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W kręgu Andrzeja  
Nikodemowicza (Dubaj,  
Majerski, Nikodemowicz)
Michał Drewnowski (fortepian)
Dux 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Trudno wyrokować, jaką karierę zrobiłby 
kompozytor, organista i pedagog Andrzej Ni-
kodemowicz, gdyby po II wojnie światowej 
nie zdecydował się pozostać w rodzinnym 
Lwowie. Sowiecka Ukraina nie zapewniała 
mu takiej swobody twórczej i stabilizacji, 
jaką osiągnął po repatriacji w 1980 roku. 
Osiadłszy w Lublinie, wykładał na miejsco-
wych uczelniach i konsolidował środowisko 
muzyczne. Omawiany album pokazuje go 
w trzech odsłonach: jako sukcesora tradycji, 
oryginalnego artystę oraz kompozytora od-
działującego na młodsze pokolenie.

Jednym z mistrzów Nikodemowicza był 
Tadeusz Majerski (1888-1963). Na płycie 
znalazła się jego suita fortepianowa (wyd. 
1953), złożona z trzech polskich tańców – 
poloneza, mazurka, krakowiaka – i… koły-
sanki. W zwartym, pełnym energii utworze 
ta ostatnia jawi się jako swoiste ciało obce – 
niepokojące, mroczne, uwierające słuchacza, 
a przez to intrygujące.

Dorobek samego Nikodemowicza jest 
prezentowany przez wybór 19 spośród  
66 „Ekspresji”. To cykl miniatur, pisanych 
przez autora w latach 1959-60; dźwiękowy 
dziennik intymny. Zróżnicowane narzędzia 
techniki kompozytorskiej służą do wyraże-
nia kalejdoskopu myśli i nastrojów.

Pomysłodawcą albumu jest organizator 
lubelskiego życia muzycznego Mariusz Du-
baj, którego „24 minipreludia na fortepian” 
(1988-1993) także możemy tu usłyszeć. Sur-
konwencjonalizm tej kompozycji, pięknie 
wydobyty w interpretacji Michała Drew-
nowskiego, nawiązuje do „Ekspresji” Niko-
demowicza i domyka tytułowy krąg.      n

Hanna Milewska

Contemporary Music  
from Gdańsk vol. 2 
(Dziadek, Dixa, Zamuszko, 
Olczak)
Karolina Piątkowska-Nowicka (skrzypce)
Łukasz Długosz (flet)
Sinfonietta Pomerania/Tadeusz Dixa
Dux 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Niepozorny tytuł „Współczesna muzyka  
z Gdańska vol. 2” mógłby być zaledwie pod-
tytułem albumu, gdyby tytuł właściwy po-
życzyć od powieści Żeromskiego: „Wiatr od 
morza”. Wichry, fale, burze, niepokój – oto 
klimat muzyki twórców związanych z nad-
morskim miastem.

Utwory z lat 2014-2016 są dziełem dwóch 
pokoleń kompozytorskich. W tym gronie 
Andrzej Dziadek (ur. 1957) i Krzysztof Ol-
czak (ur. 1956) to ojcowie, zaś Sławomir Za-
muszko (ur. 1973) i Tadeusz Dixa (ur. 1983) 
to dojrzali synowie. Wszyscy oni są wykła-
dowcami gdańskiej Akademii Muzycznej.

Każda kompozycja ma jakiś charaktery-
styczny rys, dzięki któremu nie sposób jej nie 
zapamiętać, a przecież o to chodzi w sztuce. 
W „Pomeranii” Dziadka, uwerturze na or-
kiestrę kameralną, pojawia się demoniczny 
motyw budzący skojarzenia ze słynnym 
„Malo” z „The Turn of the Screw” Brittena. 
„Ballada” Dixy kapitalnie operuje strukturą 
segmentów, jest jak wciąż zaczynana po-
dróż, jak muzyczny „Dzień świstaka”. „Sin-
fonietta” Zamuszki to skrząca się pomysłami 
narracyjnymi baśń o dziecku zamkniętym  
w ciemnym pokoju. Koncert na flet i or-
kiestrę Olczaka (brawo solista!) zachwyca 
fragmentami solowych niby-kadencji o jaz-
zowym oddechu.

Wiatr, jak słychać, inspiruje.     n

Hanna i Andrzej Milewscy

Franco Fagioli 
Handel Arias
Il Pomo d’Oro/Zefira Valova
Deutsche Grammophon 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

W zamierzeniu argentyńskiego kon-
tratenora ta płyta jest hołdem złożonym 
Haendlowi. W wielu jego operach Franco 
Fagioli występował na scenie. Tym razem 
postanowił zebrać na jednym krążku arie, 
które wywołują u niego gęsią skórkę – czy 
to z powodu trudności technicznych, czy 
też zawartego w nich ładunku emocji. 
Obok prawdziwych barokowych hitów, jak 
„Venti, turbini, pestate” z „Rinalda”, wybrał 
fragmenty mniej znanych dzieł, na przy-
kład „Ch’io parta?” z opery „Partenope”.

Miło usłyszeć, że Fagioli wciąż znajdu-
je się w najwyższej formie wokalnej. Nie-
ustannie zachwyca ciemną, gęstą barwą 
głosu w całej skali, nawet w najwyższych 
dźwiękach. Imponuje kontrolą nad odde-
chem, dzięki której rozpina frazy długie 
jak mosty. Perfekcja emisji pozwala mu 
bezstratnie dokonywać błyskawicznych 
zmian rejestru; wrażenie robią zwłaszcza 
krtaniołomne skoki interwałowe w dół. 
Jest wulkanem energii, ale szybkość i siłę 
łączy z precyzją pokonywania biegników  
i ozdobników.

W ramach zaprezentowanego repertuaru 
Haendlowskiego Fagioli najwspanialej in-
terpretuje wcale nie numery popisowe, lecz 
arie liryczne, jakby zawieszające czas na 
rozpamiętywaniu uczuć i doznań – choćby 
„Dove sei, amato bene?” z opery „Rodelin-
da, regina de Longobardi” czy „Dopo notte 
atra e funesta” z „Ariodante”.

Soliście towarzyszy świetny zespół z Zu-
rychu, a znakomitego nagrania dokonano 
w malowniczej Villa San Fermo (dawny 
klasztor, służący dziś jako pensjonat) we 
włoskim miasteczku Lonigo.     n

Andrzej Milewski


