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Szanowni Pañstwo!
Witam serdecznie na kolejnym

XXIII Miêdzynarodowym Festi-
walu Muzyki Cerkiewnej Haj-
nówka 2004.

Ponownie korzystamy z pomo-
cy oraz goœcinnoœci Filharmonii
Bia³ostockiej. We wspania³ych
i znakomitych akustycznie wnê-
trzach Filharmonii i b. Pa³acu
Branickich odbêdzie siê tego-
roczny Festiwal.

Mo¿liwoœæ zaprezentowania
swojego kunsztu zaproponowali-
œmy 21 chórom z Polski, Belgii,
Bia³orusi, Bu³garii, Estonii, Litwy,
Macedonii, Mo³dawii, Rosji, S³o-
wacji i Ukrainy.

Swoj¹ znajomoœci¹ artyzmu
i duchowoœci, wykonawstwa
i kunsztu dyrygenckiego podzie-
l¹ siê znakomici dyrygenci i pe-
dagodzy zasiadaj¹cy w miêdzy-
narodowym jury pod przewod-
nictwem prof. Romualda Twar-
dowskiego.

Wszystkie chóry oceniane
bêd¹ stosownie do regulaminu
w czterech kategoriach: parafial-
ne, amatorskie œwieckie, zawodo-
we kameralne (do 20 osób), za-
wodowe du¿e (ponad 20 osób).

Jestem przekonany, ¿e jurorzy
sprawiedliwie oceni¹ chóry i wy-
bior¹ najlepsze. Jestem równie¿
pewien uczty duchowej, jak¹ za-

proponuj¹ chóry, tak jak w ci¹gu
minionych 22 lat ich poprzedni-
cy, tj. oko³o 500 chórów z 30 kra-
jów œwiata.

Wiele chórów tradycyjnie bê-
dzie koncertowa³o na Podlasiu,
ale równie¿ w Warszawie, Krako-
wie, Gliwicach, Czêstochowie,
Wroc³awiu, Gdañsku, Toruniu
i Malborku.

Tegoroczny Festiwal odbywa
siê tu¿ po wst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. Ma to swój
wyraz w merytorycznym kszta³-
cie. To st¹d w Koncercie Inaugu-
racyjnym obok utworu Greczani-
nowa zabrzmi utwór Mozarta.

Inauguracja
Cieszymy siê, ¿e w czasie Festi-
walu wykonany zostanie koncert
muzyki cerkiewnej najznakomit-
szego wspó³czesnego kompozy-
tora angielskiego Sir Johna Tave-
nera. Jest to nasz dowód uznania,
który przekazujemy wielkiemu
kompozytorowi w roku Jego Jubi-
leuszu 60-lecia.

Organizacja Festiwalu mo¿liwa
by³a dziêki wspó³pracy z wieloma
konsultantami, pomocy Rady Fe-
stiwalu, Zarz¹du Fundacji z jej Pre-
zesem prof. Romualdem Twar-
dowskim oraz pomocy finansowej
w³adz pañstwowych i samorz¹do-
wych Województwa Podlaskiego,
miasta Bia³egostoku, sponsorów
oraz wielu ¿yczliwych ludzi.

Wszystkim bardzo serdecznie
dziêkujê.

Chórom ¿yczê sukcesów wyko-
nawczych, jurorom trafnego
i sprawiedliwego werdyktu,
wspó³pracownikom spokojnej
pracy, publicznoœci wspania³ych
wra¿eñ, a wszystkim razem —
udanego Festiwalu.

Miko³aj Buszko
Dyrektor Festiwalu

OTWARCIE FESTIWALU
25.05.2004 (wtorek), godz.

18.00, Filharmonia Bia³ostocka
• Otwarcie wystawy prof. An-

drzeja Strumi³³y „Mandala 2004”
• Koncert Inauguracyjny dedyko-
wany wejœciu Polski do Unii Eu-
ropejskiej w wykonaniu laureata
XIII MFMC Hajnówka 1994 Chó-
ru Kameralnego „B³agowiest”

Program XXIII Miêdzynarodowego Festiwalu
i Orkiestry „Sinfonia Contertan-
te” £otewskiej Akademii Muzycz-
nej w Rydze pod dyr. Aleksandra
Brandawsa.

KONCERT AUTORSKI
26.05.2004 (œroda), godz. 18.00,

Filharmonia Bia³ostocka
• Koncert autorski œwiatowej

s³awy kompozytora angielskiego
— Sir Johna Tavenera — Goœcia
Honorowego Festiwalu • Koncert
w wykonaniu laureata XXII MFMC
Hajnówka 2003 Chóru Kameralne-
go Konserwatorium Moskiewskie-

go im. P. Czajkowskiego pod dyr.
prof. Borysa Tewlina.

PRZES£UCHANIA
KONKURSOWE

27.05.2004 (czwartek), godz.
17.00, Filharmonia Bia³ostocka

• Zespó³ Wokalny „Con Sono”
S³ubice • Zespó³ Wokalny „Moli-
tva” Roosdaal (Belgia) • Kalinin-
gradzki Chór Kameralny „Credo”
Kaliningrad (Rosja) • Chór Poli-
techniki Bia³ostockiej Bia³ystok •
Zespó³ Œpiewu Starocerkiewnego
„Sretienije” Charków (Ukraina) •
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Szanowni Pañstwo! Dostojni
Goœcie! Panie Dyrektorze!

Ju¿ po raz XXIII zabrzmi prze-
piêkna Muzyka Cerkiewna. To
w³aœnie w Województwie Podla-
skim — miejscu, gdzie stykaj¹ siê

ró¿ne narody, kultury i religie,
gdzie ró¿norodnoœæ nie dzieli
lecz ³¹czy, trwaæ bêdzie przez 5
dni niezwyk³e Œwiêto Muzyki
Cerkiewnej — Festiwal Œpiewa-
j¹cej Duszy.

22-letnia historia Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Cer-
kiewnej dowodzi, ¿e jest to impre-
za niepowtarzalna o wielkiej ran-
dze artystycznej i duchowej.
Œpiew cerkiewny siêgaj¹cy korze-
niami pocz¹tków chrzeœcijañstwa
ze swoj¹ duchowoœci¹ i umiejêt-
noœci¹ kreowania nastroju, two-
rzy klimat przyci¹gaj¹cy mi³oœni-
ków muzyki z najdalszych zak¹t-
ków Polski.

Ten szczególny prezent w roku
bie¿¹cym mo¿emy podarowaæ
Zjednoczonej Europie, której Pol-
ska jest rzeczywistym cz³onkiem
od 1 maja 2004 roku.

Dziêkujê organizatorom za
trud w³o¿ony w przygotowanie
tego wa¿nego przedsiêwziêcia
artystycznego i mo¿liwoœæ us³y-
szenia w Filharmonii Bia³ostoc-
kiej chórów z £otwy, Rosji, Ukra-
iny, Bia³orusi, Estonii, Litwy,
Mo³dawii, Macedonii, Bu³garii,
Belgii, S³owacji i Polski.

Wszystkim artystom przyby³ym
do nas ¿yczê, aby czuli siê jak u sie-
bie w domu, a Wszystkim Pañstwu
— niezapomnianych prze¿yæ du-
chowych i artystycznych wynikaj¹-
cych ze spotkania z przepiêknym
œpiewem cerkiewnym.

