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Drodzy czytelnicy, 
dostojni goście, wspaniali wykonawcy, wierna i sympatyczna publicz-
ności XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Haj-
nówka” w Białymstoku

Serdecznie witam na  festiwalo-
wych spotkaniach organizo-
wanego w  tym roku w  warun-

kach pandemii w innym niż dotych-
czas, bo  we  wrześniowym terminie. 
Pragniemy i  wierzymy, że tradycyj-
na „złota polska jesień” swoim cie-
płem i  jesiennym urokiem osłodzi 
nam wszystkim czas i problemy, z któ-
rymi musimy się zmierzyć. Ogłoszo-
na w  marcu pandemia zaskoczyła 
nas i zniweczyła roczny trud organi-
zatorów i  wszystkich chórów z  Pol-
ski i  14 krajów Europy, Azji i  Afry-
ki wybierających się do nas w maju. 
Jakby tego było mało, zaraz potem za-
częli odchodzić na zawsze nasi wiel-
cy przyjaciele, od których przez wiele 
lat doświadczaliśmy życzliwości i po-
mocy. Związany z  nami warszawski 
literat – Eugeniusz Kabatc, rosyjski 
kompozytor, a  nasz wieloletni juror 
– Anatolij Kisielow, artysta plastyk, 
rzeźbiarz i poeta – Andrzej Strumił-
ło i artystycznie od 18 lat patronują-
cy naszemu Festiwalowi najwybitniej-
szy polski, światowego wymiaru kom-
pozytor – Krzysztof Penderecki. Tych 
Wielkich Nieobecnych bardzo nam 
brakuje. Próbujemy na różne sposoby 
zauważyć i uczcić ich pamięć w cza-
sie tegorocznego Festiwalu. Organizu-
jemy koncerty ku ich pamięci, wyko-
nane zostaną ich utwory… Wydajemy 
również specjalny numer „Gazety Fe-
stiwalowej”. Na jej łamach, o wielkich 
nieobecnych piszą: dziennikarze, or-
ganizatorzy, kompozytorzy, dyrygen-
ci, literaci... Szczególną uwagę poświę-
camy Patronowi Artystycznemu Festi-

walu – Krzysztofowi Pendereckiemu, 
który śledził jego przebieg, cenił i pod-
kreślał jego znaczenie, jako jedynemu 
w Polsce festiwalowi, któremu patro-
nował swoją osobą potwierdzając ran-
gę imprezy. Wielokrotnie zaszczycał 
swoją obecnością nas i nasze festiwa-
lowe działania w kraju i za granicą, był 
obecny przy wykonaniu swoich utwo-
rów, dyrygował, a nawet stworzył dla 
Festiwalu nowy utwór… O Jego życz-
liwości niech świadczy fakt, iż przybył 
do nas rano, po nocy, w czasie której 
przyjmował wybitnych gości przyby-
łych na  otwarcie dzieła swojego ży-
cia – Europejskiego Centrum Kultury 
w Lusławicach. Czynił to zawsze ho-
norowo, a kiedy pytałem go, czym je-
steśmy zobowiązani – zawsze odpo-
wiadał: „Panie Mikołaju, o czym Pan 
mówi? Przecież ja to robię dla Festi-
walu, przecież ja  to  robię dla Pana”. 
Jego pamięci poświęcamy tegoroczny 
Koncert Galowy Festiwalu. Wykona-
niem najlepszych utworów uczczą Jego 
pamięć Laureaci Festiwalu, a ze spe-
cjalnym koncertem również z  Jego 
utworami wystąpi najlepszy (również 
zdaniem Śp. Krzysztofa Penderec-
kiego) obecnie chór w  Polsce jakim 
jest bez wątpienia prowadzony przez 
prof. Violettę Bielecką – Chór Opery 
i Filharmonii Podlaskiej w Białymsto-
ku. W tym numerze gazety wspomi-
namy również innych, mniej znanych 
lub zapomnianych polskich kompo-
zytorów i  dyrygentów uczestniczą-
cych w Festiwalu, a odeszłych do in-
nej rzeczywistości. Dyrygentkę Wa-
lentynę Dubrawin z  Łodzi, Wiktora 

Krukowskiego z  Białegostoku i  Sta-
nisława Głowackiego z Błonia. Wszy-
scy przez całe swoje życie żyli muzyką. 
Piszą o nich ich uczniowie, współpra-
cownicy, bliscy – a my wszyscy zwią-
zani z  Festiwalem doświadczaliśmy 
ich pasji i talentu.

Pełen pamięci o Wielkich nieobec-
nych, zapraszam państwa do udziału 
w festiwalowych koncertach, a także 
do  lektury specjalnego numeru pre-
zentowanej „Gazety Festiwalowej”.

Mikołaj Buszko

Będąc liderem w  swojej branży nie zapominamy o  społecznej odpowiedzialności biznesu, 
w  tym wsparciu ciekawych projektów kulturalnych. Dlatego PKN ORLEN angażuje się 
w  inicjatywy związane z propagowaniem muzyki, literatury, sztuki filmowej i  teatru. Jako 
koncern narodowy wspieramy najważniejsze polskie instytucje i przedsięwzięcia kulturalne. 
PKN ORLEN propaguje inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, które z racji swej 
rangi promują polską kulturę na świecie. Zaangażowanie PKN ORLEN we wsparcie XXXIX 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku wpisuje się w misję 
społeczną koncernu.
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Moje pierwsze 
spotkanie 
z Krzysztofem 
Pendereckim
Odbyło się w 2003 roku, choć pośrednio zaczęło się pod koniec lat osiem‑
dziesiątych, jeszcze przed przyjściem do pracy w kulturze. O kompo‑
zytorze wiele pisano wówczas w prasie i mówiono w radio i telewizji. 
Wymieniano również jakieś wielkie dzieło o swojsko brzmiącym tytu‑
le „Utrenija – Jutrznia” oparte na muzyce cerkiewnej. 

Mnie myślącemu wówczas o im‑
prezie prezentującej muzykę 
cerkiewną, informacja taka 

dodawała wręcz skrzydeł. Był to dodat‑
kowy bodziec do działania. Później, już 
w czasie organizacji pierwszych edycji 
Festiwalu, bodajże od  ks.  Szurbaka, 
dowiedziałem się o  Jego kontaktach 
przy tworzeniu „Utrenii” ze środowi‑
skiem prawosławnym Warszawy. Mija‑
ły kolejne edycje Festiwalu, a ja szuka‑
łem kontaktów z tym wybitnym kom‑
pozytorem. Wydaje mi się, że pisałem 
już o tym kilkakrotnie, a w moim ar‑
chiwum zachowała się kopia pisma po‑
twierdzająca prośbę o udział w festi‑
walowym jury. Okazja bliższego kon‑
taktu nadarzyła się pod koniec 1997 
roku podczas pierwszej wizyty kom‑
pozytora w Białymstoku. Organizato‑
rem wizyty i opiekunem gościa z ra‑

mienia władz wojewódzkich był ów‑
czesny Dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymsto‑
ku, niezmiernie życzliwy nam i wspo‑
magający Festiwal – Kazimierz Der‑
kowski. Opowiedziałem mu o swoich 
próbach zainteresowania Festiwalem 
i poprosiłem o zaproszenie na impre‑
zę oraz o wysondowania możliwości 
udziału w Jury. Śledziłem wizytę i cze‑
kałem na  wiadomość od  Dyrektora. 
Telefon milczał, ale po  kilku dniach 
otrzymałem oficjalne pismo, w  któ‑
ry Dyrektor pisał iż Prof. Penderecki 
zainteresował się, zadeklarował przy‑
jazd, ale wówczas, jeżeli w czasie Fe‑
stiwalu wykonamy Jego utwór „Hymn 
do  św. Daniiły”. „Rozszyfrowałem” 
utwór i z żalem stwierdziłem, że wy‑
konanie tego współczesnego dzieła 
na chór i orkiestrę w hajnowskim So‑
borze, gdzie wówczas organizowali‑
śmy Festiwal, będzie niemożliwe. Nie 
przestając myśleć o ciekawej propozy‑
cji czekałem na taką możliwość. Nada‑
rzyła się wkrótce, bo w 2003 r. broniąc 
niezależności i sprawdzonej świeckiej 
i otwartej na wszystkich wykonawców 
imprezy, nie pozwoliwszy na  ubez‑
własnowolnienie nas – dotychczaso‑
wych organizatorów, zmuszeni byli‑
śmy po  21 latach przenieść Festiwal 
z  Hajnówki do  znanej nam i  spraw‑
dzonej wielokrotnie od 1986 roku sali 
Filharmonii Białostockiej. Życzliwość, 
pomoc i chęć współpracy okazał nam 
ówczesny Dyrektor Filharmonii Mar‑
cin Nałęcz‑Niesiołowski. Opowiedzia‑
łem mu o  propozycji Pendereckiego 
i zapytałem czy nie byłby zaintereso‑

wany wspólnym wykonaniem dzieła. 
Zainteresował się pomysłem ale pod 
warunkiem doprowadzenia do przy‑
jazdu kompozytora. Cóż – pozostało 
mi  do  końca wyjaśnić sprawę. Dod‑
zwoniłem się do Krakowa i zapytałem 
Maestro, czy pamięta swoje słowa wy‑
powiedziane w  Białymstoku. Odpo‑
wiedział, że pamięta oczywiście i na‑
dal podtrzymuje swoją propozycję. 
Powiedziałem: „No cóż Panie Profeso‑
rze, słowo się rzekło. Czekamy na Pa‑
na”. Wykonaniem tego dzieła chcie‑
liśmy również uczcić Jubileusz 70‑le‑
cia urodzin Mistrza. Rozpoczęły się 
przygotowania do  koncertu. Podzie‑
liliśmy się zadaniami. Ja zobowiąza‑
łem się zapewnić wykonawców części 
wokalnej, zaś Dyrektor Filharmonii – 
części instrumentalnej, czyli orkiestrę 
symfoniczną. Ja również odpowiada‑
łem za obecność kompozytora. Dzieło 
miało być wykonane pod batutą Dy‑
rektora Filharmoniii M. Niesiołow‑
skiego. Pozostało pozyskać chór. Po‑
nieważ „Hymn do Św. Daniiły” został 
stworzony na zamówienie władz Mo‑
skwy z okazji 850‑lecia jej założenia, 
wykonanie tego dzieła, a także utworu 
„Iże Chieruwimy” na Festiwalu przyjął 
z Kameralnym Chórem Moskiewskie‑
go Konserwatorium wielokrotny Juror 
Festiwalu prof. Borys Tewlin. Oczywi‑
ście pod warunkiem, że na koncercie 
będzie Penderecki i poprowadzi utwór 
na chór. Cóż miałem robić. Potwierdzi‑
łem te warunki. Po rozmowach z kom‑
pozytorem okazało się jednak, że dla 
dobrego wykonania koniecznym jest 
zwiększenie chóralnego aparatu wy‑
konawczego. O  pomoc poprosiliśmy 
kolejnego naszego Jurora – Jana Łuka‑
szewskiego, kierującego znakomitym 
chórem profesjonalnym, Polskim Chó‑
rem Kameralnym z  Gdańska. Uda‑
ło mi  się również namówić Profeso‑
ra do poprowadzenia swojego utworu 
„Iże Chieruwimy” wykonanym a ca‑
pella przez moskiewski chór. Przygoto‑
wania trwały. Ponieważ była to dopie‑
ro druga wizyta Kompozytora w Bia‑
łymstoku, wielu mieszkańców, a wśród 
nich lokalne media, przyjęły to z nie‑
dowierzaniem, posądzając mnie o blef. 

Nadszedł wreszcie dzień 20 maja. 
Kompozytor przyjechał. Ministerial‑
nym autem przywiózł i towarzyszył Go‑
ściowi wielokrotny przedstawiciel Mini‑
sterstwa Kultury w Jury Festiwalu – Je‑
rzy Zawisza. Ja miałem spotkać Gościa 
w Hotelu Gołębiewski i dalej pełnić ro‑
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lę gospodarza. Niestety nagłe obowiąz‑
ki wezwały mnie do Hajnówki i mimo 
moich usilnych starań do hotelu przyby‑
łem z kilkuminutowym opóźnieniem. 
„Z duszą na ramieniu”, pełen obaw po‑
prosiłem telefonicznie o możliwość od‑
wiedzenia i rozmowy w pokoju. Zgodził 
się. Prof. Penderecki okazał się bardzo 
miłym człowiekiem, a atmosfera stwo‑
rzona przez Niego sprawiła, że po kil‑
kuminutowej rozmowie poczułem się 
tak, jakbyśmy się znali od wielu lat. Póź‑
niej odwiedził nas w biurze (wynajmo‑
waliśmy pokoje w budynku naprzeciw 
Filharmonii), pogawędził z pracujący‑
mi tam osobami, wpisał się do kroni‑
ki i zrobiliśmy trochę wspólnych zdjęć. 

Wreszcie nadszedł czas koncertu. 
Ale przedtem spotkał się z prof. Tewli‑
nem i jego chórem, z którym przepro‑
wadził próbę. Chórzyści przed próbą 
przywitali Maestro oklaskami. Ogrom‑
ne skupienie chóru i rozpoczęła się pró‑
ba. Po kilku taktach przerwał, coś po‑
wiedział i ponownie zaczął dyrygować. 
Po prześpiewaniu całości podziękował 
i skomplementował chór. Powiedział 
(jak dzisiaj pamiętam), że znakomity 
chór i że nikt tak nie śpiewa jak Rosja‑
nie. Chórzyści byli zauroczeni.

 Mikołaj Buszko

Muzyka cerkiewna 
Krzysztofa 
Pendereckiego
Kiedy w roku 2003 organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Mu‑
zyki Cerkiewnej zastanawiali się nad formą uczczenia 70‑lecia urodzin 
Krzysztofa Pendereckiego – twórcy słynnej „Jutrzni” – sprawa wyda‑
wała się prosta: do dyspozycji wykonawców były dwa utwory Pieśń 
Cherubinów i Hymn ku czci św. Daniiła. 

Pierwszy z tych utworów przezna‑
czony na chór mieszany znalazł 
wykonawcę w  Chórze Konser‑

watorium Moskiewskiego, a  Hymn 
w  połączonych Chórach tegoż Kon‑
serwatorium i gdańskiej „Scholi Ge‑
danensis” wspartej przez Orkiestrę 
Filharmonii Podlaskiej prowadzonej 
przez Marcina Nałęcz‑Niesiołowskie‑

go. Wykonanie „Jutrzni” było wów‑
czas poza zasięgiem możliwości Fe‑
stiwalu. Nastąpiło ono dopiero w ro‑
ku 2006, kiedy to w obecności Mistrza 
zabrzmiała „Jutrznia” najpierw w bia‑
łostockiej katedrze, a miesiąc później 
w Smolnym Soborze w Sankt Peters‑
burgu. W ten sposób Białystok stał się 
świadkiem wykonania całości dorob‑

ku Krzysztofa Pendereckiego w  za‑
kresie muzyki cerkiewnej. Stworzyło 
to pewien problem, kiedy po 10 latach, 
w roku 2013, zaczęły się przygotowania 
do uczczenia 80‑lecia urodzin kompo‑
zytora. Zaistniała wówczas potrzeba 
znalezienia nieco innej formuły kon‑
certu jubileuszowego, wzbogacenia go 
o nowe elementy, a przede wszystkim 
o  zaprezentowanie jakiegoś nowego 
dzieła Mistrza. Mimo ogromu zobo‑
wiązań i napiętego kalendarza koncer‑
towego Krzysztof Penderecki znalazł 
czas aby zadość uczynić oczekiwa‑
niom organizatorów jego jubileuszo‑
wego koncertu. 

„Iz głubiny wozzwach” na 3 chó‑
ry mieszane stało się spełnieniem tych 
oczekiwań. Pierwowzór łaciński („De 
profundis clamavi”) będący fragmen‑
tem „Siedmiu bram Jerozolimy” uległ 
tu określonym modyfikacjom spowo‑
dowanym koniecznością „wpasowa‑
nia” języka cerkiewno‑słowiańskiego 
w rytm i frazę łaciny. Praca ta wyma‑
gała ogromnego wysiłku i cierpliwości: 
do każdego z 12 głosów składających 
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się na całość utworu należało podło‑
żyć nowy tekst z  jego całkowicie in‑
nym rozłożeniem akcentów, odmienną 
budową zdania itp. Zadanie to zosta‑
ło wykonane w sposób błyskotliwy – 
w rezultacie tych zabiegów muzyka cer‑
kiewna wzbogaciła się o nowe, wspa‑
niałe dzieło, które na pewno stanie się 
obiektem zainteresowania wielu chó‑
rów specjalizujących się w wykonaw‑
stwie muzyki Kościoła Wschodniego. 

