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Muzyczne forum

A wiêc odby³o siê. Mo¿e tro-
chê na wyrost te s³owa, gdy¿
w chwili gdy oddajemy do dru-
karni ten drugi numer przes³u-
chania konkursowe jeszcze trwa-
j¹, ale sporo kwestii ju¿ siê wyja-
œni³o. Niektóre zaœ pozostan¹
w sferze spekulacji do kolejnej
XXIV edycji Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej —
Hajnówka... 2005.

No w³aœnie, ta Hajnówka w na-
zwie. Zastanawiaj¹cym jest upór,
z którym dyrektor Festiwalu Mi-
ko³aj Buszko i organizatorzy
trzymaj¹ siê Hajnówki, pomimo
¿e ju¿ drugi rok w ca³oœci impre-
za jest organizowana w Bia³ym-
stoku przy wspó³uczestnictwie
Filharmonii Bia³ostockiej.
Swych sal na koncerty po raz

drugi u¿ycza równie¿ Pa³ac Bra-
nickich. Dwa, mo¿e trzy lata
temu, gdy przeprowadza³em roz-
mowê z M. Buszko, stwierdzi³
on, ¿e „Hajnówka” jako miejsce
spotkañ z muzyk¹ cerkiewn¹ ma
ju¿ swoj¹ „markê”. Nie mo¿na
z tym siê nie zgodziæ. „Prowin-
cjonalna Hajnówka” to w koñcu
kolebka, z której ponad dwadzie-
œcia lat temu zaczê³a promienio-

waæ na Polskê muzyka cerkiew-
na w swym festiwalowym wyda-
niu. I nic tego faktu ju¿ nie zmie-
ni. Z drugiej jednak strony mo¿e
nieco irytowaæ ten brak docenie-
nia wojewódzkiego Bia³egostoku
w „zewnêtrznej atrybutyce” Fe-
stiwalu. Czy¿by bia³ostocka pu-
blicznoœæ mniej ceni³a sobie
mo¿liwoœæ obcowania na prze-

Retransmisja Koncertu Galowego
XXIII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej — Hajnówka 2004 odbêdzie siê
30 maja  na antenie Radia Bia³ystok o godz. 2205.

— Jak to w koñcu jest z obec-
noœci¹ instrumentów w „Litur-
gii...”, której wys³uchaliœmy
w Koncercie Inauguracyjnym?

Prof. R. Twardowski: Je-
œli ktoœ siê instrumentom prze-
ciwstawia, to demonstruje ro-
dzaj zacofania, które zawsze
by³o, hamowa³o rozwój i prze-
ciwstawia³o siê wszelkim no-
winkom. Proces ten trwa od
kilkuset lat i jest szeroko zna-
ny. Zacofanie to nieustannie
depta³o po piêtach Czajkow-
skiemu i Rachmaninowowi.
Równie¿ Greczaninow popad³
w konflikt z hierarchi¹ prawo-
s³awn¹ z powodu swojej opery
„Siostra Marta” tylko dlatego,
¿e bohaterk¹ tytu³ow¹ by³a za-
konnica. No i co z tego? Ale
by³a to postaæ bardzo pozytyw-
na. Ja apelujê do wszystkich lu-
dzi œwiat³ych, aby nie s³uchali
oni g³osów typu, „¿e coœ jest do
przyjêcia w muzyce prawo-
s³awnej”, a coœ nie jest.

Greczaninow tworzy³ swoj¹
Liturgiê... w dwóch etapach.
Naszkicowa³ j¹ w 1918 roku na
zupe³nie inn¹ obsadê — g³oœ
¿eñski, fortepian plus coœ tam
jeszcze... Dopiero w 1943 r.
nada³ jej t¹ formê, któr¹ us³y-
szeliœmy w Koncercie Inaugu-
racyjnym. Greczaninow by³
kompozytorem ekumenicznie
nastawionym, jest m.in. auto-
rem mszy ³aciñskiej wykona-
nej niedawno z powodzeniem
w Moskwie. Byæ mo¿e utwór
ten dotrze i do nas. Zobaczy-
my. S¹ to próby zasypania prze-
paœci pomiêdzy muzyk¹ trady-
cyjn¹, brzmi¹ca a capella,
a muzyk¹ zachodni¹, w której
obecnoœæ instrumentów jest
dopuszczalna.

Koncert autorski — Chór Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego
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Wschodu i Zachodu

strzeni prawie ca³ego tygodnia
z muzyk¹ cerkiewn¹, mo¿liwoœæ
wytchnienia w sali koncertowej
od zgie³ku coraz szybszego ¿y-
cia pocz¹tku XXI wieku? Nic po-
dobnego. Wype³niona po brzegi
podczas Festiwalu Filharmonia
Bia³ostocka œwiadczy, ¿e miesz-
kañcy podlaskiej metropolii wy-
soko ceni¹ swój czas, zarówno
gdy rozmieniaj¹ go na swoje
sprawy zawodowe, jak i wypo-
czynek przy sztuce. A wiêc sk¹d
te opory by ostatecznie zapuœciæ
tu korzenie? To pytanie — w ró¿-
nych byæ mo¿e formach — by³o
formu³owane przez goœci Festi-
walu, jurorów. Pisarz i intelektu-
alista bia³oruski Sokrat Janowicz
podczas otwarcia Festiwalu
stwierdzi³ w kuluarach, ¿e s¹
przecie¿ „dwie Hajnówki” i nale-
¿y raczej d¹¿yæ do tego, by by³y
to odró¿nialne imprezy, nie mie-
sza³y siê ani publicznoœci, ani
sponsorom. Do myœli tej sk³oni³
siê i prof. Romuald Twardowski,
kompozytor i wieloletni prze-

wodnicz¹cy miêdzynarodowego
jury Festiwalu. Dyrektor M. Busz-
ko nie uczyni³ — w moim odczu-
ciu — jednoznacznej deklaracji
w obliczu tych pytañ-postulatów.
Có¿, wypada poczekaæ do kolej-
nej edycji. Jest w tej ca³ej spra-
wie jeszcze festiwalowa publicz-
noœæ, wœród której spora czêœæ
albo nie odró¿nia z ró¿nych po-
wodów tych dwóch imprez, albo
jest to jej najzwyczajniej nieistot-
ne. Muzyka cerkiewna jest
w koñcu jedna. Nieprawda¿? Jed-
nak fakt, ¿e kwestie te s¹ podno-
szone œwiadczy, ¿e mog¹ one
okazaæ siê istotne z powodów
organizacyjno-technicznych dla
przysz³oœci Festiwalu. Moja teza
jest taka, ¿e byæ mo¿e gdzieœ
w dyrektorze tkwi iskierka wia-
ry, ¿e kiedyœ „dwie Hajnówki”
znowu oka¿¹ siê jedn¹. W koñ-
cu dla przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci
publicznoœci wci¹¿ istnieje tylko
„jedna Hajnówka”.

