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28 
Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
ORKIESTRA DĘTA UMFC 
Piotr Thieu-Quang klarnet, Karol Gajda puzon, 
Tomasz Stolarczyk puzon, Robert W. Rumbelow dyrygent 
 

2 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY  
IM. FRYDERYKA CHOPINA 
Koncert laureatów 

3 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
SUITY BAROKOWE NA ORKIESTRĘ  
Tytus Wojnowicz obój, Orkiestra Międzywydziałowego  
Zakładu Muzyki Dawnej pod kierunkiem Tomasza Pokrzywińskiego 
 

5 
Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
OD MARSZA TURECKIEGO  
DO TAŃCÓW POLSKICH 
Recital fortepianowy
Joanna Ławrynowicz-Just fortepian 
 

9 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
KONCERT STUDIUM MUZYKI NOWEJ 
Na zakończenie Międzynarodowej Konferencji 
„Perkusja i akordeon w muzyce nowej – źródła, konteksty, inspiracje”
 

Klaudiusz Baran, Rafał Grząka akordeon 
Scotty Horey, Leszek Lorent perkusja  
Chopin University Chamber Orchestra 
Dawid Runtz dyrygent
 

 
 
Cykl ŚRODA NA OKÓLNIKU → BILETY PO 15 ZŁ (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty w cyklach NIEDZIELNYM i PONIEDZIAŁKOWYM → BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU 
(także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Dystrybucja (z wyprzedzeniem 2 tygodni, bez możliwości rezerwacji) → CHOPIN UNIVERSITY 
PRESS (w holu uczelni), poniedziałek–środa, piątek 16:00–19:00, niedziela: pół godziny przed koncertem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
Opracowanie programu: Biuro Koncertowe, Magdalena Serafinowicz, Małgorzata Kwiecień 
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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
26 listopada 2018, poniedziałek, godz. 1900 

 

 
ZAGRANICZNI GOŚCIE 

 
 
 
 
 
 

 

Roksana Kwaśnikowska skrzypce 
Wojciech Koprowski skrzypce 

Jakub Waszczeniuk trąbka 
Chopin University Chamber Orchestra 

Rafał Janiak dyrygent 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Arvo Pärt, fot. Kaupo Kikkas 

 
 

Chopin Chamber 
University Orchestra  

 
RAFAŁ JANIAK kierownik artystyczny  

 

ALEKSANDER ZWIERZ inspektor 

 
 
I skrzypce  
Agata Krystek koncertmistrz 
Judyta Kluza  
Julia Wrońska 
Dorota Błaszczyńska 
Olga Owczynnikow 
Karolina Gutowska 
Wiktoria Dettlaff 
 
II skrzypce  
Adrianna Dobrowolska 
Agata Frysz 
Justyna Golus 
Klaudia Maliszewska 
Euna Kang 
 
altówki  
Agnieszka Podłucka  
Mateusz Doniec 
Roman Żuchowicz 
Maria Korczyńska 
 

wiolonczele 
Daria Grzegorz  
Aneta Stefańska 
Mateusz Błaszczak  
Agnieszka Kiljan 
 
kontrabasy 
Marcin Rybiński 
Paweł Lipka 
Jan Hutek 
 
klawesyn 
Katarzyna Szyszka 
 
fortepian 
Natalia Wolanin 
 
perkusja  
Eugeniusz Karetka 
 
harfa  
Aleksandra Traczyńska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Robert Wąsik 
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W sezonie 2012/13 był asystentem Antoniego Wita, a w sezonie 2013/14 Jacka Kasp-
szyka w Filharmonii Narodowej. 

Rafał Janiak regularnie koncertuje z orkiestrami m.in. Filharmonii Narodowej, Narodową 
Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonii Juventus oraz Filharmonii Śląskiej, 
Krakowskiej, Bałtyckiej, Gorzowskiej, Zielonogórskiej, Rzeszowskiej i Opolskiej.  

We wrześniu 2012 Rafał Janiak zadebiutował na festiwalu „Warszawska Jesień” prowa-
dząc koncert z udziałem orkiestry Filharmonii Narodowej,  Podczas kolejnej edycji „War-
szawskiej Jesieni” (2013) artysta poprowadził koncert finałowy. 

