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Wagner
René Pape (bas)
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René Pape powtarza, !e "piewanie Wa-
gnera powinno by# oparte na tej samej 
technice wokalnej co wykonywanie Mo-
zarta. Nie wolno "piewa# tylko fortissimo 
i con tutta forza. Wielk$ wag% nale!y przy-
k&ada# do analizy tekstu s&ownego i dykcji. 

Pape przychyla si% do opinii, !e opery 
Wagnera to swoiste niemieckie bel canto. 
S&ucha nagra', aby pozna# trudno"ci tech-
niczne i zasadzki danej partii, a tak!e aby 
ogarn$# ca&o"#, której jego bohater b%dzie 
cz%"ci$. Nic dziwnego, !e przy tak komplek-
sowym podej"ciu prezentuje interpretacje, 
które budz$ podziw, a "wiadectwem tego 
jest pierwszy w jego dyskogra(i album wa-
gnerowski. Znalaz&y si% na nim fragmenty 
z „Walkirii”, „)piewaków norymberskich”, 
„Lohengrina”, „Parsifala” i „Tannhäusera”. 
W duecie z „Parsifala” partneruje niemiec-
kiemu basowi Placido Domingo – impo-
nuj$cy i"cie m&odzie'cz$ werw$. 

Wagner "piewany przez Papego brzmi 
zaskakuj$co „nie monumentalnie”, chwi-
lami wr%cz intymnie, do czego przyczynia 
si% realizacja nagrania – ustawienie solisty 
blisko mikrofonów, z dala od orkiestry. 
Mocny g&os ma barw% ciep&$, szlachetn$, 
„ucz&owieczaj$c$” nawet gro*nego Wotana. 
M$dre gospodarowanie d&ugim oddechem 
pozwala na plastyczne kszta&towanie frazy  
i niuansowanie artykulacji. Forte, stosowa-
ne jak!e oszcz%dnie, robi wielkie wra!enie. 
Na koniec p&ytowego recitalu s&uchaczy 
czeka prawdziwa uczta – „Pie"' do gwiaz-
dy” – dostojna, spokojna, rozpi%ta na sta-
bilnych, roz&o!ystych &ukach wokalnego 
artyzmu. ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Penderecki
String Quartets. String Trio. 
Clarinet Quartet
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„[...] okre"li# (go) mo!na jako kolacj% dla 
czworga, intymne spotkanie czworga przyja-
ció&, z których ka!dy ma co" do powiedzenia, 
ale znaj$ si% na tyle dobrze, !e !aden nie musi 
dopowiada# nic do ko'ca” – pisze Krzysztof 
Penderecki o swoim „Kwartecie na klarnet  
i trio smyczkowe” z 1993 roku. 

Spo"ród pi%ciu kompozycji na czwo-
ro wykonawców, wydanych na albumie 
Duxu, ta najbardziej przypomina klasyk% 
kwartetowej kameralistyki. Mamy tu czte-
rocz%"ciow$ budow%, zró!nicowane tempa 
i nastroje, pi%kne wyraziste tematy. Jest te!, 
zgodnie z wyja"nieniem Pendereckiego, 
duch patronuj$cy kwartetom w dobrych 
czasach muzykowania w mieszcza'skich 
domach Europy. Pozosta&e nagrania nale-
!y odczyta# raczej jako pami%tnik autora, 
a partie poszczególnych instrumentów – 
jako wewn%trzne g&osy rozmawiaj$ce ze 
sob$; jako d*wi%kowy notes sfery my"li  
i wspomnie'. O takim traktowaniu twór-
czo"ci kameralnej "wiadcz$ chocia!by tytu-
&y nadane przez kompozytora: „Przerwana 
my"l” („Der unterbrochene Gedanke” na 
kwartet smyczkowy, 1988) i „Kartki z niena-
pisanego dziennika” (kwartet smyczkowy nr 
3 „Blätter eines nicht geschriebenen Tagebu-
ches”, 2008). To muzyka dialogu, pi%trzenia 
i roz&adowywania kon+iktu, zag%szczania 
brzmie' i brutalnie urywanych kantylen; 
przygoda dla s&uchaczy i wyzwanie dla wy-
konawców-eksploratorów, takich jak kwartet 
smyczkowy DAFÔ i klarnecista Arkadiusz 
Adamski – wszyscy w wy"mienitej formie, 
graj$cy z pasj$ i wra!liwo"ci$. S&uchanie 
warto zacz$# od ostatniego utworu. ■
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Telemann
Orpheus
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Najs&ynniejsze opery oparte na micie 
Orfeusza zawdzi%czamy Monteverdiemu 
(1607) i Gluckowi (1762). Album wyda-
ny przez Deutsche Harmonia Mundi ma 
szans% spopularyzowa# inne, bardzo cie-
kawe (i pod wzgl%dem muzycznym, i dra-
maturgicznym) uj%cie antycznej opowie"ci 
– oper% „Orpheus” Georga Philippa Tele-
manna (1736). 