Janusz Krzy¿ewski
— Marsza³ek

Województwa Podlaskiego

Do uczestników
XXIII Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2004
Chór Kameralny „Ali³uija” Sofia
(Bu³garia) • Kameralny Chór
Miasta Ka³uga (Rosja).

28.05.2004 (pi¹tek), godz. 17.00,
Aula Wielka b. Pa³acu Branickich

• Wzorcowy Chór Dzieciêcy
„Cantare” Orsza (Bia³oruœ) •
Chór Mieszany „Stiv Naumov”
Bitola (Macedonia) • Mieszany
Chór Kameralny „Œw. Ioan Pred-
tiecza” Kazan³yk (Bu³garia) •
Chór Wydzia³u Teologii Prawo-
s³awnej Uniwersytetu w Preszo-
wie (S³owacja) • Mêski Chór Ka-

meralny Tallin (Estonia) • Mie-
szany Chór Kameralny Charków
(Ukraina) • Chór Szko³y Œpiewu
Cerkiewnego Moskwa (Rosja).

29.05.2004 (sobota), godz.
16.00, Filharmonia Bia³ostocka

• Chór Politechniki Gdañskiej
Gdañsk • Chór „Psalmodia” Papie-
skiej Akademii Teologicznej Kra-
ków • Chór Prawos³awnego Brac-
twa im. Arcystratega Micha³a
Miñsk (Bia³oruœ) • Chór Kameral-
ny „Legenda” Drohobycz (Ukra-
ina) • Mieszany Chór „Aukuras”

Centrum Muzycznego w K³ajpe-
dzie (Litwa) • Chór Mieszany Aka-
demii Muzyki, Teatru i Sztuk Piêk-
nych Kiszyniów (Mo³dawia) • Ka-
pela Chóralna Pañstwowego Uni-
wersytetu w Tomsku (Rosja).

ZAKOÑCZENIE
FESTIWALU

30.05.2004 (niedziela) Filhar-
monia Bia³ostocka

godz. 15.30 — og³oszenie wer-
dyktu Jury i wrêczenie nagród.

godz. 17.00 — koncert galowy.
�
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— Hajnowska Fundacja
„Muzyka Cerkiewna” to nie
tylko Miêdzynarodowe Festi-
wale Muzyki Cerkiewnej?

— W istocie, Fundacja równo-
legle realizuje wiele innych projek-
tów. Pierwszym naszym istotnym
przedsiêwziêciem by³o uratowa-
nie od ruiny interesuj¹cego bu-
dynku, który s³u¿y³ jako stacja
kolejowa w Czerlonce. Kupiliœmy
go od kolei pañstwowych i teraz
jest to siedziba naszej Fundacji,
mieœci siê tu równie¿ biuro orga-
nizacyjne Festiwalu oraz Centrum
Promocji Regionu. Centrum nie
posiada w³asnej osobowoœci praw-
nej, jest to jedna z form dzia³alno-
œci Fundacji „Muzyka Cerkiew-
na”. Organizujemy w Hajnówce
cykl spotkañ pod wspólnym ha-
s³em „Rozmowy o...”. Naszymi
goœæmi byli ju¿ m.in. Simona Kos-
sak, Leon Tarasewicz, Andrzej
Strumi³³o, Adam Wojrak, Krystian
Matysek oraz Ma³gorzata Karpiuk
i Mariusz Orzechowski. Dwoje
ostatnich to osoby doœæ m³ode, ale
zd¹¿y³y ju¿ bardzo skutecznie roz-
s³awiæ nasz¹ Hajnówkê w Polsce.
Organizujemy w ramach Cen-
trum tak¿e pokazy filmów — ostat-
nio prezentowaliœmy „Pianistê”.

Region nasz jest nierozerwalnie
zwi¹zany z Puszcz¹ Bia³owiesk¹
i dlatego wokó³ naszego Centrum
skupi³y siê towarzystwa przyrod-
nicze takie jak Towarzystwo
Ochrony Krajobrazu, Towarzy-
stwo Ochrony Puszczy Bia³owie-
skiej, ko³o przewodników. Ich
cz³onkowie przeprowadzaj¹ u nas
swoje spotkania, tak¿e u nas mie-
œci siê siedziba Towarzystwa
Ochrony Krajobrazu. Nasze Cen-
trum to tak¿e wystawy, a wœród
nich i te zwi¹zane z Festiwalem,
oraz „Peretocze”, którego pierw-
sza edycja odby³a siê w ubieg³ym
roku w Bia³owie¿y, a tegoroczna
planowana jest na lipiec. „Pereto-
cze” to artystyczne spotkania na-
rodów, które na przestrzeni dzie-
jów zamieszkiwa³y lub nadal za-
mieszkuj¹ nasz region.

— Dla Domu Kultury, któ-
ry znajduje siê tu¿ obok, po-
zostaje cokolwiek do roboty?

— Fundacja jest organizacj¹
pozarz¹dow¹ i w takiej sferze roz-
wija swoj¹ dzia³alnoœæ. Praca
w domu kultury jest mi doskona-
le znana. Dom Kultury — tak
uwa¿am — bardziej koncentruje
siê na ruchu amatorskim i zespo-
³ach. My wychodzimy z ofert¹,

któr¹ mo¿na stworzyæ w oparciu
o bazê Fundacji.

— W ci¹gu ostatnich lat Fun-
dacja prze¿y³a sporo kontroli...

— Istotnie, wiele czynników
mia³o na to wp³yw — tak¿e publi-
kacje prasowe, w których stawia-
no nam zarzuty co do niecelowo-
œci wydatków i nierzetelnoœci roz-
liczania dotacji rz¹dowych. Czêœæ
z tych kontroli mamy ju¿ za sob¹,
a co nas jeszcze czeka — nie wia-
domo. Mieliœmy audyt finansów
jubileuszowego XX Festiwalu,
mieliœmy kontrolê z Minister-
stwa Kultury (2002 r.), która prze-
œwietli³a nasze wydatki na organi-
zacjê Festiwalu, oraz kontrolê Naj-
wy¿szej Izby Kontroli (2003 r.).
Z satysfakcj¹ muszê stwierdziæ, ¿e
wszystkie one uzna³y zarówno
celowoœæ naszych wydatków, jak
i rzetelnoœæ naszych finansowych
sprawozdañ.

— A gazety, czy wycofa³y
swoje aluzje i spekulacje?

— To przykra sytuacja, bo po-
mimo naszych próœb — co praw-
da by³y to proœby telefoniczne, ale
mimo wszystko — ¿adna redak-
cja nie kwapi siê do sprostowañ
czy chocia¿by poinformowania
czytelników o faktycznym stanie
rzeczy: oto ju¿ jesteœmy po kon-
trolach, które w pe³ni nas oczyœci-
³y z domniemañ. Wci¹¿ utrzymy-
wany jest stan domys³ów i podej-
rzeñ o pope³nienie przestêpstwa.

— W tym roku odbêdzie siê
trzecia edycja Festiwalu w sy-
tuacji... „rozwodu z Cerkwi¹”.
Jak sytuacja ta wp³ywa na kon-
dycjê imprezy?