Repertuar artysty obejmuje dzieła symfoniczne, koncertowe a także oratoryjne. W 2011 
roku zadebiutował jako dyrygent operowy prowadząc premierowe przedstawienie „Cosi 
fan tutte” W. A. Mozarta. W 2014 na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej we 
współpracy z UMFC objął kierownictwo artystyczne nowej inscenizacji „Don Giovannie-
go” W. A. Mozarta, a w 2017 na scenie kameralnej Teatru Wielkiego w Warszawie 
„Oniegina” P. Czajkowskiego (współpraca z UMFC). 

Od 2016 roku artysta współpracuje z Teatrem Wielkim w Łodzi, dyrygując m.in. „Barona 
Cygańskiego” J.Straussa a także „Turandot” Pucciniego. 

Od 2017 roku jest kierownikiem artystycznym Chopin University Chamber Orchestra. 

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta na swojej macierzystej uczelni.  

 
Program 

 

 
 
ARVO PÄRT (ur. 1935) 
Trisagion na orkiestrę smyczkową (1992) 

 
CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 

RAFAŁ JANIAK dyrygent 
 

 
 
 
Concerto Piccolo über B-A-C-H  
na trąbkę, orkiestrę smyczkową, klawesyn i fortepian (1994) 
 

I. Preciso. Toccata 
II. Lento. Sarabande 
III. Deciso. Ricercar 

 
JAKUB WASZCZENIUK trąbka 

KATARZYNA SZYSZKA klawesyn 
NATALIA WOLANIN fortepian 

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
RAFAŁ JANIAK dyrygent 

 
 



Festina Lente na orkiestrę smyczkową i harfę ad libitum (1988) 
 

 
ALEKSANDRA TARKOWSKA harfa 

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
RAFAŁ JANIAK dyrygent 

 

 
 
 
Tabula Rasa koncert na dwoje skrzypiec, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową (1977)  
 

I. Ludus 
II. Silentium 

 
ROKSANA KWAŚNIKOWSKA skrzypce 

WOJCIECH KOPROWSKI skrzypce 
NATALIA WOLANIN fortepian preparowany 

CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
RAFAŁ JANIAK dyrygent 

 
 
 
 
Cantus in Memoriam Benjamin Britten na dzwony i orkiestrę smyczkową (1977) 

 
CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 

RAFAŁ JANIAK dyrygent 
 

 
 
 
 
 
 
Realizacja nagrania: Przemysław Kunda, Ignacy Przech 
Opieka dydaktyczna: ad. Katarzyna Rakowiecka 

 
 
 
 
 

Rafał Janiak  
 
Ukończył z wyróżnieniem studia dyrygenckie pod kierunkiem prof. Antoniego Wita 
(2011), a także studia kompozytorskie (również z wyróżnieniem) w klasie prof. Stanisła-
wa Moryto (2010) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
W roku 2016 uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. 

W swoim dorobku posiada wiele nagród zdobytych w konkursach muzycznych ogólno-
polskich i międzynarodowych wśród nich m.in.: I nagrodę  I Konkursu Kompozytorskiego 
im. Jana Pawła II w Warszawie (2007), III nagrodę IV Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego „Musica Sacra” w Częstochowie (2008), wyróżnienie na  51. Ogólno-
polskim Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie (2010), 
a także był półfinalistą Conductitng Competition „Donatella Flick” w Londynie (2014). Jest 
zwycięzcą konkursu na napisanie opery organizowanego przez Teatr Wielki w Łodzi. 
Jury, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pendereckiego przyznało jednogłośnie Grand 
prix. Dodatkowo zdobył również laur nagrody publiczności.  Premiera opery „Człowiek 
z Manufaktury” odbędzie się w 2019 r.. 

Dwukrotnie był laureatem „Studenckiego Nobla” (2009, 2010), a także stypendystą Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2012), Keimyung University Foundation 
(Korea Południowa 2009) oraz dwukrotnie Prezydenta Miasta Gdańska (2005, 2009). 
W 2018 został laureatem programu stypendialnego „Młoda Polska” a także otrzymał 
prestiżowe stypendium dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

fot. Robert Wąsik 



 

Jakub Waszczeniuk 
Urodził się w Dębnie. Ukończył z wyróżnieniem Średnią Szkołę Muzyczną w Gorzowie  
w klasie trąbki mgr Włodzimierza Kozłowskiego. Jest absolwentem klasy trąbki  
prof. Igora Cecocho w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem).  
W 2005 roku, jako student IV roku, rozpoczął pracę w orkiestrze Sinfonia Varsovia,  
w której zajmuje stanowisko pierwszego trębacza solisty. Od tamtego czasu odbył  
z Sinfonią Varsovią kilkaset koncertów, występując w najbardziej prestiżowych salach 
świata. Wielokrotnie koncertował również jako solista, m.in. z Sinfonią Varsovią, Orkie-
strą Filharmonii Poznańskiej, Łódzkiej, Dolnośląskiej, Śląskiej, Gorzowskiej. W lipcu 2006 
roku wystąpił jako solista na koncercie inauguracyjnym festiwalu Chopin i jego Europa.  