Anonimowe libretto, nad którym praw-
dopodobnie pracowa& sam kompozytor,  
w przewa!aj$cej cz%"ci zosta&o sporz$dzo-
ne w j%zyku niemieckim. Zawiera jednak 
równie! arie i pie"ni chóru po w&osku i po 
francusku. Cech$ wyró!niaj$c$ dzie&o Te-
lemanna jest spojrzenie na smutn$ histori% 
greckiego poety z punktu widzenia Orazji 
– królowej Tracji, zakochanej w Orfeuszu  
i czyhaj$cej na !ycie jego ukochanej, a po od-
rzuceniu przez Orfeusza tak!e na jego !ycie. 

Kluczow$ parti% Orazji wykonuje Do-
rothee Mields. To perfekcjonistka, pre-
zentuj$ca interpretacj% wycyzelowan$  
w najdrobniejszych szczegó&ach wokalnych 
i aktorskich. Obdarzona jasnym, gi%tkim 
sopranem i d&ugim oddechem, "piewa  
z precyzj$, kunsztownie kszta&tuj$c fraz% 
i nasycaj$c j$ emocjami. Ulrike Ho,auer  
jako Eurydyka proponuje interpretacj% 
bardziej wyciszon$, pe&n$ melancholii.  
Orfeusz musi poradzi# sobie z nami%tno-
"ci$ dwóch kobiet – w tej roli mocny, ener-
giczny baryton Markus Volpert. 

Pi%knie brzmi$ chóry (chórki) z&o!one  
z solistów, a kameralna L’Orfeo Barockorche-
ster gra wy"mienicie technicznie, co zosta&o 
podkre"lone "wietn$ realizacj$ nagrania. ■

Andrzej Milewski
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Schumann
Scenes from Goethe’s Faust
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Muzyczne si&y mi%dzynarodowe z prze-
wag$ Polaków (orkiestra, chóry, dyrygent  
i trzy z siedmiu g&osów solowych) zarejestro-
wa&y dla wytwórni Naxos „Sceny z «Fausta» 
Goethego”. 

Robert Schumann pracowa& nad tym dzie-
&em przez kilka ostatnich lat !ycia, a ca&o"# 
mia&a prawykonanie ju! po "mierci kompo-
zytora. Si%gn$& po s&ynny dramat Goethego, 
lecz – w przeciwie'stwie do wielu kolegów 
– nie napisa& opery. Wybra& form% kantaty – 
d&ugiej (dwie godziny) i wymagaj$cej pot%!-
nego aparatu wykonawczego (m.in. dwóch 
chórów – mieszanego i ch&opi%cego). Schu-
mann obdarzy& wi%kszym zainteresowaniem 
drug$ cz%"# tragedii Goethego, akcentuj$c$ 
problemy (lozo(czne i meta(zyczne – i te 
w$tki spróbowa& wyrazi# d*wi%kiem, g&ów-
nie "piewem. 

To muzyka emocjonalna, pe&na uniesie' 
i emfazy na granicy egzaltacji. Na dwup&y-
towym albumie zgromadzono wyrównan$, 
siln$ stawk% solistów, z których trudno ko-
go" wyró!ni# in plus lub in minus. Mocne, 
gi%tkie, szlachetne g&osy o bogatej barwie 
zr%cznie buduj$ charakterystyk% wokalno- 
-aktorsk$ postaci. Warto zwróci# uwag% na 
scen% ekstatycznej apoteozy kobieco"ci (te-
nor Daniel Kirch), uwodzicielsk$ per(di% 
Mephistophelesa (bas Andrew Gangestad), 
wzruszaj$c$ "mier# Fausta (baryton Jaakko 
Kortekangas). Najwy!ej trzeba jednak oce-
ni# artystyczny wk&ad polskich chórów, bez 
których nie by&oby sugestywnej, to demo-
nicznej, to niebia'skiej atmosfery tego uda-
nego nagrania. 

