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Hymns and Prayers

Tickmayer, Franck, Kancheli
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ECM New Series to szyld dla muzyki 
„szóstego zmys!u”, kieruj"cej my#li ku za-
#wiatom, otwieraj"cej nowe pola wra$liwo-
#ci, przywo!uj"cej takie poj%cia, jak re& eksja, 
mistyka, sacrum. 

O sfer% meta' zyki ocieraj" si% co najmniej 
dwa utwory z p!yty „Hymny i modlitwy”, 
zarejestrowanej przez Gidona Kremera 
i prowadzon" przez niego litewsko-!otewsko-
esto(sk" formacj% Kremerata Baltica. „Osiem 
hymnów pami%ci Andrieja Tarkowskiego” 
(1986/2004) serbskiego kompozytora Steva-
na Kovacsa Tickmayera to osiem zró$nico-
wanych charakterem odcinków tworz"cych 
12-minutow" ca!o#). Z trzech solowych 
instrumentów (skrzypce, wibrafon i forte-
pian) najwi%cej do budowy odrealnionego 
nastroju wnosi wibrafon (Andrei Pushka-
rev). Trwaj"ca 26 minut „Niema modlitwa” 
(2007) Gii Kanczelego nie jest wcale niema 
– jej rytm i klimat wyznacza dzieci%cy #piew 
z ta#my, ko(cz"cy si% s!owami: „Gospodi 
pomi!uj”. Mi!o#nicy soundtracków Preisne-
ra i ko!ysanki z „Dziecka Rosemary” b%d" 
zachwyceni.

Dla mnie jednak najpi%kniejszym hym-
nem, s!awi"cym sens losu, pozostanie 
„Kwintet fortepianowy f-moll” (1879) 
Césara Francka. Z przejrzystej jak krysz-
ta! interpretacji Kremera i jego m!odych 
wspó!pracowników emanuje energia i ra-
do#) muzycznego dialogowania.

Mottem albumu jest cytat z poematu 
„Cmentarz morski” Paula Valéry: „Zrywa si% 
wiatr... Trzeba próbowa) $y)”. *y) tam, gdzie 
rozbrzmiewa ta muzyka – a ma!o kto tak jak 
Ba!towie zna surowy morski pejza$.  ■

Hanna Milewska
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Gdyby S!awomir Zamuszko nie by! kom-
pozytorem, zrobi!by zapewne karier% jako 
satyryk. Jest to bowiem cz!owiek obdarzo-
ny wspania!ym poczuciem humoru w wy-
ra' nowanej odmianie angielskiej. Napisa! 
w ksi"$eczce arcy#mieszne autoironiczne 
komentarze do w!asnej twórczo#ci – wida), 
$e nie brakuje mu pomys!ów i na muzyk%, 
i na $ycie, a wrodzony optymizm promieniuje 
z utworów. 

Zosta! obj%ty programem „M!odzi kompo-
zytorzy w ho!dzie Fryderykowi Chopinowi” 
i w!a#nie w jego ramach ukaza!a si% solowa 
p!yta z przekrojem dorobku orkiestrowego 
Zamuszki.

W uszy rzucaj" si% inspiracje ludowe. 
W I cz%#ci koncertu na klarnet i orkiestr% 
smyczkow" pobrzmiewaj" motywy typu 
„Pyza na polskich dró$kach”. Podobnie swoj-
skie skojarzenia budzi materia! tematyczny 
koncertu na altówk% i orkiestr% symfoniczn", 
natomiast melodie prekolumbijskie, stano-
wi"ce kanw% fantazji na & et solo i orkiestr% 
smyczkow" „Europejczyk w Meksyku”, przy-
wo!uj" na my#l folklor Mazowsza.

