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Od  
Redakcji
Lęk i nadzieja to wielkie słowa. Można 
by pomyśleć, że zbyt poważne jak na 
nasze codzienne życie. A jednak to 
właśnie one są tymi biegunami, 
pomiędzy którymi oscyluje nasza 
codzienność. Szukamy bezpie czeń
stwa, aby nie pozostawiać miejsca na 
strach. Tym samym prawie każdą 
decyzję budujemy na nadziei, że 
wszystko będzie dobrze. 

Nie może być żadnego Tak, ani 
Nie, żadnego Dobrze, ani Źle, żadnego 
Lęku, ani Nadziei, kiedy myślimy  
o tym, co nas napędza lub paraliżuje  
zarówno dla nas indywidualnie,  
jak i ogólnie dla naszej wspólnoty. 
Możemy jednak zbadać nasze lęki 
i nadzieje  wsłuchać się w siebie, aby 
zobaczyć, które z naszych obaw mogą 
nas ochronić przed niebezpieczeń
stwem i które nadzieje mogą rozpalić 
lub podtrzymać w nas energię do 
wspólnego konstruktywnego podą
żania naprzód, rozwijając w ten spo
sób witalność i twórczą energię.  
Nadzieja i strach nie są bowiem anta
gonizmami, które można jasno 

rozdzielić. Obie kategorie są ambiwa
lentne. Lęk może nas chronić, ale 
także paraliżować. Nadzieja napędza 
nas, pozwala odetchnąć z ulgą lub 
sprawia, że rzucamy się na oślep w ra
miona niebezpieczeństwa. 

Poczucie zawieszenia pomiędzy 
obawą i nadzieją ma teraz wiele osób  
i instytucji zajmujących się planowa
niem wydarzeń. Wspomnienie o pre
mierze Quatuor pour la fin du temps 
Messiaena z 15 stycznia 1941 roku  
w obozie jenieckim Stalag VIII A   
w Görlitz, za każdym razem przywo
łuje w myślach iskrę nadziei   
w środku wojny. Ale również koncer
ty, które od 2008 roku, corocznie 15 
stycznia organizowane są w history
cznym miejscu premiery, to świa
dectwo nadziei. Bo czy 13 lat temu kto
kolwiek wierzył, że w lesie, na śniegu  
i lodzie naprawdę stanie namiot,  
w którym muzycy Sächsische Staatska-
pelle Dresden zagrają Kwartet dla 350 
gości? To wydawało się absolutnie 
niemożliwe. A jednak się wydarzyło! 
Tak po prostu. 

W ostatnich tygodniach i miesiącach 
wszystko jest inne. Już nie tyle domi
nuje w nas lęk, a bardziej obawa, ZD
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Samuel Wagner, kierownik projektu, 
kierownik rady festiwalu Międzyna
rodowe Dni Messiaena Görlitz
Zgorzelec

Frank Seibel, prezes stowarzyszenia 
Meetingpoint Music Messiaen e.V.

wynikająca z realizmu, który walczy  
z nadzieją, żeby to co niemożliwe 
znów uczynić możliwym. W połowie 
stycznia 2021 roku, co można 
przewidzieć już z kilkutygodniowym 
wyprzedzeniem, z powodu pandemii 
koronawirusa nie będą mogły odbyć 
się żadne koncerty w zamkniętych po
mieszczeniach, a przynajmniej po 
żadnej stronie EuropaMiasta Zgorze
lec/Görlitz. Przy stanie wiedzy  
z końca listopada na pewno można 
wykluczyć możliwość organizacji 
koncertu Quatuor pour la fin du temps  
w Miejscu Pamięci po polskiej stronie 
w Zgorzelcu.

Siostrą strachu jest rezygnacja. 
Towarzyszy nam wtedy, gdy długo 
wyczekiwane i z pasją realizowane 
plany stają u progu niepowodzenia. 
Rezygnacja zwyciężyłaby, gdybyśmy 
odwołali Międzynarodowe Dni Messiae-
na 2021 bez próby znalezienia dla nich 
innego terminu. Ale nadzieja zwy
cięża. Pełni wiary i dobrej myśli planu
jemy przesunąć cały styczniowy pro
gram o trzy i pół miesiąca. Punktem 
odniesienia jest dla nas rocznica 
śmierci Oliviera Messiaena, przy
padająca na 27 kwietnia. Dwa dni 
później, w czwartek 29 kwietnia, roz

pocznie się festiwal. Być może do tego 
czasu, po ponad roku od wybuchu 
pandemii, wskazówka na osi między 
strachem a nadzieją zdoła się 
przesunąć. Bo  nawet jeśli warunki 
zewnętrzne będą wtedy zupełnie inne 
od tych, które panowały w czasie wo
jennej zimy 1940/41 roku, to przecież 
koncerty, wykłady, oprowadzenia  
i warsztaty, składające się na program 
Dni Messiaena będą jak zawsze przy
pominać o losie jeńców wojennych  
w Stalagu VIII A i wszystkich ludzi, 
którzy cierpieli i nadal cierpią z powo
du wojen i totalitarnego ucisku.

Festiwal oferuje przestrzeń, w której 
osobiste doświadczenia zestawione 
zostają z kompozycjami tworzonymi 
z ogromną pasją pod wpływem 
własnych lęków o przetrwanie. Pro
gram Dni Messiaena oddaje różno
rodność ekspresji muzycznej i realia 
cierpienia. 

Poznawanie prawdy o życiu tam
tych postaci może pomóc nam 
spojrzeć na nasze dzisiejsze lęki, na
dzieje i potrzeby szerzej, a tym samym 
poradzić sobie z nimi w sposób 
zrównoważony i ze spokojem; nie 
godząc się, aby nasze życie  zarówno 

indywiduwalne, jak i społeczne  cał
kowicie zdeterminowała niepew ność. 

Mimo przesunięcia festiwalu, 80. ro
cznica premiery nie przejdzie bez 
echa: w obu częściach EuropaMiasta 
planowana jest prezentacja dokumen
tu muzycznego wyprodukowanego 
dla ARTE w sierpniu 2020 roku w Eu-
ropejskim Centrum Pamięć, Edukacja, 
Kultura w Zgorzelcu. Wykonanie 
Kwartetu na koniec czasu Messiaena 
z udziałem mistrzów: pianisty Pier
re’aLaurent’a Aimarda, skrzypaczki 
Isabelle Faust, wiolonczelisty Jeana
Guihena Queyrasa i klarnecisty Jörga 
Widmanna ukazane zostało w filmie 
w kontekście historycznym i dodatko
wo uzupeł nione o wywiady z muzyka
mi.