Hanna Milewska
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W 1975 roku Marek Drewnowski za-
rejestrowa& na longplayu tuzin sonat 
Scarlattiego. W 1987 wyda& nast%pnych 
pi%tna"cie. Zanim pianista nagra wszyst-
kie 550 sonat (a planuje tego dokona# do 
roku 2012), s&uchaczom pozostaje cieszy# 
uszy reedycj$ albumu z roku 1987, zawie-
raj$cego materia& zapisany w przyjaznej 
akustyce Filharmonii Pomorskiej w Byd-
goszczy, na bardzo dobrym instrumencie 
(brak szczegó&owej informacji), co dla ja-
ko"ci technicznej i artystycznej nagrania 
ma kapitalne znaczenie.

Drewnowski wykonuje Scarlattiego na 
fortepianie, nie za" na klawesynie (na któ-
rym to instrumencie pracowa& kompozy-
tor), ale w zaproponowanej interpretacji 
&$czy cechy charakterystyczne dla brzmie-
nia klawesynu z mo!liwo"ciami fortepianu. 
Uderza d*wi%k krótko, energicznie; w ar-
tykulacji przewa!a perliste portato. Reali-
zacja ozdobników i rulad jest nies&ychanie 
dok&adna i elegancka: mordenty jawi$ si% 
jak dzwoneczki, tryle – jak trzepoty skrzy-
de& kolibra. Fortepian zapewnia niektórym 
frazom si&% i majestat. Oszcz%dne stoso-
wanie peda&u dodaje tej muzyce oddechu,  
a precyzja mechanizmu klawiatury umo!-
liwia wydobycie niuansów dynamiki i za-
okr$glanie frazy. 

Drewnowski mistrzowsko ró!nicuje pra-
c% lewej i prawej r%ki, co s&u!y wzbogace-
niu kolorystyki. Umiej%tnie gospodaruje 
czasem trwania pauz i tempem, ewokuj$c 
szerok$ gam% nastrojów. W ka!dej sonacie 
opowiada jak$" ciekaw$ histori%. Album 
jest dedykowany Piotrowi Wierzbickiemu. 
To dzi%ki niemu Domenico Scarlatti sta& si% 
wizytówk$ pianistyki Drewnowskiego. ■
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Mayhem
Imelda May
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Imelda May jest 37-letni$ artystk$ z Ir-
landii – piosenkark$, kompozytork$, tek-
"ciark$ i instrumentalistk$ (gra na gitarze 
i bodhranie, czyli irlandzkim b%benku). 
Po&kn%&a bakcyla muzycznego za spraw$ 
starszego brata, który wielbi& Evisa Pre-
sleya. Co prawda May umieszczana jest 
w szu+adce „rockabilly/blues/jazz”, ale na 
klasy(kacj% gatunkow$ jej trzeciego albu-
mu, „Mayhem”, brakuje okre"le'. 

Jest tu i boogie-woogie, i rock and roll,  
i dixieland, a wszystko podane z lekko"ci$ 
i dystansem udanego pastiszu. Kolejne 
piosenki kojarz$ si% z niezapomnianymi 
scenami z (lmów. I tak pierwszy utwór – 
to kolacja w restauracji w „Pulp Fiction”,  
3 – bal szkolny w „Peggy Sue wysz&a za m$!”, 
5 – r%kawiczkowy striptiz Rity Hayworth 
w „Gildzie”, a 11 – kondukt pogrzebowy  
w (lmie „Harry Angel”. 

May, jako wokalistka i producentka, do-
skonale wczuwa si% w klimaty brzmienio-
we lat 40. i 50. XX wieku. P&yta jest maj-
stersztykiem aran!acji i wirtuozowskim 
popisem zaproszonych do projektu muzy-
ków, zw&aszcza za" gitarzysty (nota bene 
m%!a Imeldy) i tr%bacza. Zadbano tak!e  
o odpowiednio wystylizowan$ szat% gra-
(czn$ kompaktu. 

Realizacja techniczna nagrania te! jest 
efektem stylizacji – na przerysowane „ste-
reo-retro”, z charakterystycznym lekko tu-
balnym brzmieniem wokalu. May "piewa 
zachwycaj$co, z wielk$ ekspresj$ i gi%tko-
"ci$, barw$ g&osu charakteryzuj$c postaci 
i wydarzenia, o których opowiada. Recital 
„Mayhem” stawia Imeld% May w rz%dzie 
najwi%kszych gwiazd piosenki wspó&- 
czesnej. ■
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