Wspólnie z Marthą Argerich i orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Alexandra Rabi-
nowicha-Barakowsky'ego wykonał wówczas II Koncert na fortepian, trąbkę i orkiestrę 
smyczkową op. 35 Szostakowicza z którego została wydana płyta live. Współpracuje 
głównie jako pierwszy trębacz z orkiestrami: Malaysian Philharmonic Orchestra, Sinfo-
nietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Leopoldinum, Orkiestra Filhar-
monii Łódzkiej. 

Od 2016r wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Prowadzi kursy 
mistrzowskie i zajęcia typu "masterclass" na terenie całego kraju. Oprócz muzyki  
klasycznej, artysta wykonuje także muzykę rozrywkową. Współpracuje z orkiestrami 
rozrywkowymi Zygmunta Kukli i Tomka Szymusia oraz big bandem Krzysztofa Herdzina  
i big bandem "Konglomerat" w charakterze lead trumpet. Jako muzyk sesyjny brał udział 
w wielu produkcjach i koncertach telewizyjnych, oraz dokonał szeregu nagrań płytowych 
dla takich artystów jak m.in.: Lora Szafran, Grażyna Łobaszewska, Piotr Rubik, Maryla 
Rodowicz, Robert Gawliński, Katarzyna Groniec, Jacek Kotlarski. 

 

fot. Tomasz Sikora 

Silentium Sacrum  
 
 
Cisza. Spokój czy powód do niepokoju? Czas pustki? A może chwila na wsłuchanie się 
we własne myśli? Niezależnie od odpowiedzi, cisza w muzyce pozostaje niezbędna. 
Dzięki pauzom struktura kompozycji jest przejrzysta. Ułamki ciszy pozwalają artystom 
i publiczności zaczerpnąć oddech. W bezdźwięcznych momentach wybrzmiewają ostat-
nie akordy. W ciszy odbywa się refleksja – muzyka naszych myśli. 
 

Cisza odgrywa istotną rolę w twórczości estońskiego kompozytora Arvo Pärta 
(ur. 1935), który dzisiaj otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina. Odkryłem, że wystarczy mi, gdy pięknie zagrana jest pojedyncza nuta. 
Ona sama, albo cichy rytm, albo moment ciszy – przynoszą mi wytchnienie – stwierdził 
Maestro Arvo Pärt. Kompozytor ma w swoim dorobku m.in. dzieła neoklasyczne, dodeka-
foniczne czy kolaże muzyczne, jednak najważniejsze miejsce w jego twórczości zajmują 
kompozycje utrzymane w jego indywidualnym stylu tintinnabuli (łac. tintinnabulum – 
dzwoneczek). Nora Pärt, żona kompozytora, wspomina: Arvo chciał stworzyć mikrosko-
pijny świat dźwiękowy, mierzony nie w kilometrach czy w metrach, lecz tylko w milime-
trach. Z tej ogromnej potrzeby narodził się styl „tintinnabuli”. Rzeczywiście, stworzony 
w 1976 roku styl tintinnabuli cechuje oszczędność środków muzycznych. Kompozycje 
opierają się na kilkudźwiękowych skalach. W partiach często występują rozłożone trój-
dźwięki. Utwory przeznaczone są na niewielki aparat wykonawczy np. orkiestrę smycz-
kową. 
 

Ważny czynnik w twórczości Arvo Pärta stanowi także sfera sacrum. Kompozy-
tor sięga do tekstów biblijnych, często pisze utwory religijne. Muzyka zbliża mnie do 
Boga –  stwierdził Arvo Pärt. W muzyce jest tyle boskiej siły i piękna, że kto ma uszy do 
słuchania, niechaj słucha. 
 

Dzieła Arvo Pärta inspirowane są chorałem gregoriańskim i polifonią renesan-
sową. W swojej twórczości kompozytor często odwołuje się do tradycji chrześcijańskiej, 
zaś ascetyczne środki muzyczne oddają dwie idee: wieczność i czystość.  
 

