
Alexandre Desplat: 
The Curious Case 
Of Benjamin Button 
Music from the 
Motion Picture
Concord Records 2008
Dystrybucja: Universal
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Kiedy re˝yser David Fincher szuka!
oprawcy muzycznego do swojego najnow-
szego filmu, jego wybór pad! na francu-
skiego czterdziestoparolatka, Alexandra
Desplata. Mia! on ju˝ na koncie tak pres-
ti˝owe osiàgni´cia, jak nominacja do
Oscara za „Królowà” i Z!oty Glob za 
„Malowany welon”. Fincherowi chodzi!o 
o kompozytora bezkonfliktowego i pomy-
s!owego zarazem – postawi! bowiem dwa
warunki: muzyka nie mo˝e zag!uszaç ob-
szernej narracji z offu ani nie powinna si´
ograniczaç do powtarzania tego, co widaç
na ekranie. Desplat wywiàza! si´ z zadania.
Dostarczy! grubo ponad godzin´ muzyki
oryginalnej (ironicznie stwierdzajàc, ˝e jak
na film amerykaƒski, w dodatku trwajàcy
160 minut, to i tak niewiele) oraz opraco-
wa! prawie godzinny wybór piosenek i te-
matów jazzowych „z epoki”, czyli od lat
20. do 50. 

OpowieÊç o absurdalnie odwróconym
losie tytu!owego Benjamina, który rodzi
si´ jako starzec, a umiera jako osesek, zy-
ska!a wiarygodne, klimatyczne t!o dêwi´-
kowe, ale soundtrack, mimo nominacji,
Oscara nie zdoby!.

Z punktu widzenia widzów – nie ma cze-
go ˝a!owaç. W 23 krótkich, Êrednio dwu-
ipó!minutowych cegie!kach muzyki nie 
s!ychaç nic fascynujàcego. Wymownie zaty-
tu!owane (np. „Poznanie Daisy”, „Zabawy
dzieci´ce”) fragmenciki zaczynajà si´ 
i koƒczà g!adko, bez niespodzianek. Trudno
wy!owiç nietypowy rytm czy instrumenta-
cj´. Najwi´kszà wartoÊç majà archiwalne
nagrania legendarnych jazzmanów, zajmu-
jàce drugi kompakt dwup!ytowej edycji. "

Hanna Milewska  

Mahler
Symphony No. 3
Sinfonia Varsovia/Jerzy Semkow
Elena Zaremba (alt)
Dux 2008
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Trzecia symfonia d-moll (1893-96) 
nale˝y do tych dzie! Mahlera, w których
najpe!niej wyrazi! on swój zamiar wznie-
sienia muzycznej konstrukcji na obraz 
i podobieƒstwo Êwiata. Pot´˝ny aparat 
orkiestrowy wspó!pracuje z ludzkimi g!o-
sami (˝eƒski alt solo, chór ˝eƒski i ch!o-
pi´cy), a muzyka – z literaturà. Âpiew 
rozbrzmiewa w tych cz´Êciach symfonii,
które opowiadajà o cz!owieku i anio!ach.
Tekst s!owny zaczerpnà! kompozytor 
z dwóch êróde!: traktatu-opowieÊci „Tako
rzecze Zaratustra” Nietzschego i zbioru
poezji ludowej „Des Knaben Wunder-
horn”.

Mahler maluje dêwi´kowy obraz har-
monii boskiego dzie!a – ziemi, roÊlin,
zwierzàt, cz!owieka i niebios. Oddaje
Stwórcy czeÊç i chwa!´ w formie majesta-
tycznej, w tonie zachwytu. Ten ton sta! si´
dla Jerzego Semkowa kluczem do inter-
pretacji utworu. Akcja rozwija si´ tu po-
woli, aby nie uroniç nic ze szczegó!ów
faktury, kolorystyki czy dynamiki. Âciany
crescenda sà wznoszone systematycznie 
i pieczo!owicie, a˝ do monumentalnych
fina!ów poszczególnych cz´Êci. Wszelkie
kontrasty tempa i artykulacji realizowane
sà z precyzjà, to samo dotyczy drobnych
wartoÊci rytmicznych w smyczkach. Sek-
cja blachy i drewna, tak przecie˝ zawsze
wa˝na u Mahlera, gra niemal jak na-
tchniona – czysto i wniebonoÊnie. Pi´knie
i klarownie brzmià chóry. 