Partie solowe we wszystkich tych utwo-
rach s" napisane efektownie i forsownie dla 
instrumentalistów – a do ludzi Zamuszko ma 
szcz%#cie. Wyró$ni) nale$y zw!aszcza Artura 
Pachlewskiego z jego s!ynnym d!ugim odde-
chem i swingowym klarnetowym „drajwem”. 
Moja ulubiona kompozycja to cykl pie#ni 
„Nasha Shkhapa”. Zamuszko nawi"zuje tu do 
umuzycznie( wierszy Tuwima, dokonanych 
kongenialnie przez Lutos!awskiego. Szkoda 
tylko, $e nie mo$na zrozumie) ca!o#ci wy#pie-
wywanego tekstu.  ■

Hanna Milewska
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Odwa$ny tytu! dano tej p!ycie i mo$e, by 
unikn") pos"dzenia o che!pliwo#), posta-
nowiono go napisa) po w!osku. Z angielsk" 
nazw" wroc!awskiej orkiestry tworzy to za-
bawny, cho) niepotrzebny miszmasz. 

Igora Cecocho znam od wielu lat, jeszcze 
z czasów, gdy sam stawia!em pierwsze kro-
ki z tr"bk" w r%ku. Mój profesor mia! du$y 
szacunek do wykszta!conego na Bia!orusi 
solisty Filharmonii Wroc!awskiej. A$ dziw 
bierze, $e Cecocho tyle lat musia! czeka) na 
swój autorski album. Dobrze si%, sta!o, $e na-
granie, zrealizowane w lutym 2002, w ko(cu 
si% ukaza!o. 

Cecocho gra tu repertuar czysto barokowy, 
od Corellego i Purcella, po Haendla i Tele-
manna. Robi to muzykalnie, operuj"c mi%k-
kim, raczej !agodnym d+wi%kiem. Ozdobni-
ki wykonuje dok!adnie, nie sil"c si% na pust" 
wirtuozeri%. W tej interpretacji nacisk jest 
po!o$ony bardziej na pokazanie instrumentu 
i pi%kna muzyki, ni$ bieg!o#ci artysty. Cenne 
w dobie fajerwerków serwowanych przez so-
listów m!odszego pokolenia.

Wroc!awska orkiestra stara si% dotrzyma) 
tr%baczowi kroku. Chwilami dostaje lekkiej 
zadyszki i wida) wyra+nie, $e do Europa 
Galante czy Il Giardino Armonico naszym 
muzykom daleko. Ale ambicji im nie braku-
je. Tempa s" w wi%kszo#ci $wawe, smyczki 
robi", co mog", by zagra) wszystko razem, 
a realizuj"cy b.c. klawesynista stara si% wnie#) 
nieco inwencji do podstawowych akordów. 
Mimo $e to nagranie z koncertu, wpadek 
technicznych prawie nie s!ycha). Realiza-
torzy skupili si% zreszt" g!ównie na soli#cie, 
umieszczaj"c tr"bk% w centrum i z przodu 
planu d+wi%kowego.  ■

Maciej ,ukasz Go!%biowski
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Pärt
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Los Angeles znaczy: Miasto Anio!ów. Kie-
dy Arvo Pärt przyj"! zamówienie na utwór 
od tamtejszego Towarzystwa Filharmonicz-
nego, pomy#la! o napisaniu „Kanonu Anio!a 
Stró$a” jako dope!nienia swojego wcze#niej-
szego „Kanonu Pokajanen”. Zdaniem Pär-
ta, oba dzie!a tworz" ideow" jedno#). I tak 
w roku 2008 powsta!a IV symfonia. Pärt, 
programowo stroni"cy od #wiata polityki, 
dedykowa! j"… Michai!owi Chodorkow-
skiemu, rosyjskiemu biznesmenowi, który 
popad!szy w nie!ask% u Putina, wyl"dowa! 
w kolonii karnej. Esto(ski kompozytor wy-
ja#nia, $e wyrazi! ho!d dla „wielkiej si!y ludz-
kiego ducha i ludzkiej godno#ci”.

Có$, zajmijmy si% nie dedykacj", lecz 
muzyk". IV symfonia jest jak rzeka czasu. 
P!ynie spokojnie, jednostajnie, gdzieniegdzie 
tylko burzy si% lub rozlewa. Muzyczny nurt 
wyznaczaj" d!ugie, elegijne frazy smyczków 
(w subtelnej interpretacji orkiestry z LA). 
Miejscami odzywaj" si% harfy, kot!y lub 
dzwonki. Muzyka stopniowo wy!ania si% 
z ciszy, a w ' nale ga#nie. 

