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Moja działalnośćna gruncie Inuzycznym koncentruje się na dwóch zasadniczych
nurtach: artystycznym

i

pedagogicznym. Obydwa splatają

doświadczenia zdobyte w jednym
z zespołami

się wzajemnie,

bowiem

z nich owocują w drugim, i odwrotnie. Koncertowanie

profesjonalnlłni pozwala w znacznym stopniu zrealizowaó swoje artystyczne

zamięrzęnia.

Fakt ten stymuluje ustawiczne poszerzanie horyzontów

i wykonawczych,

artystycznych

co następnie znajduje odzwierciedlenie w pracy pedagogicznej; powoduje

on również owocniejszą współpracę z zespołami ogólnie określanymijako póĘrofesjonalne

czy amatorskie. Praca z takimi, z kolei, przyczynia się do lepszego uświadomieniasobie
problematyki techniczno-wykonawczej zawaftej w poszczególnych utworach, a w następstwie
tejże problematyki rozumianej ogólnie. Doświadczenia zdobfie na tej bazie są właśnietymi,

które najbańziej interesują

studentów,

profesjonalnych, półprofesjonalnych

jako

przyszłych dyrygentów zespołów

czy amatorskich. Zestroj powyższych okoliczności

powoduje bardziej świadomą i owocną pracę artystyczną- z jednej strony, oraz pedagogiczną

- z drugiej.

W

powyższym aspekcie bardzo cenna była dla mnie możliwośćwspółpracy

z zespołami profesjonalnymi, bądź prezentljącymi profesjonalny poziom wykonawczy

-

mam na myślina przykład Bielską Orkiestrę Kameralną Tamowską Orkiestrę Kameralną

Chór Polskiego Radia

w

Krakowie, oktet wokalny OCTAVA ENSEMBLE, zespoły

Krakowskiej Opery Kameralnej, Krakowski Chór Kameralny, Chór Kameralny PRO ARTE,

Chór Kameralny BREVIS, czy zespoły, z którymi miałem przyjemnośó wspóĘracowaó
w Akademii Mllzycznej

w krakowie: zespół wokalny wydziafu Dyrygęntury chóralnej,

Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej (obecnie Zespół Wokalny Inst}tutu Dyrygentury
Chóralnej, Edukacji Muzycznej

i Muzyki

Kościelnej) czy też Chór Akademii Mllzycznej.

Wiele satysfakcji dała mi w swoim czasie współpraca z Krakowskim Chóręm Kameraln},rn.

Z zespołem tym występowałem d*ukrotnie: w maju 2003 roku (w programie znalazła się
Misa Criolla Ańela Ramireza) oraz w lipcu 2003 roka (Msza do św.Cecylii oraz Missa brevis

Romana Maciejewskiego). Praca nad prezentowanymi utworami (biegunowo odmiennymi

stylistycznie

- Misa Criolla

emanująca latlłroamerykańskim folklorem, msze

Maciejewskiego utrzymane w klimacie typowej dla muzyki religijnej kompozytora powagi)

od shony techniczno-wykonawczej nie nastręczała żadnych problemów. Sltuacja

taka

stworzyła sposobność do ,,rozsmakowania się" w detalach interpretacyjnych, a zespół ten,
w tym zakresie, miał wielkie możliwości.
Odmierrny nieco typ wymagń postawił przede mną koncert z Chórem Kameralnym

PRO ARTE (listopad, 2001 roku). W programie znalazła się polska muzyka chóralna
przełomu XVI i XVII oruz z XX wieku. Koniecznośó znalezlenia wspólnej płaszczyzny dla
muzyki tak odmiennej stylistycznie

i

wykonawczo, połączona z niełatwymi zagadnieniami

natury technicznej w utworach XX-wiecznych, stymulująco zadziałałana moją mlzyczną
świadomośó.