— Dziennikarz ma prawo do
u¿ywania tych okreœleñ, które
uwa¿a za s³uszne. Wed³ug mnie
¿adnego rozwodu nie by³o, bo
i jak niby mia³by siê on odbyæ?
Ale rzeczywiœcie, XXIII Festiwal,

Po raz drugi w Filharmonii

25-30 maja w Bia³ymstoku zabrzmi
XXIII Miêdzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Cerkiewnej „Hajnówka 2004”.
I pomimo tego, ¿e Cerkiew Prawo-
s³awna od dwóch lat organizuje w³a-
sn¹ imprezê poœwiêcon¹ przegl¹dowi
tego rodzaju muzyki, to zainicjowany
w 1982 r. przez Miko³aja Buszko Fe-
stiwal pozostaje zarówno zas³u¿onym
dla zachowania cerkiewnej spuœcizny
przedsiêwziêciem, jak i prekursorem
w tej dziedzinie. Rozmowa z IREN¥
PARFIENIUK, wieloletni¹ dyrektor
Biura Organizacyjnego Festiwalu.
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tak jak i dwa ostatnie, odbêdzie
siê poza Soborem Œw. Trójcy.
Kondycja imprezy jest w³aœciwa,
cokolwiek mia³oby to oznaczaæ.
Festiwal ma odpowiedni poziom
merytoryczny, cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem chórów, ma
swoj¹ historiê i tradycjê oraz osi¹-
gniêcia, które z tradycji tej wyni-
kaj¹. Przyje¿d¿aj¹ do nas chóry
z doœwiadczeniem wielu europej-
skich i œwiatowych festiwali —
chóry te zazdroszcz¹ nam takiej
imprezy i gratuluj¹ nam naszych
osi¹gniêæ. Mamy takie problemy,
co i ca³a gospodarka — finanso-
we. Nie zawsze jesteœmy w stanie
sprostaæ wszystkim oczekiwa-
niom naszych goœci. Pewne k³o-
poty tej natury mog¹ wyst¹piæ
równie¿ w tym roku.

— Jaki udzia³ w finansowa-
niu Festiwalu maj¹ sponsorzy
prywatni, a jaki dotacja pañ-
stwowa?

— Punkty ciê¿koœci rozk³ada-
j¹ siê tutaj równomiernie, chocia¿
nie w tym wymiarze, na jaki za-
zwyczaj liczymy. W ubieg³ym
roku Festiwal nie otrzyma³ wspar-
cia ze strony w³adz wojewódz-
kich, ale w tym roku ma siê to
zmieniæ — otrzymaliœmy dekla-
racjê takiego wsparcia ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego. Mu-

simy pamiêtaæ, ¿e Podlasie jest
biednym regionym i dlatego doœæ
sk¹pym jeœli chodzi o sponsorów
prywatnych.

— Który rok kieruje Pani
Biurem Organizacyjnym?

— Wydaje mi siê, ¿e bêdzie to
ju¿ dziesiêæ i trochê.

— Jak wygl¹da z Pani per-
spektywy festiwalowy tydzieñ?

— Zacznê od najprzyjemniejszej
rzeczy, czyli snu. W czasie Festiwa-
lu jest on albo bardzo krótki, albo
bardzo szybki. Tydzieñ ten niew¹t-
pliwie odró¿nia siê od ka¿dego in-
nego w roku, jestem przemêczona
prac¹, odpowiedzialnoœci¹ i, co tu
du¿o mówiæ, napiêciem...

— Podczas Festiwalu poma-
gaj¹ Pañstwu wolontariusze?

— Tak. Wiele spraw mo¿na
poza³atwiaæ jeszcze przed Festi-
walem, ale gdy zaczynaj¹ przyby-
waæ chóry, musimy wyrêczaæ siê
wolontariuszami, którzy opieku-
j¹ siê goœæmi. Na wolontariuszy
mo¿na liczyæ tak¿e w wielu in-
nych sytuacjach — chcia³abym
przy tej okazji serdecznie podziê-
kowaæ za ich pracê i wsparcie dla
Festiwalu. Jest mi naprawdê bar-
dzo mi³o, gdy chóry na zakoñcze-
nie dziêkuj¹ za troskliw¹ opiekê,
której doœwiadczyli ze strony swo-
ich przewodników wolontariuszy.

— Cerkiew nie ma chyba
k³opotu z przeci¹ganiem na
stronê swojego festiwalu chó-
rów, które, ogólnie mówi¹c,
znajduj¹ siê w sferze jej wp³y-
wów?

— Niezmiernie ¿a³ujê, ¿e w na-
szym Festiwalu nie bior¹ udzia³u
polskie parafialne chóry prawo-
s³awne. To nie nasza wina. Ju¿ 15
lat temu zdarzy³a siê jedna taka
edycja Festiwalu, kiedy to biskup
Sawa zabroni³ uczestnictwa w nim
chórom diecezji bia³ostocko-gdañ-
skiej. Fakty te jednak pozostaj¹
bez wp³ywu na kszta³t Festiwalu,
gdy¿ od pocz¹tku odbywa siê on
z zachowaniem swej formu³y kon-
kursowej i podzia³u na niezmien-
ne kategorie. Bez przeszkód od-
wiedzaj¹ nas zagraniczne prawo-
s³awne chóry parafialne.

— Czy impreza nie zacznie
dryfowaæ w kierunku festiwa-
lu muzyki klasycznej podszy-
tego dziedzictwem wschodniej
kultury sakralnej?

— Festiwal zmienia siê, ale nie
dotyczy to jego czêœci konkurso-
wej, w której miêdzynarodowe
jury ocenia wy³¹cznie muzykê
cerkiewn¹. Te zmiany, które za-
chodz¹ niejako obok œwiadcz¹
tylko o rozwoju imprezy, ale nie
wp³ywaj¹ na jej pryncypia, wed³ug
których chóry maj¹ obowi¹zek
przywiezienia na Festiwal cer-
kiewnego repertuaru.

— Jest Pani zapraszana na
„Dni Muzyki Cerkiewnej”?

— Ani ja, ani dyrektor Buszko
— inicjator imprezy — nie dost¹-
piliœmy tego zaszczytu. Nie ozna-
cza to bynajmniej, ¿e mamy tam
wstêp wzbroniony. Chcê jednak
dodaæ, ¿e nasz Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej za-
wsze zaprasza zarówno wiele
œwieckich osobistoœci, jak i hie-
rarchów Cerkwi Prawos³awnej.

— Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³

Aleksander Maksymiuk
Tygodnik „Niwa”, Nr 16, 18.04.2004 r.

Hajnowska Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
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Mówi siê o nim „cz³owiek po-
granicza”. To okreœlenie najlepiej
oddaje ró¿norodnoœæ doœwiad-
czeñ, jakie stawa³y siê lub staj¹
jego udzia³em. ¯yje na pograni-
czu kultur, tworzy na pograniczu
sztuk. Jest cz³owiekiem Wschodu
i Zachodu, wnikliwym badaczem
cywilizacji i piewc¹ natury. Prof.
Andrzej Strumi³³o, bo o nim
mowa, bêdzie goœciem tegorocz-
nego Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej „Hajnówka 2004”.

