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Program

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994)

Subito (1992)

BARBARA MALCOLM skrzypce

JOANNA KACPEREK fortepian

5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny (1957, wybór)

1. Morze

2. Wiatr

5.  Dzwony cerkiewne

KACPER SZELĄŻEK kontratenor

PIOTR FIDELUS fortepian

Chantefl eurs et Chantefables (1989–1990, wybór)

sł. Robert Desnos, opr. Eugeniusz Knapik

1. La Belle-de-Nuit / Dziwaczek

2. La Sauterelle / Konik polny

3. La Véronique / Przetacznik

MONIKA WILSKA sopran

KATARZYNA ZAKRZEWSKA fortepian

7. L’Alligator / Aligator

8. L’Angélique / Dzięgiel

9. Le Papillon / Motyle

JULIA SZPROCH sopran

ZUZANNA BASIŃSKA fortepian



Lacrimosa (1937)

tekst liturgiczny

Lawina (1949)

sł. Aleksander Puszkin, tłum. Julian Tuwim

BOŻENA BUJNICKA sopran

NATALIA PAWLASZEK fortepian

Tryptyk śląski (1951)

sł. ludowe, opr. Jerzy Kornowicz

1. Oj mi się owiesek wysypywa

2. Ach, w tej studni źródło bije

3. Kukułeczka kuka

MARTA CZARKOWSKA sopran

PIOTR FIDELUS fortepian

Tarantella (1990)

sł. Hilaire Belloc

O panu Tralalińskim (1947)

sł. Julian Tuwim

TOMASZ KUMIĘGA baryton

JOANNA KACPEREK fortepian

Spóźniony słowik (1947)

sł. Julian Tuwim

Trzy kolędy (1945)

sł. Aleksander Maliszewski

1. Nie w Betlejem

2. Kolęda wojenna

3. Z Herodem

MARGARITA SLEPAKOVA sopran

MICHAŁ BRULIŃSKI fortepian

Przerwa



DERWID (1913–1994)

Czarownica
sł. Tadeusz Urgacz

opr. Aleksander Dębicz

Jeden przystanek dalej
sł. Jerzy Miller

opr. Aleksander Dębicz

BOŻENA BUJNICKA sopran

Tylko to słowo
sł. Adam Hosper

opr. Aleksander Dębicz

Tabu
sł. Tadeusz Urgacz

opr. Wojciech Kostrzewa

MONIKA WILSKA sopran

Plamy na słońcu
sł. Jerzy Miller

opr. Aleksander Dębicz

Zielony berecik
sł. Mirosław Łebkowski

opr. Wojciech Kostrzewa

KACPER SZELĄŻEK kontratenor

Z lat dziecinnych
sł. Jerzy Miller

opr. Zuzanna Falkowska

W pustym pokoju
sł. Artur Międzyrzecki

opr. Wojciech Kostrzewa

MARTA CZARKOWSKA sopran



Filipince nudno
sł. Jerzy Miller

opr. Aleksander Dębicz

Nie oczekuję dziś nikogo
sł. Zbigniew Kaszkur, Zbigniew Zapert

opr. Artur Stodolny

MARGARITA SLEPAKOVA sopran

Złote pantofelki
sł. Adam Hosper

opr. Zuzanna Falkowska

Cyrk jedzie
sł. Tadeusz Urgacz

opr. Aleksander Dębicz

JULIA SZPROCH sopran

Daleka podróż
sł. Mirosław Łebkowski, Tadeusz Urgacz

opr. Zuzanna Falkowska

Kapitańska ballada
sł. Tadeusz Urgacz

opr. Aleksander Dębicz

TOMASZ KUMIĘGA baryton

Solistom towarzyszy:

BIG BAND UMFC
pod kierunkiem

PIOTRA KOSTRZEWY



Big Band UMFC

Piotr Kostrzewa
kierownictwo artystyczne

Trąbki
Bartłomiej Kacperski
Aneta Mścisz

Puzony
Michał Rzeźnikowski
Łukasz Kostrzewa

Saksofony
Konrad Gzik (alt)

Paweł Kozyra (tenor)

Katarzyna Sabuda (baryton)