XXIII Miêdzynarodowy Festi-
wal Muzyki Cerkiewnej — Haj-

— Czy Festiwal dryfuje w kie-
runku muzyki klasycznej podszy-
tej wschodni¹ tradycj¹ sakraln¹?

— „Klasyczne” to nie jest
w³aœciwe okreœlenie. Wszystko
co siê tu odbywa jest klasycz-
ne. Nale¿a³oby raczej powie-
dzieæ, ¿e Festiwal dryfuje w kie-
runku zbli¿enia dwóch kultur
muzycznych — Wschodu i Za-
chodu. To mo¿e okazaæ siê bar-
dzo po¿yteczne i pouczaj¹ce...

— Ksi¹dz jest u Ÿróde³ tego
Festiwalu, bowiem razem z dy-
rektorem Buszko zaczyna³ go.
Czy kiedykolwiek ksi¹dz siê spo-
dziewa³, ¿e na imprezie tej za-
brzmi brytyjski kompozytor w ro-
syjskim wykonaniu?

Ks. Jerzy Szurbak: Synkre-
tyzm kulturowy i religijny, któ-
ry przenika wszystkie sfery ¿y-
cia, to znamiê naszych czasów.
Oto szlachcic mieszkaj¹cy
w Anglii, bêd¹cy po urokiem
prawos³awia, siêga po przek¹t-
nej Europy do tradycji ojców
Koœcio³a, z której czerpie na-
tchnienie do swoich utworów.
W koncercie autorskim za-
brzmia³y fragmenty tych utwo-
rów w znakomitym wykonaniu
Chóru Konserwatorium Mo-
skiewskiego. Pytanie by³o, czy
siê spodziewa³em. Nie, nie spo-
dziewa³em siê tego...

— Festiwal rozpocz¹³ siê jako
skromna impreza, od chórów
parafialnych...

— Wszystko zaczê³o siê od
— mo¿naby rzec — Zespo³u
Muzyki Cerkiewnej przy War-
szawskiej Operze Kameralnej,
który prowadzi³em i który uto-
rowa³ drogê tej muzyce na
sceny krajowe. Swoje utwory

Gość Festiwalu ks. Jerzy Szurbak i prof. Romuald Twardowski
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nówka 2004 odby³ siê pod has³em
forum muzycznego Wschodu
i Zachodu. Po raz pierwszy wyraz
temu dano w Koncercie Inaugu-
racyjnym, w którym Chór Kame-
ralny „B³agowiest” i orkiestra
„Sinfonia Contertante” £otew-
skiej Akademii Muzycznej w Ry-

dze pod dyrekcj¹ Aleksandra
Brandawsa wykona³a Ave Verum
Wolfganga Amadeusza Mozarta
i Liturgiê œw. Jana Z³otoustego
„Domestica” Aleksandra Grecza-
ninowa. Obu utworom poœwiêca-
my w dalszej czêœci „Gazety”
osobne teksty. Po raz drugi fo-
rum zabrzmia³o podczas koncer-

tu autorskiego kompozytora an-
gielskiego Johna Tavenera —
Goœcia Honorowego Festiwalu.
Dziesiêæ utworów J. Tavenera
zabrzmia³o w wykonaniu Chóru
Kameralnego Konserwatorium
Moskiewskiego im. P. Czajkow-
skiego pod dyrekcj¹ prof. Bory-

sa Tewlina — laureata poprzed-
niej edycji Festiwalu. Goœæ Hono-
rowy z powodów zdrowotnych na
Festiwal nie przyby³, jednak do
ostatniej chwili organizatorzy
prowadzili z nim o¿ywion¹ kore-
spondencjê i nadzieja na przyby-
cie istnia³a. Kompozytor przes³a³
pozdrowienia uczestnikom Festi-

w tej Filharmonii wykonywa-
³em ju¿ w roku 1975, ale wte-
dy nie mia³em jeszcze w tej
sferze ¿adnej konkurencji.
Mimo, ¿e teraz ograniczy³em
dzia³alnoœc Zespo³u, to jestem
niezmiernie szczêœliwy, ¿e
muzyka cerkiewna zatoczy³a
a¿ takie krêgi.

Tavener pisze w duchu, któ-
ry z pewnoœci¹ narusza nasze
tradycyjne wyobra¿enie o mu-
zyce cerkiewnej. Wa¿nym dla
koncertu autorskiego by³ fakt,
i¿ prawie wszystkie utwory wy-
konano a capella, ¿adne instru-
menty nie przes³ania³y tekstu.
Wœród publicznoœci angielski
byæ mo¿e nie jest powszechnie
znany, wiêc odbiór tego tekstu
nie by³ tak doskona³y jak
w przypadku jêzyka starocer-
kiewnos³owiañskiego, ale
wszystkie utwory dyrektor
Buszko poprzedzi³ stosownym
komentarzem, który przybli¿y³
sens kompozycji.

Chór Konserwatorium Mo-
skiewskiego pod dyrekcj¹
prof. Borysa Tewlina pokaza³
prawdziwe mistrzostwo — od
fortissimo do zanikaj¹cego
szeptu, szeptu unoszonego
wiatrem wiej¹cym gdzieœ od
wybrze¿y Szkocji...

