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Cezary RITTER

BIESZCZADY I MUZYKA - BEZ GRANIC
III Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”
Sanok. 4-10 II 2008

Ponad stu młodych pianistów z Pol
ski, Ukrainy i Słowacji oraz jedna osoba
z Japonii przyjechało do Sanoka, zwane
go bramą Bieszczad, do miasta, w któ
rym dostrzec można ślady dawnej wie
loetnicznej i wielokulturowej przeszłoś
ci, związanej między innymi z dziedzic
twem monarchii austro-węgierskiej,
a i dziś miejsca godnego odwiedzenia.
Warto odnotować, że w tutejszym mu
zeum, mieszczącym się w zamku malow
niczo położonym na skarpie z widokiem
na San, zgromadzono największą w Pols
ce kolekcję ikon prawosławnych, po
chodzących z okolicznych drewnianych
cerkwi; muzeum mieści także galerię
obrazów urodzonego w Sanoku wybit
nego polskiego malarza Zdzisława Bek
sińskiego.
Wśród wspomnianej setki młodych
pianistów szczególnie liczna była repre
zentacja Ukrainy; oprócz stosunkowo
bliskiego Lwowa były w niej reprezen
towane takie ośrodki, jak Kijów, Char
ków i Dniepropietrowsk. Tych wszyst
kich młodych ludzi zgromadziła muzy
ka, a dokładniej III Międzynarodowe
Forum Pianistyczne „Bieszczady bez
granic”. Rozpiętość wiekowa uczestni
ków była stosunkowo duża, ale pasja
do muzyki oraz talent - wspólne.