Fortepian
Aleksander Dębicz

Kontrabas
Maciej Kozioł

Perkusja
Radosław Mysłek

Wibrafon
Artur Stodolny

Gitara
Konstanty Szemraj

Piotr Kostrzewa – działalność artystyczną rozpoczął od 

współpracy z orkiestrami Teatru Wielkiego i Filharmonii Na-

rodowej oraz z teatrami Warszawy (Ateneum, Studio, Mały, 

Współczesny, Rampa). Od 1993 roku jest kotlistą Orkiestry 

Sinfonia Varsovia. Przez 20 lat pracy z zespołem wystąpił 

w najbardziej prestiżowych salach świata, m.in.: Carnegie 

Hall, Théâre des Champs Elysées, Barbican Center, Teatro Co-

lón, Sydney Opera, Suntory Hall, współpracując z wybitnymi 

dyrygentami i solistami, takimi jak: Y. Menuhin, W. Lutosław-

ski, J. Kaspszyk, J. Krenz, J. Maksymiuk, G. Nowak, K. Penderecki, J.-P. Rampal, M. Rostropo-

wicz, V. Giergiev, M. Minkowski, Ch. Dutoit, J. Semkow, M. Argerich, J. Galway, N. Kennedy, 

A.-S. Mutter, N. Freire, Sh. Mintz. W jego dorobku znajduje się ponad 200 płyt nagranych z tą 

orkiestrą dla światowych wytwórni fonografi cznych (Decca, Deutsche Gramofon, EMI, Sony). 

Jako perkusista rozrywkowy współpracował z R. Rynkowskim, P. Rubikiem, Z. Namysłowskim, 

Z. Kuklą, J. Stokłosą, K. Dębskim, Z. Zamachowskim, H. Frąckowiak. Jest współzałożycielem 

powstałej w 2000 roku Fundacji Sinfonia Varsovia, a obecnie jej prezesem. Od 2007 roku Piotr 

Kostrzewa jest opiekunem artystycznym oraz dyrygentem Szymanowski Big band, z którym 

nagrał 3 płyty: 100% swing (CD Accord), Pozytywne wibracje 11 (EMI Polska) oraz Jazz’t friends 

(Sony Music Polska).



Aleksander Dębicz – wszechstronny pianista, improwiza-

tor, poruszający się w różnych stylach muzycznych. Zwycięzca 

międzynarodowego konkursu kompozytorskiego Transatlantyk 

Instant Composition Contest w Poznaniu (2013). Absolwent Uni-

wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 

prof. Elżbiety Tarnawskiej. Współpracuje ze śpiewakami i woka-

listami rozrywkowymi. Bierze udział w projektach jazzowych, 

a także popowych.

Zuzanna Falkowska – kompozytorka, dyrygentka i wio-

lonczelistka. Na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie ukoń-

czyła dyrygenturę chóralną (2012), a od tego roku studiuje tu 

kompozycję. Jest dyrygentką chóru Epifania oraz Warszawskiego 

Chóru Polonia im. Pade rewskiego. Jest inicjatorką wielu projektów 

muzyczno-teatralnych, autorką muzyki do spektakli teatralnych 

i słuchowisk oraz muzyki chóralnej, w tym dla dzieci. Od 2002 

roku związana jest z Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”.

Wojciech Kostrzewa – absolwent ZPSM nr 4 im. Szyma-

nowskiego w Warszawie (w klasie perkusji prof. Henryka Mikołaj-

czyka) i Policealnego Studium Jazzu im. Majew skiego (w klasie 

perkusji prof. Czesława Bartkowskiego). Obecnie studiuje kom-

pozycję na UMFC (klasa prof. Marcina Błażewicza). Perkusista 

i aranżer Szymanowski Big Band. Ma na swoim koncie kilka płyt 

jako kompozytor, aranżer oraz muzyk sesyjny. Współpracował 

z takimi artystami, jak: Piotr Polk, Dorota Miśkiewicz, Marek Na-

piórkowski, Sławek Uniatowski, Danuta Błażejczyk.

Artur Stodolny – wibrafonista, marimbista, kompozytor, aran-

żer, reżyser dźwięku. Student III roku Wydziału Reżyserii Dźwięku 

na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Laureat na-

grody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym 

w Płowdiwie (Bułgaria). Założyciel autorskiego kwartetu jazzo-

wego. Kompozytor muzyki rozrywkowej; autor licznych nagrań 

muzyki klasycznej i rozrywkowej, m.in. zespołów Danar czy Atom 

String Quartet. Specjalizuje się w muzyce jazzowej.



Omówienie
I cóż to teraz będzie

Kończy się rok 2013, w którym obchodzimy 100. 

rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, pianisty, 

dyrygenta, matematyka, a nade wszystko jedne-

go z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. 

