
5HFHQ]MH�Sï\W klasyka

92 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

Augustyn
Do Ut Des/Music for and 
with quartet
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Rafa! Augustyn to kompozytor o ponad-
przeci"tnej kulturze literacko-#lologicznej, 
o czym $wiadcz% ju& wyra#nowane nazwy 
kompozycji. Tytu! jednej z nich, a zarazem 
tytu! jego najnowszej p!yty brzmi „Do ut 
des” – czyli „Daj", &eby$ da!”. Je$li jednak 
dopatrzymy si" w trzech s!owach znaczenia 
muzycznego, odczytamy nazwy d'wi"ków: 
C, C, Des. Twórczo$( Augustyna powstaje 
w przestrzeni mi"dzy s!owem a d'wi"kiem. 
Muzyka ewokuje obrazy, z których s!uchacz 
mo&e w wyobra'ni u!o&y( jak%$ histori". 

I kwartet smyczkowy to portret labil-
nej emocjonalnie osobowo$ci, nakre$lony  
w klasycznej ramie konstrukcyjnej. Trzy 
cz"$ci i zmienne nastroje: od niepokoju, 
poprzez strach, do weso!kowato$ci. Mi-
strzowsko rozegrana jest cz"$( ostatnia 
(Quasi Rondo) – #glarna sonorystyczna 
mgie!ka ze szczypt% ironii. 

W II kwartecie )et pojawia si" pod koniec, 
jak spó'niony go$(. Gra niewiele (tym wa&-
niejszych) d'wi"ków, wprowadza zam"t i nie 
rozwi%zuje napi"cia – jaka& to deziluzja dla 
oczekuj%cych. „Grand jeté” czyli „Kwartet 
nr 2 *” z elektronik% okazuje si" pami"tni-
kiem wspó!czesnego artysty, w"druj%cego 
po $wiecie w poszukiwaniu nowych wyzwa+ 
i anga&y. Kompozytor zilustrowa! to zjawi-
sko biogra#% tancerza Wojciecha Wiesio!-
!owskiego i wykorzysta! $cie&k" d'wi"kow% 
#lmu o tym baletmistrzu, w tym strz"pki 
wywiadów. Ozdob% albumu jest g!os Agaty 
Zubel w #nale „Dedykacji”, $piewaj%cy z od-
dali wiersz Apollinaire’a.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy   
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„Nie nagrywa si" p!yty tylko po to, &eby 
si" odró&ni( [od setek innych nagra+]. To 
dokument dwóch ludzi, którzy razem wy-
st"puj% i kochaj% t" muzyk". To jedyny do-
kument, jaki mo&emy po sobie zostawi(” 
– mówi pianista Niko!aj ,uga+ski, który 
wraz z Wadimem Riepinem zarejestrowa! 
album z trzema sonatami skrzypcowymi 
– Leo-a Janá.ka, Edvarda Griega i Césara 
Francka. Wspólnie wybrali utwory, które 
uwielbiaj% gra( i u!o&yli z nich program na 
wzór recitalu koncertowego.

Jak twierdzi Riepin, trudno znale'( trzy 
sonaty romantyczne bardziej ró&ni%ce si" 
od siebie, fascynuj%ce s!uchacza tak ró&-
nymi cechami. Sonata Janá.ka jest utka-
na z ulotnych wra&e+, trzepotów skrzy-
de! motyla, powiewów wiatru. Mnóstwo 
tu tryli, mordentów, pizzicata, drobnych 
warto$ci rytmicznych, dynamiki piano  
i diminuendo. „II Sonata” Griega to ciem-
ny $wiat silnych dozna+ i skrajnych emocji. 
Ciekawie brzmi pos"pna „kujawiakowa” 
cz"$( $rodkowa. W sonacie A-dur Franc-
ka wspó!istniej% natomiast dwa &ywio!y – 
narracji i re)eksji, a rozmach i z!o&ono$( 
konstrukcji utworu budz% podziw. Podzi-
wu godna jest równie& maestria i energia 
wykonania, uchwycona przez realizato-
rów. Riepin (skrzypce Guarneriego z 1743 
roku) i ,uga+ski graj% jak natchnieni,  
w maksymalnej koncentracji, dopraco-
wuj%c ka&dy szczegó! artykulacji i ideal-
nie synchronizuj%c ka&de wej$cie, ka&dy 
zwrot tempa. Album tych instrumentali-
stów pokazuje, czym w muzyce jest syner-
gia interpretacji, synergia pi"kna. ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Rossini
Un rendez-vous.  
Ariette e canzoni
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Anna Bonitatibus pozazdro$ci!a Cecilii 
Bartoli inwencji w znajdowaniu niebanalne-
go repertuaru na „autorskie” p!yty. Postano-
wi!a zaj%( si" Rossinim i zestawi( program  
z jego dzie! powsta!ych w okresie paryskim, 
a wi"c w czasie gdy kompozytor wycofa! si"  
z g!ównego nurtu &ycia muzycznego i kom-
ponowania uroczych drobiazgów – „Grze-
chów staro$ci” – przeznaczonych do wyko-
nania na wieczorkach w gronie przyjació!. 

