
Recenzje płyt klasyka

73Hi•Fi i Muzyka 3/16

Benjamin Britten
The Turn of The Screw
Eric Barry (tenor), Emily Workman (sopran), Kathleen 
Reveille (sopran), Diana Montague (mezzosopran),  
Rosie Lomas (sopran), Dominic Lynch (dyszkant)
Łukasz Borowicz (dyrygent)
Dux, Stowarzyszenie im. Beethovena 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Opery Brittena, poza wyjątkami (np. „Cur-
lew River” w stołecznym Teatrze Wielkim  
w 2006), nie były wystawiane w Polsce,  
a są to dzieła atrakcyjne nie tylko muzycznie. 
Wielowarstwowe libretta mogą zainspirować 
reżyserów do ciekawych inscenizacji. Nic 
więc dziwnego, że za pierwsze polskie wyko-
nanie (tylko sceniczne, ale za to jakie!) „The 
Turn of The Screw”, ponad 60 lat od wenec-
kiej prapremiery w 1952 roku, organizato-
rom Wielkanocnego Festiwalu Beethovena 
należą się słowa wdzięczności. Świetnie, że  
z nagrania live powstał dwupłytowy album.

„The Turn of The Screw”, według opowia-
dania Henry Jamesa (w polskim tłumacze-
niu: „W kleszczach lęku”), w warstwie fabu-
larnej jest horrorem o duchach, które nękają 
mieszkańców szacownego angielskiego dwo-
ru. Samobójczyni-guwernantka i lokaj, który 
zginął w niejasnych okolicznościach, to nie 
tylko malownicze zjawy. To postaci, które 
szantażują żywych, aby nie wyjawili tajemni-
cy o brudnych wydarzeniach, w tym praw-
dopodobnie o pedofilii. 

Muzyka Brittena jest zbudowana z niepo-
kojących, nawracających motywów, wyra- 
ziście rozbrzmiewających w materii dźwię-
kowej budowanej przez zaledwie 14 in-
strumentów (wyborni polscy wykonawcy). 
Angielsko-amerykańscy soliści śpiewają 
wspaniale, zwłaszcza Eric Barry (demonicz-
ny Quint), Dominic Lynch (zdeprawowany 
panicz Miles), Emily Workman (Guwer-
nantka) i Diana Montague (Mrs Grose). 
Brittenie, zapraszamy częściej!   n

Hanna Milewska

John Dowland
The Second Booke of Songs 
or Ayres – The Schoole  
of Night
Maria Skiba (sopran)/Frank Pschichholz (lutnia)
Dux 2013

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

„… otwieramy księgę i pozwalamy jej mó-
wić” – ogłasza duet muzyków, którzy wywo-
dzą się z kręgu artystów zafascynowanych 
epoką elżbietańską, nie tylko muzyką, lecz 
także historią, literaturą czy obyczajowością 
tamtych czasów. Druga księga pieśni Joh-
na Dowlanda, czyli „The Schoole of Night” 
(„Szkoła nocy”) to zapis okresu największej 
samotności, życiowego niepowodzenia oraz 
depresji kompozytora i poety. Przy akom-
paniamencie lutni autor śpiewał o wszech-
ogarniającej go nocy; na prezentowanej tu 
płycie liryczny narrator jest kobietą – subtel-
ną, wrażliwą, perfekcyjną intonacyjnie śpie-
waczką Marią Skibą. 

U Dowlanda śmierć i rozpacz są rodzaju 
żeńskiego – tak jak w polskiej gramatyce. 
Kobieta-noc owija nieszczęśnika w aksamit-
ny całun głosu; paraliżuje swoją kołysanką 
(„Mourne, tourne, day is with darknesse 
fled”). Noc jest grobem – ciemną czeluścią, 
nieodwołalnym wyrokiem losu, wydanym 
w tonacji molowej. Czasem pojawia się 
pieśń „durowa”, ale pozorna to radość („Fine 
knacks for Ladies”, „Humor say what makst 
thou heere”). Dowland zdobywa się na ironię 
i wisielczy humor. 

Tempo lamentu jest powolne, stabilne, 
z lekkimi wahnięciami. Frazowanie – na-
turalne, podyktowane rytmem oddechu  
i logiką dyskursu. Asceza, spokój, piękno – te 
słowa opisują natchnioną interpretację Ski-
by i lutnisty Franka Pschichholza, brzmiącą 
iście nieziemsko w erze wiecznie oświetlo-
nych wnętrz, pośpiechu i powierzchownych 
przeżyć.    n

Hanna i Andrzej Milewscy

Ennio Morricone
The H8ful Eight
(soundtrack z filmu Quentina Tarantino)
Decca 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Quentin Tarantino dołączył do płyty krót-
ki list do słuchaczy, przewrotnie zakończo-
ny, zamiast tradycyjnym „Love” czy „Hugs”, 
zwrotem „Hate you All” – „Nienawidzę was 
wszystkich”. Nie ma w tym nic dziwnego, po-
nieważ muzyka na krążku pochodzi z filmu 
„Nienawistna ósemka”. 

Jest to opowieść o zawodowym łowcy 
przestępców, który musi spędzić zimną, 
śnieżną noc w gospodzie, wraz z zastanymi 
tam innymi wędrowcami. Akcja toczy się 
tuż po Wojnie Secesyjnej, a gatunkowo jest 
to skrzyżowanie westernu, kryminału i kina 
społecznego. Reżyserowi po raz pierwszy 
udało się zaprosić do współpracy jego ulu-
bionego kompozytora filmowego – Ennia 
Morricone, którego podziwiał za soundtrac-
ki do kultowych spaghetti westernów. Ory-
ginalne tematy Morriconego zostały uzu-
pełnione kilkoma piosenkami, m.in. Roya 
Orbisona. Wszystko znakomicie się składa 
w błyskotliwą, żywą patchworkową całość,  
a słucha się tego fantastycznie, co, jak zwykle, 
stwierdziłam dzięki stosowanej od lat zasa-
dzie, by recenzować płytę z muzyką przed 
obejrzeniem filmu.

Zaaranżowane z symfonicznym rozma-
chem, melodyjne i sugestywne „odcinki” 
muzyki tworzą oprawę kompozycyjną i nar-
racyjną dla… fragmentów dialogów, przepo-
jonych typowym Tarantinowskim absurdal-
nym humorem (np. argumentacja, dlaczego 
ktoś nie chce siedzieć przy czarnoskórym). 
Samuel L. Jackson, Tim Roth czy Jennifer Ja-
son Leigh mają taką dykcję, że można się od 
nich uczyć angielskiego. Słowno-muzyczna 
ścieżka dźwiękowa w przekroju – pomysł do 
podchwycenia.   n

Hanna Milewska