Ciekawym i bardzo \i/żnym dla mnie doświadczeniem był też mój koncert z Bielską
Orkiestrą Kameralną w maju 2001 roku w Skoczowie (Koncert Inauguracyjny VI Panoramy

Sztuki Chrześcijńskiej ,,Musica Sacra"; w programie: W.A.Mozart, H.M.Górecki, H.Czyż,

W.Kilar). Miałem tam przyjemnośćwspółpracy ze znakomitym solistą

-

Kazimierzem

Moszyńskim, flecistą profesorem Akademii Mrlzycznej w Krakowie. Kontakty z tego typu
muzykami - wy,trawnymi i uznanymi ańystami

szczególnie, gdy przebiegaj

ą na

-

sązawszę niezmiemie owocne i inspirujące,

płaszczyźnie obopólnego porozumienia. Możliwość

poszerzenia swoich horyzontów o nowe doznania, czy też utwierdzenie się w słusznościtego,

co się aktualnie czyni, bardzo budująco wpływa na dalszą działalrność.Ze strony zespołu
spotkałem się z życzliwościąi sympatią

-

koncerlowaliśmy wspólnie niejednokrotnie

i,,

mam

WTażenie. z obopólną satysfakcją.

Jednym z charakterystycznych rysów mojej współpracy
Kameralną była możliwośćkoncertowania

z

z

Tamowską Orkiestrą

solistami rczpoczynającymi dopiero swoją

ańystyczną karierę. Współpraca taka niejednokrotnie niesie ze sobą pewne ryzyko
za:wsze

-

nie

jeszcze bogaci w doświadczeńa estradowę soliścimogą stanowió swojego rodzaju

wyzwanie dla prowadzącego koncert dyrygenta. Umiejętność wczucia się w ich psychikę,
a także wynikając

e z niej

dopasowanie stylu prowadzenia prób

i

niezwykle czujne

poprowadzenie konceńu warunkują naj częściej powodzenie wykonania.

Jeszcze odmienny typ doświadczeń był moim udziałem w trakcie współpracy
z

Krakowską Operą Kameralną. Jakkolwiek zagadnienie przygotowania

spektaklu opelowego nie jest mi obce

i

poprowadzenia

-jako prowadzący (w swoim czasie) Zespoły Operowe
na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Mlzycznej w Krakowie przygotowałem

i

poprowadziłem wykonania kilku oper (z towarzyszeniem fortepianu bądźorkiestry)

to

jednak realia teatru operowego, w których dyrygent ma do dyspozycji dwie

dopasowując się

w

- tuy

,

próby,

niejakim stopniu do fuŃcjonującej już produkcji, niejednokrotrrie

stanowić mogą powa]źne wzwanle. Elastyczność, umiejętnośó błyskawicznej reakcji na
bieżące zduzenia mlzyczne czy sceńczne, w powiązaniu ze zdolnościąrealizacji swojej
koncepcji prowadzonego dzieła stanowią zespół przymiotów niezbędnych w takiej sltuacji.
Dobre przyjęcie spektaklu przez ptlblicznośó oraz krytykę (a z takim, owacyjnym ze strony
publiczności, zetknąłem się po spektaklu na Zuttku Królewskim w Niepołomicach) stanowi
jedyną wymiemą nagrodę za trud włożonyw całe przedsięwzięcie.

Kilkakrotnie miałem przyjemnośćbyć zaproszonym do współpracy przez Chór
Polskiego Radia w Krakowie (działający jeszcze w strukturach Polskiego Radia S.A.). Z tych
kontaktów w mojej pamięci pozostaną zwłaszcza duta zdaruenia: przygotowanie Chóru do

spektaklu będącego europejską premierą opery Yoni RechteT'a Itamąr Meets
(przedstawienie miało miejsce

2

listopada 2011

r. w

Operze Krakowskiej

-

a

Rabbit

była to

inauguracja 3. edycji Festiwalu Conrada w Krakowie; spektakl był transmitowany ,,na ż;i'wo"

ptzez Ptogtam Drugi Polskiego Radia) oraz przygotowanie Chóru do koncertu, którego
treściąbyła opera Maria