I tylko jeden element odstaje od ca!oÊci
– Elena Zaremba. Wielki wolumen, boga-
ta, ciemna barwa, ale, niestety, s!ychaç te˝
dawnà rosyjskà szko!´ Êpiewu – si!owà
emisj´, niekontrolowane wibrato. To s!ab-
szy punkt tego znakomitego nagrania. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Fulget in orbe dies 
(Oficjum o Êw. Jadwidze)
Schola Gregoriana Silesiensis
Schola Mulierum Silesiensis
Kolegium Europy Wschodniej 
im. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego 2008
Dystrybucja: w!asna
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!"

„RadoÊç Polski”, „chluba Âlàska”,
„ozdoba Trzebnicy” – to okreÊlenia Êwi´-
tej Jadwigi z adresowanej do niej modli-
twy. Zmar!a w 1243 roku kobieta zosta!a
Êwi´tà KoÊcio!a Katolickiego, a wczeÊniej
by!a ˝onà ksi´cia Henryka Brodatego 
i matkà szeÊciorga dzieci. Mà˝ pozwoli! jej
jednak wstàpiç do klasztoru cysterek 
w Trzebnicy, gdzie w ascezie dokona!a ˝y-
wota. Otoczona kultem, przez Jagiello-
nów zosta!a uznana za patronk´ Polski.
Nic dziwnego, ˝e uroczystoÊci koÊcielne
ku jej czci wymaga!y specjalnej oprawy
muzycznej. Na drugà po!ow´ XIII wieku
datowane jest najstarsze z czterech ofi-
cjów poÊwi´conych Jadwidze. ¸aciƒski
tekst zachowa! si´ w „Breviarium cister-
ciense” w Henrykowie, a zapis neuma-
tyczny – w „Antophonarium cisterciense”
w Lubià˝u.

Wykonanie ca!ego oficjum „Fulget in or-
be dies” trwa!oby oko!o czterech i pó! godzi-
ny, tote˝ w omawianej tu dwup!ytowej edy-
cji pomini´to niektóre fragmenty, m.in.
psalmy skrócono do kilku wersów. Dla s!u-
chacza to bez znaczenia – najwa˝niejsza sta-
je si´ trudna do opisania, niepowtarzalna,
uduchowiona, wr´cz transowa atmosfera
nagrania. Poczàwszy od dzwonka sygnalizu-
jàcego poczàtek liturgii, otrzymujemy swo-
istà paradokumentalnà rekonstrukcj´ nabo-
˝eƒstwa, zapis ˝arliwoÊci zanoszonych do
nieba mod!ów w naturalnej, ˝ywej akustyce
wn´trza koÊcio!a Êw. Piotra i Paw!a na
Ostrowie Tumskim. Wybrano g!osy solowe
o ciekawej barwie, Êwietnie realizujàce
zw!aszcza melizmaty. Doskonale przygoto-
wana edycja. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Hi•Fi i Muzyka 10/09 115

Recenzje p!yt klasyka

115-117 rec klasyka 10.09   10/2/09  3:56 PM  Page 115



Hi•Fi i Muzyka 10/09116

Recenzje p!yt klasyka

Haendel
Faramondo
Cencic, Jaroussky, Karthäuser, de Liso
I Barocchisti/Diego Fasolis
Virgin Classics 2009
Dystrybucja: EMI Music Poland
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Wystawiona w 1738 roku w Londynie
opera Haendla „Faramondo” odnios!a suk-
ces, który zosta! przyçmiony rozg!osem 
nast´pnego dzie!a kompozytora – „Kserkse-
sa”. „Faramonda” opar! Haendel na kilka-
krotnie ju˝ wczeÊniej wykorzystanym 
w!oskim libretcie Apostolo Zeno – zawi!ej 
opowieÊci o mi!oÊci i zemÊcie w dworsko-
-militarnych realiach Êredniowiecza. Przez
wzglàd na angloj´zycznych widzów usunà!
po!ow´ recytatywów. Zaanga˝owa! wypró-
bowanych solistów, a do roli tytu!owej
sprowadzi! w!oskiego kastrata Cafarellego,
rywala Farinellego. Ach, jak˝e efektowny to
musia! byç spektakl… Taki wniosek nale˝y
wysnuç na podstawie najnowszego nagra-
nia opery Haendla, dokonanego przez radio
szwajcarskie w Lugano. 