STAN Z GRUDNIA 2020 ROKU
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Laureatka Nagrody Mostu Gesine Schwan o roku 
zawieszonym między lękiem a nadzieją i szansach  
na zmianę ludzkich zachowań

Wywiad Franka Seibla

Profesor Schwan, z jakimi odczuciami spogląda Pani 
na naznaczony epidemią koronawirusa rok 2020? 

Osobiście dobrze zniosłam ten czas. Mam to szczę
ście, że mieszkam na obrzeżach Berlina, blisko natury. 
I jestem pewna, że to głównie dzięki temu, nawet  
w tych trudnych okolicznościach, nie utraciłam mojej 
radości życia.

Życie prywatne to jedno. Jednak w czasie kryzysu czu
jemy się często przytłoczeni ogromem napływających 
z zewnątrz informacji. Potrafi się Pani od tego zdy
stansować? 

Jako dziecko byłam na to rzeczywiście bardzo podatna. 
Każda smutna wiadomość poruszała mnie głęboko, 
często wręcz paraliżowała. Z czasem jednak nauczy
łam się reagować nie tylko emocjonalnie, ale również 
racjonalnie i analitycznie. Długo nad tym pracowałam 
i dziś potrafię się wewnętrznie zdystansować.

Czy w trakcie pandemii szczególnie poruszyła Panią 
jakaś wiadomość, wydarzenie?

Tak. Mąż mojej pasierbicy chorował na raka, szanse 
na jego wyzdrowienie były bardzo małe. Wiosną 
dodatkowo zaraził się koronawirusem i wówczas 
wydawało się, że nie ma już dla niego żadnych szans. 
A jednak zdołał pokonać chorobę.

Patrząc wstecz na początek pandemii wiosną 2020 
roku i pierwszy lockdown, można odnieść wrażenie, 
że wiele osób, które nie odczuły dotkliwie negatyw
nych skutków zawieszenia między pracą zdalną a ży  
ciem rodzinnym w zamkniętym domu, postrzegało 
ten czas jako ciekawe doświadczenie i wyzwanie.

Zgadza się, niektórzy doznali nawet swego rodzaju 
wyzwolenia. Podobnie było ze mną. Normalnie 
spędzam dużo czasu w trasie, jeżdżąc na wykłady  
i zebrania. Wszystkie te terminy mogłam wówczas 
odwołać i było mi to bardzo na rękę. Nagle 
odnalazłam w sobie wewnętrzną równowagę, co 
pomogło mi wrócić do pracy nad tekstami, na które 
wcześniej zawsze brakowało mi czasu i spokoju.

Czas jako miara wolności?

W pewnym sensie tak. Kiedy ktoś chce mi sprawić 
naprawdę piękny prezent, wówczas chętnie proszę  
o czas. Jeśli nieoczekiwanie nie muszę wypełniać 
jakiegoś zobowiązania, czuję się tak, jakby ktoś 
podarował mi kawałek wolności.

W jakim stopniu to osobiste doświadczenie można 
odnieść do całego społeczeństwa? Czy to zawieszenie 
naszej normalności, bezwzględnie nastawionej na 
efektywność i wydajność, było pewnego rodzaju 
szansą, darem?

Widzę to co najmniej jako szansę na to, abyśmy 
uświadomili sobie, że wszystko co stanowi o naszym 
życiu i współistnieniu, nie jest rzeczą oczywistą. Ten 
kryzys może uświadomić nam, jak bardzo my, ludzie, 
jesteśmy istotami społecznymi, nawet w wysoce 
zindywidualizowanym świecie nastawionym na 
efektywność. 

Kryzysy wyczulają  
nas na to, co 
najważniejsze
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Kryzysy są nam potrzebne, 
żebyśmy mogli przewarto
ściować nasze życie?

Nie chciałabym od razu 
powoływać się na słowa Ange
lusa Silesiusa  „Człowieku, 
stań się niezbędny!“,  ale ta 
pandemia jest powodem do 
zadania sobie pytania o co, tak 
naprawdę, chodzi w życiu. 

Wiele osób, przynajmniej tych 
zainteresowanych polityką i społecznie 
zaangażowanych, dostrzegło w kryzysie szansę na to, 
by skorygować niepożądany kierunek rozwoju nasze
go opartego na konsumpcji stylu życia, by postawić 
na zrównoważony rozwój. Także w kontekście zmian 
klimatycznych. Pierwsze poluzowanie obostrzeń 
pokazało jednak, że tęsknota za powrotem do starej 
normalności okazała się silniejsza.

To zrozumiałe, że ludzie, zwłaszcza młodzi, chcą jak 
najszybciej pozbyć się ograniczeń. Powinni jednak 
uświadomić sobie również, jak dobrze radzimy sobie 
w skali światowej. Nawet jeśli przez kolejnych kilka 
tygodni lub miesięcy przyszłoby nam żyć z odczuwal
nymi ograniczeniami.

We wszystkich protestach przeciwko kolejnym ogra
niczeniom epidemicznym chodzi głównie o politykę, 
o to, by jak najszybciej powrócić do życia gospodar
czego i społecznego sprzed pandemii. Czy tęsknota 
ludzi za tym, co znane jest zawsze większa niż prag
nienie zmian  nawet jeśli uznamy je za pożyteczne 
 i konieczne?

Kryzysy co najwyżej mogą dawać impuls do zmian, 
czy też przyspieszyć ich proces. Ludzie na pewno są 
zdolni do nauki, ale na pewno nie na tyle, aby szybko 

i zasadniczo móc zmienić swoje 
zachowanie. To raczej długi proces. 
Biblijne nawrócenie św. Pawła 
zdarza się zdecydowanie rzadko.

ersetzen durch:

Myśl przewodnia festiwalu ‚Lęk  
i nadzieja‘ tworzy emocjonalny 
pomost między doświadcze
niami egzystencjalnymi 
związanymi z pandemią 2020 
roku a sytuacją jeńców wojen

nych z Görlitz przed 80 laty. Czy uzasadnione jest 
poszukiwanie paraleli z przeszłością po to, aby nam  
ją przybliżyć? 