Nie s% to jednak utwory, które trzeba by 
wyci%ga( z zakurzonych archiwów. Orygi-
nalno$( Anny Bonitatibus ma polega( na 
wyborze i u!o&eniu kolejno$ci pozycji. I to 
budzi w%tpliwo$ci, bowiem $piewaczka po-
miesza!a piosenki utrzymane w rozmaitych 
nastrojach z wokalnymi miniaturami reli-
gijnymi i &artami muzycznymi. Co wi"cej, 
rozbi!a $wietny cykl „Mi lagnero tacendo”  
i sze$( cz"$ci powtyka!a, gdzie popadnie.

Bonitatibus ma silny mezzosopran o cie- 
mnej i ciep!ej barwie. To g!os z du&ym na-
turalnym wibratem, nad którym artystka nie 
potra#, niestety, zapanowa(, a kiedy musi 
to zrobi(, na przyk!ad na krótkich warto-
$ciach rytmicznych lub w dynamice pia-
no – dusi d'wi"k, traci barw", przechodzi  
w mowo-szept. Najwi"ksz% zalet% $piewaczki 
jest interpretacja aktorska (pyszna „La veuve 
andalouse”), cho( zdarza jej si" przeszar&o-
wa( (egzaltowane „Beltà crudele”). Forte-
pian Fazioli 278, o do$( krótkim, metalicz-
nym d'wi"ku, przypominaj%cym pianoforte 
z epoki, idealnie tu pasuje. Przy wszystkich 
zastrze&eniach – warto pos!ucha(. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Glenn Gould
The Secret Live Tapes
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Glenn Gould ma status legendy pianistyki 
i ka&de jego niepublikowane nagranie, cho(-
by by!a to gama C-dur (wiczona na rozstro-
jonym pianinie, $wietne si" sprzedaje. Tym 
bardziej, &e Gould &ywi! du&% niech"( do na-
grywania live, co czyni rejestracje tego typu 
szczególnie cennymi.

Sony Music postanowi!o pokaza( $wiatu 
trzy nagrania zrealizowane w 1958 i 1960 r. 
Tytu! p!yty jest chwytliwy i tajemniczy, cho( 
je$li troch" poszuka(, oka&e si", &e tylko jeden 
z utworów – V koncert Beethovena – faktycz-
nie nie by! dot%d wydany w ca!o$ci. Pozosta!e 
– koncert d-moll Bacha i koncert fortepiano-
wy Schoenberga – by!y prezentowane przez 
inne wytwórnie. Niemniej spotkanie z nimi 
to ciekawe i emocjonuj%ce prze&ycie.

Pomijaj%c fataln% jako$( techniczn%, która 
przypomina raczej lata 30. ni& 60., s!uchanie 
Goulda to wprost meta#zyczne doznanie. 
Nikt inny tak krótkim, prostym i ubogim 
d'wi"kiem nie by! w stanie wydoby( z for-
tepianu tylu emocji. /rodkowa cz"$( kon-
certu Beethovena to jedna z najbardziej po-
etyckich, subtelnych i romantycznych wizji, 
jakie s!ysza!em, cho( d'wi"k instrumentu 
pozornie temu przeczy. Gould gra niekiedy  
w zawrotnych tempach, w kompozycji Ba-
cha osi%gaj%c szczyt mo&liwo$ci zagrania jej 
czytelnie. Frazy s% jednak dograne, akordy 
maj% u!amek sekundy, by wybrzmie(, a bie-
gniki nigdy si" nie zlewaj%. 

Orkiestry prowadzone przez Mitropoulo-
sa i Kripsa graj% dobrze, cho( w pierwszym 
przypadku wyra'nie s!ycha( ró&nice w inter-
pretacji solisty i dyrygenta. Nie jest to p!yta 
dla audio#lów, ale na pewno ka&dy wielbiciel 
talentu Kanadyjczyka wys!ucha jej z przy-
jemno$ci%. Polecam! ■

Maciej ,ukasz Go!"biowski
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/piewa! w kilkuosobowym chórku ch!o-
pi"cym w „Pasji” Mykietyna. Jego wyst"p 
w roli Jurodiwego w „Borysie Godunowie” 
okaza! si" wokalno-aktorsk% rewelacj%. Nic 
dziwnego, &e Przemek Doma+ski, utalento-
wany cz!onek Warszawskiego Chóru Ch!o-
pi"cego, dosta! propozycj" wydania p!yty. 