Z pochodzenia jest wilniani-
nem, urodzi³ siê w 1928 r. Studia,
rozpoczête w Pañstwowej Wy-
¿szej Szkole Sztuk Plastycznych
w £odzi, ukoñczy³ na Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie. By³
asystentem tych uczelni w latach
1949-53, profesorem krakowskiej
ASP, wyk³adowc¹ filii ATK w Su-
wa³kach. W latach 1982-84 by³
kierownikiem Graphic Presenta-
tion Unit Sekretariatu Generalne-
go ONZ w Nowym Jorku.

Relacje, jakie zachodz¹ pomiê-
dzy sztuk¹ a przyrod¹, zainspiro-
wa³y go do stworzenia spotkañ
„Sztuka i Œrodowisko”, które
przez blisko dwadzieœcia lat od-
bywa³y siê co roku w Klasztorze
Pokamedulskim nad Jeziorem
Wigry. Idee, które przyœwieca³y
temu przedsiêwziêciu oraz do-
œwiadczenia, zdobyte podczas
wigierskich spotkañ, przerodzi³y
siê prawie dziesiêæ lat temu w ko-
lejn¹ cykliczn¹ imprezê — Spo-
tkania z Natur¹ i Sztuk¹ „Uroczy-
sko” w Supraœlu, których twórc¹
by³ w³aœnie m.in. prof. Strumi³³o.

Jest artyst¹ wszechstronnym:
maluje, zajmuje siê grafik¹, rzeŸ-

b¹, rysunkiem, fotografi¹, wyko-
nuje ilustracje, projektuje ksi¹¿-
ki, scenografie. Jest tak¿e mi-
strzem s³owa — wyda³ dwa tomy
poezji, liczne ksi¹¿ki o przyrodzie
i kulturze. Jako podsumowanie
podró¿y artystycznych stworzy³
cykle rysunkowe i fotograficzne,
m.in. Chiny 1954, 1961; W³ochy
1957; Indie 1959, 1970, 1972; Ne-
pal 1974, 1980; Japonia i Tajlandia
1987. Zgromadzi³ kolekcjê sztuki
i przedmiotów kultury material-
nej Dalekiego i Œrodkowego
Wschodu dla Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie oraz war-
szawskiego Muzeum Azji i Pacy-
fiku. Obecnie mieszka i pracuje
w Maækowej Rudzie nad Czarn¹
Hañcz¹ na SuwalszczyŸnie.

Mój dom
Bogat¹ twórczoœæ prof. Andrze-

ja Strumi³³y trudno jest zamkn¹æ
w krótkim opisie. Pos³uguj¹c siê
jednak pojêciem „pogranicza”
mo¿na uj¹æ i uchwyciæ podstawo-
we antynomie i doœwiadczenia,
jakie siê na ni¹ sk³adaj¹. W ten
sposób mo¿emy ³atwiej zrozu-
mieæ, jak w jego wyobraŸni i twór-
czoœci mo¿e równolegle istnieæ
oddalona od œwiata Maækowa
Ruda i Nowy Jork — symbol cy-
wilizacyjnych mo¿liwoœci cz³o-
wieka. Oczywistym staje siê wów-
czas tak¿e spotkanie tradycji bli-
skiej, z cywilizacjami, kulturami
odleg³ymi nie tylko w wymiarze
przestrzennym, ale te¿ symbolicz-
nym. Prof. Strumi³³o z takim sa-
mym zrozumieniem i powag¹ k³a-
nia siê przed przydro¿nym krzy-
¿em podlaskiej ziemi, jak i szuka

cienia góry Meru, zag³êbia siê
w grobowce chiñskich cesarzy,
poznaje tajemnice mistyki Tybe-
tu. „Mój wiejski dom wznios³em
w miejscu od paleolitu zamieszka-
³ym, a na pó³ce bibliotecznej po-
stawi³em Ars Moriendi i Tybetañ-
sk¹ Ksiêgê Umar³ych”, — pisa³
sam artysta przed laty w katalo-
gu do wystawy „City”.

Podobny charakter bêdzie mia-
³a prezentacja prac prof. Strumi³-
³y podczas Festiwalu Muzyki Cer-
kiewnej. Poka¿e on kilkanaœcie
swoich najnowszych prac, któ-
rych tematem jest buddyjska
madala — mistyczna, tajemnicza
konstrukcja, obrazuj¹ca kosmicz-
ny porz¹dek œwiata w jego wymia-
rze duchowym i fizycznym.

— Moim zdaniem bêdzie to
pasowa³o do powagi muzyki i do
klimatu tych koncertów. Ja nie
jestem wyznawc¹ lamaizmu, bud-
dyzmu, ale dostrzegam urodê tej
sztuki, tkwi¹ce w niej piêkno i bo-
gactwo duchowe. Podobnie, ja
nie jestem prawos³awny, ale ce-
niê, dostrzegam monumentalizm,
potêgê i piêkno tej muzyki —
mówi prof. Strumi³³o.

Czêœæ w ca³oœci
Strumi³³o to tak¿e artysta po-

granicza ¿ywio³ów, ukrytych
w naturze i duszy cz³owieka. Ar-
tysta, który nieustannie patrzy
na cz³owieka w jego powi¹zaniu
z przyrod¹, traktuj¹c zachodz¹-
ce na tej p³aszczyŸnie relacje
jako wyraz odwiecznego wspó³-
istnienia, inspiracji i odpowie-
dzialnoœci: „Przyroda uformowa-
³a cz³owieka, jesteœmy jej dzieæ-

Buddyjska mandala i œpiew
cerkiewny

Prof. Andrzej Strumi³³o bêdzie goœciem tegorocznego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2004”
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mi. Nawet nasza wyobraŸnia
i system wartoœci estetycznych
zale¿¹ od przyrody (...) Dostojeñ-
stwo drzew, monumentalny spo-
kój przyrody sprowadza nas na
ziemiê. Czas, który mo¿emy spê-
dziæ na ³onie przyrody, w miej-
scach takich, jak Puszcza Bia³o-
wieska — uspokaja nas, pokazu-
je w³aœciwe proporcje miêdzy na-
szymi troskami i wymiarem
przyrody; relatywizuje nasze co-

dzienne k³opoty i zmartwienia.
Puszcza pokazuje nam, ¿e jeste-
œmy tylko czêœci¹ wiêkszej ca³o-
œci” — mówi³ w jednym z wywia-
dów A. Strumi³³o.

