
Chopin Recital
Joanna ¸awrynowicz 
(fortepian)
Acte Préalable 2008

Interpretacja: !!!""
Realizacja: !!!""

Joanna ¸awrynowicz mówi: „To kom-
pozytor dla mnie szczególny”. I dlatego
przyj´!a propozycj´ Acte Préalable, aby zare-
jestrowaç komplet dzie! Chopina. Projekt,
rozpocz´ty w roku 2005, ma si´ zakoƒczyç w
2010 – w dwusetnà  rocznic´ urodzin wiel-
kiego Fryderyka. Trudno snuç hipotezy, we-
d!ug jakiego klucza zostanà pogrupowane 
i wydane poszczególne utwory. Chronolo-
gicznego? Gatunkowego? Pierwsza Chopi-
nowska p!yta ¸awrynowicz dla AP nosi tytu!
„Recital”. Program u!o˝ono zapewne we-
d!ug upodobaƒ solistki. To jakby pilot seria-
lu – kompakt dajàcy poj´cie o profilu ca!ego
pianistycznego przedsi´wzi´cia. Tracklista
zawiera 80 minut muzyki, przeglàd twórczo-
Êci Chopina od roku 1824 do 1841, od for-
my wariacji (op. posth. na temat „Steh’ auf,
steh’ auf o du Schweitzer Bub”) poprzez
rondo (op. 1), mazurki (op. 30), polonezy
(op. 40 nr 1 i 2), nokturny (op. 9) po balla-
d´ (op. 47) i scherzo (op. 31).

Czy ¸awrynowicz umie graç? Zdecydo-
wanie umie i chyba nie potrzebuje tego ni-
komu udowadniaç tym nagraniem. Czy jej
interpretacja Chopina wnosi coÊ nowego,
ciekawego? Raczej nie. Na wybranym przez
artystk´ „twardym” fortepianie muzyka
Fryderyka robi si´ nies!ychanie dziarska,
stanowcza, a w artykulacji dominuje porta-
to. Trudno tu o niuanse dynamiki i kolory-
styki, o gr´ rubato, subtelne frazowanie.
Mazurki brzmià jak walce, a nokturny – jak
mazurki. Odkrywcze jest wykonanie „Polo-
neza A-dur” – idealne na inauguracj´ stud-
niówki. DoÊç ju˝ Ogiƒskiego, doÊç Kilara!
Niech ˝yje A-dur! "

Hanna i Andrzej Milewscy

The Celtic Viol
Airs and dances 
by O’Carolan, Fraser, 
Gow, Macpherson et al.
Jordi Savall (treble viols)
Andrew Lawrence-King (Irish Harp & Psalterium)
Alia Vox 2009
Dystrybucja: CMD
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Badajàc geografi´ muzycznych archiwów
Europy, Jordi Savall trafi! na kilka zbiorów
muzyki szkockiej i irlandzkiej - w sumie
oko!o dziesi´ç tysi´cy pieÊni i taƒców, wyda-
nych w wieku XIX i XX, lecz w du˝ej cz´Êci
powsta!ych o wiele wczeÊniej. Tradycyjnie
wykonywano je na harfie, dudach, skrzyp-
cach i flecie. Poniewa˝ jednak istnia!y rów-
nie˝ transkrypcje na viol´ da gamba (do
XIX wieku bardzo popularnà w Europie),
Savall pokusi! si´ o w!asne opracowania nut
na najmniejszy instrument z rodziny viol –
treble-viol´, pi´cio- lub szeÊciostrunowà, ze
scordaturà dostosowanà do poszczególnych
aran˝acji. Gdzieniegdzie akompaniuje mu
Andrew Lawrence-King na harfie irlandz-
kiej lub psalterium.

SpoÊród skarbów muzycznej kultury 
Irlandii i Szkocji Savall wybra! prawie 
trzydzieÊci przyk!adów, w wi´kszoÊci ano-
nimowych. Zestawi! je w osiem kilkucz´-
Êciowych „suit” o jednolitym klimacie.

Gra z wielkà ekspresjà, Êpiewnie, jak
gdyby viola opowiada!a historie o losach
bohaterów celtyckiej wyobraêni. To rzew-
ne (jak „The Lamentations of Owen Roe
O’Neill” Carolana), to skoczne (jak „Tom
Brigg’s Jig”). 