Jest to uzasadnione, o ile nie stawia się jednego na 
równi z drugim. Powiązanie między tymi bardzo 
różnymi sytuacjami leży bez wątpienia w kwestii 
źródła nadziei i motywacji do życia. Dla Oliviera 
Messiaena i trzech innych muzyków proces twórczy 
komponowania i grania muzyki z pewnością bardzo 
pomógł im przetrwać tamten trudny czas. 

Strach jest częścią natury ludzkiej od niepamiętnych 
czasów. Ale strach jako instynktowny impuls towa
rzyszy również zwierzętom. Czy więc to nadzieja jest 
tym co czyni człowieka człowiekiem? 

Potrzeba nadziei jest z pewnością stałą antropolo
giczną. Człowiek kieruje swoją energię ku dobrej 
przyszłości. Przy czym przyszłość ta nie jest jeszcze 
określona, lecz pozostaje otwarta. 

Czy miały miejsce w Pani życiu sytuacje nierokujące 
nadziei, które mocno wbiły się Pani w pamięć? 

Bardzo, bardzo okrutna była śmiertelna choroba 
nowotworowa mojego pierwszego męża. To było  

„Kiedy ktoś chce 
   mi sprawić 

naprawdę 
piękny prezent,  

 wówczas 
chętnie proszę 

o czas.“
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w 1989 roku. Lekarz powiedział mi wówczas: ‚Jest 
Pani zbyt inteligentna, żeby robić sobie złudzenia. 
Nie ma już żadnych szans.‘ Ta informacja zwaliła 
mnie z nóg. Na początku czułam się bezsilna, ale 
wieczorem poszłam do radiologa, który leczył mojego 
męża. Powiedział mi, że nie uznaje takich deklaracji. 
 ‚Zawsze jest choroba i jej gospodarz.‘ Dlatego, jak 
powie dział, sytuacja zawsze jest otwarta. Wróciłam 
wtedy do domu tak uskrzydlona, bo drzwi były trochę 
otwarte, bo była iskierka nadziei. 

Obecne próby zarządzania pandemią opierają się 
prawie wyłącznie na wymiernych liczbach.  Czynniki 
miękkie, jak bliskość społeczna i opisany przez Panią 
psychologiczny efekt iskry nadziei, uważa się za ,zbyt 
słabe’ uzasadnienie dla działań politycznych. 

W tamtym czasie dużo uwagi poświęcałam zagadnie
niom medycznym. Przy tej okazji natknęłam się na 
pewien amerykański eksperyment badawczy, prze
prowadzony w domu spokojnej starości. Jego pensjo
nariuszom zorganizowano wesołe popołudnie.  
W krótkim czasie zaobserwowano u nich znaczny 
wzrost poziomu substancji semiochemicznych, klu
czowych dla funkcjonowania układu odpornościo
wego. 

Jaką rolę odgrywa w Pani życiu wiara w Boga?

Wiara jest dla mnie kotwicą. Nadaje kierunek moim 
działaniom. Ale bez dogmatu. Kiedy wiosną z mężem 
mojej pasierbicy było tak źle i pozornie beznadziejnie, 
zawsze powtarzałam: Nie wiemy, jakie inne możli
wości, których nawet nie możemy sobie wyobrazić, 
ma Bóg. Nie każda modlitwa pomaga od razu.  
Ale jestem przekonana, że może pomóc. 

Prof. dr  
Gesine  

Schwan
Gesine Schwan urodziła się 
w 1943 roku i jest politolożką. 
W latach 19992008 była 
prezydentką Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą.  
W Berlinie jako prezydentka 
kieruje założoną przez siebie 
spółką HUMBOLDTVIA
DRINA Governance Plat
form GmbH.

W 2004 roku kandydowała  
w federalnych wyborach 
 prezydenckich. Za swoje 
zaanga żowanie w poprawę 
stosunków polskoniemie
ckich w 2011 roku otrzymała 
Między narodową Nagrodę 
Mostu EuropaMiasta Gör
litz/Zgorzelec.

WYWIAD: FRANK SEIBEL

CZWARTEK

29.04.
18 00

Kulturforum 
Görlitzer 
Synagoge 

——

Przemowa:  
Prof. dr Gesine 
Schwan i jej 
filozoficzne 
rozważania na 
temat lęku  
i nadziei
→ 

następnie: 
oficjalne 
przywitanie
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Korona  
na granicy 
Nadzieja i strach w czasach dystansu 
społecznego

Nagła utrata najbardziej podstawo
wych wolności — swobody kontak
tów rodzinnych, czasu spędzanego  
z przyjaciółmi, czy możliwości nauki  
i pracy, mających zapewnić przy  
szłość własną i zbiorową — zmienia 
nie tylko naszą codzienność. Wiara  
w trwałość ustalonego porządku 
chwieje się, rośnie niepewność, czy 
i kiedy wrócą swobody, do których 
zdąży liśmy przywyknąć, co dawało 
nam złudne poczucie bezpieczeństwa.

A to nie wszystko, bo nawet przy
stosowując się do nowej rzeczy
wistości, nie wiemy na pewno, czy nie 
nastąpi kolejna zmiana, do której 
 znowu będziemy musieli się dosto
sować. W tych niezwykle dynami
cznie zmieniających się czasach, 
działania mogą być podejmowane 
 tylko na podstawie aktualnego stanu 

wiedzy, ciągle na nowo opracowywa
nego według własnego sumienia. 
Polegając na zaufaniu do wspólnego, 
sumiennego działania, nasze społe
czeństwo po raz kolejny dostrzega 
konieczność więzi społecznej, 
stanowiącej podstawę jej trwałości —
nawet pomimo dystansu fizycznego. 