Œmieræ i ¿ycie
Pogranicze jest tak¿e miej-

scem spotkania odmiennych
wartoœci, myœli, tradycji. Ale te¿
punktem, w którym w sposób
szczególny uobecniaj¹ siê pew-
ne opozycje. Te, które zosta³y
przedstawione powy¿ej, to tylko
czêœæ wielkiego katalogu przeci-
wieñstw, w obrêbie których po-
rusza siê artysta. Cz³owiek i œro-
dowisko (naturalne), natura
i kultura, pierwotnoœæ i cywiliza-
cja, przesz³oœæ i wspó³czesnoœæ...
Pierwsz¹ i ostatni¹ zaœ jest za-
wsze ¿ycie i œmieræ. Twórczoœæ,
która z takich relacji wyrasta,
musi te¿ z samej swojej natury
poszukiwaæ rozmaitych rozwi¹-
zañ artystycznych. St¹d natural-
nym wydaje siê fakt, ¿e twór-
czoœæ prof. Strumi³³y nie ograni-
cza siê do jednej formy. Maluje,
rzeŸbi, rysuje, pisze i fotografu-
je. Skupia siê na szczegó³ach,
a jednoczeœnie d¹¿y do wielkie-

go, metaforycznego uogólnienia.
Przyk³adem tego mo¿e byæ cho-
cia¿by cykl „Katalog” czy „City”.
Obok pe³nej niepokoju, nasyco-
nej symbolik¹ abstrakcji, jak¹
jest chocia¿by cykl malarski
„Psalmy” czy „Apokalipsa”, poja-
wia siê osobliwy dokument, na-
stawiony na wierne, choæ frag-
mentaryczne odwzorowanie rze-
czywistoœci: „City — W.T.C. —
Detale”.

Kurtyna
Ten krótki i si³¹ rzeczy ogólni-

kowy opis pozwala nam jednak
sformu³owaæ jeszcze jeden wnio-
sek, okreœlenie, charakteryzuj¹-
ce twóczoœæ Strumi³³y — poszu-
kiwanie. W tym zawiera siê za-
równo nieustanne d¹¿enie do od-
krywania prawd i wartoœci, jak
równie¿ ograniczonoœæ ludzkiego
poznania i doœwiadczenia. „Po
latach doœwiadczeñ zdajê sobie
w pe³ni sprawê z tego, ¿e uczest-
niczê w dramatycznym spekta-
klu, rozsuwaj¹c wraz z innymi
kurtynê ciemnoœci, która ma uka-
zaæ prawdê pe³n¹, a ods³ania na-
stêpn¹ kurtynê”.

Anna Danilewicz

2004.05.25. (wtorek)
Dwór Artusa, Toruñ.

2004. 05. 26 (œroda)
Koœció³ O.O. Franciszkanów, pl.

Wszystkich Œwiêtych 5, Kraków.

2004.05.26. (œroda)
Katedra p.w. œw. Piotra i Paw-

³a, Gliwice.

2004.05.27 (czwartek)
Koœció³ Uniwersytecki, Wroc³aw.

Koncert pamiêci prof. Stanis³awa
Krukowskiego pod Patronatem
Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹-
skiego i Telewizji Polskiej Wroc³aw.

2004.05.28 (pi¹tek)
Koœció³ O.O. Dominikanów, ul.

Stolarska 12, Kraków.

2004.05.28 (pi¹tek)
Koœció³ Ewangelicko-Augsbur-

ski p.w. œw. Trójcy, ul. Kredyto-
wa 4, Warszawa, pod Patronatem
Prezydenta Miasta Sto³ecznego
Warszawy.

2004.05.28 (pi¹tek)
Koœció³ p.w. Najœwiêtszej Ma-

rii Panny (Nowy), Wasilków.

2004.05.29 (sobota)
Koœció³ p.w. œw. Brygidy, Gdañsk.

2004.05.29 (sobota)
Koœció³ p.w. œw. Jakuba, Czê-

stochowa.

2004.05.29 (sobota)
Dom Kultury, Siemiatycze.

2004.05.29 (sobota)
Centrum Katolickie, £om¿a

2004.05.29 (sobota)
Letnia Rezydencja Branickich,

Choroszcz.

2004.05.30. (niedziela)
Zamek, Malbork.

�
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Koncerty Festiwalowe poza Bia³ymstokiem
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Urodzony w 1944 r. w szkoc-
kiej prezbiteriañskiej rodzinie
muzyków John Tavener ukoñ-
czy³ studia w Królewskiej Akade-
mii Muzycznej w Londynie
u Lennoxa Berkleya. Ju¿ w m³o-
dym wieku by³ pod du¿ym wra-
¿eniem Canticum Sacrum,
skomponowanego przez Stra-
wiñskiego, w którym ujrza³ ide-
aln¹ synkretyzacjê ró¿nych tra-
dycji — wschodnich i zachod-
nich, staro¿ytnych i wspó³cze-
snych, œwieckiej i koœcielnej.

Entuzjazm wobec twórczoœci
Strawiñskiego, Messinaena i sil-
nie wyra¿ony postekspresjonizm
lat 60. (w m³odoœci by³ zwi¹zany
z grup¹ The Beatles), spowodo-
wa³y, ¿e pierwsze liturgiczne pra-
ce Tavenera, mimo ¿e wywodzi-
³y siê z tradycyjnych brytyjskich
kompozycji, nie by³y ograniczo-
ne przez ewangelick¹ zasadê
kompozycji kanonów. Zaintereso-
wanie rytua³em i mistycyzmem
doprowadzi³o go do muzyki ka-
tolickiej i skomponowania ³aciñ-
skiego Credo (1960), requiem
Requiem for Fr. Malachy (1973),
jak równie¿ kantaty Ultimos ritos
(1972), opartej na hiszpañskiej
poezji œw. Jana od Krzy¿a.

W latach 70. kompozytora za-
fascynowa³o Prawos³awie.

Swoj¹ duchow¹ podró¿ zakoñ-
czy³ w 1977 r. — przyjêciem Pra-
wos³awia i kompozycj¹ Liturgii
œw. Jana Chryzostoma (1978), któ-
ra jest obecnie powszechnie wy-
konywana.

Mimo, ¿e by³ pod wra¿eniem
rosyjskich i greckich psalmów,
pozosta³ wierny swoim anglocel-
tyckim korzeniom.

Wiele prac Tavener kompono-
wa³ na zamówienie. Wykonywa-
ne one by³y przez ewangelickie

lub katolickie chóry. Jego anty-
fony i chora³y by³y komponowa-
ne na orkiestrê i na instrumenty
tradycyjne — organy, dzwony, sy-
mandry. Wiele kompozytor bie-
rze z chóralnej tradycji angiel-
skiej, zw³aszcza w swych póŸniej-
szych, typowo prawos³awnych,
kompozycjach, s¹ to: Kanon œw.
Andrzeja z Krety (1981), Ojcze
Nasz (1982, 1983), Nabo¿eñstwo
wigilijne (1984), Hymn do Stwór-
cy (1985), Panichida (1986), Przez
wiele lat (1987).

Tavener nigdy nie twierdzi³, ¿e
jest muzykologiem nasyconym
tradycj¹ bizantyjsk¹ czy znamien-
nego raspiewu, chocia¿ móg³ te
tradycje adoptowaæ lub ustosun-
kowaæ siê do nich najczêœciej
w po³¹czeniu ze starymi s³owiañ-
skimi lub greckimi tekstami.
W jego najbardziej dostêpnej dla
chórów parafialnych pracy — Li-
turgia (1978) — tworzy rodzaj
numerologicznych œpiewów gre-
goriañskich, które mo¿naby na-
zwaæ brytyjskim rodzajem bizan-
tyjskiego œpiewu, nasyconego
mistycyzmem.