— Piêkna metafora...
— S³uchaj¹c tych utworów

poddawa³em siê wielu reflek-
sjom religijnym i estetycznym.
Myœlê, ¿e ka¿dy s³uchacz ode-
bra³ ten koncert w sobie tylko
w³aœciwy sposób. Muzyka, któ-
ra dzisiaj prze³o¿y³a most po-
miêdzy Angli¹ i Rosj¹, by³a jak
ptak, który swobodnie prze-
mierza przestrzeñ nie napoty-
kaj¹c ¿adnych barier...

Najwa¿niejsze w tej muzyce
jest po³¹czenie s³owa z melody-
k¹ i harmoni¹, które od wieków
towarzysz¹ muzyce cerkiew-
nej. Ten Festiwal prowadzi nas
ku lepszym wymiarom naszej
rzeczywistoœci.

W Filharmonii Białostockiej nie można było znaleźć ani jednego wolnego miejsca
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walu oraz zapewnienie, ¿e „bê-
dzie tu obecny duchem”. Coœ z te-
go zapewnienia musia³o siê spe³-
niæ, gdy¿ obawy o frekwencjê
podczas koncertu autorskiego
nie sprawdzi³y siê. Prof. R. Twar-
dowski przyzna³ siê, ¿e faktycz-
nie o t¹ frekwencjê by³ niespokoj-

ny. W koñcu Tavener w naszym
kraju a¿ taki superznany nie jest.
Jednak 26 maja, na koncercie
autorskim, w Filharmonii Bia³o-
stockiej nie mo¿na by³o znaleŸæ
ani jednego wolnego miejsca.

Po Koncercie Inauguracyjnym,
gdy ktoœ siê ws³ucha³ w g³osy
publicznoœci, móg³ zauwa¿yæ coœ

w rodzaju podzia³u: z jednej stro-
ny zachwyt Liturgi¹... A. Grecza-
ninowa na g³osy solowe, chór,
organy i orkiestrê, z drugiej zaœ
g³osy krytyki osób przywi¹zanych
do — nazwijmy to — tradycyjne-
go pojmowania liturgii, dla któ-
rych obecnoœæ w niej instrumen-
tów jest nie do zaakceptowania.
Có¿, Festiwal przemieœci³ siê ze
œwi¹tyni prawos³awnej — mniej-
sza o powody — do sali koncer-
towej. Daje to uczestnicz¹cym
w nim wykonawcom nowe mo¿-
liwoœci i pole manewru. Nie wy-
nosz¹c w tym miejscu ¿adnych
kategorycznych ocen ani w jedn¹,
ani w drug¹ stronê, z ca³¹ pewno-
œci¹ mo¿na stwierdziæ jedno —
obecny bia³ostocki festiwal to ar-
tystycznie zupe³nie ró¿na impre-
za od obecnych hajnowskich „Dni
Muzyki Cerkiewnej”. Sama zaœ
dyskusja co do „kanonicznoœci
instrumentów” z pewnoœci¹ jakiœ
czas jeszcze potrwa. Festiwal by-
najmniej od tego nie ucierpi,
o czym œwiadcz¹ zamieszczone
obok g³osy kompozytorów, dyry-
gentów, goœci Festiwalu...

Aleksander Maksymiuk

— Oto i spe³ni³o siê tytu³owe
przes³anie Festiwalu: utwory
angloceltyckiego kompozytora
w rosyjskim wykonaniu...

Prof. R. Twardowski: Kie-
dy w ubieg³ym roku dyrektor
Buszko zdradzi³ mi pomys³
uczczenia 60. urodzin kompo-
zytora Johna Tavenera, uzna-
³em, ¿e jest to pomys³ godny
rozwa¿enia. Przedsiêwziêcie
dosyæ ryzykowne, ale — dla
presti¿u Festiwalu — rzecz
bardzo korzystna. Id¹c do Fil-
harmonii by³em pewien w¹t-
pliwoœci, czy twórczoœæ ma³o
znanego w Polsce Tavenera
przyci¹gnie odpowiedni¹ iloœæ
s³uchaczy.

— A¿ takie obawy?
— A¿ takie mia³em obawy.

Obawia³em siê nieco pustawej
sali. Tymczasem, ku memu za-
skoczeniu, by³a ona szczelnie
wype³niona. Publicznoœci by³o
nawet wiêcej ni¿ podczas
otwarcia.

— No, a synteza? Celtycki
kompozytor, rosyjskie wykona-
nie...

— A to s¹ ju¿ sprawy arty-
styczne. Kultury wzajemnie siê
przenikaj¹. Okazuje siê, ¿e kul-
tura Wschodu mo¿e tak silnie
na cz³owieka oddzia³ywaæ,
w tym przypadku Anglika, ¿e
zmienia on swoj¹ duchowoœæ.
Porzuca to, w czym wyrós³
(kultura Koœcio³a Anglikañ-
skiego) i przechodzi na stronê
Bizancjum, bowiem z niego
wywodzi siê muzyka, któr¹
us³yszeliœmy. To st¹d wszyst-
kie te stoj¹ce g³osy, a na ich tle
ró¿norodne ewolucje melo-
dyczne... Tavener pisze po an-
gielsku, ale zrobi³ wszak jeden
wyj¹tek. Jest to utwór „Œwiêty
Bo¿e”, który napisa³ dla nasze-
go goœcia i cz³onka jury, Miko-
³y Godbycza. To ten utwór
z wiolonczel¹, w³aœciwie najcie-
kawszy, w którym wyst¹pi³y
znowu te instrumenty ku nie-

Jewgienij Rumiancew w utworze J. Tavenera na chór i wiolonczelę „Svyati”
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zadowoleniu konserwatywnej
czêœci publicznoœci. To wytwo-
rzy³o niezwykle piêkny efekt,
rodzaj dialogu pomiêdzy solo-
wym instrumentem i chórem.
To bardzo oryginalny pomys³...
Publicznoœæ w bardzo wra¿li-
wy sposób odbiera³a ten raczej
trudny i pozbawiony efekciar-
stwa program.

