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Autoreferat 

 

 Moja działalność dyrygencka rozpoczęła się w 1995 roku, tuż po ukończeniu Wydziału 

Dyrygentury Chóralnej Państwowego Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego                   

w Kijowie w roku 1994. Po siedemnastu latach na scenie, które minęły zdumiewająco szybko, pragnę 

w kilku słowach określić, co tworzy mój aktualny krąg zainteresowań muzycznych oraz jakie jest ich 

źródło. 

W codziennej pracy dyrygenta koncentruje się na rozwijaniu następujących zagadnień:  

 

 ukraińska muzyka chóralna, jej folklorystyczne korzenie, 

 interpretacja muzyki cerkiewnej  w oparciu o reguły teologii bizantyjskiej,  

 muzyka Arvo Pärta i jej oddziaływanie na wrażliwość muzyczną chóru, 

 technika  wokalna jako warunek  jakości brzmienia chóru, 

 świadoma intonacja oparta na kontroli napięć harmonicznych oraz właściwościach skal 

muzycznych. 

 Zainteresowania muzyką ukraińską i cerkiewną wyrastają na gruncie moich wieloletnich 

praktycznych doświadczeń, początkowo w charakterze śpiewaka chórów (Chór „Połonina” IV LO                

w Legnicy, Chór Tysiąclecia w Koszalinie, Chór Akademicki Konserwatorium Muzycznego                       

w Kijowie, Chór Męski Ławry Pieczerskiej w Kijowie, Narodowy Chór „Dumka” w Kijowie),                     

a następnie w roli dyrygenta chórów, specjalizujących się w wykonywaniu muzyki ukraińskiej oraz 

cerkiewnej (Chór „Połonina” IV LO w Legnicy, Chór im. M. Berezowskiego w Legnicy, Chór Męski 

„Żurawie” Związku Ukraińców w Polsce, Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Axion”,  

Chór „Woskresinnia” w Równem).  

Moje dążenia w doskonaleniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze muzyki 

ukraińskiej wspierali wybitni specjaliści, dyrygenci, pedagodzy, moi przyjaciele: Michał Duda 

(Legnica), Jarosław Polański (Warszawa), Roman Rewakowicz (Warszawa), Wiktor Petryczenko 

(Kijów), Włodzimierz Zubicki (Kijów), Walentyna Iwanenko (Kijów), Igor Cykliński (Drohobycz), 

Aleksander Tarasenko (Równe).  

Wieloletnia współpraca ze Związkiem Ukraińców w Polsce, Ukraińskim Towarzystwem 

Chóralnym we Wrocławiu, Cerkwią Grecko-Katolicką i Cerkwią Prawosławną, wieloma organizatorami 

festiwali i konkursów tematycznych (Festiwal „Hajnówka” i in.), miała bardzo duży wpływ na 
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konsekwencję,  z jaką pogłębiałem przez szereg lat niezbędną wiedzę na temat muzyki ukraińskiej,  

a następnie wykonywałem ją na każdym niemalże koncercie, wplatałem we wszystkie programy 

konkursowe, zapewniając swoim występom oryginalność repertuarową oraz duże zainteresowanie 

słuchaczy i jurorów. 

  Nagrania płytowe (ostatnio cykl W. Zubickiego „Góry moje, góry” - 2012) znalazły  jak 

dotychczas największą rzeszę odbiorców, m. in. poprzez funkcjonowanie w internecie.  

Ważnym krokiem w kierunku promowania muzyki ukraińskiej i cerkiewnej były moje wykłady dla 

dyrygentów (MFPCH „Miedzyzdroje 2010”) oraz działania  związane z obroną pracy doktorskiej na 

temat muzyki cerkiewnej (AM Bydgoszcz 2007). Dzięki moim staraniom, najlepsze chóry z Ukrainy 

gościły na prestiżowym konkursie „Legnica Cantat”, a ich dyrygenci wygłosili wykłady o historii 

ukraińskiej muzyki chóralnej ( Chór „Woskresinnia” A. Tarasenko 2008, Chór „Legenda” I. Cykliński 

2010).  

Założony przeze mnie polsko-ukraiński „Chór im. M. Berezowskiego” w Legnicy, na wysokim 

artystycznym poziomie, wykonuje repertuar w większości ukraiński, co warto podkreślić                                   

–  z jednakową pasją wszystkich śpiewaków, pokonując wszelkie bariery językowe, stylistyczne             

i emocjonalne.  Skuteczność w działaniach promujących muzykę ukraińską w Polsce jest 

uwarunkowana wysokim poziomem artystycznym moich chórów, potwierdzonym licznymi 

nagrodami na konkursach i festiwalach. 

