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Brahms
Choral Music 
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Jedno z najs!ynniejszych dzie! Johan-
nesa Brahmsa, „Niemieckie requiem”, jest 
zbudowane na fundamencie pot"#nych 
pos"pnych partii chóralnych i daje poj"cie  
o kompozytorskich mo#liwo$ciach Brahm-
sa w tym zakresie. Jednak dopiero wys!u-
chanie albumu po$wi"conego w ca!o$ci 
jego muzyce chóralnej ka#e pochyli% g!ow" 
przed maestri& twórcy.

P!yta zawiera utwory z lat 1858-1882, 
a wi"c z ca!ego dojrza!ego #ycia artysty, 
u!o#one chronologicznie. Ciekawe jest 
prze$ledzenie zainteresowa' literackich 
Brahmsa i tekstów wybieranych przez nie-
go do umuzycznienia. Oprócz tradycyjnej 
modlitwy „Ave Maria” i XVI-wiecznego 
hymnu #a!obnego, kompozytor wykorzy-
sta! wielk& niemieck& poezj" romantyczn& 
– Goethego, Schillera i Hölderlina. Szuka! 
tematów wznios!ych, eschatologicznych. 
Mo#na rzec, #e brzmienie ziemskich chó-
rów przenosi!o go w za$wiaty, ku wielog!o-
sowym $piewom anielskim.

Najwspanialszym dokonaniem w tej 
dziedzinie jest 18-minutowa „Schick- 
salslied“ („Pie$' przeznaczenia”) do wier-
sza Hölderlina – kunsztowna pod wzgl"-
dem harmonii, o zró#nicowanym tempie 
i dynamice. Zachwyca „Rapsodia na alt”  
z solow& parti& w pi"knej interpretacji 
ciemnog!osej Ewy Wolak.

Niestety, „pluszowa” realizacja nagrania 
rzuca cie' na precyzyjne brzmienie chó-
ru, przygotowanego przez niezawodnego 
Henryka Wojnarowskiego.  ■

Andrzej Milewski 
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Rodzice Miszy Majskiego, sowieccy 
komuni$ci, nadali jego starszej siostrze 
imi" Lina – po bohaterce hiszpa'skiej 
wojny domowej z lat 30. Sam Majski ko-
jarzy Hiszpani" tylko z muzyk& i s!yn-
nym 97-letnim wiolonczelist&, Pablem 
Casalsem. Mia! nawet zaszczyt si" z nim 
spotka%. I chocia# w hiszpa'skiej muzyce 
narodowej dominuj& gitara i fortepian, 
Majski na pierwszym miejscu stawia 
$piewno$%, a je$li $piewno$% – to g!os, 
a je$li g!os – to jego instrumentalny od-
powiednik – wiolonczel", bo tak w!a$nie 
wirtuoz charakteryzuje ów instrument.

(piewno$% – jak najbardziej, ale s!ucha-
czom tego kr&#ka mo#e si" cisn&% na usta 
s!owo „taneczno$%”. W wybranych utwo-
rach szaleje #ywio! ta'ca; ta'ca fortepianu 
z wiolonczel&, przy czym w tej parze ko-
biet& (efektown&, dominuj&c&, zmys!ow&, 
a nawet bezwstydn&) jest wiolonczela, jak 
w „Tangu” Albeniza czy wygibasowym 
ta'cu na rurze – „Playerze” Sarasatego; 
jak uprawiaj&ca pl&sawic" wyobra#ona 
bohaterka „Cordoby” Albeniza. 

Znajdziemy te# na p!ycie chwile rzew-
no$ci, delikatno$ci piana na granicy s!y-
szalno$ci („Nana” z „Suite populaire es- 
pagnole” de Falli). 

To pierwszy album Majskiego nagrany 
w ca!o$ci z córk& Lily. Jego najstarszy syn, 
Sasza, jest ju# koncertuj&cym wioloncze-
list&. Najm!odszy synek, Manuel, zosta! 
sfotografowany jako niemowl" $pi&ce  
w futerale wiolonczeli. Zupe!nie jak kie-
dy$ M$cis!aw Rostropowicz. Tak, w mu-
zyce trzeba wcze$nie zaczyna%…  ■

Hanna Milewska

Recomposed  
by Max Richter
Vivaldi: The Four Seasons
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Zdawa!oby si", #e o „Czterech porach 
roku” powiedziano ju# wszystko i wszyst-
ko zagrano. Cykl koncertów wszed! na sta-
!e do kanonu muzyki klasycznej. Nierzad-
ko jest te# wykorzystywany przez twórców 
rozrywkowych. Czyni& z niego narz"dzie 
swojej pracy, cho% zwykle nie odnosz& si" 
do niego z w!a$ciwym szacunkiem. 

