
dr Dawid Ber 

 

Autoreferat 

 

Świat muzyki nowej miałem możliwość odkrywać i poznawać podczas całej swojej edukacji 

i działalności muzycznej, rozpoczynając od nauki w szkole muzycznej II stopnia, poprzez czas 

studiów, aż po dzień dzisiejszy. Nie był on dla mnie tak od razu otwarty i oczywisty, ponieważ 

przez długi czas moje szczególne zainteresowania koncentrowały się na muzyce dawnej. 

Natomiast odkrywanie tego co nowe, współczesne, nieznane, świeże i dopiero co powstałe, 

stało się z czasem bardzo ważnym elementem mojej działalności dyrygenckiej, 

chórmistrzowskiej i pedagogicznej. 

Moja edukacja muzyczna, a bardziej nawet poznawanie świata muzyki, rozpoczęło się już 

w domu rodzinnym. Amatorsko muzykujący rodzice, śpiewający w chórze i grający dla własnej 

przyjemności na obecnych w domu instrumentach, spowodowali, iż rozmaite dźwięki otaczały 

mnie od dzieciństwa. Edukacja w szkole muzycznej I stopnia, nauka gry na skrzypcach 

i fortepianie, kontynuowana w szkole muzycznej II stopnia w klasie fagotu, mimo wszystko, 

nigdy nie wyzwalała we mnie takich emocji jak możliwość zespołowego śpiewania, czy grania 

w różnych formacjach: chórach, zespołach wokalnych bądź instrumentalnych. Tego typu 

sposobność praktykowania muzyki, towarzysząca mi od dzieciństwa, stała się kluczową formą 

wyrażania ekspresji muzycznej, a zarazem szczególną płaszczyzną do budowania relacji 

międzyludzkich z osobami w tych zespołach działającymi. 

Wszelkie formy zespołowego praktykowania muzyki, w okresie kształtowania się mojego 

sposobu jej postrzegania, jakimi były: śpiewanie od 10 roku życia w Chórze Kościoła 

Chrześcijan Baptystów (początkowo w Malborku, później w Łodzi), śpiewanie w chórze 

dziecięcym, gra w zespołach kameralnych i orkiestrze symfonicznej szkoły muzycznej  

II  stopnia, rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez praktykę w zespole muzyki dawnej, czy 

zespole wokalnym prowadzonym przez prof. Piotra Micińskiego w czasach średniej szkoły 

muzycznej, w końcu śpiewanie w chórze akademickim Akademii Muzycznej w Łodzi, 

zbudowały moje pierwsze, wczesne spojrzenie na pracę w zespole muzycznym. Dały też 

podstawę do budowania własnego stylu i systemu działań, który ewoluuje każdego dnia, kiedy 



mam możliwość współpracować na różnych płaszczyznach z muzykami czy to amatorami, czy 

zawodowcami. 

Działalność w tak wielu różnych formacjach muzycznych umożliwiła mi praktykowanie pod 

okiem dyrygentów, chórmistrzów, wokalistów i muzykologów, których wiedza, oddanie temu, 

czemu się poświęcali, a także styl pracy, dały mi szeroki ogląd możliwych do zastosowania 

metod. Szczególna sposobność rozpoczęcia aktywności i zdobywania doświadczenia jako 

dyrygent chóru amatorskiego już w wieku 17 lat, sprzyjające okoliczności do prowadzenia prób 

zespołów wokalnych w okresie nauki w szkole muzycznej II stopnia pod okiem fachowców, 

a także okazja do rozpoczęcia regularnej nauki śpiewu, dały mi wyjątkową możliwość 

rozwijania tych pasji i zamiłowań, które budziły się we mnie już od czasów dzieciństwa, 

a zapoczątkowane zostały przez środowisko domowe i moich bliskich. 

Wszystkie przytoczone powyżej fakty zaowocowały bardzo świadomym wyborem kierunku 

studiów jakim stała się teoria muzyki w łódzkiej Akademii Muzycznej. Od zawsze wiedziałem, 

że chcę być nauczycielem. Początkowo miała to być matematyka, ale następstwo różnych 

wydarzeń życiowych sprawiło, że nie wybrałem klasy o profilu matematyczno-fizycznym w 

liceum ogólnokształcącym, a liceum muzyczne. 

