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PŁYTOTEKA

od najwcześniejszych jego lat 
był mentorem, nauczycielem. 
O związkach obojga artystów 
możemy przeczytać w dołą-
czonej do albumu książecz-
ce – także o bardzo personal-
nym charakterze, wzbogaco-
nej wzruszającymi zdjęciami 
młodziutkiego Daniela i star-
szego już Menuhina, jak rów-
nież liścikami od tego ostat-
niego. Hope sam jest autorem 
programu, który znalazł się na 
płycie – są to dzieła, które w ja-
kiś sposób wiązały się z Me-
nuhinem, należały do repertu-
aru starszego, bądź też młod-
szego skrzypka, a nawet były 
opracowywane przez Hope’a 
pod okiem Menuhina i wyko-
nywane publicznie przez obu 
– najczęściej z Hope’em – so-
listą i Menuhinem – dyrygen-
tem. Główny punkt programu 
stanowi młodzieńczy Koncert 
skrzypcowy d-moll Mendels-
sohna – utwór przywrócony 
do życia muzycznego właśnie 
przez Menuhina, ale i niejed-
nokrotnie wykonywany przez 
Hope’a pod batutą starszego 
artysty. Na omawianej płycie 
Hope’owi towarzyszy zespół 
Kammerorchester Basel pro-
wadzony przez solistę. Jest 
to wykonanie emocjonujące, 
żywe, zadziorne i porywają-
ce. Inne większe dzieło, jakie 
znalazło się w programie, to 
Koncert na dwoje skrzypiec 
i smyczki a-moll RV 522 Vival-
diego – również jeden z tych 
utworów, którego uczył się 
Hope pod kierunkiem Menuhi-
na. Tu wykonany jest z cieka-
wą stylowością i energią, tro-
chę w duchu stylistyki retro-ba-
rokowej. Hope’owi towarzyszy 
grecki skrzypek i kompozytor 

Simos Papanas, bardzo inte-
resujący artysta! Z Menuhi-
nem Hope uczył się również 
44 Duetów na dwoje skrzy-
piec Bartóka – trzy spośród 
nich gra na omawianej płycie 
z towarzyszeniem Daniela Lo-
zakovitja. Na płycie nie mogło 
zabraknąć dzieł Edwarda El-
gara (Salut d’amour) – to wła-
śnie dokonane przez młodego 
Menuhina nagranie Koncertu 
skrzypcowego Elgara z kom-
pozytorem jako dyrygentem, 
Hope uważa za największe 
osiągnięcie fonograficzne swo-
jego mistrza. Innym wielkim, 
z którym młody Menuhin doko-
nał fantastycznych nagrań, był 
George Enescu – na omawia-
nej płycie uhonorowany świet-
nym wykonaniem Hora Unirii 
przez Daniela Hope’a i piani-
stę Jacquesa Ammona. Poza 
wspomnianymi w programie 
albumu znalazły się utwory 
Bachary El-Khoury’ego, Ste-
ve’a Reicha, Johna Tavene-
ra (uwielbiany przez Menuhi-
na Śpiew Anioła – pięknie wy-
konany przez Chen Reiss), 
Hansa Wernera Henzego, Jo 
Knümanna i Maurice’a Rave-
la. Z twórczości tego ostatnie-
go, Daniel Hope wybrał Kad-
disch – żydowską modlitwę 
o śmierć; utwór, którego na-
uczył się pod kierunkiem Me-
nuhina, a który wykonał jako 
bis po koncercie z Menuhi-
nem – dyrygentem, 7 marca 
1999 r. Mistrz przysłuchiwał 
się wśród muzyków orkiestry. 
Pięć dni później zmarł... Wy-
konanie zamieszczone na pły-
cie jest mistyczne, niezwykłe.

Daniel Hope zapewnił nam 
bardzo wszechstronny, bogaty 
i interesujący przekrój repertu-
aru związanego z Sir Yehudim 
Menuhinem. Co ciekawe, mu-
zyka ta doskonale pasuje też 
do Daniela Hope’a – jednego 
z najznamienitszych skrzyp-
ków naszych czasów. Wspa-
niały hołd!

Łukasz Kaczmarek
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Jordiego Savalla nikomu 
nie trzeba przedstawiać. Hisz-
pański artysta od kilku dekad 
z niesłabnącym zapałem od-
krywa przed słuchaczami mu-
zykę dawnych epok. Na swej 
najnowszej płycie, Granada 
1013–1502, nagranej wraz 
z zespołami Hespèrion XXI 
oraz La Capella Reial de Ca-
talunya, po raz kolejny powró-
cił do tego, co jest mu najbliż-
sze i od czego rozpoczynał 
u schyłku lat 60. XX w. swą 
karierę – do brzmień Półwy-
spu Iberyjskiego. Analizując 
wykaz zawartych tu utwo-
rów można dojść do szybkiej 
i dość zaskakującej konklu-
zji, iż Savall nie oferuje nicze-
go nowego. Na płycie można 
odnaleźć doskonale wszyst-
kim znane Cantigas de San-
ta Maria, romanse, villanci-
co, lamenty, fragmenty litur-
gii mozarabskiej oraz impro-
wizowane utwory instrumen-
talne wykonane w eklektycz-
nym stylu z pogranicza kul-
tur chrześcijańskiej, arabskiej 
i żydowskiej, czyli w sposób 
współcześnie powszechnie 
przyjęty dla średniowiecznego 
i renesansowego repertuaru 
wywodzącego się z tych re-
gionów. Czy więc Savall po-
stanowił jedynie podsumo-
wać silnie wyeksploatowa-
ne zarówno przez niego jak 
i przez innych wykonawców 

pomysły, nie siląc się na nic 
nowego? Być może i to było 
intencją, należy jednak zwró-
cić uwagę, że, wbrew pozo-
rom, Granada wymyka się 
pewnym zastanym schema-
tom. Przede wszystkim po-
strzegane pojedynczo jako 
powielenie zastanych idei 
utwory zestawione zostały 
w przemyślany sposób, pre-
zentujący poszczególne eta-
py rozwoju kulturowego Gre-
nady: od 1013 r. aż po rok 
1502. Takie holistyczne uję-
cie, w którym ogólne rozpla-
nowanie płyty jest nie mniej 
istotne niż wykonanie po-
szczególnych utworów, rów-
nież nie jest niczym nowym. 
Jednakże w Grandzie uwa-
gę zwraca to, iż poszczegól-
ne kompozycje w wielu miej-
scach, mimo różnic stylistycz-
nych, zlewają się ze sobą, co 
daje swoiste wrażenie ciągło-
ści. W konsekwencji trudno 
postrzegać płytę jako zbiór 
utworów, a raczej jako mu-
zyczną, nierozerwalną ca-
łość. Co ważne, blisko 80 mi-
nut wielobarwnej mozaiki ibe-
ryjskich brzmień przeszłości 
nie nuży, a wręcz zachęca do 
zgłębienia znaczenia wyko-
rzystanych tekstów, czy też 
historii samej Grenady, stresz-
czonej w dołączonej do płyty 
książeczce. Oczywiście od-
powiednio obeznany z tema-
tem odbiorca, bez problemu 
usłyszy pewne kompromisy 
wykonawcze, powodujące, 
że płyta nie w każdym miej-
scu jest odpowiednio „histo-
rycznie poinformowana”. Je-
żeli jednak ten istotny dla nie-
których wymiar nie ma decy-
dującego znaczenia, to war-
to poświęcić czas, by zapo-
znać się z tą ciekawą opo-
wieścią o Grenadzie. 

Dominika Stopczańska