Przewa$a dynamika piano i mezzopiano, 
tak wi%c ka$de crescendo i wyra+ne wkro-
czenie którego# z instrumentów musi robi) 
wra$enie. Struktura utworu opiera si% na 
powtarzalno#ci odcinków melodii i rytmu 
i z tego punktu s!yszenia Pärt zbli$a si% do 
minimal music. 

IV symfonia nie zawiera sk!adnika wo-
kalnego. W porównaniu z najs!ynniejszymi 
dzie!ami Esto(czyka wydaje si% pozbawiona 
mistycznej aury i w sumie – niezbyt ciekawa. 
Zawód.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Ten kr"$ek podsumowuje $yciowe i zawo-
dowe do#wiadczenia !otewskiej #piewaczki, 
dzi# nale$"cej do najgor%tszych nazwisk 
scenicznych i fonogra' cznych. Wychowana 
w rodzinie muzycznej, od dziecka s!ucha!a 
pie#ni Obradorsa, Falli i innych Hiszpanów. 
Jako o#miolatka, zobaczywszy ekranizacj% 
„Carmen” z Juli" Migenes-Johnson, zako-
cha!a si% w hiszpa(skim folklorze i tempe-
ramencie. Dzi%ki m%$owi, wychowanemu 
na Gibraltarze, zafascynowa!a si% zarzu-
el" – hiszpa(sk" odmian" operetki. Bior"c 
udzia! w ró$nych inscenizacjach „Carmen”, 
doceni!a z!o$ono#) tej postaci. Garan-a po-
tra'  równie$ inteligentnie mówi) o muzy-
ce (vide wywiad w ksi"$eczce). „Cyga(ski” 
program jej nowej p!yty jest ró$norodny 
i #wietnie dobrany.

Garan-a ma g!os jasny i raczej lekki, nie 
udaje wi%c nadekspresyjnej starej wied+my 
typu Verdiowska Azucena. W jej interpreta-
cjach jest prawda emocji, prawda nastroju, 
perfekcja techniczna i wyczucie stylu. Do-
skonale #piewa zarówno liryczn" serenad% 
Balfego i ko!ysank% Montsalvatgego, jak 
i ogniste tango Bernsteina, urokliw" woka-
liz% Ravela czy popisow" „Cancion gitana” 
Serrana. Ozdob" tracklisty (i niespodziank" 
dla s!uchaczy) jest pierwotna wersja haba-
nery z „Carmen” – aria z zupe!nie innej baj-
ki ni$ ostateczna wersja opery Bizeta.

Nagranie cechuje si% #wietnym balansem 
mi%dzy g!osem a podk!adem instrumen-
talnym, a p!odozmian akompaniamentów 
(orkiestra, zespó! kameralny, gitara) dodaje 
tej p!ycie atrakcyjno#ci.   ■

Andrzej Milewski

3DJDQLQL�����&DSULFHV

-XOLD�)LVFKHU��VNU]\SFH�
'HFFD�����
'\VWU\EXFMD��8QLYHUVDO�0XVLF�3ROVND

,QWHUSUHWDFMD���
5HDOL]DFMD���

O#mioletnia Julia Fischer, s!ysz"c . o-
masa Zehetmaira, graj"cego „Kaprysy” 
Paganiniego, stwierdzi!a, $e kiedy sama 
nauczy si% ich wszystkich, b%dzie praw-
dziw" skrzypaczk". Min%!o kilkana#cie lat 
i oto niemiecka instrumentalistka (rów-
nie$ ceniona pianistka) zarejestrowa!a 
komplet wirtuozowskich miniatur wioli-
nistycznych. 

W!a#nie, czy wirtuozowskich? Tak, je#li 
traktowa) poszczególne kaprysy jako efek-
town" ozdob% recitali, typowy numer na bis 
albo sprawdzian technicznych mo$liwo#ci. 
Jako zestaw utworów jednak$e 24 kaprysy 
Paganiniego s", wed!ug Fischer, logicznie 
skomponowanym cyklem, w którym jedno 
ogniwo naturalnie !"czy si% z s"siednimi 
i jako precyzyjnie zbudowan" ca!o#) cykl 
ten nale$y traktowa) (i z nie mniejsz" dba-
!o#ci" o przemy#lan" interpretacj% ni$ na 
przyk!ad koncert Mozarta).