— Jest Pan po raz drugi na
tym Festiwalu...

Aleksander Brandaws:
W ogóle to jestem tu z „B³ago-
wiestem” ju¿ po raz trzeci. Po-
przednio by³em w 1994 roku
oraz na jubileuszowym XX Fe-
stiwalu.

— W 1994 r. na pewno kon-
certowa³ Pan w œwi¹tyni,
a w tym — zainaugurowa³ Fe-
stiwal w sali koncertowej...

— Uwa¿am, ¿e miejscem dla
tej muzyki, któr¹ wykonaliœmy
podczas inauguracji jest nie
œwi¹tynia tylko filharmonia.
Jako dyrygent i regent chóru
prawos³awnego w Cerkwi Œw.

Trójcy w Rydze czu³em siê pod-
czas tej inauguracji bardzo kom-
fortowo — nie wyobra¿am so-
bie abym podobny koncert po-
prowadzi³ w œwi¹tyni. To bardzo
dobrze, ¿e Festiwal przeprowa-
dzi³ siê do sali koncertowej.

— Oprócz zajêæ z chórem, or-
kiestr¹, a tak¿e wspó³pracy
z cerkwi¹ w Rydze, jest Pan tak-
¿e wiceministrem w rz¹dzie £o-
twy. Daje siê to jakoœ pogodziæ?

— Dodam jeszcze, ¿e zajmu-
jê siê tak¿e biznesem i paroma
innymi rzeczami. Miêdzy inny-
mi organizujê koncerty chó-
rów. Jak to pogodziæ? A jakoœ
tak siê sk³ada w moim ¿yciu, ¿e
im wiêcej spraw, tym wiêcej
pojawia czasu.

— Jaka wygl¹da £otwa pod
wzglêdem zamieszkuj¹cych j¹
konfesji?

— Liczebnie najwiêksz¹ rze-
szê stanowi¹ u nas luteranie
i katolicy, za nimi s¹ prawo-
s³awni, a potem ju¿ staroobrzê-
dowcy i baptyœci. £otwa liczy 2
mln 300 tys. mieszkañców —
350 tys. to prawos³awni.

— Audytorium waszej muzy-
ki na £otwie?

— Audytorium nie jest uwa-
runkowane ¿adnym konkret-
nym wyznaniem tylko pozio-
mem intelektualnym i mu-
zycznym wyrobieniem s³ucha-
czy, a wiêc na £otwie s³ucha-
j¹ nas nie tylko prawos³awni.
Wykonujemy tak¿e muzykê
œwieck¹, ale s³uchacze ocze-
kuj¹ od nas przede wszystkim
profesjonalizmu w rosyjskiej
muzyce prawos³awnej dlatego
ona sta³a siê g³ówn¹ sfer¹ na-
szego zainteresowania.

— Brandaws to ³otewskie na-
zwisko?

— Tak. Mój ojciec jest rodo-
witym mieszkañcem £otwy.
Mama pochodzi z Kubania. Oj-
ciec bêd¹c muzykiem wiele
podró¿owa³ po Rosji i w taki
sposób siê poznali. Trudno mi
jednoznacznie okreœliæ, która
po³owa we mnie dominuje —
Brandaws, jak powiedzia³em,
jest jak najbardziej ³otewskim
nazwiskiem, a w duchu — czu-
jê siê cz³owiekiem prawos³awia.

Chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego „Podworja” z Moskwy występuje w Pałacu Branickich
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Ave verum Corpus [K 618] Wolfganga Amadeusa Mozarta

Czterominutowe requiem
Krótk¹ pieœñ koœcieln¹ Ave ve-

rum Corpus [K 618] Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791)
skomponowa³ w czerwcu 1791
roku, w kilka tygodni po odebra-
niu mianowania na urz¹d wiceka-
pelmistrza katedry œw. Szczepa-
na w Wiedniu, na krótko przed
przyst¹pieniem do pracy nad Re-
quiem, nieca³e pó³ roku przed sw¹
œmierci¹. Mog³o siê wówczas wy-
dawaæ, ¿e tytaniczna praca i ge-
niusz twórczy trzydziestoszeœcio-
letniego muzyka pozwoli³y mu
wreszcie osi¹gn¹æ stabiln¹ pozy-
cjê artystyczn¹ i ¿yciow¹. Wiêcej
nawet, najnowsze kompozycje
Mozarta — Koncert fortepianowy
B-dur [K 595], dwa Kwartety
smyczkowe „Pruskie” [K 589-590],
Kwintet smyczkowy Es-dur [K 614]
— wskazywa³y, ¿e przed jego sztu-
k¹ otwieraj¹ siê nowe horyzonty.
Muzyka ta ulega³a oczyszczeniu
z elementu wirtuozerii, niewinnej
radoœci tworzenia i wykonywania.
Ustêpowa³y one powoli zadumie,
przywo³uj¹cej ju¿ now¹ muzyczn¹
estetykê romantyzmu i ekspresji,
która ma mówiæ, a nie jedynie
uwodziæ czy bawiæ.

W swym motecie koœcielnym
Mozart daleko odchodzi od styli-
styki operowej, która po³o¿y³a piêt-
no na Wielkiej Mszy c-moll [K 427]
i odzywa siê równie¿ w ogrom-
nych partiach Requiem. Brak tu
po¿ywki dla melomanów — zaska-
kuj¹cych zwrotów tempa, wirtu-
ozerii chóru i solistów. Wewnêtrz-
na ewolucja sztuki kompozytora
sprawia, ¿e pokornie przyjmuje on
ograniczenia, jakie narzuca gatu-
nek pieœni koœcielnej.

