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Olivier Messiaen 
Vingt regards  
sur l’Enfant-Jésus
Eugeniusz Knapik (fortepian)
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Eugeniusz Knapik, dzi! lepiej znany jako 
kompozytor ni" pianista, mia# 18 lat, kiedy 
na festiwalu „Warszawska Jesie$” w 1969 
us#ysza# Johna Ogdona wykonuj%cego „Vingt 
regards sur l’Enfant-Jésus” Messiaena. Wspo-
mina: „Po tym koncercie trzy dni chodzi#em 
jak w malignie”. Zacz%# si& uczy' kolejnych 
fragmentów, a w 1977, jako pierwszy polski 
pianista, zagra# ca#e dzie#o. W 1979 powsta-
#o nagranie, ale utkn&#o w radiowych archi-
wach. I oto jak Feniks z popio#ów (a ptasie 
odwo#ania s% jak najbardziej na miejscu  
w przypadku twórczo!ci Messiaena) histo-
ryczny zapis zostaje wskrzeszony i wydany. 
Alleluja!

Ponaddwugodzinny cykl, napisany przez 
Messiaena w latach 40. XX wieku, jest wyra-
zem wiary autora i prób% prze#o"enia prawd 
teologii na j&zyk muzyki. G#ówne idee kom-
pozytora s% zawarte w eksplikacjach kolej-
nych „Dwudziestu spojrze$ na Dzieci%tko 
Jezus”. I tak np. w obrazie XI, zatytu#owanym 
„Pierwsza Komunia Dziewicy”, pojawiaj% 
si& „Specjalne akordy w uszeregowanych 
warto!ciach rytmicznych, pulsacje w ni-
skim rejestrze, przedstawiaj%ce bicie serca 
Dzieci%tka w #onie matki”. Knapik wspaniale 
oddaje zarówno monumentalno!' architek-
toniki cyklu, jak i precyzj& konstrukcji ogniw 
sk#adowych. Pami&taj%c o natchnionej gene-
zie utworu, pokazuje zró"nicowanie form 
i nastrojów poszczególnych cz&!ci. Pot&ga 
brzmienia fortepianu-orkiestry idzie w parze 
z intymnym charakterem wypowiedzi – tak 
kompozytora, jak i wykonawcy. Mistycyzm 
dwóch niezwyk#ych kompaktowych kr%"-
ków. ■

Hanna i Andrzej Milewscy

Il Canto della Sirena.  
Cantate napoletane 
dell’èta barocca
Pino de Vittorio (tenor)
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Neapol to nie tylko kolebka chwytaj%-
cych za serce pie!ni, które tenorzy wszyst-
kich nacji uwielbiaj% !piewa' na zako$-
czenie swoich recitali. To tak"e miasto 
z wielowiekowymi tradycjami muzycz-
nymi. Ich barokowy rozdzia# zosta# udo-
kumentowany trzyp#ytowym albumem 
„Il Canto della Sirena“ („(piew syreny“), 
zawieraj%cym kantaty i kilka utworów 
instrumentalnych (toccaty, sinfonie, so-
naty etc.) kompozytorów dzia#aj%cych  
w Neapolu w epoce baroku. Najs#ynniej-
szy z nich to Alessandro Scarlatti, za! naj-
ob)ciej reprezentowany na omawianym 
albumie – Francesco Provenzale. W!ród 
pozosta#ych nazwisk znajdziemy takie 
jak: Michelangelo Faggioli, Nicola Fago, 
Gaetano Greco, Giulio Cesare Rubino czy 
Simone Coya.

Zarejestrowane kantaty to w istocie mi-
nispektakle wokalno-aktorskie. Wymaga-
j% od !piewaka doskona#ego operowania 
g#osem – dostosowywania !rodków eks-
presji do regu# dramaturgii. Pino de Vitto-
rio, tenor o !wietnej, silnej górze skali, nie 
waha si& po!wi&ci' pi&kna barwy g#osu  
w imi& prawdy psychologicznej postaci,  
w któr% si& wciela w danym utworze – bez 
wzgl&du na p#e', jak cho'by w anonimo-
wym „Lamencie Marinetty, "ony Masa-
niella“ – potra) wyrazi' !piewem mi#o!', 
rozpacz, szyderstwo i t&sknot& kobiety. 

