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Chwile oczyszczenia
Wielka sztuka jest często równocze-
śnie przetworzeniem aktualnej rze-
czywistości i składnikiem oczyszcze-
nia psychiki z brutalnych realiów tej
rzeczywistości. Przenosi naszą psy-
chikę w rejony wartości ponadczaso-
wych - w rejony piękna, które może
stać się przynajmniej częściowym
antidotum na napięcia dnia codzien-
nego. Takie uczucie oczyszczenia od-
czuwam coraz mocniej podczas ko-
lejnych spotkań z niezwyklymi inter-
pretacjami Sofii Gulyak.
Sztukę pianistyczną tej wybitnej ar-
tystki charakteryzuje przede wszyst-
kim szukanie i przedstawianie pięk-
na muzyki oraz czerpanie radości
właśnie z tego piękna. Te poszuki-
wania artystyczne oparte są o wielki
talent, perfekcyjny profesjonalizm
muzyczny i nieskazitelną technikę
pianistyczną, która pozwala na nie-
zwykłe bogactwo zróżnicowania
niuansów barwy i artykulacji
dźwięku. Często u młodych i bardzo
uzdolnionych artystów aktywność
emocjonalna doprowadza do auto-
ekspozycji kosztem przekazu warto-
ści preferowanych przez danego
kompozytora. Sofia Gulyak łączy na-
tomiast młodość z niezwykłą dojrza-
łością i subtelnością w gospodaro-
waniu swoją emocją. Emocja (wy-
czuwalna w każdym momencie jej

gry) przekazywana jest przez nią ~
w sposób niezwykle szlachetny i wy- ~
nikający z intuicyjnego zrozumie- ~
nia wyrazu każdej struktury dźwię- ~
kowej przekazywanej słuchaczom
i sobie.
Podczas koncertu 17 marca br. w Sa-
li Koncertowej Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach, zorganizowanego przez IPiUM
"Silesia" przy współpracy Towarzy-
stwa im. F. Liszta we Wrocławiu, So-
fia Gulyak wykonała Chaconne Ba-
cha-Busoniego, Preludium, Chorał
i Fugę C. Francka, Isoldens Liebe-
stod Wagnera-Liszta, Consolations
nr 2 i nr 3 F. Liszta, 4 Bajki op. 26
M. Medtnera, Moments Musicaux
nr 2 h-moll i nr 3e-mollS. Rachma-
ninowa oraz na bis Preludium cis-
moll op.3 tego kompozytora.
Jej przekaz Chacenne Bacha-Buso-
niego był połączeniem mądrości,
spokoju, dyscypliny myślenia mu-
zycznego z perfekcyjną pianistyką.
Każde jednak spotkanie z dziełami
Wielkiego Lipskiego Kantora przypo-
mina o unikalnej wspaniałości ge-
niuszu Bacha i w związku z tym my-
ślę, że w interpretacji Chaconne nie
zostały jeszcze wyczerpane wszyst-
kie możliwości naj pełniejszego prze-
kazania majestatu bachowskiej nar-
racji muzycznej.
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Sofia GUVl(lk

Tak się złożyło, że wśród grona profe-
sjonalnych muzyków, którzy spotka-
li się na recitalu Sofii Gulyak, był zna-
komity pianista Karol Radziwono-
wicz. Kiedy urzeczony interpretacją
znanego tryptyku C. Francka - pięk-
nem tego poematu dźwiękowego
w przekazie S. Gulyak, zapytalem Ka-
rola Radziwonowicza o jego odczu-
cia - zauważył, że ...pianistka po-
przez umiejętne podkreślanie
zmian harmonicznych opartych
na sekundowych pochodach, osią-
gnęła niezwykle głębokie, matowe
brzmienia fortepianu. Szczególnie
doskonale namstała arpegioua
kulminacja poprzedzająca fugę.
Cały U/WÓl; jak w kalejdoskOPie
mienił się pastelowymi zmienny-
mi kolorami, a narracja wciągała
słuchacza wsposóbniezwykle emo-
cjonujący.
Obaj podobnie odczuliśmy też inter-
pretację Isoldens Liebestod.Lisztow-
ska transkrypcja zabrzmiała głęboko
iz wielką potęgą. Czas zdawal się za-