Pozostała część koncertu zaprezen‑
towana na jednej z płyt albumu, to wy‑
nik pomysłowości i inwencji Mikołaja 
Buszko, dyrektora festiwalu. Wiedząc 
jakim mirem i  szacunkiem darzona 
jest twórczość Pendereckiego wśród 
twórców muzyki cerkiewnej, zwró‑
cił się do nich z propozycją nadesła‑
nia na koncert jubileuszowy utworów, 
które zechcieliby zadedykować nasze‑
mu Mistrzowi. Odzew był natychmia‑
stowy – na ręce dyrektora nadeszła spo‑
ra ilość prac, które z uwzględnieniem 
„Iz głubiny wozzwach” wypełniły pro‑
gram koncertu jubileuszowego. 

Odbył się on 22 maja 2013 roku 
w obecności dostojnego Jubilata, gro‑
na zaproszonych kompozytorów i licz‑
nie zgromadzonej publiczności. Chór 
Studentów Państwowego Konserwa‑
torium im. N.A. Rimskiego‑Korsako‑
wa w St. Petersburgu pod dyrekcją An‑
tona Maksimowa, będący wykonawcą 
jubileuszowego koncertu, zaprezento‑
wał dzieła interesujące, odmienne pod 

względem języka muzycznego, stylu 
i stosunku do tradycji. 

Nowoczesna, operująca śmiałą har‑
monią „Mirna Jektienija” ukraińskiej 
kompozytorki Łesi Dyczko, zderzyła 
się tu z prostą, wywodzącą się z bizan‑
tyjskiej tradycji „Pieśnią Cherubinów” 
Siostry Julianny (Denisowej) działają‑
cej na Białorusi. O Łesi Dyczko wypa‑
da dodać, że będąc jedną z najważniej‑
szych osobowości ukraińskiej muzy‑
ki, m.in. autorką wspaniałej „Liturgii 
św. Jana Chryzostoma”, jest wielką mi‑
łośniczką naszego festiwalu, pełniącą 
również obowiązki członka jego jury. 

„Błażen muż” Anatolija Kisielo‑
wa, zasłużonego Działacza Sztuki Ro‑
sji, wystawia dobre świadectwo wie‑
dzy i umiejętności tego autora. Utwór 
oparty na najlepszych wzorach rosyj‑
skiej muzyki cerkiewnej, oznacza się 
bogactwem faktury, interesującą har‑
monią, doskonałą formą. 

Nieco rozwlekła, ale na swój spo‑
sób interesująca „Pieśń Cherubinów” 
Piotra Jańczaka, młodego dyrygenta 
próbującego również swych sił na po‑
lu kompozycji, dobrze kontrastowała 
z utworem Kisielowa. 

Zupełnie inny charakter miał utwór 
„Radujsia Bogorodice” Zapro Zaprowa, 
kompozytora macedońskiego, dyry‑
genta i profesora uniwersytetu w Skop‑
je. W tej pięknej miniaturze, pełnej ra‑
dosnego nastroju, widoczne są wpływy 
orientalne, którym przez wieki podda‑

wana była muzyka Macedończyków. 
Jest to jeszcze jeden dowód na to, że 
muzyka cerkiewna czerpie inspirację 
z różnych źródeł, nieraz bardzo odle‑
głych od siebie.

Wpływów orientalnych nie odnaj‑
dujemy natomiast w muzyce Teodora 
Zgurianu, dyrygenta i profesora Aka‑
demii Muzyki i Tańca w Kiszyniowie. 
Jego „Crucifixus” na chór żeński no‑
si cechy muzyki awangardowej. Sploty 
głosów raz po raz tworzą tu dysonujące 
klastery, zauważalna jest „przestrzen‑
ność” brzmienia, powolne wybrzmie‑
wanie akordów tworzące nastrój powa‑
gi i skupienia. 

Do dawnej tradycji muzyki cerkiew‑
nej, śpiewów klasztornych, nawiązuje 
Wiktor Stepurko, twórca oryginalny, 
który przed laty zachwycił nas prze‑
dziwnym utworem opiewającym pięk‑
no stworzenia świata. W jego „Kijew‑
skim raspiewie” urzeka nas surowość 
brzmienia, prostota języka muzycznego.

W  „Wospojtie Gospodiewi piesń 
nowu” podjąłem próbę nawiązania do 
wielkiej tradycji koncertu duchowego 
– formy uprawianej w drugiej połowie 
XVIII wieku przez takich tytanów mu‑
zyki cerkiewnej, jak Titow, Wedel, Bie‑
rezowski, a przede wszystkim Bortniań‑
ski. Z czasem forma ta zanikła (przyczy‑
nił się do tego car Paweł I) i do tej pory 
nie znalazła chętnych do zmierzenia się 
z nią na nowo. 

Biorąc na warsztat tekst Psalmu zda‑
wałem sobie sprawę ze złożoności przed‑
sięwzięcia. Ostatecznie powstało dzie‑
ło, które łączy w sobie elementy tradycji 
i nowoczesności – muzyka radosna prze‑
plata się tu z ustępami przesiąkniętymi 
nastrojem mistycznej zadumy. Całość 
wieńczy radosne „Sława Otcu i Synu”. 

Ostatnią pozycją Koncertu Inau‑
gurującego XXXII MFMC pod ha‑
słem „Krzysztofowi Pendereckiemu – 
współcześni kompozytorzy” była opi‑
sana wyżej kompozycja dostojnego 
Jubilata. „Iz głubiny wozzwach” urze‑
kło słuchaczy powagą i głębią nastro‑
ju, mistrzostwem w operowaniu wielo‑
głosową fakturą. Długotrwała owacja 
i gromkie „Mnogaje leta” zakończyły 
ten niezwykły wieczór. 

Niniejszy album utrwala te wyjąt‑
kowe wydarzenia i daje nam możność 
wielokrotnego przeżycia ich na nowo. 

prof. Romuald Twardowski 
Wstęp do albumu CD „Muzyka 

cerkiewna K. Pendereckiego 
i dedykowana K. Pendereckiemu”
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Zainicjowany przez Pana Mikołaja Buszko w 1982 r. i or‑
ganizowany dotychczas pod jego kierownictwem Festi‑

wal jest niezwykle cennym i wartościowym wydarzeniem 
artystycznym. Wysoki poziom artystyczny i organizacyjny 
imprezy upoważnił mnie do przyjęcia prośby organizato‑
rów i objęcia Festiwalu w 2003 r. Patronatem Artystycznym.

Mając na uwadze fakt, że Festiwal na stałe wpisał się 
do kalendarza ważnych wydarzeń artystycznych promują‑
cych Polskę w świecie – polecam i proszę o otoczenie go 
wszechstronną opieką i wsparciem.

Krzysztof Penderecki, Lusławice, 2006

Wypowiedzi na zakończenie 
Koncertu Jubileuszowego, 2013 r.

(…) Szanowni Państwo, dzień dzisiej‑
szy jest dniem wielkim. Dniem rado‑
ści i twórczości wybitnego kompozy‑
tora światowej sławy, kompozytora 
znanego i w Europie, i w Ameryce, 
i w Azji. Kompozytora dumy Polski – 
Krzysztofa Pendereckiego. Drogi Ma‑
estro, życzę Panu samych szczęśli‑
wych, wielu twórczych lat w kosmo‑

sie, który nazywa się Muzyką. To  najwyższy kosmos, 
to najwyższy byt twórczości na naszej Ziemi. Drogi Panie 
Penderecki, życzę Panu wielu szczęśliwych lat i mnogije, 
mnogije leta!

Łesia Dyczko – kompozytorka, Ukraina

(…) Czyniąc nowe – potrzebna jest od‑
waga, która jest Bożym darem. A Bo‑
ży Dar ma Maestro Penderecki. Życzę 
Mu wielu, wielu, wielu lat życia ziem‑
skiego. Duchowe życie będzie wiecz‑
ne. Mnogaja leta!

Zapro Zaprow – kompozytor,  
Macedonia 

(…) Szanowni Państwo. Jest to  dla 
mnie wielkie wyróżnienie, że w obec‑
ności tak znamienitej postaci jaką jest 
osoba profesora Krzysztofa Penderec‑
kiego, wspaniałego kompozytora, pe‑
dagoga, dyrygenta, został wykonany 
mój utwór… Dziękuję Państwu. 
I chciałem jeszcze bardzo serdecznie 
podziękować wspaniałemu chórowi 

z Sankt Petersburga z Konserwatorium i Panu dyrygentowi 
Antonowi Maksimowowi za wspaniałe przygotowanie dzi‑
siejszego koncertu.

Piotr Jańczak  – kompozytor, Polska

(…) Przyjechałem z Rosji, aby przeka‑
zać pozdrowienia od  Ministerstwa 
Kultury Rosji, od Związku Kompozy‑
torów Rosji, z których wielu – już no‑
we pokolenie – inspirowało się twór‑
czością Krzysztofa Pendereckiego. 
Przed chwilą zabrzmiał mój utwór. 
Zadedykowałem go po prostu: Krzysz‑

tofowi Pendereckiemu – Geniuszowi polskiej i światowej 
muzyki.

Anatolij Kisielow – kompozytor, Rosja 

(…) Szanowny Maestro Krzysztof Pen‑
derecki. Każdy z nas, każdy kto jest 
w tej sali, wszyscy wykonawcy i wszy‑
scy ludzie mogą powiedzieć, że żyją 
na Ziemi w epoce Krzysztofa Pende‑
reckiego.

Anton Maksimow – dyrygent chóru 
wykonującego jubileuszowy koncert

Bardzo dziękuję moim kolegom, młod‑
szym, za piękną muzykę, którą napi‑
sali. Wydaje mi się jednak, że muzy‑
ka wschodnia o wiele szybciej i lepiej 
się rozwija niż nasza zachodnia. Mó‑
wię oczywiście o muzyce sakralnej. 
Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi 
Buszko za zaproszenie mnie tutaj. Za‑
wsze chętnie przyjeżdżam, zresztą 

od lat, i też nie jest przypadkiem, że piszę dużo muzyki cer‑
kiewnej, ponieważ mój ojciec był z – to się nazywa teraz Za‑
chodnia Ukraina, w każdym razie on mi wszczepił miłość 
do tej muzyki. Jak słyszałem teraz „Mnogaja leta” to sobie 
pomyślałem, jak to można porównać z naszym prostym „Sto 
lat”? No nie! To jest ładniejsze, to jest wspanialsze. Bardzo 
serdecznie dziękuję.

Krzysztof Penderecki

Jeszcze raz serdecznie dziękuję kompo‑
zytorom. Dziękuję profesorowi Twar‑
dowskiemu, Łesi Dyczko, Anatolijowi 
Kisielowowi, Piotrowi Jańczakowi, Za‑
pro Zaprowowi, Teodorowi Zgurianu, 
Matuszce Julianii, Annie Hawryłeć, 
Wiktorowi Stepurko i oczywiście pro‑
fesorowi Pendereckiemu; Rektorowi St. 
Petersburskiego Konserwatorium 

i prof. Uspienskiemu oraz ich wspaniałemu Chórowi – wyko‑
nawcom koncertu – a także Antonowi Maksimowowi, tudzież 
Żannie Korotkiej, dzięki którym ten koncert się odbył. Dzię‑
kuję również Iwanowi Bogdanowowi i Akademickiemu Chó‑
rowi im. D. Bortniańskiego z Czernihowa za wykonanie kom‑
pozycji Anny Hawryłeć. Dziękuję serdecznie!

Mikołaj Buszko



8 • Gazeta Festiwalowa 2 (46)

Krzysztof Penderecki 
(1933–2020) 
Głośna nieobecność – odejście człowieka o tak nieprzeciętnej osobo‑
wości, jaką był Krzysztof Penderecki zawsze wywołuje zaskoczenie 
i poczucie dotkliwej pustki. Ta nagła nieobecność wydaje się wręcz nie‑
realna… Kompozytor zmarł w swoim domu w Lusławicach, 29 marca 
nad ranem, w wieku 86 lat. 

Jeszcze tak niedawno Festiwal Mu‑
zyki Cerkiewnej szczycił się moż‑
liwością posiadania tego wybitne‑

go nazwiska na liście przyjaciół impre‑
zy. Już samo pozyskanie dla Festiwalu 
– Hajnówka kompozytora tej miary, 
co  Krzysztof Penderecki było wyjąt‑
kowym sukcesem twórców i organiza‑
torów przeglądu. Patronat artystycz‑
ny nad imprezą, który maestro sprawo‑
wał od 2003 roku aż do chwili śmierci, 
a przede wszystkim premierowe wy‑
konania na Festiwalu jego wybitnych 
dzieł, wniosły nową wartość docenio‑
ną zarówno przez zwykłych entuzja‑
stów muzyki cerkiewnej, jak i znaw‑
ców przedmiotu. 

Krzysztof Penderecki w wywiadach 
prasowych niejednokrotnie podkreślał 
swoje emocjonalne związki z muzyką 
obrządku wschodniego. Muzyka cer‑
kiewna stała się dla kompozytora inspi‑
racją do stworzenia „Jutrzni”, jednego 
z najbardziej znaczących dzieł w jego 
dorobku artystycznym. Dla twórcy Fe‑
stiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnów‑
ka, dyrektora Mikołaja Buszki, „Jutrz‑
nia” to dzieło wyjątkowe. To właśnie 
fascynacja odtwarzanym przed laty 
z płyty analogowej niezwykłym utwo‑
rem, po pewnym czasie przekształci‑
ła się w pragnienie stworzenia imprezy 
prezentującej muzykę cerkiewną. 

Kuszenie mistrza 
Rozmowy z  mistrzem na  temat jego 
obecności na Festiwalu Muzyki Cer‑
kiewnej w Hajnówce trwały przez kil‑
ka lat. Pojawienie się wybitnego kom‑
pozytora na Festiwalu przyspieszył roz‑
wój festiwalowych wypadków. W roku 
2003 organizatorzy imprezy, chcąc 
obronić jej dotychczasową formu‑
łę i niezależność, zdecydowali o prze‑
niesieniu jej w całości do Białegostoku. 
Przesłuchania konkursowe i koncerty 

XXII Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka już 
w całości odbywały się w Filharmo‑
nii Białostockiej oraz Pałacu Branic‑
kich (do  2002 roku chóry występo‑
wały we wnętrzach Soboru św. Trójcy 
w Hajnówce). Od tej chwili organizato‑
rzy mogli też wpisać do programu Fe‑
stiwalu muzykę instrumentalno‑wo‑
kalną, która we wnętrzach cerkwi nie 
mogła być prezentowana. 

Dyrektor Festiwalu Muzyki Cer‑
kiewnej Mikołaj Buszko, tak oto wspo‑
mina ten decydujący moment (frag‑
ment wywiadu dla ArtPost): – „Kiedy 
w 1979 roku, z pomysłem organizacji 
świeckiej imprezy artystycznej prezen‑
tującej muzykę cerkiewną rozpoczyna‑
łem pracę w kulturze, wiedziałem już 
o „Jutrzni” Krzysztofa Pendereckiego. 
Można powiedzieć, że była ona przy‑
słowiowym „wiatrem w  plecy”. Póź‑
niej bezskutecznie prosiłem mistrza 
o udział w jury. Jeszcze raz przekaza‑
łem tę prośbę w czasie jego pierwszej 
wizyty w Białymstoku. Odpowiedział, 
że nie ma na to czasu, ale że śledzi nasz 
festiwal i przyjedzie, kiedy wykonamy 
jego „Hymn do św. Daniły”. Niestety, 
dzieło to – na chóry i orkiestrę sym‑
foniczną – nie mogło być wykonane 
w świątyni w Hajnówce, gdzie odby‑
wał się Festiwal. Okazja nadarzyła się 
wkrótce. Ówczesny dyrektor Filharmo‑
nii Podlaskiej Marcin Nałęcz‑Niesio‑
łowski podjął się zapewnienia orkiestry 
symfonicznej i wykonania „Hymnu”, 
pod warunkiem zagwarantowania mu 
chórów i obecności kompozytora. Do‑
dzwoniłem się do profesora i zapyta‑
łem, czy pamięta i czy dotrzyma słowa, 
które wypowiedział w czasie pierwsze‑
go pobytu w Białymstoku. Odpowie‑
dział, że tak. I słowa dotrzymał. 

I  tak oto, na  koncercie inaugura‑
cyjnym XXII Festiwalu w 2003 roku, 

poświęconym 70 rocznicy urodzin 
Krzysztofa Pendereckiego, na  estra‑
dzie Filharmonii Białostockiej poja‑
wił się sam jubilat, aby od pulpitu dy‑
rygenckiego poprowadzić swoje dzieło 
„Pieśń Cherubinów” („Iże Chieruwi‑
my”) w wykonaniu Chóru Kameral‑
nego Konserwatorium Moskiewskie‑
go. W programie wieczoru znalazł się 
także jego „Hymn do Świętego Dani‑
ły”, zrealizowany przez Chór Kame‑
ralny Konserwatorium Moskiewskie‑
go, Polski Chór Kameralny „Schola 
Cantorum Gedanensis” oraz Orkie‑
strę Filharmonii Białostockiej pod ba‑
tutą Marcina Nałęcz‑Niesiołowskiego. 
Był to zarazem pierwszy Festiwal, nad 
którym Krzysztof Penderecki objął pa‑
tronat artystyczny.