Zdaniem Fischer, ka$dy z kaprysów 
ewokuje inny nastrój, wymaga zatem za-
stosowania odmiennych #rodków wyrazu. 
Zasada motorycznej regularno#ci zosta-
je odstawiona na boczny tor, znaczenia 
nabieraj" za# subtelne zmiany agogiczne 
(zwolnienia, przyspieszenia, ko!ysania 
tempa ju$ od pierwszego kaprysu), kr"-
g!o#) i mi%kko#) frazowania, wydobywa-
nie i dopieszczanie linii melodycznych (np. 
w „Kaprysie” nr 7 i 11 solistka jest za-
uroczona kantylenowo#ci" Paganiniego). 
B!ogo#ci" nape!nia uszy perfekcja intona-
cyjna, a najlepszym jej #wiadectwem jest 
wykonywanie przez Fischer dwud+wi%-
ków, cho)by w „Kaprysie” nr 4. 

Nagranie eksponuje cudowne brzmienie 
skrzypiec Guadagniniego z 1742 roku.  ■

Hanna Milewska
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Dwie m!ode & ecistki, rówie#nice, kole$an-
ki z klasy w akademii muzycznej, nie tylko 
uprawiaj" muzyk%, lecz tak$e maj" o niej 
du$o ciekawego do powiedzenia. S" wra$-
liwe nie tylko na d+wi%k, lecz tak$e na jego 
kontekst kulturowy, a o nietuzinkowo#ci ich 
osobowo#ci #wiadczy te$ gust poetycki i pla-
styczny (pi%kna ksi"$eczka).

Pomys!em Karoliny Bali(skiej i Ewy Lieb-
chen na karier% zawodow" jest gra w duecie 
(równie$ bez towarzyszenia innych instru-
mentów) i specjalizacja w  muzyce wspó!-
czesnej. Ambitny, sensowny projekt, któ-
rego pierwszym owocem jest album „Flute 
o’clock”. Wbrew tytu!owi, dobór utworów 
nie przypomina ambientu popo!udniowej 
herbatki w domowym ciepe!ku. Ta muzyka 
od wykonawców wymaga sprawno#ci tech-
nicznej i subtelno#ci, a od s!uchaczy – cier-
pliwo#ci i wyobra+ni. 

Mocny pocz"tek attacca („Dialodia” Bru-
na Maderny) przechodzi w rozmow% dwóch 
wiatrów, jak u Tuwima (sonata Edisona 
Denisowa), a potem na prawie pó! godzi-
ny zanurzamy si% w klimatach japo(skich. 
W „Maskach” Toru Takemitsu & ety s" par" 
aktorów teatru n/, dialoguj"c" w autono-
micznej czasoprzestrzeni. W „Synchronie” 
Yoshihisy Taïry & ecistki nad"$aj" za pomy-
s!owo#ci" kompozytora w zakresie artyku-
lacji – musz" m.in. #wiszcze) jak astmatyk 
w tunelu, a na ko(cu wydawa) okrzyki god-
ne karateków. W „Tierra... tierra...” Diega 
Luzuriagi u$ywaj" ró$nych rodzajów & etów, 
aby ewokowa) surowy andyjski krajobraz. 

Ta p!yta to wielka przygoda dla meloma-
nów lubi"cych eksplorowa) nowe obszary.  ■

Hanna Milewska
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„Kto #piewa, modli si% dwa razy” – po-
wiedzia! #wi%ty Augustyn. Prawd% t% zna-
j" wszystkie kultury, gdy$ od prawieków 
#piew towarzyszy! oddawaniu czci bogom. 
0piewa) mo$na wszelako na ró$ne sposo-
by: indywidualnie i chóralnie, a cappella 
i z akompaniamentem. 