 Zagadnienia interpretacji muzyki cerkiewnej w oparciu o reguły teologii bizantyjskiej 

przedstawiłem w szerokiej teoretyczno-praktycznej formie podczas przewodu doktorskiego w 2007 

roku. Dokonałem syntezy wieloletnich studiów i doświadczeń muzycznych, której celem było 

określenie ram stylistycznych w procesie interpretacji muzyki cerkiewnej.  Argumentacja oparta była 

na bogatym materiale teologicznym, dającym  odpowiedź na pytanie o sens śpiewów cerkiewnych 

oraz roli wykonawców.  Problematyka praktyki wykonawczej muzyki prawosławnej została przeze 

mnie odniesiona do warunków, w których możemy mówić o fenomenie sacrum w sztuce. Znalazłem 

wnioski wspólne dla filozofii sztuki oraz teologii sztuki chrześcijańskiego Wschodu, wyraźnie czytelne 

w tradycji  pisania ikony, w jej teologicznym tłumaczeniu. Podjąłem próbę porównania dwóch 

rodzajów sztuki sakralnej: muzyki i obrazu (ikony).  

 Fascynacja twórczością  Arvo Pärta jest w moim przypadku dość  oczywista, gdyż kompozytor 

swoją stylistykę zakorzenił w kulturze muzycznej wczesnego niepodzielonego chrześcijaństwa, gdzie 

prostota chorału została wyniesiona na wyżyny wysublimowanej koncepcji artystycznej.  Prawosławie 

stało się dla Pärta nie tylko przestrzenią wszelkich inspiracji twórczych, ale przede wszystkim nowym 

miejscem życia duchowego. W wyniku głębokich przeżyć duchowych  powstało niedoścignione 
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współczesne dzieło sakralne – „Kanon Skruchy”, które nareszcie przywróciło muzyce cerkiewnej  jej 

modlitewny pierwotny sens i wyznaczyło nową drogę rozwoju w przyszłości. 

 Cała twórczość Pärta zachwyciła mnie genialną prostotą, tak adekwatną wobec poszukiwań 

przez kompozytora fenomenu sacrum. Z partytur tego artysty wyczytać można intencję oczyszczenia 

muzyki z całego zbędnego balastu dźwięków, współbrzmień i rytmów, gdyż „cisza jest ważniejsza od 

dźwięku”. To muzyczne katharsis jest bramą do świata idealnej równowagi ciszy i dźwięku. Muzyka 

Pärta, podobnie jak muzyka dawna, nie jest spektakularna, niczego nie teatralizuje, brak w niej 

dramatycznej sugestywności. Z matematyczną precyzją porządkuje chaotyczny świat rozedrganej 

wyobraźni, pobudzonych zmysłów nas współczesnych. Właśnie z tego głównie powodu jest 

wspaniałym budulcem w kształtowaniu postawy estetycznej i etycznej dyrygentów i  śpiewaków, 

posiada zdolność  oddziaływania na sferę wrażliwości muzycznej. Odsłania inny wymiar Piękna.  Przez 

ostatnie lata wykonałem szereg kompozycji, które stały się źródłem wielu korzystnych zmian  

w kondycji moich chórów („Memento”, „Magnificat”, „Bogoroditse Djevo”, „Nunc dimittis”, „Zwei 

Slawische  Psalmen”, „De profundis”). W sferę niespełnionych marzeń odesłałem pomysł wykonania 

„Kanonu” do czasu, aż będę dysponował odpowiednim aparatem wykonawczym. 

 Wiele energii poświęcam na rozwijanie umiejętności wokalnych, które wciąż uważam za 

niedoskonałe. Niedoścignionym wzorcem techniki wokalnej jest artysta, któremu odpowiednia 

edukacja zapewnia utrzymanie wysokiej formy do późnego wieku, a śpiew charakteryzuje swoboda 

techniczna i stabilność. Z prawdziwą pasją od wielu lat poszukuję autentycznych wzorców, rozwijając 

umiejętności i korzystając z doświadczeń Walentyny Iwanenko (Kijów), Jadwigi Rappé (Warszawa), 

Jadwigi Gałęskiej-Tritt (Poznań),  Janusza Niziołka (Monachium) i Eugene Rabine (Walheim). 

Doświadczenie zdobywam, prowadząc zajęcia obowiązkowe z indywidualnej emisji głosu dla 

wszystkich śpiewaków moich chórów, a ostatnio dla aktorów Teatru Dramatycznego w Legnicy. 