Mi´dzynarodowà ekipà wykonawców
(w tym ˝ywio!owo i precyzyjnie zarazem
grajàcymi I Barocchisti) dyryguje Szwaj-
car, Diego Fasolis, przyjazny Êpiewakom 
i doskonale rozumiejàcy efektownà, nasy-
conà emocjami muzyk´ Haendla. Uda!o
mu si´ zgromadziç obsad´ na najwy˝szym
poziomie. A˝ czterech kontratenorów –
bezb!´dnie dobranych pod kàtem barwy 
i wolumenu g!osu: aksamitny i subtelny
Philippe Jaroussky, ciemny i mocny Xa-
vier Sabata, mi´sisty Terry Wey i wreszcie
odtwórca partii tytu!owej – Max Emanuel
Cencic – obdarzony g!osem doÊç jasnym,
gi´tkim, o nies!ychanie pewnej i dêwi´cz-
nej górze skali; perfekcyjnie gospodarujà-
cy oddechem i operujàcy wokalnymi Êrod-
kami ekspresji aktorskiej. Zachwycajàco
Êpiewa Marina de Liso, mezzosopran w ty-
pie Cecilii Bartoli. Rewelacyjny album. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Penderecki
Wszystkie dzie!a chóralne
Polski Chór Kameralny/Jan ¸ukaszewski
Dux 2009
Interpretacja: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Krzysztof Penderecki ma w swoim do-
robku zaledwie kilka pieÊni solowych, co
nie znaczy, ˝e unika kompozycji wokal-
nych. Jest przecie˝ autorem oper, a tak˝e 
i du˝ych form muzyki sakralnej, w któ-
rych, oprócz solistów, fundamentalnà ro-
l´ odgrywa chór. 

Zebranie na jednej p!ycie wszystkich
dzie! (fragmentów wi´kszych kompozycji,
jak i utworów samodzielnych) Penderec-
kiego z lat 1958-2009 na chór a cappella
okaza!o si´ wyÊmienitym posuni´ciem.
Ten dzia! jego twórczoÊci imponuje i bo-
gactwem pomys!ów, i znajomoÊcià trady-
cji. WÊród szesnastu Êcie˝ek znalaz!y si´
trzy premiery fonograficzne.

Utworów nie u!o˝ono w banalnej kolej-
noÊci chronologicznej, lecz wed!ug prze-
myÊlnego scenariusza – na zasadzie kon-
trastów, asocjacji i napi´ç. Wszak rozwój
j´zyka kompozytora nie przebiega! linear-
nie. Program kompaktu zapoczyna „Sicus
locutus Est” z „Magnificat” (1973/74) na
chór mieszany – kompozycja o tajemni-
czej, kosmicznej sonorystyce. Serce albu-
mu to „Benedicamus Domino” (1992) na
chór m´ski, budzàcy skojarzenia z suro-
wym, „pärtowskim” brzmieniem. Zaraz
potem s!yszymy op´taƒcze „Miserere” 
z „Pasji ¸ukaszowej” (1965). W finale 
zestawiono ˝artobliwà pastora!k´ „Kaczka
pstra” (2008) i „Ari´” – wokaliz´ z „Trzech
utworów w dawnym stylu” (1963).

Dzie!a chóralne Pendereckiego pi´trzà
przed wykonawcami trudnoÊci: koniecz-
noÊç wykorzystania skrajnych rejestrów,
u˝ycie szeptu, Êpiew bocca chiusa, rozpi´-
toÊç dynamiki i komplikacje rytmiczne.
Gdaƒski chór Êpiewa rewelacyjnie. 

Polecamy bez wahania. "

Hanna i Andrzej Milewscy

Sarah Brightman
A Winter Symphony
Manhattan Records
Dystrybucja: EMI Music Polska
Interpretacja: !""""
Realizacja: !!!!"

P!yta zatytu!owana „Symfonia zimowa”
a˝ si´ prosi!a, ̋ eby przetestowaç jej ch!odzà-
cy potencja! w pe!ni letnich upa!ów. Niniej-
szym to uczyni!am i… powia!o nie tylko
ch!odem, lecz arktycznym mrozem. 

Powodem jest poziom tej produkcji. I nie
chodzi o poziom techniczny, bo tu wszyst-
ko jest bez zarzutu – wyraêne, przestrzenne
brzmienie skomplikowanego aparatu wy-
konawczego, chórów, g!osów i instrumen-
tów solo. Pora˝a natomiast infantylizm pro-
jektu, a zw!aszcza jego g!ówna bohaterka –
Sarah Brightman.