Czas studiów dał mi możliwość niezwykle wszechstronnego rozwoju muzycznego:  

zgłębianie teorii muzyki, szczególny kontakt z profesorem Franciszkiem Wesołowskim, 

promotorem mojej pracy magisterskiej, wielkim człowiekiem i autorytetem w zakresie muzyki 

dawnej, prowadzenie amatorskich zespołów chóralnych, akompaniowanie chórom i zespołom 

wokalnym, praktyka chórzysty w kilku chórach i zespołach wokalnych, praktyki pedagogiczne 

w zakresie przedmiotów teorii muzyki. Ale to także szczególne wydarzenia, które na zawsze 

pozostaną w mojej pamięci, jak: pierwsza styczność z nagraniami wokalnej i oratoryjnej 

muzyki baroku pod dyrekcją Phillipa Herreweghe, udział w koncercie w Studio im. 

W. Lutosławskiego podczas wykonania Mszy h-moll J. S. Bacha przez Collegium Vocale Gent 

prowadzonego przez Phillipa Herreweghe, wykonanie VIII Symfonii G. Mahlera pod dyr. 

Zygmunta Rycherta wraz z chórem Filharmonii Łódzkiej w 1995 roku w Gdańsku, pierwsza 

możliwość dokonania prawykonań utworów współczesnych łódzkich kompozytorów, 

początkowo jako chórzysta, później jako dyrygent. To wszystko spowodowało, że świadomie 

wybranej drodze teoretyka muzyki, zaczął towarzyszyć drugi, coraz ważniejszy nurt, jakim stała 

się działalność chórmistrzowska. Okazje do rozwijania umiejętności w tej dziedzinie zaczęły 

nadarzać się coraz częściej i aktywność ta stała się od tamtego czasu równoległą do praktyki 



pedagogicznej ścieżką mojej działalności zawodowej. Tak też obie praktykuję do dzisiaj – 

dyrygenturę oraz nauczanie przedmiotów teoretycznych,  pamiętając, że najistotniejsze 

w pracy zawodowej są dwa aspekty praktykowania muzyki: wyrażanie i dzielenie się emocjami 

oraz budowanie relacji międzyludzkich. 

 

Działalność dyrygencka 

W całym czasie mojej działalności dyrygenckiej – chórmistrzowskiej (od 1992 roku) 

prowadziłem szereg chórów i zespołów wokalnych. Są wśród nich zarówno zespoły zawodowe 

(Chór Mieszany Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina) jak i amatorskie (Chór Mieszany 

Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi, czy Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia 

w Zgierzu), dziecięce i młodzieżowe (chóry szkół muzycznych w Łodzi  

i Piotrkowie Trybunalskim), kameralne (Chór Kameralny Vivid Singers) i o dużym składzie (Chór 

Mieszany Akademii Muzycznej w Łodzi). 

Z prowadzonymi przez siebie zespołami w czasie 24 lat działalności wykonałem ponad 830 

koncertów, nie wliczając w to oprawy nabożeństw i uroczystości kościelnych przez Chór 

Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Do czerwca 2004 r., czyli do momentu złożenia 

dokumentacji w przewodzie doktorskim było to 280 koncertów, pozostałych ponad 550 

odbyło się od września 2004 r. do chwili obecnej.  

Koncerty te, do których należą recitale chóralne, oraz koncerty wokalno-instrumentalne, 

oratoryjne, można podzielić na wydarzenia mające na celu krzewienie, popularyzowanie 

kultury muzycznej w środowisku amatorskim, organizowane dla szerokiej publiczności 

zgromadzonej w salach koncertowych, widowiskowych, kościołach oraz koncerty na estradach 

filharmonicznych, związane z wykonaniem literatury chóralnej i oratoryjnej, stanowiącej 

spuściznę kompozytorską wielu wieków. 

Ta pierwsza grupa koncertów nacechowana jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym,  

czego doświadczali zarówno wykonawców – chórzystów, jak i publiczność, mająca w ten 

sposób niejednokrotnie jedyną możliwość obcowania ze sztuką wysoką, w oderwaniu od 

sztuki popularnej otaczającej nas codziennie. Dodatkowym elementem współpracy 

z zespołami amatorskimi jest możliwość prezentowania kultury polskiej na arenie 

międzynarodowej, np. koncertowania wraz z prowadzonymi przez siebie zespołami  

w Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, Czechach, we Włoszech oraz na Litwie. 