R. Statkowskiego

(estradowe wykonanie pełnej wersji dzieła;

koncert odbył się 21 lipca 2012 r. w sali Filharmonii Krakowskiej w ramach VIII Festiwalu

Muzyki Polskiej ,Kraków 201ż).
Obraz mojej działalnościdyrygenckiej dopełnia współpraca z orkiestrami szkolnl,rni

mam tutaj na myślizwłaszcza orkiestrę Pństwowej Ogólnokształcącej Szkoły Mllzycznej
II Stopnia

im.

im. F. Chopina w Krakowie, orkiestrę Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

-

M. Karłowicza w Krakowie

,,Krakowska Młoda Filharmonia", orkiestrę Zespołu

im, S. Moniuszki w Bielsku-Białej, czy orkiestrę
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Wadowicach. Z powyżej wymienionych

Państwowych Szkół Muzycznych
Państwowej

zwłaszcza orkiestry krakowskie

i

bielska osiągają niejednokrotnie niemal profesjonalny

poziom wykonawczy, Wiele satysfakcji artystycznej dostarczyły mi koncerty

z

orkiestrą

POSM II Stopnia im. Chopina w Krakowie realizowane tak w kraju, jak i za granicą przy
czym wykony.wane utwory należały do kanonu 1iteratury światowej (m.in. Requiem l.1Lozarla,

V

Slłnfonia Beethovena, II Koncert fortepianowy Rachmaninowa, Koncert organowy

Poulenc'a). Z orkiestrą ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej łączą mnie, jako absolwenta

tej szkoły, szczególne relacje

-

kilkakrotnie miałem okazję prowadzić zespół w trakcje

koncertów zwięanych np. z jubileuszami Szkoły. W pamięć zapadł mi zwłaszcza koncęrt

z okazji 65-1ecia działalnościSzkoły, podczas którego miałem przyjemnośó poprowadzić

orkiestrę absolwentów

ZPSM

f-moll Chopina z solistą tak w}trawnym pianistą jak również muzykami

w Koncercie fortepianowyrn

prof. Jerzym Sterczyńskim. Kontakt

z

będącymi na co dzięń członłamiczołowych polskich zespołów orkiestrowych (np. Sinfonia

Varsovia, NOSPR), profesorami akademii mazycznych (np. UMFC w Warszawie,

AM w

Krakowie, Katowicach), oprócz saĘsfakcji artystycznej najuyższej próby, sprawił mi po
prostu wielką przyjemnośó. Irulym typem doznń zaowocował kontakt z orkiestrą stworzoną

do projektu Hesitant-Difect realizowanego przez ZPSM (2013). Owocem projektu były
koncerty, a także nagranię pĄtowe dzieł W. Lutosławskie go

- Muzyki

żałobnej, Koncertu na

wiolonczelę i orkiestrę oraz IV Syrnfonii pod batutą Wojciecha Michniewskiego. Dogłębny

z

kontakt

muzyką Lutosławskiego (miałem przyjemność przygotowyłać orkiestrę do
Projektu), jej złożonością
ideami, ale takżę możliwośćwspółpracy z tak wielką osobowością
dyrygencką jakąjest Wojciech Michniewski, pozostawiły w mojej pamięci oraz świadomości
muzycznej jeden z trwalszych śladów. Zdarzenia te potwierdziły Ież fakt, że w aktualnej

rzecz}rłistościmuzycznej podział wykonawstwa na profesjonalne
przebiega już według obiegowo funkcjonujących granic.

i

póĘrofesjonalne nie

Ponadto osiąnięcie z zespołami

,jeszcze nieprofesjonalnymi" profesjonalnego poziomu wykonawczego wymaga czasem
dodatkowych umiejętności i zabiegów, zazwyczaj niekoniecznych w przypadku współpracy
z profesjonalistami.