T´ muzyk´ cechuje surowe pi´kno – pro-
stota melodii, oszcz´dna ornamentyka, wy-
razisty rytm. W utworach opracowanych na
duet obaj wytrawni instrumentaliÊci Êwiet-
nie wspó!pracujà. Savallowi uda!o si´ wpro-
wadziç do fonograficznego obiegu kolejny
obszar dêwi´kowej tradycji kontynentu.
Wa˝ne! Ksià˝eczka zawiera tekst w j´zykach
irlandzkim i gaelickim szkockim. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Bruckner
Symphony No. 7
Sinfonia Varsovia/Jerzy Semkow
Dux 2008
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

„WszechÊwiat ludzki jest muzyczny.
Muzyka pozwala nam prze˝ywaç wyklu-
czajàce si´ emocje – pisze psycholog Oli-
ver Sacks w ksià˝ce «Musicophilia». –
PrzeÊladuje nas, stymuluje, otacza opiekà,
pomaga prze˝ywaç stany mistyczne”. To
wszystko znajdujemy w najpopularniej-
szej symfonii Antona Brucknera - „Siód-
mej” (1881-83) – tej, dzi´ki której au-
striacki kompozytor przekona! wreszcie
do siebie i publicznoÊç, i krytyk´. 

Choç napisana z rozmachem (ponad
godzina muzyki, pe!ny sk!ad orkiestry
plus tuby wagnerowskie), nie robi wra˝e-
nia monumentalnej. Przeciwnie, s!ychaç
tu dà˝enie do powÊciàgliwoÊci, do utrzy-
mania maksymalnego porzàdku w kon-
strukcji Êwiata dêwi´ków. 

Taka te˝ jest uduchowiona interpreta-
cja Jerzego Semkowa, realizowana ze
Êwietnym zespo!em Sinfonia Varsovia.
Kluczem tego porzàdku jest oscylacja, ale
nie mi´dzy skrajnymi wartoÊciami tempa
i dynamiki, lecz mi´dzy wartoÊciami
umiarkowanymi. To nieustanne samo-
ograniczanie si´. Solówki instrumentów
(jak˝e czysto i szlachetnie brzmià d´cia-
ki!) sà przelotne jak zjawy. Pi´kne tematy
przemykajà nieÊmia!o. Fina!y poszczegól-
nych cz´Êci niemal trwajà w miejscu, pod-
trzymywane przez niewidzialnà poduszk´
brzmienia subtelnych i precyzyjnych
smyczków, podczas gdy spodziewamy si´
efektownego pochodu w kierunku kulmi-
nacji. Trudno okreÊliç panujàcy w tej
symfonii nastrój, balansuje on bowiem
pomi´dzy radoÊcià a melancholià, na gra-
nicy ziemi i nieba. Wreszcie, w zakoƒcze-
niu, s!uchacze ostatecznie przechodzà na
stron´ Êwiat!a. "

Hanna i Andrzej Milewscy
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Les Urnes de l’Opéra
Nagrania z lat 1907-1912
EMI 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

W podziemiach paryskiego Palais Gar-
nier w 1907 i w 1912 roku zamurowano
metalowe pojemniki, zawierajàce cztery
tuziny p!yt szelakowych i gramofon s!u˝à-
cy do ich odtwarzania. Zdeponowane 
w ten sposób zapisy mia!y zostaç wydoby-
te po 100 latach, aby przysz!e pokolenia
mog!y poznaç Êpiew i gr´ najs!ynniejszych
muzyków z poczàtku XX wieku. Niedaw-
no wyj´te z katakumbowej fonoteki i pod-
dane rewelacyjnej obróbce przez re˝yse-
rów z dzia!u audiowizualnego Biblioteki
Narodowej Francji, zosta!y w obszernym
wyborze wydane przez EMI.

W programie trzyp!ytowego albumu
przewa˝ajà nagrania wokalne, zarówno
Êpiewaków do dziÊ pami´tanych z innych
archiwaliów, jak i wykonawców znanych
obecnie tylko w wàskim kr´gu muzykolo-
gów i pasjonatów opery. Ci z pierwszej
grupy – nie rozczarowujà. Caruso olÊnie-
wa górà skali, Szalapin zachwyca aktor-
stwem, Melba czaruje lekkoÊcià kolora-
tury, Battistini – brawurà. Wspania!ych
wra˝eƒ dostarcza nauszne odkrywanie
Êpiewaków zakurzonych, acz obdarzo-
nych pi´knymi g!osami i kreatywnoÊcià
interpretacyjnà, takich jak Ernestine
Schumann-Heink (aria Dalili po niemiec-
ku, w bardzo kategorycznej interpretacji,
brzmi jak rozmowa z sekretarkà Hitlera),
Paul Franz (aria z „Lohengrina” po fran-
cusku dziwnie zbli˝a Wagnera do Masse-
neta) czy Reynaldo Hahn (tak, kompozy-
tor Hahn akompaniuje sobie jako Êpiewa-
kowi we w!asnej pieÊni). Z nagraƒ instru-
mentalnych warto poznaç gr´ skrzypka
Jana Kubelika oraz pianisty i kompozyto-
ra Raoula Pugno. "

Hanna Milewska

Mozart
Idomeneo
Croft, Fink, Im, Pendatchanska
Freiburger Barockorchester/René Jacobs
Harmonia Mundi 2009
Dystrybucja: CMD
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!"

