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Schumann
Symphony no.3 & no.1
Paavo Järvi
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Interpretacja symfonii Schumanna to za-
wsze st!panie po kruchym lodzie. Równie 
kruchym jak psychika kompozytora, który  
w ob"#dzie zmar" w przytu"ku. Nag"e kontra-
sty dynamiki, niedoko$czone my%li, a przy 
tym kipi!cy wir pomys"ów rodz!cych si# 
niemal w ka&dej sekundzie to prawdziwy tor 
przeszkód dla ka&dej orkiestry i dyrygenta. 

Czy szuka' w tym logiki, czy mo&e i%' na 
&ywio"? Pokaza' liryzm czy raczej dramat? 
Paavo Järvi wybra" wersj# ognist!, pe"n! 
temperamentu, cho' zagran! z niemieck! 
precyzj!. Ordnung Schumannowi i pomóg", 
i zaszkodzi". Precyzja ka&dego pasa&u to 
rado%' dla ucha wielbiciela muzyki symfo-
nicznej. Z drugiej strony jest to kaganiec dla 
emocji. Otrzymali%my zatem wieczór przy 
gazowym kominku, bez popio"u, bez dymu, 
ale te& bez zapachu i odg"osów trzaskaj!cych 
szczap. Ten Schumann mo&e si# podoba', 
mo&e wci!ga' i przyku' uwag#. Jest to jed-
nak prze&ycie ulotne, jakby niepe"ne. Nie ta-
kie, do którego chcia"oby si# wraca'. 

W odbiorze interpretacji wyra(nie prze-
szkadza te& jako%' nagrania. Eksponuj!c 
instrumenty brzmi!ce wysoko, jak skrzypce, 
)ety, klarnety czy tr!bki, re&yser d(wi#ku po 
macoszemu potraktowa" basow! podsta-
w#. S"ycha' te instrumenty we fragmentach 
bardziej kameralnych, ale w tutti zlewaj! 
si# z sob!, tworz!c ledwo s"yszalny, bucz!cy 
element t"a. To zachwianie proporcji m#czy  
i denerwuje. Ka&e te& zada' pytanie, ile wi#cej 
Järvi pokaza", czego nigdy nie us"yszymy? 

P"yta czeka"a na polsk! premier# do pa(-
dziernika 2011. Dzi% "atwiej zrozumie', dla-
czego. Niewiele stracili%my. ■

Maciej *ukasz Go"#biowski
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Formu"a przyj#ta przy uk"adaniu tego al-
bumu zapewni"a upieczenie trzech piecze-
ni na jednym ogniu. Wroc"aw wykorzysta" 
szans# zaprezentowania kompozytorów 
wspó"czesnych zwi!zanych z miastem. Me-
lomani zyskali mo&liwo%' poznania rzad-
ko wykonywanych utworów. Wykonawcy,  
a zw"aszcza wirtuoz )etu, Grzegorz Olkie-
wicz, dostali szans# sprawdzenia si# w cieka-
wym repertuarze. 

Na kompakcie znalaz"y si# utwory sze%cior-
ga kompozytorów. Najm"odszy z nich i naj-
bardziej „awangardowy“ to Jacek Rogala. Jego 
„Litoral“ jest dziesi#ciominutow! fascynuj!c! 
narracj!. O czym? Podsu$my interpretacj#:  
o locie ptaka nad wod!, szumie wiatru w%ród 
trzcin; o wolno%ci, zagro&eniu i walce o byt –  
a wszystko opowiedziane d(wi#kami prepa-
rowanego fortepianu i )etu. 

Olkiewicz okazuje si# czarodziejem bar-
wy. Artykulacyjne triki, przed#cia i niuanse 
dynamiki tworz! sugestywny krajobraz so-
norystyczny. W „Echu“ Gra&yny Pstroko$-
skiej-Nawratil technika nagraniowa zr#cz-
nie wspomaga naturalne brzmienie )etu.  
W „Preludiach“ Leszka Wis"ockiego i „So-
natinie“ Jadwigi Szajny-Lewandowskiej (naj-
starszej w tym gronie) instrumentali%ci k"ad! 
nacisk na zró&nicowanie nastroju kolejnych 
cz#%ci utworu. Efektownym zwie$czeniem 
recitalu Olkiewicza s! dwa utwory Miros"a-
wa G!sie$ca („Capriccio“ i „Taniec hiszpa$-
ski“), wyst#puj!cego tu tak&e w roli akompa-
niatora. Brawo! ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Dwudziestotrzyletni Micha" Szymanow-
ski pochodzi z rodziny muzycznej, ma mu-
zyczne nazwisko i drugie imi# – Karol. Do-
sta" od losu zdolno%ci i, co nie mniej wa&ne, 
spotka" ju& na swojej drodze ludzi, których 
pomoc mo&e si# okaza' bezcenna. Szyma-
nowski jest studentem Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy w klasie fortepianu Kata-
rzyny Popowej-Zydro$. T# zacn! uczelni#, 
pod kierunkiem tego samego pedagoga, 
uko$czy" Rafa" Blechacz.

Szymanowski jest laureatem kilku krajo-
wych konkursów pianistycznych. Zapewne 
doszed" jednak do wniosku, &e wizytówk! 
pianisty powinny by' nie medale, a nagra-
nia. I oto pojawi" si# sponsor ze Szwajcarii, 
nota bene ksi!dz, rektor polskiej misji ka-
tolickiej, który wy"o&y" %rodki na wydanie 
p"yty w dobrej wytwórni, z zapewnion! 
dystrybucj! mi#dzynarodow!. Dodajmy 
dla porz!dku, &e rejestracja ma bardzo do-
br! jako%' techniczn!.

Szymanowski u"o&y" recital z dzie" trzech 
kompozytorów: Paderewskiego, Chopina 
i oczywi%cie Karola Szymanowskiego. Za-
skakuje kolejno%' programu: zaczyna si# 
od typowego bisu, menueta Paderewskiego, 
ale jak zinterpretowanego! M"ody artysta 
wykonuje ten samograj jak najsubtelniejsze 
miniatury Schumanna, pochylaj!c si# nad 
ka&d! nut!, "uczkiem, pauz!, a& s"uchacz 
przeciera uszy ze zdumienia. Podobne za-
uroczenie mo&na prze&y' przy nokturnie 
Des-Dur op. 27 nr 2, otwieraj!cym blok 
utworów Chopina. I przy etiudzie b-moll 
Szymanowskiego. Niepospolity talent, po 
którym mo&na wiele oczekiwa'. ■

Andrzej Milewski
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