Zadziwia, jak g³êboko Ave ve-
rum osadzone jest w katolickiej
religijnoœci i duchowoœci, tym
bardziej jeœli przypomnieæ zarzu-

ty o ateizm i wolnomularskie
zwi¹zki kompozytora. Ukazuje
siê tu inna p³aszczyzna osobowo-
œci Mozarta. Wspó³czeœni przeka-
zali nastêpuj¹cy jego komentarz
na temat swych religijnych inspi-
racji. „Kto tak jak ja od dziecka
wprowadzony jest w mistyczny
œwiat naszej religii, kto s³ucha
z uczuciem wezbranym, a przecie
nieœwiadomym, kto patrzy na
szczêœliwych, kiedy klêkaj¹,
wzruszeni dŸwiêkami Agnus
Dei... przyjmuj¹ komuniê, a mu-
zyka ich serc œpiewa Benedictus
— ten zna inny œwiat. Tak, zapew-
ne to siê potem zatraca w ¿yciu
i w œwiecie, ale jeœli ma siê po ty-
si¹ckroæ s³yszane s³owa znowu
przybraæ w muzykê, to wszystkie
te wspomnienia wstaj¹ ¿ywe i du-
szê poruszaj¹ do g³êbi...”. Nawet
jeœli Mozart nie by³ jednym z tych
„szczêœliwych”, którzy doznaj¹
religijnych wzruszeñ i by³ tylko
„nieœwiadomym”, choæ wra¿li-
wym i uwa¿nym uczestnikiem
koœcielnych misteriów — œwiat
metafizyki i sztuki, to by³ jego
œwiat. Jak g³êboko potrafi³ siê
z nim zjednoczyæ, pokazuje w³a-
œnie Ave verum Corpus.

Jest to pieñ chwalebna, prze-
znaczona na dzieñ Bo¿ego Cia³a,

ale w dwóch rozbudowanych zda-
niach zawiera ca³¹ historiê zbaw-
czej misji Chrystusa. Ofiara Jego
prawdziwie ludzkiego Cia³a, naro-
dzonego z Maryi Dziewicy, odku-
pi³a ludzkoœæ, zaœ woda i wino,
które pop³ynê³y z boku Ukrzy¿o-
wanego, stanowi¹ dla wiernych
ziemski sposób po³¹czenia siê
z Chrystusem. Ten prosty tekst
sprawia, ¿e Ave verum sta³ siê jed-
nym z najpopularniejszych kla-
sycznych hymnów religijnych,
wykonywanych nie tylko w dzieñ
Najœwiêtszego Sakramentu, ale
równie¿ z okazji Wielkiej Nocy czy
Bo¿ego Narodzenia. Przede
wszystkim zawdziêcza to ujmuj¹-
cej, pe³nej spokoju i godnoœci me-
lodii, przypominaj¹cej nastrojem
najpiêkniejsze fragmenty kolêd.

Fakty radosne i tragiczne, tak
jak w ludzkim ¿yciu, ³¹cz¹ siê tej
chrystologicznej pieœni w celow¹
ca³oœæ. Chór nie akcentuje dra-
matycznego charakteru krzy¿o-
wej œmierci ani podnios³ej i rado-
snej tajemnicy Narodzenia czy
Zmartwychwstania. W Ave verum
Mozarta wszystko jest po³¹czone
t¹ sam¹ nut¹ akceptacji i pokor-
nego zdziwienia nad tajemnic¹
¿ycia, œmierci i zbawienia. O do-
skona³ej jednoœci tego, co na zie-
mi dramatyczne i podzielone,
musi mówiæ perspektywa wiecz-
noœci i tak¹, nieziemsk¹ ju¿ har-
moniê, posiada mozartowska mi-
niatura. Pokój wiecznoœci, obja-
wienie o harmonii poni¿enia, cier-
pienia i chwa³y, to nowy wymiar
tej muzyki, który nieuchronnie
przywo³uje tajemnicê przeczucia
koñca. W tej krótkiej pieœni zawie-
ra siê Mozartowskie po¿egnanie,
ale i zarazem powitanie: innej
muzyki i innego œwiata.

Rados³aw Romaniuk

Aleksander Brandaws
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Liturgia domestica op. 79 Aleksandra Greczaninowa

Zaœlubiny Wschodu

Autorowi Liturgii domestica,
Aleksandrowi Greczaninowowi
(1864-1956), przysz³o przecieraæ
szlaki, po których szed³ póŸniej
m³odszy o dziewiêæ lat Sergiusz
Rachmaninow. W biografii obu
kompozytorów powtarzaj¹ siê na-
zwiska tych samych nauczycieli,
³¹czy ich epizod muzyki cerkiewnej,
a w koñcu i przeznaczenie, któremu
dopomog³a historia: doœwiadczenie
emigracji i œmieræ poza krajem,
w Stanach Zjednoczonych.

Obaj wspó³tworzyli renesans
popularnoœci muzyki cerkiewnej
w Rosji pierwszego dziesiêciolecia
XX wieku. Powsta³a wówczas Litur-
gia Jana Z³otoustego (1903) i kilka-
dziesi¹t pojedynczych kompozycji
na chór a capella Greczaninowa
oraz Liturgia (1910) i Wsienoszcz-
noje bdienije (1915) Rachmanino-
wa. Dla autora s³ynnych Koncertów
fortepianowych chóralistyka cer-
kiewna by³a jednak epizodem, po-
dobnie jak kompozycje operowe.
W twórczoœci Greczaninowa mu-
zyka religijna rozla³a siê szerokim
nurtem, przynosz¹c oryginalne,
wci¹¿ ¿ywe, poniek¹d nawet wci¹¿
„kontrowersyjne” utwory.

Kompozytora fascynowa³a idea
po³¹czenia doœwiadczeñ muzyki
chrzeœcijañskiego Wschodu i Za-
chodu: œpiewu cerkiewnego, mu-
zyki neoromantyzmu oraz muzy-
ki nawi¹zuj¹cej do stylistyki ba-
rokowej. Po 1917 roku znakiem
rozpoznawczym religijnej twór-
czoœci Greczaninowa sta³y siê pie-
œni cerkiewne na g³osy solowe,
chór oraz orkiestrê z³o¿on¹ z ze-
spo³u instrumentów smyczko-
wych, harfy i organów. Utwory te
sytuuj¹ siê na granicy prawos³aw-
nej ortodoksji, która jak wiadomo
nie pozwala na wykorzystywanie

instrumentów w œpiewie modli-
tewnym. Dlatego nigdy nie by³y
wykonywane w prawos³awnych
œwi¹tyniach, a uznanie zdoby³y
wœród publicznoœci sal koncerto-
wych. Greczaninow, z czasem
wzbogacaj¹c sw¹ twórczoœæ
o kompozycje religijnej muzyki
zachodniej, realizowa³ idea³ syn-
tezy mistyki wschodniej modlitwy
œpiewanej i elementów muzyki
chrzeœcijañstwa zachodniego,
która wszak równie¿ potrafi byæ
„metafizycznym æwiczeniem”.