Związane z filozofią i religią utwory Arvo Pärta zyskują nowy wymiar w atmosfe-
rze wyciszenia i kontemplacji. Zgodnie z życzeniem dyrygenta Rafała Janiaka, niech 
dzisiejszy koncert będzie indywidualnym muzycznym misterium, a oklaski zabrzmią po 
ostatnim utworze. 



 

W klimat twórczości Arvo Pärta wprowadzi Państwa Trisagion (1992, 1994) na 
orkiestrę smyczkową. To jedyna kompozycja sakralna dzisiejszego wieczoru, odnosząca 
się jednak do sfery sacrum w sposób nieoczywisty. Tytuł utworu wskazuje na Hymn ku 
czci Trójcy Świętej (gr. triságios – trzykroć święty). Wykonywany w języku cerkiewnosło-
wiańskim Hymn jest ważną modlitwą liturgiczną Kościoła prawosławnego, do którego 
należy Arvo Pärt (wcześniej luteranin). W Trisagion każdy dźwięk orkiestry podpisany 
jest z tekstem Hymnu. Dwunastowersowy tekst modlitwy determinuje formę utworu. 
Poszczególne wersy utrzymany są w innym tempie, mają odrębną melodię i instrumenta-
cję. Obecne w każdym wersie pauzy generalne stanowią integralną część utworu. Tekst 
Hymnu zawiera m. in. wezwanie Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, 
oraz modlitwę Ojcze nasz. Mimo ascetycznego materiału muzycznego, kompozycja nie 
jest monotonna. Arvo Pärt oscyluje między dynamiką pppp a ff, stosuje różne tempa 
i kontrastowe rejestry. Niczym modlitwa, Trisagion to dynamiczna kontemplacja. 
 

Stokrotny plon twórczości Arvo Pärta wyrósł na żyznej ziemi kompozycji Jana 
Sebastiana Bacha. Szczególny owoc stanowi Collage über B-A-C-H (1964), którego 
wersją jest Concerto Piccolo über B-A-C-H (1994). Naturalnie, w obu kompozycjach 
występuje nazwisko lipskiego kantora – motyw B-A-C-H, ale echo muzyki Bacha pozo-
staje dużo silniejsze. Trzy części Collage i Concerto Piccolo: Toccata, Sarabande i Ri-
cercar to gatunki muzyczne epoki baroku.  
 

W pierwszej części Concerto Piccolo występują elementy utworów barokowych 
(motyw B-A-C-H, wirtuozowska partia solisty jak w II Koncercie Branderburskim) i kom-
pozycji lat 60. XX wieku (synkopowane rytmy i akordy zmniejszone). Druga część utworu 
zbudowana jest według schematu: pierwszy fragment wykonują trąbka, klawesyn i orkie-
stra smyczkowa, w drugim segmencie znika solista, a zamiast klawesynu pojawia się 
fortepian. Uproszczona melodia trąbki wykonuje najwyższy głos fortepianu. Zawarte 
w jego partii klastery są pastiszem stylistyki barokowej. Trzecia część Concerto Piccolo 
to fuga. Temat opiera się na motywie B-A-C-H. Kompozytor stosuje augmentację i inwer-
sję tematu. Concerto Piccolo to jedyny utwór, nienależący do stylu tintinnabuli. W kom-
pozycji Arvo Pärt łączy muzyczne środki barokowe i techniki z lat 60. XX wieku. Kontra-
stowe elementy dopełniają się, tworząc dychotomiczne dzieło. 
 

Cantus in Memory of Benjamin Britten (1977, 1980) na dzwon i orkiestrę smycz-
kową to osobisty hołd Arvo Pärta dla angielskiego twórcy. Arvo Pärt napisał: Czemu 
dzień śmierci Benjamina Brittena – 4.12.1976 – poruszył we mnie tak czułą strunę? 

