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Piotr Moss
Elan, Concertino, Canti, 
Capriccio, Fantaisie
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O losie Piotra Mossa (ur. 1849) po cz!-
"ci zadecydowa#y historia i polityka. Kie-
dy og#oszono stan wojenny, przebywa# we 
Francji. Postanowi# osi$"% tam na sta#e; 
przyj$# obywatelstwo francuskie. Jego twór-
czo"% jest od tej pory cz!"ci$ dwóch kultur 
i dwa rz$dy nagradzaj$ go za zas#ugi arty-
styczne. 

W serii p#yt monogra&cznych Mossa uka-
za# si! trzeci album, zawieraj$cy utwory na 
smyczki i instrumenty solowe ('et, forte-
pian, wiolonczel!). To "wiatowe prapremiery 
fonogra&czne nagra( dokonanych w latach 
1994-2007 w Poznaniu – niewielka cz!"% do-
robku p#odnego artysty, która jednakowo) 
daje poj!cie o jego stylu i warsztacie.

Moss lubi ruch, akcj!, zaskoczenie, ci$g#e 
zmiany, b#yskotliwe koncepty i... inteligent-
nych wykonawców – takich jak na omawia-
nej p#ycie. W tych kompozycjach du)o jest 
wyrazistych emocji (jak cho%by w „Elan”, 
gdzie pobrz!kuj$ echa bruityzmu), ale 
skrajno"ci wyst!puj$ rzadko. Najbardziej 
liczy si! zró)nicowanie i metamorfoza. Do-
bry przyk#ad takiej pow"ci$gliwo"ci stanowi 
cz!"% Moderato drammatico z „Concertina”. 
Natomiast przyk#ady upodobania Mossa do 
ukrywania cytatów znajdujemy raz po raz, 
cho%by w "rodkowej cz!"ci „Canti” na 'et  
i smyczki. T! zagadk! pozostawiamy do 
rozszyfrowania s#uchaczom, jak równie) 
odpowied* na pytanie, czy w „Fantaisie” 
s#ycha% kroki, czy raczej bicie zegara.

Nie jest to muzyka przymilna uszom, ale 
wci$ga jak thriller.   ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Szymanowski
Songs op. 46 & 58
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Idealn$ wykonawczyni$ liryki wokalnej 
Karola Szymanowskiego by#a jego siostra 
– Stanis#awa Korwin-Szymanowska. To 
jej g#os maj$c w pami!ci, pisa# wi!kszo"% 
utworów. To jej powierza# premierowe 
wykonanie wi!kszo"ci pie"ni. Dzi!ki kilku 
zachowanym nagraniom mo)na si! prze-
kona% o kunszcie Stanis#awy – o perfekcji 
intonacyjnej, o wystudiowanym podaniu 
ka)dego d*wi!ku (efekcie czytania ze zro-
zumieniem i tekstu nutowego, i literac-
kiego), o kszta#towaniu barwy i niuansów 
dynamicznych. Ta tradycja wci$) znajduje 
godne kontynuatorki. Takie "piewaczki 
jak Urszula Kryger, Olga Pasiecznik czy 
Anna Miko#ajczyk to wspania#e interpre-
tatorki kompozycji pie"niarskich Szyma-
nowskiego w XXI wieku. 

I oto do#$czy#a do nich Dagmara +wi-
tacz. Na omawianym albumie znalaz#y 
si! cykle „S#opiewnie” i „Pie"ni kurpiow-
skie” oraz jeszcze dwa utwory. Repertuar 
doprze dobrany do g#osu +witacz – do"% 
jasnego, delikatnego, „niewinnego”, rzec 
by mo)na – ale kiedy taki g#os pozwoli 
sobie na forte, na wibrato, na upust tem-
peramentu („Kalinowe dwory”) – to do-
piero robi wra)enie! Subtelno"%, elegancja 
ornamentów i precyzja drobnych warto"ci 
rytmicznych nagle zostaje spuentowa-
na bruitystycznym akcentem („Samotny 
ksi!)yc”), a s#uchacz przeciera uszy ze 
zdumienia. +piewaczka "wietnie rozumie 
si! z pianist$, opanowanym i eleganckim 
Piotrem Sa#ajczykiem, który te) "cichap!k 
potra& zwolni% emocje ze smyczy („Idom 
se, siuhaje do#u, "piewaj$cy”). Wyborny 
album.   ■

Andrzej Milewski

Silvestrov
Sacred Songs
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ECM przyzwyczai# odbiorców, )e ka)da 
p#yta tej wytwórni to "wi!to, a jej odtwarza-
nie – muzyczne misterium. Kiedy za" przed-
miotem nagrania jest muzyka sakralna, este-
tyka stapia si! z prawdziwym sacrum. 