Twórcy Koncertu wiolonczelowego, Koncertu for-

tepianowego, Łańcuchów, Gier weneckich, Trzech 

poematów Henri Michaux, że pozwolę sobie wy-

mienić tylko kilka utworów. Zaraz, zaraz, to skąd 

ten Derwid? Kolejna kompozycja? Czyż to nie bo-

hater tragedii Lilla Weneda Juliusza Słowackiego? 

Dlaczego kawaler Orderu Orła Białego miałby się 

z nim identyfi kować? Spokojnie, nie uprzedzajmy 

faktów. Przyjrzyjmy się wpierw kolejno prezento-

wanym dzisiejszego wieczoru kompozycjom.

Subito to wirtuozowska miniatura powstała na zamówienie Josefa Gingolda, przewodniczą-

cego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Indianapolis w 1994 roku (stąd jednymi 

z pierwszych wykonawców utworu byli jego uczestnicy). Kompozycja, napisana w 1992 roku, 

jest ostatnim dziełem Witolda Lutosławskiego. Muzyka doskonale odzwierciedla tytuł (subito 

– wł. nagle). Skrzypce, wkrótce po burzliwym, utrzymanym w szybkim tempie odcinku, za-

czynają snuć kantylenową melodię. Zmieniają się nastrój i artykulacja. Sytuacja powraca kil-

kukrotnie. Fortepian pełni ważną rolę towarzyszącą, ma szansę pokazać swoje wirtuozowskie 

możliwości podczas trwającego 13 (!) taktów trylu skrzypcowego.

5 Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny pochodzi z 1957 roku. Pierwsza pieśń cyklu 

została zadedykowana Marii Freund – polskiej sopranistce prowadzącej przez ponad 30 lat kla-

sę śpiewu w Paryżu, a pozostałe utwory powstały dla Nadii Boulanger – wybitnej pedagog, 

u której kształciło się wielu Polaków, w tym kilku profesorów naszej uczelni. Witold Lutosław-

ski doskonale odzwierciedla muzyką tematykę wierszy: sopran i fortepian przywodzą na myśl 

m.in.: dzwony cerkiewne, rycerzy wyruszających na wojnę czy spokój zimowego wieczoru.



Chantefl eurs et chantefables (Śpiewokwiaty i śpiewobajki) to cykl dziewięciu pieśni do słów 

poety-surrealisty Roberta Desnosa. Skomponowany w latach 1989–1990 na sopran, orkiestrę 

smyczkową i pojedynczą obsadę instrumentów dętych, doczekał się wersji z fortepianem, któ-

rej dokonał współczesny polski kompozytor Eugeniusz Knapik. Wiersze przedstawiają zabawne 

scenki przyrodnicze z udziałem: tajemniczej rośliny (pol. dziwaczek) zakwitającej po zmierzchu 

(La Belle-de-nuit), konika polnego (La Sauterelle), byka i kwiatka weroniki, po polsku zwanego 

przetacznikiem (La Veronique), rozśpiewanego ptaka przelatującego nad wonnymi roślinami: 

dziką różą, tarniną i glicynią (L’Eglantine, l’aubepine et la glycine), żółwia na poły groteskowo, na 

poły lirycznie zachwyconego samym sobą (La Tortue), słodko pachnącej róży (La Rose), aligato-

ra i małego Murzynka (L’Alligator), sikorki zachwyconej roślinką anżeliką zwaną u nas dzięglem 

(L’Angelique) oraz chmary motyli usiłujących skonsumować oczka z rosołu przygotowanego 

przez mieszkańców miasteczka Châtillon (Le papillon).

Poezja Desnosa została przeznaczona dla dzieci. „Nie mogę tego samego powiedzieć o napisa-

nej przeze mnie muzyce – stwierdził kompozytor – jakkolwiek ich »dziecięcy« charakter ma 

w niej swoje odbicie”. Mam nadzieję, że Państwo go odnajdą.

Lacrimosa jest jedyną zachowaną częścią Requiem, które planował Lutosławski przedstawić 

jako pracę dyplomową na zakończenie studiów w warszawskim Konserwatorium (1937). 

Utwór, przeznaczony pierwotnie na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, Polskie Wy-

dawnictwo Muzyczne opublikowało po wojnie w wersji na głos i organy i w tej postaci był 

on często wykonywany w kościołach podczas stanu wojennego. Towarzyszył także ostatniej 

drodze Witolda Lutosławskiego. Dziś wysłuchają Państwo wersji z fortepianem.

