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KRZYSZTOF BACULEWSKI należy do pokolenia
kompozytorów, którego tożsamość artystyczną próbowano określić w opozycji do pokolenia poprzedniego,
pokolenia polskiej, popaździernikowej awangardy. Artyści
tamtej generacji, naznaczeni syndromem wieloletniej
izolacji kulturowej, podjęli się zadania „doganiania
Europy”. Stworzyli model muzyki awangardowej (postserialnej i sonorystycznej) tak oryginalny, że obdarzono
ich przydomkiem „szkoła polska”. Ten uogólniający
zwrot nie wytrzymuje krytyki w momencie zetknięcia się
z pojedynczymi dziełami artystów o odmiennej przecież osobowości twórczej (młody Penderecki, Górecki,
Kilar, nieco starsi Kotoński, Dobrowolski, Serocki, Baird),
ale jest wygodnym narzędziem porządkującym. Bowiem
pokolenie twórców urodzonych w początkach lat 50-tych
XX wieku (a do nich zalicza się Krzysztof Baculewski)
określone zostało mianem „Pokolenia Stalowej Woli”
– od nazwy miasta, w którym Krzysztof Droba organizował festiwale Młodzi Muzycy Młodemu Miastu.
Większość artystów nowej generacji na tym właśnie
festiwalu debiutowała. Ich utwory były wystarczająco
odmienne od dzieł twórców skupionych przede wszystkim
na rozwiązywaniu (z sukcesem!) problemów materiałowotechnicznych, by zaczęto ich obdarzać kolejną, uogólniającą etykietką: „nowy romantyzm”. A to ze względu
na powrót „do pewnych romantycznych kategorii ekspresyjnych czy też nowy, bardziej kontemplacyjny stosunek
do czasu muzycznego” (Leszek Polony). Sam Krzysztof
Baculewski w artykule o nowej (w latach 70-tych XX
wieku) generacji kompozytorów polskich pisał o pozbawionym kompleksów stosunku do tradycji wykorzystywanej w sposób nie budzący wątpliwości, że chodzi
o stworzenie nowego języka, w którym elementy daw-

nego systemu (np. akordy dur-moll) funkcjonują na
zasadzie równorzędnej z innymi środkami (np. klasterem). Co nie znaczy, że kompozytor podpisałby się
pod określeniem „nowy romantyzm”, bo akurat ta właściwość, czy też kierunek poszukiwań twórczych nie
był nigdy i nie jest do dzisiaj cechą jego myślenia muzycznego.
Utwory kompozytora nigdy też nie zabrzmiały na festiwalu w Stalowej Woli, choć tu na przeszkodzie stanęła
Historia. Krzysztof Droba, twórca festiwalu, po pięciu
latach przekazał jego prowadzenie w ręce Macieja
Negreya – kompozytora i teoretyka muzyki. Nowy
„zarządca” począł zamawiać utwory, których prawykonania miały się odbyć w 1981 roku. Otrzymawszy
takie zamówienie Krzysztof Baculewski skomponował
Ground na orkiestrę. Ale festiwal się nie odbył. Czas
Muzom nie sprzyjał. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny.
Jest zatem Krzysztof Baculewski przedstawicielem
swojego pokolenia w takim stopniu, w jakim każdy
z twórców tworzy własny styl będący elementem ducha
epoki, „hologramem Rzeczywistości” (Roman Berger).
Zanim spróbujemy określić niektóre właściwości tego
stylu poprzez pryzmat utworów znajdujących się na płycie
– kilka faktów biograficznych.
Krzysztof Baculewski urodził się 26 grudnia 1950
w Warszawie. W latach 1969-74 studiował kompozycję
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie
(dziś Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina)
w klasie profesora Witolda Rudzińskiego, następnie,
w latach 1975-76, odbył studia podyplomowe w Paryżu,
jako stypendysta rządu francuskiego: w Conservatoire
National Supérieur de Musique w klasie kompozycji i
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na 2 CD cykl opracowań kolęd. Od 1994 roku współpracuje także z Zespołem Instrumentów Barokowych
„Il Tempo” (pod kierunkiem Agaty Sapiehy), dla którego
również komponuje.
Jego utwory wykonywano wielokrotnie w Polsce,
m.in. na festiwalach „Warszawska Jesień”, „Poznańska
Wiosna Muzyczna”, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej
we Wrocławiu, „Warszawskie Spotkania Muzyczne”,
„Festiwal DO-RE-MI”, „Portrety Kompozytorów ZKP”,
a także za granicą: w Niemczech, USA, Finlandii, Francji,
Meksyku, Kanadzie, na Węgrzech, w Czechach, Peru,
Japonii, Bułgarii, na Białorusi.
Muzykę kompozytora wykonywali wybitni wirtuozi
polscy i zagraniczni, jego utwory zostały nagrane na 9 płytach kompaktowych. Krzysztof Baculewski jest ponadto
autorem rekonstrukcji Koncertu fortepianowego As-dur
op.2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego (1824), fragmentów symfonicznych baletu Adolfa Gustawa Sonnenfelda
Pan Twardowski (1860) oraz instrumentacji opery Beata
(1872) Stanisława Moniuszki, której rękopis spłonął
wraz z archiwum Biblioteki Narodowej we wrześniu
1939 r.
Ważniejsze utwory: Sonata na perkusję (1971),
Epitafium na orkiestrę (1972), Meander na flet solo
(1973), Nowe Wyzwolenie, opera wg dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) (1974), Vivace
e Cantilena na flet, fortepian i kwintet smyczkowy (1974),
Ground na orkiestrę (1981), Quartier Latin na taśmę
(1981), Sonata wiosenna na flet solo (1982), Koncert
na orkiestrę (1983), A Walking Shadow na orkiestrę
(1990), The Whole & Broken Consort na instrumenty
renesansowe (1986), Antitheton I na trio fortepianowe (1989) Voyage à travers le paysage métaphysique

analizy muzycznej Oliviera Messiaena oraz w Groupe
de Recherches Musicales (tzw. Staż Pierre Schaeffera).
W 1982 roku na Uniwersytecie Warszawskim otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. Od tego
roku wykładał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina jako adiunkt. W 1990 roku przeprowadził
przewód kwalifikacyjny II stopnia w Akademii Muzycznej
w Krakowie, w 1998 roku został profesorem nadzwyczajnym w macierzystej uczelni. W 2001 roku otrzymał
tytuł profesora. Obecnie prowadzi klasę kompozycji
na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Artysta jest laureatem wielu nagród na konkursach kompozytorskich.
Krzysztof Baculewski wykładał w wielu krajach (Bułgaria, Niemcy, Austria, Francja); w 2002 roku był gościnnym profesorem na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga
w Moguncji. Jako autor artykułów, esejów, tekstów
krytycznych współpracuje od 1972 roku z Ruchem
Muzycznym, pisywał także do Studia i Klasyki. Jest autorem szeregu artykułów do Encyklopedii Muzycznej PWM,
był redaktorem działu muzyki XX wieku w Encyklopedii
Muzyki PWN (1996). Wydał dwie książki o polskiej
muzyce współczesnej. Od 2003 roku jest prezesem
fundacji „Concert spirituel” organizującej kursy i koncerty
muzyki dawnej, wykonywanej zgodnie z konwencją epoki.
W 1976 roku debiutował jako kompozytor na „Warszawskiej Jesieni”, dziesięć lat później został członkiem
Komisji Repertuarowej tego festiwalu. W 1986 roku
Opera Wrocławska wystawiła jego dramat muzyczny Nowe
Wyzwolenie wg dramatu St. I. Witkiewicza (1974).
Od 1992 roku Krzysztof Baculewski współpracuje
z Zespołem „Camerata Silesia” pod kierunkiem Anny
Szostak, dla którego napisał kilka utworów i wydany
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na taśmę (1992), The Profane Anthem To Anne (do tekstu Johna Donne’a) na solistów, chór i orkiestrę barokową z continuo (1992), Rilke-Lieder na sopran solo,
baryton solo i dwa mieszane chóry a cappella (1994),
33 Kolędy na chór mieszany (1994), Antitheton II na
dwoje skrzypiec i continuo (1996), Ozwodne i Krzesane
na chór mieszany (2000), Les Adieux, kantata na alt
solo i orkiestrę smyczkową z harfą (2001/2008), 12 Etiud
fortepianowych (2006), ponadto muzyka teatralna
i filmowa.
Spośród czterech utworów znajdujących się na płycie
najwcześniej powstał wspomniany już Ground na orkiestrę. Tytuł utworu wiele wyjaśnia, wskazując jednocześnie kierunek zainteresowań muzycznych jego autora.
To znamienne, że mówiąc o tej kompozycji Krzysztof
Baculewski stwierdził, że jest to pierwszy utwór powstały
po ukończeniu uczelni, w którym podjął wysiłek „odchodzenia od sonoryzmu obowiązującego w czasie studiów.”
A zatem, zgodnie z postawioną tu wcześniej tezą o pokoleniowej przemianie, Ground, to próba oderwania się
od spuścizny pozostawionej przez „ojców” i poszukiwanie własnej tożsamości. A tę można ukształtować
sięgając głębiej w historię, na przykład do baroku, niewyczerpanego źródła pomysłów służących nie tylko stylizacji (choć i ta jest przecież możliwa), ale twórczemu
wykorzystaniu.
Podstawą rozwoju Ground jest struktura interwałowa
oparta o dźwięki: a-h-dis-gis-fis-d, pełniąca w utworze
rolę centralizacyjną. Konstrukcja ta ma budowę symetryczną, bowiem układ interwałów części drugiej stanowi
inwersję pierwszej. Czy ma to jakiś wpływ na dramaturgię utworu? Zapewne tak, bowiem punkt kulminacyjny znajduje się w momencie, gdy osią przebiegu