 
Od 2007 roku jest skrzypkiem Meccore String Quartet, uznawanego za jeden z naj-
ciekawszych kwartetów smyczkowych swojego pokolenia. Zespół od wielu lat zachwyca 
melomanów, występując w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, jak Filharmo-
nia Narodowa w Warszawie, Beethovenhaus w Bonn, Bozar w Brukseli, Auditorio Nacio-
nal de Música w Madrycie, Wigmore Hall w Londynie, Musikverein w Wiedniu, Pollack 
Hall w Montrealu czy Frick Collection w Nowym Jorku. Kwartet z powodzeniem występu-
je w ramach czołowych festiwali europejskich, m.in. Rheingau Musik Festival, Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern, Ludwig van Beethoven Easter Festival, Budapest Spring 
Festival, Heidelberg Frühling Musikfestival, Kissinger Sommer Musikfestival, Festival 
Radio France Montpellier, Bregenzer Festspiele. Zespół miał również zaszczyt wystąpić 
jako pierwszy polski kwartet smyczkowy podczas obchodów „Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu” w berlińskim Bundestagu. 

Wraz z Meccore String Quartet jest laureatem wielu nagród na międzynarodowych kon-
kursach muzyki kameralnej. W 2012 roku zespół zdobył II miejsce, nagrody za najlepsze 
wykonanie kwartetów klasycznych oraz obligatoryjnego utworu Bretta Deana podczas 
Wigmore Hall String Quartet Competition w Londynie. Rok wcześniej, poza tytułem finali-
sty otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Kanczelego na Między-
narodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych „Premio Paolo Borciani” w Reggio Emi-
lia. W roku 2010 kwartet został laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
Muzyki Kameralnej w Weiden (II i III nagrody nie przyznano) oraz I nagrody na Między-
narodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Maxa Regera w Sondershausen.  
Za liczne wyróżnienia Meccore String Quartet otrzymał również nominację do nagrody 
Paszport „Polityki” w kategorii muzyka poważna, m.in. za „śmiałe łamanie konwenansów 
i stereotypów”. 

Z muzykami zespołu dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, m.in. dla Baye-
rischer Rundfunk, BBC Radio 3, Radio Clásica RTVE, Rai3, Radio Stephansdom, Radio 
Merkury, NDR Kultur, ZDF, Phoenix oraz WQXR. Nagrania i wydawnictwa płytowe  
kwartetu były wyróżnione licznymi nagrodami oraz nominacjami, jak chociażby Pizzicato 
Supersonic Award, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Gwarancje Kultury czy Fryde-
ryk 2016. 

Jako członek kwartetu kształcił się pod kierunkiem Kwartetu Camerata, następnie stu-
diował w klasie kameralistyki Artemis Quartett w Universität der Künste w Berlinie, jak 
również w Queen Elisabeth Music Chapel w Brukseli. Zespół miał także zaszczyt współ-
pracować z Günterem Pichlerem (Alban Berg Quartet) w Escuela Superior de Música 
Reina Sofía w Madrycie. 

 



 
Wojciech Koprowski 

 
W 2006 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Henryka Wieniaw-
skiego w Łodzi, w klasie profesorów Romana Lasockiego i Tomasza Bartosiaka. Był 
także uczniem profesorów Mirosława Ławrynowicza i Andrzeja Gębskiego. W latach 
1996–2008 uczył się również u prof. Wolfganga Marschnera i Ariane Mathaus w Spohr 
Akademie we Freiburgu. W 2011 roku ukończył studia w klasie prof. Konstantego An-
drzeja Kulki (z wyróżnieniem) w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w War-
szawie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. W kraju i za granicą uczestniczył 
w kursach mistrzowskich, pracując z wieloma wybitnymi pedagogami, m.in. Robertem 
Szrederem, Krzysztofem Węgrzynem, Sherbanem Lupu, Andresem Cardenesem, Igorem 
Frolovem. 
 
Jest laureatem czołowych nagród na wielu konkursach ogólnopolskich oraz między-
narodowych. Otrzymał II nagrodę na Konkursie im. Louisa Spohra w Weimarze,  
II nagrodę na Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II nagrodę na Konkursie 
Bałtyckim w Gdańsku oraz IV nagrodę na Konkursie im. Louisa Spohra we Freiburgu.  
W 2006 roku był półfinalistą XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Hen-
ryka Wieniawskiego. Był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Fundacji 
Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Lions Club Nike Warszawa oraz Ministerstwa 
Kultury w ramach programu Młoda Polska. 
 