„Jutrznia”/Utrenija
Nie tylko z powodów sentymentalnych, 
ale też czysto muzycznych, wykonanie 
„Jutrzni” Pendereckiego podczas XXV 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w 2006 
roku, organizatorzy uważają za  swój 
najbardziej głośny sukces. Ze wzglę‑
du na wysoki stopień trudności dzie‑
ło to jest bowiem prezentowane bar‑
dzo rzadko. 

W  tym jednym roku Fundacja 
„Muzyka Cerkiewna” doprowadziła 
do dwukrotnej premiery dzieła – biało‑
stockiej oraz rosyjskiej. Pierwszy kon‑
cert odbył się 17 maja w Bazylice ar‑
chikatedralnej w Białymstoku: Orkie‑
strę Symfoniczną Opery i Filharmonii 
Podlaskiej poprowadził Marcin Nałę‑
cz‑Niesiołowski, partie chóralne wyko‑
nali soliści i chórzyści z Sankt Peters‑
burga – Chór Konserwatorium, Chór 
Smolnego Soboru, Chłopięcy Chór 
Uczelni Muzycznej im. Glinki. Nato‑
miast już 20 czerwca, dzięki zabiegom 
dyrektora Festiwalu i Biura Organiza‑
cyjnego imprezy „Jutrznię” – z ogrom‑
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nym sukcesem – zaprezentowano w So‑
borze Smolnym w Sankt Petersburgu 
w obecności kompozytora i wieloty‑
sięcznej publiczności. Było to drugie 
wykonanie tego utworu w Rosji (pierw‑
sze miało miejsce w 1995 roku w Mo‑
skwie), jednak dopiero tym razem dzie‑
ło zostało zaprezentowane w całości. 

„Jutrznia” Krzysztofa Pendereckie‑
go w kontekście Festiwalu Muzyki Cer‑
kiewnej w Hajnówce urasta do rangi 
symbolu. To dzieło inspirowane prawo‑
sławną liturgią Wielkiej Soboty, utwór 
niezwykły zarówno pod względem ar‑
tystycznym, jak i symbolicznym. 

Krzysztof Penderecki urodził się 
w Dębicy, miasteczku położonym nie‑
spełna 100 kilometrów od Krakowa, 
w  rodzinie o  wielokulturowych ko‑
rzeniach (polskich, ormiańskich i nie‑
mieckich). Ojciec kompozytora pocho‑
dził z  polskiej rodziny, mieszkającej 
na Ukrainie, i jak wspominał kompo‑
zytor: „Chrzczony był w cerkwi, a nie 
w kościele, bo koło Rohatynia, gdzie 
się urodził, po prostu nie było kościo‑
ła”. To ojciec zaszczepił w nim miłość 
do muzyki cerkiewnej. 

Penderecki dosyć długo i  staran‑
nie przygotowywał się do skompono‑
wania „Jutrzni”. – „Studiowałem staro‑
cerkiewny język i muzykę cerkiewną, 
badałem stosunek tekstu do frazy mu‑
zycznej. (...) Jutrznia, jej kształt, ściśle 
związana jest z tekstem. Nie wyobrażam 
sobie tłumaczenia tego na jakikolwiek 
inny język, czy napisania tego utworu 
bez tekstu” – mówił w wywiadzie dla 
miesięcznika „Teatr” (1973, nr 6).

Ludwik Erhardt w książce „Spotka‑
nia z Krzysztofem Pendereckim” opisał 
fenomen muzycznego języka „Jutrzni” 
w bardzo trafny sposób: – „ Kompozytor 
odwołuje się tu do świadomości i wrażli‑
wości słuchacza, dobywając z nich pokła‑
dy wzruszeń, sięgające poprzez nastrój 
starych ikon i atmosferę Bizancjum, aż 
do jakichś archetypów chrześcijańskich 
wyobrażeń religijnych. Sugestie te są sil‑
ne i wynikają z właściwości dźwięko‑
wych utworu, którego związek z kultu‑
rą prawosławia nie ogranicza się do tek‑
stu i wykorzystania cech fonetycznych 
języka starocerkiewnego. Kształt frazy, 
barwa brzmienia, ekstatyczny charakter 
wznoszących się linii melodycznych (…) 
– wszystko to tworzy oryginalny klimat 
dźwiękowy, w którym indywidualny styl 
kompozytora w sposób niedostrzegalny 
stapia się z elementami zaczerpniętymi 
z muzyki starocerkiewnej”.

Muzyka Krzysztofa Pendereckiego 
wielokrotnie gościła nie tylko w Sankt 
Petersburgu, ale także na innych naj‑
większych (i  najbardziej pożądanych 
przez artystów) estradach świata, 
od Ameryki Południowej po Nowy Jork, 
Londyn, Berlin, Paryż, czy Tokio. Prze‑
łamywała bariery religijne i kulturowe, 
środowiskowe i pokoleniowe. Fragmen‑
ty kompozycji Pendereckiego bardzo 
często pojawiały się, jako znaczący ele‑
ment produkcji filmowych czołowych 
reżyserów, m.in. Wajdy, Friedkina, Lyn‑
cha, Scorsese. W jednym z najgłośniej‑
szych swoich obrazów pt. „Lśnienie” 
Stanley Kubrick wykorzystał muzycz‑
ne cytaty m.in. z De natura sonoris I i II, 
Kanonu, Polimorfii i Utreniji II.

Kolejne spotkanie z mistrzem mia‑
ło miejsce podczas XXXII Edycji Fe‑
stiwalu – Hajnówka w 2013 roku, ro‑
ku jego 80. urodzin. Festiwal otworzył 
specjalnie na tę okazję przygotowany 
koncert „Krzysztofowi Pendereckiemu 
– współcześni kompozytorzy”. Chór 
Studentów Konserwatorium im. Rim‑
skiego‑Korsakowa z Sankt Petersbur‑
ga pod dyr. Antona Maksimowa wy‑
konał utwory dedykowane Jubilatowi, 
napisane na prośbę dyrektora Festiwa‑
lu przez europejskich kompozytorów: 
Ł. Dyczko, siostrę Julianiję (Denisową), 
A. Kisielewa, P. Jańczaka, Z. Zaprowa, 
T. Zgurianu, W. Stepurkę, R. Twardow‑
skiego. Po raz pierwszy wykonano rów‑
nież Psalm 129 – Iz głubiny wozzwach 
Pendereckiego, cerkiewną wersję Psal‑
mu 130 „De Profundis” z oratorium 
„Siedem bram Jerozolimy”.

XXXVII Festiwal w 2018 roku otwo‑
rzył koncert „Duchowość Rzeczypo‑
spolitej w Muzyce Cerkiewnej” w wy‑
konaniu Akademickiego Kameralne‑
go Chóru „Chreszczatyk” z  Kijowa 
pod dyr. Pawło Strucia. Kolejny ukłon 
w stronę mistrza: z okazji 85 urodzin 
Krzysztofa Pendereckiego w koncercie 
inauguracyjnym zabrzmiała cerkiew‑
na wersja jego Psalmu 130 z Oratorium 
„Siedem bram Jerozolimy”. A podczas 
zamykającego przesłuchania koncer‑
tu galowego, na prośbę dyrektora Fe‑
stiwalu, zaledwie po krótkiej próbie, 
cztery chóry prowadzone przez ukra‑
ińskiego dyrygenta Aleksieja Szamryc‑
kiego, wspólnie wykonały „Iże Chieru‑
wimy” Pendereckiego. Niezapomniany, 
mistrzowski popis. Ukazały się też trzy 
nowe płyty CD wydane przez Funda‑
cję „Muzyka Cerkiewna”, wśród nich 
„Muzyka cerkiewna Krzysztofa Pende‑

reckiego”, rejestracja utworów mistrza, 
wykonanych podczas Festiwalu.

Ogród jest jak symfonia
Mówiono o  nim, że był człowie‑
kiem dwóch pasji: muzyki i  ogro‑
dów. W 1976 roku osiedlił się w odre‑
staurowanym dworze w Lusławicach. 
Przy swoim domu stworzył wymarzo‑
ny ogród. „To jest moje szczęście, któ‑
re sobie wymyśliłem (...), miejsce, któ‑
re powoduje, że mam bardziej otwar‑
tą głowę” – mawiał. Zaczął tworzyć ten 
roślinny labirynt już jako dojrzały czło‑
wiek, bo w wieku 40 lat.

„To jest tak, jak z pisaniem utwo‑
rów: zawsze najpierw szkicuję całość, 
a dopiero potem piszę konkretne te‑
maty. (...) ten ogród jest jak niedokoń‑
czona symfonia. Jeszcze zawsze coś 
w nim można zmienić, dosadzić”. La‑
tami komponował swój ogród z logiką 
i konsekwencją wytrawnego architek‑
ta. Z każdej podróży koncertowej przy‑
woził drzewa i krzewy. Sam je sadził 
i pielęgnował. 

W Lusławicach udało mu się, wspól‑
nie z żoną Elżbietą Penderecką, zreali‑
zować również inne ważne marzenie: 
nieopodal dworu powstała prywat‑
na akademia muzyczna – Europejskie 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pende‑
reckiego, miejsce koncertów i spotkań 
młodych muzyków z całego świata.

„Wydaje mi się, że to co chciałem już 
osiągnąłem. Może z wyjątkiem dwóch 
rzeczy: w muzyce chciałbym dopiero 
skomponować coś ważnego, a ponie‑
waż ciągle piszę i wydaje mi się, że pi‑
szę coraz lepiej, jest to możliwe. Chciał‑
bym też posadzić w swoim ogrodzie 
wszystko, co w naszym klimacie ro‑
śnie. (...) Być może nie zdążę zebrać 
wszystkich drzew, ale będę je  sadził 
do końca życia...” – powiedział w jed‑
nym z  wywiadów. 

W  2010  r. Krzysztof Penderecki 
stworzył melancholijny, przejmują‑
cy cykl pieśni do tekstów polskich po‑
etów. Jeden z wierszy, który posłużył 
mu za tytuł całości, zaczyna się w na‑
stępujący sposób: „Powiało na  mnie 
morze snów...”. Dzisiaj słowa te brzmią 
jak pożegnanie ze światem. 

Olga Pacewicz
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Maestro
Odszedł od nas Maestro Krzysztof Penderecki, wielki i niezrównany 
kompozytor, pedagog, wspaniały człowiek, jeden z najbardziej cenio‑
nych na świecie polskich kompozytorów, który swoją twórczością za‑
chwycał cały świat.

Człowiek:
skromny, pokorny i  krytyczny wo‑
bec siebie i  swojej twórczości. Pry‑
watnie‑pogodny, z ogromnym poczu‑
ciem humoru, osobowość wielostron‑
na, człowiek renesansu, znawca sztuki. 
W  jednej osobie architekt 30 hekta‑
rowego ogrodu arboretum w  Lusła‑
wicach ‑kompozytor, którego więk‑
szość dzieł powstało w jego Dworku 
w Lusławicach, a „jego” drzewa były 
inspiracją jego kompozycji ‑kolekcjo‑
ner zegarów.

Kompozytor
„Artysta musi dojść do ściany i prze‑
kroczyć granicę (…) ‑tak mówił o so‑
bie Maestro K. Penderecki. 

Jego credo życiowe znalazło od‑
zwierciedlenie w wszechstronnej twór‑
czości. Jego muzyka jakże różnorodna 
jest spektakularnie zmienna, wielowar‑
stwowa, a  tym samym fenomenal‑
na i zjawiskowa. Budzi szereg emocji 
ludzkich: przyciąga, zachwyca, fascy‑
nuje, porusza najgłębsze pokłady psy‑
chiki człowieka a jednocześnie budzi 
protest, respekt i strach. K. Penderec‑
ki sięgnął w swojej twórczości progu 
najwyższej doskonałości poprzez oso‑

biste wypowiedzi muzyczne za  po‑
mocą niekonwencjonalnych środków 
kompozytorskich. Na początku swo‑
jej twórczości, odważny w  środkach 
wyrazu, sięgał do  tego, co nieznane, 
czego jeszcze dotąd nie było. W par‑
tiach chóralnych pojawiły się określe‑
nia: grido, sussurando, risato, fischio 
niemające nic wspólnego ze śpiewem. 
Instrumenty orkiestrowe posługiwały 
się efektami zgrzytu, szarpania, dra‑
pania, grania na strunniku itd.. Dzikie 
brzmienia i brzydkie muzyczne cytaty 
znalazły w muzycznych konstrukcjach 
swoje miejsce. Ekspresja i sonorysty‑
ka połączyły się w symbiozie z relikta‑
mi brzmień tradycyjnych sięgając głę‑
bokiej sfery osobowości i ludzkiej eg‑
zystencji.

Muzyka, pełna emocji i zaskocze‑
nia, spełniała swoją misję, eksploru‑
jąc buntem, marzeniami kompozyto‑
ra o wyzwoleniu z narzuconych przez 
socrealizm zasad. Po nurcie awangardy 
lat 50. XX wieku nastąpił w jego twór‑
czości zwrot ku tradycji. 

Maestro a chór Opery 
i Filharmonii Podlaskiej 
Europejskiego Centrum Sztuki 

imienia Stanisława Moniuszki 
w Białymstoku
Profesor K. Penderecki z wielką przy‑
jemnością przyjeżdżał do Białegosto‑
ku. Mówił, że „Białystok jest miastem, 
które żyje muzyką. Jest ważnym miej‑
scem na muzycznej mapie Polski. Jest 
tu znakomity chór (…)”. 

Pierwszy kontakt to 2007 rok, wyko‑
nanie jego VIII Symfonii „Pieśni prze‑

mijania”, symfonii o jego „lusławickich 
drzewach” przez Orkiestrę i Chór Ope‑
ry i Filharmonii Podlaskiej. Wielka oba‑
wa artystów chóru przed pierwszą próbą 
z Maestro okazała się początkiem naszej 
„muzycznej drogi” z muzyką kompozy‑
tora. Z wielką atencją podchodziliśmy 
do każdej prezentacji Jego dzieł, wyko‑
nując m.in.: VII Symfonię „Pieśni prze‑
mijania”, VIII Symfonię „Siedem Bram 
Jerozolimy”, Psalmy Dawidowe, Hym‑
ny do Św. Wojciecha i Św. Daniła, „Pol‑
skie Requiem”, Credo, Te Deum, Pasję 
wg Św Łukasza, utwory na chór miesza‑
ny a ca ppella. Pamiętny koncert ”Przy‑
jaciele chóru OiFP”, który miał miejsce 
w FB w 2009 roku, zaowocował obec‑
nością samego kompozytora. Maestro 
był naszym przyjacielem, kapłanem na‑
szego artyzmu, zawsze witający uśmie‑
chem każdego z wykonawców.

Violetta Bielecka 
dyrygentka  

Chóru Opery 
i Filharmonii 

Podlaskiej, 
profesor Filii 
Uniwersytetu 

Muzycznego 
F. Chopina 

w Białymstoku
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Magnetyzm i siła 
postrzegania
Moje wspomnienia o wybitnej artystycznej postaci XX–XXI wieku – 
Krzysztofie Pendereckim nie będą snuciem wniosków z dziedziny mu‑
zykologii, nie będą też analizą jego twórczego stylu komponowania 
czy też poszczególnych utworów. Nazbyt to wielka postać, jak dla mo‑
jego skromnego doświadczenia kontaktów z jego muzyką, jak i z nim 
samym osobiście. 

Tym bardziej że o Pendereckim 
powstało i  powstanie jeszcze 
dużo tekstów autorstwa zarów‑

no polskich, jak i  światowych profe‑
sjonalnych krytyków muzycznych, ale 
też różnych amatorów, którzy piszą je‑
dynie, ale nie dotykali jego dźwięków 
ani własnymi rękoma, ani sercem. 
A to właśnie przez kontakt z obrazami 
dźwiękowymi można o ich autorze do‑
wiedzieć się więcej niż w jakikolwiek 
inny sposób. Zadanie, które tu sobie 
wyznaczam, jest bardziej skromne, acz 
nie mniej ważne. Jest to ocena wpły‑
wu twórczości Krzysztofa Penderec‑
kiego na współczesne życie muzyczne, 
na mnie osobiście, oraz osoby, z który‑
mi pracuję. Nie dążę do ostatecznych 
wniosków. Fakty i zdarzenia, z który‑
mi się zetknąłem będę opisywać tak, 
jak je widziałem. 