. trzymać i mogliśmy podziwiać wiel-
ki kunszt Liszta w przełożeniu calego
bogactwa wagnerowskiej orkiestra-
cji na język fortepianu.
W zupełnie inne rejony piękna
dźwiękowego i myślenia muzyczne-
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go przeniosła słuchaczy Gulyak
w Consolations F.Liszta - zwłaszcza
w wyjątkowo urzekającej interpreta-
cji Consolation nr2E.tJUf. Plynność
muzycznej frazy i śpiewność dźwię-
ku były zupełnie niezwykle.
Interpretację pozostałych utworów
Karol Radziwonowicz spuentowal
następująco: W Rachmaninowie
oraz Medtnerze pianistka pokaza-
ła, że gęstafaktura rosyjskiej,post-
romantycznej wirtuozerii jest wła-
śnie jej żywiołem, nad ktorym pa-
nuje z cala mocą. Włada i rządzi.
Wszystkie nawet najdrobniejsze
szczegóły i zawiłości narracji były
czytelne i tętniły życiem. Brzmie-
nie fortepianu lśniło jasnym bla-
skiem, a akustyczna przestrzeń wy-
dawała się nie mieć końca.
Od siebie (nawiązując do myśli Karo-
la Radziwonowicza, którego sądy
o muzyce bardzo cenię), dodałbym,
że spotkania z taką osobowością -
zjawiskiem artystycznym, jakim jest
Sofia Gulyak, przekonują, że prze-
strzeń muzycznego piękna nie ma
końca, a za wywoływanie takich sko-
jarzeń należy podziękować wspania-
łej artystce i IPiUM .Silesia",
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MOMENTS OF PURIFICATION

Great art is often designed to simultaneously process current reality and purify psyche from brutal
elements ofthe reality. It transfers our mind into the regions oftimeless values - the beauty, which
cłeanses us from the dirt of everyday life. I can feel such cłeansing sensations increasingly stronger
during subsequent encounters with extraordinary interpretations of Sofya Gulyak.
The piano art of this outstanding artist is in my view characterized mainly by searching and presenting
beauty of musie and finding enjoyment right from the beauty of this musie. The artistic quest is
based on great talent, perfect musical professionalism and flawless piano techniques, which allows
for an amazing array of various nuances in tone and articulation. Frequently, emotional activity of
young and very talented artists leads to the auto exposure at the expense of communicating values
preferred by the composer. However, Sofya Gulyak connects youth with remarkable maturity and
subtlety in managing her emotions. The emotions (reflected in every moment ofthe performance)
are passed by her in a very noble manner resulting from the intuitive understanding of each sound
structure passed to the audience and herself.
During the eoncert of 17tb March 2014 in the Concert Hall of the "K. Szymanowski" Musie Academy
in Katowice, organized by IPiUM "SILESIA" in cooperation with F. Liszt Society in Wrocław,
Sofya Gulyak performed Chaconne by Bach-Busoni, Prelude, Chorale and Fugue by C. Franek,
Isoldens Liebestod by Wagner-Liszt, Consolations no. 2 and no. 3 by F. Liszt, 4 Fairy Tales op. 26
by M. Mcdtner, Moments Musicaux by S. Rachmaninovand for encore the Prelude in C-sharp minor
op. 3 by this composer.
Her interpretation of Bach-Busoni's Chaconne was a combination of wisdom, peace, discipline of
musical thinking and perfect pianism. Each encounter with the works of the Great Leipzig Cantor
recalls the splendour of the unique genius of Bach and therefore I think that the interpretation of
the Chaconne has not yet exhausted all the possibilities of even more complete transfer of the
majesty ofBach's musical narrative.
It happened that among the professional musicians who met at the recital of Sofya Gulyak was
excellent pianist Karol Radziwonowicz. When being enchanted by the interpretation of the well-
known triptych of C. Franek - the beauty of the poem, I asked Karol Radziwonowicz about his
feelings, he said that the pianist through skilful highlighting changes based on second harmonie
marches, reached an extremely deep matte sound of the piano. Particularly well was growing
arpeggio culmination preceding the fugue. The whole piece, like a kaleidoscope shimmered with
pastel colours, and the narrative engaged the listeners in an extremely exciting way.
We both had similar feeling about the interpretation of Isoldens Liebestod. The Liszt transcription
sounded deep and majestic. Time seemed to stop and we were able to enjoy the great artistry of
Liszt in transcribing the saturated richness ofWagner's orchestration into the language ofpiano.
To a completely different areas of the sound beauty and of musical thinking we were taken while
listening to Liszt's Consolations - especially in an extremely captivating interpretation of Consolation
No. 2 in E major. Liquidity ofmusical phrase and sound lyricism were unusual.
Karol Radziwonowicz summed up interpretations of the remaining works as follows: "In Rachmaninov
and Medtner, the pianist showed that the dense texture of Russian post-Romantic virtuosity is
precisely her element over which she prevails with all the power. She speaks and rules. All, even
the smallest details and intricacies of the narrative were cłear and full of life. The sound of the
piano shone with bright light, and acoustic space seemed to have no end."
Referring to the thoughts of Karol Radziwonowicz, whose judgements in musie I value a lot, I would
like to add that encounters with such a personality - artistic phenomenon - as Sofya Gulyak, prove
that the space of musie beauty is endless. And for invoking such feeling we mus thank the great
artist and IPiUM "SILESIA" - the organizer of the concert.
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