Ani samego forum, ani jego boga
tego programu nie byłoby bez szczegól
nego zaangażowania dwóch osób: pana
Janusza Ostrowskiego, dyrektora fo
rum i jego głównego organizatora, na
co dzień nauczyciela gry na fortepianie
w Państwowej Szkole Muzycznej im.
W. Kossakowej w Sanoku, oraz prof.
Jarosława Drzewieckiego z Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy - przewodni
czącego Rady Programowej Forum.
Program zaś był niezwykle bogaty i inte
resujący, zarówno dla samych młodych
pianistów, jak i dla osób im towarzyszą
cych. Oprócz lekcji indywidualnych,
prowadzonych przez znakomitych mis
trzów (obok wspomnianego Jarosława
Drzewieckiego byli to: Tatiana Szebanowa, Alicja i Zbigniew Faryniarzowie,
Oksana Rapita, Eugenia Rezler, Mak
symilian Bylicki, Artur Jaroń), każdego
dnia odbywały się wykłady dotyczące
istotnych dla młodych muzyków zagad
nień: jak artysta może sobie poradzić
z napięciem i tremą? (prof. Z. Faryniarz
z akademii Muzycznej we Wrocławiu);
czy dobry pianista to dobry kameralista?
(prof. A. Faryniarz, która we wrocław
skiej akademii prowadzi klasę kamera
listyki); w jaki sposób biznes może spra
wować mecenat nad kulturą? (Maksy
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milian Bylicki, pianista i przedsiębiorca,
w przeszłości wykładowca Akademii
Muzycznej w Warszawie, obecnie prezes
Rady Nadzorczej Polkomtel SA). O po
czątkach kariery wielkich pianistów bar
dzo interesująco opowiadał redaktor
Adam Rozlach z programu pierwszego
Polskiego Radia. Dla wielu słuchaczy
szczególnie interesujące było ukazanie
„drzewa genealogicznego” polskich pia
nistów, sięgającego korzeniami samego
Fryderyka Chopina i jego bezpośred
nich uczniów.
W tym miejscu chciałbym nieco
uwagi poświęcić wykładowi o roman
tycznej muzyce ukraińskiej. Muzyka ta
nie jest w Polsce dobrze znana, tym bar
dziej cenny był wykład Oksany Rapity znakomitej ukraińskiej pianistki, której
kunszt mogli docenić słuchacze ubiegło
rocznego XI Forum Sztuki Współczes
nej im. W. Lutosławskiego w Filharmo
nii Lubelskiej. Wykład ten był ilustro
wany miniaturami fortepianowymi
omawianych kompozytorów w wykona
niu uczennic Oksany Rapity z Akademii
Muzycznej im. M. Łysenki we Lwowie
oraz Lwowskiej Specjalnej Szkoły Mu
zycznej im. S. Kruszelnickiej zwanej
również Lwowską Szkołą Talentów.
Nurt romantyczny w muzyce i w ogó
le w sztuce Ukrainy związany był z ru
chem odrodzenia narodowego, którego
najbardziej znaną postacią jest poeta
Taras Szewczenko, żyjący w latach
1814-1861. W muzyce głównym wyrazi
cielem tego nurtu był Mykoła Łysenko,
zmarły w roku 1912 kompozytor, pianis
ta, dyrygent i pedagog, a także folklo
rysta; to w jego opracowaniu zachowało
się wiele ludowych pieśni ukraińskich.
Jako „dokumentalista” twórczości ludu
był - można powiedzieć - odpowiedni
kiem naszego Oskara Kolberga, a rów
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nocześnie, jako autor wielu pieśni, mię
dzy innymi do słów wspomnianego Sze
wczenki, oraz dzieł operowych (kijow
ska Opera Narodowa nosi obecnie jego
imię) - odpowiednikiem Stanisława
Moniuszki.
Kompozytorem, który łączył kla
syczne formy z romantyczną ekspresją
był zmarły w roku 1938 Wiktor Kosenko. Urodził się on w Sankt Petersburgu,
ale pod presją narastającego stalinizmu,
w roku 1929 przeniósł się do Kijowa;
przyznają się do niego więc i Rosjanie,
i Ukraińcy. Kontynuatorem romantycz
nej inspiracji w muzyce ukraińskiej był
Lewko Rewucki, który w dwudziestym
wieku - z nieco młodszym, nawiązują
cym do ekspresjonizmu Borysem Latoszynskim - przyczynił się do rozwoju
współczesnej szkoły kompozytorskiej
na Ukrainie.
Obecnie najbardziej znanym przed
stawicielem romantycznego nurtu w mu
zyce ukraińskiej jest mieszkający w Kijo
wie uczeń Latoszynskiego - Walentin
Silwestrow (urodzony w roku 1937).
W latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku był on związany z ruchem awan
gardy (co nie sprzyjało promowaniu je
go twórczości w Związku Radzieckim,
choć jego kompozycje umieszczał
w swym repertuarze znakomity rosyjski
pianista Aleksiej Lubimow, który jed
nak również funkcjonował na margine
sie oficjalnego życia, nie mogąc aż do
końca lat osiemdziesiątych wyjechać
z koncertami poza Związek Radziecki).
Do popularyzacji w świecie twórczości
Silwestrowa - podobnie jak innych
kompozytorów z obszaru dawnego
ZSRR - przyczyniły się w ostatnich la
tach nagrania dla wytwórni ECM. Jego
kompozycje cechuje minimalizm w za
kresie środków wyrazowych oraz reflek
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syjny, metafizyczny klimat, co czasem
znajduje także wyraz w tytułach kompo
zycji (na przykład Misterioso, Nostal
gia).
Innym kompozytorem (rok młod
szym od Silwestrowa), którego Oksana
Rapita wymieniła w swoim wykładzie,
jest Myroslaw Skoryk, często nawiązu
jący w swej twórczości do folkloru
ukraińskiego, huculskiego, a także do
ludowej muzyki amerykańskiej. Jego
kompozycja Burleska weszła do kanonu
literatury fortepianowej w muzycznym
szkolnictwie Ukrainy.
Wykładom oraz indywidualnej pra
cy młodych pianistów z mistrzami
(zgodnie z zasadą: „wszystko jest trud
ne, zanim stanie się łatwe”) towarzyszy
ło to, co w muzyce przecież najważniej
sze - wspólne muzykowanie i słuchanie
muzyki. Każdego wieczoru odbywały
się niezwykle ciekawe koncerty, które
pozwalały słuchaczom odkrywać kultu
rę muzyczną Polski, Ukrainy i Słowacji,
a także dalekiej Japonii. Wykonawcy
mieli do dyspozycji dwa koncertowe for
tepiany firmy Bliithner, specjalnie na tę
okazję sprowadzone do Sanoka.
Doznania muzyczne nigdy nie są
łatwe do opisania, więc tylko sygnalizu
jemy w tym miejscu niektóre fakty
i przeżycia. Forum zainaugurował kon
cert w wykonaniu mistrzów: w pierwszej
części znakomita śpiewaczka Eugenia
Rezler (mezzosopran) z towarzyszeniem
Alicji Faryniarz przy fortepianie wyko
nała pieśni kompozytorów ukraińskich
(M. Łysenki), polskich (oprócz Chopina
i Moniuszki, także piękne, poruszające i niesłusznie zapomniane! - pieśni Raula Koczalskiego, który do historii prze
szedł jako pianista-wirtuoz) i współczes
nego polsko-słowackiego kompozytora
Romana Bergera. W drugiej części Ta

