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James Horner
Pas de deux
Mari i Hakon Samuelsen
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra/Vasily Petrenko
Mercury Classics 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

„Instrumenty Stradivariusa stanowią ro-
dzinę, tak jak my” – twierdzi Mari Samuel-
sen, norweska skrzypaczka, która uwielbia 
występować w duecie z bratem Hakonem, 
wiolonczelistą. 

Wybór interesującego repertuaru na taki 
skład smyczkowy jest skromny – koncert 
Brahmsa, koncert Deliusa i niewiele więcej, 
toteż rodzeństwo Samuelsen z zachwytem 
przyjęło wiadomość, że James Horner na-
pisze specjalnie dla nich obszerny utwór 
orkiestrowy z solową partią skrzypiec  
i wiolonczeli. Podwójny zdobywca Oscara 
(za „Titanika”), po nie najlepiej odebranych 
młodzieńczych dziełach „poważnych”, prak-
tycznie nie zapuszcza się na inne obszary niż 
muzyka dla kina. 

Dwudziestoośmiominutowe „Pas de 
deux” jest w istocie trzyczęściowym koncer-
tem. Zgodnie z tytułem, linie melodyczne 
(personifikacje postaci męskiej i żeńskiej) 
pozostają w nieustannym tańcu, bliskości, 
splocie, równoległości, naprzemienności, 
ucieczce i gonitwie. Zmienia się nastrój, 
rytm i tempo tańca, lecz trwa sugestywność 
płynących obrazów. 

Miłośnicy muzyki filmowej Hornera się 
nie zawiodą. Bywalcy filharmonii zauważą 
umiejętność opanowania dużej formy. Słu-
chacze docenią też z pewnością grę solistów. 
To wspaniali wirtuozi, perfekcyjni i wrażliwi 
interpretatorzy wszystkich utworów (w tym 
słynnych „Fratres” Pärta, kompozycji Solli-
my i Einaudiego). Na skrzypcach i wiolon-
czeli Stradivariusa prezentują się znakomicie 
– i w duecie, i solo.   n

Hanna i Andrzej Milewscy

 Pieśni  
Powstania Warszawskiego 
Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta 2014

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Na początku 1982 roku, po wprowadzeniu 
stanu wojennego, grupa muzyków i aktorów 
utworzyła Filharmonię im. Romualda Trau-
gutta. Wykonywaniem pieśni patriotycznych 
zespół podnosił Polaków na duchu. Dawne 
pieśni – czy to z czasów Konstytucji 3 Maja, 
z Powstania Styczniowego, czy z Powstania 
Warszawskiego – to także źródło wiedzy  
o historii. To tradycja łącząca pokolenia, to 
wreszcie – utwory o walorach muzycznych  
i literackich, które można docenić, gdy 
otrzymają atrakcyjną aranżację i porywającą 
interpretację.

Po znakomitej płycie z pieśniami Po-
wstania Styczniowego (2013), 70 lat po Po-
wstaniu Warszawskim słuchacze otrzymują 
album z pieśniami legendarnego zrywu bo-
jowego stolicy z tak znanymi tytułami, jak 
„Warszawskie dzieci” (mało kto wie, że to 
kompozycja Andrzeja Panufnika), „Pałacyk 
Michla” czy „O Barbaro” (słowa i muzyka: 
Krzysztof Kamil Baczyński).

W nagraniu brało udział w sumie kilka-
dziesiąt osób – wokalistów i instrumentali-
stów. Jest to dzieło zbiorowe, tak jak zbioro-
wa i ukryta pod pseudonimami była walka 
młodych ludzi na powstańczych barykadach. 
Szczerze brzmią żarliwe deklaracje poświęce-
nia dla ojczyzny. Wzrusza humor opiewanej 
codzienności powstańczej, a każde słowo jest 
zrozumiałe dzięki dbałości o dykcję i dobrej 
realizacji technicznej nagrania.

Zdjęcie z okładki przedstawia powstańców 
z kompanii „Stefan”, którzy z zapałem śpie-
wają, zgromadzeni wokół fortepianu. Takie 
„polowe” warunki i atmosferę wykonywa-
nia powstańczych pieśni udało się uchwycić  
w prostych (lecz zgrabnych i ciekawych) 
aranżacjach Włodzimierza Korcza.    n

Hanna i Andrzej Milewscy

Wojciech Majewski  
gra Skriabina
Polskie Radio 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Szesnastoletni uczeń szkoły muzycznej 
zobaczył w telewizji słynny moskiewski kon-
cert Vladimira Horowitza (1986). Usłyszał 
tam kilka etiud Skriabina i uległ wielkiej fa-
scynacji tym kompozytorem. Zgłębiał jego 
biografię i idee; poznawał jego twórczość,  
a utwory na fortepian solo włączał do swego 
repertuaru. Po kilkunastu latach pojawił się 
w muzeum Skriabina w Moskwie z wykła-
dami i recitalem, a zwieńczeniem jego drogi 
jest album, zatytułowany po prostu: „Woj-
ciech Majewski gra Skriabina”.

Można by powiedzieć – ot, zwykłe koleje 
losu zdolnego, dociekliwego pianisty, ale to 
nie ten przypadek. Ojciec (Henryk) i brat 
(Robert) Wojciecha Majewskiego to znani 
trębacze jazzowi, a sam Wojciech, po kla-
sycznych studiach pianistycznych, również 
zawodowo uprawia jazz jako instrumentali-
sta, kompozytor, aranżer i pedagog. Podtrzy-
muje też związki z muzyką poważną – jako 
pianista i kompozytor. 

Wojciech Majewski – artysta otwarty –  
w Skriabinie ceni właśnie otwartość: na pięk-
no melodii i eksperymenty harmoniczne, 
na liryzm i mistycyzm, na barwę dźwięku  
i architekturę utworu. Majewski wydoby-
wa potencjał formy i treści tej muzyki. Jest 
w tej interpretacji i zuchwała wirtuozeria,  
i czarowna subtelność; są kontrasty dynami-
ki i refleksyjność. 

Wybrane trzydzieści cztery miniatury 
(głównie preludia, mazurki i etiudy) zosta-
ły ułożone według chronologii powstania, 
tworząc opowieść o podróży (przerwanej 
przez śmierć) Skriabina ku misterium 
życia i sztuki. Wojciech Majewski jest 
także producentem tej świetnie nagranej  
płyty.   n
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