Z

zasygnalizowaną powyżej konstatacją współgra także spostrzeż enie,

że nasza

'obiegowa' wiedza na tęmat muzyki, jej twórców czy też wkonawstwa muzycznęgo
w minionych epokach jest nierzadko niepełna. W zakesie wykonawczlłn lukę tę uzupełniają
muzycy

i

zespoły prezentuj ące dzieła minionych epok

mianem ,,historycznie poinformowanego".

o

w stylu, który określasię często

ile jednak tzw. wykonawstwo na instrumentach

z epoki lub ich wiemych kopiach przebiło się już do powszechnej świadomościśrodowisk
muzycznych, o tyle w dalszym ciągu wydaje się, że wiele jeszcze pozostńo do zrobienia
w zakresie Ńazania sylwetek szeregu kompozytorów, a także ich twórczości, w możliwie

pełnym ujęciu. Trudno nie zauważyć, że mówiąc na przykład, ,,Mozart'czy ,,Beethoven''

-

mamy na myślizazwycza1 kilkadziesiąt najbardziej populamych dzieł tych twórców,
pomtjając często resztę ich dorobku. Można ptzy Ęm zńożyó, że o ile wślód takich
'pomijanych dzieł' znajńĄą się gatuŃi, które reprezentowane są również przez utwory
dobtze znane

i

popularne, to wtedy recepcja dorobku kompozltorskiego twórcy ponosi

stosuŃowo mniejsze szkody. Istnieją jednak kompozytorzy, których dorobek postrzegżmy

jest w wysokim stopniu wybiórczo. Jedn},rn

z

takich twórców jest Gioachino Rossinil.

W powszechnej świadomościGeniusz z Pesaro postrzegany jest jako twórca oper, zwłaszcza

z

gatunku włoskiej opery buffa. Jego nazwisko niemal automatycznie kojarzone jest

z Cyrulikiem sewilskim, Kopciuszkiem, Woszką w Algierze czy też, będącym operą seria

-

Wilhelmem Tellem. Znacznie mniej rozpowszechniona jest wtedza, że Rossini stworzył też na
przykład Stabąt Mater, a już stwierdzenie, że finzycznę ujęcie tej średniowiecznej sekwencji

nie jest jedynym dziełem nurtu religijnego w jego twórczości wywołuje nierzadko wręcz
niedowierzanie. Taki stan ueczy był jednym z najsilniejszych bodźców, które skłoniły mnie
do zainteresowania się tym właśniesegmentem twórczości alftoru Cyrulika, a w konsekwencji

-

jego Petite Messe solennelle. Moje zaciekawienie utworem dośćszybko przerodziło się

niemalże w zdumienie, kiedy odkryłem, że Petite Messe

-

owszem

w większości spisów twórczości Rossiniego, natomiast plaktycznie

-

nie

funkcjonuje

fuŃcjonuje

jego dorobku twórczego. Literatura dotycząca dzieła okazńa się być
niewspółmiemie skromna w zestawieniu z nim samym - przykładowo: dwie wiodące
w recepcji

encyklopedie mlJzyczne podawały po jednej pozycji dotyczącej Petite Messe, nadto jedna

znich jest opublikowanym jeszcze w XIX w. ańykułem liczącym kilkanaście, zaledwie,
stron2. Moje zaskoczenie wzrosło dodatkowo w trakcie studiowania partytury Mszy, gdy

zaczSem uświadamiaó sobie, z jakiego formatu dziełem mam do czynienia, Studia nad
ut\ł/orem pozwoliły mi przekonać się, żę petite Messe solennelle jest przykładem najwyższej

jakości roboty kompozytorskiej. Nadto, ze względu na styl, dzieło jest w stanie sprawić wiele
satysfakcji także mniej wybrednemu słuchaczowi - tak bardzo charakterystyczna dla muzyki