Jaki repertuar wybra( na eteryczny sopran 
ch!opi"cy? Wed!ug producenta „Przemek 
pragn%! nagra( swoje ulubione utwory. Liczy-
!a si" dla niego nie tyle tre$(, co wewn"trzne 
muzyczne pi"kno”. W rezultacie pi"tna$cie 
pozycji z albumu to groch z kapust% – kolo-
raturowe popisy z „Czarodziejskiego )etu” 
obok lirycznych westchnie+ z „Cyganerii”, 
religijnych hitów dawnych („Panis Angeli-
cus”) i nowych („Pie Iesu”) oraz musicalowej 
klasyki („Tonight”). Przemek nie ma proble-
mów z intonacj% i tessitur%, ale ograniczenia 
#zjologii dzieci"cego g!osu nie pozwalaj% na 
swobod" frazowania, kszta!towania barwy  
i dynamiki. Bez nich za$ nie ma mowy  
o interpretacji utworów pisanych z my$l%  
o innych p!ucach i krtani – jak aria Królowej 
Nocy czy walc Mimi. 

„Impressio” jest wizytówk% imponuj%cych 
mo&liwo$ci ma!ego $piewaka i ciekawostk%. 
Je$li zach"ci nastolatków do s!uchania i $pie-
wania muzyki powa&nej – b"dzie to wielka 
nagroda dla zdolno$ci i pracy Przemka.  
W czasach Bacha dyszkanci$ci zachowywali 
anielskie g!osiki do 17., 18. roku &ycia. Teraz 
ch!opcy o wiele wcze$niej przechodz% mu-
tacj". Przemek zbli&a si" do 14. urodzin. Nie 
po$piewa ju& d!ugo jako sopran. 

S!uch, wra&liwo$(, podstawy techniki wo-
kalnej – to wielki kapita! na przysz!o$(. Oby 
narodzi! si" ponownie jako $wietny bas, ba-
ryton, tenor lub kontratenor. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Symfonie „Londy+skie” to najdoskonalsze 
i najdojrzalsze dzie!a tego gatunku, stworzo-
ne przez nestora Klasyków Wiede+skich. Po-
wsta!y w latach 1791-95, a wi"c w wi"kszo$ci 
ju& po $mierci Mozarta, jednak nadal pozo-
staj% w typowym klasycystycznym nurcie 
kanonu proporcji i formy. 

Wszystkie s% czterocz"$ciowe, z otwie-
raj%cym je wolnym wst"pem i z menuetem  
w cz"$ci trzeciej. To najpi"kniejsze per!y 
powoli odchodz%cej epoki (za nieca!e 10 lat 
Beethoven napisze swoj% „Eroic"”). To w tym 
cyklu znalaz!y si" najbardziej rozpoznawalne 
ze 105 symfonii Haydna – „Zegarowa”, „Woj-
skowa”, „Z uderzeniem w kocio!”, „Z trylem 
na kot!ach” i „Niespodzianka”. 

Minkowskiemu uda!o si" uchwyci( klimat 
tych utworów. Francuzi graj% dynamicznie  
i diabelnie precyzyjnie, ale nigdy si" nie zap"-
dzaj%. Nie dostaj% zadyszki ani nie przedk!a-
daj% tempa nad elegancj" stylu. Element klu-
czowy i najbardziej zauwa&alny stanowi tutaj 
wszechogarniaj%cy taniec. Pulsacja rytmicz-
na jest obecna w ka&dej chwili i prowadzi 
s!uchacza jak po nitce w$ród meandrów har-
monii i kontrapunktu. Takie podej$cie doda-
je wigoru cz"$ciom szybkim, a odbiera nieco 
spokoju tym wolniejszym. Niemniej ca!o$( 
wci%ga i przykuwa uwag". Czynele oraz kot!y 
w „Wojskowej” brzmi% jak prawdziwa woj-
skowa orkiestra. Tykanie zegara przypomina 
zimowe wieczory u dziadków, a uderzenie  
w kocio! skutecznie stawia na nogi. 

Cho( nagranie zrealizowano w czasie kon-
certów, publiczno$( jest wyj%tkowo zdyscy-
plinowana, a brzmienie zespo!u pozostaje 
precyzyjne i ma dobre proporcje. Minkow-
ski nic nie straci! ze swego stylu po przej$ciu 
do Naive. Oby wi"cej takich albumów.  ■        

Maciej ,ukasz Go!"biowski
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