René Jacobs zalicza „Idomeneo” do
oper, nad którymi prac´ trzeba zaczàç nie
od partytury, lecz od libretta i z tej anali-
zy wyciàgnàç wnioski dla decyzji muzycz-
nych. 

W zawi!ej starogreckiej historii, opo-
wiedzianej przez Mozarta, mamy mi!oÊç 
z przeszkodami i zazdroÊç, wojn´ i dyle-
maty w!adzy, ofiar´ i ingerencj´ bogów 
w losy ludzi. Psychologia konfliktów 
i motywacji jest przy tym doÊç skompli-
kowana. Zadaniem dyrygenta jest takie
dobranie g!osów protagonistów, takie po-
kierowanie tempem i dynamikà, wreszcie
takie ustawienie proporcji mi´dzy solista-
mi, orkiestrà i chórem, aby opowieÊç 
toczy!a si´ wartko i zrozumiale dla s!u-
chacza. Jacobs wywiàza! si´ z tego zadania
wyÊmienicie. Przede wszystkim trafnie
obsadzi! role dwóch rywalek o serce króla
Krety. Koreanka Sunhae Im (Ilia) to esen-
cja s!odyczy i !agodnoÊci. W jej g!osie 
s!ychaç lekkoÊç i jasnà barw´. Bu!garka
Alexandrina Pendatchanska (Elettra), ze-
stawiona na zasadzie kontrastu, ma g!os
mocny, ciemny, momentami brzmiàcy
wr´cz chropawo. W tej partii wydaje si´
idealna (szkoda, ˝e w „Clemenza di Tito”
pod Jacobsem jako Vitelia by!a nie na
miejscu). Richard Croft, etatowy Ido-
meneo scen Êwiatowych, g!os silny, acz
gi´tki, nie zawodzi,  zw!aszcza w krtanio-
!omnej arii „Fuor del mar”. Wraz z Ida-
mantem (w emocjonalnej interpretacji
Bernardy Fink) czworo g!ównych bohate-
rów daje popis wokalnego aktorstwa 
w s!ynnym kwartecie „Andro ramingo 
e solo”. Takiej orkiestry te˝ mo˝na pozaz-
droÊciç. "

Andrzej Milewski

Concerto Italiano
Giuliano Carmignola
Venice Baroque Orchestra
Andrea Marcon
Archiv 2009
Dystrybucja: Universal
Interpretacja: !!!""
Realizacja: !!!!"

Giuliano Carmignola po ugruntowaniu
swej reputacji interpretatora muzyki Vival-
diego tym razem pozwoli! sobie si´gnàç po
repertuar praktycznie nieznany. To du˝y
plus, ˝e s!awny muzyk wydaje zapomniane
utwory nierozpoznawalnych dziÊ w!oskich
kompozytorów prze!omu baroku i klasycy-
zmu. Mo˝na bez przesady powiedzieç, ˝e
w!aÊnie da! im nowe ˝ycie. 

Pozostaje pytanie, czy - skoro historia 
o nich zapomnia!a - s!usznie je odkurzono?
W przypadku dwóch koncertów odpo-
wiedê brzmi: tak. Pietro Nardini i Antonio
Lolli napisali swoje kompozycje bardzo
zgrabnie, dobrze operujàc orkiestrà i bu-
dujàc przemyÊlane dialogi mi´dzy solistà 
i akompaniatorami. Gorzej wyglàda sprawa
ze spuÊciznà Domenica dall'Oglio i Miche-
le Stratico. Owe kompozycje to tylko popi-
sy niezbyt wysokich lotów wirtuozerii,
wsparte na lichej partii orkiestrowej. Oczy-
wiÊcie Venice Baroque Orchestra dwoi si´ 
i troi, aby zabrzmia!o to dynamicznie i sty-
lowo, ale, jak wiadomo, w!o˝enie do ma-
lucha skórzanych obiç nie zrobi z niego 
limuzyny. G!ównà wadà interpretacji Car-
mignoli jest jej przewidywalnoÊç. Artysta
wypracowa! tak indywidualne brzmienie,
sposób frazowania, gry ozdobników i fla˝o-
letów, ˝e sta!y si´ one jego znakiem firmo-
wym. Niestety, z luboÊcià stempluje nimi
ka˝dy z wykonywanych przez siebie utwo-
rów i po wys!uchaniu dwóch koncertów
wiadomo ju˝, jak zabrzmià kolejne. 

Najwi´kszà wartoÊcià albumu pozostaje
wi´c pokazanie Êwiatu dwóch nazwisk i na-
dzieja, ̋ e ich dorobek to coÊ wi´cej ni˝ kon-
certy wybrane na ten krà˝ek. "

Maciej ¸ukasz Go!´biowski
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