Nieodłącznym elementem pracy z zespołami chóralnymi jest przygotowanie i udział 

w konkursach i festiwalach chóralnych. Owocem tej pracy jest zdobycie przez prowadzone 

przeze mnie zespoły 55 nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych konkursach 

chóralnych, a wśród nich tych, które mają dla mnie bardzo istotne znaczenie: dwa Złote 

Dyplomy uzyskane przez Chór Kameralny Vivid Singers w XXIV Międzynarodowym Konkursie 

Chóralnym im. F. Schuberta w Wiedniu (2007 r.), Złoty Dyplom w XVIII Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze (2008 r.), czy wyróżnienie  

w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (2007 r.).  

Szczególną wartość mają również trofea uzyskane przez Chór Mieszany Zespołu Szkół 

Muzycznych im S. Moniuszki w Łodzi, do których zaliczyć trzeba Grand Prix przyznane 

zespołowi podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo  

w Rzeszowie (2008 r.) oraz III i V Regionalnych Przesłuchaniach Chórów Szkół Muzycznych  

w Skierniewicach (2009 i 2013 r.). 

W pracy z chórami szkolnymi staram się umożliwiać uczniom kontakt z wartościową 

literaturą chóralną a cappella i klasyką repertuaru oratoryjnego; Chór Mieszany Zespołu Szkół 

Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi przygotowałem np. do wykonania dzieł takich jak: Gloria 

A. Vivaldiego, Requiem M. Zwierzchowskiego, Msza Koronacyjna oraz Missa Brevis  

D-dur W. A. Mozarta, Oratorium de Noel C. Saint–Saënsa, Msza f-moll A. Brucknera, 

Oratorium Znalezienie św. Krzyża F. Nowowiejskiego, Exodus W. Kilara, Ad Matrem 

H. M. Góreckiego, Credo K. Pendereckiego, Gloria K. Grzeszczaka, sceny z oper S. Moniuszki, 

G. Verdiego, P. Czajkowskiego, P. Mascagniego, suita z musicalu West side story L. Bernsteina, 

czy musical Błękitny zamek R. Czubatego. 

Działalność założonego przeze mnie zespołu Vivid Singers, który składa się z młodych, ale 

już doświadczonych chórzystów, stwarza możliwość sięgania po najbardziej wymagający 

repertuar muzyki chóralnej, od muzyki dawnej po tę najnowszą, często komponowaną z myślą 

właśnie o tym zespole. Efektem tej pracy jest szereg prawykonań utworów łódzkich 

kompozytorów. Eksplorowanie twórczości nieznanej, rodzącej się na naszych oczach daje 

szansę do poszerzania i rozwoju warsztatu chóralnego i wokalnego członków zespołu. Poza 

dziełami klasycznymi Vivid Singers specjalizuje się także w wykonawstwie muzyki 

rozrywkowej, czego potwierdzeniem może być trwająca od 5 lat i licząca 85 wykonań trasa 

koncertowa z repertuarem zespołu Queen, wykonywanym w symfonicznym opracowaniu 

z udziałem Orkiestry Salonowej „Alla Viena”, w większości sal koncertowych w Polsce. 



Niepowtarzalna okazją do obcowania z dziełami największego repertuaru oratoryjnego jest 

moja współpraca od 2011 z Chórem Mieszanym Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. 

Działalność tego zespołu skoncentrowana jest na przygotowywaniu i wykonywaniu dzieł 

wokalno–instrumentalnych, jednak z powodzeniem, równolegle udaje mi się przygotowywać 

programy koncertowe a cappella, a także prawykonania muzyki nowej. Mając tę szczególną 

możliwość pracy z zespołem zawodowym przygotowałem do wykonania następujące pozycje 

repertuarowe: Mszę h-moll, Pasję wg św. Jana i Pasję wg św. Mateusza J. S. Bacha, oratorium 

Mesjasz J. F. Haendla, Mszę Nelsońską i oratorium Stworzenie Świata J. Haydna, Mszę 

Koronacyjną i Requiem W. A. Mozarta, Missę Solemnis, Mszę C-dur, Fantazję oraz  

IX Symfonię L. van Beethovena, oratorium Eliasz F. Mendelssohna, Oratorium de Noël 