Rozwój melodii, harmonii i in-
strumentacji w muzyce Tavene-
ra, sposób rozstawiania sekcji
chóralnej ma du¿y wp³yw na jej
akustykê. Staje siê ona wielowy-
miarowa.

D³ugotrwa³a choroba Tavene-
ra sk³ania go do zajêcia siê tema-
tem œmierci. Centraln¹ tez¹ jego
kosmologii staje siê „umieranie
nas samych”, „musimy ukrzy¿o-
waæ siebie przedtem, nim za-
czniemy ¿yæ”. Niebo i piek³o jest
wszêdzie wokó³ nas, w Wiecznej
TeraŸniejszoœci, a œmieræ jest tyl-
ko warunkiem zmartwychwsta-
nia. Tavener skupia siê nad tym
w swych póŸniejszych chóral-

nych pracach: Hymn Zaœniêcia
Najœwiêtszej Marii Panny, Domy
Rogatkowe, Apokalipsa, Œwiaty
Bo¿e (1995), a szczególnie
w ostatniej pracy, Uczta Uczt
(1996).

Czy twórczy umys³ duchowe-
go pielgrzyma kiedykolwiek od-
pocznie w poszukiwaniu nowych
form wyrazu? Na razie Tavener
siêga dalej, do muzyki azjatyc-
kiej i judeochrzeœcijañskiej, ko-
rzysta z legend islamu. Wiele
z tych prac to antyfony koncer-
towe i muzyka na orkiestrê, nie
przeznaczone do u¿ytku litur-
gicznego.

Na ile fenomen Tavenera pozo-
stawi swój œlad w wolno zmienia-
j¹cej siê tradycji prawos³awia i jak
dalece si³a jego przes³ania siêgaæ
bêdzie poza Rzym, Konstantyno-
pol i Jerozolimê?

Na podstawie artyku³u Guya Picarda
Gazeta Festiwalowa Nr 3 (14), 1998 r.

T³umaczy³a
Barbara Polityñska

Duchowy pielgrzym
Sir John Tavener bêdzie Goœciem Honorowym Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
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W 80-t¹ rocznicê urodzin prof. Stanis³awa Krukowskiego (8.05.1924 — 25.03.1991)

Uczy³ nie tylko sztuki
Powtarza³em to czêsto moim

kolegom w akademii: my pedago-
dzy uczymy nie tylko przez to, co
mówimy i co objaœniamy. W nie
mniejszym stopniu uczymy rów-
nie¿ przez to, kim jesteœmy i jaki
sob¹ dajemy m³odym ludziom
wzór. Jak ¿yæ? Jak byæ artyst¹?
Jak tworzyæ sztukê i samego sie-
bie? Pytania, które uczeñ stawia
mistrzowi. Bo mistrz, jak staro¿yt-
ny paidagogos, jest przewodni-
kiem. Jest tym, który m³odego
cz³owieka prowadzi. Ku warto-
œciom. Ku prawdzie i piêknu.

Mistrz nie przerywa swojej pra-
cy. Nawet gdy odchodzi spoœród
¿ywych. Naucza i oddzia³uje po-
przez wzór, jaki sob¹ da³. I poprzez
swoj¹ legendê. Od dziesiêciu lat
Profesor Stanis³aw Krukowski jest
nieobecny w œrodowisku muzycz-
nym naszego miasta. Nie uczy, nie
dyryguje radiowym chórem, nie
wypowiada siê jako krytyk mu-
zyczny. Lecz przecie¿ zwraca siê
do nas jako nauczyciel. Co nam
mówi? Co my mo¿emy dla siebie
wyczytaæ z tego, co robi³ i jak ¿y³?

1. Typowe ¿ycie Jego pokolenia:
prze³amane przez wojnê. M³odoœæ
na wschodnich krañcach Rzeczy-
pospolitej, lata doros³e we Wroc³a-
wiu. I krêta droga do muzyki.
Maturê zdaje w rok po wojnie,
w gimnazjum w G³ubczycach. Stu-
dia — byæ mo¿e wybra³by muzycz-
ne, lecz Wroc³aw nie ma wtedy
akademii. Decyduje siê na poli-
technikê. Chemia. Dyplom z wy-
ró¿nieniem. Asystentura w Kate-
drze Chemii Nieorganicznej Uni-
wersytetu. I w tym momencie, gdy
Jego ¿ycie zawodowe zdawa³o siê
przes¹dzone, dokonuje zwrotu —
ku muzyce. Ale nie jest to zwrot
nag³y, irracjonalny. Stanis³aw Kru-
kowski ma za sob¹ piêæ lat wyœpie-

wanych w politechnicznym chó-
rze. Ma pierwszy szczebel wy-
kszta³cenia muzycznego: jest
skrzypkiem, z dyplomem szko³y
w Ko³omyi. I jest zwi¹zany z radio-
wym chórem. Ju¿ jako student
czwartego roku chemii by³ jego
korepetytorem. Zapewne tam,
przy pulpicie w Du¿ym Studio,
odkry³, ¿e jego powo³aniem jest
muzyka, i ¿e œwiat chóru, w który
wnikn¹³, to jest Jego œwiat.

Trzeba mieæ wiele odwagi
i wiele woli bycia w zgodzie z so-
b¹, by przed trzydziestym rokiem
¿ycia schowaæ swój fach do szu-
flady i zacz¹æ studia od pocz¹tku.
Akademia Muzyczna. Dwa kie-
runki: wychowanie muzyczne
i dyrygentura. Rok 1958: pocz¹-
tek pracy w nowej profesji. Stani-
s³aw Krukowski zostaje dyrygen-
tem Chóru Polskiego Radia i pe-
dagogiem w Akademii.

2. Rok 1957: jedna z najbardziej
wa¿nych dat w polskiej muzyce
minionego wieku. Przy Instytucie
Muzykologii Uniwersytetu War-
szawskiego profesor Hieronim
Feicht tworzy Oœrodek Inwenta-
ryzacji i Dokumentacji Zabytków
Muzycznych. Zbli¿a³o siê Mille-
nium. Chwila spojrzenia na tysi¹c
lat naszej historii. I sumowania
dokonañ w dziedzinie kultury.
A dokonania muzyki dawnych
wieków znane by³y tylko frag-
mentarycznie. St¹d cel Oœrodka:
poznaæ mo¿liwie wszystkie jej za-

bytki, zinwentaryzowaæ je, i daæ
opart¹ na znajomoœci Ÿróde³ histo-
riê dawnej muzyki polskiej, bez
luk i bia³ych plam.

Ambitny program i niepropor-
cjonalnie ma³y zespó³ badaczy. Bi-
blioteka po bibliotece, klasztor po
klasztorze, parafia po parafii —
kto mia³ to wszystko przemie-
rzaæ? Profesor Feicht wskaza³
swym m³odym wspó³pracowni-
kom drogê: badanie bibliotek
wybranych zakonów. Pierwszym
byli cystersi. Pelplin ods³oni³ re-
welacjê w skali œwiatowej: naj-
wiêksz¹ w œwiecie tabulaturê or-
ganow¹. I posypa³y siê dalsze od-
krycia. Arcydzie³a polifonii œrednio-
wiecznej z klasztorów œw. Andrze-
ja w Krakowie i sióstr Klarysek
w Starym S¹czu by³y rzadkim
w Europie Ÿród³em szko³y Notre
Dame. I dowodzi³y, ¿e ju¿ w wieku
trzynastym znano w Polsce i pielê-
gnowano twórczoœæ owej szko³y.