Po raz pierwszy znajomość z Krzysz‑
tofem Pendereckim zawarłem nie osobi‑
ście, ale poprzez partyturę jego utworu. 
Wiele lat temu, pewien mój znajomy dy‑
rygent podarował mi nuty, wśród któ‑
rych były również zapisy nutowe mu‑
zyki, wówczas już znanego na świecie, 
kompozytora Krzysztofa Pendereckie‑
go. W tych czasach, takie zapisy nutowe 
uważane były u nas za bardzo ekstra‑
waganckie. Oprócz tradycyjnego zapi‑
su nutowego – można tam było zna‑
leźć cały system umownych znaków, 
graficznych, literowych, cyfrowych; 
czyste, niezapisane przestrzenie papie‑
ru, bez zapisu nutowego w przerwach 
itd. Po  wielu latach, w  czasie pierw‑
szej wizyty maestro w Kijowie w 1999 
roku, na  jednej z  konferencji praso‑
wych (na której również byłem obec‑
ny) Krzysztof Penderecki przyznał, że 
podobnie jak wszyscy młodzi kompo‑
zytorzy, przeszedł swoją drogę w po‑

szukiwaniu twórczego stylu i samego 
siebie. Mówił o tym z poczuciem humo‑
ru i zakończył mniej więcej tak: „Wcze‑
śniej pisałem muzykę do góry nogami, 
a obecnie wydaje mi się, że piszę do gó‑
ry głową”. Konferencja odbywała się 
w Filharmonii Kijowskiej, w obecności 
dużej ilości dziennikarzy, kompozyto‑
rów i muzykologów. Przybycie do Ki‑
jowa tak znacznej osobistości wywoła‑
ło wielkie poruszenie. Narodowy Chór 
Ukrainy „Dumka”, pod moim kierow‑
nictwem, przygotowywał się do wyko‑
nania znakomitego utworu Krzyszto‑
fa Pendereckiego „Credo” na solistów, 
orkiestrę symfoniczną, chór miesza‑
ny i chór chłopięcy. Wykonawcy: Na‑
rodowy Chór Ukrainy „Dumka”, chór 
chłopięcy Kijowskiej średniej szko‑
ły muzycznej im. M. Łysenko. Grupa 
wspaniałych polskich solistów przyby‑
ła razem z Maestro. Byli to: Bożena Ha‑
rasimowicz – Haas, Izabella Kłosińska, 
Bogna Bartosz, Adam Zdunikowski, 
Piotr Nowacki. Zostali gorąco przyjęci 
przez kijowską publiczność. W przed‑
dzień koncertu, podczas próby gene‑
ralnej sala była pełna muzyków, kom‑
pozytorów, muzykologów, studentów 
konserwatorium muzycznego. Wszy‑
scy z  zachwytem przyjmowali każdy 
jego gest nieco specyficznego sposobu 
dyrygowania, czy też każde słowo jego 
uwag. Jako artystyczny kierownik chó‑
ru, miałem szczęście twórczego kontak‑
tu z maestro i z zadowoleniem przyjmo‑
wałem jego autorskie uwagi. Wrażenie 
robiły jego delikatność i  inteligencja. 
Zauważyłem wówczas, że maestro pra‑
wie w ogóle nie odpoczywał. W prze‑
rwach zajmowali go nie zawsze taktow‑
ni ludzie, a mimo to znajdował czas, aby 
zapisywać w swoim notesie jakieś te‑
maty muzyczne oraz idee być może ko‑

lejnych muzycznych utworów. A potem 
znów kontynuował próbę. 

Koncert, który miał miejsce w mar‑
ca 1999 roku, okazał się być ogromnym 
sukcesem. W historii chóru „Dumka”, 
w moim osobistym życiu, oraz w mu‑
zycznym życiu Ukrainy odbyło się bar‑
dzo ważne wydarzenie artystyczne, 
które szczęśliwie miało następnie wie‑
loletnią kontynuację. Również maestro 
był najprawdopodobniej zadowolony, 
bo w przyszłości czekały na nas nowe 
przepiękne twórcze projekty. 

Jednym z  pierwszych projektów 
„Dumki” z  muzyką Pendereckiego, 
oprócz „Credo”, było wykonanie w Ki‑
jowie jego 8 Symfonii do wierszy nie‑
mieckich i austriackich poetów. Wia‑
domym jest, że ze swoich licznych mu‑
zycznych podróży po świecie, Maestro 
przywoził drzewka różnych odmian 
do swego wielkiego parku. Myślę, że 
ta fascynacja zainspirowała go do te‑
matu życia: rozwoju i śmierci drzew, 
filozofii istnienia w świadomości czło‑
wieka, wspólnoty czasu i duszy u drzew 
i  ludzi. „Komponowałem tę muzykę 
w parku…” – przypominał sam Ma‑
estro. Skomplikowany i ciekawy temat. 
O ile teksty były po niemiecku, musie‑
liśmy więcej popracować nad wymową. 
Na szczęście, jeszcze przed spotkaniem 
z orkiestrą, Maestro osobiście praco‑
wał nad swoją muzyką u nas w siedzi‑
bie „Dumki”. Oprócz sali prób użyczy‑
łem mu swojego gabinetu. W ten spo‑
sób miałem szczęście poznać go bliżej 
i raz jeszcze przekonać się o jego ludz‑
kiej dobroci, posiadanej wiedzy i mą‑
drości. Odczuwało się jego ogromny 
magnetyzm i siłę muzycznego postrze‑
gania świata. W  tych dniach zrobi‑
łem wiele fotografii podczas jego prób 
z chórem, spotkań z prasą, oraz w gabi‑
necie. Podczas kolejnej wizyty „Dum‑
ki” w Polsce, poprzez jego żonę Elżbietę 
przekazałem mu jeden z takich portre‑
tów. Inny portret sam maestro podpi‑
sał mi w  szczególny sposób. Napisał 
na nim kilka nut z datą i podpisem. 
Portret ten do dziś wisi w moim gabi‑
necie. Na pamiątkę tych wspaniałych 
prób maestro sfotografował się z całym 
zespołem „Dumki”. Część tych oraz in‑
nych fotografii z przyjemnością prze‑
kazuję organizatorom Festiwalu Mu‑
zyki Cerkiewnej „Hajnówka”. 

Pierwsze wykonanie 8 Symfonii 
Pendereckiego w  Kijowie odbyło się 
16 sierpnia 2006 roku i było wielkim 
sukcesem. W koncercie udział wzięli: 
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Symfoniczna orkiestra Filharmonii Ki‑
jowskiej, „Dumka”, soliści: Iwona Hos‑
sa, Agnieszka Rehlis (Polska) i Thomas 
Bauer (Niemcy). 

Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Haj‑
nówka” jest bardzo popularny na Ukra‑
inie. Niemal wszystkie najlepsze zespo‑
ły Ukrainy brały w nim udział. Wiele 
z nich zdobyło wysokie nagrody i god‑
nie wystąpiło obok chórów polskich, 
białoruskich, rosyjskich, bułgarskich, 
serbskich, oraz z wielu innych krajów 
świata. W 2007 roku Narodowy Chór 
Ukrainy wziął udział w Festiwalu, wy‑
stępując w roli gościa. W ramach kon‑
certu inaugurującego Festiwal wykonał 
genialny utwór muzyki prawosławnej 
S. Rachmaninowa „Wsienocznoje Bdie‑
nije” op. 37, a także „Nynie otpuszcza‑
jeszy” K. Szymanowskiego – wielkie‑
go polskiego kompozytora urodzonego 
na Ukrainie, żyjącego wśród prawo‑
sławnych, co w pewnej mierze znalazło 
odbicie w jego kompozytorskiej twór‑
czości. W  tym kontekście nie dziwi 
wcale, że inny wielki polski kompozy‑
tor K. Penderecki był Patronem Festi‑
walu „Hajnówka”. Obecność u Pende‑
reckiego utworów muzyki cerkiewnej 
a cappella potwierdza tę tezę. Maestro 
opowiadał, że jego dziadek był gre‑
ko‑katolickim księdzem na Ukrainie, 
we wsi w obecnym Obwodzie Iwano‑
frankowskim (wówczas Stanisławow‑
skim). Opowiadał również, że intere‑
sował się tą wsią i zdziwił się faktem, 

że „połowa wsi nosi nazwisko Pende‑
recki”. 

Wróćmy do postaci Maestro, jako 
artysty, do jego absolutnego autoryte‑
tu znajdującego uznanie wśród zawo‑
dowych muzyków, instrumentalistów, 
wokalistów. To właśnie wykonawcy ma‑
ją bezpośredni stosunek do każdego au‑
tora, to właśnie oni swoimi instrumen‑
tami i głosami odtwarzają jego zamy‑
sły, oraz znajdują się najbliżej odległości 
jego duszy. Często to wykonawcy de‑
cydują o dalszym losie utworu, a nie‑
kiedy też o  losie kompozytora. Przy‑
pominam sobie wykonanie wspaniałej 
partytury – skarbu muzyki sakralnej 
XX wieku „Pasji według św. Łukasza” 
K. Pendereckiego w Sali Filharmonii 
Warszawskiej. Wielka orkiestra, trzy 
chóry mieszane, chór chłopięcy, soli‑
ści. Dramaturgia, faktura, tembr, kon‑
strukcje rytmiczne – bardzo skompli‑
kowana partytura. Wstępne próby pro‑
wadził asystent Pendereckiego Maciej 
Tworek – bardzo dobry dyrygent, emo‑
cjonalny, dynamiczny ze świetnym wy‑
czuciem muzyki. Ale kiedy za pulpitem 
dyrygenta stanął sam mistrz‑ wszystko 
się zmieniło, zabłysło innym światłem 
i stało się tą prawdą, którą stworzył sam 
maestro Krzysztof Penderecki. Magne‑
tyzm i siła jego osobowości były fanta‑
styczne. Bo w jego muzyce była wiel‑
ka prawda i tylko on mógł ją wysłowić.

Przypominam sobie jeszcze jeden 
projekt z 2014 roku. Lwów. III Między‑
narodowy Festiwal „Odkrywamy Pa‑

derewskiego” (kolejnego znanego Po‑
laka urodzonego na Ukrainie). Koncert 
dwóch kompozytorów i dwóch dyry‑
gentów: K. Pendereckiego z Polski i M. 
Skoryka z Ukrainy. „Dumka” z Pende‑
reckim śpiewa „Credo”. Pełna sala Ope‑
ry Lwowskiej; nadzwyczajnie podnio‑
sła emocjonalnie atmosfera wśród pu‑
bliczności, oraz wykonawców. Nikt 
nie mógł wówczas sobie wyobrazić, że 
obaj ci giganci opuszczą ten świat nie‑
mal jednocześnie w tym samym roku. 

Tak się stało, że spośród utwo‑
rów Pendereckiego, „Dumka” najczę‑
ściej wykonywała „Credo”. Tak też by‑
ło podczas ostatniej wizyty maestro 
w Kijowie w 2018 roku na festiwalu” 
Kyiv Music Fest XXIX”. Próby na sce‑
nie Filharmonii Kijowskiej prowadził 
asystent Maciej Tworek. Maestro sie‑
dział na  sali. Podczas koncertu wy‑
szedł na scenę, poprowadził kilka czę‑
ści i przekazał batutę. Marcin Tworek 
kontynuował. Owacje po koncercie by‑
ły długie i burzliwe. Kijowska publicz‑
ność przyjmowała go, jak wielkiego 
znanego mistrza i od dawna bliskiego 
człowieka. Miałem również takie od‑
czucia. Po koncercie, podczas przyję‑
cia wydanego na jego cześć, Maestro 
był zadowolony, spokojny i  nadzwy‑
czaj przyjazny. Miałem szczęście oso‑
bistej rozmowy. Wyraził życzenie, aby 
„Dumka” dokonała nagrań wszystkich 
jego utworów a capella, pani Elżbieta 
zaprosiła zaś na Beethovenowski festi‑
wal do Polski. 

Autor i Państwo Pendereccy, Odessa, 2019 r.
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Świętej Pamięci 
Krzysztofa 
Pendereckiego
Wielki Maestro pozostał w mojej pamięci jako Człowiek o wyjątkowej 
subtelności, a jednocześnie bardzo silnej woli i duchu. Pozornie spo‑
kojny, powściągliwy, ale na próbach stawał się wrzącym wulkanem 
o bezgranicznej wyobraźni i pasji.

Spotykając się z  Nim na  koncer‑
tach światowej sławy Międzyna‑
rodowego Festiwalu Muzyki Cer‑

kiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, 
który odbywał się pod Jego artystycz‑
nym patronatem, dostrzegałam wiel‑
ki szacunek i miłość, z jaką traktowali 
Go chórmistrzowie i śpiewacy z całego 
świata. Społeczeństwo miasta i my ju‑
rorzy, cieszyliśmy się, że Go widzimy, 
rozmawiamy z Nim, słuchamy Jego rad 
i komentarzy.

Poznałam Go również w  Kijowie 
na próbach i koncercie Jego wybitne‑
go dzieła „Credo” w wykonaniu naj‑
lepszych zespołów Ukrainy – słynne‑
go Chóru Narodowego „Dumka” pod 
dyrekcją Eugeniusza Sawczuka oraz 
wspaniałej Narodowej Orkiestry Sym‑
fonicznej Ukrainy pod batutą Maestro 
oraz asystentów. Koncert odbył się 
w Sali Kolumnowej im. Mykoły Łysen‑
ki Narodowej Filharmonii Ukrainy – 

w jednej z najlepszych sal akustycznych 
na Ukrainie. Sukces był niezwykły! 

Sytuacja przypomniała mi innego 
wielkiego kompozytora Ukrainy Bo‑
rysa Latoszynskiego, który również 
często dyrygował własnymi utworami 
symfonicznymi. 

Maestro Penderecki przez dziesię‑
ciolecia był Panem myśli muzycznego 
wszechświata, gloryfikował słowiańską 
duszę, jej mentalność, wyobraźnię, du‑
chowość – tak jak drugi wielki Polak, 
śp. Papież Jan Paweł II.

Krzysztof Penderecki to duma Pol‑
ski. Genialny kompozytor, filozof‑hu‑
manista, niezrównany profesjonalista 
– szlachetny, szczery człowiek. Takim 
pozostanie On w mojej pamięci i w pa‑
mięci muzyków całego świata.

Łesia Dyczko, 
kompozytor, profesor, Ludowy 

Artysta Ukrainy, 
laureatka Narodowej Nagrody 

im. T. Szewczenko

Na początku 2019 roku rozpoczę‑
liśmy rozmowy na temat wykonania 
w Odessie wybitnego utworu K. Pen‑
dereckiego „Siedem Bram Jerozolimy”, 
skomponowanego na zamówienie Jero‑
zolimy z okazji 3 tysięcy lat historii te‑
go miasta. Ideę wykonania w Odessie 
tego monumentalnego dzieła podsunął 
artystyczny kierownik odeskiej symfo‑
nicznej orkiestry filharmonii obywatel 
USA Hobart Earle, który już od daw‑
na pracuje w Odessie. Pierwsza data, 
zaproponowana przez organizatorów 
na maj, „Dumce” nie pasowała. Mieli‑
śmy poważne zobowiązania w Egipcie 
i Holandii. W końcu, wszyscy zgodzi‑
li się na 2 grudnia 2019 roku. 

Partytura tego utworu jest skom‑
plikowana: wielka orkiestra, podwój‑
ny chór, soliści, recytator. Maestro wy‑
korzystał też specjalne instrumenty – 
tubafony. Instrumenty te przywieziono 
z Polski. Stamtąd też przyjechali grają‑
cy na nich muzycy – perkusiści. Przed 
nami było jeszcze jedno spotkanie 
z maestro Krzysztofem Pendereckim. 
W 2019 roku Narodowy Chór Ukra‑
iny „Dumka” świętowała swoje stule‑
cie. Z  okazji tej rocznicy, Narodowy 
Bank Ukrainy wyemitował specjalną 
jubileuszową monetę. W imieniu chó‑
ru wręczyłem Maestro tę monetę pod‑
czas naszego pierwszego spotkania 
w Odessie. Próby i koncert prowadził 
Hobart Earle. Maestro z żoną i przed‑
stawicielami polskiej strony byli obec‑
ni na sali. Odeska premiera „Siedmiu 
Bram Jerozolimy” była wielkim sukce‑
sem, a specjalne brawa skierowane były 
do autora – Krzysztofa Pendereckiego. 
Po koncercie zorganizowano przyjęcie 
na cześć gościa i jego żony. Żegnając 
się, zwróciłem się do maestro z pozdro‑
wieniami i podziękowaniem w imie‑
niu „Dumki”, siebie i muzyków Ukra‑
iny. Maestro wstał i podszedł do mnie 
razem z żoną Elżbietą. Sfotografowali‑
śmy się razem. Pożegnaliśmy się, jak, 
się okazało – na zawsze. 