C. Saint–Saëns’a, Requiem G. Verdiego, III Symfonię G. Mahlera, Requiem G. Faure, Stabat 

Mater i Glorię F. Poulenca, Symfonię Psalmów I. Strawińskiego, Stabat Mater i Harnasie 

K. Szymanowskiego, Psalmy A. Tansmana, Kantatę Carmina Burana C. Orffa, Kantatę 

Aleksander Newski S. Prokofiewa, Glorię J. Ruttera, Psalmy B. Brittena, Symfonię Kwiaty 

Polskie M. Weinberga, Exodus W. Kilara, Pasję wg św. Łukasza K. Pendereckiego, Requiem 

A. Schnittke i inne. Przygotowanie w/w dzieł łączyło się ze współpracą z takimi dyrygentami 

jak: Tomasz Bugaj, Kai Bumann, Massimiliano Caldi, Jakub Chrenowicz, Jose Maria Florencio, 

Vladimir Kiradijev, Paweł Kotla, Marek Pijarowski, Paweł Przytocki, Daniel Raiskin, Ernst van 

Thiel, Noam Zur. 

 

Prawykonania współczesnej muzyki chóralnej 

Niezwykła możliwość odkrywania i poznawania muzyki współczesnej wiąże się 

z wykonaniami, w tym szczególnie z prawykonaniami nowych utworów chóralnych. W mojej 

działalności dyrygenckiej koncentruję się głównie na dziełach łódzkiego środowiska 

kompozytorskiego. Prawie od początku działalności mogłem doświadczać zaufania jakim 

obdarzali mnie kompozytorzy powierzając wykonania swoich utworów. Były to zarówno 

kompozycje pisane w stylistyce neoklasycznej, jak również te poszukujące, odkrywające nowe 

zjawiska brzmieniowe, stanowiące wyzwanie dla mnie jako dyrygenta, jak również dla 

muzyków. 

Wśród prawykonywanych przeze mnie dzieł łódzkich kompozytorów znalazło się 

kilkadziesiąt utworów na różne składy. Są to utwory na chór a cappella, chór z różnymi 



instrumentami oraz chór z orkiestrą, m.in. kompozytorów: Jerzego Bauera, Krzysztofa 

Grzeszczaka (Locus inaestimabilis), Olgi Hans, Sławomira Kaczorowskiego, Marcina Stańczyka, 

Artura Zagajewskiego (Stabat Mater), a także młodych twórców: Mariusza Lewego, Adama 

Lewandowskiego i Adriana Łęczyckiego. 

Ponadto miałem możliwość dyrygować wykonaniami następujących utworów: 

 Witold Lutosławski, Trois poemes d’Henri Machaux, z orkiestrą symfoniczną 

Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Daniela Raiskina, 

 Sofia Gubajdulina, Sonnegesang, z wiolonczelistą Ivanem Monigettim oraz 

zespołem perkusyjnym Filharmonii Łódzkiej, 

 Paweł Łukaszewski, Magnificat & Nunc Dimitis, z Pawłem Gusnarem – saksofon  

i orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, 

 John Rutter, Requiem, z Martą Boberską – sopran i orkiestrą kameralną Filharmonii 

Łódzkiej.  

 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna 

Pracę dydaktyczną rozpocząłem w 1996 roku w Państwowej Podstawowej Szkole 

Muzycznej w Łodzi jako nauczyciel chóru dziecięcego, a rok później w Szkole Muzycznej  

II stopnia przy Polskim Instytucie Muzycznym w Łodzi jako nauczyciel przedmiotów 

teoretycznych. Te dwa zakresy działalności pedagogicznej towarzyszą mi przez wszystkie lata 

pracy w szkole. Przez 20 lat pracy pedagogicznej prowadziłem następujące przedmioty 

i zajęcia w: 

 szkolnictwie ogólnokształcącym: muzyka, impostacja głosu, chór; 

 szkolnictwie muzycznym: kształcenie słuchu, harmonia, zasady muzyki, historia 

muzyki z literaturą, czytanie nut głosem, zespół wokalny, chór dziecięcy, chór 

mieszany, dyrygowanie;  

 Akademii Muzycznej: dyrygowanie, propedeutyka dyrygowania, czytanie partytur, 

literatura chóralna, zbiorowa emisja głosu z praktyką, muzyczne style wykonawcze, 

warsztaty dyrygenckie, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie, zespoły 

wokalne, chór mieszany. 