Zabytki muzyki chora³owej z po-
³owy wieku jedenastego przesunê-
³y nasz¹ przesz³oœæ muzyczn¹ o kil-
kaset lat. Odkryte dzie³a Mielczew-
skiego, Szarzyñskiego, Wronowi-
cza, Milwida, Stachowicza,
a przede wszystkim Gorczyckiego,
ods³oni³y zupe³nie nowe oblicze
baroku. Znaleziska wyznacza³y
inn¹ ni¿ dot¹d pozycjê naszych
twórców wobec zagranicy. G³os
Polski w koncercie muzyki euro-
pejskiej stawa³ siê g³osem wa¿nym
i dla s³uchacza interesuj¹cym.

Prof. Stanis³aw Krukowski — wieloletni Juror, wspó³pracownik Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

Prof. Stanis³aw Krukowski po raz pierwszy w Polsce — lata 70-te — nagra³
z Chórem Polskiego Radia we Wroc³awiu muzykê cerkiewn¹ (dwup³ytowy al-
bum) z „Ca³onocnym czuwaniem” Sergiusza Rachmaninowa. W³aœnie „Ca³o-
nocne czuwanie” w wykonaniu Kapeli Chóralnej Pañstwowego Uniwersytetu
w Tomsku zostanie wykonane w koncercie poœwiêconym pamiêci prof. Stanis³a-
wa Krukowskiego we Wroc³awiu 27 maja 2004 r. w Koœciele Uniwersyteckim.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Muzykologia na Millenium
dopisa³a nam nowy kawa³ histo-
rii. I rzuci³a muzykom wyzwanie:
poka¿cie œwiatu nasze odkrycia.
Dzie³o muzyczne w zapisie nuto-
wym ma byt cz¹stkowy. W pe³ni
istnieje dopiero w chwili, gdy jest
grane, s³uchane, poznawane. Na-
dajcie odkrytym dzie³om nowe
¿ycie, wprowadŸcie je w obieg
spo³eczny, sprawcie, by twory
dawnych wieków mog³y wspó³-
tworzyæ kulturê wspó³czesn¹.
Temu wyzwaniu polscy artyœci
sprostali. Muzyka dawna b³ysz-
cza³a na koncertowych estradach.

Czy pamiêtacie, co w latach
szeœædziesi¹tych œpiewa³y nasze
chóry? Nie tylko zawodowe, tak-
¿e studenckie. I amatorskie. Go-
mó³ka, Pêkiel, K³¹bon, Gorczyc-
ki, Szamotulczyk, Zieleñski — to
by³ ich repertuar. Gdzie nie po-
s³uchaæ tam œpiewano „Breve re-
gnum”, „Pieœñ rokoszan”, „Ju¿ siê
zmierzcha”, „Vox in Rama”.

W ruch renesansu dawnej mu-
zyki w³¹cza siê z entuzjazmem
Profesor Krukowski. Demonstru-
je jej dzie³a na koncertach, nagry-
wa je, opracowuje, wydaje. W ro-
ku szeœædziesi¹tym, daje we Wro-
c³awiu cykl koncertów poœwiêco-
nych muzyce staropolskiej. Uka-
zuje w nich ponad osiemdziesi¹t
kompozycji. Szeœæ lat póŸniej,
z radiowym chórem, w pierwszej
edycji wielkiego festiwalu Musi-
ca Antiqua Europae Orientalis
demonstruje polsk¹ muzykê œre-
dniowiecza i renesansu.

Lata szeœædziesi¹te. Szczêœliwe
lata pierwszej fali polskiego wyko-
nawstwa muzyki dawnych mi-
strzów. Jego ojcami, za³o¿ycielami
tradycji, byli Tadeusz Ochlewski,
Stanis³aw Ga³oñski, Miros³aw Perz,
Kazimierz Piwkowski, Edmunad
Kajdasz. I Profesor Krukowski. Byli
pionierami. Nie mieli poprzedni-
ków. Potrzebn¹ wiedzê i doœwiad-
czenie zdobywali na w³asn¹ rêkê.

Jak oceniamy ich wykonania?
Tak jak nale¿y je oceniaæ. Widzi-

my je w ich czasie, który nie wró-
ci i który jest inny od czasu dzi-
siejszego. Dziœ œpiewa siê daw-
nych mistrzów inaczej. Co nieko-
niecznie znaczy: lepiej. Prawda
w sztuce wykonawczej mo¿e
mieæ ró¿ny kszta³t. Lecz jedno
wydaje siê pewne. Muzycy gene-
racji Stanis³awa Krukowskiego
ich dzisiejszym nastêpcom prze-
cierali szlaki. Dali fundament, na
którym mog¹ budowaæ ci, któ-
rych dziœ s³uchamy i podziwiamy.

3. Profesor uprawia³ chora³.
Mówi³: chcesz wiedzieæ, o co cho-
dzi w polifonii, w Gomó³ce, w Pa-
lestrinie, musisz wróciæ do cho-
ra³u. Chora³ to alfa i omega euro-
pejskiej muzyki. Obok chora³u
gregoriañskiego mi³owa³ tak¿e
chora³ prawos³awny. Dzieli³ swe
serce miêdzy te dwa œpiewy. By³
cz³owiekiem ekumenicznym. S³u-
chaczom Wratislavii Cantans da³
„Ca³onocne czuwanie” i „Liturgiê
œw. Jana Z³otoustego” Sergiusza
Rachmaninowa. Rozumia³ sens
wielikowo raspiewa, którego œwia-
t³o „ma przemieniaæ œwiat”.

Wierzy³. To wyznacza³o Jego
postawê wobec muzyki sakralnej.
Dra¿ni³y go wykonania indyfe-
rentne, sprowadzaj¹ce tê muzy-
kê do dŸwiêkowej gry. DŸwiêk —
mówi³ Profesor — to tylko jej ze-
wnêtrzna szata. Jej j¹drem jest
s³owo. W to s³owo trzeba wejœæ.
Trzeba zg³êbiæ jego przes³anie.
Gdy¿ trzeba pomóc prawdzie
przeœwiecaæ poprzez dŸwiêk.
Trzeba te¿ „wejœæ w siebie”. Aby
us³yszeæ g³os Tego, którego
chwa³ê g³osi œpiew.

4. Profesor koncertowa³. Ale
o wiele wiêcej nagrywa³. Spójrz-
my na Jego p³yty. Dwie z piêknej
serii Musica Antiqua Polonica:
„Muzyka wokalna œredniowie-
cza” i „Motety renesansu”. Po-
nadto: „Musica Polonica Nicolao
Copernico dedicata” oraz „Ca³o-
nocne czuwanie”. I spójrzmy na
Jego wielkie opus radiophonicum:
1000 koncertów antenowych.