Mieszkańcom Görlitz i Zgorzelca dane 
było doświadczyć, jak zamknię cie gra
nicy, znajdującej się w środku  miasta, 
zachwiało transgranicznym poczu
c i e m  b y c i a  s p o ł e c z e ń s t we m 
 europejskim i jak utrudniło życie 
 codzienne. Te i inne doświadczenia 
z czasu koronawirusowej blokady gra
nic z jednej strony przyniosły 
zniechęcającą niepewność i niemal 
paraliżujące lęki,  z drugiej — niezwy
kłą potrzebę działania. Na uwagę  
z pewnością zasługują te trzy historie, 
opowiedziane przez mieszkańców 
bliźniaczych miast. 
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głębię, refleksję, jakich wcześniej nie doświadczałem  
w rozmowach z nimi. Nagle pojawiły się z ich strony pyta
nia, które mnie zadziwiały, a które podczas naszych 

wcześniejszych spotkań nie odgry
wały żadnej roli. Radykalne zakwes
tionowanie naszej normalności to 
poważne ostrzeżenie. Postrzegam to 
jako swego rodzaju przygotowanie do 
egzystencjalnych wyzwań związa
nych ze zmianami klimatu. Będziemy 
musieli zakwestio nować wszystko, 
co uznaliśmy za oczywiste. Podam 

jeden przykład: wszyscy mówią o bardziej przyjaznych 
dla środowiska samochodach. Mało kto jednak myśli 
o przyszłości z dużo mniejszą liczbą samochodów i co za 
tym idzie, inną kulturą mobilności. 

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PRYWATNE

Franz-Peter  
van Boxelaer
Zanim osiem lat temu przybyłem do Görlitz, przez siedem 
lat wiodłem życie pustelnika, mieszkając w leśnym sza
łasie na południu Francji. Samotność nie jest dla mnie 
czymś obcym, nie sprawia, że czuję się niezręcznie. 
 Jednak ta wymuszona izolacja, której doświadczyłem 
wiosną 2020 roku, była czymś zupełnie innym. Życie 
eremity, w izolacji od społeczeństwa było moim własnym 
wyborem. Uważałem, że to doświadczenie mnie wzboga
ca. Wiedzia łem przy tym, że w każdej chwili mogę ten 
stan zakoń czyć. Parę kilometrów dalej życie toczyło się 
przecież całkiem normalnie. W Görlitz natomiast mocno 
udzielam się społecznie i kulturalnie. Tak zwany lock
down osobi ście odczułem jako drastyczne załamanie 
życia społecz nego. Ogarnęło mnie uczucie samotności, 
którego przez siedem lat pustelniczego życia nie 
doświadczyłem ani razu.

Ta nowa sytuacja stała się groźna z jednego banalnego 
powodu: postarzałem się. Pojawiły się u mnie problemy 
zdrowotne, które wcześniej były mi 
zupełnie obce. Kryzys wywołany 
przez koronawirusa dotkliwie 
uświadomił mi, że jestem zdany sam 
na siebie. Ten tak zwany dystans 
społeczny powoduje pewne poczucie 
bezradności. Jednakże sytuacja ta 
przyczyniła się również do wyostrze
nia, w pozytywnym tego słowa zna
czeniu, kwestii egzystencjalnych. Pomimo ograniczeń 
udało mi się przeprowadzić parę rozmów z ludźmi, którzy 
dostrzegli w tej sytuacji szansę zarówno dla siebie, jak 
i dla całego społeczeństwa. W ich słowach dostrzegłem 

„Radykalne zakwes-
tionowanie naszej 

normalności to 
poważne 

ostrzeżenie.“
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Agnieszka Korman
Nauczycielka w Augustum-Anne-Gymnasium Görlitz

Kiedy wiosną 2020 roku zamknięcie granicy między Polską 
a Niemcami stało się rzeczywistością, byłam przede 
wszystkim przerażona tym, jak szybko potoczył się ten 
proces. Za sprawą jednej nieprzemyślanej decyzji nagle 
cofnęliśmy się w czasie o wiele lat. Polskoniemiecką 
granicę przekraczałam jeszcze przed upadkiem muru 
berlińskiego i później, po 1991 roku, często w bardzo trud
nych okolicznościach. Byłam w Görlitz również w 2004 
roku i na własne oczy oglądałam wejście Polski do Unii 
Europejskiej. Osobiście doświadczyłam całkowitego 
otwarcia granic. Pamiętam jeszcze jak długi i złożony był 
to proces, a teraz nagle okazało się, że idea Unii Europej
skiej kapituluje przed pierwszym, większym problemem, 
który pojawił się od wielu lat. 

Jako nauczycielka bardzo martwiłam się 
o moich uczniów mieszkających w Polsce. 
Kiedy stało się jasne, że matura będzie prze
biegać zgodnie z planem, pojawiły się oba
wy o polskich maturzystów. Wprawdzie 
mogli oni przekraczać granicę, by dotrzeć do 
szkoły na egzamin, ale po powrocie do  domu, 
musieliby razem ze swoimi rodzinami 
poddać się kwarantannie.

Jestem człowiekiem czynu i nigdy nie 
czuję się bezsilna w obliczu stojących przede 
mną wyzwań. Czasami tylko, kiedy moja walka o matu
rzystów napotykała na opór, ogarniała mnie wściekłość. 
W końcu jednak, wspólnie z wieloma osobami publiczny
mi i prywatnymi rozwiązaliśmy problem organizując 
polskim maturzystom tymczasowe noclegi w Görlitz. 
Dzięki temu uniknęli oni kwarantanny w Polsce. Dwoje 
uczniów nocowało u swoich kolegów i koleżanek z klasy, 
dwaj chłopcy zamieszkali w należącym do moich sąsia
dów mieszkaniu dla turystów, a jedna uczennica u mnie. 
Z całą trójką spotykaliśmy się na wspólnych posił kach, 
które przygotowywałam. Upływały one w miłej, pełnej 

radości atmosferze. Jeszcze dzisiaj uśmiecham się w du
chu na wspomnienie wspólnych śniadań i obiadów, któ
rym towarzyszyły matematyczne dyskusje.

Spędziliśmy w ten sposób pierwszy tydzień egzami
nów, dzięki czemu wszyscy moi maturzyści podeszli do 
matury w pierw szym terminie. Później granica została 
ponownie otwarta. Mam nadzieję, iż pomimo, że w tam
tym czasie udało się znaleźć wyjście z sytuacji, podobne 
problemy już się nie powtórzą, bo decydenci wyciągnęli 
wlaściwe wnioski.

