deutsche Grammophon. 

P!yta 17-letniego Janka z koncertami Mo-
zarta zosta!a dobrze przyj%ta i udowodni!a, 
#e Niemcy wiedzieli, co robi", zapraszaj"c 
nastolatka do wspó!pracy. Rok pó'niej Li-
siecki znów usiad! przy fortepianie w stu-
diu. Tym razem sam na sam z Chopinem. 
Nagranie kompletu etiud proponowano 
mu ju# kilka lat temu, ale odmówi!. Nie by! 
gotowy. Skoro wi%c nagra! je teraz, mo#na 
ocenia& go nie tylko za podj%t" prób%, ale 
za jej zasadno$&. Karko!omne Chopinow-
skie etiudy wymagaj" zarówno warsztatu, 
wra#liwo$ci, jak i dojrza!o$ci. Jan dobrze 
to wie. Postanowi! pokaza& oba cykle jako 
zbiory bajkowo kolorowe, wewn%trznie 
zró#nicowane, ekspresyjne i wirtuozow-
skie. Techniczna poprawno$& i czytelne od-
danie ka#dego d'wi%ku s" dla Lisieckiego 
warunkiem koniecznym i wystarczaj"cym. 
To prowadzi go jednak niekiedy w $lepe za-
u!ki i sprawia, #e narracja traci p!ynno$&, 
cho& niby wszystko wydaje si% na miejscu. 

Na szcz%$cie, Jan rzadko wpada w te pu!ap-
ki. Cz%$ciej udowadnia, #e trudnymi utwo-
rami te# mo#na si% bawi&, #e mog" by& one 
fascynuj"c" przygod" w lapidarnej formie. 
Emocje w nich zawarte, cho& nie zawsze 
jeszcze $wiadomie rozumiane, oddaje z pasj" 
i ochot". Wybór by! wi%c s!uszny, a decyzja 
podj%ta we w!a$ciwym czasie.  ■

Maciej *ukasz Go!%biowski
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„(…) stara!em si% stworzy& dla solisty 
mo#liwo$& popisu przez zastosowanie roz-
maitych form wyrazu muzycznego. Od gro-
teski do melodyjnej ekspresji, od liryki po 
wartko$&…” – mówi W!adys!aw S!owi(ski 
o „Koncercie na +et z towarzyszeniem or-
kiestry symfonicznej, fortepianu i perkusji 
(1956), otwieraj"cym p!yt%. Zaiste, *ukasz 
D!ugosz maksymalnie wykorzystuje szans% 
pokazania imponuj"cego warsztatu.

Symfonia na orkiestr% smyczkow" Szymo-
na Laksa (1964) stanowi przyk!ad wierno$ci 
autora formom klasycznym. To muzyka do-
s!ownie powa#na – niepokoj"ca, mroczna, 
przygniataj"ca, zw!aszcza w cz. II (Andante 
Sostenuto). Tym wi%kszym zaskoczeniem 
okazuje si% ,na! – akord durowy, w dodat-
ku – tonika s!onecznej tonacji C-dur. Utwór 
Laksa wymaga od instrumentalistów perfek-
cji rytmicznej i precyzji artykulacyjnej i taka 
w!a$nie jest interpretacja zespo!u pod batut" 
Krzysztofa S!owi(skiego.

D!ugoszowi, jako prawykonawcy, jest  
zadedykowany „… como el sol e la mar…”  
– utwór na +et i orkiestr% kameraln" z cyklu 
„my$l"c o Vivaldim” (2007). Pstroko(ska- 
-Nawratil opisa!a d'wi%kami nastroje pór 
roku; „… como…” to impresja letnia, a jej 
kolejne ods!ony pokazuj" pla#%, g!%bin% mor-
sk" i z!oty wiatr. Wszystkie te obrazy subtel-
nie acz sugestywnie, bogactwem artykulacji 
i niuansów dynamiki maluje solista, nie bez 
przyczyny uznawany za najwybitniejszego 
m!odego polskiego +ecist%.   ■

Hanna i Andrzej Milewscy


