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Smetana 
Má vlast
Stoltzer Ensemble
Czech Philharmonic/Jiří Bĕlohlávek
Decca 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Czeski dyrygent Jiří Bĕlohlávek (1946- 
-2017) przez cztery dekady pracował z naj-
lepszymi orkiestrami Europy i USA. Wszę-
dzie wprowadzał do repertuaru muzykę 
rodaków – Dvořáka, Smetany, Janáčka;  
z czasem zaczął nawet sam inscenizować 
opery czeskie w Met, Covent Garden czy  
Teatro Real. Symbolicznego znaczenia na-
biera zatem fakt, że jednym z ostatnich 
nagrań maestra i pierwszym wydanym po 
jego śmierci jest „Moja ojczyzna” Bedřicha  
Smetany.

Ongiś (prawykonanie: 1882) ten poemat 
symfoniczny wyrażał tęsknotę Czechów do 
uwolnienia się spod panowania Habsbur-
gów, dziś jednoczy naród w podziwie dla 
czeskiej przyrody i historii.

Bĕlohlávek i jego filharmonicy przedsta-
wiają interpretację stonowaną, pozbawioną 
egzaltacji i monumentalizmu; w pewnym 
sensie – osobistą. Opowieść zaczyna się jak 
baśń, w delikatnych pastelowych barwach; 
gdzieniegdzie srebrzyście pobłyskują dźwię-
ki instrumentów dętych. Część II, „Wełtawa”, 
niemiłosiernie wykorzystywana w oprawach 
muzycznych reklam, tutaj brzmi dumnie 
i dostojnie, lecz nie przytłaczająco. W dal-
szych częściach dramatyzm przeplata się  
z liryzmem. W narracji występują też zręcz-
nie podkreślone chwile grozy i humoru, aż 
do triumfalnego, promiennego finału. Dy-
namika jest niuansowana w obrębie mezzo-
piano i mezzoforte, dzięki czemu fragmenty 
skrajnie ciche i głośne robią wrażenie, a reali-
zacja techniczna podkreśla zamysł dyrygen-
ta. Pięknie się pożegnał Bĕlohlávek z melo-
manami.     n

Hanna Milewska

Graduał Wiślicki
BusFerie 2016

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

1 stycznia 2018, po prawie 150 latach, 
Wiślica odzyskała prawa miejskie. Dziś jest 
najmniejszym miastem w Polsce. Kiedyś 
należała do najważniejszych.

W roku 1460 przy miejscowej kolegiacie 
wzniesiono dom parafialny, od nazwy fun-
datora, kanonika Jana Długosza (słynnego 
historyka), nazywany Domem Długosza.  
Według tradycji, Kazimierz Jagiellończyk 
przysyłał tutaj swoich synów na naukę  
i wychowanie. Ale Długosz ofiarował Wiś-
licy coś jeszcze: graduał z Katedry Wawel-
skiej – księgę zawierającą muzyczną opra-
wę liturgii. Zachowała się ona do dziś.

Pomysłodawców niniejszej płyty (na cze-
le z Robertem Pożarskim, wybitnym znaw-
cą i wykonawcą średniowiecznej muzyki 
wokalnej) zainteresowały szczególnie treści 
Graduału Wiślickiego związane ze świętem 
Podwyższenia Krzyża. Gdzieniegdzie tek-
sty jednogłosowe z Graduału zestawiono 
z opracowanymi wielogłosowo w innym 
źródle muzyki liturgicznej kompozycja-
mi wrocławskiego kapelmistrza Thomasa 
Stoltzera (1475-1526). Bezszwowe połącze-
nie ze znakomitym efektem.

Jako że Wiślica leży w regionie, nomen 
omen, świętokrzyskim, to niedaleko, na 
Łysej Górze, w Bazylice Relikwii Drze-
wa Krzyża Świętego odbyła się rejestracja 
płyty. Nagranie oddaje pogłos wnętrza, 
atmosferę świątyni i modlitewny nastrój. 
Żarliwość, szczerość, prostota i przejrzy-
stość to najważniejsze cechy interpretacji 
wrocławskich śpiewaków. Dla uważnych 
słuchaczy pytanie: w którym utworze osti-
natowy akompaniament organowy kojarzy 
Wam się z Nymanem i Glassem?     n

Hanna Milewska

Pie Iesu
Joanna Łukaszewska/Łukasz Farcinkiewicz
Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra/ 
/Paweł Łukaszewski
Requiem Records 2018

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Słuchając nowej muzyki o charakterze 
religijnym, można odnieść wrażenie, że to 
ostatnie poletko muzyki współczesnej nie-
nadszarpnięte jeszcze przez ząb awangardy. 
Muzyka tak silnie zakorzeniona w tradycji 
to świetny wskaźnik jakości. Niedoskona-
łości technicznych nie da się bowiem zama-
skować „nowatorską wizją artystyczną”.

Chór żeński Musica Sacra, prowadzony 
przez Pawła Łukaszewskiego, charakte-
ryzuje spójne brzmienie i duża swoboda 
interpretacji. Pozwala ona zręcznie wejść 
w dziewięć propozycji estetycznych. Dzie-
więcioro kompozytorów stworzyło bo-
wiem utwory do słynnego dwuwiersza 
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne 
spoczywanie” w języku łacińskim.

Album otwiera proste w wyrazie, lecz 
żarliwe i przejmujące „Pie Iesu” Stanisła-
wa Moryto. Wyróżnia się utwór Łukasza 
Farcinkiewicza – inny od pozostałych  
i odważny. Schematyzm harmoniczny zbli-
ża go momentami do piosenkowej konwen-
cji, dzięki której uderza słuchacza liryzmem 
i bezpośredniością. Interesującą propozycją 
jest też dzieło Julii Seeholzer, którego moc-
no zapadający w pamięć motyw przewod-
ni stanowi punkt wyjścia dla atrakcyjnych 
brzmieniowo faktur. Płytę zamykają przej-
mujące „Pie Iesu” oraz, nawiązujące do 
chorału gregoriańskiego, „In Paradisum” 
Pawła Łukaszewskiego.

Album to dowód, że tradycyjność nie 
musi oznaczać wtórności i banału; że pięk-
ne, śpiewne melodie i jasna narracja nadal 
mogą być podstawą poszukiwań czegoś 
niebanalnego.     n

Aleksandra Chmielewska