Praca w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi, poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych, 

związana była również z działaniami organizacyjnymi. W szkole tej pełniłem funkcję 



wicedyrektora do spraw artystycznych (2004–2009 oraz 2010–2011), kierownika sekcji 

chórów, orkiestr i zespołów kameralnych (2009–2015), kierownika sekcji teorii muzyki  

(w latach 2007-2009 oraz od roku szk. 2015/2016). Moim wyjątkowym przywilejem, od 2004 

roku, jest planowanie, programowanie i organizowanie działalności artystycznej  

– koncertowej szkoły w zakresie pracy chórów i orkiestr działających na jej terenie. 

Jednym z głównych celów jaki stawiam sobie na tym polu jest umożliwienie uczniom 

aktywnego uczestnictwa w życiu koncertowym szkoły i miasta, na wszelkich możliwych 

estradach koncertowych, a także w różnorodnych składach wykonawczych, od zespołów 

kameralnych po obsady symfoniczne i oratoryjne. Trzy razy w każdym roku szkolnym 

uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych mają możliwość koncertowania na gościnnej estradzie 

Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina, zyskując niezbędną i jakże wartościową praktykę 

zawodową. 

Działalność dydaktyczna i naukowo–dydaktyczna w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, związana jest z pracą na Wydziale I – Kompozycji, Teorii 

Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, w ramach Katedry Edukacji Muzycznej. 

Prowadzone przeze mnie zajęcia to w większości zajęcia na kierunku Edukacja Artystyczna 

w zakresie sztuki muzycznej, a także Kompozycji i Teorii Muzyki (czytanie partytur), Wydziale 

Wokalno-Aktorskim (zespoły wokalne) oraz zajęcia międzywydziałowe (chór akademicki). 

W okresie moje pracy w Uczelni od roku 2008 byłem promotorem: 8 prac licencjackich  

i 4 prac magisterskich, których tematyka dotyczyła różnorodnych zagadnień związanych 

z chóralistyką i zbiorową emisją głosu, a także analizy dzieł muzycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości kompozytorów XX i XXI wieku, w tym kompozytorów łódzkiego 

środowiska. W klasie dyrygowania przygotowałem 11 studentów do magisterskich dyplomów 

z dyrygowania (10 ocen bardzo dobrych, 1 ocena dobra) oraz 12 studentów do licencjackich 

dyplomów z dyrygowania (10 ocen bardzo dobrych, 2 oceny dobre). Dwóch z moich 

dyplomantów uzyskało laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach 

dyrygenckich: 

 Patryk Kobylarczyk – zakwalifikował się do II etapu – półfinału  

V Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę Polifonii” we 

Wrocławiu (2011), 

 Mariusz Lewy – zakwalifikował się do II etapu – półfinału VI Międzynarodowego 

Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę Polifonii” we Wrocławiu (2014),  



oraz uzyskał I nagrodę w XV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. 

prof. Stanisława Kulczyńskiego – Poznań 2014, a także Nagrodę im. prof. Stanisława 

Kulczyńskiego za najlepszą technikę dyrygencką, Nagrodę im. prof. Edmunda 

Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem, Nagrodę Prezesa Polskiego 

Związku Chórów i Orkiestr za radość muzykowania. 

 

Inna działalność zawodowa 

W tym zakresie chciałbym wymienić przede wszystkim:  

 pracę jurora – w okresie ostatnich lat pełniłem funkcję jurora w 5 konkursach 

w zakresu teorii muzyki, 6 konkursach i festiwalach chóralnych oraz 2 konkursach 

piosenki; 

 pracę wykładowcy podczas regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

seminariów i warsztatów, zarówno w zakresie teorii muzyki (metodyka nauczania 

przedmiotów kształcenie słuchu i harmonia na poziomie szkoły muzycznej II stopnia), 

jak i zbiorowej emisji głosu i chóralistyki, m.in. podczas Ogólnopolskiego Seminarium 

Chórmistrzowskiego w ramach 46 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej 

w Międzyzdrojach czy Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych w ramach Europa 