Zespó# I Turchini, precyzyjny i "ywio#o-
wy zarazem, pe#ni& mo"liwo!ci pokazuje 
w kompozycjach instrumentalnych. Last 
but not least – ok#adka p#yty jest rewela-
cyjna. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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Bronis#aw Kazimierz Przybylski (1941-
2011) sam wybra# utwory na monogra)cz-
ny podwójny album; sam u#o"y# ich kolej-
no!'. Nie doczeka# ju" realizacji autorskiego 
projektu. Tytu# p#yty brzmi „Mój dom” –  
a to dla Przybylskiego znaczy#o: ojczyzna.  
W swojej twórczo!ci wyra"a# fascynacj& pol-
skim folklorem, zainteresowanie histori%, 
szacunek dla wielkich rodaków. Motywy 
ludowe #%czy# z nowoczesnym warsztatem.  
W „Czterech nokturnach kurpiowskich” 
(1973) zestawia gitar& solo i orkiestr& – rzad-
ko!' w praktyce polskich kompozytorów. 
Gitara nie nale"y do instrumentów zadomo-
wionych w naszej tradycji muzycznej, a tutaj 
jej partia zawiera melodie pie!ni z Kurpiów. 
Cykl „Nokturnów” Przybylskiego to w isto-
cie czterocz&!ciowe kurpiowskie „Concerto 
d’Aranjuez” – co #atwiej by#oby zauwa"y', 
gdyby kolejne nokturny nie zosta#y rozpro-
szone po trackli!cie.

W „Concerto polacco” (1973) solowym 
wykonawc% jest akordeon. Ten instrument 
kojarzy si& z polskim folklorem i znów  
z tego *ród#a Przybylski czerpie materia# me-
lodyczny, ale przepracowuje go niemal nie 
do poznania; rytmy i wspó#brzmienia tego 
utworu bli"sze s% raczej drapie"nym tangom 
Piazzolli ni" kujawiaczkom i oberkom.

Z pozosta#ych kompozycji zwraca uwag& 
„Sinfonia da Requiem” (1976), z pi&kn% wo-
kaliz% Jadwigi Gadulanki w !rodkowej cz&!ci 
(„Lamentatio“). To okrojona wersja „Re- 
quiem pami&ci dzieci – o)ar wojny”. Mo"e  
i to dzie#o doczeka si& nagrania?  ■

Hanna i Andrzej Milewscy             
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Malagueña.  
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Dwa fortepiany i dwoje sprawnych pia-
nistów-dyrygentów, zdolnych uruchomi' 
potencja# tkwi%cy w strunowo-m#oteczko-
wym mechanizmie – to dopiero orkiestra! 
Wizytówk% duetu Granat-Propper sta#a si& 
wydana przed kilku laty p#yta z muzyk% 
francusk% od Bizeta do Milhauda – kalejdo-
skop barw pobudzaj%cych wyobra*ni&. 

Album „Malagueña” to zupe#nie inny 
!wiat. Jedenastoma utworami (cz&!' z nich 
stanowi% transkrypcje na dwa fortepiany) 
rz%dz% "ywio#owe rytmy i mocne !rodki wy-
razu. Kilku kompozytorów znalaz#o inspira-
cj& w folklorze Ameryki Po#udniowej („Bra-
zileira” Dariusa Milhauda, „Paseo” i „Choro” 
Williama Bolcoma) b%d* Orientu („Blue 
Rondo à la Turk” Dave’a Brubecka). Recital 
otwieraj% i zamykaj% XX-wieczne opraco-
wania fortepianowe klasyki sprzed stuleci 
– Vivaldiego (dziwacznie brzmi%ca „Burza” 
z „Pór roku” w transkrypcji Konstantina  
Vilenskiego) oraz Paganiniego (zgrabne 
wariacje Lutos#awskiego).

Granat i Propper bardzo dobrze czuj% si& 
w tym repertuarze. 

Pewne, silne – acz nie agresywne – ude-
rzenie, zegarmistrzowska dok#adno!' ryt-
miczna, taneczny „feeling”, a przede wszyst-
kim emanuj%ca z ich interpretacji rado!' 
grania i rado!' ze wspólnego muzykowania 
– to s#ycha' na pierwszy rzut ucha. Chwa#a 
im za !mia#e zestawienie programu z kla-
syki, jazzu i bluesa; za si&gni&cie po mniej 
znane pozycje, jak np. „Fantazja” Percy’ego 
Graingera na tematy z opery „Porgy and 
Bess” Gershwina. ■

Andrzej Milewski
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+yj%c w epoce postromantycznej trudno 
sobie wyobrazi' co! bardziej po"%danego 
przez publiczno!' sal koncertowych ni" 
wirtuozowski koncert solowy z orkiestr%.  
A jednak jeszcze w czasach Haydna poja-
wia#y si& g#osy, "e koncerty to jedynie ro-
dzaj wprawek dla kompozytorów i wyko-
nawców. Cel by# jeden – napisa' wspania#% 
symfoni&. 

