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Rzecz b´dzie o p∏ytach, które choç w chwili

ukazania si´, przynajmniej w wypadku dwóch,

wzbudzi∏y spore zainteresowanie w Êrodowisku

muzycznym, to doÊç szybko popad∏y w zapo-

mnienie, stajàc si´ jedynie dope∏nieniem, cieka-

wostkà wprowadzajàcà Êwie˝y koloryt w g∏ówny

nurt obchodów Chopinowskiego Jubileuszu ro-

ku 2010. Ka˝de z trzech wydawnictw prezentu-

je odmienny punkt widzenia na muzyk´ nasze-

go wielkiego kompozytora, podà˝ajàcy mniej

lub bardziej równolegle wzgl´dem niej, a czasa-

mi ledwie jà przecinajàcy. Wszystkie jednak stara-

jà si´ spojrzeç na nià pod indywidualnym kàtem,

odnaleêç w chopinowskiej nucie inspiracje do

oryginalnych, nierzadko zaskakujàco Êmia∏ych

poszukiwaƒ. Mamy wi´c tu do czynienia z Cho-

pinem à la folk, à la world music i à la jazz.

Pierwsza z omawianych p∏yt – Chopin na 5 kon-
tynentach – to efekt wieloletnich doÊwiadczeƒ

Marii Pomianowskiej z dorobkiem naszego kom-

pozytora oraz szeroko rozumianà muzykà etnicz-

nà. Ju˝ przy okazji poprzedniego chopinowskiego

jubileuszu artystka wyda∏a wraz ze swoim Zespo-

∏em Polskim krà˝ek Chopin. Spirit of the low-
lands (nieod˝a∏owana wytwórnia Opus 111),

na którym w fascynujàcy sposób wplot∏a dzie∏a

mistrza w muzyk´ mazowieckà – kilka najs∏ynniej-

szych mazurków granych przez kapel´ ludowà

zyska∏o w 1999 roku rang´ prawdziwie intrygu-

jàcego wydarzenia artystycznego. 10 lat póêniej

z ponaddwudziestoosobowà grupà przyjació∏

zabra∏a muzyk´ Chopina w podró˝ przez 5 kon-

tynentów: Europ´, Azj´, Afryk´ i obie Ameryki.

Podró˝ ta nie tylko pokaza∏a, ˝e dzie∏a wielkiego

romantyka wsz´dzie czujà si´ dobrze, ale ˝e

równie˝ Maria Pomianowska po owym z∏o˝onym

kulturowo Êwiecie porusza si´ z du˝à swobodà.

Poczàwszy od umieszczonego w saloonie gdzieÊ

na Dzikim Zachodzie Walca Des-dur op. 64 nr 1,

a skoƒczywszy na mazowieckim ˚yczeniu, pro-

ponuje nam pe∏ne wdzi´ku, fantazji, raz medyta-

cyjnej zadumy, innym razem ˝ywio∏owej ekspresji,

lecz nade wszystko dobrego humoru, bogato

zinstrumentalizowane stylizacje. Odnajdywanie

w nich chopinowskich pierwowzorów to pyszna

zabawa i a˝ dziwne, ˝e ubrany w chiƒski kaftan

Chopin w dredach nie puszcza do nas oka

z ok∏adki. Jestem przekonany, ˝e ta p∏yta mo˝e

o popularnoÊci muzyki Chopina w Êwiecie po-

wiedzieç dzieciom w polskich szko∏ach o wiele

wi´cej ni˝ najpowa˝niejsze g∏osy wyg∏aszane ex

cathedra. Warto wspomnieç, ˝e projekt Marii

Pomianowskiej zyska∏ tak˝e uznanie u mi´dzy-

narodowych odbiorców, czego dowodem jest

najwy˝sze jak dotychczas miejsce (15) polskich

wykonawców na presti˝owej dla tego nurtu liÊcie

World Music Charts Europe. 

Chopin Shuffle tria Levity (Jacek Kita – instru-

menty klawiszowe, Piotr Domagalski – kontrabas,

Jerzy Rogiewicz – perkusja) to umieszczenie

muzyki Chopina w Êwiecie jazzu, choç mi∏oÊni-
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cy znanych powszechnie dokonaƒ Andrzeja

Jagodziƒskiego powinni od p∏yty trzymaç si´

jednakowo˝ z daleka. Nie jest to bowiem propo-

zycja, której mo˝emy sobie przyjemnie dos∏uchi-

waç podczas towarzyskiej rozmowy. Sposób

spojrzenia muzyków na 24 preludia op. 28 jest

tyle˝ intrygujàcy i poruszajàcy, co prowokujàcy,

a chwilami wr´cz dra˝niàcy, ale w tym pozytyw-

nym znaczeniu. W genialne miniatury naszego

romantyka wtargnà∏ tu „ca∏y ten zgie∏k” naszego

Êwiata – liryzm zast´powany jest wi´c niekiedy

przez drapie˝noÊç (nr 7 A-dur), patos przez gro-

tesk´ (nr 9 E-dur), a poetyka mo˝e si´ zbli˝yç do

poziomu punkowego jazgotu (nr 4 e-moll).