Zupe!nie inaczej jest w tym przypadku. 
Max Richter to kompozytor wykszta!cony 
w Edynburgu i Londynie oraz pod okiem 
samego Luciano Berio we Florencji. Jego 
przekomponowana wersja „Czterech pór 
roku” to utwór, w którym, jak sam mówi, 
znikn"!o trzy czwarte barokowego orygi-
na!u. Pozosta!y elementy najwa#niejsze, 
najbardziej charakterystyczne i buduj&ce 
nastrój. Richter operuje nimi swobodnie, 
co niekiedy zaburza logik" i ci&g przyczy-
nowo-skutkowy. 

My$l", #e robi to $wiadomie. Chce nas 
zaintrygowa%, zmusi% do wewn"trznego 
buntu, który w ostatecznym rozrachunku 
okazuje si" jednak bezcelowy. 

Richter nie jest obrazoburc&. Jego Vi-
valdi to muzyka maj&ca w sobie tyle samo 
pi"kna, ekspresji i elegancji co orygina!. 
Zmiana formy nie pozbawi!a jej tre$ci. 
Przybli#y!a za to do naszych czasów, od-
$wie#y!a i nada!a nowy wymiar. U Rich-
tera na nowo mo#emy odkrywa% muzy-
k", któr& znakomicie znamy. Skrzypek 
Daniel Hope fantastycznie poradzi! sobie  
z partytur&. Zwyci"sko wyszed! z potyczki  
z w!asnymi palcami, pod którymi przecie# 
wci&# mia! brzmienie orygina!u. Cenna to 
p!yta i udane spotkanie dwóch epok.  ■

Maciej )ukasz Go!"biowski
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Colors of Saxophone
Kompozycje:  
Carlos Micháns,  
Karen Tanaka, Ryo Noda, 
Augustyn Bloch i inni
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P!yty nie jazzowe z muzyk& saksofono-
w& to rzadko$%. Warto przypomnie% ciep!o 
przyj"te dokonania Aliny Mleczko, wyda-
ne przed kilku laty przez Dux. Obecnie ta 
zas!u#ona dla dokumentowania polskich 
kompozytorów i wykonawców wytwórnia 
opublikowa!a solowy album Ryszarda *o!"-
dziewskiego. 

Wykszta!cony w Szwajcarii (Berno), 
uzyska! doktorat w konserwatorium wroc- 
!awskim i tam jest obecnie wyk!adowc&. 
*o!"dziewskiego fascynuje historia i poten-
cja! saksofonu. Instrument ten, zbudowany 
przez Belga, a opatentowany we Francji 170 
lat temu, !&czy w!a$ciwo$ci emisji instrumen-
tów d"tych drewnianych z cechami metalo-
wej konstrukcji instrumentów blaszanych. 

*o!"dziewski wybra! siedem utworów 
sze$ciu kompozytorów wspó!czesnych z Ja-
ponii (Tanaka i Noda), Holandii (Micháns), 
Belgii (François Daneels), Francji (Fournier) 
i Polski (Bloch). Daj& one soli$cie mo#liwo$% 
pokazania zarówno bieg!o$ci technicznej 
(np. „Quatre Miniatures” Daneelsa), jak  
i lirycznej wra#liwo$ci („Night Bird” Tanaki). 
Saksofon *o!"dziewskiego opowiada cieka-
we historie o emocjach, czasie i przestrzeni. 
Fascynuje rozmaito$% artykulacyjna i dyna-
miczna interpretacji, zwroty tempa, zmiany 
nastroju, bogactwo brzmieniowej kolory-
styki, szybko$% realizacji drobnych warto$ci 
rytmicznych. 