jest dźwięk gis (Vivo). To ten fragment utworu, kiedy
rozproszone dotąd i w dużej mierze niezależne od
siebie instrumenty „jednoczą” się w homorytmicznych,
nasyconych wewnętrznie przebiegach. Plan harmoniczny wyznacza też budowę całości: składa się ona z kilku
epizodów „podporządkowanych” każdorazowo dźwiękowi
centralnemu. Są to; Animato (a), Allegro (h), Sostenuto
(dis), Vivo (gis), Adagio. Presto. Adagio (fis), Lento assai (d).
Owe punkty stabilizacyjne prezentowane są w postaci
nut stałych ukrytych wszakże wśród wielu warstw kompozycji, pojawiających się w różnych instrumentach
(dźwięk a ukazuje się na początku w altówkach), by
pod koniec zabrzmieć nutą d w instrumentach dętych
oraz skrzypcach (d1) i kontrabasach (D), a więc w dwuoktawowej przestrzeni wypełnionej dźwiękami skali
eolskiej w pozostałych instrumentach smyczkowych.
Ten gest końcowy wskazuje na parodystyczne inklinacje
kompozytora, których nie brak także w całym utworze,
mimo całej powagi, a nawet dramatyzmu przebiegu.
Bowiem, mimo konstruktywistycznych założeń, Ground
– poprzez nieustanną zmienność sposobów narracji
– zawiera w sobie także element, jeśli nie parodii, to
dystansu wobec podjętej tradycji. Ta zaś objawia się
przede wszystkim w inspiracji wariacyjnymi formami
ostinatowymi znanymi w dawnej Anglii pod nazwą
ground. Wyraźnym nawiązaniem do tej techniki jest
druga faza utworu, gdy nad nutą pedałową h w wiolonczelach i kontrabasach rozwijają się ostinatowe wariacje
klawesynu. Pod koniec tej części w instrumentach dętych
drewnianych rozwija się kanon. Nie zawsze jednak precyzja rysunku dostrzegalna jest w postaci odrębnych
warstw. Niekiedy zagęszczenie fakturalne powoduje
transformację linearnych przebiegów w ruchomy klaster,

7

jako Tempo più mosso. Co wcale nie znaczy, że klimat
utworu, jego ciemne barwy nie odnoszą się jakoś do
szekspirowskich słów. Taką interpretację nasuwa już
sam początek pełen retorycznych, ponawianych wciąż
pytań „zadawanych” głównie przez klarnet basowy
i krótkich „odpowiedziach” klawesynu. Po tym wstępnym fragmencie następuje gwałtowny wzrost napięcia,
gęstnienie faktury formującej się w warstwy o zróżnicowanej, polifoniczno-homofonicznej fakturze. Każda
kulminacja zaznaczona jest ostrym sforzato; po niej
następuje pewne wyciszenie emocji, jak w części Tempo
meno mosso, w której słychać echa jakiegoś anglaise
w takcie na 2/4, zniwelowanego wkroczeniem fortepianu.
Po tym epizodzie dochodzi do kolejnej kulminacji tutti
uformowanej przez ruchliwe figuracje wszystkich instrumentów, z kanonicznym przeprowadzeniem kilku motywów. Kolejne Tempo meno mosso nie jest końcem
tragedii – ta da znać o sobie jeszcze jednym wzrostem
napięcia, po czym następuje dosyć tajemniczy epilog,
który jest bardziej pytaniem niż odpowiedzią w oczekiwanej, lecz nieistniejącej kadencji.
A Walking Shadow powstał w 1990 roku. 1 października tego roku zmarł nagle Andrzej Krzanowski – wybitny,
wielce obiecujący kompozytor i pedagog. Krzysztof
Baculewski dedykował swój utwór pamięci zmarłego
przyjaciela.
Kantata Les Adieux na alt solo i orkiestrę smyczkową z harfą do tekstów poetów francuskich nosi daty
2001 – 2008. W 2001 roku powstały cztery pierwsze
części utworu, część piąta została skomponowana
w 2008 roku. W tej kompletnej wersji dzieło zostało
wykonane w 2008 roku, podczas festiwalu „Warszawskie
Spotkania Muzyczne”. Swój komentarz w książce pro-

jak na początku utworu, gdy ostinatowe figury dzielonych altówek i wiolonczel, a także ostinato kontrabasów
okolone są długo wytrzymywanym akordem organów
i pojawiającymi się naprzemiennie akordami innych
instrumentów. To z kolei wskazuje, mimo zastrzeżeń
twórcy, na sonorystyczny rodowód kompozycji, czy
raczej próbę włączenia dawnych technik w nowy świat
brzmień. Jest w utworze jeszcze jedna aluzja; po kulminacji, ale, jeszcze przed finalnym Lento assai w którym
następuje uspokojenie żywiołów, pojawia się „akord
Mahlerowski” – struktura nawiązująca do Adagia z X
Symfonii. Ponieważ nie jest rozpoznawalna jako cytat
– pełni w utworze rolę symbolu.

Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more...
(William Shakespeare,
The Tragedy of Macbeth, akt V, scena 5)

Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada...
(przekład Józefa Paszkowskiego)
Ten cytat z szekspirowskiego Makbeta stanowi
motto utworu A Walking Shadow. Kompozytor broni się
jednak przed wpisaniem w dzieło treści programowych.
Wskazuje raczej na inne, bardziej spekulatywne źródła
muzyki tkwiące np. w ciągu Fibonacciego. Tak uporządkowana jest np. warstwa akordowa w części oznaczonej
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Tu po raz pierwszy harfa pełni równorzędną rolę z kwintetem smyczkowym.
W pieśni L’Adieu do słów Apollinaire’a kompozytor
dał dowód swej erudycji muzycznej dyskretnie nawiązując do przeszłości bez stosowania jawnych cytatów.
Kunsztownie ukryte w linii wokalnej i głosach instrumentalnych fragmenty Lamentu Dydony Purcella ujawniają się dopiero w końcowych „westchnieniach” altówki,
skrzypiec i altu. Całość zbudowana w formie passacaglii
wariacyjnej ewokuje nastroje smutku i rezygnacji.
Tak jednak Kantata nie mogła się zakończyć. Kom pozytor postanowił dopisać część piątą: Souvenir, rêve,
sentiment do słów Leconte’a de Lisle – najbardziej
rozbudowaną, najbardziej „elokwentną”. Niezwykle
ruchliwe w tej części instrumenty tworzą wokół partii
wokalnej rodzaj pajęczej sieci. Specyfika linii wokalnej
wynika z użycia tylko dwóch interwałów: półtonu i trytonu służących jednak zbudowaniu nader oryginalnych
konstrukcji z fragmentami melizmatycznymi włącznie.
W wierszu trzykrotnie powtarza się wers: Les Temps,
L’Étendue et le Nombre (Czas, Rozciągłość i Liczba
– w tłumaczeniu wiersza szyk tych wyrazów został
zmieniony) i w muzyce owa struktura także się powtarza,
choć za każdym razem nieco przekształcona. Ta pieśń
– o ekspresji najbardziej „ekstensywnej”, oparta na wierszu, który nie jest lirykiem lecz rodzajem poetyckiego
traktatu – wydaje się godnym zakończeniem, mocną
kadencją całej kantaty.
Ostatnim utworem, który znalazł się na płycie jest
Koncert na orkiestrę pisany w latach 1981-83. W 1985
roku utwór otrzymał II nagrodę (I nie przyznano) na konkursie z okazji XXV-lecia „Poznańskiej Wiosny Muzycznej”. W 2009 roku kompozytor zrewidował partyturę.