Istotną wartością w brzmieniu moich zespołów jest oryginalność, rozpoznawalność, wszystkie cechy 

charakterystyczne właściwe tylko temu konkretnemu chórowi. Świadomie unikam tych działań 

wokalnych, które narodziłyby podejrzenia o kopiowanie czyjegoś brzmienia, które ujawniłyby 

bezkrytyczną fascynację jedynym wybranym rodzajem barwy głosu.  Zakładam, że praca nad głosem 

może ewoluować , z czasem dochodząc do zaskakujących efektów. Głos  wydobywa się z ciała, które 

podlega drastycznym zmianom w ciągu życia. Powinien on nie tracić w miarę upływu lat swojej  

barwy, intonacji, dynamiki, elastyczności i swobody. Podstawową zasadą w pracy moich zespołów 

jest dążenie do korzystania z jednakowej palety środków technicznych przez wszystkich chórzystów 

tak, aby brzmienie zachowało w każdym momencie konieczną spójność, homogeniczność. 

Konsekwencja i cierpliwość w doskonaleniu techniki wokalnej w końcu zawsze przynosi korzyści 
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w postaci większej swobody wykonawczej, która przez publiczność jest odbierana jako szczególne 

wzmocnienie ekspresji  i siły przekazu.  

 W mojej pracy dyrygenta szczególnie ważne miejsce zajmują wieloletnie doświadczenia         

w dziedzinie intonacji chóru. Zainteresowania te mają swój początek w zajęciach kształcenia słuchu    

w ramach studiów w konserwatorium, podczas których poznałem teorię tzw. „artystycznej intonacji”, 

opracowaną przez teoretyka moskiewskiego Mikołaja Pieriewierziewa. Zakłada ona świadome 

odejście od stroju temperowanego wszędzie tam, gdzie napięcia harmoniczne lub wyrazistość 

przebiegu skali muzycznej wymaga podkreślenia jej za pomocą wysokości dźwięku. Teoria ta zakłada 

ogromną plastyczność słuchową, podporządkowanie intonacji przebiegom harmonicznym. Sfera 

intonacji stanowi dopełnienie pozostałych elementów formotwórczych dzieła muzycznego, posiada 

znaczenie równorzędne. Specyfikę strojenia chóru odnaleźć można we wszystkich moich nagraniach; 

pierwsze wrażenie zaskakuje wyraźnym rozgraniczeniem w intonowaniu III stopnia w skali majorowej 

(nieco wyżej niż w stroju temperowanym) i minorowej.  W swobodnym poruszaniu się w trudnej 

materii intonacji chóru pomaga mi wieloletnia praktyka stroiciela fortepianów, w której budowanie 

sztucznego i kostycznego systemu temperacji stanowi podstawę mojej pracy. Jest mi więc dość łatwo 

wychwycić niuanse decydujące o stosowaniu systemu temperowanego lub o odejściu od niego 

podczas pracy z chórem.  

Moje przyszłe działania dotyczyć będą wszystkich powyższych kręgów zainteresowań,  

ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania pola działania każdego z nich. Pragnę poprzez  wykłady 

akademickie, publikacje i szkolenia dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych moimi 

doświadczeniami. Niektóre z nich mają charakter nowatorski w środowisku chóralnym i mogą rzucić 

nowe światło na wybrane zagadnienia . Pewnej intensyfikacji poddam moje kontakty artystyczne         

z Ukrainą,  powstaną kolejne wspólne projekty naukowe i artystyczne. Praktyka sceniczna to od lat 

moje podstawowe „laboratorium badawcze”, w którym odkrywam, sprawdzam i dokonuje syntezy 

wszystkich pomysłów i teorii śpiewu chóralnego. Mam nadzieję, że rozmiar i tempo pracy nad 

kolejnymi programami koncertowymi nie osłabnie, dopóki posiadam wyszkoloną grupę chórzystów      

i mogę korzystać z ich doświadczenia. Wierzę, że mój przyszły rozwój artystyczny będzie nadal 

uwarunkowany czerpaniem inspiracji z dwóch kultur - polskiej i ukraińskiej, z korzyścią dla mnie  

i moich słuchaczy po obu stronach granicy. 
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Charakterystyka zrealizowanych oryginalnych osiągnięć artystycznych 

 

1. Międzynarodowa sesja nagraniowa  „Góry moje, góry”. 

W lipcu 2011 roku zorganizowałem międzynarodową sesje nagraniową, mającą na celu wydanie 

płyty CD z 8-częściowym cyklem chóralnym „Góry moje, góry” Włodzimierza Zubickiego (kompozytor 

ukraiński, mieszka na stałe w Pesaro we Włoszech). Sesja odbyła się w auli Kolegium Muzycznego             

w Równym na Ukrainie. Zespół składał się z 13 zawodowych śpiewaków z Ukrainy (członków 

zawodowego chóru „Woskresinnia” Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Równym), 2 śpiewaczek 

z Polski i 1 śpiewaczki z Austrii. Płyta „Góry moje, góry” ukazała się w 2012 roku jako zaledwie drugie 

nagranie światowe tego dzieła. Całość projektu sfinansowałem ze środków własnych. 

