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Tytu!owy „Upiór w operze” z powie"ci 
Gastona Leroux zyska! nie"miertelno"# 
dzi$ki kilku udanym ekranizacjom i, przede 
wszystkim, dzi$ki musicalowi Andrew Lloy-
da Webbera (1986). 

W marcu 2010 w Londynie kompozytor 
zaprezentowa! sequel scenicznego przeboju 
– „Mi!o"# nigdy nie umiera”. Jest te% wspó!-
autorem libretta wed!ug powie"ci Frederika 
Forsytha, za" teksty piosenek napisa! Glenn 
Slater. 

Akcja rozgrywa si$ dziesi$# lat po wyda-
rzeniach „Upiora”, na nowojorskiej wyspie 
Coney Island. Christine ma tam "piewa# 
w nowej operze. Okazuje si$, %e impresariem, 
z którym zawar!a kontrakt, jest Upiór. Chris-
tine wyznaje, %e to on jest ojcem jej syna Gu-
stawa, a ona nigdy nie przesta!a go kocha#. 

Na dwup!ytowym albumie zarejestrowa-
no studyjn& wersj$ muzyki do premierowe-
go spektaklu Adelphi ' eatre z premierow&, 
wyborn& obsad&. S& to g!osy silne, o bogatej 
barwie i niezwyk!ej elastyczno"ci, b!yska-
wicznie przechodz&ce od no"nego szeptu 
do emisji operowej, od parlando do krzyku. 
Musicalowa kreacja wokalno-aktorska wy-
maga nie tylko %elaznej kondycji, ale i dosko-
na!ej dykcji – a ta u wszystkich wykonawców 
„Love Never Dies” jest wprost rewelacyjna. 

Ramin Karimloo (Upiór), Sierra Bogges 
(Christine) i Joseph Millson (Raoul) przeko-
nuj&co charakteryzuj& odtwarzanych bohate-
rów, zarówno we fragmentach solowych, jak 
i w ansamblach (brawurowy duet i kwartet 
„Devil Take ' e Hindmost”). Eklektyczna 
aran%acja stanowi w tym przypadku walor. 
Zanim kiedy" zobaczymy ten musical w pol-
skim teatrze, pos!uchajmy nagrania.  ■

Hanna Milewska  
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Boles!aw Szabelski by! studentem Karola 
Szymanowskiego. Henryk Miko!aj Górec-
ki by! studentem Szabelskiego, a Eugeniusz 
Knapik – Góreckiego. Oto rodowód "l&skiej 
szko!y kompozytorskiej, której próbk$ doko-
na( zarejestrowano na omawianej p!ycie. 

Otwiera j& „Toccata” ze „Suity orkiestro-
wej” Szabelskiego – wizytówka warsztatu 
tego kompozytora; utwór wiekowy, lecz 
wci&% zachwycaj&cy witalno"ci& i pomy-
s!ow& orkiestracj&. Trudno uwierzy#, %e 
„Concerto grosso” Szabelskiego powsta!o 
w roku 1954 – tak nowocze"nie brzmi, tak 
jest wewn$trznie zró%nicowane. Najcie-
kawsza wydaje si$ ostatnia cz$"# – moto-
ryczna i energetyczna. 

Trzy ta(ce Góreckiego (1973) równie% 
mo%na potraktowa# jako swoiste concerto 
grosso, godnie kontynuuj&ce dzie!o Szabel-
skiego. Cz$"# pierwsza jest dzika i brutal-
na; druga – hipnotyzuje s!uchacza repety-
cyjno"ci&, za" trzecia, zbudowana metod& 
„Bolera” Ravela, sk!ada si$ z przyrastaj&-
cych warstw brzmieniowych. 

„La ) ute de jade” („Fletnia z nefrytu”) 
Knapika to cykl czterech pie"ni do daw-
nej poezji chi(skiej (przek!ady francuskie) 
– mistrzowski przyk!ad symbiozy liryki 
i muzyki. S!owa s& tu otulane grub& ko!-
dr& orkiestrowego akompaniamentu albo 
zwiewnym tiulem ) etu piccolo solo. 