Rossiniego stylistyka bel canto przepaja również ten utwór; niezbl liczne nagrania dzieła
utwierdziły mnie w tych spostrzeżeniach3. W zaistniałej sy.tuacji, w sposób naturalny pojawiło
się we mnie pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy, Efektem moich kilkuletnich studiów
nad Petite Messe solenne]le Rossiniego były nie tylko prowadzone przeze mnie konceńy
lZgodnie z woląKompoz}łora piszęjego imię w preferowanej przezeń
formie.
The New Grove Dictionąry of Music ąnd Musicans poda:ejedną pozycję A.w . Amblol Die Messe solennelle
von Rossini, ..Bunte B lafter" l. Leipzig 1872, s. 81-92 (zob. Ph. Gossett Ros§iźl, Gioąchino |w:l The Nev Głove
Dictionary. . ., 2"d Edition, vo].2l , Macmillan Publishers Limited 200l, Lond on, s.168), Die Musik in Geschichte
und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopadie der Musikpodaje lównież tylko jędną pozycję - N.P. Fleming,
Rossini's 'Petite messe solennelle', Diss. Urbana,/ Il. l986 (zob. P. Ackelmann Me§se Iw:] Die Musik in
2

Geschichle und Gegenwart..., Sachteil 6, Barenreiter-Verlag, Kassel-§ luttgart ż005, s.227).
Np. Nagranie wydane przez firmę EMI (dyr. Stephen CleobTyr EMII7243 5 86552 2 3), czy też dwupĘtowy,
studyjny album firmy DECCA (DECCA 42l 646-2,421 647 -2) oprócz Petite Messe solennelle Rossiniego
zawierujący także Stabąt Mąter G.B. Pergolesiego (w nagraniu Małej Mszy Uroczystej udział wzięli: Mirella
Freni - sopran, Lucia Valentini-Terrani mezzosopran, Luciano Pavarotti - tenor, Ruggiero Raimondi - bas,
Coro Polifonico del Teatro alla Scala, L.Magiera - fońepian, V.Rosetta harmonium, Romano Gandolfi
dyrygent), czy tęż nagranie dzieła w wersji orkiestrowej dokonane pod dyrekc_ją Riccardo Chailly.
3

i utrwalenie jednego

z

nich na płycie CD

-

jest nim także, będąca w ostatniej fazie

przygotowań, ksiązka poświęcona Mszy, którą w najbliższej przyszłościmam nadzieję
opublikowaó.
dotyczących

Ze względl na wspomniany juz fakt skąpościjakichkolwiek publikacji
Petite Messe, w tekścietyn starałęm się przedstawić dzieło w możliwie

szerokim ujęciu, tj. widziane zarówno z perspektywy dyrygenta, analityka, jak i'syntetyka'
(zagadńenia z zŃresll recepcji utworu). Wedle mojej wiedzy, będzie to jedna z pierwszych,
o ile nie pierwsza w ogóle, szersza publikacja poświęcona Petite Messe solennelle Gioachino

Rossiniego.

W trakcie moich badń nad Mszą Rossiniego miałem okazję zetknąć się z dziełęm
niejako pokrewnym. Sposobność ta zaistniała za sprawą koncertu, który przygotowałem
i poprowadziłem w ramach 7. Festiwalu

się prawykonanie polskie Missa in
Ksawerego Poniatowskiego (1816

w kraju
de

-

Muzyki Poiskiej w Krakowie. W programie znalazło

F

na 4 solistów, chór

i

fońepian Józefa Michała

1873)4, Możliwośćpierwszego publicznego wykonania

utworu kompoz}tora, któIy był,,obywatetem Europy", którego opera Pierre

Medicis bywała w swoim czasie przedkładana nad dzieła R. Wagnera czy H. Berlioza

(Tannhduser Wagnera, czy Trojanie Berlioza; Opera Paryska), którajako jedna z nielicznych
oper polskich kompozytorów była wystawiana w mediolańskiej La Scali wzbudziła we mnie

ztozumiŃe emocje. Powodowała mną ponadto ciekawośćodnośnie samej Mszy, tzn. typu
utworu, jego umiejscowienia

w

kontekście zatówno twórczości Poniatowskiego, jak

XIX wieku. Z lwagi na fakt, iż kwestie twórczości mszalnej doby
lomantyzmu nie są mi obce (wykonanie, nagranie, a także badania nad Petite Messe
i twórczości sakralnej

solennelle G. Rossiniego), z wielką niecierpliwością oczekiwałem swoistej konfrontacji Mszy