Sommerphilharmonie und Chor 2014 w Chemnitz (Niemcy) i Chomutov (Czechy); 

 współpracę organizacyjną przy Ogólnopolskim Konkursie Harmonicznym  

im. Franciszka Wesołowskiego, Ogólnopolskiej Naukowo–Metodycznej Konferencji 

Harmonicznej;  

 pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczycieli będących w procesie awansu 

zawodowego (10 nauczycieli stażystów obiegających się stopień nauczyciela 

kontraktowego oraz 4 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień 

nauczyciela mianowanego); 

 recenzowanie prac licencjackich i magisterskich, a także artykułów czasopisma 

muzycznego „Konteksty Kształcenia Muzycznego”;  

 funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych w zakresie teorii muzyki i prowadzenie 

chórów oraz praktyk zawodowych dla studentów Kierunku Edukacja Artystyczna 

Akademii Muzycznej w Łodzi; 



 funkcję opiekuna Koła Naukowego Dyrygentów Akademii Muzycznej w Łodzi, 

współpracę w ramach Zakładu Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki czy pracę 

w komisji stypendialnej Wydziału I. 

 

Opis osiągnięcia artystycznego przedstawionego do oceny 

Osiągnięcie, które pragnę przedstawić do oceny jest zbiorem nagrań dokonanych w latach 

2012–2014 i obejmuje wykonania współczesnej muzyki chóralnej, od Witolda Lutosławskiego 

po młodych łódzkich kompozytorów. Nagrania znajdują się na trzech płytach: 

1. Lutosławski. Vocal-Instrumental Works, CD wydawnictwa DUX 0806,  2013 r. 

Ścieżki 2–4 – W. Lutosławski, Trois Poèmes d’Henri Michaux. 

Wykonawcy: 

 Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, 

 Dawid Ber – dyrygent chóru, Daniel Raiskin – dyrygent orkiestry. 

2. Dona nobis pacem, DVD wydane przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina, 

2014 r. 

Ścieżki 1–4 – P. Maelor, O vos omnes, E. Whitacre, Alleluja, M. Lewy, Psalm, 

H. M. Górecki, Totus Tuus. 

Wykonawcy: 

 Chór Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Julianna Siedler – dzwony rurowe, 

 Dawid Ber – dyrygent. 

3. Artur Zagajewski, Stabat Mater – kompozycja prawykonana 3 kwietnia 2012 r. 

w ramach festiwali Łódzka Wielkanoc Muzyczna. 

Wykonawcy: 

 Chór i Orkiestra kameralna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, 

 Dawid Ber – dyrygent chóru. 

Utwór był emitowany w Programie 2 Polskiego Radia w audycjach: 

 Bita godzina, red. Ewy Szczecińskiej – 23 lutego 2013 r. (fragment), 

 Nokturn, red. Ewy Szczecińskiej – 13 lutego 2013 r., 12 marca 2014 r., 9 kwietnia 

2014 r. 

 



Wybór powyższych nagrań podyktowany jest szczególnym miejscem jakie twórczość 

kompozytorów II połowy XX i początku XXI wieku zajmuje w mojej działalności i dorobku 

dyrygenckim. Mając możliwość poznawania i pracy nad współczesnymi partyturami 

chóralnymi od blisko 20 lat, coraz głębiej wnikałem w specyfikę tych kompozycji, ich 

architekturę, różnorodną fakturę, a także niejednokrotnie odmienne podejście do techniki 

wokalnej, niż to stosowane do początków XX wieku lub w kompozycjach pisanych w stylu 

neoklasycznym. W rezultacie mam przekonanie o pewnego rodzaju wyspecjalizowaniu się 

w wykonawstwie nowej muzyki chóralnej, której efektem są również nagrane i przedstawione 

do oceny kompozycje polskich i obcych twórców. 

Wybrane przez mnie utwory reprezentują różnorodną stylistykę i techniki kompozytorskie. 

Trois Poèmes d’Henri Michaux Witolda Lutosławskiego to swoisty manifest sprzeciwu wobec 

twórczości na chór w XX wieku. Kompozytor mówił o tym wprost:  

 

To, co w tym okresie napisano na chór, wydaje mi się na ogół […] nie do zaakceptowania. 