Jewhen Sawczuk 
Dyrektor Generalny i Artystyczny 

oraz główny dyrygent Narodowego 
Zasłużonego Chóru Ukrainy 

„Dumka”, Prezes Związku Muzyków 
Ukrainy 

PS Wszystkie informacje 
o Krzysztofie Pendereckim i jego 

duszy są w jego muzyce. Kto potrafi 
ją usłyszeć – ten dowie się i usłyszy 

wszystko! 

Tłumaczenie: Paweł Buszko
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Krzysztof Penderecki 
w oczach białoruskich 
muzyków
Trudno jest mówić lub pisać „był” o osobie, która do niedawna kom‑
ponowała muzykę, przygotowywała premiery, występowała, uczyła, 
inspirowała i wspierała utalentowanych, ambitnych i nieobojętnych 
wobec kultury ludzi z różnych krajów.

Krzysztofa Pendereckiego po‑
znałam w 2003 roku na Mię‑
dzynarodowym Festiwalu Mu‑

zyki Cerkiewnej „Hajnówka” w  Bia‑
łymstoku. Legendarny kompozytor 
po raz pierwszy uczestniczył w otwar‑
ciu Festiwalu, jako jego Patron Arty‑
styczny. Maestro przyjął zaprosze‑
nie do udziału w Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Haj‑
nówka” od dyrektora Mikołaja Busz‑
ko w trudnym okresie.

Stało się tak, że Festiwal Muzyki 
Cerkiewnej, który odbywał się w Haj‑
nówce od 1982 roku z inicjatywy i pod 
kierownictwem dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury Mikołaja Buszko, mu‑
siał się z tego miasta przenieść. Festi‑
wal, który w różnych formach istniał 
przez wiele lat w Białymstoku przeniósł 
się tam w całości 

Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Haj‑
nówka” w Białymstoku wprowadził no‑
wy format Festiwalu: odtąd odbywał 
się on w Filharmonii Podlaskiej i mu‑
siał potwierdzić swój autorytet nie tyle 
w kontekście międzynarodowym (mię‑
dzynarodowy autorytet M. Buszko był 
bardzo wysoki), ale raczej w ekumenie 
kultury polskiej. Właśnie wtedy twarzą 
Festiwalu został Krzysztof Penderecki.

Maestro ogłosił swoją decyzję o ob‑
jęciu Patronatem Artystycznym Festi‑
walu „Hajnówka” w Białymstoku pod‑
czas koncertu inauguracyjnego oraz 
zaprezentował swoje dzieła – „Hymn 
do Św.Daniiła” oraz opartą na tekstach 
kanonicznych Kościoła Prawosławne‑
go „Chieruwimskuju Piesń”. Ta  mu‑
zyka przeszyła publiczność na wskroś. 
Widownia była w zachwycie.

Później, podczas bankietu, gdy dy‑
rektor Festiwalu Mikołaj Buszko przed‑
stawił mnie legendarnemu kompozyto‑

rowi, z trudem odnajdywałam słowa, 
ponieważ patrząc na  Pana Profesora 
słyszałam jego muzykę – nie tylko tę, 
która zabrzmiała na koncercie, ale tak‑
że tę, która słyszałam wcześniej – „Tren 
– Ofiarom Hiroszimy”, „Pasja według 
św. Łukasza”… Dźwięki zlały się w mo‑
jej głowie i połączyły z jakimś rodza‑
jem powitania i, co najważniejsze, z in‑
tonacją Maestro. Widziałam i słysza‑
łam człowieka niezwykle taktownego, 
uważnego na wszystkich i prostego. Ani 
jednego nieszczerego dźwięku (w twór‑
czości i osobistej intonacji), pompatycz‑
nego lub aktorskiego gestu, fałszywej 
nuty… Był tu i teraz na swoim miejscu; 
wydawało się, że Maestro wypełnia wo‑
lę Bożą zarówno w muzyce, jak i w oso‑
bistej komunikacji, pomagając ludziom 
zrozumieć Opatrzność.

W  chwili obecnej, kiedy Maestro 
jest tam, gdzie nie istnieje czas i prze‑
strzeń, jego decyzja o wsparciu i opie‑
ce nad projektem pana Mikołaja Busz‑
ko pojawia się przed nim jasno i wy‑
raźnie w świetle Prawdy.

Białoruscy muzycy dobrze znają 
i  wykonują muzykę Krzysztofa Pen‑
dereckiego. Przedstawiam Czytelni‑
kowi opinie niektórych z nich.

Słynny białoruski kompozytor 
Wiktor Kopytko podkreślił, że Krzysz‑
tof Penderecki jest muzykiem o feno‑
menalnym talencie, wiele zrobił dla 
rozwoju współczesnej muzyki biało‑
ruskiej. W okresie zimnej wojny, kie‑
dy obywatele radzieccy żyli za  żela‑
zną kurtyną, białoruscy muzycy nie 
słyszeli muzyki Stockhausena, Boule‑
za, Ivesa i innych współczesnych kom‑
pozytorów. Studenci Konserwatorium 
(przyszli kompozytorzy) mogli trochę 
posłuchać współczesnej muzyki pol‑
skiej, której nagrania (płyty) znajdo‑

wały się w  zbiorach ich nauczyciela, 
kompozytora Eddy Tyrmanda. W ten 
sposób studenci poznawali muzykę 
K. Pendereckiego, zgłębiali jego myśl 
kompozytorską, technikę, co niewąt‑
pliwie korzystnie wpłynęło na kształ‑
towanie stylistyki współczesnego bia‑
łoruskiego języka muzycznego. Muzy‑
ka K. Pendereckiego była prawdziwym 
akustycznym przełomem, bezpośred‑
nim wątkiem w  muzyczne kontek‑
sty. Białoruscy kompozytorzy usły‑
szeli i zaakceptowali tę nową estetykę 
i styl, o czym świadczą takie utwory 
jak „Requiem” Ludmiły Szleg, „Cha‑
tyń” Wiktora Wojcika.

Krzysztof Penderecki był niewątpli‑
wie wybitnym dyrygentem. Jego inter‑
pretacja muzyki współczesnej – wła‑
snej i cudzej – otworzyła drzwi do in‑
nych światów. W. Kopytko wspomina, 
że   w latach 70. w magazynie „Życie mu‑
zyczne” przeczytał słowa K. Penderec‑
kiego, że najlepszą partyturą jest par‑
tytura baletu „Dziadek do orzechów” 
P.  Czajkowskiego. Wiktor Nikołaje‑
wicz (miłośnik muzyki współczesnej, 
który w tym czasie bardzo lubił muzy‑
kę Onnegera) był zaskoczony tymi sło‑
wami słynnego dyrygenta‑kompozyto‑
ra i zaczął studiować partyturę P. Czaj‑
kowskiego. Wtedy zrozumiał i do dziś 
jest pewien, że K. Penderecki miał ra‑
cję: w rzeczy samej, partytura „Dziad‑
ka do orzechów” jest niezrównana.

Kompozytor Jewgienij Popławski 
wielokrotnie spotykał się z/Krzyszto‑
fem Pendereckim na festiwalach muzy‑
ki współczesnej – Warszawska Jesień, 
Krakowskim Festiwalu. Ich utwory 
zostały wykonane na  koncercie po‑
święconym 1000 – leciu miasta Gdań‑
ska (1997). Z inicjatywy K. Penderec‑
kiego włączono do programu koncer‑
tów utwory kompozytorów z krajów 
ościennych. Idea ta została podtrzyma‑
na również podczas ostatniego Kongre‑
su Związku Kompozytorów Polskich, 
którego Maestro był honorowym prze‑
wodniczącym od 2017 roku: na  sesji 
Kongresu zabrzmiały różne fanfary – 
stworzone przez kompozytorów z kra‑
jów sąsiadujących z Polską.

Osobowość K. Pendereckiego była 
niezwykle wszechstronna. Kompozy‑
tor posiadał ogromną siłę woli: potrafił 
„zawrócić” swoją twórczość z awangar‑
dy na neoromantyzm, neobarok. Sta‑
jąc się sławnym kompozytorem awan‑
gardowym, K. Penderecki radykalnie 
zmienił swoją drogę i dał twórczy im‑
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puls, który przyjęło wielu kompozyto‑
rów z całego świata.

Dyrygentka chóru studenckie‑
go Białoruskiej Państwowej Akade‑
mii Muzyki Inessa Bodiako wykonała 
„Pieśń Cherubinów” K. Pendereckiego 
z różnymi zespołami. Jest pewna, że   K. 
Penderecki słyszy kosmos i czas, jego 
myśl „przeszywa” przestrzeń, jak pro‑
mienie słoneczne przenikają kosmicz‑
ną noc. Potwierdza to jego „Pieśń Che‑
rubinów”, której forma muzyczna po‑
rządkuje przestrzeń i czas, przyczynia 
się do niewytłumaczalnego przeżycia 
metafizycznego.

„Pieśń Cherubinów” K. Pende‑
reckiego przypomina szkatułkę z se‑
kretem. Monofoniczny temat utwo‑
ru – przenikliwy, cierpki, archaiczny 
– ujawnia się, odradza, polifonicznie 
rozwarstwia się na  trzy‑czterogłosie, 
powtarzając historyczną ścieżkę śpie‑
wu prawosławnego od starożytnej tra‑
dycyjnej intonacji po partie i polifonię 
chórów, a następnie, wypełniony no‑
woczesnymi intonacjami i  rytmami, 
przenosi słuchacza w doskonały świat 
i otrzymuje pełny, istotny wyraz.

Rękopisy „Pieśni Cherubinów” 
przywiózł na Białoruś w latach 2000. 
profesor Wiktor Rowdo, otrzymał 
je od samego kompozytora. Opracował 
i wykonał ten utwór z chórem Radia 

i Telewizji Białorusi. Później I. Bodia‑
ko wykonała go z chórem kameralnym 
„Cantemus”. Zbudować zespół wokal‑
no‑intonacyjny (z  uwzględnieniem 
akustyki w  różnych salach), znaleźć 
odpowiednią barwę w chórze złożo‑
nym z dwudziestu śpiewaków – to by‑
ło dość trudne zadanie. Doświadcze‑
nie wykonania „Pieśni Cherubinów” 
K. Pendereckiego z niewielkim chórem 
stało się etapem zrozumienia i usłysze‑
nia tej muzyki przez dyrygenta. Kolej‑
ny etap zrozumienia praw muzycznego 
wszechświata K. Pendereckiego odbył 
się w chórze studenckim Białoruskiej 
Państwowej Akademii Muzycznej pod 
dyrekcją I. Bodiako, który w 2016 ro‑
ku z wielkim sukcesem wykonał „Che‑
rubinów” w Sali Wielkiej Konserwato‑
rium Moskiewskiego.

Muzyka utworów Pendereckiego 
oparta na tekstach kanonicznych Ko‑
ścioła Prawosławnego jest niezwykła 
i nie odpowiada tradycyjnym wyobra‑
żeniom o muzyce cerkiewnej, która po‑
winna całkowicie podporządkować się 
słowu i tylko je interpretować. Kom‑
pozytor pokazuje, że zasada ta nie jest 
bezwarunkowa: jego muzyka towarzy‑
szy, ogrywa słowo, ale mu nie podle‑
ga. Muzyka odpowiada słowu, powsta‑
je dzięki słowu, ale powstając, zaczy‑
na żyć własnym życiem i nim żyje. Dla 

każdego słowa w tej muzyce jest spe‑
cjalny dźwięk.

Drogi Maestro! Wasza muzyka nie 
jest dla aniołów, jest dla ludzi, którzy 
szukają Drogi i Prawdy w tym suro‑
wym i okrutnym świecie. W dzisiej‑
szych czasach, gdy Białorusini zjed‑
noczyli się w  pragnieniu „людзьмi 
звацца” (ludźmi się nazywać) i poko‑
jowo protestują przeciwko przemocy 
i bezprawiu w swoim kraju, kiedy na‑
deszły dla nas ciemne i ponure czasy, 
ludziom potrzebna Wasza pomoc, Wa‑
sza muzyka, która pomaga przebić się 
przez informacyjną dżunglę i zrozu‑
mieć rzeczywistość.

Jesteśmy wdzięczni za twórcze spo‑
tkania na Białorusi. Z wdzięcznym ser‑
cem słuchamy Waszej muzyki, która 
w czasie rzeczywistym otwiera drzwi 
w  zaświaty. Dziękuję Bogu, że żyłeś 
na świecie, że żyłeś muzyką i w muzy‑
ce, że żyjesz muzyką wśród nas. Wiele 
osób (równie jak ja) czerpie wielką ra‑
dość słuchając Was znów i znów.

   Łarysa  
Hustowa‑Runco 

dr historii sztuki,  
profesor

Wrota na Białoruś
Krzysztof Penderecki od dawna uznawany jest za klasyka nie tylko pol‑
skiej kultury narodowej, ale całej światowej przestrzeni muzycznej. Awan‑
gardowe aspiracje tego genialnego mistrza o głęboko filozoficznych po‑
glądach są pod wieloma względami zbliżone do tego, jak rozumieli i ro‑
zumieją sztukę współczesną najlepsi białoruscy muzycy i kompozytorzy.

Stało się to szczególnie widoczne 
jesienią 2013 roku podczas nieza‑
pomnianego spotkania twórczego 

w Białoruskiej Państwowej Akademii 
Muzycznej w ramach VIII Międzyna‑
rodowego Festiwalu im. Jurija Baszme‑
ta. W tym samym czasie jego Credo 
i Adagietto zabrzmiały w Białoruskiej 
Filharmonii Państwowej. Wzruszo‑
ny przyjęciem muzyków i publiczno‑
ści w przededniu swoich 80. urodzin 
obiecał wrócić. Dotrzymał obietnicy: 
w 2017 roku na XII Festiwalu, na któ‑

ry Maestro został zaproszony jako gość 
honorowy, poprowadził swój wieczór 
autorski, podczas którego wykonano 
VII symfonię „Siedem bram Jerozoli‑
my” i Koncert fortepianowy (solista – 
dyrektor artystyczny Festiwalu Rości‑
sław Krimer)…

Przy wszystkich niezwykłych brzmie‑
niach, pomysłowości barw i  innych 
środków muzycznych i  ekspresyj‑
nych, dzieła K. Pendereckiego dale‑
kie są od formuły „sztuka dla sztuki”, 
zawsze dążą do wzniosłych, humani‑

stycznych celów, poruszają istotne te‑
maty, które ekscytują całą ludzkość. 
Ta jakość, zwielokrotniana przez emo‑
cjonalność, piękno i harmonię, bez któ‑
rej muzykę trudno wyobrazić, wielo‑
krotnie przyciągała białoruskich wy‑
konawców, a  zwłaszcza białoruskie 
chóry, które zwróciły się ku twórczo‑
ści K. Pendereckiego.

Akademicki Chór Państwowej 
Kompanii Telewizyjnej i Radiowej Bia‑
łorusi oraz chór studencki Białoruskiej 
Państwowej Akademii Muzycznej pod 
kierownictwem legendarnego Wikto‑
ra Rowdo wielokrotnie wykonywały 
„Pieśń cherubinów”. Ten sam utwór 
bez opamiętania śpiewał Młodzieżowy 
Chór Kameralny „Cantemus”, stworzo‑
ny przez Inessę Bodiako. Państwowy 
Chór Akademicki im.  Ryhora Szyr‑
my dwukrotnie wykonał VII Symfo‑
nię „Siedem bram Jerozolimy” (m.in. 
wspólnie z Państwowym Chórem Ka‑
meralnym Republiki Białoruś), a tak‑
że Credo i Requiem z mieszanym chó‑
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rem gimnazjum‑college’u Białoruskiej Państwowej Akade‑
mii Muzyki. Te i wiele innych żywych zetknięć z muzyką K. 
Pendereckiego (a zwłaszcza te, które miały miejsce w obec‑
ności lub z bezpośrednim udziałem autora) pozostawiły naj‑
cieplejsze wspomnienia w duszach białoruskich muzyków.

„Na  początku nasz chór wykonywał „Siedem bram” 
w Polsce, w Filharmonii Białostockiej – mówi chórmistrz 
Dmitrij Chlawicz, na sali był obecny Krzysztof Penderec‑
ki. Nie wiedzieliśmy wtedy, że za kilka lat w Mińsku znów 
spotkamy się z Maestro i on sam poprowadzi tę partyturę. 
I że między tymi dwoma koncertami będzie kolejny, tak‑
że w Białoruskiej Filharmonii Państwowej, w którym za‑
brzmi Requiem Pendereckiego. Nasz zespół wykonuje mu‑
zykę różnych gatunków i stylów, często zwraca się w stronę 
muzyki współczesnej. Dlatego błędem byłoby twierdzić, że 
nie zajmowaliśmy się tak złożonymi utworami. Robiliśmy 
i nie raz! Jednak stopień złożoności wykonania współcze‑
snych dzieł czasami nie odpowiada ich poziomowi artystycz‑
nemu. A tu – każda nuta urzeka, prowadzi. Po dokładnym 
przestudiowaniu materiału muzycznego, uświadomiliśmy 
jego głębokie, niemal mistyczne znaczenie, cyfrową magię. 
Ogromny zespół wykonawców (pięciu solistów, lektor, trzy 
chóry, duża orkiestra symfoniczna, uzupełniona o instru‑
ment własnej konstrukcji – tubofon) jest w pełni uzasad‑
niony. To nie tylko muzyka europejska czy żydowska, ale 
w pełnym tego słowa znaczeniu międzynarodowa – praw‑
dziwie kosmiczna.