Wojciech Koprowski jest jednym z niewielu skrzypków wykonujących w ramach jednego 
recitalu wszystkie Sonaty na skrzypce solo op. 27 Eugène Ysaÿe’a. Jego debiutancka 
płyta Ysaÿe Impressions była nominowana do nagrody Fryderyk 2010 w kategoriach 
recital solowy roku oraz debiut roku. 

fot. Arkadiusz Berbecki / The FACE 

Wówczas oczywiście zdawałem sobie sprawę z ogromu tej straty. Urosło we mnie niewy-
tłumaczalne poczucie winy, większe niż kiedykolwiek. Właśnie odkryłem dla siebie muzy-
kę Brittena. (…) Zacząłem doceniać jej niezwykłą czystość. (…) W dodatku od dłuższego 
czasu chciałem osobiście spotkać Brittena – teraz jest to niemożliwe. Otwierający kom-
pozycję dźwięk dzwonu wprowadza uroczysty, żałobny nastrój. Bicie dzwonu rozbrzmie-
wa regularnie na tle orkiestry. Partie instrumentów smyczkowych tworzą kanon w aug-
mentacji. Ostatecznie melodia znajduje ujście na trójdźwięku molowym. Cantus in Memo-
ry of Benjamin Britten pokazuje indywidualny styl tintinnabuli Arvo Pärta oraz podobną 
estetykę innego XX-wiecznego kompozytora – Benjamina Brittena (1913–1976). 
 

Festina Lente (1988, 1990) na orkiestrę smyczkową i harfę ad libitum tytuł za-
wdzięcza łacińskiej sentencji – Śpiesz się powoli. Znaczenie maksymy oddaje forma 
utworu – wspólnie rozpoczęty kanon, grany dwu- i trzykrotnie dłuższymi wartościami 
rytmicznymi. Pierwsze i drugie skrzypce, wykonujące najszybszą melodię, powtarzają ją 
siedem razy. Specjalizujący się w muzyce estońskiego kompozytora Leopold Brauneiss 
stwierdził: Tytułowa sentencja Festina Lente (…) wskazuje na paradoksalny upływ czasu 
w kanonie: gdy melodia jednocześnie porusza się powoli i szybko, najszybszy głos zaw-
sze brzmi równocześnie ze swoją spowolnioną przeszłą melodią. Arvo Pärt napisał utwór 
dla Manfreda Eichera, który jest właścicielem wytwórni płytowej ECM Records. Serię 
wydawniczą ECM New Series rozpoczął album Arvo Pärta o nazwie Tabula Rasa, dzięki 
któremu kompozytor zaistniał także w świecie muzyki popularnej. 
 

Dzieło o tym samym tytule wieńczy dzisiejszy wieczór. Tabula Rasa (1977) to 
koncert na dwoje skrzypiec, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową. Utwór dedy-
kowany jest wybitnym artystom: rosyjskim skrzypkom Tatianie Grindenko i Gidonowi 
Kremerowi oraz estońskiemu dyrygentowi Eri Klasowi. Pojęcie tabula rasa (łac. czysta 
karta) znajduje się w łacińskim przekładzie traktatu O duszy (De anima) Arystotelesa. 
Grecki filozof wyrażał pogląd, że w chwili narodzin dusza ludzka stanowi niezapisaną 
tablicę, która zapełnia się w wyniku doświadczeń życiowych. Tabula Rasa Arvo Pärta to 
jeden z pierwszych utworów w stylu tintinnabuli. Kompozycja ma dwie części: Ludus (łac. 
gra) i Silentium (łac. cisza). W pierwszym ogniwie główną rolę odgrywa dwoje koncertu-
jących skrzypiec. Ich partie budują polifoniczny dwugłos, tworzący coraz dłuższe fazy, na 
podobieństwo kolejnych doświadczeń życiowych. Fazy oddzielone są pauzami general-
nymi. Utrzymane w stylu tintinnabuli partie skrzypiec oparte są na rozłożonym trójdźwię-
ku. Zdaniem kompozytora: Trzy dźwięki z triady są jak dzwony. 
 