Tak by#o w przypadku albumów kilku 
kompozytorów o rosyjskich korzeniach, 
wydanych przez ECM (omawiali"my je na 
#amach naszego miesi!cznika), wi!c ocze-
kiwania wobec kompaktu Silwestrowa by#y 
jednoznaczne. I potwierdzi#y si!.

Pie"ni chóralne Walentina Silwestrowa, 
skomponowane w latach 2006-8, zareje-
strowane w kijowskiej Katedrze "w. Micha#a  
w roku 2008, przenosz$ s#uchacza w inny 
wymiar percepcji, koncentracji i wra)liwo-
"ci. Ameryka(ski re)yser d*wi!ku i muzyko-
log David Gri,th pisze: „W tych pie"niach 
melodie s$ "ladami rozmywaj$cymi si!  
w wodach wieczno"ci, wieczno"ci zapisanej 
w harmoniach brzmi$cych jak echo – obec-
no"% nies#yszalnego uderzenia dzwonu, albo 
jak progresja, która dotar#a o krok lub dwa 
od &na#u”. 

Inspiracje muzyk$ sakraln$ Glinki  
i Rachmaninowa, ludowymi ko#ysanka-
mi i dumkami wiejskich prz$"niczek – to 
wszystko brzmi w podstawach wspó#cze-
snych kompozycji Silwestrowa (ur. 1937), 
"piewanych przez Kijowski Chór Kame-
ralny. Czy b!d$ to umuzycznienia biblij-
nych psalmów, czy oprawa nieszporów, 
czy „Hymn cherubinów” – najwa)niejsze 
staje si! to, co nieuchwytne, a wi!c hie-
ratyczna aura – rezultat wybrzmiewania 
cudownie zestrojonych, stopliwych, boga-
tych g#osów. I niepowtarzalna przestrze( 
akustyczna kijowskiej "wi$tyni.   ■

Hanna Milewska
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John Tilbury for Tomasz 
Sikorski
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I w o&cjalnych publikacjach, i w prywat-
nych rozmowach nieustannie daje si! wy-
czu% )al z powodu przedwczesnej "mierci 
Tomasza Sikorskiego (1939-88). Utalento-
wany kompozytor oraz pianista, uwa)any 
za jedynego prawdziwego polskiego sono-
ryst!, za prawdziwie twórczego minima-
list!, pozostawi# dorobek nieprzerwanie 
oddzia#uj$cy na nast!pne pokolenia muzy-
ków. P#yta, o której tu mowa, jest przyk#a-
dem niezwyk#ego ho#du dla pami!ci arty-
sty. Kompakt ma te) wysmakowan$ szat! 
gra&czn$.

John Tilbury (ur. 1936), brytyjski piani-
sta specjalizuj$cy si! w muzyce wspó#cze-
snej, na pocz$tku lat 60. przebywa# w War-
szawie na stypendium. W klasie Zbigniewa 
Drzewieckiego pozna# Tomasza Sikor-
skiego. Osobowo"% m#odego muzyka, jak  
i pó*niejsze rzadkie kontakty musia#y zro-
bi% na Tilburym na tyle silne wra)enie, )e 
po latach nie tylko postanowi# nagra% kilka 
kompozycji Polaka, lecz równie) zareje-
strowa% w#asn$ improwizacj! dedykowan$ 
Sikorskiemu.

Tilbury wybra# trzy utwory reprezenta-
tywne dla dzie# na fortepian solo Sikorskie-
go – „Autograf” (1980), „Rondo” (w ory-
ginale – na klawesyn, 1984) i „Zerstreutes 
Hinausschauen” („Widok z okna ogl$dany 
w roztargnieniu”, 1971/72) i da# interpre-
tacje "wie)e, pe#ne energii, ale i intymnej 
re'eksji – przestrzeni mi!dzy d*wi!kami. 
W ponaddwunastominutowej improwiza-
cji Tilbury stworzy# obraz pustego miejsca, 
konturu, depresji, a na zako(czenie tego 
muzycznego „tombeau” nieoczekiwanie 
s#ycha% dzwonki. 