gramowej festiwalu kompozytor rozpoczął słowami:
„Les Adieux napisałem dla wybitnej śpiewaczki Jadwigi
Rappé. Ciemna barwa głosu w połączeniu ze znaną
z wielu koncertów ekspresją stanowiły atrakcyjną inspirację.”
Drugim, nie mniej znaczącym źródłem inspiracji są
teksty utrzymane w odcieniu „sombre”, choć pochodzące od tak różnych poetów, jak Guillame Apollinaire,
Alphonse Lamartine, Paul Verlaine i Leconte de Lisle.
Tytuł Les Adieux, to liczba mnoga od tytułu czwartej
pieśni L’adieu ze słowami Apollinaire’a. Mimo nostalgicznego kolorytu, pieśni są zróżnicowane tak pod
względem nastroju, jak i tkanki brzmieniowej. Kompozytor
unika jednak skrajnych emocji nie poddając się ani przesadnemu sentymentalizmowi, ani uczuciom rozpaczy,
dbały o zgodność muzyki z rytmem i prozodią wiersza,
kreując mimo to własną, muzyczną wizję tekstu.
Część pierwsza L’Amour est mort do słów Guillaume’a
Apollinaire’a może nasuwać skojarzenia z techniką „hoquetową” przez swe krótkie, urywane frazy nadające pieśni
walor wzmożonej ekspresji. Wrażenie to potęguje jeszcze linia śpiewu posuwająca się wyłącznie po dźwiękach
trójdźwięków (molowych lub septymowych).
Ekspresja pieśni drugiej Le livre de la vie do słów
Alphonse’a Lamartine’a ewoluuje od początkowego
recytatywu do fraz zbudowanych na wzór konstrukcji
dodekafonicznych. Głos płynie na – zmieniających swą
wewnętrzną strukturę – długo wybrzmiewających akordach
smyczków, urozmaiconych naprzemienną grą ordinario i sul ponticello i dyskretnymi interwencjami harfy.
Chanson d’automne do słów Paula Verlaine’a
pobrzmiewa echem walca z II Symfonii Mahlera – nie
w formie cytatu, ale przywołania klimatu dźwiękowego.
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bardziej ukryte, można powiedzieć fakturalne, np. we fragmencie oznaczonym jako Meno mosso nawiązującym
do Intermezzo interrotto z Koncertu na orkiestrę Béli
Bartóka.
Gry z przeszłością, jakie prowadzi Krzysztof Baculewski
najdalsze są od tego, co zwykliśmy łączyć z postmodernizmem, z estetyką montażu i równouprawnieniem
stylów „wysokiego i „niskiego”. W swoich zabawach
z tradycją kompozytor okazuje się erudytą korzystającym bardziej ze zdobyczy technicznych dawnych
mistrzów niż próbującym nadawać swoim praktykom
jakieś nowe sensy czy znaczenia. I wbrew „antysonorystycznym” deklaracjom, jego utwory można zaliczyć
(jeśli koniecznie trzeba) do nurtu neo-sonorystycznygo, choć lepiej będzie powiedzieć – neoekspresjonistycznego.
Małgorzata Gąsiorowska

Utwór rozpoczyna się i kończy jambiczną figurą fletu
piccolo. Ten zwrot, niczym nić Ariadny snuje się przez
wszystkie, zmienne części Koncertu pojawiając się
zarówno we fragmentach bliskich heterofonii, ażurowych, jak i bardziej dramatycznych. Muzyka rozwija się
zrazu niespiesznie, skupiona bardziej na szczegółach,
na dialogach pojedynczych instrumentów należących
do jednej grupy (np. dętych drewnianych) lub tworzących
jednolitą barwę (np. „skowronkowe” fragmenty ksylofonu,
harfy, dzwonków i triangla), by z czasem dojść także
do wielkich kulminacji, po których jednak, następują
kolejne, „rustykalne” momenty. Właśnie kontrast – między
barwami instrumentów, nastrojem, jest cechą charakterystyczną Koncertu, podobnie, jak pewne, żartobliwe
odwołania do przeszłości, z tym najbardziej czytelnym,
jakim jest krótkie przywołanie „motywu losu” z V Symfonii
Beethovena pod koniec utworu. Ale istnieją też aluzje
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KRZYSZTOF BACULEWSKI belongs to a generation of composers whose artistic identity was usually
described by critics as being in opposition to the preceding generation, i.e. that of the post-October 1956
Polish avant-garde. The representatives of that generation,
marked by the syndrome of long-lasting cultural isolation,
embarked on the task of ‘catching up’ Europe. They created
such an original model of avant-garde (post-serial and
sonoristic) music that they earned the label ‘the Polish
school’. This somewhat generalized term does not hold
up to criticism when confronted with individual works
by composers of vastly different creative profiles (the young
Penderecki, Górecki and Kilar, and the somewhat older
Kotoński, Dobrowolski, Serocki and Baird) but proves
to be useful as an entry point for discussion. The generation of composers born at the start of the 1950s, of which
Krzysztof Baculewski is one, came to be referred to as
the ‘Stalowa Wola Generation’, from the name of the town
where the musicologist Krzysztof Droba organized
the festivals ‘Young Musicians for a Young City’. Most
of the members of the ‘Stalowa Wola Generation’ made
their debut at this event.Their works were sufficiently different from those by composers who were focused primarily on resolving technical problems (with success!) to
earn yet another, generalized label: ‘new romanticism’.
It was prompted by these composers’ return to ‘certain ro mantic categories of expression and a new, more contemplative attitude to musical time’ (Leszek Polony). In an article
(in the 1970s) about this new generation of Polish composers, Krzysztof Baculewski wrote that their attitude to tradition was free of complexes and that the elements of that
tradition (such as major-minor chords) could be employed
on equal terms with other devices (such as clusters).

This is not to say that Baculewski would fully agree
with the term ‘new romanticism’, because this particular
aspect of creative explorations has never been a feature of his compositional ideas.
Baculewski’s works were also never performed at
the festival in Stalowa Wola. The blame should be put
on History. After five years, Krzysztof Droba, the event’s
founder, handed over the helm to Maciej Negrey, a com poser and theoretician of new music. The new director started to commission pieces which were to have
their premieres in 1981. In response to one of these
commissions, Baculewski composed Ground for orchestra, but the festival did not take place. The time was
not propitious to the Muses: December 13, 1981 saw
the introduction of martial law in Poland.
Krzysztof Baculewski is therefore a representative
of his generation only to an extent to which every artist
forges his own style as an element of the spirit of a period,
a ‘hologram of Reality’ (Roman Berger). Before we look
in detail at the pieces featured in this recording in an
attempt to define some of the features of Baculewski’s
style, let us present a few biographical facts.
Krzysztof Baculewski was born in Warsaw on 26
December 1950. In 1969-74 he studied composition
with Witold Rudziński at The State College of Music
(now the Fryderyk Chopin University of Music). He
continued his studies in composition and musical
analysis with Olivier Messiaen at the Paris Conservatory
on a grant from the French government (1975-76) and
with Pierre Schaeffer at the Groupe de Recherches
Musicales. He is a prizewinner of numerous composers’
competitions. In 1982 he received a doctorate in humanities from Warsaw University and in the same year
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Baculewski’s compositions have been performed
in numerous venues in Poland, including the festivals
Warsaw Autumn, Poznań Musical Spring, the Festival
of Polish Contemporary Music in Wrocław, Warsaw
Musical Encounters, DO-RE-MI, Composers’ Portraits,
as well as abroad (Germany, the United States, Finland,
France, Mexico, Canada, Hungary, the Czech Republic,
Peru, Japan, Bulgaria, Belarus).
His music is in the repertoire of prominent Polish
and foreign virtuosos and is available on 9 CDs. He
also reconstructed Feliks Ignacy Dobrzyński’s Piano
Concerto in A flat major Op. 2 (1824) and the symphonic fragments of Adolf Gustaw Sonnenfeld’s ballet
Pan Twardowski (1860) and orchestrated the opera
Beata (1873) by Stanisław Moniuszko, the father of Polish
national opera (its manuscript was burned in September 1939, along with the whole of the National Library
archive).
Principal works: Sonata for percussion (1971), Epitaph
for orchestra (1972), Meander for solo flute 1973),
The New Deliverance, opera after Stanisław Ignacy
Witkiewicz / Witkacy (1974), Vivace e Cantilena for
flute, piano and string quintet (1974), Ground for
orchestra (1981), Quartier Latin for tape (1981),
Spring Sonata for flute (1982), Concerto for Orchestra
(1984), The Whole & Broken Consort for Renaissance
instruments (1986), Antitheton I for piano trio
(1989) A Walking Shadow for symphony orchestra
(1990), Voyage à travers le paysage métaphysique,
for tape (1992), The Profane Anthem to Anne for
soloists, choir and Baroque orchestra with continuo, to a
text by John Donne (1993), Rilke Lieder for soprano
and bass solo and two a cappella mixed choirs