Po udanej adaptacji wspomnia-
nej Liturgii œw. Jana Z³otoustego,
której Greczaninow przyda³ par-
tie orkiestrowe, w 1918 roku po-
wsta³a druga jego msza: Liturgia
domestica (Diemiestwiennaja li-
turgija) na g³osy solowe, chór i or-
kiestrê. Kompozycja zosta³a prze-
pracowana i rozszerzona osiem
lat póŸniej w Pary¿u, w pierw-
szym roku emigracji autora, zy-
skuj¹c obecny kszta³t.

S³owo „domestik” oznacza na-
uczyciela œpiewu cerkiewnego

i dyrygenta chóru w Cerkwi grec-
kiej. W podlegaj¹cym greckim
wp³ywom œredniowiecznym No-
wogrodzie wykszta³ci³a siê ró¿na
od popularnego znamiennogo ra-
spiewu stylistyka „œpiewu dome-
stycznego” (diemiestwiennyj ra-
spiew). Wykonywa³ go chór i soli-
œci, czêsto przyuczeni do œpiewu
cerkiewnego œpiewacy œwieccy,
wprowadzaj¹cy doñ elementy wir-
tuozerii œpiewu solowego, z cza-
sem nawi¹zuj¹cego do stylistyki
operowej. Nic dziwnego, ¿e œpiew
„domestyczny”, sytuuj¹c siê na
pograniczu muzyki cerkiewnej
i œwieckiej, uœwiêcaj¹c elementy
sztuki operowej i wprowadzaj¹c do
muzyki duchownej skomplikowa-
n¹ rytmikê i sztukê wokaln¹, wy-
da³ siê Greczaninowowi szczegól-
nie atrakcyjny i inspiruj¹cy. Obec-
ne w nim elementy kultury œwiec-
kiej pozwoli³y na bezkolizyjne
wzbogacenie go o towarzyszenie
orkiestry, ryzykowne w wypadku
tradycyjnego znamiennogo raspie-
wu. Kompozytor nie chcia³ two-

Koncert Inauguracyjny — „Sinfonia Contertante”
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z Zachodem

rzyæ jednak wirtuozerskiego
„œwieckiego” koncertu, opartego
na motywach religijnych. Œciœle
odtworzy³ schemat kolejnych czê-
œci prawos³awnej liturgii, zacho-
wuj¹c „liturgiczne” brzmienie te-
norowych partii kap³ana i baso-
wych partii diakona, którym nie
towarzyszy instrumentacja.

Po introdukcji Wielikoj Ektenii
nastêpuje pochwalny hymn B³a-
gos³awi, dusze moja, Gospoda.
Najczêœciej wykonuje siê go
w konwencji radosnego psalmu
dziêkczynnego. W wersji Grecza-
ninowa organy pe³ni¹ rolê dyry-
genta œpiewu. Odbieraj¹c partii
chóru plastykê i dynamikê œpie-
wu cerkiewnego, nadaj¹ jej formê
statyczn¹ i patetyczn¹. Kontem-
placyjne wyciszenie i powaga
pierwszej antyfony wprowadza
w atmosferê tego wyj¹tkowo jed-
norodnego stylistycznie utworu.

Nieuchronnie s³uchacz skupia
siê w Domestice na wspó³pracy
solistów, chóru i orkiestry. Dziê-
ki towarzyszeniu organów partie

chóru zyskuj¹ charakter œpiewu
wykonywanego przez grupê wier-
nych. Wirtuozeria i za chwilê cho-
ra³owa wspólnotowoœæ œpiewu
oraz prostota rytmu, to tylko je-
den przyk³ad kontrastów, jakie
pojawiaj¹ siê w tej kompozycji.
Harfy, stosowanej bardzo
oszczêdnie i subtelnie, u¿ywa
Greczaninow czêsto w roli instru-
mentu rytmicznego, dodaj¹cego
dynamizmu partiom wokalnym,
jak w piêknym pocz¹tkowym
fragmencie kompozycji Jedino-
rodnyj Synie lub w modlitwie
Swiatyj Bo¿e, gdzie towarzyszy
ekspresyjnej partii solisty. Gra
orkiestry smyczkowej ewoluuje
od neoromantycznego liryzmu
(Mi³ost’ mira, Swiatyj Bo¿e) po
dynamikê nawi¹zuj¹c¹ do brzmie-
nia orkiestry barokowej, a wiêc
najlepszych zachodnich tradycji
muzyki religijnej (Triswiatoje,
Chwalitie Gospoda i hymn Dostoj-
no jest’). Obie stylistyki spotykaj¹
siê czêsto w jednej kompozycji,
czego przyk³adem jest Modlitwa

Pañska Otcze nasz czy wspomnia-
ny hymn Mi³ost’ mira.

Partie solowe Domestiki wyma-
gaj¹ od wykonawców swobodne-
go poruszania siê w stylistyce
œpiewu cerkiewnego i œwieckie-
go. Modlitwa zyskuje w nich nie-
kiedy wrêcz operow¹ teatraln¹
ekspresjê. Dzieje siê tak w partii
solowej hymnu Swiatyj Bo¿e, so-
lowych fragmentach Tiebie pojem
i Ektenii za zmar³ych, w której
œpiew chóru kontrastuje z po-
wœci¹gliw¹ wirtuozeri¹ solisty.