Bo%ena Harasimowicz dzielnie walczy 
z komplikacjami bardzo wysoko napisanej 
partii sopranowej. Miros!aw B!aszczyk pro-
wadzi orkiestr$ z wigorem i precyzj& ryt-
miczn&, a emocjonalna interpretacja "l&skich 
* lharmoników powinna pozyska# polskiej 
muzyce wspó!czesnej nowych fanów.  ■

Hanna Milewska
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Melodia piosenki „Cichy zapada zmrok” 
da!a temat jednemu z utworów z p!yty o ty-
tule równie% zapo%yczonym od tej piosenki. 
Praca nad albumem po!&czy!a dwóch utalen-
towanych m!odych muzyków: kompozytora 
(i, co wa%ne, gitarzyst$) Marka Pasiecznego 
oraz gitarzyst$ Jakuba Ko"ciuszk$. 

Reprezentuj& nowe pokolenie polskich 
artystów: wykszta!ceni na uczelniach kra-
jowych i zagranicznych, stypendy"ci, lau-
reaci, globtroterzy, czerpi&cy inspiracj$ 
z rozmaitych wydarze( historycznych, kra-
jobrazów, kultur, epok i stylów. Taki postmo-
dernistyczny eklektyzm cechuje tak%e oma-
wiany tutaj kompakt. 

Pasieczny opowiada swoimi kompozy-
cjami o harmonii przyrody („' e Fields in 
Polanówka”), sk!ada ho!d klasykowi mu-
zyki gitarowej („Hommage a Aleksander 
Tansman”), op!akuje o* ary obozu zag!ady 
w Be!%cu („' renody of ' e Victims of Be!-
%ec 1941-42”). Jako praktykuj&cy gitarzysta 
doskonale potra*  wykorzysta# mo%liwo"ci 
sonorystyczne i techniczne instrumentu, 
natomiast jako kompozytor – prezentuje 
wszechstronny warsztat i bogactwo pomy-
s!ów. Jakub Ko"ciuszko (któremu notabene 
zosta! dedykowany „Tren...”) jest wy"mieni-
tym interpretatorem twórczo"ci Pasieczne-
go, czyli wra%liwym wirtuozem. Brawurowo, 
perfekcyjnie pokonuje skomplikowane pa-
sa%e, a we fragmentach kantylenowych wy-
kazuje si$ subtelno"ci& artykulacji, dba!o"ci& 
o barw$ d+wi$ku i niuanse dynamiczne. 
Trafnie stosuje zmiany tempa i pauzy, a warto 
podkre"li#, %e tak%e cisza pi$knie wybrzmie-
wa w tym dobrze zrealizowanym, wartym 
poznania nagraniu.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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„T& w!a"nie my"l& przewodni&, pod&%a-
niem za ekspresj& tekstu i sensem s!owa, 
a przez to kreowaniem formy oraz pozna-
waniem i docieraniem do g!$bi idei wykony-
wanej muzyki chcemy si$ kierowa# w naszej 
interpretacji przedstawionych utworów, tak 
by muzyka dawna %y!a, zaskakiwa!a i mieni-
!a si$ ekspresj& barw, napi$# i uczu#” – oto 
credo oktetu wokalnego Octava. 

Zespó! si$gn&! po jedno z najwspanial-
szych dzie! polskiej polifonii wokalnej 
– „Msz$ najpi$kniejsz&”, czyli „Missa pul-
cherrima” Bart!omieja P$kiela. Siedemna-
stowieczny kapelmistrz katedry na Wawelu 
w 1669, na rok przed "mierci&, napisa! swój 
najbardziej misterny utwór. W tej%e kapli-
cy na krakowskim wzgórzu, niemal trzy 
i pó! stulecia pó+niej, Octava zarejestrowa!a 
kompozycj$ P$kiela, uzyskawszy wsparcie 
gospodarza "wi&tyni – kardyna!a Dziwi-
sza – oraz w!adz Krakowa. Program p!yty 
uzupe!niaj& motety – kompozycje P$kiela 
i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, jed-
nego z nast$pców P$kiela na Wawelu.

Octava pilnie stara si$ sprosta# wysokim 
standardom wyra%onym w credo zespo!u, 
ale nie do ko(ca si$ to udaje. Mocn& stro-
n& jest niew&tpliwie intonacja i dyscyplina 
rytmiczna, natomiast najwi$cej mo%na by 
poprawi# w zakresie dynamiki. ,piewacy 
nie wychodz& w!a"ciwie poza obszar mez-
zopiano-mezzoforte, co skutkuje mono-
toni& interpretacji. Równie% frazowaniu 
przyda!aby si$ wi$ksza elastyczno"#, wi$cej 
przestrzeni na oddech. Brzmienie g!osów 
m$skich wydaje si$ ciekawsze ni% %e(skich. 
Brawa za ambitny repertuar. Rokowania s& 
dobre. Czekamy na nowe nagrania.  ■

Andrzej Milewski
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Organy Katedry "w. Jana Chrzciciela 
w Kamieniu Pomorskim pochodz& z XVII 
wieku i w swej historii kilkakrotnie przesz!y 
gruntown& renowacj$. Na szcz$"cie wygl&d 
instrumentu, który sam w sobie jest dzie!em 
sztuki (rze+by, detale snycerskie, malowid!a), 
nie uleg! zmianie. Jego brzmienie za" od wie-
ków urzeka s!uchaczy. Organy maj& dzi" tra-
dycyjn& traktur$ mechaniczn&.