became a faculty member of the Fryderyk Chopin
Music Academy in Warsaw. In 2001 he received the
title of full professor. At present he leads a composition class at the Fryderyk Chopin University of Music
in Warsaw. He has also lectured in many countries
(Bulgaria, Germany, Austria, France). In 2002 he was
a visiting professor as the Johannes Gutenberg University
of Mainz.
He is the author of two books on Polish contemporary
music, as well as of many articles, essays and reviews. He
has contributed to the bi-weekly Ruch Muzyczny (since
1972) and to the periodicals Studio and Klasyka. He is
the author of numerous entries in Encyklopedia Muzyczna
(Music Encyclopedia) published by PWM Edition and
served as editor of the entries on 20th-century music
in the one-volume Encyklopedia Muzyki (Encyclopedia
of Music), published by PWN Edition. Since 2003 he has
served as President of the ‘Concert Spirituel’ Foundation,
which organizes courses in and concerts of early music
performed in period style.
In 1976 he made his debut at the Warsaw Autumn
International Festival of Contemporary Music, ten years
later becoming a member of its Repertoire Committee.
In 1986 the Wrocław Opera produced his music drama
The New Deliverance, after a play by Stanisław Ignacy
Witkiewicz.
Since 1992 Baculewski has worked closely with
the Camerata Silesia Singers Ensemble, conducted by
Anna Szostak, for which he wrote several pieces and
arrangements of Christmas carols (recorded on two CDs).
Since 1994 he has cooperated with the Il Tempo Baroque
Instruments Ensemble (directed by Agata Sapiecha),
for which he also composes.
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(1994), 33 Christmas Carols for mixed choir (1994),
Antitheton II for two violins and continuo (1996),
Ozwodne i Krzesane for a cappella mixed choir
(2000), Les Adieux, cantata for alto solo and string
orchestra with harp (2001/2008), 12 Etudes for piano
(2006), plus incidental music for the theatre, film soundtracks.
The earliest of the four pieces on this CD is Ground
for orchestra. The title of the work explains a great deal,
at the same time pointing to the direction of the composer’s musical interests. It is telling that Baculewski
described Ground, his first work completed after graduation, as an attempt to ‘move away from sonorism, a style
that was binding during my studies’. And so, in line with
what was said earlier about generational transition,
Ground is an attempt to break away from the legacy
of the ‘fathers’ and to search for one’s own identity.
One way to shape this identity is to reach deeper into
history (for instance to the Baroque period), which
is an inexhaustible source of ideas serving not only stylization (though this alone is possible) but also its creative
transformation.
The development of the musical material in Ground
is based on an intervallic structure with the notes A
natural – B natural – D sharp – G sharp – F sharp – D
natural. This performs the central role in the piece and
is of a symmetrical design (the pattern of the two
intervals in the second half of the structure is an inversion of those in the first). This seems to have an influence on the work’s inner drama because the climax
comes at the moment when the note G sharp (Vivo) is
the axis of the musical material. It is this fragment in which
the various instruments, until then dispersed and most-

ly independent of one another, unite, as it were, in the
homorhythmic, internally saturated sequences. The harmonic design of the composition defines its overall structure: the piece consists of six episodes, each of which is
‘subordinated’ to the six focal pitches in turn. These
are: Animato (A natural), Allegro (B natural),
Sostenuto (D sharp), Vivo (G sharp), Adagio. Presto.
Adagio (F sharp), Lento assai (D natural). These points
of stabilization are presented in the shape of sustained
notes, hidden amongst the many layers of the composition and appearing in various instruments (the
note A natural appears at the beginning in the violas),
to sound as D in the wind instruments, in the violins
(d1) as well as in the double-bass (D), and these two D
naturals, two octaves apart, are filled with the notes of
the aeolian scale in the remaining string instruments. This
final gesture points to the composer’s parodic inclinations, which are in fact evident in the entire piece,
despite its serious, and even dramatic, character. Despite
its constructivist concept, as a result of the constant
changes in the manner of narration, Ground contains an
element of, if not parody, then of the distance from tradition taken up by the composer. This tradition manifests
itself above all in harking back to variational ostinato
forms which were once known in England as grounds.
A clear reference to this technique is the second section
of the work, in which the ostinato variations of the
harpsichord develop over the pedal note B in the cellos and
double-basses. A canon evolves in the woodwinds
towards the end of this section. Not always, however,
is the clarity of the design is discernible in the shape of
separate layers. In some places, the textural thickening
results in the transformation of linear development into
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sichord. The introduction is followed by a sudden rise
in tension and the thickening of texture, which forms
diversified, polyphonic-homophonic layers. Each climax
is marked as a sharp sfforzato after which emotions
subside somewhat, as in Tempo meno mosso, in which
echoes of some anglaise can be heard in a 2/4 bar,
cut short by the entry of the piano. This episode is followed by another tutti climax, formed by the lively figurations of all the instruments, with the canonical
development of several motifs. Another Tempo meno
mosso is not, however, the end of the tragedy, which
will come to the fore in yet another rise of tension. It is
followed by a rather mysterious epilogue which is more
like posing questions rather than giving answers in an
anticipated but un-realized cadenza.
A Walking Shadow was written in 1990. It was
dedicated to the memory of Baculewski’s friend, Andrzej
Krzanowski, the prominent and very promising composer and teacher, who died suddenly on 1 October
of that year.
The cantata Les Adieux for alto solo and string orchestra with harp, a setting of texts by French poets, is dated
2001-2008. The first four sections were composed
in 2001, the fifth in 2008. The work was performed
in its complete version at the ‘Warsaw Musical Encounters’
Festival in 2008. The composer’s note in the programme
book opens as follows: ‘I wrote Les Adieux for the outstanding singer Jadwiga Rappé. The dark timbre of her
voice, coupled with its expression, demonstrated at
many concerts, constituted an attractive inspiration.’
Another, no less important source of inspiration were
the texts, all of them in sombre mood even though
penned by such different poets as Guillaume Apollinaire,

a moveable cluster. This occurs, for instance, at the
beginning, where the ostinato figures of divided violas
and cellos, as well as the ostinato of the double-basses,
are surrounded by long-held chords in the organ and
alternating chords in other instruments. This, in turn,
seems to point, despite the composer’s reservations, to
the work’s sonoristic provenance, or rather to an attempt
to incorporate old techniques into a modern soundworld.
Ground contains one more allusion: after the climax,
but before the final Lento assai, with its calming down
of the elements, there appears a ‘Mahlerian chord’, a structure referring to the Adagio from Symphony No. 10.
As it is not recognizable as a quotation, it plays a
symbolic role in the piece.

Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more...
(William Shakespeare,
The Tragedy of Macbeth, Act V, Scene 5)
This quotation from Macbeth serves as the motto
to A Walking Shadow. Yet Baculewski dismisses claims
of the work’s programmatic character, pointing to other,
more speculative sources that are rooted, for instance,
in the Fibonacci series. Such is the ordering, for example,
in the chordal layer of the movement marked Tempo più
mosso. This is not to say that the atmosphere of the work,
imbued as it is with dark colours, does not in some way
reflect Shakespeare’s words. Such an interpretation
comes to mind at the very beginning of the composition,
full of rhetorical, oft-repeated questions, ‘posed’ mainly
by the bass clarinet, and the brief ‘responses’ of the harp-
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The fragments of Dido’s Lament by Purcell, masterfully
hidden in the vocal line and the instrumental parts, emerge
only in the final ‘sighs’ of the viola, violin and alto. The entire
song, modelled on variational passacaglia, evokes a mood
of sorrow and resignation.
But as this would not be a fitting end to the cantata,
the composer decided to add a fifth section: Souvenir,
rêve, sentiment to words by Leconte de Lisle. It is the most
extended and the most ‘talkative’ of all the sections.
The instruments now very actively create a kind of spiders’ web around the vocal part. The specific character
of the vocal line stems from the use of only two intervals:
semitone and tritone, which serve to build highly original structures, including melismatic fragments. The poem
contains three repetitions of the line Les Temps, L’Étendue
et le Nombre (Time, Extension and Number; in the translation the ordering of these words has been changed).
This structure is also repeated in the music, albeit each
time in a different transformation. With its most ‘extensive’
expression, and based on what is a poetical treatise
rather than a lyric poem, this song seems to be a fitting
conclusion and a powerful cadenza to the cantata.
The last work on the CD is the Concerto for Orchestra
(1981-83). In 1985 it won Second Prize (First Prize
was not awarded) at a competition organized on the occasion of the 25th jubilee of the ‘Poznań Musical Spring’.
In 2009 Baculewski revised the score. The work opens
and ends with an iambic figure played by piccolo. It then
spins like Ariadne’s thread through all the movements,
appearing both in the more heterophonic, open-work
fragments and in the more dramatic passages. Initially,
the musical material unfolds at a slow pace, focusing
more on the details, the dialogues of individual instru-

Alphonse Lamartine, Paul Verlaine and Leconte de Lisle.
The title Les Adieux is the plural form of the title of
the fourth song L’adieu with words by Apollinaire. Despite
their nostalgic flavour, the songs are diversified in terms
of both their mood and soundworld. Yet, the composer
avoids extreme emotions and does not succumb to either
excessive sentimentality or despair. While paying the utmost
attention to creating a close intimacy between the music
and the rhythm and prosody of the verse, he nevertheless
creates his own musical vision of the text.
The first song, L’Amour est mort, set to words by
Guillaume Apollinaire, may evoke associations with
the ‘hoquet’ technique on account of its short, broken
phrases which imbue the music with expressive power.
This impression is further enhanced by the vocal line
which proceeds solely through the notes of the triads
(minor or seventh).
The expressive character of the second song, Le livre
de la vie, set to words by Alphonse Lamartine, evolves
from the opening recitative to phrases modelled on dodecaphonic structures. The voice flows over long-decaying
chords (with changeable internal structure) in the strings,
supplemented by ordinario playing alternating with sul
ponticello combined with discreet interventions of the
harp.
Chanson d’automne, set to words by Paul Verlaine,
contains echoes of the waltz from Mahler’s Symphony
No. 2, not in the form of quotation but an evocation
of the work’s atmosphere. Here for the first time the harp
is assigned a role equal to that of the strings.
In the song L’Adieu to words by Apollinaire, Baculewski
harks back to the music of the past without using open
quotations, thus demonstrating his musical erudition.
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interrotto from Béla Bartók’s Concerto for Orchestra.
Baculewski’s play with the past is as far as it can be
from what is usually associated with post-modernism,
whose aesthetic is one of montage and the granting
of equal rights to the ‘high’ and ‘low’ style. In Baculewski’s
play with tradition, however, the composer appears to
be an erudite who applies the technical achievements
of the old masters rather than trying to imbue his
practices with any new sense or meaning. And contrary
to ‘anti-sonoristic’ declarations, his compositions can be
included (if there is such a need) in the neo-sonoristic,
or, rather, neo-expressionist trend.