tiana Szebanowa i Jarosław Drzewiecki
z towarzyszeniem kameralistów Filhar
monii Rzeszowskiej przedstawili - jak
na karnawałowe ostatki przystało! Camille’a Saint-Saensa Karnawał zwie
rząt. Publiczność zmusiła wykonawców
do bisów, nie tylko zresztą oboje pianis
tów, ale również solistów z orkiestry.
Drugi koncert - „Muzyka trzech
kultur” - był prawdziwym maratonem
(obejmował blisko trzy godziny muzyki;
tak bogate programy bywały bodaj tylko
w Wiedniu i Paryżu w dziewiętnastym
wieku) w wykonaniu młodzieży z Ukrai
ny, Polski, Słowacji i Japonii. Młodzi pia
niści z Ukrainy przedstawili utwory
wspomnianych już: Kosenki, Skoryka,
a także Bohdana Filca (bardzo ciekawy
Tryptyk kijowski napisany z okazji 1500.
rocznicy lokacji miasta Kijowa) i Wasyla
Barwinskiego. Polska młodzież odpo
wiedziała kompozycjami Chopina, Ka
rola Szymanowskiego, Wojciecha Kila
ra, Andrzeja Cwojdzińskiego i Mariana
Sawy. Muzykę słowacką reprezentowała
jedna tylko kompozycja: Bagatela współ
czesnego kompozytora Hanua Domań
skiego w wykonaniu Evy Kosorinovej,
studentki studiów doktoranckich Aka
demii Muzycznej w Bratysławie. Utwór
ten - wbrew tytułowi - i długością, i wy
maganiami, jakie stawiał wykonawcy
(a także słuchaczom), wnosił do progra
mu tego wieczoru wiele muzycznych
treści. Całość dopełnił utwór reprezentu
jący kulturę japońską: impresjonistyczna
w klimacie kompozycja Toru Takemitsu
zatytułowana Deszczowe drzewo //,
z wielką wrażliwością zagrana przez Miho Kuriharę, urodzoną w Tokio absol
wentkę Akademii Muzycznej w Bydgo
szczy (w klasie profesor Szebanowej),
obecnie studentkę muzykologii na Uni
wersytecie Warszawskim.
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Koncert trzeci „na dwa fortepiany
i na cztery ręce” poświęcony był muzyce
kameralnej. W pierwszej części utwory
na cztery ręce lub na dwa fortepiany wy
konywali pianiści z Polski i z Ukrainy.
Podobały się wszystkie, ale szczególnym
aplauzem publiczność nagrodziła utwór
Elizie Myroslawa Skoryka, dowcipny
pastisz Beethovenowskiej Fiir Elise, za
grany na cztery ręce z wdziękiem i tem
peramentem przez Aleksandrę Bulai
i Ksenię Wochnianinę. Można sobie wy
obrazić, że tak się grało na początku
dwudziestego wieku, powiedzmy, gdzieś
na salonach w Odessie, gdy w powietrzu
unosił się jeszcze duch zabawy, radości
i młodzieńczego optymizmu... Na za
kończenie tego wieczoru mogliśmy
usłyszeć, w wersji na dwa fortepiany,
brawurowo zagrane koncerty: A-dur Ja
na Sebastiana Bacha (w wykonaniu To
masza Rittera z Lublina z towarzysze
niem Maksymiliana Bylickiego) i g-moll
C. Saint-Saensa (zagrał go Rafał Kowal
czyk z Warszawy z towarzyszeniem pro
fesora J. Drzewieckiego).
Czwarty, ostatni koncert został zaty
tułowany podobnie jak wcześniejszy
wykład profesor Alicji Faryniarz: „Czy
dobry pianista to dobry kameralista?”
Na pytanie to starali się odpowiedzieć
pozytywnie młodzi pianiści, którzy
wcześniej pracowali pod kierunkiem
profesor Faryniarz. Podczas koncertu
mieli okazję towarzyszyć jako akompaniatorzy w pieśniach wykonywanych
przez Eugenię Rezler. W programie
wieczoru znalazły się utwory Karłowi
cza, Schuberta, Schumanna i Brahmsa.
Niezapomniane wrażenie zrobiła na słu
chaczach niezwykle poetycka interpre
tacja pieśni Łabędź Karola Szymanow
skiego; Eugenii Rezler towarzyszył przy
fortepianie Aleksander Jankiewicz ze