Za drugim razem braliśmy udział w wykonaniu „Siedmiu 
bram” kilka lat później. W tym czasie skład zespołu prawie 
całkowicie się zmienił. Ale ci, którzy śpiewali ostatnim ra‑
zem, byli zaskoczeni, że muzyka wraca skądś z podświado‑
mości, wywołując jeszcze większy zachwyt.

Oczywiście wielu ciekawiło, jak na scenie zamontują dzi‑
waczny tubofon z długimi rurami. Nie mniej ciekawe było 
jak na nim grają (a do tego przyjechało dwóch polskich tu‑
bofonistów). Przyjechało też pięciu polskich solistów‑wo‑
kalistów, którzy również doskonale znali ten utwór. By‑
li prawdziwymi profesjonalistami z nienaganną intonacją 
niezwykle skomplikowanych linii melodycznych. Ale przede 
wszystkim mieliśmy szczęście, że na próby z nami przyje‑
chał znakomity polski dyrygent Marek Tworek, który zna 
tę symfonię nie tylko z każdej nuty, ale z każdą cząsteczką. 
Opowiedział wiele o naturze każdej części, pomógł opano‑
wać skomplikowaną polirytmię, pokazał każde wprowa‑
dzenie, co było bardzo ważne. A kiedy ćwiczyliśmy partię 
„Lauda”, on sam zaczął śpiewać i tańczyć ten żydowski ta‑
niec: kręci się, kręci, rozpala wszystkich – zostanie w pa‑
mięci na całe życie.

Koncert poprowadził sam kompozytor i mieliśmy gigan‑
tyczną tremę – czy uda się przekonać Mistrza swoim śpie‑
wem. Nie było łatwo występować z Pendereckim również 
dlatego, że pokazywał tempo, charakter muzyki, ale wcale 
nie starał się jasno i zrozumiale wskazać na wejście jednej 
lub drugiej części: mawiał – wszystko jest zapisane w party‑
turach. Dlatego jednocześnie obserwowaliśmy Marka Twor‑
ka, który prowadził dodatkową grupę orkiestrową znajdują‑
cą się z boku, niemal za plecami dyrygenta: znając partyturę 
na pamięć, Marek starał się pokazać wszystko wszystkim. 
Mam nadzieję, że jego umiejętności są docenione w Polsce: 
wiele robi, by popularyzować muzykę Pendereckiego.

Droga białoruskich chórzystów do twórczości K. Pende‑

reckiego przebiegała przez „Pieśń cherubinów”, napisaną 
na chór a cappella w 1987 roku. Jak już wspomniano, słyn‑
ny białoruski chórmistrz Wiktor Rowdo w latach 90. zapro‑
ponował ten utwór jednocześnie dwóm swoim zespołom – 
zawodowemu i studenckiemu.

„Najpierw śpiewałam »Cherubinów« w chórze studenc‑
kim, potem w chórze radiowym” – mówi Inessa Bodiako, 
chórmistrz i dyrygent, profesor nadzwyczajny Białoruskiej 
Państwowej Akademii Muzyki. – Wspaniały utwór! Bardzo 
złożona polifonia, ale taka natchniona, wzniosła jest praw‑
dziwie anielska. Następnie wykonaliśmy go we Włoszech 
(Młodzieżowy Chór Kameralny „Сantemus” pod moim kie‑
runkiem). Dwa lata temu chór studencki Akademii Muzycz‑
nej, który prowadzę, został zaproszony na Festiwal Wielko‑
postny w Moskwie. „Cherubini” wykonane wraz z innymi 
utworami polskich kompozytorów w Sali Wielkiej Konser‑
watorium im. Piotra Czajkowskiego, wywarły ogromne wra‑
żenie na wyrafinowanej publiczności. Nasz chór występo‑
wał również w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w miejscowości Lusławice pod Krakowem. 
A po śmierci kompozytora rektor Konserwatorium Krakow‑
skiego, Stanisław Krawczyński wygłosił naszym studentom 
godzinny wykład online na temat twórczości wielkiego mi‑
strza. Ogólnie o jego muzyce można rozmawiać bez końca. 
I tak samo bez końca wykonywać i słuchać. Co jest w niej 
najbardziej inspirującego i imponującego? Niesamowite po‑
łączenie czasu i przestrzeni – przynajmniej dla mnie. Łączą 
się w niej w jedną całość znamienny raspiew, tradycje śpie‑
wu partesnego i sonorystyka. Stopniowość czasu, jego po‑
szczególne segmenty – i niekończący się nurt. Teraźniej‑
szość, przeszłość, przyszłość. Wieczność.

Nadieżda Buncewicz 
krytyk muzyczny, członkini Białoruskiego Związku 
Kompozytorów, felietonistka dziennika „Kultura”
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Ujrzeć i usłyszeć 
piękno Pana Boga
Zgodnie z  nauką Kościoła obraz Boży jest dany człowiekowi wraz 
z tchnieniem życia, natomiast podobieństwo jest celem jego ziem‑
skiej wędrówki, jej ukoronowaniem. 

Ikona zatem ujawnia obraz Boży 
w  człowieku, świadczy o  realno‑
ści innego świata (Świata Bożego). 

Dzięki ikonie możemy kontemplować 
świat, na razie dla nas ludzi niedostęp‑
ny, który oglądają zbawieni w niebie. 
Jezus Chrystus poprzez swoje wcielenie 
objawił wszystkim, iż jest „On obrazem 
Boga niewidzialnego, Pierworodnym 
wszelkiego stworzenia” (Kol. 1,15 i 2 
Kor. 4,4), a św. Apostoł Jan dodaje „Jed‑
norodzony Syn, który jest w łonie Oj‑
ca, objawił Go”. (J. 1,18). Chrystus mó‑
wi do apostoła Filipa: „Kto mnie widzi, 
widzi też Ojca” (1J. 4,19). Ikona uświę‑
ca oczy tych, którzy widzą i wznosi in‑
telekt do poziomu mistycznej teognozji 
(poznania Boga). Za  pierwszą ikonę 
tradycja uważa archetyp, tzn. oblicze 

„nie ręką ludzką uczynione”, zwane 
też Świętym Obliczem oraz Mandylio‑
nem. Wizerunek ten powstał w cudow‑
ny sposób po przyłożeniu przez Chry‑
stusa chusty do swojej twarzy. Chustę 
tę Jezus przekazał następnie w darze 
choremu królowi Abgarowi. Ten cu‑
downie uczyniony wizerunek stał się 
fundamentem prawosławnego kultu 
obrazu dwóch natur w jednej hiposta‑
zie. Mandylion jest bowiem naznaczo‑
ny pieczęcią Ducha Świętego i uspra‑
wiedliwia obrazy świętych, których 
czcimy. W  tradycji cerkiewnej Man‑
dylion nazywa się „ikoną sporządzoną 
przez samego Boga”. Autorstwo pierw‑
szych ikon Matki Bożej z Dzieciątkiem 
tradycja Kościoła przypisuje ewangeli‑
ście Łukaszowi, który znał sztukę ma‑

lowania (był doskonale wykształcony). 
Każdy, kto chociaż raz był w świątyni 
prawosławnej z pewnością był „pora‑
żony” mnogością ikon znajdujących się 
w jej wnętrzu. Postacie przedstawione 
na ikonach to nasi „niebiańscy przyja‑
ciele”, do których zanosimy modlitwy. 
Ikony stanowią namacalny znak obec‑
ności Chrystusa Zmartwychwstałego 
oraz tych, którzy już weszli do Boskiej 
Światłości.

Festiwalowi Śpiewającej Duszy to‑
warzyszą również ikony. Na scenie Fil‑
harmonii Białostockiej w czasie trwa‑
nia Festiwalu jest ustawiony „quazi” 
ikonostas, aby wykonawcy śpiewów 
cerkiewnych, ale również ich słucha‑
cze mieli wrażenie bycia w innej rze‑
czywistości – boskiej rzeczywistości. 
Wrażenia wizualne i słuchowe dopeł‑
niają się wzajemnie dając duchową ra‑
dość śpiewającym i słuchającym tę nie‑
biańską muzykę.

ks. Jerzy Szurbak 
juror i Laureat 

Festiwalu,  
dyrygent 

i kierownik 
artystyczny 

Warszawskiego 
Zespołu Muzyki 

Cerkiewnej
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Muzyki sakralnej 
łącząca nić…
Wśród tych, którzy latem 1955 r. dostali się do I klasy Moskiewskiej 
Szkoły Chóralnej, prowadzonej przez wybitnego dyrygenta XX wie‑
ku Aleksandra Swiesznikowa, znalazł się Anatolij Kisielow, przyszły 
członek Zarządu Związku Kompozytorów Moskwy, Zasłużony Działacz 
Sztuk Federacji Rosyjskiej, autor muzyki symfonicznej, kameralnej, 
instrumentalnej, wokalnej i chóralnej, muzyki teatralnej i filmowej. 
W tej wyjątkowej szkole pod kierunkiem znanych mistrzów, min M.I. 
Demjanowa, P.A. Bogdanowa, J. M. Szczedrina, W. W. Rowdo, A. G. Flar‑
kowskiego przyszły kompozytor uczył się podstaw sztuki chóralnej.

W  czasach radzieckich nie 
wolno było śpiewać utwo‑
rów opartych na  tekstach 

religijnych, dlatego uczniowie śpiewa‑
li muzykę sakralną albo jako wokali‑
zę, bez słów, albo uciekając się do ma‑
łych sztuczek–podtekstów nauczycie‑
li – neutralnych wersetów o naturze, 
kwiatach i  chmurach, które specjal‑
nie tworzyła K. S. Alemasowa, wspa‑
niała akompaniatorka i muzyk. W ten 
sposób wszyscy przyszli dyrygenci 
i  śpiewacy zespołów chóralnych zo‑
stali wychowani na muzyce sakralnej; 
nawet na lekcjach solfeżu nauczyciele 
przy muzyce z oper rosyjskich sięga‑
li po melodie znamiennogo raspiewa.

Rok 1984 stał się swoistą twórczą 
granicą dla A. Kisielowa. Urodziła 
mu się córka Lena. Na chrzest dziec‑
ka (przy okazji również żonę) przyje‑
chał jego nauczyciel i dobry przyjaciel 
Wiktor Rowdo (Zasłużony Działacz 
Sztuk ZSRR, BSRR, profesor, dyry‑
gent chóralny). W tym samym czasie 
zapoznano go z Patriarchą Moskiew‑
skim i  Wszechrosyjskim Pimenem. 
Patriarcha pobłogosławił A. Kisielo‑
wa na twórczość w dziedzinie muzyki 
cerkiewnej i zatwierdził pierwsze dzie‑
ło duchowe kompozytora – „Bogorodi‑
ce, Diewo radujsia”, które wykonał Pa‑
triarszy Chór Soboru Objawienia Pań‑
skiego pod kierownictwem Giennadija 
Charitonowa. Od tego czasu muzyka 
cerkiewna stała się głównym obszarem 
twórczości Anatolija Kisielowa.

Liczne pieśni liturgiczne A. Kisie‑
lowa, z których najwspanialsze to cy‑
kle „Całonocne czuwanie” i „Liturgia 

św. Jana Chryzostoma ”, są znane i lu‑
biane przez dyrygentów chórów wielu 
krajów. Niektóre utwory kompozytora, 
np. „Angieł wopijasze”, „Otcze nasz”, 
stały się ozdobą repertuaru chórów cer‑
kiewnych na  świątecznych nabożeń‑
stwach, koncertach i konkursach dla 
chórów amatorskich, szkolnych i zawo‑
dowych Białorusi.

Anatolij Kisielow mówił niejedno‑
krotnie, że „wszędzie jest miejsce dla 
muzyki cerkiewnej, a  wykonywana 
przez chór cerkiewny ma stworzyć wie‑
rzącym nastrój do modlitwy i obudzić 
wiarę w ludziach dalekich od Cerkwi. 
Dlatego mam pieśni, które mają błogo‑
sławieństwo dla występów w świątyni 
i są również dzieła koncertowe. Moim 
zdaniem zarówno te, jak i inne mają 
prawo do życia ”.

Dzięki twórczej i osobistej przyjaź‑
ni kierownika Chóru Akademickiego 
Białoruskiego Radia i Telewizji Wik‑
tora Rowdo z Anatolijem Kisielowem 
ów chór stał się twórczym laborato‑
rium i pierwszym wykonawcą świec‑
kich i  duchowych dzieł kompozyto‑
ra. Koncert „Rosyjskie wesele” (1985), 
który Anatolij Iwanowicz zadedykował 
swojemu nauczycielowi W. Rowdo, był 
wielokrotnie wykonywany na Białoru‑
si. Koncert ma bogatą i różnorodną fa‑
bułę i dramaturgię chóralną, łączącą 
jaskrawe partie solowe z nie mniej wir‑
tuozowskim wcieleniem chóralnej fak‑
tury o charakterze instrumentalnym. 
Sceniczna teatralizacja tego utwo‑
ru w interpretacji Studenckiego Chó‑
ru Białoruskiej Państwowej Akademii 
Muzycznej (dyrygent I. Bodiako, cho‑

reograf S. Jepichow) zabrzmiała sym‑
bolicznie w  2008 roku na  koncercie 
„Pamięci nauczyciela” Wiktora Rowdo.

Czujny wokalny słuch, doskonała 
znajomość specyfiki chóralistyki, ta‑
lent melodyczny – wszystkie te zalety 
mistrza kompozycji i chóralistyki za‑
chwycają wykonawców. W roku 1998 
ukazała się płyta audio „Otcze nasz. 
Dzieła chóralne Anatolija Kisielowa”, 
gdzie po raz pierwszy zarejestrowano 
niektóre świeckie i  duchowe utwory 
kompozytora we wspaniałym wykona‑
niu Akademickiego Chóru Radia i Tele‑
wizji Białorusi. Repertuar studenckich 
zespołów Akademii Muzycznej i Bia‑
łoruskiego Uniwersytetu Państwowego 
zdobią liczne utwory Kisielowa. W la‑
tach 2003–2005. Anatolij Kisielow był 
przewodniczącym Państwowej Komisji 
ds. Egzaminów końcowych w Białoru‑
skiej Akademii Muzycznej i przekony‑
wał absolwentów wydziału chóralnego 
na służbę chóralistyce.

 Twórcza przyjaźń Anatolija 
Kisielowa z Białorusią trwała również 
po  odejściu jego nauczyciela i  przy‑
jaciela Wiktora Rowdo. Przyjeżdżał 
do  Mińska jako Przewodniczący Ju‑
ry Otwartego Konkursu Dyrygentów 
Chóralnych imienia W. Rowdo (2011), 
Członek Rady Ekspertów Międzyna‑
rodowego Forum Chórów Młodzieżo‑
wych i Studenckich „Paparać‑Kwiet‑
ka BDU” (2010, 2012), przesyłał swoje 
nowe kompozycje dyrygentom biało‑
ruskich chórów, był łącznikiem biało‑
ruskich i rosyjskich szkół chóralnych, 
łącząc wszystkich z duchowymi trady‑
cjami „szkoły synodalnej”.

Kapela Chóralna Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego po  raz 
pierwszy spotkała się z  Anatolijem 
Kisielowem w Serbii w Niszu w lipcu 
2008 roku, biorąc udział w  Między‑
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narodowym Festiwalu Chóralnym. 
Dyrygentka chóru Olga Minienkowa 
opowiada historię podobną do wspo‑
mnień wielu białoruskich dyrygentów: 
„Od czasów studenckich bardzo lubi‑
łam jego muzykę, uważam go za jed‑
nego z najwybitniejszych kompozyto‑
rów chóralnych współczesności. W la‑
tach 2010 i 2012 Anatolij Iwanowicz 
był członkiem Rady Ekspertów nasze‑
go Międzynarodowego Forum Chórów 
Studenckich „Paparać‑Kwietka”. Nasze 
kolejne spotkanie odbyło się w 2014 ro‑
ku w Białymstoku podczas Międzyna‑
rodowego Festiwalu Muzyki Cerkiew‑
nej „Hajnówka”, na którym zajęliśmy 
I miejsce w swojej kategorii. Przez ca‑
ły czas utrzymywaliśmy dobre relacje, 
korespondowaliśmy i wzajemnie śle‑
dziliśmy twórcze wydarzenia naszego 
życia. Jego odejście jest dla nas wiel‑
ką stratą”.