ZDJĘCIE: © LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG

„Jestem człowiekiem 
czynu i nigdy nie 

czuję się bezsilna  
w obliczu stojących 

przede mną 
wyzwań.“ 
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że nasza szkoła nie zostawi nas bez pomocy, pomimo, że 
w szczytowym momencie pierwszego lockdownu została 
zamknięta. Oczywiście nie wolno mi było także odwie
dzać moich przyjaciół w Görlitz, w związku z tym prze
szliśmy na spotkania online. Również przygotowania do 
matury przeniosły się do świata wirtualnego.

Terminy egzaminów zbliżały się wielkimi krokami, 
tymczasem granica wciąż pozostawała zamknięta, a ja 
mogłem tylko przyglądać się tej sytuacji z pozycji obser
watora. Jako uczeń nie miałem żadnego wpływu na to, czy 
będę mógł przystąpić do egzaminów. Osobą, która dla nas,  
maturzystów z Polski zrobiła najwięcej, była pani Agnie
szka Korman, która zorganizowała nam na czas egzami
nów zakwaterowanie w Görlitz. Zamieszkanie u znajo
mych z Görlitz od początku wydawało mi się najlepszym 
rozwiązaniem, jednak wszystko zależało od nastawienia 
moich potencjalnych gospodarzy. To był dziwny stan 
pomiędzy niepokojem a nadzieją. Jestem bardzo wdzięcz
ny, że na czas moich pierwszych egzaminów mogłem 
zamieszkać ze znajomymi w Görlitz. 

Z niedowierzaniem przyjąłem w tamtym czasie pogło
ski o planowanym ponownym otwarciu granicy. Podejrze
wałem,  że termin zostanie przesu nięty, a gdy moje obawy 
nie potwierdziły się, z radością wróciłem do rodziny.

Z perspektywy czasu okres zamknięcia granicy wspo
minam z nostalgią. Summa summarum, dla nas, maturzy
stów, był to dobry czas. Wszyscy mieszkaliśmy blisko 
siebie, spotykaliśmy się codziennie i uczyliśmy wspólnie 
do egzaminów.  Mój tata nie doświadczył w tym czasie tak 
przytulnej atmosfery — na parę tygodni musiał 
zamieszkać w szpitalu, w którym pracuje. 

Jan Mizerski
Były uczeń klasy maturalnej (rocznik 2020)  
w Augustum-Anne-Gymnasium Görlitz

Czas zamknięcia granicy wiązał się dla mnie z pewnymi 
obawami o bliskich, a także o własny rozwój. Mieszkamy 
w Polsce, ale mój tato, który jest lekarzem, pracuje w Niem
czech, a ja z kolei chodziłem tam do szkoły — więc za
mknię cie granic początkowo wydawało się problemem 

„nie do pokonania“.
Gdy zawisło nad nami widmo zamknięcia granic, 

miałem pewne obawy o to, że będziemy musieli podejść 
do matury w późniejszym terminie lub że będziemy ją 
pisać w trybie awaryjnym. Mimo to byłem przekonany, 

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PRYWATNE
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Klucz do pamięci
Olivier Messiaen był więźniem obozu jenieckiego  
w Görlitz. Jego muzyka stanowi centralny element 
wielowymiarowej pracy na rzecz pamięci

Frank Seibel

Mówi się, że wojna oszczędziła Görlitz. Bo czy inaczej to 
stare niemieckie miasto mogłoby wyglądać dziś tak pięk
nie? Niczym ilustrowana historia architektury, od śre
dniowiecza do lat dwudziestych XX wieku. Jego niszcze
nie jeszcze przez długie lata po wojnie stanowiło ważny 
temat w debacie publicznej. Dziś jednak Görlitz prezentu
je się nawet bardziej okazale niż w latach swojej świet
ności około 1500 roku, a jego grynderskie i secesyjne 
dzielnice zdradzają bogactwo i mieszczańską dumę  
początku XX wieku. Świeżo odrestaurowana dawna 
synagoga emanuje nadzieją tak samo, jak 110 lat temu, 
gdy ją otwierano. Wydawać by się mogło, że Görlitz 
ominęły kluczowe lata XX wieku, między 1933 a 1945 
rokiem. 

W rzeczywistości wojna dotarła do Görlitz wcześniej  
niż gdziekolwiek indziej w Rzeszy Niemieckiej. I mocno 
odcisnęła swoje piętno na kształcie miasta, zostawiając je 
podzielone.  Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu inwazji na 
Polskę, Görlitz stało się punktem zbiorczym dla jeńców 
wojennych. Najpierw z Polski, potem z Francji, Belgii, 
Włoch, Anglii i krajów Wspólnoty Narodowej — Nowej 
Zelandii i Australii. Także ze Związku Radzieckiego.  
W trakcie II wojny światowej pierwszy obóz jeniecki 
Wehrmachtu utworzono na południowowschodnim 
skraju Görlitz — a raczej kazano utworzyć — polskim 
żołnie rzom wziętym do niewoli. Według ówczesnych 
założeń miał to być największy obóz tego typu.

Kiedy literaturoznawca i artysta Albrecht Goetze w 2003 
roku przybył z Monachium do Görlitz, natknął się na dużą 
lukę w pamięci. Stalag VIII A: 30 hektarów, 120 tysięcy 
jeńców, 10 tysięcy zabitych — nie słyszeliście o tym?   
Z pewnością nie, bo od zakończenia II wojny światowej 
teren ten już nie należy przecież do Görlitz. Leży w innym 

państwie, Polsce — w kraju, który 1 września 1939 roku 
został napadnięty przez nazistowskie Niemcy. Ostate
cznie wojna doprowadziła do przesunięcia tego państwa 
w całości o 250 kilometrów na zachód. Od 1946 roku,  
na mocy prawa międzynarodowego, Nysa stała się rzeką 
graniczną, dzieląc miasto na część niemiecką i polską.

Niewiele było osób, takich jak pisarka Hannelore 
 Lauerwald i zgorzelecki nauczyciel Roman Zgłobicki, 
którzy od lat 70tych dokładali wielkich starań, aby 
pamięć o Stalagu VIII A pozostawała żywa. Po stronie 
niemieckiej strach przed czystkami Stalina zaraz po 
zakończeniu wojny sprawił, że wszelkie osobiste wspom
nienia o wła snej roli w narodowym socjalizmie i wojnie 
mogły stać się powodem śmierci. Aby się przed nią 
uchronić, lepiej było nie angażować się nigdzie i w nic. 