Taki dorobek nagraniowy mo¿e
mieæ ktoœ, kogo przestrzeni¹ pra-
cy jest studio, i kogo narzêdziem
jest mikrofon. Rzecz w tym, i¿ te
czynniki definiuj¹ nie tylko iloœæ
dokonañ. Tak¿e ich jakoœæ. Mi-
krofon bowiem z przedmiotu ra-
diowej roboty przekszta³ca siê
w jej podmiot. Mikrofon kszta³tu-
je tego, kto z nim pracuje. Kszta³-
tuje jego wyobraŸniê, muzykal-
noœæ, wra¿liwoœæ. Kszta³tuje jego
sposób s³yszenia. Ten, kto na co
dzieñ pracuje z mikrofonem uczy
siê skromnoœci i samokrytycy-
zmu. Tego nauczy³ siê Profesor
we wroc³awskim studio. I œwiado-
moœci, ¿e cz³owiek nie dorasta do
zadañ, jakie stawia przed nim
sztuka. Mo¿e dlatego emocja
w jego wykonaniach zdaje siê cza-
sem zbyt wych³odzona, zbyt
„wziêta pod lupê”.

A mo¿e przes¹dzi³a o tym Jego
estetyka wykonawcza. Czu³ siê
servitorem muzyki, kimœ kto stoi
za dzie³em i dzie³u s³u¿y. By³ prze-
ciwnikiem egocentryzmu. Posta-
wê dyrygenta, który u¿ywa dzie-
³a do gloryfikacji siebie i który
che³pi siê: „To mój Pêkiel”, „To
mój Bach”, piêtnowa³ jako nad-
u¿ycie. Strawiñski uczy³: „Twór-
ca powiedzia³ w dziele wszystko.
Có¿ zatem mia³by mówiæ jeszcze
wykonawca?” Operocentryzm —
zamiast egocentryzmu. A przede
wszystkim: skromnoœæ, powœci¹-
gliwoœæ. To by³y cnoty, którym
Profesor ho³dowa³. Dlatego wola³
daæ za ma³o siebie, ni¿ za du¿o.

5. Pisa³. Mia³ imperatyw publi-
cysty. W formach, po które siêga³
jest artyku³, rozprawa, studium.
Ale nie gardzi³ informacj¹, notat-
k¹, krótkim sprawozdaniem. Wa-
¿y³ s³owo. Niektórzy wytykali Mu
osch³oœæ wypowiedzi. A On by³
puryst¹. Mia³ szacunek dla faktu.
WyraŸnie unika³ przymiotników,
superlatyw, wylewnych komenta-
rzy i subiektywnoœci.

Dla kogo pisa³? Na pewno dla hi-
storii. Widzia³, ¿e wiele zdarzeñ ¿y-
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cia muzycznego przepada w zapo-
mnieniu. Bo nie s¹ zapisane, udoku-
mentowane, bo krytyka nie wype³-
nia swej podstawowej powinnoœci.
Wiedzia³, ¿e s³owo nadaje faktom
byt, ¿e je utrwala. ¯e czyni z nich
historiê i przekazuje j¹ przysz³oœci.

Pisa³ te¿ dla siebie. Scribo ergo
sum — Piszê wiêc jestem. Tak by
mo¿na wyraziæ tê motywacjê.
A jeszcze lepiej: piszê, by bardziej
uczestniczyæ w tym, co siê dzieje.
By ostrzej to widzieæ i lepiej rozu-
mieæ. By to prze¿yæ. By na swój
u¿ytek zinterpretowaæ. Piszê, bo
moje pisanie jakoœ mnie buduje.
W istocie: piszê, ¿eby „bardziej
byæ”. Minimalizm œrodków tego
pisarstwa i maksymalizm celu.

6. Obok radia przestrzeni¹
dzia³alnoœci Profesora by³a Aka-
demia. W niej prze¿y³ czterdzie-
œci lat. W niej przeszed³ wszyst-
kie szczeble akademickiej drabi-
ny: od studenta do profesora zwy-
czajnego. Akademia nak³ada³a na
Niego ró¿ne funkcje: dziekana,
kierownika katedry, prorektora.

Alma Mater — Matka Karmi-
cielka. Tê nazwê wy¿szej uczelni
Profesor traktowa³ serio. Wie-
dzia³, ¿e uczelnia musi siebie da-
waæ œrodowisku. Nie tylko kszta³-
c¹c mu kadry. Tak¿e wspó³two-
rz¹c ¿ycie muzyki poza akademi¹.
Trzeba wiêc wyjœæ poza akade-
miê. Trzeba iœæ tam, gdzie po-
trzebny jest cz³owiek akademii.
To by³a dla Profesora oczywi-
stoœæ. JeŸdzi³ po kraju. By³ juro-
rem konkursów, konsultantem,
doradc¹, instruktorem, wyk³a-
dowc¹ mistrzowskich semina-
riów i kursów wakacyjnych. Opie-
kowa³ siê chóralistyk¹. Szczegól-
nie akademick¹. ̄ y³ jej sprawami.
Nie ¿a³owa³ jej swoich si³, ani cza-
su. By³, mimo swoich siwych w³o-
sów, ci¹gle jednym z tych m³o-
dych ludzi, których œpiewem od-
dycha³. By³ profesorem, a w swo-
im wnêtrzu, jak dawniej, czu³ siê
studentem i gorliwym œpiewa-
kiem chóru politechniki.

7. Robi³ wiele rzeczy. Czasem
rozprasza³ swoje si³y. Ale chcia³ byæ
tam, gdzie aktualnie by³ potrzebny.
Lecz wœród wieloœci Jego zajêæ by³
czynnik, który je jakoœ wi¹za³ i jed-
noczy³. By³a nim pedagogika.
W istocie Profesor ci¹gle uczy³.
Uczy³ studentów. Uczy³ dyrygen-
tów. Uczy³ nauczycieli. Uczy³ chó-
rzystów. Uczy³ s³uchaczy. Uczy³
czytelników. A ponadto: uczy³ sa-
mego siebie. Czy w dawnej muzy-
ce móg³by byæ tym kim by³, gdyby
po studiach w akademii nie podj¹³
samokszta³cenia siê?

Zami³owanie do nauczania wy-
niós³ z domu. Jego ojciec, Jan
Krukowski, te¿ uczy³. By³ kierow-
nikiem szko³y mêskiej w Koso-

wie. Nauczycielk¹ by³a równie¿
matka. Uczy³a w szkole ¿eñskiej.

8. By³em w Katowicach na kon-
kursie dyrygentów im. G. Fitelber-
ga. Prowadzi³em telewizyjne ko-
mentarze. Na pocz¹tek drugiego
etapu zjecha³ Profesor. Jako obser-
wator konkursu. Zaj¹³ miejsce
przy mnie, na s¹siednim fotelu.
Z uwag¹ œledzi³ ranne przes³ucha-
nia, robi³ notatki. Jecha³ noc¹. Wi-
dzia³em jego zmêczenie. Ale te¿
satysfakcjê, ¿e tu jest. ̄ e siê uczy.

Jak ¿yæ? Jak byæ artyst¹? Jak
tworzyæ sztukê i samego siebie?
Nie musia³em szukaæ daleko od-
powiedzi. Mia³em j¹ patrz¹c na
tego Cz³owieka obok mnie.

Marek Dy¿ewski