Wszystko jednak zosta∏o przeprowadzone przez

wykonawców z konsekwencjà niepozostawiajàcà

wàtpliwoÊci, ˝e jest to proces dog∏´bnie przemy-

Êlany. Nie jest to ju˝ zabawa z Chopinem, lecz

raczej wysmakowana gra, w której wykonawcy,

idàc w∏asnà drogà równolegle do pierwowzoru,

ani na chwil´ nie tracà go z pola widzenia. Cyta-

ty sà misternie zakamuflowane, a wi´kszoÊç

preludiów oglàdamy niejako w deformacji, jakà

daje krzywe zwierciad∏o, podkreÊlonej jeszcze

wymyÊlnymi tytu∏ami – niekiedy bywa rzeczywi-

Êcie weso∏o. AtrakcyjnoÊç p∏yty dodatkowo pod-

nosi udzia∏ w jej realizacji zaproszonych wykonaw-

ców – w pierwszym rz´dzie japoƒskiego tr´bacza

Toshinori Kondo, a tak˝e pojawiajàcej si´ w jed-

nym utworze Gaby Kulki.

I na zakoƒczenie Fantazja na tematy polskie.

To zestawienie twórczoÊci Chopina z rodzimà

muzykà ludowà, a wi´c wskazanie êród∏a, z któ-

rego mistrz czerpa∏ natchnienie dla wielu swych

kompozycji. Jak zaznacza pomys∏odawca p∏yty

i autor jej koncepcji artystycznej Janusz Prusi-

nowski, produkcj´ t´ nale˝y potraktowaç jako

wst´pnà wersj´ projektu, realizowanego ju˝ od

jakiegoÊ czasu wspólnie z Magdalenà Wojcie-

chowskà oraz innymi muzykami. Musz´ przy-

znaç, ˝e p∏yta, jak na rzecz b´dàcà w fazie roz-

woju, prezentuje si´ zach´cajàco. Zrealizowana

zosta∏a na trzech przenikajàcych si´ wzajemnie

p∏aszczyznach: folklor mazowiecki, jego etnicz-

ne stylizacje i kompozycje Fryderyka Chopina.

Mamy tu wi´c, z jednej strony, oryginalne pieÊni

ludowe wykonywane przez znakomity zespó∏

Âpiewaczek z Ga∏ek Rusinowskich oraz archi-

walne nagranie ze zbiorów PAN (to ów tajem-

niczy skrzypek Rytel), z drugiej zaÊ – utwory

Chopina grane w oryginale lub te˝ poddane wy-

smakowanym opracowaniom. Spoiwem pomi´-

dzy nimi jest kapela Janusza Prusinowskiego,

poszerzajàca stylistyk´ swych wypowiedzi o ele-

menty nie zawsze jednoznacznie kojarzone

z folklorem polskim. Co ciekawe, w kràg folklo-

ryzacji wprowadzone zosta∏y nie tylko mazurki,

lecz równie˝ i inne gatunki, takie jak nokturn,

walc, polonez czy ko∏ysanka. W kilku utworach

da∏o to bardzo ciekawy efekt, choçby w ˝ywio∏o-

wym Mazurku F-dur op. 68 nr 3 czy te˝ kujawia-

kowo nostalgicznym Nokturnie g-moll op. 15 nr

3. Z kolei zagrany w oryginalnej postaci Grand

valse brillante a-moll op. 34 nr 2 to jakby spoj-

rzenie przez szyb´ do szlacheckiego dworku,

w którym taka muzyka mog∏a w naturalny spo-

sób rozbrzmiewaç. Nie wszystkie pomys∏y sà

równie trafione. WàtpliwoÊci moje budzi przyk∏a-

dowo perkusyjne dope∏nienie dramatycznego

Poloneza fis-moll op. 44, które raczej banalizuje

ni˝ wzbogaca utwór. JeÊli jednak, zgodnie z in-

tencjami autorów, projekt zostanie dopracowa-

ny, jestem przekonany, ˝e otrzymamy jednà

z ciekawszych p∏yt „oko∏ochopinowskich” w na-

szej fonografii. 

Witold Paprocki 
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