Haydn powa"nie potraktowa# te spo-
#eczne oczekiwania i dzi!, obok ponad 100 
symfonii, mo"emy s#ucha' zaledwie nieco 
ponad 30 koncertów, w tym a" 24 forte-
pianowych. Skrzypcowe napisa# cztery, ale 
po jednym z nich !lad zagin%#. Carmignola 
móg# wi&c bez problemu zamie!ci' wszyst-
kie na swojej p#ycie. 

S#uchaj%c tego wykonania, trudno nie 
mie' powodów do zachwytu. Oto bowiem 
s#owiczymi trelami pie!ci uszy Stradivarius 
z 1732 roku. Towarzyszy mu zgrany, genial-
nie zbalansowany i perfekcyjnie stylowy 
zespó# instrumentalistów. Frazy s% dopiesz-
czone; ka"dy ozdobnik zagrany, jak trzeba. 
Ka"dy pasa" opanowany i wyprowadzony 
bez najmniejszego trudu. Pod tempa mo"-
na regulowa' metronomy, a z rozk#adu ak-
centów zrobi' wyk#ad o rytmach parzystych  
i nieparzystych. I gdy ju" nacieszymy tym 
ucho, pojawia si& w%tpliwo!'. Z pocz%tku 
tylko majaczy gdzie! z ty#u g#owy, by na ko-
niec przeobrazi' si& w najsilniejsze wra"e-
nie po wys#uchaniu tej p#yty. 

Czy naprawd& taka ma by' ta muzyka? 
Czy nale"y gra' j% niczym )lm o monta"u 
uk#adów scalonych? Czy precyzja i zgranie 
to wszystko, czego powinni!my oczekiwa'? 
Moja odpowied* od zawsze brzmi: nie. ■

Maciej ,ukasz Go#&biowski

Vivaldi: Arie per basso
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Lorenzo Regazzo pochodzi z Wenecji. 
Zna tu niemal ka"dy kamie$, a w czasie 
w&drówek po mie!cie wyobra"a sobie, "e 
spotyka innego wenecjanina, tworz%cego tu 
trzysta lat wcze!niej – Antonio Vivaldiego. 
Podobnie jak „rudy ksi%dz”, Regazzo czer-
pie energi& z malowniczej architektury We-
necji. S#uchacze za! mog% j% czerpa' z p#yty  
z ariami basowymi Vivaldiego w wykona-
niu w#oskiego !piewaka, bowiem "ywio#o-
wo!' to jedna z g#ównych cech jego inter-
pretacji.

Album sk#ada si& z recytatywów i arii  
z oper „Tito Manlio”, „Orlando furioso”, 
„Semiramide”, „Il Farnace”, „La Silvia”,  
„L’Adelaide” i „L’Olimpiade”. To utwory 
efektowne, popisowe, o najwy"szej trud-
no!ci technicznej. Wymagaj% ruchliwo!ci 
g#osu, !wietnej dykcji, idealnej precyzji in-
tonacyjnej i artykulacyjnej, ekwilibrystyki 
w gospodarowaniu oddechem – a wszyst-
kie te umiej&tno!ci maj% s#u"y' wyra"eniu 
prawdy psychologicznej postaci. 

Regazzo to wyborny !piewak o soczystym 
brzmieniu wszystkich d*wi&ków skali. Po-
tra) by' drapie"ny i delikatny; ma poczucie 
humoru. Operuje szeptem i krzykiem, li-
ryczn% kantylen% i charkotem. 

Swój aktorski kunszt pokazuje nie tylko  
w ariach, lecz tak"e w recytatywach. Jego 
najlepsze kreacje na tej p#ycie to Orlando 
(„Ah sleale, ah spergiura” – scena szale$-
stwa z II aktu) i Farnace (aria „Gelido in 
ogni vena”). Orkiestra pod batut% Ales-
sandriniego – jak zawsze w dobrej formie 
– !wie"a i "ywio#owa – wspó#tworzy sukces 
solisty. ■

Hanna i Andrzej Milewscy
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