Lawina – „Zdecydowałem się napisać pieśń do słów Puszkina na konkurs. Nie znoszę konkur-

sów, ale płacą za udział, więc można nieźle i lekko zarobić” – wspominał Lutosławski. Konkurs 

z udziałem 9 kompozytorów, zorganizowany w 1949 roku dla uczczenia 150. rocznicy urodzin 

poety, rozstrzygnięto w maju następnego roku. Trzecią nagrodę (pierwszej nie przyznano) 

otrzymał Lutosławski.

Tryptyk śląski, powstały w 1951 roku, stanowi opracowanie trzech śląskich pieśni ludo-

wych, pochodzących z międzywojennej antologii polskiego etnomuzykologa Jana Bystronia. 

Fantastycznie zinstrumentowane, tchną radością, żywiołowością i energią. Trzy pieśni: Oj mi 

się owiesek wysypywa, Ach, w tej studni źródło bije oraz Kukułeczka kuka były często i chętnie 

wykonywane w Polsce Ludowej. Kiedy Lutosławski począł tworzyć serię arcydzieł, począwszy 

od Koncertu na orkiestrę (1950–1954), po Tryptyk sięgano coraz rzadziej – ku uciesze samego 

kompozytora, który utwór określał mianem „stalinowskiej chałtury”.



Tarantella to jedna z najkrótszych kompozycji Witolda Lutosławskiego, jednak... „po miniaturze 

poznaje się mistrza”. Powstała do wiersza angielskiego poety Hilairego Belloca (1870–1953), 

który opisuje przydrożny zajazd – miejsce wesołych zabaw, które po latach pustoszeje i cichnie. 

Kompozytor doskonale oddaje charakter wiersza, będący poruszającą refl eksją o przemijaniu 

– melodia w pierwszej części jest szybka, żywiołowa, niespokojna, w drugiej zarówno ba-

ryton, jak i fortepian gasną. Witold Lutosławski stworzył Tarantellę z myślą o charytatywnym 

koncercie organizacji Crusaid, działającej na rzecz osób chorych na AIDS. Dedykował utwór 

Sheili MacCrindle (1931–1993), która w chwili powstawania dzieła zmagała się z chorobą no-

wotworową. Charakter i przeznaczenie kompozycji skłaniają, by traktować ją jako „dźwiękową 

elegię o osobistym charakterze” (www.trzejkompozytorzy.pl).

O Panu Tralalińskim – Witold Lutosławski dwukrotnie sięgał po teksty Juliana Tuwima, za 

każdym razem umuzyczniając je w sposób wyborny. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zna-

ją historię rodziny Tralalińskich, by jednak zilustrować stopień trudności deklamacyjnych, jakie 

czekają wykonawcę tej miniaturki, przytoczę tu fragment tekstu: „Jego szofer – Tralalofer /

I kucharka – Tralalarka / Pokojówka – Tralalówka / I gazeciarz – Tralaleciarz / I sklepikarz –

Tralalikarz / I policjant – Tralalicjant / I adwokat – Tralalokat / I pan doktor – Tralaloktor”. 

Wypada życzyć wykonawcy „połamania języka”?

Spóźniony słowik to drugi utwór Lutosławskiego napisany do wiersza Juliana Tuwima, 

a skomponowany w 1947 roku. Kompozytor twierdził, że jego piosenki dla dzieci mają cha-

rakter użytkowy. W sumie stworzył ich 44, a do najsłynniejszych należą: Pióreczko, Wróbelek, 

Podróż z wakacji. Niektóre, np. Srebrna szybka czy Muszelka funkcjonują w dwóch wersjach: na 

głos i fortepian oraz śpiew i orkiestrę kameralną. Podobnie rzecz ma się ze Spóźnionym sło-

wikiem i jest to niewątpliwie szczęśliwa okoliczność, bo dzięki niej słuchacze częściej mogą 

obcować z tym uroczym utworem. 