Mistyczny koniec i pocz$tek. Non omnis 
moriar.    ■

Hanna Milewska
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Ostatnia dekada w polskiej fonogra&i 
ob&tuje w nagrania muzyki Stanis#awa 
Moniuszki. W przeciwie(stwie do Cho-
pina, którego dorobek jest rejestrowany 
ochoczo (niekiedy bezcelowo), dyskogra&a 
Moniuszki jest ubo)uchna. Oczywi"cie na-
granie opery czy dzie# chóralnych wymaga 
znacznie wi!kszych nak#adów ni) zapis 
recitalu fortepianowego, jednak raz na pó# 
wieku mo)na by zebra% fundusze, )eby co-
kolwiek stan!#o na pó#ce z p#ytami…

Opera „Verbum nobile” doczeka#a si! 
zaledwie dwóch wyda( p#ytowych w dzie-
jach – w 1969 (opera w Poznaniu pod ba-
tut$ Roberta Satanowskiego) i obecnie – 
w postaci omawianego tu albumu zespo#u 
operowego ze Szczecina pod dyrekcj$ 
Warcis#awa Kunca.

W czasie premiery (1861) dzie#o Mo-
niuszki mia#o umacnia% ducha narodo-
wego poprzez pokazanie barwnej tradycji 
sarmackiej, jednak komediowy ton k#óci# 
si! z atmosfer$ )a#oby po fali krwawych 
represji carskich wobec uczestników 
manifestacji patriotycznych. Dzi" „Ver-
bum nobile” to przede wszystkim )ywo, 
melodyjnie brzmi$ca galeria zabawnych 
postaci i sytuacji; w ustach doborowych 
"piewaków partytura mo)e zamieni% si! 
w per#!. 

W szczeci(skiej obsadzie znalaz#o si! 
dwóch takich wykonawców – bas Alek-
sander Teliga (Serwacy -agoda) i baryton 
Leszek Skrla (Marcin Paku#a). Stworzyli 
krwiste kreacje dwóch zaprzyja*nionych 
szlachciców – energicznych, stanowczych, 
budz$cych "miech swoj$ wynios#o"ci$  
i zawadiacko"ci$. Bardzo dobrze "pie- 
wa chór. Uwag! zwraca te) staranno"% 
edycji.   ■

Andrzej Milewski

The Silver Violin
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Nicola Benedetti ma zaledwie 25 lat, 
ale w jej )yciu zawodowym dzia#o i dzieje 
si! tyle, )e wystarczy#oby na kilka biogra-
&i. Córka W#ocha i Szkotki, wychowana 
w Wielkiej Brytanii, edukacj! odebra#a  
w s#ynnej Szkole Menuhina, a talent oszli-
fowa#a pod okiem polskiego skrzypka i pe-
dagoga, Macieja Rakowskiego. 

Anga)uje si! w programy edukacyjne 
(m.in. model El Sistema przeniesiony do 
Szkocji); intensywnie koncertuje. Po p#ycie 
ze skrzypcow$ muzyk$ barokow$ wyda#a 
album z… muzyk$ &lmow$. Benedetti 
uwa)a, )e w czasach, kiedy ludzie s#ucha-
j$ niemal wy#$cznie piosenek pop, trzeba 
ich zach!ci% do poznania dobrej muzyki 
instrumentalnej. Odskocznia w postaci &l-
mu "wietnie si! do tego nadaje. 

Tytu# albumu „.e Silver Violin” (srebr-
ne skrzypce) rymuje si! z „Silver screen” 
(srebrny ekran) i nawet czcionka u)yta na 
ok#adce nawi$zuje do napisów z &lmów  
z lat 40. i 50.

Benedetti wybra#a utwory, które znala-
z#y si! (prawie wszystkie w wersji nieprze-
aran)owanej) w znanych &lmach okresu 
d*wi!kowego, jak np. kwartet fortepiano-
wy a-moll z „Wyspy tajemnic” (2010, re). 
M. Scorsese) czy „Romans” Szostakowicza 
z &lmu „Szersze(” (1955, re). A. Fajncym-
mer). Nagra#a te) ca#y koncert skrzypcowy 
Korngolda, z którego ów „rewolucjonista” 
muzyki &lmowej czerpa# tematy do swoich 
wiekopomnych hollywoodzkich partytur, 
a obok tego – tango „Por una cabeza”, wy-
korzystane w „Zapachu kobiety” (1992, 
re). M. Brest). 

+wietny pomys# na p#yt!, "wietna inter-
pretacja, "wietna ksi$)eczka.   ■

Hanna Milewska
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