Nagrana płyta posiada dwa zasadnicze walory: tematykę i poziom wykonawczy. Współczesna 

ukraińska muzyka chóralna jest w Polsce prawie nie znana. Uznałem, że należy ją propagować jako 

kulturę bliskich sąsiadów, posiadających przecież bardzo bogate tradycje chóralne. Wybrałem utwór, 

który uważam za wybitnie nowatorski, a jednocześnie wyrosły na gruncie unikalnej tradycji wokalnej 

Ukrainy. Cykl „Góry moje, góry” to spektakularna prezentacja folkloru regionu Karpat, 

przetworzonego za pomocą współczesnej techniki muzycznego wyrazu. Wyrafinowany balans 

pomiędzy bogactwem treści a szeroką formą utworu, precyzja w wykorzystaniu subtelnych niuansów 

wszystkich elementów dzieła oraz mistrzostwo w posługiwaniu się kolorystyką głosów chóralnych, 

świadczy o wyjątkowym kunszcie kompozytora, tegorocznego laureata prestiżowej ukraińskiej 

Nagrody im. Borysa Latoszyńskiego.  

Partytura cyklu wymaga od wykonawców najwyższych kompetencji wokalnych i muzycznych. 

Poziom komplikacji rytmów, tempa, harmonii, intonacji, a ponadto wykorzystanie całego spektrum 

barwy wokalnej we wszystkich rejestrach wokalnych i całej skali poszczególnych głosów,  radykalnie 

ogranicza krąg potencjalnych wykonawców, jest  adresowana do najlepszych chórów zawodowych. 

Ze swoich zadań wykonawczych doskonale wywiązali się kameraliści chóru „Woskresinnia”, uzyskując 

rezultat na miarę swojej renomy – najlepszego chóru w kraju. Bez najmniejszego wysiłku doszło też 

do pełnej integracji muzycznej wszystkich uczestników projektu, bez względu na różnice wynikające                  

z odmiennych dotychczasowych doświadczeń.  

Jakość wydanej płyty pozwala mi z nadzieją spojrzeć na kolejne projekty chóralne na styku 

dwóch kultur - polskiej i ukraińskiej.  

Płyta jest rozpowszechniana poprzez portal aukcyjny Allegro. 
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2. Cykl koncertów towarzyszących obchodom jubileuszu 800–lecia Zlotoryi.  

W 2011 roku odbyły się obchody 800-lecia nadania praw miejskich najstarszemu miastu polskiemu – 

Złotoryi. W ramach tej imprezy zostałem poproszony o wykonanie trzech koncertów  z udziałem 

solistów, chóru i orkiestry kameralnej. Programy koncertów miały odpowiadać tematyce dorocznych 

imprez muzycznych w mieście, a są nimi: Noworoczny Koncert Kolęd, koncert z okazji Święta Złotoryi 

oraz Koncert Zaduszkowy.  

Pierwszy koncert odbył się 16.01.2012 roku w kościele Narodzenia NM Panny w Złotoryi.                       

W koncercie udział wzięli: Ewa Barbara Rafałko – sopran, Wira Hryhorenko-Lewków –mezzosopran, 

Adam Szyszka – fortepian, Chór Nauczycielski „Bacalarus”, Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej 

„Axion” oraz Orkiestra Kameralna „Artlibitum”. W programie znalazło się 13 kolęd polskich                          

w aranżacji Adama Szyszki. Koncert był pierwszym od 1945 roku występem takiego składu 

wykonawców w mieście i zgromadził imponującą rzeszę słuchaczy, przekraczającą 1500 osób. 

Drugi z koncertów odbył się 22.05.2012 roku w tej samej świątyni, w gronie tych samych 

wykonawców, co poprzedni, za wyjątkiem solistki. Ewę Rafałko zastąpiły Aleksandra Terefenko oraz 

Karolina Wróblewska. W programie koncertu znalazła się „Gloria” Antonio Vivaldiego. Koncert 

spotkał się z życzliwym przyjęciem bardzo licznej złotoryjskiej publiczności. 

Trzeci z koncertów odbył się 06.11.2012 roku pod nazwą Koncert Zaduszkowy. Wystąpił znany                 

z poprzednich koncertów zespół wykonawców. W partii sopranowej wystąpiła Lucyna Białas, a partię 

basso continuo na organach wykonał Ireneusz Kuś. Trzon programu stanowiło dzieło G.B. Pergolesi 

„Stabat Mater”. Publiczność po raz kolejny wypełniła cały kościół, co świadczy o tym, że mieszkańcy 

małych miast wciąż akceptują wydarzenia muzyczne, w których wykonuje się repertuar klasyczny.        

 

       Jarosław Lewków 

 

 

 

 

 