ments of the same group (for example woodwind) or
those creating a homogenous timbre (for example,
the ‘skylark’ fragments of the xylophone, harp, bells
and triangle). Eventually the music reaches great climaxes,
after which more ‘rustic’ moments ensue. The contrasts
between the timbres of various instruments and changing moods are the hallmarks of the Concerto. Another
of its characteristic features are jocular references to
the past, the most evident of which is the brief evocation
of the ‘fate’ motif from Beethoven’s Fifth Symphony
towards the end of the work. But there is also no lack
of more hidden, textural allusions, such as the fragment
marked Meno mosso which refers to the Intermezzo
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Krzysztof Baculewski

Les Adieux
Kantata na alt solo i orkiestrę smyczkową z harfą do tekstów poetów francuskich
 I. L’amour est mort.
Guillaume Apollinaire (1880 – 1919).
Vitam impendere amori, I
L’amour est mort entre tes bras
Te souviens-tu de sa rencontre
Il est mort tu la referas
Il s’en souvient à ta rencontre

Miłość umarła w twych ramionach
Pomnij na pierwsze jej spotkanie
Gdy zechcesz wróci odrodzona
I znów ci wyjdzie na spotkanie

Encore un printemps de passé
Je songe à ce qu’il eut de tendre
Adieu saison qui finissez
Vous nous reviendres aussi tendre

Wiosna minęła jeszcze jedna
Tyle mi dała czułych wspomnień
Zamierająca poro żegnaj
Jak dawniej czuła wrócisz do mnie
[Przekład: Julia Hartwig i Artur Międzyrzecki]

 II. Le livre de la vie.
Alphonse Lamartine (1790 – 1869).
Vers sur un album
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix,
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois;

Księga życia, zaiste, jest to księga święta,
Zamknąć jej ni otworzyć nie możesz dowolnie;
Kiedy miłego wczasu chciałbyś bieg spowolnić,

Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même:
On voulait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts!

To sama się przewraca stronica przeklęta!
Chciałbyś powrócić do tej, na której kochałeś,
A tu już ta, gdzie umierasz, kładzie się pod palec.
[Przekład: Jerzy Lisowski]
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 III. Chanson d’automne.
Paul Verlaine (1844 – 1896)
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotonne.

Skrzypcowe łkanie
Już nie ustanie
Jesienne,
Jak to kochanie
Co serce rani
Niezmiennie.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;

Gdy jak śmierć blady
Patrzę na ślady
Dawnego snu,
Bije godzina –
Płaczę, zaklinam,
Padam bez tchu.

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Niepowstrzymanym
Wiatrem porwany
Muszę tak iść.
I tu, i tam,
I wszędzie sam
Jak zwiędły liść.
[Przekład: Jacek Trznadel]
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 IV. L’adieu.
Guillaume Apollinaire (1880 – 1919)
Zerwałem tę gałązkę wrzosu
Wspomnieniem będzie jesień ścięta
Rozłączą nas wyroki losu
Przeszłości woń gałązka wrzosu
O tym że czekam cię pamiętaj

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que j’attends

[Przekład: Julia Hartwig i Artur Międzyrzecki]
 V. Souvenir, rê ve, sentiment.
Leconte de Lisle (1818 – 1894).
Villanelle
Le Temps, l’Étendue et le Nombre
Sont tombés du noir firmament
Dans la mer immobile et sombre.

Rozciągłość, Liczba i Czas
Upadły z firmamentu
W ocean ciemny bez skaz.

Suaire de silence et d’ombre
La nuit efface absolument
Le Temps, l’Étendue et le Nombre.

Cisza i cień kryją nas,
Noc czarna zaciera do szczętu
Rozciągłość, Liczba i Czas.

Tel qu’un lourd et muet décombre,
L’Esprit plonge au vide dormant,
Dans la mer immobile et sombre

Jak ciężki milczący głaz
Duch pada w głąb odmętu,
W ocean ciemny bez skaz.

En lui-même, avec lui, tout sombre,
Souvenir, rêve, sentiment,
Le Temps, l’Étendue et le Nombre,
Dans la mer immobile et sombre.

Wspomnienie, sen, czucie wraz
Toną w nim w cieniach zamętu,
Rozciągłość, Liczba i Czas
W ocean ciemny bez skaz.
[Przekład: Anna Ludwika Czerny]
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cując z dyrygentami tej miary, co Riccardo Chailly, Sir
Colin Davies, Nikolaus Harnoncourt, Kent Nagano,
Armin Jordan, Marek Janowski, Krzysztof Penderecki
i Antoni Wit.
Artystka brała udział i jest nadal zapraszana na Salzburger Festspiele, Brucknerfest Linz, Wien Modern,
Musiksommer Leipzig, „Warszawska Jesień” czy „Wrati slavia Cantans”.
Obecnie jest bardzo często zapraszana do wykonań
muzyki Gustava Mahlera, którego wszystkie partie,
pisane na głos altowy, ma w repertuarze. Bierze też
udział w prawykonaniach dzieł współczesnych (np. Siedem
Bram Jerozolimy Pendereckiego w Jerozolimie w 1997 r.
pod dyr. Lorina Maazela, czy Missa pro pace Kilara
w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyr. Kazimierza
Korda w roku 2001, a także w prawykonaniach utworów, powstałych z myślą o jej oryginalnym altowym
głosie (utwory Juliusza Łuciuka, Piotra Mossa i Krzysztofa
Baculewskiego).
W repertuarze Jadwigi Rappé są również partie altowe
w operach Glucka, Haendla, Ponchiellego, Wagnera,
Verdiego i Ryszarda Straussa.
Jej wielkim sukcesem stała się partia bogini Erdy
w tetralogii Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera.
Artystka kreowała ją podczas produkcji premierowych
w Deutsche Oper Berlin, Covent Garden, Operze
Królewskiej w Brukseli, na Festiwalu w Orange, w Wiener
Staatsoper, w Operze we Frankfurcie nad Menem, w Grand
Theatre w Genewie i wielu innych. Dokonała też nagrania tej partii dla EMI pod dyr. Bernarda Haitinka. W roku
2008 artystka debiutowała w roli Klitamnestry w Elektrze
Straussa w Opera du Rhin w Strasburgu, uzyskując
znakomite recenzje.

© Andrzej Świetlik

JADWIGA RAPPÉ – alt
Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek polskich.
Absolwentka Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwer sytetu Warszawskiego. Uczennica prof. Zofii Brégy
oraz absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu
w klasie prof. Jerzego Artysza.
Laureatka I nagrody na Międzynarodowym Konkursie
Bachowskim w Lipsku i zdobywczyni Złotego Medalu
na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux.
Jadwiga Rappé jest śpiewaczką oratoryjno-kantatową,
wykonującą utwory różnych epok muzycznych, od
baroku do współczesności (m.in. monumentalne dzieła
Krzysztofa Pendereckiego, Alfreda Schnittke, Wojciecha
Kilara i in.). Dysponuje ogromnym repertuarem pieśniarskim, prezentując kilkanaście zróżnicowanych stylistycznie programów recitalowych.
Występuje z koncertami w najsłynniejszych salach
koncertowych Europy, Ameryki Płn. i Azji, współpra-
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JADWIGA RAPPÉ – alto
is one of Poland’s most distinguished singers. She
is a graduate of Warsaw University, where she studied
Slavonic languages. During her studies she began taking vocal lessons with Zofia Brégy. She continued her
vocal studies under Jerzy Artysz, obtaining a diploma
with distinction from the Academy of Music in Wrocław.
In 1980 she won First Prize at the International Bach
Competition in Leipzig, and the following year the Gold
Medal at the Young Soloists Festival in Bordeaux.
Jadwiga Rappé has acquired a tremendous reputation as oratorio and cantata singer. Her repertoire spans
music of almost all periods, from Baroque to the present
(large-scale works by Penderecki, Kilar and Schnittke).
Her equally extensive song repertoire ranges from
Renaissance songs with lute to pieces by present-day
composers.
Jadwiga Rappé has given concerts and recitals in
the most prestigious venues in Europe, the United States
and Asia, working with such famous conductors as
Ricardo Chailly, Sir Colin Davis, Nikolaus Harnoncourt,
Kent Nagano, Armin Jordan, Marek Janowski, Krzysztof
Penderecki and Antoni Wit. She has performed at major
international events, including the Salzburg Festival,
Wien Modern, Musiksommer Leipzig, the Brucknerfest
in Linz, Wratislavia Cantans and the Warsaw Autumn.
As she has all of Gustav Mahler’s works with alto
voice in her repertoire, she is often invited to perform
them. She has taken part in the first performances of
many contemporary pieces (Penderecki’s Seven Gates
of Jerusalem under Lorin Maazel in Jerusalem in 1997,
Kilar’s Missa pro pace at the National Philharmonic in War saw conducted by Kazimierz Kord in 2001) as well as