Kulminacj¹ emocjonaln¹, swo-
istym „fina³em” utworu, jest pieœñ
Chwalitie Gospoda. Ogniskuj¹ siê
w niej wszystkie zalety Domesti-
ki: ekspresja i liryzm solisty, ory-
ginalnoœæ partii chóralnych, któ-
re s¹ improwizacj¹ na temat kil-
ku modlitewnych wersów, wy-
smakowany akompaniament „ba-
rokowej” orkiestry. Utwór jakby
nie mo¿e siê skoñczyæ, wszak
Domstika mo¿e mieæ jeszcze kil-
ka piêknych harfowych pasa¿y, so-
lista odzywa siê w sposób przypo-
minaj¹cy tradycjê œpiewu ¿ydow-
skiej synagogi (póŸniej Greczani-
now odwa¿niej w³¹czy do katolic-
kiej Liturgii Oecumenica elemen-
ty muzyki obrz¹dków niechrzeœci-
jañskich), improwizacja na temat
„alleluja” brzmi bez koñca i pozo-
staje w sercach s³uchaczy.

Liturgiê domestica zamyka
hymn eucharystyczny, w którym
tajemnice sakramentu wyœpiewu-
je chór a capella, fragmentom
pochwalnym towarzyszy dyskret-
ny akompaniament instrumental-
ny. Powraca ton znany z otwiera-
j¹cego hymnu B³agos³awi, dusze
moja, Gospoda. Diakon modli siê
o pomyœlnoœæ prawos³awnych
chrzeœcijan, dodaj¹c formu³ê:
„i wszystkich chrzeœcijan”, pod-
kreœlaj¹c¹ ekumeniczny wymiar
tego niepowtarzalnego dzie³a, po
czym nastêpuje hymn Mnogaja
leta, brzmi¹cy jak fragment kan-
taty Jana Sebastiana Bacha.

Rados³aw Romaniuk

Koncert Inauguracyjny — Chór „Błagowiest”
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Jury w sk³adzie:

1. prof. Romuald Twardowski — przewodnicz¹cy
2. Aleksander Brandaws
3. prof. Dymitr Dymitrow
4. prof. Czes³aw Freund
5. Myko³a Gobdycz
6. prof. Bo¿enna Sawicka
7. prof. Borys Tewlin

po przes³uchaniu 19 chórów zg³oszonych do kon-
kursu przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca:

w kategorii chórów parafialnych

III miejsce Chórowi Szko³y Œpiewu Cerkiewne-
go Krutickiego Patriarszego „Podworja” z Moskwy
(Rosja).

II miejsce Chórowi Wydzia³u Teologii Prawos³aw-
nej Uniwersytetu w Preszowie (S³owacja).

I miejsce Chórowi Cerkwi Œw. Miko³aja w Talli-
nie (Estonia).

w kategorii chórów amatorskich œwieckich

Dwa III miejsca ex equo Chórowi Politechniki
Gdañskiej z Gdañska (Polska) oraz Zespo³owi Wo-
kalnemu „Molitva” z Roosdaal (Belgia).

Dwa II miejsca ex equo Chórowi Politechniki
Bia³ostockiej z Bia³egostoku (Polska) i Wzorcowe-

Protokó³
Posiedzenia Jury XXIII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004

zorganizowanego w dniach 25-30.05. w Bia³ymstoku

mu Chórowi „Cantare” Dzieciêcej Szko³y Sztuk
Piêknych z Orszy (Bia³oruœ).

I miejsce Chórowi „Psalmodia” Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie (Polska).

w kategorii chórów zawodowych kameralnych

Dwa III miejsca ex equo Kameralnemu Chórowi
Miasta Ka³ugi (Rosja) oraz Chórowi Kameralnemu
„Ali³uja” z Sofii (Bu³garia).

I miejsce Chórowi Kameralnemu „Legenda”
z Drohobycza” (Ukraina).

w kategorii chórów zawodowych

Dwa III miejsca ex equo Mieszanemu Chórowi
„Aukuras” Centrum Muzycznego w K³ajpedzie (Li-
twa) i Kapeli Chóralnej Pañstwowego Uniwersyte-
tu w Tomsku (Rosja).

II miejsce Chórowi Mieszanemu Akademii Mu-
zyki, Teatru i Sztuk Piêknych w Kiszyniowie (Mo³-
dawia).

I miejsce Chórowi Prawos³awnego Bractwa im.
Arcystratega Micha³a w Miñsku (Bia³oruœ).

Ponadto Jury przyzna³o dyplom prof. Witaliju
Sotnikowu dyrygentowi Kapeli Chóralnej Pañstwo-
wego Uniwersytetu w Tomsku (Rosja) oraz dyplom
Lubomirowi Trifunovskiemu dyrygentowi Chóru
Mieszanego „Stiv Naumov” z Bitoli (Macedonia).

Jury z satysfakcj¹ odnotowuje wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji Festiwalu i sprawn¹ orga-
nizacjê przebiegu koncertów i przes³uchañ, za co sk³ada podziêkowanie dyrektorowi Miko³ajowi Buszko
i jego wspó³pracownikom.

Serdeczne podziêkowanie Jury kieruje pod adresem w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych Bia³ego-
stoku za ¿yczliwe wsparcie organizacji Festiwalu.

Godny odnotowania jest równie¿ liczny udzia³ w koncertach festiwalowych publicznoœci, od pocz¹tku
do koñca t³umnie wype³niaj¹cej sale koncertowe.

Stwierdzamy zatem, i¿ Festiwal sta³ siê najwa¿niejsz¹ imprez¹ artystyczn¹ Bia³egostoku i Podlasia.