3 Kolędy: Nie w Betlejem, Kolęda wojenna i Z Herodem powstały w 1945 roku na zamówienie 

wydawnictwa Czytelnik, z przeznaczeniem do serii Biblioteka Amatorskich Zespołów Muzycz-

nych. Utwór został rozpisany na dwa głosy solowe (męski i żeński), jednogłosowy chór mie-

szany, fl et, klarnet, trąbkę, 2 skrzypiec, altówkę i wiolonczelę, dziś jednak wysłuchają Państwo 

wersji z fortepianem. Słowa wyszły spod pióra Aleksandra Maliszewskiego (1901–1978), za-

pomnianego dziś dramaturga i powieścio pisarza. Narodziny i życie Jezusa zostały przez niego 

przeniesione w polskie realia: „Nie w Betleem Galilei bardzo podłem mieście, / ale w Polsce 

mały Jezus rączką gwiazdy pieścił. / Matka Boska wieczorami lniane nitki przędła / i śpiewała 

z prząśniczkami: Kolenda, kolenda”. Mimo popularnego charakteru tekstu utwory odznaczają 

się ciekawą aurą brzmieniową i wyrafi nowaną budową formalną.



I co z tym Derwidem??? A znają Państwo przebo-

je: tango Jak zdobywać serduszka, slow-foxa Nie 

oczekuję dziś nikogo czy Znajdziesz mnie wszędzie? 

Kto jest autorem ich muzyki? Ano Derwid właśnie, 

czyli... Witold Lutosławski we własnej osobie. Po-

chodzenie pseudonimu artystycznego nie jest do 

końca jasne. Co prawda Lutosławski w latach 50. 

pracował nad muzyką do radiowej adaptacji Lilli 

Wenedy, ale autorzy jego monografi i: Danuta Gwiz-

dalanka i Krzysztof Meyer powątpiewają, by był to 

właściwy trop interpretacyjny, twierdząc, że pseudo-

nim Derwid „w żaden sposób nie pasuje do muzyki 

tanecznej”. Jak zatem to wyjaśnić? Derwid, król We-

nedów, musiał wybrać: odzyska wolność, jeśli odda 

Lechitom córkę Lillę lub magiczną harfę. Poświęcił 

instrument. Na próżno – królowa Lechitów zabiła 

jego córkę. Czy Lutosławski, który „na chleb” zarabiał 

piosenkami tanecznymi, bał się, że w ten sposób źle 

spożytkowuje swoją harfę – talent kompozytorski? 

Nie wiadomo. Trudno też dziś stwierdzić, jak wyglądałaby jego „poważna twórczość”, gdyby nie 

„uciekał” w piosenki taneczne, chroniąc się przed absurdem i groteską fundowaną przez realny 

socjalizm...

Szlagiery Derwida wykonywali m.in.: Irena Santor, Violetta Villas, 

Kalina Jędrusik, Ludmiła Jakubczak, Mieczysław Fogg. Dorota 

Kozińska w artykule Doktor Lutosławski i Pan Derwid ujawnia, że 

kompozytor wpadł w furię, kiedy ujawniono tożsamość Derwida. 

Kategorycznie dodał, że jego piosenki nie są „przeznaczone do 

wznawiania czy przypominania w jakiejkolwiek formie”. I cóż to 

teraz będzie – chcielibyśmy zapytać – przywołując tytuł jednej 

z jego wstydliwych chałtur. Nic! Dalej z przyjemnością będziemy 

ich słuchać! Przecież też świadczą o jego talencie kompozytorskim, 

są wznawiane, chętnie wykonywane i „cieszą ucho” do dziś.

Katarzyna Trzeciak
Studentka II roku Teorii Muzyki



Biuro Koncertowe
tel. (22) 827 72 49

e-mail: bk@chopin.edu.pl 
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Zapraszamy
na następne koncerty

GRUDZIEŃ 2013
Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł

KONCERT SYMFONICZNY
Łukasz Długosz fl et

Orkiestra Symfoniczna UMFC
Marek Pijarowski dyrygent 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu

ZIMOWE IMPRESJE GITAROWE
Koncert w wykonaniu studentów klas gitary UMFC

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 

NAJPIĘKNIEJSZE UTWORY
EUROPEJSKIEJ LIRYKI WOKALNEJ
Koncert w wykonaniu studentów Podyplomowego Studium Pieśni

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE
OBCHODÓW ROKU
WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
Włodek Pawlik fortepian

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu

JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak zaprasza 

KONCERT WIGILIJNY
Ryszard Karczykowski tenor

Konrad Skolarski fortepian

Chór Mieszany UMFC
Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz, ks. Rafał Staniec dyrygenci

BILETY  Na koncerty środowe obowiązują bilety w cenie 15 zł, na koncerty niedzielne i poniedziałkowe 

– bezpłatne karty wstępu. Ich dystrybucja odbywa się w holu głównym uczelni od poniedziałku do piątku 

w godz. 1600–1900 oraz w niedziele w godz. 1600–1700 (najwcześniej na tydzień przed koncertem).
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