Nale#y podkre$li%, #e instrument wysokiej 
klasy spotka! si" z bardzo dobr& realizacj& 
d+wi"ku, dzi"ki czemu s!uchanie tej p!yty 
sprawia dodatkow& przyjemno$%.  ■

Hanna Milewska

Mozart: Piano Concertos  
Nos. 27 and 20
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Poj"cie wirtuoza funkcjonuje w j"zyku od 
dawna. Najcz"$ciej okre$la muzyka wybitnie 
sprawnego technicznie. Kogo$, kto potra,  
z instrumentu wydoby% ka#dy d+wi"k, zagra% 
najtrudniejsze pasa#e, biegniki i akordy. Dla 
kogo fortepian, skrzypce czy -et poprzeczny 
nie s& jedynie przedmiotem, ale narz"dziem, 
którym mistrzowsko wykuwa kolejne frazy 
wed!ug instrukcji kompozytora. 

De,nicja wirtuoza przestaje jednak wy-
starcza%, kiedy sprawno$% techniczna to za-
ledwie skrawek talentu artysty. Maria Joao 
Pires, graj&c Mozarta, wznosi si" wysoko 
ponad poziom li tylko wirtuozerii. Perfek-
cyjne pasa#e uk!adaj& si" u niej w opowie$% 
o cz!owieku, o czasach coraz bardziej od- 
leg!ych, o emocjach, które nigdy si" nie ze-
starzej& i o ,lozo,cznych ideach zakl"tych 
w d+wi"ki. 

Mozart pod palcami portugalskiej pianist-
ki to muzyka niezwykle subtelna, ,nezyjna, 
ale w owej ,nezji jednak prosta, docieraj&ca 
do nas bez potrzeby wewn"trznego t!uma-
czenia. Moda na szybkie tempa i drapie#n& 
dynamik" jest Pires obca. Mozart Orchestra, 
kierowana przez Claudio Abbado, pod&#a 
tym samym szlakiem. Wspó!praca muzy-
ków, znaj&cych si" od dziesi"cioleci, jest in-
tuicyjna. Dialogi mi"dzy orkiestr& a fortepia-
nem to rozmowa starych przyjació!. Takiego 
Mozarta nam potrzeba. Tak& Pires lubimy 
najbardziej. 

A# trudno uwierzy%, #e p!yt" nagrywa-
no na #ywo. A mo#e nietrudno? Wszak 
przez ostatni& godzin" tak#e siedzia!em  
w kompletnej ciszy i zas!uchaniu. Wspa-
nia!e nagranie!  ■

Maciej )ukasz Go!"biowski

Bach 
Arias & cantatas
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Wytwórnia Naïve wznowi!a album wyda-
ny przed dekad&. Warto by!o z dwóch powo-
dów – poznawczych i artystycznych. 

Kieruj&c si" tytu!em, s!uchacz b"dzie si" 
spodziewa! utworów Johanna Sebastiana, 
ale na kr&#ku znalaz!y si" utwory a# trzech 
Bachów, nie tylko lipskiego kantora. Johann 
Christoph Bach i Johann Michael Bach byli 
stryjecznymi bra%mi ojca Johanna Seba-
stiana. Jak znakomici to twórcy muzyki sa-
kralnej, dowodz& arie: „Ach, dass ich Was-
sers gnug hätte“ (Johann Christoph) i „Es 
ist ein grosser Gewinn” (Johann Michael). 
Najciekawsza kompozycja nie jest jednak 
autorstwa #adnego z przedstawicieli klanu 
Bachów, chocia# $wiat pozna! j& dzi"ki kopii 
sporz&dzonej przez Jana Sebastiana i przez 
to by!a mu przypisywana. Chodzi o kanta-
t" (czy raczej rozbudowan& ari") „Schlage 
doch, gewünschte Stunde” – z efektownymi 
dzwonami odmierzaj&cymi czas #ywota. Na-
pisa! j& Georg Melchior Ho.mann (zmar!y 
w 1715, w wieku zaledwie 30 lat).

Wykonawc& wszystkich partii wokalnych 
jest francuski kontratenor Gérard Lesne 
– czo!owy g!os europejski w tej kategorii  
w latach 90. Proponuje interpretacj" bardzo 
spokojn&, opart& na idealnie wyrównanej 
barwie g!osu i stonowanej dynamice. Do-
skonale si" to sprawdza w recytatywach, 
ale w ariach nie do ko'ca dzi$ przekonuje. 
Barokowego feelingu brakuje te# zespo!owi 
za!o#onemu przez Lesne’a i tradycyjnie mu 
towarzysz&cemu.

Lesne – rocznik 1956; Scholl – 1967; Ja- 
roussky – 1978. Kto nast"pny b!y$nie na kon-
tratenorowym ,rmamencie?  ■

Andrzej Milewski