To kaseta muzyczna przywiodła genialnego Albrechta 
Goetze z jego monachijskiej secesyjnej willi do Görlitz. 
Były reżyser Teatru Thalia w Hamburgu otrzymał ją od 
swojego bratanka. Nie odsłuchał jej jednak od razu, lecz 
dużo później. Na kasecie widniał napis: Olivier Messiaen  
i Quatuor pour la fin du temps (pl.: Kwartet na koniec cza
su). Ta muzyka zelektryzowała dr. Goetze, z powodu swe
go stroju — lekkich ubrań i sandałów noszonych na gołe 
nogi bez względu na porę roku — postrzeganego często 
jako ekscentryka. Te usłyszane zupełnie na nowo dźwięki 
klarnetu, skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu sprawiły, że 
przez 45 minut poczuł się zawieszony gdzieś między nie
bem a ziemią. 

Te dźwięki miały swój początek dokładnie tu. Na zie
mi niczyjej na wschodnim brzegu Nysy. W baraku na te   
renie obozu jenieckiego położonego na wschód od rzeki. 
Tu, 15 stycznia 1941 roku Quatuor pour la fin du temps 
został po raz pierwszy wykonany publicznie. Zagrali go 
pianista i kompozytor dzieła Olivier Messiaen, klarnecis
ta Henri Akoka, wiolonczelista Etienne Pasquier i skrzy
pek Jean Le Boulaire. 

Osiem części rozpiętych pomiędzy smutkiem i nadzie
ją, medytacją i tańcem. Ta prapremiera z 15 stycznia 1941 
roku w görlitzkim obozie jenieckim Stalag VIII A była 
w historii muzyki XX wieku wydarzeniem elementarnym. 
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Wraz z pamięcią o obozie jenieckim Stalag VIII A, na dzie
sięciolecia zaginęła także pamięć o tym kulturalnohisto
rycznym, być może najważniejszym w historii miasta 
Görlitz, wydarzeniu. 

Wspomnienie tej muzycznej prapremiery stało się 
punktem wyjścia dla wyjątkowego projektu pamięci reali
zowanego w Europie Środkowej. Odzyskana pamięć  
o miejscu naznaczonym wrogością narodu do narodów 
dzięki muzyce staje się mostem między ludźmi; mostem 
łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Idea 
połączenia pamięci historycznej i muzyki zainspirowała 
dr. Albrechta Goetze, który opracował koncepcję multi
medialnego miejsca pamięci i spotkań na terenie byłego 
obozu jenieckiego: „Meetingpoint Music Messiaen“. Pod 
koniec 2006 roku założył stowarzyszenie o tej samej na
zwie. 

Dziś w tym historycznym miejscu stoi nowoczesne 
centrum pamięci prowadzone przez polską Fundację 

Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, przy wsparciu 
niemieckiego partnera „MMM“. Budowa obiektu, dofinan
sowana kwotą 3,3 mln euro pochodzącą z unijnego pro
gramu INTERREG, była swego czasu największym pro
jektem realizowanym w saksońskopolskim regionie 
przygranicznym.

Podwaliny dzisiejszego centrum powstały na długo 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. W styczniu 2008 
roku na śniegu i lodzie, w lesie od dziesięcioleci porasta
jącym teren dawnego obozu, wielkim nakładem pracy 
wzniesiono duży namiot, nie dający się wystarczająco 
ogrzać. Zgromadzone w nim około 400 osób z Polski, 
Niemiec i Czech stało się świadkami wyjątkowego wyda
rzenia: 15 stycznia, w rocznicę obozowej prapremiery 
Kwartetu na koniec czasu, czworo muzyków Saksońskiej 
Orkiestry Państwowej z Drezna wykonało po raz pierwszy 
współcześnie Messiaenowskie dzieło w tym historycznym 
miejscu. Od tamtej pory, co roku, muzycy z całego świata 

ZDJĘCIE: MARTIN KLETT, SARAH CHRISTIAN, SEBASTIAN MANZ  
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przywołują swoimi interpretacjami dzieła pamięć o kon
cercie, który odbył się 15 stycznia 1941 roku, w obozowym 
baraku teatralnym Stalagu VIII A. Przez siedem kolej
nych lat Kwartet był grany w namiocie. Aż do 15 stycznia 
2015 roku, kiedy nastąpiło otwarcie Europejskiego Centrum 
Pamięć, Edukacja, Kultura „Meetingpoint Music Messiaen“. 
Prowadzone przez polską fundację i współ tworzone 
przez niemieckie stowarzyszenie, które zaini cjowało jego 
powstanie, ma dziś oficjalny status polskiego Miejsca 
Pamięci. Poważnie chory pomysłodawca utworzenia Cen
trum nie mógł osobiście uczestniczyć w jego otwarciu;  
dr Albrecht Goetze zmarł kilka miesięcy później. 

Jednak projekt żyje dalej, rozwija się i zmienia. Od 2017 
 roku „koncert styczniowy“ nie jest już tylko pojedyn
czym wydarzeniem, ale stanowi główny punkt programu 
cyklicznych Międzynarodowych Dni Messiaena Görlitz-Zgo-
rzelec, na który składają się wykłady, zwiedzania z prze
wodnikiem i koncerty, przy czym muzyka nigdy nie jest 

oderwana od historycznego tła. Messiaenowski Kwartet 
na koniec czasu stanowi niejako komentarz do potrzeby 
pielęgnowania pamięci; stawiając w centrum jednostkę 
uzmysławia, że za liczbą 120 000 jeńców wojennych kryje 
się 120 000 konkretnych osób, z ich lękami, nadziejami, 
indywidualnymi talentami, wyobraźnią i kreatywnością, 
radościami i cierpieniem. 

Zmysłowe i indywidualne podejście do historii cechu
je także inne projekty stowarzyszenia Meetingpoint Music 
Messiaen, kierowane w sposób szczególny do młodych, 
dla których druga wojna światowa jest odległym wydarze
niem. Dlatego też, oprócz Dni Messiaena ważnym filarem 
pracy na rzecz pamięci jest międzynarodowa wymiana 
młodzieży  Worcation oraz stała współpraca ze szkołami 
po obu stronach Nysy. Od lata 2007 roku młodzież z całej 
Europy przyjeżdża co roku do Görlitz i Zgorzelca, aby 
uczestniczyć w warsztatach archeologicznych i artysty
cznych na terenie Stalagu. To dwa tygodnie pełne do
świad czeń, podczas których historia mocno przeplata się 
ze spojrzeniem na przyszłość. 

W Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura i pra
cy stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen krystalizu
je się idea zjednoczonej Europy, która promieniuje i żyje 
dzięki ciągłym spotkaniom.

Idea założycielska tego projektu urzeczywistnia się  
w sposób szczególny, kiedy co miesiąc w miejscu pamięci 
spotykają się śpiewacy z wielu europejskich krajów, by 
jako EUROPA CHOR AKADEMIE studiować pod kierun
kiem prof. Josharda Dausa utwory, które następnie wyko
nują w najważniejszych salach koncertowych Europy. 
Muzycy pochodzą głównie z krajów Europy Środkowej  
i Wschodniej, które szczególnie mocno ucierpiały w cza
sie II wojny światowej. W obliczu nacjonalizmu odra
dzają cego się w wielu krajach Europy i świata, każda pró
ba w tym miejscu uświadamia im, jak nieoczywiste jest 
istnienie tego wielogłosowego i harmonijnego, prawdzi
wie europejskiego chóru.

TEKST: FRANK SEIBEL
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Ciemne chmury w 
krypcie
Jak w styczniu 1991 roku wspomnienia Messiaena 
zmieszały się z lękiem przed wybuchem nowej wojny. 

Frank Seibel

Ten wieczór miał upamiętnić wojnę, która już dawno się 
skończyła. A tymczasem kolejna wojna wisiała już w powie
trzu. Wszystko wskazywało już na to, że konflikt w rejo
nie Zatoki Perskiej ulegnie dramatycznej eskalacji. 
 Friedhard Förster jeszcze dziś dobrze pamięta tamten 
dzień. I demonstrację, w której uczestniczył w Niesky, 
gdzie od paru miesięcy kierował urzędem ochrony środo
wiska. To była demonstracja przeciwko wojnie, której 
wybuch groził wprawdzie kilka tysięcy kilometrów dalej, 
a która mimo to mocno niepokoiła także mieszkań ców 
Görlitz. „Przecież dopiero co zakończyła się zimna wojna“, 
wspomina Förster, ornitolog i miłośnik muzyki.

Po demonstracji, jeszcze tego samego wieczoru, Förster 
 przyjechał do Görlitz. W krypcie ewangelickiego kościoła 
pw. świętych Piotra i Pawła odbywał się wówczas 
wyjątkowy koncert: Kwartet na koniec czasu Oliviera Mess
iaena. Utwór wykonany został po raz pierwszy po 
pięćdziesięciu latach od dnia premiery, która odbyła się  
15 stycznia 1941 roku w położonym osiem kilometrów na 
południe obozie jenieckim Stalag VIII A. Aż ciężko 
uwierzyć, że przez pół wieku dzieło Messiaena ani razu 
nie zostało zagrane w Görlitz.

Jak wspomina Friedhard Förster, tego wieczoru krypta 
była wypełniona po brzegi. On sam już na początku lat 
70tych zetknął się z muzyką Messiaena w Dreźnie i od 
razu się nią zafascynował. Jednak do tego dnia nie słyszał 
jeszcze wykonania Kwartetu na żywo. Wiedział z kolei, że 
utwór ten ma związek z Görlitz i miejscowym obozem 
jenieckim. Wyczytał to pod koniec lat 80tych z książki 

„Primum vivere“ autorstwa Hannelore Lauerwald z Gör
litz. 

ZDJĘCIE: KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA W GÖRLITZ  © FRANK SEIBEL
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„Podczas koncertu panowała wyjątkowa, dziwnie napięta 
atmosfera“  relacjonuje Förster. Jego wspomnienia,  
a także paru innych osób, obecnych na koncercie w kryp
cie 15 stycznia 1991 roku, to jedyne świadectwo tamtych 
wydarzeń. Nawet w archiwum nie można znaleźć nic  
na ten temat.

Do grupy inicjatorów koncertu z pewnością należał 
także Ulf Großmann, nauczyciel muzyki w Augustum
AnnenGymnasium w Görlitz, burmistrz Görlitz ds. kul
tury oraz honorowy prezes Fundacji Kultury Wolnego Kraju 
Związkowego Saksonii, który zmarł na początku 2020 roku. 
Sam Großmann tylko raz opowiadał o wydarzeniu z 15  
stycznia 1991 roku. Wspominał, że miasto Görlitz wysłało 
nawet do kompozytora specjalne zaproszenie na koncert. 
Jednak nikt tak naprawdę nie spodziewał się, że 83letni 
wówczas Olivier Messiaen zdoła przyjechać do Görlitz.

A jednak tego wieczoru w krypcie Messiaen był obec
ny w inny sposób. Przed rozpoczęciem 
koncertu został odczytany długi list, 
który kompozytor przysłał do Görlitz 
z Paryża. Już samo to publiczność 
i organizatorzy odebrali jako wielki 
zaszczyt. Me ssiaen pisał w liście, że 
wiek i stan zdrowia nie pozwalają mu 
już na podjęcie tak długiej podróży.  
W tym miejscu wspomnienia zmar
łego działacza kultury Großmanna 
pokrywają się z relacją znawcy Messiaena, Friedharda 
Förstera. W obu historiach pojawia się jeszcze coś wspól
nego. Olivier Messiaen dał jasno do zrozumienia, że na
wet przy dobrym zdrowiu nie zdecydowałby się na 
podróż z Sekwany do Nysy. Nie miał odwagi ponownie 
przybyć do Görlitz, wiązałoby się to dla niego bowiem   
z powrotem do strasznych wspomnień z czasów niewoli.

