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Oskar Kolberg
Pieces for Piano Solo. Songs
Dux 2014
Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

2014 był Rokiem Oskara Kolberga. Ten 
zasłużony etnograf (1814-90), który ska-
talogował zasoby polskiej kultury ludowej 
(zwłaszcza śpiewów i tańców), sam również 
był kompozytorem i ważną postacią w pej-
zażu XIX-wiecznej muzyki polskiej. Jego 
twórczość odzwierciedla ówczesne trendy; 
zdradza też wpływy przedmiotu badań Kol-
berga, czyli folkloru. Dwupłytowy album 
jubileuszowy zawiera na jednym krążku mi-
niatury fortepianowe, na drugim – pieśni.

Wśród utworów instrumentalnych prze-
ważają mazury. Są też kontredanse, kujawia-
ki, walce, polka i polonez. To nieskompliko-
wane kompozycje, o wyraźnej przewadze 
znaczenia melodii i rytmu nad harmonią. 
Znać ich taneczny rodowód i taneczny cel – 
tym tropem podąża gra Mateusza Rutkow-
skiego.

Pieśni, pisane do słów popularnych po-
etów (Zaleski, Witwicki, Lenartowicz), opie-
wają rozterki serca ludowych bohaterów lub 
uroki sielskiej przyrody. Rzewne, proste, 
„przewidywalne” melodie mają równie pro-
sty akompaniament. Aby urozmaicić prze-
kaz, do wykonania tych 27 dziełek zaproszo-
no czworo śpiewaków – mezzosopran (Anna 
Radziejewska) i trzech tenorów, o zróżnico-
wanej barwie i stylu wokalnym. 

Tadeusz Szlenkier prezentuje interpre-
tację „rustykalną”, łzawą. Dariusz Stachura 
jest zawadiacki i wesolutki. Karol Kozłow-
ski usiłuje potraktować jednowymiarowe 
utworki jak wielką lirykę wokalną – i niemal 
mu się to udaje. Anna Radziejewska stosuje 
wypadkową powyższych strategii, z dobrym 
rezultatem. W przypadku kilku pieśni Kol-
berg pozostawił alternatywne wersje umu-
zycznienia, a możliwość ich porównania jest 
najciekawszą cechą tego albumu.   n

Hanna Milewska

Paris, mon amour
Sonya Yoncheva (sopran)
Orquestra de la Comunitat Valenciana/Frédéric Chaslin
Sony Classical 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Bułgarska śpiewaczka Sonia Jonczewa 
(Sonya Yoncheva; ur. 1981) studiowa-
ła w rodzinnym Płowdiwie i w Genewie,  
a pierwsze doświadczenia zawodowe zdo-
bywała w barokowych formacjach Willia-
ma Christiego i Emmanuelle Haïm. Jako 
laureatka konkursu Operalia (2010) zaczęła 
coraz częściej występować w operach z XIX  
i początków XX wieku (Verdi, Puccini) 
i dziś specjalizuje się w tym repertuarze, 
czasem wracając do Monteverdiego czy 
Pergolesiego. Jej występy w Met zbierają 
świetne recenzje. Z tym większym zainte-
resowaniem posłuchaliśmy pierwszej solo-
wej płyty Jonczewy. 

Program krążka jest niebanalny – to dzie-
sięć arii z oper, których kompozytorzy byli 
związani z Paryżem (jak Jules Massenet) 
lub których akcja toczy się w Paryżu („Tra-
viata” Verdiego). Oprócz hitów, w rodzaju 
pieśni Antonii z „Opowieści Hoffmanna” 
Offenbacha, Jonczewa wybrała mało zna-
ne, a znakomite i efektowne „numery”, np. 
arię Safony z debiutanckiego dzieła Char-
les’a Gounoda czy arię Anny z „Willid”,  
czyli debiutu Giacomo Pucciniego. 

Piękny, ciepły, giętki sopran liryczny 
Jonczewy (najbardziej kojarzy się chyba  
z Angelą Gheorgiu, choć Bułgarka ma głos 
nieco jaśniejszy) zachwyca wyrównaniem 
barwy i mocy we wszystkich rejestrach 
oraz absolutną pewnością emisji, także 
w górze skali. Słychać, że śpiewaczka ma 
wielki potencjał – powinna się skupić na 
niuansach interpretacji (dynamika, frazo-
wanie; różnicowanie tempa), choć i na tej 
płycie znajdziemy diamenty (wspomniana 
Safona, wzruszająca Mimi).   n

Hanna i Andrzej Milewscy

Baroness
Purple
Abraxan Hymns 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Mimo że „Yellow & Green” nie było 
złą płytą, to nie dorównało dwóm 
pierwszym, fenomenalnym wydawnic-
twom zespołu Baroness. Szczęśliwie ich 
najnowszy album to powrót w wielkim 
stylu, choć nie bez dość poważnego po-
tknięcia.

„Purple” nie jest jednak powrotem 
do korzeni, którego mogliby oczeki-
wać konserwatywni fani grupy. Połą-
czono tu progresywno-melodyjną na-
turę poprzedniego albumu z ciężarem 
wcześniejszych dzieł, stawiając jednak 
mocniej na ten pierwszy aspekt. Poza 
typowym rdzeniem w postaci solid-
nych riffów, interesujących partii per-
kusyjnych oraz chwytliwych wokali, 
znajdziemy tu wiele brzmień klawiszo-
wo-elektronicznych, które urozmaicają 
całość. Kompozycje unikają banalnych 
schematów i często dorzucają nastrojo-
we przerywniki lub wprowadzają nowe 
motywy.

Niestety, wszystkie te zalety podkre-
ślają również największą wadę albumu 
– niezbyt przejrzystą produkcję. Zdarza 
się, że niezwykle interesujące partie in-
strumentalne giną w tle, choć to wła-
śnie na nich słuchacz powinien skupić 
swoją uwagę.

„Purple” to świetny album z mnó-
stwem kawałków, do których chce się 
wracać. Jeśli uda nam się przejść do po-
rządku dziennego nad surową realiza-
cją, odnajdziemy tu także interesujące  
i złożone partie instrumentalne.   n

Karol Wunsch
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