Przyjacielska i ojcowska troska Ana‑
tolija Kisielowa objęła cały znany mu 
chóralny świat, wprowadzając chóry 
w cykl współczesnej twórczości mo‑
skiewskich kompozytorów, był aktyw‑

nym promotorem wykonawstwa chó‑
ralnego. Jako juror brał udział w pra‑
cach międzynarodowych konkursów 
muzyki chóralnej takich jak „Brzmi 
Moskwa”, „Hajnówka” w Polsce. Do je‑
go zasług należy jubilerskie fono‑wzno‑
wienie historycznych nagrań Chłopię‑
cego Chóru Szkoły Chóralnej pod dy‑
rekcją A. Swiesznikowa i J. Ułanowa, 
zamieszczonych na jubileuszowej po‑
trójnej płycie „65 lat Szkoły Chóralnej 
im. A. W. Swiesznikowa” (2009).

Do niedawna w moim życiu istniała 
tradycja – w listopadzie otrzymywałam 
listy od A. Kisielowa. W jednym z nich 
napisał: „Dni listopadowe zawsze koja‑
rzą mi się z imieniem mojego nauczycie‑
la, przyjaciela i najlepszego wykonawcy 
moich dzieł Wiktora Władimirowicza 
Rowdo. Dziś jest 23 listopada – 94 lata 
od dnia jego urodzin. Myślę, że pomia-
niesz go. Odznaczam to wydarzenie każ‑
dego roku i nadal będę odznaczał, póki 
żyję… Pamiętam i modlę się za niezapo‑
mnianego Wiktora, który odszedł w lep‑
szy świat. On oddał swoje serce nam 
i Sztuce Chóralnej. On przyprowadził 

mnie do Boga!” Anatolij Iwanowicz za‑
wsze pisał z troską i dobrymi życzenia‑
mi, często z uroczymi i zabawnymi pocz‑
tówkami ze swoim zdjęciem, umieszcza‑
nymi za pomocą edytora zdjęć.

W  2018 roku Anatolij Iwanowicz 
wysłał do swoich przyjaciół krótki ma‑
il: „Mam 70 lat, w prezencie przesyłam 
piosenkę »Trudna miłość«”.

Wasz A. I. Kisielow
Dziękuję, Anatoliju Iwanowiczu!
Melodia Waszego „Północnego Sło‑ 

wika” w  mojej duszy brzmi lekko, 
wzniośle, tak, że nadal mam nadzieję 
i wierzę w wielką moc miłości, nawet 
poza życiem doczesnym na tej ziemi!

Inessa Bodiako 
kierownik Kate‑

dry Dyrygentury 
Chóralnej Biało‑
ruskiej Państwo‑

wej Akademii Mu‑
zyki, profesor 

nadzwyczajny, 
Przewodniczą‑

ca Białoruskie‑
go Stowarzysze‑
nia Dyrygentów 

 Chórów

Stanisław Głowacki 
(1928–2017) 
Współczesny kompozytor liturgicznej muzyki cerkiewnej. Urodził się 
w podwarszawskim Błoniu w rodzinie bardzo zdolnego organisty, im‑
prowizatora i dyrygenta chóralnego. 

Dzieciństwo Stanisława wy‑
padło na  trudny czas przed 
II WŚ, a później czas okupa‑

cji. Ojciec kompozytora został wy‑
wieziony na roboty do Niemiec, przez 
co w domu rodzinnym często gości‑
ła bieda. Młody Stanisław uczył się 
w szkole mechanicznej w Warszawie, 
gdzie również odbywały się lekcje chó‑
ru i pogadanki muzyczne – prowadził 
je młody wówczas organista i kompo‑
zytor – Tadeusz Paciorkiewicz. Pod 
koniec wojny matka Stanisława kupi‑
ła od znajomych używany fortepian. 
Naukę gry na fortepianie i teorii mu‑
zyki pobierał młody adept u Czesława 
Grudzińskiego, jednocześnie pobierał 
lekcje gry na skrzypcach i śpiewu. Na‑
tychmiast po zakończeniu wojny Sta‑

nisław Głowacki uzupełnił wykształ‑
cenie ogólne i  muzyczne, by  bez eg‑
zaminu dostać się do  Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Warsza‑
wie, w której to w 1957 r. ukończył dwa 
wydziały: organów i śpiewu solowego. 
Gry na organach uczył go Feliks Rącz‑
kowski, śpiewu zaś Maria Czekotow‑
ska. Jeszcze jako student zdobył na‑
grodę na pierwszym Ogólnopolskim 
Konkursie Śpiewaczym oraz pierwszą 
nagrodę za wykonanie pieśni Stanisła‑
wa Moniuszki. W 1958 r. brał udział 
w  konkursach śpiewaczych w  Gene‑
wie i Tuluzie. W ciągu 30 lat współ‑
pracował z Polskim Radiem oraz Fil‑
harmonią Narodową jako solista i chó‑
rzysta. Jednakże wokalistyka nie była 
jego głównym polem kariery zawo‑

dowej. Po ukończonych studiach mu‑
zycznych podjął się funkcji organi‑
sty i chórmistrza najpierw w Błoniu, 
później w Warszawie. Od roku 1973 
był organistą w kościele św. Marcina 
na Starym Mieście vis a vis Katedry 
św. Jana, gdzie powołał do życia Chór 
Cantores Martinenses Senza Battuta – 
chór ociemniałych. Mając odpowied‑
nie przygotowanie muzyczne kompo‑
nował dla chórów, z którymi pracował. 
Będąc organistą i dyrygentem chórów 
koncentrował się na  komponowaniu 
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muzyki chóralnej najczęściej w ukła‑
dach czterogłosowych na chór miesza‑
ny. Od roku 1975 datuje się ożywiona 
współpraca Stanisława Głowackiego 
z moim Zespołem Muzyki Cerkiewnej 
przy Warszawskiej Operze Kameral‑
nej. Z Chóru Filharmonii Narodowej 
do mego Zespołu przyjąłem wówczas 
25 śpiewaczek i śpiewaków. Stanisław 
Głowacki obdarzony niezwykłej urody 
głosem basowym o rozległej skali, bez 
zwłoki stał się jednym z solistów me‑
go chóru, co potwierdzał występami 
w kraju, jak również Niemczech, czy 
Szwajcarii. W Szwecji 1982 r. jego śpie‑
wem solowym zachwycał się światowej 
sławy tenor Nicolai Gedda.

Niestety po bardzo udanym tour‑
nee ZMC w  1982  r. współpraca Sta‑
nisława Głowackiego z  ZMC zosta‑
ła przerwana. Ponowienie współpra‑
cy nastąpiło w 1987 r. tuż przed moim 
wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. 
Mieliśmy nagranie dwóch płyt CD 
i potrzebowałem takiego głosu, jakim 
dysponował Stanisław Głowacki. Chęt‑
nie podjął współpracę, gdyż już prze‑
szedł na emeryturę w Filharmonii Na‑
rodowej i mógł więcej czasu poświęcić 
na współpracę z ZMC. Z dyrektorem 
Opery uzgodniłem, iż w czasie mego 
pobytu za granicą Stanisław Głowac‑
ki będzie mnie zastępować jako drugi 
dyrygent. Rok 1988 był rokiem jubile‑
uszowym – 1000‑lecie przyjęcia chrztu 
przez Ruś Kijowską. Będąc w Stanach 
dużo na ten temat myślałem. Pewne‑
go dnia otrzymałem kasetę audio z na‑

graniem głosów moich dzieci i żony, 
i co najważniejsze – z nagraniem „Tie‑
bie pojem” Stanisława Głowackiego 
na sopran i alt z towarzyszeniem chó‑
ru. Śpiewał oczywiście „mój” ZMC. 
Byłem ogromnie przejęty i  szczęśli‑
wy słysząc na nagraniu znane mi gło‑
sy, ale nade wszystko zaskoczyła mnie 
cała kompozycja Staszka. Od tej chwi‑
li wiedziałem, że ZMC, który został 
w kraju, usilnie pracuje nie tylko nad 
„starym repertuarem”, lecz ma ogrom‑
ne szanse, by wzbogacić swój repertu‑
ar pięknymi kompozycjami Stanisła‑
wa Głowackiego. Nie jestem w stanie 
ze 100% dokładnością ustalić chrono‑
logię powstawania utworów cerkiew‑
nych Stanisława Głowackiego (czasa‑
mi sam kompozytor pisał nie tylko rok, 
lecz również dzień i miesiąc powstania 
utworu). Wszystko, co je łączy to fakt, 
iż zostały napisane w Błoniu (przy sta‑
rym fortepianie).

1. Tiebie pojem – 1988 r.
2. Tiebie Boga chwalim – myślę, że 

to również 1988 r.
3. Dostojno jest’ – 12.03.1992 r. 
4. Da isprawitsia – 1992 r.
5. Błagosłowi dusze moja Gospoda 

– 22.08.1992 r.
6. Wielikaja Mirnaja Jektienija – 

3.06.1992 r. 
7. Jedinorodnyj Synie – 1992 r.
8. Swiatyj Boże – 1992 r.
9. Iże chieruwimy – 1992 r.
10. Chwalitie Imia Gospodnie – 

26.06.1992 r.
11. Wo Carstwii Twojem – 24.06.1992 r. 

12. Alliłuja I – 15.02.1996 r. 
13. Aliłuja II – 1998 r. 
Wszystkie te utwory były pisane dla 

ZMC przy WOK. Tak więc w ZMC przy 
WOK Stanisław Głowacki spędził 17 lat 
– to dostatecznie długo, by gruntownie 
zapoznać się z tajnikami śpiewów cer‑
kiewnych. W tygodniu były trzy próby. 
Warto dodać, iż w czasie moich wyjaz‑
dów do USA: listopad 1987 – maj 1988 
i  luty 1989 – sierpień 1991 zastępo‑
wał mnie jako drugi dyrygent w ZMC 
i akompaniator. Był bardzo solidnym 
i odpowiedzialnym człowiekiem i mu‑
zykiem, któremu ufałem bezgranicz‑
nie. Oczywiście inspirowałem Stanisła‑
wa Głowackiego, by pisał również mu‑
zykę cerkiewną. Czynił to z ogromną 
pasją i wiedzą dotyczącą np. akcentów 
w języku cerkiewnosłowiańskim. Tek‑
sty, do których chciałem, by kompono‑
wał muzykę „podrzucałem” i wkrótce 
przychodził na próbę z gotową kompo‑
zycją. Napisał ich 13. Są bardzo pięk‑
ne, utrzymane w  tradycyjnym stylu 
cerkiewnym – są to utwory liturgicz‑
ne. Wykonywaliśmy je w czasie kon‑
certów Zespołu, cztery zostały nagra‑
ne na płytach CD. 

Stanisław Głowacki to wyjątkowo 
utalentowany i religijny człowiek, który 
każdą wolną chwilę poświęcał na kom‑
ponowanie utworów religijnych, będąc 
święcie przekonanym, iż będzie mógł 
je śpiewać lud Boży. Skomponował po‑
nad 800 utworów. Były to pieśni reli‑
gijne, stałe części mszy, psalmy, pieśni 
adwentowe, kolędy i  utwory wielko‑
postne. W 1969 r. powstał utwór „Sta‑
bat Mater” oraz Pasja wg św. Mateusza 
w języku polskim. Opracowania pol‑
skich kolęd były nie tylko oryginalne, 
lecz również piękne, o czym mogli się 
przekonać słuchacze Ukrainy (1989 r.), 
Belgii i Holandii w 1993 r., kiedy to Ze‑
spół koncertował w krajach Beneluxu. 

Stanisław Głowacki przeżył długie 
życie wypełnione muzyką religijną. 
Na jego pogrzeb stawiło się mnóstwo 
ludzi, mieszkańców nie tylko Błonia, 
by godnie pożegnać „Bacha z Błonia”, 
jak go tutaj nazywano. 

Drogi Staszku! Składamy Tobie głę‑
boki pokłon za Twoją pasję artystycz‑
ną i serdeczność wobec ludzi, z który‑
mi pracowałeś. Niech Dobry Bóg przyj‑
mie Twoją duszę, gdzie wszyscy święci 
spoczywają.

Wdzięczny Tobie –  
ks. Jerzy Szurbak  

i członkowie ZMC przy WOK

Kompozytor i Zespół Muzyki Cerkiewnej, Warszawa, Wola, 1992 r.
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Wiktor 
Krukowski
(1920–2000) 

Dyrygent i kompozytor muzyki cerkiewnej urodził się 
20 lipca 1920 r. we wsi Tuga niedaleko Baranowicz. 
Zarówno jego ojciec Mikołaj jak i dziadek Jan byli 

duchownymi prawosławnymi. Do ośmiu lat wychowywał się 
we wsi Kopciówka koło Grodna. Tam była pierwsza parafia 
jego ojca. Potem jego rodzice przenieśli się do Ryboł na Bia‑
łostocczyźnie. Dla o. Mikołaja była to druga parafia. Wiktor 
Krukowski w 1939 roku ukończył Seminarium Duchowne 
w Wilnie gdzie w jednej klasie uczył się razem z wybitnym 
dyrygentem i kompozytorem Wiktorem Rowdo. Od 1940 
do 1941 roku był nauczycielem w Zwierkach. Przez dziewięć 
kolejnych lat pozostawał psalmistą w Rybołach, a od 1955 
do 1956 roku prowadził chór parafii św. Mikołaja w Hajnów‑
ce. Od 1957 roku do końca życia dyrygował chórem parafii 
św. Proroka Eliasza w Dojlidach. Odszedł w nocy z 12 na 13 
lutego 2000 r. w wieku osiemdziesięciu lat. 

Wiktor Krukowski zawsze pozostawał blisko Cerkwi. Cie‑
szył się Jej radościami i osiągnięciami. Nie przyjął stanu ka‑
płańskiego, ale to nie przeszkadzało mu, by wszystkie swe si‑
ły i zdolności oddać Cerkwi. Był nie tylko dyrygentem, kom‑
pozytorem, ale również niezwykłym nauczycielem dla wielu 
dyrygentów chórów cerkiewnych.

Wiktor Krukowski na pewno podczas nabożeństw modlił 
się dwa razy. Był zarówno dyrygentem chórów cerkiewnych 
jak i kompozytorem cerkiewnej muzyki. Ostatnie czterdzie‑
ści trzy lata swego dojrzałego twórczego życia związał z bia‑
łostocką parafią Św. Proroka Eliasza w Dojlidach. Z jego mu‑
zycznego dorobku jako kompozytora do dziś dziś korzysta 
wielu dyrygentów. Pisał utwory przystosowane do potrzeb 
naszej Cerkwi – na niewielkie mieszane chóry. Osadzając 
swoje utwory w tradycji bizantyjskiej i ruskiej, nie unikał 
inspiracji płynących ze strony śpiewu ludowego. Kompo‑
zycje Wiktora Krukowskiego włączył do swojego repertu‑
aru znakomity miński Państwowy Chór Akademicki Radia 
i Telewizji Białorusi pod dyrekcją prof. Wiktora Rowdo, wy‑
konując je między innymi podczas Międzynarodowego Fe‑
stiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. ❧

Eugeniusz 
Kabatc (1930–2020) 

Dzieciństwo i wczesne lata szkolne Eugeniusz spędził 
między Wołkowyskiem a Plantą, skąd pochodziła 
jego matka. Miejscowi nazywali ją Niurką. Była cór‑

ką zamożnego właściciela parowego młyna Grycuka. Często 
odwiedzał również Minkówkę, malutką wieś uroczo poło‑
żoną nad rzeką Narewką przy Puszczy Ladzkiej, skąd po‑
chodził jego ojciec Aleksander z licznej rodziny Kabaców. 

Z tych młodzieńczych lat zapamiętałem Eugeniusza ja‑
ko chłopaka skrytego i stroniącego od zabaw, zawsze z jakąś 
książką pod pachą. Pamiętam również, że nasz dziadek ciągle 
powtarzał: „Gieniuś musisz zostać inżynierem albo dokto‑
rem, wtedy zarobisz duże pieniądze”. Eugeniusz wybrał jed‑
nak studia ekonomiczne, które nie dały mu dużych pienię‑
dzy, zresztą najpewniej nie pragnął ich. Wybrał albo lepiej 
powiedzieć – uwiodło go na zawsze pisarstwo.

W swoim życiu Eugeniusz miał dwa ukochane miejsca: 
swoją małą ojczyznę wokół Puszczy Białowieskiej i dalekie 
Włochy. We Włoszech fascynował go ojciec Pio. Opowiadał 
o nim z jakimś lękiem, mówił o jego nieziemskiej osobowo‑
ści wymykającej się zrozumieniu. Miał przyjaciół na połu‑
dniu Włoch, w Bari i okolicach. Tam natknął się na ślady po‑
bytu Brzozowskiego, odkrył wiele nieznanych faktów z ży‑
ciorysu tego niesłusznie zapomnianego mistyka i filozofa.