Dyskografia artystki obejmuje 41 płyt kompaktowych, głównie dla firm: BMG Music, Teldec, Erato,
Denon, Orfeo, Philips, Decca, Chandos, CD Accord,
Naxos i Dux. Wiele płyt, nagranych z jej udziałem
uzyskało wyróżnienia międzynarodowe, 6 z płyt nagranych w Polsce uzyskało nagrody „Fryderyka”, a dalszych
5 było mianowanych do tej nagrody. Requiem Polskie
Pendereckiego, nagrane z udziałem artystki dla firmy
Naxos, zostało nominowane do nagrody „Grammy
2005”.
Jadwiga Rappé jest często zapraszana do udziału
w jury konkursów wokalnych w kraju i zagranicą, prowadzi kursy mistrzowskie. Jest profesorem Uniwersytetu
Muzycznego F. Chopina w Warszawie, a także prowadzi
klasę śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych
im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej w Warszawie.
W latach 2006-2009 była prezesem zarządu Towa rzystwa im. Witolda Lutosławskiego, a w roku 2009
dyrektorem artystycznym festiwalu „Łańcuch VI”,
organizowanego przez Towarzystwo im. Witolda
Lutosławskiego.
Więcej wiadomości oraz aktualności na stronie internetowej www.rappe.pl
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Chandos, CD Accord, Naxos and DUX. Many of her
recordings have won international awards; six of her
CDs recorded in Poland have received ‘Fryderyk’ Awards
and a further five nominations for the award. Penderecki’s
Polish Requiem, recorded for Naxos, received a nomination for ‘Grammy 2005’.
Jadwiga Rappé is often invited onto juries of vocal
competitions in Poland and abroad. She has also developed a successful teaching career, giving masterclasses,
working as a professor at the Fryderyk Chopin University
of Music and leading a class of solo singing at the Fryderyk
Chopin ‘Bednarska’ Music School in Warsaw.
She served as President of the Board of the Witold
Lutosławski Society (2006-2009) and as Artistic Director
of the ‘Łańcuch VI’ (Chain VI) Festival organized by
the Witold Lutosławski Society (2009).
For more information see: www.rappe.pl

in the premieres of compositions written specially for
her unique voice (by Juliusz Łuciuk, Piotr Moss and
Krzysztof Baculewski). Jadwiga Rappé has also developed a fine career in opera, with major parts in operas
by Gluck, Handel, Ponchielli, Wagner, Verdi and Richard
Strauss.
The role of the goddess Erda in Wagner’s Der Ring
des Nibelungen is among her greatest artistic successes.
She has sung it in premiere productions in the Deutsche
Oper Berlin, Covent Garden, Théâtre Royal de la Monnaie
in Brussels, the Wiener Staatsoper, the Opera in Frankfurt,
the Grand Théâtre de Genève and Festival d’Orange.
She also sang Erda in the EMI recording conducted
by Bernard Haitink. In 2008 Rappe made her debut
as Klytemnestra in Richard Strauss’s Elektra at the Opera
du Rhin in Strasbourg, winning excellent reviews.
Her discography comprises 41 CDs, mostly for BMG
Music, Teldec, Erato, Denon, Orfeo, Philips, Decca,
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ORKIESTRA SYMFONICZNA W BIAŁYMSTOKU
istnieje od 1954 roku. Po dwudziestu latach działalności
artystycznej uzyskała status Filharmonii i przeniosła się
do nowej siedziby. Profesjonalna sala koncertowa pozwoliła na dalszy rozwój zespołu i prezentowanie szerokiego repertuaru – od wielkich dzieł symfonicznych
i koncertów oratoryjno-kantatowych po koncerty kameralne, recitale, a także organizację licznych festiwali
i konkursów.
Dyrektorami instytucji od momentu powstania
Orkiestry Symfonicznej w Białymstoku byli polscy dyrygenci: Kazimierz Złocki (1954-1955), Leon Hanek
(1955-1958), Jan Kulaszewicz (1958-1971), Tadeusz
Chachaj (1971-1989), Mirosław Jacek Błaszczyk (19901996). W 1997 roku funkcję dyrektora naczelnego
i artystycznego objął Marcin Nałęcz-Niesiołowski.
W sierpniu 2005 roku, w związku z dynamicznym
rozwojem artystyczno-organizacyjnym oraz planowanym na 2011 rok otwarciem nowego gmachu – sali ope-

rowej i koncertowej, Filharmonia Białostocka zmieniła
swoją nazwę na Opera i Filharmonia Podlaska. Natomiast
9 września 2005 roku podczas uroczystej inauguracji
sezonu artystycznego 2005/2006 Minister Kultury
Waldemar Dąbrowski wraz z Marszałkiem Województwa
Podlaskiego Januszem Kazimierzem Krzyżewskim podpisali umowę o utworzeniu narodowej instytucji kultury,
Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum
Sztuki w Białymstoku.
W ponad 54-letniej historii na estradzie Filharmonii
gościli światowej sławy dyrygenci, soliści, wybitni kompozytorzy, m.in. Piotr Anderszewski, Edward Auer,
Kaja Danczowska, Nikolai Dyadiura, Nelson Goerner,
Henryk Mikołaj Górecki, Lidia Grychtołówna, Krzysztof
Jakowicz, Jacek Kaspszyk, Jerzy Katlewicz, Kevin Kenner,
Wojciech Kilar, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Konstanty
Andrzej Kulka, Witold Lutosławski, Jerzy Maksymiuk,
Wojciech Michniewski, Shlomo Mintz, Garrick Ohlsson,
Piotr Paleczny, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski,
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Światosław Richter, Regina Smendzianka, Tadeusz
Strugała, Wanda Wiłkomirska, Antoni Wit, Tadeusz
Wojciechowski, Michael Zilm.
Od 1994 roku, co cztery lata, Opera i Filharmonia
Podlaska organizuje Przegląd Młodych Dyrygentów
im. W. Lutosławskiego. Jest to jeden z ważniejszych
konkursów dyrygenckich w Polsce, a jego ostatnia,
czwarta edycja (2006) zyskała rangę konkursu międzynarodowego.
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego dokonała wielu
nagrań płytowych z udziałem renomowanych solistów.
Pierwsza płyta, nagrana w 1998 roku, zyskała szerokie
uznanie krytyki, czego wyrazem była nominacja do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk ‘99”.
Wysoko oceniono także drugą płytę orkiestry, do której
nagrania zaproszono znakomitego polskiego skrzypka
Jakuba Jakowicza. W setną rocznicę śmierci Giuseppe
Verdiego orkiestra dokonała nagrania uwertur oraz arii
z najsłynniejszych oper kompozytora z udziałem tenora
Kałudi Kałudowa (luty 2001). Także w 2001 roku
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z wybitną
sopranistką Teresą Żylis-Gara nagrała płytę z utworami
kompozytorów francuskich: E. Chaussona, H. Duparca,
J. Canteloube’a. Kolejne płyty to nagrania z utworami
J. J. Straussów oraz F. Liszta z udziałem znakomitego
pianisty Waldemara Malickiego oraz płyta z kompozycjami Aleksandra Tansmana. Ostatnie nagranie CD
zawiera utwory Zygmunta Stojowskiego. Płyta ta,
zdobyła wiele przychylnych recenzji zarówno w Polsce
i poza jej granicami (m.in. The Editor’s Choice magazynu GRAMOPHONE, luty 2009). Orkiestra Opery
i Filharmonii Podlaskiej występuje gościnnie w kraju