Na program drugiej p!yty, dokumen-
tuj&cej mo%liwo"ci organów z Kamienia 
Pomorskiego, Józef Sera* n wybra! dzie!a 
Bruhnsa, Bacha, Brahmsa, Alaina i Sawy. 
Stworzy! tym samym przekrój muzyki 
z epok, których katedralny instrument by! 
"wiadkiem. Utwory u!o%ono w kolejno-
"ci chronologicznej, a jednocze"nie wed!ug 
recitalowych regu! – od uroczystego wst$-
pu (preludium „Wielkie” Bruhnsa), po-
przez klasyczne kompozycje sakralne Bacha 
i Brahmsa, a% do lirycznej kody (ballada 
i ko!ysanka Alaina) i efektownej harmonicznie 
miniatury na bis („Taneczne obrazki” Sawy).

Organy w Kamieniu Pomorskim maj& 
pi$kn&, ciep!& barw&; pe!n&, lecz nie przy-
t!aczaj&c&. Dzi$ki temu dzie!a Bacha, 
a zw!aszcza chora!y Brahmsa, brzmi& jak 
intymna modlitwa. Dobra akustyka "wi&-
tyni pozwala na precyzyjn& realizacj$ 
drobnych warto"ci rytmicznych i szcze-
gó!ów dynamiki – Sera* n doskonale wy-
korzystuje te zalety. Niesamowitym utwo-
rem okaza!a si$ „Ko!ysanka na dwóch 
nutach, które d+wi$cz& w uszach” 18-letniego 
Jehana Alaina (1911-40) – niespe!na dwie 
minuty somnambulicznej, hipnotyzuj&cej 
s!uchowo opowie"ci, dla której warto pos!u-
cha# ca!ej p!yty.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Zalew produkcji chopinowskiej, przy-
gotowanej na jubileuszowy rok 2010, za-
czyna powoli wychodzi# uszami. Reedy-
cje, transkrypcje, Chopin na ludowo i na 
jazzowo, "piewany i ta(czony, nicowany 
i dekonstruowany. Ka%dy pianista ma 
ambicje udowodni#, %e potra*  gra# Cho-
pina. Ale czy, poza now& pozycj& w dys-
kogra* i, co" z tego wynika? Rzadko. Im 
wi$kszy przesyt nagra(, tym z mniejszym en-
tuzjazmem umieszczamy kolejne chopinalia 
w odtwarzaczu. I oto – album, którego po-
znanie sprawia recenzentowi autentyczn& 
przyjemno"#. Odk!adamy d!ugopis, zapomi-
namy o analizach i oddajemy si$ s!uchaniu.

Nelson Freire zarejestrowa! komplet 
nokturnów – 20 utworów na dwóch kom-
paktach, u!o%onych w kolejno"ci podykto-
wanej przez numery opusów, lecz zarazem 
w naturalny sposób tworz&cej scenariusz 
nastrojowego recitalu. Sze"#dziesi$cio-
sze"cioletni artysta brazylijski nie musi 
nikogo przekonywa# do swoich umiej$t-
no"ci. Z nikim, nawet z sob& si$ nie "ciga, 
a w obecnym punkcie drogi pianistycz-
nej wybra! w!a"nie nokturny Chopina, 
bo naprawd$ je lubi. Ka%dy d+wi$k zosta! 
w przemy"lany sposób osadzony w stumi-
nutowym spektaklu muzycznej wra%liwo-
"ci i elegancji. Najwa%niejszy jest klimat 
– ulotny, delikatny, nieco tajemniczy, bliski 
impresjonizmowi (przypomnijmy, %e po-
przednia p!yta pianisty zawiera!a miniatury 
Debussy’ego). Nie ma kontrastów dynami-
ki i tempa; istota tej interpretacji polega na 
niuansach i niedopowiedzeniach, czyli ci-
szy mi$dzy d+wi$kami. I jeszcze us!ysze# to 
rubato – bezcenne.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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