W tych różnie napisanych utworach muzyki chóralnej charakterystyczne jest użycie 

niezwykle skomplikowanych struktur, akordów, sekwencji interwałów, które są bardzo 

trudne do zaśpiewania i których rezultat jest bardzo wątpliwy […] i ponieważ w dziedzinie 

muzyki chóralnej nie mogłem znaleźć niczego, co by mnie zadowalało, postanowiłem 

napisać coś na chór [...]. (Jean-Paul Couchaud: La musique polonaise et Witold Lutosławski, 

Paryż 1981, s. 109-110) 

 

Kolejne kompozycje, po które sięgnąłem – Paula Maelora, Erica Whitacre’a, Mariusza 

Lewego i Henryka Mikołaja Góreckiego – wykorzystują klasyczne techniki wydobycia dźwięku 

nastawione na prezentację pierwiastka melodycznego, harmonikę akordową z kręgu dur-moll 

i neoklasyczne wzorce stylistyczne. Natomiast z niezwykle nowatorską estetyką mamy do 

czynienia w dziele Artura Zagajewskiego. Sam kompozytor wskazując na zasadniczo odmienne 

inspiracje tworzenia przez siebie utworów sakralnych o swoim dziele mówi: 

 

Założeniem utworu było oderwanie się od tradycyjnej retoryki i związków słowno-

muzycznych jakie często narzuca tekst (motyw bólu, krzyża). Ponieważ tematyka Stabat 

Mater jest ogólnie znana, a z drugiej strony podanie tekstu w wersji łacińskiej uniemożliwia 

dokładne i precyzyjne jego śledzenie przez odbiorcę, dlatego też w realizacji tej 



postanowiłem skupić się wyłącznie na oddaniu emocji tamtej chwili, a także emocji, jakie 

we mnie wzbudza ten tekst. Dlatego też słowa zostały pocięte na poszczególne sylaby, 

wykrzykiwane asynchronicznie przez poszczególne chóry, a brak ich czytelności wynika 

również z jednoczesnego nakładania na siebie w różnych zespołach chóralnych różnych 

zwrotek. (Wywiad z kompozytorem z roku 2013) 

 

Różnorodność zastosowanych technik kompozytorskich, od aleatoryzmu i poszukiwań 

sonorystycznych u Witolda Lutosławskiego, przez redukcjonizm środków melodycznych 

i harmonicznych u Henryka Mikołaja Góreckiego i Mariusza Lewego, aż po zabiegi redukcji 

środków w zakresie faktury i brzmienia u Artura Zagajewskiego, daje bardzo bogaty obraz tego 

co na przestrzeni ostatnich 50 lat działo i dzieje się w polskiej i obcej twórczości chóralnej, 

jakże bogatej i różnorodnej, a także poszukującej i odkrywającej nowe rozwiązania fakturalne, 

brzmieniowe i techniczne wobec materii jaką generuje głos ludzki oraz klasyczny aparat 

wykonawczy jakim jest chór mieszany. 

 

      ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰    ⃰⃰⃰    ⃰⃰⃰ 

Moje najbliższe plany artystyczne skoncentrowane są znów wokół dwóch głównych sfer  

fascynacji muzycznych jakimi są muzyka dawna i muzyka współczesna. Będzie to  

przygotowanie Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi do 

prawykonania TONGEREN MASS, Missa brevis in honorem B.M.V. Krzysztofa Grzeszczaka na 

chór mieszany i orkiestrę symfoniczną podczas inauguracji sesji Musica Moderna i finału AŻ 

Festiwalu w Akademii Muzycznej w Łodzi (3 grudnia 2016 r.), a także przygotowanie  

i wystawienie opery Semele Georga Friedricha Haendla w ramach międzynarodowego 

projektu operowego European Opera Academy, we współpracy  

z Teatrem Wielkim w Łodzi, Akademią Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego  

w Łodzi, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera  

w Łodzi oraz łódzką Szkołą Baletową im. F. Parnella (22-27 kwietnia 2017 r.). 

Równocześnie wraz z Chórem Mieszanym Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina będą miał 

możliwość przygotować takie dzieła XX i XXI wieku jak: Henryka Mikołaja Góreckiego – Sanctus 

Adalbertus op. 71, Igora Strawińskiego – Symfonia Psalmów (wrzesień 2016 r.), Leonarda 

Bernsteina – Chichester Psalms (październik 2016 r.), Maurice´a Duruflé  

– Requiem op. 9 (marzec 2017 r.).  



  