i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Białorusi, Chinach,
Estonii, Finlandii, Francji, Litwie, Łotwie, Niemczech,
Rosji, Szwecji, Ukrainie oraz we Włoszech. W 1995
roku, podczas tournée po Stanach Zjednoczonych,
zespół pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka koncertował w prestiżowej nowojorskiej Carnegie Hall.
W 2005 roku Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wystąpiła
na uroczystym koncercie w Parlamencie Europejskim
w Brukseli. Koncert ten inaugurował europejskie obchody
25-tej rocznicy powstania „Solidarności”. Wraz z orkiestrą wystąpił znakomity młody pianista Stanisław Drzewiecki. Wśród zaproszonych do audytorium Yehudi
Menuhina gości byli, m.in. Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego – Josep Borrell, Ambasador RP w Brukseli
– Iwo Byczewski oraz liczni parlamentarzyści. Coraz
wyższy poziom artystyczny zespołu zaowocował kolejnymi zaproszeniami i wyjazdami zagranicznymi. W czerwcu
2006 roku orkiestra wystąpiła w Sankt Petersburgu,
prezentując wraz z rosyjskimi artystami Jutrznię Krzysztofa Pendereckiego. Koncert ten uświetnił uroczystości
obchodów 80-lecia Konsulatu Generalnego RP w Sankt
Petersburgu. Rok później orkiestra ponownie wystąpiła
w Smolnym Soborze z towarzyszeniem Chóru Kameralnego Smolnego Soboru, wykonując z dużym powodzeniem dzieła W. A. Mozarta. We wrześniu 2007 roku
podlascy filharmonicy wystąpili na zakończenie Festiwalu
im. M. K. Ogińskiego w Zespole Pałacowym Rodu
Ogińskich w Plunge‘ oraz w Sali Kongresowej w Wilnie
w ramach 16. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą. Kolejne zagraniczne
tournée Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2007
roku to koncerty w Paryżu, m.in. w słynnym Kościele
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1958), Jan Kulaszewicz (1958-1971), Tadeusz Chachaj
(1971-1989) and Mirosław Jacek Błaszczyk (19901996). Marcin Nałęcz-Niesiołowski was appointed
the orchestra’s Managing and Artistic Director in 1997.
In August 2005, in view of its dynamic development
and preparations for the opening in 2011 of a new
opera and concert hall, The Białystok Philharmonic
changed its name into The Podlasie Opera and Phil harmonic. On 9 September 2005, during the inauguration of the 2005/2006 artistic season, the Minister
of Culture Waldemar Dąbrowski and the Marshal of
the Podlasie Province Janusz Kazimierz Krzyżewski
signed a declaration establishing The Podlasie Opera
and Philharmonic – the European Centre of Culture
in Białystok as an institution of national culture.
The Białystok Philharmonic has played host to many
renowned conductors, soloists and composers, including
Piotr Anderszewski, Edward Auer, Kaja Danczowska,
Nikolai Dyadiura, Nelson Goerner, Henryk Mikołaj
Górecki, Lidia Grychtołówna, Krzysztof Jakowicz, Jacek
Kaspszyk, Jerzy Katlewicz, Kevin Kenner, Wojciech
Kilar, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Konstanty Andrzej
Kulka, Witold Lutosławski, Jerzy Maksymiuk, Wojciech
Michniewski, Shlomo Mintz, Garrick Ohlsson, Piotr
Paleczny, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski,
Światosław Richter, Regina Smendzianka, Tadeusz
Strugała, Wanda Wiłkomirska, Antoni Wit, Tadeusz
Wojciechowski and Michael Zilm. Since 1994 The Podlasie Opera and Philharmonic has run the Competition
for Young Conductors named after Witold Lutosławski.
It is one of the most important competitions of its kind
in Poland. Its fourth edition, in 2006, was international in scope. The Orchestra of the Podlasie Opera and

La Madeleine, połączone z zakończeniem promocji ostatniej płyty z dziełami Aleksandra Tansmana. W czerwcu
2008 roku odbyła tournée do Rosji – w Sali Koncertowej Akademickiej Filharmonii im. D. Szostakowicza
w ramach „Letniego Festiwalu J. Temirkanova” oraz
w Sali Koncertowej Akademickiej Kapelli Sankt Petersburga
odbyły się prestiżowe koncerty orkiestry z udziałem solistów rosyjskich. W 2008 roku orkiestra odbyła także
koncerty w Helsinkach, Tallinie, Rydze i Wilnie w ramach
obchodów 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. W grudniu 2009 Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpiła z trzema koncertami
w Wielkiej Brytanii, m.in. w londyńskiej Cadogan Hall,
w ramach festiwalu Polska! Year.
Opera i Filharmonia Podlaska wprowadziła relacje
online i offline z koncertów abonamentowych, które
transmitowane są na stronie internetowej:
www.opera.filharmonia.bialystok.pl

THE ORCHESTRA OF THE PODLASIE OPERA
AND PHILHARMONIC
The history of the Orchestra of the Podlasie Opera
and Philharmonic goes back to the establishment,
in 1954, of the Białystok Symphony Orchestra. In 1974
it received the status of State Philharmonic and soon
moved to a new and beautiful concert hall. Thanks to
this it could embark on regular presentations of an ambitious and wide-ranging repertoire, including large-scale
oratorio and cantata works and organ pieces, as well as
the organization of festivals and competitions. The orchestra’s successive conductors and artistic directors were:
Kazimierz Złocki (1954-1955), Leon Hanek (1955-
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Philharmonic has recorded many CDs with the participation of prominent soloists, under the baton of Marcin
Nałęcz-Niesiołowski. The first CD, recorded in 1998,
has met with wide critical acclaim, winning a nomination for the ‘Fryderyk 1999’ award of the Polish recording industry. The second CD, with the outstanding,
young Polish violinist Jakub Jakowicz, was also a success.
To mark the centenary of Giuseppe Verdi’s death in 2001
the Orchestra recorded a selection of overtures and
arias from the composer’s most famous operas sung
by the prominent tenor Kaludi Kaludov. In the same
year, the ochestra recorded a CD with music by French
composers E. Chausson, H. Duparc and J. Canteloube
(with the soprano Teresa Żylis-Gara). The orchestra’s
discography also includes a CD with works by J. Strauss
and his son and F. Liszt, played by the excellent pianist
Waldemar Malicki and the CD featuring compositions
by Aleksander Tansman. The last CD, featuring works
by Zygmunt Stojowski, won favourable reviews in Poland
and abroad (The Editor’s Choice of the Gramophone
magazine in February 2009). Foreign tours have taken
the orchestra to Austria, Belgium, Belarus, Britain, China,
Estonia, France, Finland, Lithuania, Latvia, Germany,
Russia, Sweden, Italy and the United States. The concert
at New York’s Carnegie Hall under Mirosław Jacek
Błaszczyk in 1995 was among the highlights in the history
of the ensemble. They have also included a gala concert in the European Parliament in Brussels (conducted
by Marcin Nałęcz-Niesiołowski, with the up-and-coming
pianist Stanisław Drzewiecki as soloist), inaugurating
the European celebrations of the 25th anniversary
of the Solidarity movement (2005). The audience
in the Yehudi Menuhin Auditorium included the Pre-

sident of the European Parliament Josep Borell, the Polish
Ambassador in Brussels Iwo Byczewski and many MEPs.
In recent years, the orchestra’s steadily improving
artistic standards resulted in more invitations. In 2006
it gave a concert in St Petersburg, performing, together
with Russian musicians, Krzysztof Penderecki’s Utrenya.
The concert marked the 80th anniversary of the Polish
Consulate General in the city. A year later the orchestra
scored a great success performing Mozart’s music with
the Chamber Choir of the Smolny Sobor in St Petersburg.
In September 2007 the orchestra performed in the final
concert of the M.K. Ogiński Festival at the Ogiński Palace
in Plunge‘ and in the Congress Hall in Vilnius within
the framework of events marking the 16th anniversary
of the establishment of diplomatic relations between
Poland and Lithuania. In 2007 the orchestra also made
a tour of France, with concerts in Paris (including
La Madeleine Church) promoting a CD with works by
Aleksander Tansman. In June 2008 the orchestra
toured Russia, with appearances in the Concert Hall
of the Shostakovich Academic Philharmonic during
the Yuri Temirkanov Summer Festival and in the Concert
Hall of St Petersburg Academic Capella with the participation of Russian soloists. In 2008 it also gave concerts in Helsingfors, Tallinn, Riga and Vilnius to mark
the 90th anniversary of the independence of Poland.
In December 2009 the Orchestra of the Podlasie Opera
and Philharmonic gave three concerts in Britain, within
the framework of the Polska! Year festival (including
a concert at London’s Cadogan Hall).
The orchestra has introduced online and offline transmissions of its subscription concerts at:
www.opera.filharmonia.bialystok.pl
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Orkiestra Opery i Filharmonii P odlaskiej w Białymstoku – skład osobowy
The Orchestra of The Podlasie Opera and Philharmonic in Białystok – members
Marcin Nałęcz-Niesiołowski – Dyrektor Naczelny i Artystyczny / General & Music Director

I Skrzypce / 1st Violins
Stanisław Kuk
Rafał Dudzik
Dariusz Garbacz
Maciej Przeździęk
Amadeusz Buczyński
Anna Polak
Piotr Przydworski
Paweł Polak
Maciej Grygiel
Łukasz Jaros

Joanna Łapińska
Anna Mikołajczak
Grzegorz Oksiuta
Alicja Skwierczyńska
Wiolonczele / Cellos
Szymon Stępka
Ewa Łoś
Grzegorz Vytlacil
Krzysztof Dombek
Ewa Pawłowska
Kontrabasy / Double Basses
Ryszard Wolicki
Cezary Just
Kamil Łomasko

II Skrzypce / 2nd Violins
Roman Zawadzki
Mateusz Bijak
Julia Dombek
Paweł Dawidowicz
Piotr Krakowiak
Katarzyna Cieślik
Cho Eun
Małgorzata Szatrawska
Adrianna Nosal

Flety / Flutes
Magdalena Jakubowska-Puchalska
Kinga Pancerz
Katarzyna Jurcova
Aleksandra Wyszkowska