Analitycy zwracają także uwagę na rolę i formę orkiestry. Arvo Pärt łączy in-
strumenty smyczkowe parami: dwie linie pierwszych skrzypiec, drugie skrzypce z altów-
kami, wiolonczele z kontrabasami. W każdej parze instrumentów znajduje się melodia 
główna i akompaniament. Partia orkiestry tworzy kanon. Fortepian preparowany pełni 
funkcję kolorystyczną – zgodnie z zamysłem kompozytora imituje dźwięk dzwonu. Fazy 
wieńczy wirtuozowska cadenza. Wkrótce następuje dramatyczna część Meno mosso, 
gdzie szybkim przebiegom solistów towarzyszą różne, czasem zmniejszone, akordy 
orkiestry. Ludus kończy się charakterystycznym dla Arvo Pärta współbrzmieniem a-moll. 
Nazwę części można rozumieć wieloznacznie. Tytułową grę prowadzą między sobą 
soliści, wymieniając się wirtuozowskimi motywami. Nastrój zabawy przynosi początkowy 
rytm. W grze kanonicznej uczestniczy orkiestra. Podobnie jak w Ludus, w Silentium także 
kompozytor grupuje instrumenty smyczkowe w pary. Pierwsze skrzypce i wiolonczele 
wykonują głos główny, drugie skrzypce i altówki głos tintinnabuli. Co ciekawe, pierwsze 
skrzypce solo wykonują melodię pierwszych skrzypiec tutti oktawę wyżej w kanonie 
w augmentacji. Preparowany fortepian ubarwia melodię rozłożonymi akordami a-moll. 
Partie solowe utrzymane są w bardzo wysokim rejestrze. Ich faktura staje się srebrzysta. 
Melodia Silentium regularnie opada, jednak nie osiąga pierwszego dźwięku gamy d-moll. 
Słuchacz może go dodać w czterech ostatnich taktach wypełnionych tytułową ciszą. 
 

Kim jest Tabula Rasa? Eseista Krzysztof Czyżewski wskazuje na kompozytora. 
Poszukując własnej drogi twórczej, Arvo Pärt wymazał swój dawny styl. Stał się jak tabu-
la rasa. 
 

Muzyka Arvo Pärta narodziła się w milczeniu. Cisza pomogła kompozytorowi 
stworzyć styl tintinnabuli. Arvo Pärt stwierdził: Moja muzyka pojawiła się tylko dzięki 
temu, że przez jakiś czas byłem cicho, dosłownie cicho. Dla mnie, ‘cichy’ znaczy ‘nic’, 
z którego Bóg stworzył świat. Idealnie, cicha pauza jest czymś świętym… Święta cisza. 
Silentium Sacrum. 

 
Katarzyna Trzeciak 

 

 

Roksana Kwaśnikowska 
 

Urodziła się w 1994 roku w Koszalinie. Obecnie jest studentką Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie i kształci się pod kierunkiem prof. Jana Staniendy. 
Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in. Międzynaro-
dowego Konkursu na Skrzypce Solo im. T. Wrońskiego, Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Oleha Krysy we Lwowie, Międzynarodowego Konkursu im. K. Szyma-
nowskiego i H. W. Ernsta we Wrocławiu, Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. 
E. Umińskiej, Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Muzyków im. P. Konjovica, 
Międzynarodowego Konkursu im. P. Hindemitha, Międzynarodowego Konkursu Skrzyp-
cowego im. J. Kociana, Ogólnopolskich Przesłuchań CEA oraz wielu innych. W roli so-
listki występowała z orkiestrami Filharmonii Krakowskiej, Koszalińskiej, orkiestrą „Wra-
tislavia”, orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, orkiestrą kameralną „The Crew” oraz 
Baltic Neopolis Orchestra. Największym przeżyciem były dla niej występy w Carnegie 
Hall w Nowym Jorku w 2011 i 2012 roku. Również w 2012 roku zagrała koncert w Pol-
skim Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Występowała podczas wielu festiwali m. 
in. „Letnie koncerty na Grochowskiej” w Warszawie, „Kyoto International Music Students 
Festival” w Japonii, „Wieczory w Arsenale” we Wrocławiu, „Chopiniana” w Płocku,  Euro-
pejski Festiwal Muzyki w Otwocku. Wystąpiła także na koncercie z cyklu „Środa młodych” 
w sali kameralnej NOSPR w Katowicach. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich, 
wśród których można wymienić Morningside Music Bridge w Calgary, International 
Summer Academy of the mdw, Europejskie Warsztaty Muzyczne w Kołobrzegu. Jej za-
miłowanie do skrzypiec nie ogranicza się tylko do roli solistki. Aktywnie i z wielką rado-
ścią udziela się w roli kameralisty oraz muzyka orkiestrowego. Gdy wychodzi na scenę, 
jej najgłębszym pragnieniem jest, aby sprawiać ludziom przyjemność poprzez swoją grę. 
Za osiągnięcia artystyczne Roksana trzykrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta 
Koszalina oraz nagrodę „Młoda Artystka Roku 2011”. Jest także dwukrotną stypendystką 
programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. 
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