Polifonia – #piew kunsztownie zharmoni-
zowany – to szczyt wokalnego pi%kna. „Kto 
#piewa wielog!osowo, modli si% po wielekro)” 
– mo$na by strawestowa) s!owa ' lozofa. 
Form" takiej modlitwy s" szesnastowieczne 
psalmy polskie – wyraz wiary polskiego kal-
winizmu. Zgodnie z reformacyjnym duchem 
przybli$ania Pisma 0wi%tego wiernym kom-
ponowano je do polskich przek!adów biblijne-
go Psa!terza Dawida, które wysz!y spod pióra 
m.in. Jana Kochanowskiego, Andrzeja Trze-
cieskiego, Miko!aja Reja, Jakuba Lubelczyka 
i Bernarda Wojewódki. Autorami muzyki 
byli: Miko!aj Gomó!ka, Wac!aw z Szamotu!, 
Cyprian Bazylik. 

Na p!ycie (która tytu! wzi%!a od zbioru Mi-
ko!aja Gomó!ki) znalaz!o si% dwana#cie psal-
mów w wykonaniu cenionej grupy wokalnej. 
0piew bydgoszczan cechuje si% czysto#ci" 
intonacyjn", dobr" dykcj" i dyscyplin" ryt-
miczn", aczkolwiek tutaj brzmi nieco mono-
tonnie. Zwa$ywszy modlitewno-chwalebny 
charakter psalmów, w tej interpretacji brakuje 
$arliwo#ci, witalno#ci oraz zniuansowania dy-
namiki i tempa. 

Dopiero w ostatnim utworze („Alleluja, 
chwalcie Pana Boga Wszechmog"cego” Wa-
c!awa z Szamotu!) Collegium Vocale tryska 
radosn" energi", pokazuj"c s!uchaczom, jak 
fascynuj"ca bywa muzyka staropolska.  ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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„Kobieta z wachlarzem” Picassa zdo-
bi #wietn" ok!adk% tej p!yty, przyci"gaj"c 
wzrok, a co za tym idzie – tak$e s!uch me-
lomana. Polskie orkiestry symfoniczne 
(teatry operowe równie$, niestety) rzadko 
si%gaj" po twórczo#) wielkich mistrzów 
i innowatorów muzyki europejskiej XX wie-
ku, Igora Strawi(skiego i Ryszarda Straussa. 
Z tym wi%ksz" rado#ci" nale$y powita) nowy 
produkt rodzimej fonogra' i.

Program albumu zestawiono z pomy-
s!em i smakiem – oto dwie suity o genezie 
teatralnej. Libretto „Pulcinelli” jest inspi-
rowane commedi" dell’arte, za# Strawi(ski 
czerpie motywy z w!oskiej muzyki baro-
kowej. Strauss natomiast, szukaj"c swoistej 
ramy kompozycyjnej dla opery „Ariadna na 
Naxos”, opracowa! XVII-wieczn" muzyk% 
Lully’ego do komedii Moliera „Mieszczanin 
szlachcicem”. A wi%c dwa razy barok jako 
punkt wyj#cia, ale mocno przetworzony 
i grany na dzisiejszych instrumentach. 

Bogata kolorystyka, humor, ironia, zaba-
wa, lekko#), gracja – te cechy, pierwszopla-
nowe w partyturach Strawi(skiego i Straussa, 
s" tak$e wizytówk" interpretacji wroc!aw-
skich ' lharmoników. 

Kaspszyk prowadzi orkiestr% p!ynnie, $ywio-
!owo i z wdzi%kiem, koronkowo i delikatnie, 
lecz gdy trzeba (s" takie fragmenty u Straussa) – 
wydobywa pot%g% brzmienia tutti. Wyekspono-
wane s" (mo$e nawet czasem zbytnio) wszyst-
kie solówki wybornych instrumentalistów. 
W obu suitach dominuj" rytmy dawnych ta(-
ców i to wykonanie porywa s!uchaczy do rado-
snego przytupywania.   ■

Hanna Milewska

)OXWH�RĳFORFN����WK�FHQWXU\�

114-116 rec klasyka.indd   116 12/2/10   7:49:23 PM


