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441 Hz Chamber Choir/  
/Anna Wilczewska
Song of the North
Dux 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Ta płyta nie powstałaby bez udziału trzech 
osób. I nie chodzi wcale o kompozytora, 
dyrygenta czy realizatora dźwięku. Mowa 
o trojgu… skandynawistach, odpowiedzial-
nych za konsultacje językowe, wskazówki 
dotyczące wymowy i pomoc w tłumacze-
niach. Ich wkład w efekt artystyczny jest tak 
znaczący, że uczynimy precedens i przyłą-
czymy się do podziękowań wykonawców 
dla: Susanny Szczepańskiej, Bartłomieja 
Gniecioszka i Oskara Kompanowskiego.

Gdański Chór Kameralny 441 Hz istnie-
je od dwunastu lat i specjalizuje się w mu-
zyce współczesnej. Program swej drugiej 
płyty („Pieśń Północy”) ułożył z utworów 
dziesięciu współczesnych kompozytorów  
z Finlandii, Norwegii, Szwecji i Kanady. Oto 
kilka nazwisk: Bengt Óllen, Jan Sandström, 
Jaakko Mäntyjärvi. Łączy ich szacunek 
dla folkloru ludów Północy, m.in. Inuitów 
i Samów. Szukają inspiracji w pieśniach 
szwedzkich żon marynarzy, które czekają 
na brzegu na płynące statki; modlitwach 
pasterzy; wiejskich tańcach.

Opracowania tradycyjnych melodii na 
chór mieszany są tyleż atrakcyjne co trud-
ne. Współbrzmienia oparte na „niewy-
godnych” interwałach (sekundy, sekundy 
małe), polirytmia, kontrasty dynamiczne  
– to bułka z masłem przy konieczności na-
śladowania głosem szumu drzew, świstu 
wiatru, morskich fal czy śpiewu ptaków. Do 
tego – skomplikowana wymowa języków 
skandynawskich i krtaniołomne odcinki 
śpiewu asemantycznego.

Świetnie wykonana, świetnie nagrana 
muzyka, której słucha się jak opowieści po-
dróżnika.     n

Hanna i Andrzej Milewscy

Johann Gottlieb Goldberg 
Harpsichord Concertos
Alina Ratkowska (klawesyn, dyrygent)
Goldberg Musique Ensemble
MDG 2018
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Johann Gottlieb Goldberg żył zaledwie 
29 lat (1727-1756) i całkowicie poświęcił się 
swej pasji: muzyce. Przy klawesynie spędzał 
dzień i noc. Czytał a vista nuty postawione 
do góry nogami. Szpikował swe kompozy-
cje trudnościami technicznymi, przy czym 
sam uważał je za miłe utworki dla nadob-
nych dam, grających dla przyjemności.

Jednak dzieło, które uwieczniło nazwisko 
Goldberga, nie wyszło spod jego pióra. „Wa-
riacje Golbergowskie” napisał Jan Sebastian 
Bach, a Goldberg był jego uczniem. Zdolny 
piętnastolatek, prawykonawca cyklu, miał 
conocnym graniem w drezdeńskim pałacu 
usypiać hrabiego Keyserlinga, na którego 
zamówienie „Wariacje” powstały.

Goldberg pochodził z Gdańska i Gdańsk 
o nim pamięta. W serii „Musica Baltica” 
niemiecka firma MDG wydała album za-
wierający oba klawesynowe koncerty Johan-
na Gottlieba. Solistką jest Alina Ratkowska 
– inicjatorka Festiwalu Goldbergowskiego, 
odbywającego się w Gdańsku od 2006 roku. 
Ona również dyryguje od klawesynu orkie-
strą z Goldbergiem w nazwie. 

To piękna muzyka, znakomicie zinstru-
mentowana, pełna melodyjnych tematów  
i brawurowych przeprowadzeń tychże. Fra-
zy znajdują eleganckie wyoblenia. Żywioł 
emocji jest równoważony przez periody za-
dumy i melancholii. Klawesyn nie wystaje 
ponad powierzchnię orkiestry. Po zakoń-
czonych fragmentach dialogowych zanurza 
się w fale ciemnego brzmienia, a słuchacze 
wspinają się na Gold Berg, istną Złotą Górę 
muzyki barokowej.     n

Hanna i Andrzej Milewscy

Calleja
Verdi
Orquestra de la Comunitat Valenciana/Ramón Tebar
Decca 2018
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Pochodzący z Malty tenor Joseph Cal-
leja debiutował w teatrze jako dziewięt-
nastolatek. Śpiewał wtedy partię Makdufa 
w „Makbecie” Verdiego. Dziś, w wieku lat 
czterdziestu, u szczytu kariery, pozostaje 
wierny wielkiej klasyce operowej i odno-
si sukcesy na prestiżowych scenach, jak 
choćby nowojorska Met. Najnowsza płyta 
artysty została w całości poświęcona Ver-
diemu. Calleja wybiera arie i sceny z pięciu 
słynnych dzieł („Aida”, „Trubadur”, „Moc 
przeznaczenia”, „Don Carlos”, „Otello”)  
i potwierdza, że jest pierwszorzędnym 
wykonawcą tego repertuaru. Dysponuje 
głosem mocnym, lecz nie ciężkim; dość 
jasnym, lecz nie słonecznym; ciepłym, 
lecz nie aksamitnym; z nutką wibrata – 
tzw. groszkiem. Doskonale operuje odde-
chem. Barwę głosu ma wyrównaną w całej 
skali. Cieniowanie dynamiki jest głównym 
środkiem ekspresji, jaki stosuje. Udowad-
nia, że piano i subtelne diminuendo mają 
największą siłę wyrazu (np. w zakończe-
niu arii „Celeste Aida”), aczkolwiek potrafi 
też wydobyć z siebie krzyk (finał cabaletty  
z „Trubadura”). W kreacjach wokalno-ak-
torskich oddaje złożoność danej postaci. 
Wyśpiewuje barwną paletę emocji (aria  
z III aktu „Mocy przeznaczenia” – naj-
piękniejszy fragment albumu). 

Z dwojga zaproszonych do duetów go-
ści (Angela Gheorghiu i Vittorio Vitelli) 
więcej wartości artystycznej wnosi bary-
ton Vittorio Vitelli, przypominający bar-
wą głosu Piera Cappuccillego.

Melomani-operomani z pewnością nie 
będą zawiedzeni.     n

Andrzej Milewski