Poniatowskiego z dzięłęm Rossiniego tymbardziej, że utwór stryjecznego brataŃa ostatniego
króla Polski nie doczekał się jeszcze żadnego nagrania, a materiały nutowe były praktycznie
niedostępne

-

podobnie, jak cała twórczość Poniatowskiego, Msza popadła w kompletne

zapomnienie.

Już pierwszy, bardziej wniklivy kontakt z part}turą uświadomiłm| że Missa in

F

w żadnym zakresie nie ustępuje dziełu Rossiniego. Pokrewieństwo obydwu mszy dotyazy
a

4

t8.o7.20ll., Kraków, Bazylika B ożego Cińa, godz.20.30, JózefMichał Ksawęry Poniatowski MissąinFna
so|istów, chóI i fortepian (prawykonanie polskie); wykonawcy: Monika Mych - sopran, Agnieszka

Monasterska alt, Mikołaj Adamczak tenor, Artur Rożek - bax}ton, Bartłomiej Kominek fortepian, Octava
Ensemble, Marceli KoIaska

-

dyrygent.

szeregu Ióżnorakich aspektów dzieł: zarówno

ich

cechującej

(oscylujących

ich

robotę kompozytorską charakteru

w shonę stylu bel

'niesymfonicznej' obsady, maestrii

ich warstw czysto

brzmieniowych

canto), bałdzo wysokich wymagń stawianych

wykonawcom, zwłaszcza wokalnym, ale także kwestii należących do zakresu recepcji dzieł
mam tu na myśli zwłaszcza fakt stosunłowo małej populamości Mszy Rossiniego oraz żadnej

- Mszy poniatowskiego. Nie muszę

dodawać, że podobne były także moje doznania w trakcie

studiów nad obydwoma utworami, z tym jednak zasttzeżeniem, że w odniesieniu do utworu
poniatowskiego byĘ one znacznię mocniejsze, Jak się wydaje, dzieło bratanka ostatniego

króla Polski w sposób zdecydowany nie zasługuje na pobY w'mrokach zapomnienia'.
Stwierdzenię to lależy ptzy tym rozumieć

w sposób dosłowny - patrząc przez pryzmat
utworu trudno rozsttzygnąć, czy ptzynależnośćdo rodu Poniatowskich była większl,rn
zaszczrĄem dla Józefa Michała ksawerego, czy może jednak dla stanisława Augusta, kóla
polski. I nie trzeba chyba ponownie opisywaó całego szeregu narastających we mnie uczuć

zdumienia
a

i

zaskoczenia faktem, że Msza była utwoTem zupełnie nieznanym w Polsce,

podejrzewam,

że równięż na święcie.Tnldno, rzecz jasna, zalłada{ że jednorazowe

wykonanie dzieła wiele zmieni w tym zakresie, dlatego z tym większą radością ptzyjĄem

propozycję zarejestrowania konceńu
ryzykowna

-

w formie

nagrania audio. Decyzja taka była dość

pomrjając kwestie wynikające każdorazowo z rejestracji typtl live recording,

nakładałosię tutaj jeszcze ryzyko pierwszej rejestracji dzieła w polsce, a prawdopodobnie
także pie,wszej w świecies. Emocje, które mi przy tym towarzyszyły były wielorakie: z jednej
strony