BIA£YSTOK, 30 MAJA 2004 r.
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Zmar³y w 1998 r. Œ. P. Metropo-
lita Bazyli urodzi³ siê 15 marca 1914
r. w Cisach ko³o Narwi w powiecie
hajnowskim. By³ z pewnoœci¹ nie
tylko wybitnym hierarch¹ Koœcio-
³a Prawos³awnego, który przez 28
lat kierowa³ PAKP (w trudnym
okresie historii jego dzia³alnoœci),
lecz tak¿e cz³owiekiem wyj¹tko-
wym ze wzglêdu na wiele cech
swojej uduchowionej osobowoœci.
Znaliœmy ks. W³odzimierza Do-
roszkiewicza jeszcze zanim zosta³
biskupem (1960 r.), a póŸniej me-
tropolit¹ w 1970 r. Niezwykle
skromny, pracowity, szczery i go-
œcinny, pe³en radoœci ¿ycia, ogrom-
nie muzykalny, œwietnie wykszta³-
cony — zawsze by³ bez reszty od-
dany parafii i wiernym, w której
Opatrznoœæ Bo¿a postawi³a Go na
s³u¿bê Bogu i wiernym.

O Jego dokonaniach i ¿yciu
pe³nym poœwiêceñ wiedz¹ wszy-
scy, których los chocia¿ raz ze-
tkn¹³ z tym wyj¹tkowej wiary i mi-
³oœci cz³owiekiem, budowniczym
Cerkwi w Gródku i Wroc³awiu.
Eminencja Bazyli nie tylko zak³a-
da³ kamienie wêgielne pod budo-
wê nowych œwi¹tyñ, lecz równie¿
nie szczêdz¹c swych si³ fizycz-
nych, potu i odcisków na rêkach
z uporem i oddaniem wznosi³
Cerkwie w³asnymi rêkoma, daj¹c
tym samym dowód g³êbokiego
umi³owania Boga.

Jego p³omienne kazania przepe³-
nione mi³oœci¹ do Zmartwychwsta-
³ego Chrystusa i Bogurodzicy wy-
ciska³y ³zy z oczu zas³uchanych
setek czy czasami tysiêcy wier-
nych. Kocha³ prawos³awne nabo-
¿eñstwa, które sam sprawowa³,
oddaj¹c siê gor¹cej modlitwie, ko-
cha³ te¿ œpiew cerkiewny ca³¹ du-
sz¹. Sam zreszt¹ piêknie œpiewa³
tenorem lirycznym. Pamiêtamy

w wykonaniu Œ. P. Metropolity
Bazylego „Razbojnika b³agorazum-
nago” œpiewanego poœrodku Sobo-
ru Œw. Marii Magdaleny w Warsza-
wie wraz z nie¿yj¹cymi ju¿ Œ. P.
Stefanem Szymkiewiczem i proto-
diakonem Beniaminem Siemiono-
wem. By³o to wielkie prze¿ycie dla
warszawskich parafian modl¹cych
siê w Wielki Czwartek w Soborze.
Kocha³ te¿ „klirosnoje pienije” czê-
sto w zwyk³y dzieñ bior¹c w nim
udzia³ zarówno w œw. Liturgii jak
te¿ w wieczornych nabo¿eñstwach.

Na Grabarce po ca³onocnym
czuwaniu zasila³ nieraz grupy
modl¹cych siê s³owami i pieœnia-
mi z Bogog³aœnika.

Wobec Dni Muzyki Cerkiew-
nej, a nastêpnie Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Cerkiew-
nej mia³ pocz¹tkowo dosyæ zacho-
wawczy stosunek. Na pierwsze
festiwale wysy³a³ swoich przed-
stawicieli i obserwatorów, którzy
informowali Œ. P. Bazylego o po-
ziomie imprezy i jej znaczeniu.
Od pierwszego pobytu w Soborze
Hajnowskim na Festiwalu (by³ to
koniec lat 90. ubieg³ego wieku)
sta³ siê Metropolita Bazyli gor¹cym
festiwalowym orêdownikiem i pro-
pagatorem. Wystêpuj¹c póŸniej co
roku w czasie inauguracji Festiwa-
lu mówi³ o wysokiej randze i zna-
czeniu œpiewu cerkiewnego jako
modlitwy, a tak¿e o szlachetnej ry-
walizacji chórów bior¹cych udzia³
w przes³uchaniach festiwalowych.
Podkreœla³ te¿ ze szczególnym na-
ciskiem duchowoœæ prawos³awia
wyra¿an¹ w³aœnie w œpiewach litur-
gicznych i ikonie.

Wszystkich odwiedzaj¹cych Go
zawsze gor¹co namawia³ do od-
wiedzenia Hajnówki w czasie trwa-
nia majowej imprezy. W imieniu
w³asnym i soboru biskupów z ser-

ca b³ogos³awi³ Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyki Cerkiewnej. By³
dumny, ¿e Ministerstwo Kultury
podnios³o Festiwal do rangi im-
prez zerowej kategorii tzn. najwa¿-
niejszych w kraju.

Kilka miesiêcy przed swoj¹
œmierci¹ — we wrzeœniu 1998 r.
— marzy³ o tym aby wraz z do-
brym chórem pojechaæ do Lizbo-
ny w Portugalii i tam wyœwiêciæ
prawos³awn¹ katedrê. Niestety
Dobry Bóg wczeœniej powo³a³
swego wiernego s³ugê do siebie.
Dzisiaj, gdy od kilku lat nie ma Œ.
P. Metropolity Bazylego wœród
nas ze ³z¹ w oku wspominamy
tego niezwyk³ego hierarchê na-
szej Cerkwi i przywo³ujemy Jego
wiele cech osobistych jako wzór
do naœladowania. Takiej w³aœnie
mniszej skromnoœci, pokory, ubó-
stwa, p³omiennej modlitwy i do-
broci potrzeba nam w czasach,
gdy z³o i bezprawie coraz czêœciej
wkrada siê w nasze ¿ycie.

Tych kilka ciep³ych s³ów wspo-
mnieñ pragniemy z³o¿yæ wybitne-
mu Dostojnikowi naszej Cerkwi
Œ. P. Metropolicie Bazylemu za-
miast kwiatów na grób, a modli-
twa za spokój duszy niech bêdzie
naszym najlepszym darem
w rocznicê Jego 90-tych urodzin.

Wierni warszawscy

Œ. P. Metropolita Bazyli
Wspomnienie w 90-t¹ rocznicê urodzin