Album zawiera dwanaÊcie utworów 
z rozmaitych parafii, poprzerabianych na
piosenki. Znajdziemy tu s!ynny „Arrival”
Abby (koszmarnie wypaczony), kol´d´ „Ci-
cha noc” (figurujàcà w trackliÊcie jako me-
lodia tradycyjna!), „Amazing Grace” (tekst
hymnu pastora Newmana równie˝ uznano
za anonimowy!), chora! Bacha (uznany 
za melodi´ tradycyjnà), „Ave Maria” 
Bacha/Gounoda i pi´kny przebój Cata Ste-
vensa „Morning Has Broken”, przechrzczo-
ny na „Child in a Manger”, a przedtem
uznany za utwór „tradycyjny”. Motywem
sklejajàcym t´ wiàzank´ popowej papki sà
bo˝onarodzeniowe aran˝acje – du˝o dzwo-
neczków, !agodne frazy smyczków, chórki
dzieci´ce i spory pog!os.

Sarah Brightman udowodni!a licznymi
nagraniami, ̋ e ma pot´˝ny g!os o du˝ej ska-
li wolumenu i ekspresji. Niech si´ wstydzi
tej p!yty. Przez ponad czterdzieÊci minut
udaje anio!ka: piszczy jak myszka, jak sied-
mioletnia dziewczynka, jak niedorozwini´ta
wokalnie Charlotte Church. Zalew s!odyczy
i fa!szywej niewinnoÊci obezw!adnia. Jedyny
plus – w przeciwieƒstwie do Êpiewajàcych
lolitek, Brightman ma dobrà intonacj´.

Precz z moich uszu! "
Hanna Milewska
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Noskowski
Piano Works 1
Valentina Seferinova (piano)
Acte Préalable 2008
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Zygmunt Noskowski (1846-1909) nie
zrobi! spektakularnej kariery; ani solo 
(jako skrzypek lub pianista), ani kompo-
zytorskiej. Niemal ca!e ˝ycie poÊwi´ci!
pedagogice, prowadzeniu chórów i or-
kiestr (by! pionierem opracowania notacji
nutowej dla niewidomych), popularyzacji
muzyki, a przede wszystkim organizacji
polskiego ˝ycia muzycznego, co uwa˝a! za
misj´ patriotycznà. Nic wi´c dziwnego, ˝e
do form najch´tniej uprawianych przez
zapracowanego kompozytora nale˝a!y
miniatury fortepianowe – stylizowane
taƒce i utwory charakterystyczne.

Pisa! je zarówno z myÊlà o wykony-
waniu na spotkaniach salonowych, jak 
i o u˝ytku dydaktycznym. Na pierwszej
p!ycie Acte Préalable z kompozycjami
fortepianowymi Noskowskiego znalaz!y
si´ miniatury z pi´ciu opusów, w sumie
19 utworów trwajàcych od dwóch do
siedmiu minut. Noszà one niemal wy!àcz-
nie sm´tne tytu!y, jak choçby „Jesienià”,
„¸zy” czy „Preludium melancholijne”.
Przewa˝ajà zatem tonacje minorowe 
i tempa umiarkowane. Bu!garska instru-
mentalistka, mieszkajàca w Anglii Valen-
tina Seferinova, jest wnikliwà, wra˝liwà
interpretatorkà nastrojów opisanych nu-
tami. Cechujà jà starannoÊç artykulacyjna
i dba!oÊç o ÊpiewnoÊç frazy. W nielicz-
nych utworach o skocznym charakterze
(np. „Mazourka ardente”) gra z werwà 
i Êwietnym wyczuciem rytmu. Wydobywa
z miniatur malowniczy urok, elegancj´ 
i wdzi´k. Najsugestywniej zapisuje si´ 
w pami´ci 20-minutowy cykl pi´ciu
„OpowieÊci” („Contes” op. 37). Noskow-
ski powinien cz´Êciej goÊciç w progra-
mach recitali pianistycznych. "

Hanna i Andrzej Milewscy  

Milk – Soundtrack
Danny Elfman
Decca 2008
Dystrybucja: Universal
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Film Gusa Van Santa „Obywatel Milk”
(2008), nominowany w oÊmiu kategoriach,
zdoby! ostatecznie dwa Oscary: za scena-
riusz oryginalny i za rol´ pierwszoplanowà
Seana Penna, odtwarzajàcego tytu!owego
bohatera, postaç autentycznà. Zamordowa-
ny przed trzydziestu laty Harvey Milk by! ge-
jem, or´downikiem praw mniejszoÊci seksu-
alnych. Poznajemy jego ˝ycie prywatne 
i dzia!alnoÊç spo!ecznà w latach siedemdzie-
siàtych, a burzliwym wydarzeniom ekrano-
wym towarzyszy muzyka Danny Elfmana.