Altówki / Violas
Jakub Grabe-Zaremba
Henryk Najda
Barbara Najda

Oboje / Oboes
Luca Neccia
Agnieszka Włodarczyk
Kinga Szmigulska

27

Tuba / Tube
Wojciech Rolek

Klarnety / Clarine ts
Grzegorz Puchalski
Paweł Waśkowski
Wojciech Dunaj
Czesław Jaźwiński

Perkusja / Percussion
Dorota Grygo
Łukasz Zamaryka
Adam Krzyczkowski

Fagoty / Bassoons
Marek Kit
Magdalena Kania
Katarzyna Wasiluk

Harfa / H arp
Aldona Joanna Poczwardowska

Waltornie / French Horns
Tomasz Czekała
Wanda Kurowska
Oleksandr Starynets
Siarhei Yanovich

Gościnnie / Guest musicians
Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn / Cembalo
Krzysztof Kiercul – fortepian / Piano
Rafał Sulima – organy / Organ
Piotr Krzysztof Trojanowski – perkusja / Percussion

Trąbki / Trumpets
Paweł Pogoda
Dmitry Makaravich

Bibliotekarz / Librarian
Halina Domalewska

Puzony / Trombones
Stanisław Kruciński (Inspektor Orkiestry / Orchestra
Inspector)
Daniel Ramotowski
Piotr Kania
Bartosz Skórkiewicz

28

SZYMON BYWALEC ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Jana Wincentego
Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie
jest obecnie adiunktem. Jest także absolwentem Akademii
Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował obój u Jerzego
Kotyczki. Był stypendystą Accademia Musicale Chigiana
w Sienie, w której doskonalił swój warsztat dyrygencki
w klasie mistrzowskiej Gianluigi Gelmettiego (2001)
i Lothara Zagroska (2002 – Diploma di Merito: Dyplom
Dojrzałości Artystycznej). Brał także udział w kursach
mistrzowskich dla dyrygentów, prowadzonych m.in.
przez Gabriela Chmurę, Kurta Masura, Zoltána Peskó,
Pierre’a Bouleza.
Jest laureatem I nagrody II Ogólnopolskiego Przeglądu
Młodych Dyrygentów w Białymstoku (1998), a także
dwóch nagród pozaregulaminowych (m.in. Zofii i Antoniego Witów) na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1999).
Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał też
kilkakrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Katowic.
Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej
(OMN), którą prowadził podczas różnych festiwali
muzyki współczesnej, jak m.in. „Warszawska Jesień”
(1999, 2000, 2002, 2003), „Melos-Ethos” w Bratysławie, „Aksamitna Kurtyna 2” we Lwowie, Festiwal
Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie. Podczas
„Warszawskiej Jesieni” 2005 współpracował z IRCAM
i solistami Court-Circuit Ensemble (Francja) przy wykonaniu Répons Pierre’a Bouleza, zaś w roku 2006,
OMN wystąpiła w Conservatoire de Paris wykonując
Derive 2 Bouleza.

Ma na swym koncie wiele światowych i polskich
prawykonań. Z OMN dokonał nagrań dla Polskiego
Radia a także zarejestrował materiał dźwiękowy na pierwszą płytę CD, nominowaną do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2003”. Za płytę monograficzną
z muzyką Weroniki Ratusińskiej otrzymał w 2009 r.
wraz z OMN i wytwórnią DUX nagrodę „Pizzicato
Supersonic Award” (Luksemburg). Nagranie Trzech pieśni
do słów Trakla Pawła Szymańskiego uzyskało w 2007 r.
rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompo zytorów UNESCO w Paryżu, zaś wykonane z Sinfonią
Varsovią Gemisatos Magdaleny Długosz, otrzymało
rekomendację w 2009 r.
Dyrygował między innymi Rumuńską Narodową
Orkiestrą Radiową, Miskolci Szimfonikus Zenekar,
Camerata Strumentale „Città di Prato”, Orchestra Filarmonica Europea, Ensemble Orchestral Contemporain,
NOSPR, orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą
Radiową oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi
i kameralnymi w Polsce.
Obecnie jest dyrektorem Akademickiej Orkiestry
Symfonicznej w Katowicach. Wcześniej jako dyrygent
AOS współpracował przy poszczególnych projektach
jako asystent między innymi z Gabrielem Chmurą,
Jackiem Kaspszykiem, Krzysztofem Pendereckim, Takuo
Yuasa, Arturo Tamayo. Prowadzi również Młodzieżową
Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach.
Jego zainteresowanie muzyką dawną przejawia się
obecnie pracą nad repertuarem wokalnym (Gesualdo,
Palestrina, Schütz, Bach) z zespołem Cantus Floridus.
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SZYMON BYWALEC studied conducting with Jan
Wincenty Hawel at the Music Academy in Katowice
(diploma with distinction), where he is currently a faculty
member. He is also a graduate of the Music Academy
in Kraków, where he studied oboe with Jerzy Kotyczka.
He continued his education thanks to a grant from
the Accademia Musicale Chigiana in Siena, attending
masterclasses for conductors given by Gianluigi Gelmetti
(2001) and Lothar Zagrosek (2002, Diploma di Merito).
He also took part in masterclasses led by Gabriel
Chmura, Kurt Masur, Zoltán Peskó and Pierre Boulez.
He won First Prize at the 2nd National Young
Conductors’ Competition in Białystok (1998), and two
special awards (including one from the conductor Antoni
Wit and Zofia Wit) at the 6th Grzegorz Fitelberg International Conductors’ Competition in Katowice (1999).
He has held a grant from the Minister of Culture and Art
and has also received several times the award of the Pre sident of the City of Katowice for his artistic achievements.
He is the permanent conductor of the New Music
Orchestra, with which he has performed at many festivals
of contemporary music, including the ‘Warsaw Autumn’
(1999, 2000, 2002, 2003), Silesian Days of Con temporary Music and ‘Melos-Ethos’ in Bratislava, ‘Velvet
Curtain 2’ in Lviv, and the Paweł Szymański Music Festival
in Warsaw. During the ‘Warsaw Autumn’ in 2005 he
collaborated with IRCAM and soloists of Court-Circuit
Ensemble (France) in the performance of Répons by Pierre
Boulez. In 2006 his New Music Orchestra performed
Boulez’s Derive 2 at the Conservatoire de Paris.

He has many world and Polish premieres to his credit
and has made numerous recordings with the New Music
Orchestra for Polish Radio. Their debut CD was nominated for the ‘Fryderyk’ Award in 2003. The composer’s
portrait CD with music by Weronika Ratusińskia (with
the New Music Orchestra, for DUX) won him the
‘Pizzicato Supersonic Award’ (Luxembourg) in 2009.
His recording of Three Songs to words by Trakl by
Paweł Szymański won a recommendation at the UNESCO
International Composers’ Rostrum in Paris (2007).
The recording of Magdalena Długosz’s Gemisatos (with
Sinfonia Varsovia) received a recommendation at the same
event in 2009.
As a guest conductor, Bywalec has performed with
many orchestras in Poland and abroad, including the
National Polish Radio SO in Katowice, Sinfonia Varsovia,
the Polish Radio Symphony Orchestra, the Romanian
National Radio Orchestra, the Miskolci Szimfonikus
Zenekar, Camerata Strumentale ‘Città di Prato’, Orchestra
Filarmonica Europea and Ensemble Orchestral Con temporain.
He is also a conductor of the Academic Symphony
Orchestra, working closely on some projects with such
renowned conductors as Krzysztof Penderecki, Gabriel
Chmura, Jacek Kaspszyk, Takuo Yuasa and Arturo Tamayo.
He also conducts the Karol Szymanowski Youth Symphony Orchestra in Katowice.
He is also interested in early music, collaborating
with the ensemble Cantus Floridus on the vocal works
of composers such as Gesualdo, Palestrina, Schütz and
Bach.
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Krzys ztof Baculewski (*1950)
 G round na orkiestrę / Groun d for orchestra (1981)

[11:19]

 A Walking Shadow na orkiestrę / A Walking Shadow for orchestra (1990)
Pamięci Andrzeja Krzanowskiego / Andrzej Krzanowski in memoriam

[11:43]







Kantata „Les Adieux” na alt solo i orkiestrę smyczkową z harfą /
Cantata „Les Adieux” for alto solo, string orchestra with harp (2001/2008)
Dedykowana Jadwidze Rappé / Dedicated to Jadwiga Rappé
I. L’Amour est mort (Guillaume Apollinaire). Animato
II. Le livre de la vie (Alphonse Lamartine). Tranquillo
III. Chanson d’automne (Paul Verlaine).Vivo
IV. L’adieu (Guillaume Apollinaire). Adagio
V. Souvenir, rêve, sentiment (Leconte de Lisle). Allegro moderato e con passione

 Concerto per orchestra (1982–1983/2009)

[2:14]
[2:29]
[1:17]
[4:14]
[6:00]
[31:18]

Total time: [70:36]
Jadwiga Rappé – alt / alto  – 
Orkie stra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
The Orchestra of The P odlasie Opera and Philharmonic in Białys tok
Szymon Bywalec – dyrygent / conductor
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