255

Lwowa, którego publiczność nagrodziła
najpierw wymowną ciszą, będącą wyra
zem niezwykłego skupienia, a zaraz po
tem niemilknącymi brawami. W drugiej
części wysłuchaliśmy kilkorga młodych
pianistów, laureatów krajowych i mię
dzynarodowych konkursów: Krystyny
Raczyńskiej, studentki Akademii Mu
zycznej w Bydgoszczy (znakomicie za
grała Koncert włoski Bacha), Miho Kurihary (wykonała bardzo trudne Prelu
dium, Chorał i Fugę Caesara Francka),
Justyny Lechman, Piotra Nowaka (obo
je zaprezentowali się w repertua
rze wczesnoromantycznym) i wreszcie
Aleksandra Krzyżanowskiego, który
stworzył - aż się nie chciało wierzyć, że
tak gra młody pianista! - bardzo przej
mującą interpretację Doliny Obermana
Ferenca Liszta.
Jakkolwiek Forum Pianistyczne nie
jest konkursem, jego mistrzowie posta
nowili w uznaniu talentu i pracy mło
dych muzyków przyznawać, począwszy
od tego roku, specjalne nagrody i wyró
żnienia. Trzy równorzędne Złote Par
nasy 2008 powędrowały do trzech są
siadujących ze sobą krajów. Otrzymali
je: Eva Kosorinova ze Słowacji, Alek
sander Jankiewicz z Ukrainy i Aleksan
der Krzyżanowski z Polski. Oprócz te
go zostały przyznane specjalne wyró
żnienia, które otrzymali: Krystyna Ra
czyńska z Bydgoszczy, Justyna Lech
man i Rafał Kowalczyk z Warszawy,
Tomasz Ritter z Lublina, Agnieszka
Pałuk z Sanoka, Ludmiła Polowa z Ki
jowa, Elena Jurczenko, Julia Tałyzina
i Melania Wilszanecka ze Lwowa, Kse
nia Wochomanina z Charkowa oraz
Miho Kurihara z Tokio. Dla nich
wszystkich są one znaczącym na ich
drodze zielonym światłem ku pianis
tycznej przyszłości.
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Wspólne zgłębianie tajników muzy
kowania zbliżyło do siebie młodych lu
dzi z sąsiadujących krajów (jak również
z odległej Japonii, tym bardziej, że Miho
Kurihara z powodu muzyki nauczyła się
egzotycznego dla Japonki języka pol
skiego). Muzyka, podobnie jak same
malownicze Bieszczady, przekracza gra
nice. Trochę tylko, nam Polakom, było
nieswojo, kiedy dowiadywaliśmy się, że
każdy z młodych uczestników z Ukrainy
musiał za wizę wjazdową do Polski za
płacić trzydzieści pięć euro. Cóż, taka
jest polityka, dla jednych granice znosi,

innym je stawia. Na szczęście muzyka,
choć tych granic zignorować nie może,
wznosi się ponad nie. Podczas gali za
mykającej Forum pani Natalia Worobiowa, prezydent Towarzystwa Chopi
nowskiego w Dniepropietrowsku, za
prosiła wszystkich na Międzynarodo
wy Festiwal-Konkurs Muzyki Polskiej
i Ukraińskiej im. F. Chopina, który w ro
ku 2009 już po raz jedenasty odbędzie
się w tym mieście. „Jedziemy!” - w imie
niu wszystkich odpowiedział prof. Jaro
sław Drzewiecki. I zapewne wielu pojedzie.