Znany jako twórca pe!nych ekspresji,
ofensywnych Êcie˝ek dêwi´kowych do 
takich kinowych hitów, jak „Batman” czy
„Mission Impossible”, Elfman stworzy!
partytur´ zaskakujàco nastrojowà, dys-
kretnà, opartà na d!ugich odcinkach jed-
norodnych brzmieniowo. Klimat budujà
g!ównie smyczki. Tu i ówdzie s!ychaç 
solo fortepianu, saksofonu, klarnetu lub
ch!opi´cy chórek. 

Na p!ycie znalaz!y si´ 22 typowo ilustra-
cyjne fragmenty (trwajàce od pó! minuty do
prawie pi´ciu), których tytu!y mówià same
za siebie: „Temat Harveya”, „Poca!unek”,
„Nowa nadzieja” czy „Ostatni dzieƒ Ha-
rveya”. W sumie – mi!a ambientowa mu-
zyczka, która wpadnie jednym uchem, 
a drugim wypadnie i chyba nie zbuduje sil-
nych skojarzeƒ z obejrzanym filmem, a na
tych, którzy go nie widzieli – nie zrobi wi´k-
szego wra˝enia.

Uzupe!nienie soundtracku stanowi szeÊç
utworów „z epoki”, przywo!ujàcych klimat
czasu akcji. Tego si´ wtedy s!ucha!o – David
Bowie, Sly & The Family Stone, The Swingle
Singers w transkrypcji Bacha. I jeÊli warto
b´dzie wróciç do tego kompaktu, to w!aÊnie
dla jego pierwszej cz´Êci, niczego Elfmanowi
nie zawdzi´czajàcej. "

Hanna Milewska 

Mieczys!aw Kar!owicz
Poematy symfoniczne
Orkiestra Filharmonii Âlàskiej/Jerzy Salwarowski
Dux 2008
Interpretacja: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Kiedy Mieczys!aw Kar!owicz w 1909
zginà! pod tatrzaƒskà lawinà, mia! w do-
robku pi´ç poematów symfonicznych 
i szósty na warsztacie („Epizod na maska-
radzie”; partytur´ dokoƒczy! dyrygent
Grzegorz Fitelberg). Dlaczego upodoba!
sobie ten w!aÊnie gatunek? Zapewne od-
powiada!a mu idea programowoÊci, wy-
nikajàca z ducha korespondencji sztuk.
Opatrzenie utworu komentarzem literac-
kim poszerza!o skal´ ekspresji i pobudza-
!o wyobraêni´ s!uchaczy. 

Kar!owicz lubowa! si´ w wàtkach melan-
cholijnych: oto umierajàcy starzec wspo-
mina niespe!nionà m!odzieƒczà mi!oÊç
(„Powracajàce fale”); oto liryczne „ja”
kompozytora rysuje muzyczny konterfekt
t´sknoty, mi!oÊci, Êmierci i wszechbytu
(„Odwieczne pieÊni”) lub u˝ala si´ nad
ci´˝kim ˝yciem ludu litewskiego („Rapso-
dia litewska”). Oto samobójca przymierza
si´ do strza!u („Smutna opowieÊç”); oto
pod maskami uczestników balu kostiumo-
wego kryjà si´ prawdziwe nami´tnoÊci
(„Epizod na maskaradzie”), a brat op!aku-
je grzesznà mi!oÊç do swojej zmar!ej siostry
(„Stanis!aw i Anna OÊwiecimowie”).

Interpretacja Jerzego Salwarowskiego
dà˝y do zachowania równowagi pomi´dzy
p!ynnà narracyjnoÊcià a ponurà obrazo-
woÊcià. DoÊç ostro˝nie stosowane sà kon-
trasty tempa i dynamiki. Âlàscy filhar-
monicy plastycznie oddajà nastrój smutku 
i ˝alu dominujàcy w muzyce Kar!owicza.
Wszystkie sekcje grajà precyzyjnie; wyraê-
nie s!ychaç pi´kne solówki, a tutti brzmi
pot´˝nie i szlachetnie.

Omawiane tu nagrania pochodzà z lat
1981 i 1983. Z okazji stulecia Êmierci Kar-
!owicza doczeka!y si´ reedycji – z po˝yt-
kiem dla melomanów. "

Hanna i Andrzej Milewscy
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