W mojej pamięci pozostała na zawsze jedna z wędró‑
wek po Puszczy. Eugeniusz z towarzyszką życia, nieodłącz‑

Prozaik, tłumacz literatury rosyjskiej i włoskiej, członek Rady MFMC

CD z muzyką 
cerkiewną 
W. Krukowskiego
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ną Krystyną, po niełatwej ścieżce do‑
tarł do „car‑dębu”. Czekałem, co powie. 
Nie powiedział nic – stał długo, długo, 
w absolutnym milczeniu… Po jakimś 
czasie przysłał esej o „car‑dębie”, we‑
dług mnie arcydzieło, w którym potra‑
fił oddać potęgę i piękno drzewa i świę‑
tość przyrody – jak w psalmach  Dawida.

Myślał Eugeniusz o wielkiej wspól‑
nocie kultury kresowej Polaków, Litwi‑
nów, Białorusinów i z wielkim żalem 
obserwował jej zanikanie…

Wiktor Kabac 
hajnowski 

artysta malarz, 
rzeźbiarz

Zdanie Iwaszkiewicza: „Zabaw‑
ne, że z Kabatcem, pomimo du‑
żej różnicy lat, czuję się bardzo 

dobrze i  gadam jak z  przyjacielem” 
pół wieku później nic się nie zdezak‑
tualizowało i dzięki cechom jego oso‑
bowości mogłem je powtórzyć. Uro‑
dzony 90 lat temu w  Wołkowysku, 
mówił z delikatnym zaśpiewem i na‑
turalnym przedniojęzykowo‑zębo‑
wym „eł”. Mówił i  pisał rzeczy wła‑
sne i ciekawe, nigdy błahe, zawsze ży‑
wo go obchodzące. Nie zawsze zresztą 
można było nadążyć za jego wyobraź‑
nią i improwizacjami w stylu prawo‑
sławnego baroku. Kiedyś wychodząc 
z domu w Orzeszkowie, po kilku kro‑
kach na podwórku, po trawie, rzucił: 
„Czy ty tutaj czasem latasz?” „Bo tu‑
taj można latać” – dodał, jakby uspra‑
wiedliwiając to pytanie. Wydaje mi się 
to najtrafniejsze z rzeczy, które moż‑
na powiedzieć o tym miejscu. Biało‑
stocczyzna, Puszcza Białowieska, Bia‑
łoruś, Iwaszkiewicz, o którym z wiel‑
kim sentymentem mówił „Jarosław”, 
prawosławie, Włochy (jeszcze jedno 
„eł”), Rosja, drzewa i wino – to wszyst‑
ko połączyło z Nim mocnymi nićmi, 
które się nie zrywają.

Radosław 
 Romaniuk 

literaturo‑
znawca, edytor 

Warszawa, 
Orzeszkowo

Pożegnanie Andrzeja 
Strumiłły (1927–2020)
Nadszedł czas pożegnania Andrzeja Strumiłły. Ciągle trudno jest nam 
pogodzić się z myślą, że nie ma już pośród nas Mistrza z Maćkowej Ru‑
dy. Jego witalność, apetyt na życie i tworzenie, sprawiały, że umawia‑
liśmy się z nim na kolejne spotkania, książki i wystawy, zapominając 
o urywających się z kalendarza życia kartkach lat… 

Rok 2017 zapisał się w annałach 
historii Województwa Podla‑
skiego jako rok Andrzeja Stru‑

miłły. Cieszyliśmy się wówczas, że on 
sam szczęśliwie ciągle jest pośród nas, 
że ciągle pozostaje w pełni mocy twór‑
czych i dalej pracuje bez wytchnienia 
jakby mojry przemijania nie miały nad 
nim władzy, choć przecież czuliśmy, że 
jego obecność na tym świecie niepo‑
strzeżenie nabiera innego wymiaru, 
a w jego oczach pojawiają się powidoki 
wieczności. Aż wreszcie strumień cza‑
su otworzył księgę jego żywota na stro‑
nicy dziewięćdziesiątej trzeciej… Po‑
trafił swojemu życiu nadać wymiar, 
w  obliczu którego tracą na  znacze‑
niu ziemskie nadania, tytuły i nagro‑
dy. Spisywanie długiej listy Jego zasług 
i sukcesów próżnym się wydaje. Nawet 
„profesor” przy nazwisku, albo „wy‑
bitny artysta” nie mają już tego cięża‑
ru, co kiedyś. Pozostaje nagi człowiek 
o  imieniu Andrzej i  nazwisku Stru‑
miłło, a nawet same już tylko inicjały 

„A.S.”, które znamy z jego mistrzow‑
skiej kaligrafii, a naprzeciwko to jedno 
– Absolut. Pozostaje to, co esencjonal‑
ne, sumienie i tęsknota za lotem.

W swojej ziemskiej wędrówce A.S. 
zgłębiał horacjańskie pytanie: Czemu 
w tym krótkim żywocie /Cel tak dale-
ki gonimy? Od zawsze nie dawał mu 
spokoju tragiczny, bo nierozstrzygal‑
ny w teatrze ludzkiego losu paradoks 
ograniczoności i  niewystarczalności 
czasu danego człowiekowi wobec po‑
trzeb jego serca i  wyobraźni, głodu 
poznania i ambicji tworzenia. To dra‑
matyczne napięcie sprawiało, że – jak 
to trafnie ujęła jego przyjaciółka i wy‑
bitna historyczka sztuki Urszula Czar‑
toryska – przez całe życie „czynił ak‑
tywnym pogranicze”. Znaczy to tyle, 
że nieustannie wykraczał poza grani‑
ce usiłujące go zamknąć w ciasnych ho‑
ryzontach poznawczych, narodowych 
ideologiach, homogenicznych gettach, 
środowiskowych koteriach, profesjo‑
nalnych przynależnościach czy pro‑
wincjonalnym konformizmie. To dla‑
tego wileńskiego ministranta z kościoła 
św. Piotra i Pawła na Antokolu odnaj‑
dziemy w  buddyjskich klasztorach 
na zboczach Himalajów, syberyjskiej 
tajdze czy apartamentach ONZ gdzieś 
na szczycie jednej z gigantycznych wież 
Manhattanu. To dlatego imał się bę‑
dzie różnych sztuk i rzemiosł, od gra‑
ficznych miniatur inkrustowanych 
wyszukanym ornamentem w antolo‑
gii poezji po rzeźby w granicie. To dla‑
tego zbyt wąskie i wrogie sąsiadom ro‑
zumienie ojczyzny i patriotyzmu były 
dla niego gwałtem ciasnoty na szero‑
kiej, gościnnej i mirnej duszy Wschodu, 
którą znał z dzieciństwa nad Żejmia‑
ną pod Święcianami i którą odnajdo‑
wał na Podlasiu. Odnajdował tu tak‑
że splot rodzinnych korzeni i tradycji 
obywatelskich Wielkiego Księstwa Li‑
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tewskiego, którym pozostawał wier‑
ny na  przekór odradzającym się na‑
cjonalizmom oraz murom sztucznie 
dzielącym ludzi i kultury wyrastające 
ze wspólnego pnia. W jego wizji i prak‑
tykach kulturowych „Podlasie będzie 
katalizatorem odnowy stosunków mię‑
dzy Polską a narodami, z którymi wią‑
zały nas stulecia historii”. To dlatego 
wreszcie przekraczał granice mentalnej 
i technokratycznej dominacji ludzkiej 
cywilizacji nad przyrodą, stając się jed‑
nym z prekursorów głębokiej ekologii 
w tej części świata w przekonaniu, że 
mądre współistnienie z naturą zapew‑
nia człowiekowi nie tylko przetrwa‑
nie, ale i szczęście. Uznawał przyrodę 
za bezsporne bogactwo Podlasia i prze‑
strzegał przed wykorzystywaniem jej 
zasobów w krótkowzrocznym intere‑
sie człowieka dziś żyjącego. 

Wszystko to razem sprawia, że A.S. 
to homo viator, nieustający w poszuki‑
waniu tajemnicy istnienia i przekracza‑
niu ustanowionych horyzontów. Nie 
znaczy to jednak, że Jego drogę deter‑
minuje ucieczka z rodzinnego matecz‑
nika i wykorzenienie, wręcz przeciw‑
nie: czyniąc aktywnym pogranicze, 
podróżował po kręgach pamięci, wier‑
ności i kontynuowania tradycji w głąb 
Miejsca, tego jedynego, w którym czło‑
wiek odnajdują swoją małą ojczyznę. 
Czy przepaść dzieląca Manhattan 
od Maćkowej Rudy jest aż tak wielka 
jak się zdaje? Zadawaliśmy sobie to py‑
tanie otwierając w  Białej Synagodze 
wystawę jego fotografii i rzeźb z Nowe‑
go Jorku. Tu, nieopodal Sejn, nad brze‑
gami Czarnej Hańczy, gdy potężna zi‑

ma skuje świat, a wicher niebo oczyści 
z chmur, człowiek staje malutki wobec 
żywiołu gwiazd, ku którym przeźro‑
czyście wznoszą się kryształowe wie‑
żowce ludzkich dążeń, ambicji i ma‑
rzeń. Tam odkrywał Manhattan niby 
dżunglę wysokopienną, w  której raz 
był mrówką pod stopami giganta, raz 
olbrzymem jednym kopnięciem mo‑
gącym roztrzaskać pionowo ustawio‑
ne klocki. Raz spoglądał na wielkość 
metropolii z  całym jej splendorem, 
z rozpierającymi ją dumą i władczo‑
ścią, a już za chwilę spojrzenie biegło 
przez pryzmat nekropolii na Quinsie, 
ukazując znikomość i kruchość dzie‑
ła człowieka. 

Wiedział, co robi, w nieludzko zato‑
mizowanym i technokratycznym świe‑
cie poszukując oikumene na linii po‑
wrotu. Realnym wcieleniem tej idei sta‑
ła się posiadłość w Maćkowej Rudzie, 
jedyny w  swoim rodzaju, stworzony 
z materii wszystkich warsztatów i ta‑
lentów A.S. mikrokosmos, który stał się 
dla niego otuliną współżycia z Innym, 
objawiającym się w naturze bądź mi‑
stycznym przeżyciu, a także w bliźnim, 
sąsiedzie i  gościu. Każdy, kto kiedyś 
stanął na progu Jego domostwa, poczuł 
ciepło wielkiej jak bochen chleba dło‑
ni gospodarza i mógł liczyć na szczo‑
drą czarkę herbaty.

Ostatnie prace malarskie i poetyc‑
kie zapiski A.S. obsesyjnie powracają 
do motywu skrzydeł, przypisanych po‑
staci anioła oraz ludzkiemu ciału, ob‑
ciążonemu grzechem i cierpieniem, ale 
także pamięcią lotu, starszą niż nasze 
narodziny. Oto ostatnie pogranicze, 

na którym odnajdziemy Starego Mi‑
strza:

Strzegłem domu niewoli codzien‑
nie / Szpetny do rzeczy przywiązaniem 
/ Ceniłem broń celną i księgi dawne / 
Sosny żywiczne przemieniałem w ko‑
lumny / Malowałem skrzydła Dziś lecę.

Obcując z Andrzejem Strumiłłą rok 
za rokiem, doświadczając owoców jego 
pracy, pielęgnując razem z nim ogród 
tradycji Wielkiego Księstwa Litew‑
skiego i jagiellońskiej Rzeczpospolitej, 
a jednocześnie ramię w ramię budując 
z nim nowe Podlasie, stajemy się po‑
wiernikami bezcennego daru, którego 
znaczenie dla nas i dla naszego regionu 
ma szansę rosnąć wraz z upływem lat. 
Aby to się dokonało, pamiętać musimy 
słowa z poematu Gdzie wschodzi słońce 
i kędy zapada Czesława Miłosza, wy‑
brane przez A.S. za motto do swojego 
dzieła, które – po latach zachłyśnięcia 
się demiurgiczną mocą artysty i indy‑
widualną wolnością – nabrało pokory 
i empatii wobec Innego:

… bo nie zręczność ręki / Pisze po‑
ezję, ale wody, drzewa / I niebo, dro‑
gie nam, chociażby ciemne, / Które wi‑
dzieli nasi rodzice i rodzice rodziców / 
I rodzice tych rodziców, od prawieka.

Krzysztof 
 Czyżewski 

pisarz, tłumacz, 
redaktor, reży‑
ser i wykładow‑
ca uniwersytec‑
ki. Współtwórca 

Fundacji i Ośrod‑
ka „Pograni‑

cze” w Sejnach 
oraz Między‑

narodowego Centrum   
Dialogu w Krasnogrudzie

A. Strumiłło po koncercie jemu dedykowanym, Sejny 2017
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Walentyna Dubrowin
(1945–2002)

Pisząc o  śp. Walentynie Dubro‑
win, wieloletniej, wybitnej dy‑
rygentce chóru przy prawosław‑

nej katedrze św. Aleksandra Newskie‑
go w Łodzi, nie sposób pominąć drogi, 
która ukształtowała w niej niesamowi‑
tą maestrię dyrygencką. Wokalny ta‑
lent dany jej od Boga obejmował skalę 
głosu na cztery oktawy. 

Miłość do modlitwy, Cerkwi i nabo‑
żeństw w duszy Wali i jej siostry Lidy 
zaszczepiła najpierw ich babcia ze stro‑
ny mamy‑ Maria Szucka, a następnie 
rodzice. Ojciec ich Jerzy Dubrowin był 
psalmistą i dyrygentem chóru cerkiew‑
nego, a mama Ksenia swym pięknym 
i czysto brzmiącym mezzosopranem 
wzbogacała tenże chor. Rodzice od naj‑
młodszych lat zabierali córki na nabo‑
żeństwa, podczas których one śpiewa‑
ły i na  klirosie i na chórach. Regular‑
nie uczęszczały na lekcje religii (Zakon 
Bożyj), na których baciuszka O. Mi‑
kołaj Lenczewski‑ erudyta i poliglota 
uczył również wielogłosowego śpiewu 
cerkiewnego i czytania psalmów w ję‑
zyku  cerkiewno‑słowiańskim. Wiel‑
ki wpływ na  kształtowanie posta‑
wy etycznomoralnej i   świętości du‑

chowej prawosławnej młodzieży miał  
również arcybiskup Jerzy (Korenistow) 
– arystokrata ducha. W takiej atmos‑
ferze duchowości i  miłości   do  bliź‑
niego i  do  muzyki cerkiewnej dora‑
stała Walentyna Dubrowin. Ogromny 
wpływ na rozwój jej uzdolnień wokal‑
no‑ muzycznych miał fakt, że w chó‑
rze śpiewała pod kierunkiem znakomi‑
tych dyrygentów: I. Osipowa, Jerzego 
Wasiljewa, Jerzego Dubrowina (ojciec 
Wali i Włodzimierza Kocyka). Od te‑
go ostatniego Wala oficjalnie 1 stycz‑
nia 1982 roku przejęła kamerton. 
Chciałabym podkreślić, że Wala dba‑
ła o ogromna czystość dźwięku każ‑
dej nuty i o emocjonalny przekaz mo‑
dlitwy, dzięki czemu niejednokrotnie 
wywoływała łzy wzruszenia.    Za trud 
i oddanie na rzecz Cerkwi Walentyna 
Dubrowin została odznaczona orde‑
rem św. Marii Magdaleny. Identyczną 
nagrodę  otrzymał także chór przez nią 
prowadzony.  W Niedziele Przebacze‑
nia (17 marca 2002 r.) po zakończeniu 
nabożeństwa Walentyna skrzyżowała 
ręce zwracając się  z prośbą do chórzy‑
stów o wybaczenie jej grzechów. Na‑
stępnego dnia 18 marca zupełnie nie‑

spodziewanie zmarła osieracając  chór 
i naszą parafię.   Wspaniałe głosy sióstr 
Dubrowin doceniło jury konkursu Pio‑
senki Radzieckiej w  Zielonej Górze, 
a wkrótce potem zaangażowała je roz‑
głośnia Polskie Radio do słynnej au‑
dycji „Wesoły Autobus”. Siostry śpie‑
wały również w orkiestrze mandolini‑
stów Edwarda Ciukszy. Nagrania sióstr 
Dubrowin do dziś znajdują się w archi‑
wum Radia Łódź. Wala także  użyczyła 
swojego głosu w serialu „Czterej pan‑
cerni i pies” wykonując piosenkę Ma‑
rusi. Należy zaznaczyć, że chór naszej 
katedry pod dyrygenturą Walentyny 
został wyróżniony w czasie Festiwalu 
Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 1983.

Tatjana Zyzykina‑Sułkowska 
była chórzystka, Łódź
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Chór Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, dyr. Walentyna Dubrowin (1983)
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Opera i Filharmonia Podlaska, po wykonaniu „Hymnu do św. Daniiły”, 2003 

Smolny Sobór w St. Petersburgu, pełna rosyjska premiera Jutrzni K. Pendereckiego wykonana w obecności kompozytora, 2006
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