- wielka

radośó wynikając a z

fakil, iż oto mam okazję,lkazać światu w zasadzie nowe

dzieło, a przy tym dzieło ze wszech miar warte tak poznania, jak i fuŃcjonowania w szeroko

rozumianej świadomościmuzycznej, ale z drugiej

tak wobec osoby kompozytora, jak

i

-

poczucie ogromnej odpowiedzialności,

samego utworu. Dzieło mnzyczne fuŃcjonuje,

w wielkim uproszczeniu tzecz ujmt!ąc, w sposób niejako 'nieobiektywny'

od np. obrazu czy rzeźby nie

- w odróżnieniu
.obiektyrłłrej
posiada swojej
podstawy bl.towej',

żn. konkretnego, 'obiekĘwnego kawałka płótna' czy też 'obiektywnej kamiennej, metalowej,
czy drewnianej bryły'. Dzieło muzyczne, pomijając ocz}łviścieszereg utworów muzyki
najnowszej istniejących

w formie piików dzwiękowych (często niemożliwych zresztą do

zapisania przy pomocy hadycyjnych form zapisu part}turowego), funkcjonuje na zasadzie
zapisanego 'schematu', 'przepisu na utwór jakoby' i dopiero jego każdorazowe konłretyzacje
(wykonania, nagrania) przybliżalą zamysł kompozytora odbiorcom. zatem odpowiedzialność

5

Nie udało mi się do chwili obecnej natrafić na ślad jakiejkolwiek rejestracji Mrsa lłl F Poniatowskiego.

wykonawcy polega przede wszystkim na próbię możliwie najdokładniejszego wniknięcia
w intencje twórcy, a następnie na plóbie, tak wiernego, jak tylko można, przekazania tychże
słuchaczom. W przlpadku prawykonań, czy też pierwszych Ęestracji audio/video, dochodzi
1eszcze ryzyko'zniechęcenia potencjalnych słuchaczy do dziełajuz w pierwszych momentach

jego życia'. Ze względtt na skąośćinformacji dotyczących osoby kompozytora oraz jego
twórczośció zmus zony byłem działać w duZej mierze intuicyjnie

-

ogólna świadomośćjego

osoby, zapis nutowy oraz analogie do znanych mi fenomenów z nurtu muzyki, jaki wydawała

się

reprezentowaó

Msza musiały stanowić wystarczające przesłanki do

zbudowania

zamierzonej koncepcji dzieła. Pewną niewiadomą jak zazwyczaj, stanowili wykonawcy.
Jednak już w trakcie pierwszej próby przekonaliśmy się, że rozumiemy utwór dośćzbieżńe,
a nadto, że jesteśmy w stanię wykonać

nie przyniesie

-

ptaca z

Mszę w sposób, który bez wątpienia uimy dziełu

Ę klasy muzykami

polegała w zasadzie wyłącznie na uzgodnieniach

w zakresie szczegółów wykonawczych.

Patrząc z perspektywy chwili obecnej za najistotniejsze moje dokonanie w dziedzinie

muzyki uważam właśniekoncert, a przede wszystkim nagranie w formie CD zawieĘące
polskie prawykonanie Missa in F JózęfaMichała Ksawerego Poniatowskiego.
Oczyr,viście, można się spierać, czy 'dzieło to nie powstało zbyl późno' - jak to ujęła

w swoim blogu Dorota Szwarcman pisząc ogólnie o muzyce Poniatowskiego7. Jak jednak
sama autorka zalważyła,,(...)

- dla

ówczesnej publiczności paryskiej zapewne nie''.

Pokrewnym zagadnieniem pozostaje też kwestia, czy

w

ml]zyce,

a

szerzej

- w

sztuce,

rzeczywiście najistotniejszą wartościąjestnowoczesność,,.

!1areelńtołnil,ł,

6

Monografia prof. dr hab. Ryszarda Daniela Golianka ukazała się dopiero w 2 0l2 r.; zob.: Ryszard Daniel
Golianek - Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, Toruń, Dom Wydawńczy DUET 20|2.
7
Zob.: Dorota Szwarcman, Belcanto księcla; [w:] CO W DUSZY GRA - blogboroty Szwarcman; wpis w dn.
ż5 lipca20ll, godz. 9: l9; httplĘ]ryą!§Ęą!ł]pg.Doli§,ka.pll20l 1/07/24Ąelcanto-ksigcią1