Ten szczery przekaz w liście Messiaena odnoszący się 
do okresu jego niewoli w obozie Stalag VIII A pokazuje 
jak ciężko jest obiektywnie ocenić i sklasyfikować 
doświadczenie czyjegoś cierpienia. Nie ma bowiem 
wątpliwości, że sam kompozytor był traktowany w obo
zie stosunkowo dobrze, w sposób uprzywilejowany. Duża 

w tym zasługa oficera z Görlitz, CarlaAlbrechta Brülla, 
pełniącego rolę tłumacza w obozie. Nawet jeśli nie był  
on świadomy rangi kompozytora, potrafił rozpoznać jego 
talent. Wówczas nie przewidywał jeszcze tego, że Me
ssiaen powróci do swojej ojczyzny już po dziewięciu 
miesiącach niewoli.  

Prawdziwe oblicze nędzy było dla kompozytora nie
znane. Głód, choroby, śmierć były na porządku dziennym, 
gdy w połowie 1941 roku do obozu zaczęli napływać ra
dzieccy jeńcy wojenni. To oni stanowili większość wśród 
wszystkich pojmanych. Więźniowie z zachodnich państw 
alianckich byli traktowani przez niemiecki Wehrmacht co 
najmniej zgodnie z zasadami Konwencji Genewskiej  
o prawie wojennym. Dotyczyło to również Messiaena, 
jeńca francuskiego. Jednak na pewno zdołał on zauważyć, 
że polscy więźniowie byli traktowani w obozie znacznie 
gorzej.

Wspomnienia Messiaena zawarte 
w liście odczytanym w kościele pw. 
świętych  Piotra i Pawła, mocno mie
szały się z jego obawami przed nową 
wojną, w którą miało być wcią gniętych 
wiele krajów zachodnich. Nawet po 
trzy dziestu latach Friedhard Förster 
jest w stanie dokładnie przy pomnieć 
sobie tamtą atmosferę. „Podczas kon
certu nikt z nas nie wiedział, czy może 

właśnie w tym momencie rozpoczęła się już wojna.“ Dwa 
dni później pierwsze bomby spadły na Bagdad, rozpoczy
nając pierwszą wojnę w historii świata, którą przynaj
mniej częściowo można było śledzić na żywo w telewizji. 
Dla uczestników koncertu te dni zlewa ły się w jedną 
chwilę.

Tajemnicą tamtego wieczoru pozostaje to, że do dziś 
listu Messiaena nigdzie nie udało się znaleźć. Nie ma go 
ani w archiwum miejskim, ani w archiwum katolickiej 
diecezji Görlitz. A najważniejszych świadków  twórców 
koncertu z 15 stycznia 1991 roku  niestety nie ma już 
wśród nas.

TEKST: FRANK SEIBEL

„Podczas koncertu 
nikt z nas nie wiedział, 

czy może właśnie  
w tym momencie 
rozpoczęła się już 

wojna.“ 
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Na potrzeby filmu dokumentalnego ARTE powstającego 
na terenie Stalagu VIII A filmowiec Paul Smaczny 
zapro sił cztery gwiazdy międzynarodowej sceny muzy-
cznej.

Frank Seibel

Ten organista musi być kimś wyjątkowym. Ta myśl poja
wiła się u Paula Smacznego podczas niedzielnej mszy św. 
w Paryżu, w której uczestniczył w połowie lat 80tych. 
Młody student romanistyki i germanistyki nie zdawał 
sobie jeszcze wówczas sprawy, że w każdą niedzielę, przy 
organach w kościele katolickim Sainte Trinité zasiadał  
nie tylko wyjątkowy, ale wręcz wybitny Olivier Messiaen.  
Od tego niedzielnego doświadczenia rozpoczęło się 
głębokie zainteresowanie Smacznego twórczością Mess
iaena. A to z kolei doprowadziło go do GörlitzZgorzelca, 
gdzie dotarł latem 2020 roku razem z czworgiem wybit
nych artystów francuskich i niemieckich. Byli to pianista 
PierreLaurent Aimard, wiolonczelista JeanGuihen 
Queyras, skrzypa czka Isabelle Faust i klarnecista Jörg 
Widmann. Wszyscy w szczególny sposób związani  
z Olivierem Messiaenem i jego muzyką. 

Muzyka w 
obrazach
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W ciągu trzech dekad Paul Smaczny zdołał wyrobić sobie 
markę znakomitego filmowca. Jego studio produkcyjne 
Accentus Music w Lipsku wyspecjalizowało się w filmo
wych portretach artystów i nagraniach z koncertów.  
W 2013 roku Smaczny otrzymał niemiecką nagrodę muzy
czną Echo Klassik za film o Johnie Cage‘u, jego produkcje 
zdobyły również międzynarodowe nagrody, takie jak 
Emmy Award i Vienna TV Award. 

Już od długiego czasu zamierzał nagrać Quatuor pour 
la fin tu temps Oliviera Messiaena w historycznym miej
scu jego powstania i premiery oraz nakręcić film doku
mentalny o okresie, który kompozytor spędził w obozie 
jenieckim Stalag VIII A w Görlitz. Swój zamiar zrealizo
wał w 80. rocznicę premiery dzieła, we współpracy z nie
mieckofrancuskim kanałem kulturalnym ARTE. Prawa 
do tego dokumentu nabył również japoński nadawca 
krajowy NHK.

I mimo, że czas premiery Kwartetu kojarzy się ze sro
gim zimnem 15 stycznia, wojennego 1941 roku, to genius 
loci wyczuwalny był nawet w upale późnego lata 2020 
roku. Grając wśród zdjęć i eksponatów tworzących stałą 
ekspozycję Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultu-
ra „Meetingpoint Music Messiaen“, muzycy PierreLaurent 
Aimard, JeanGuihen Queyras, Isabelle Faust i Jörg Wid
mann mieli przed oczami sceny z obozu jenieckiego. 
Pełne skupienia i refleksji dwa i pół dnia spędzone w nie
zwykłej sali koncertowej, w nietypowym studiu, codzien
ne przejazdy między salą prób, hotelem w Görlitz i miej
scem pamięci w Zgorzelcu, pozwoliły artystom oso biście 
doświadczyć skutków II wojny światowej dla tego regio
nu. Po zakończeniu II wojny światowej miasto nad Nysą 
zostało podzielone, stając się miastem dwóch narodów.

ZDJĘCIE: ISABELLE FAUST I PIERRE-LAURENT AIMARD © EMILIAN TSUBAKI, ACCENTUS MUSIC
ZDJĘCIE: PAUL SMACZNY © ACCENTUS MUSIC

TEKST: FRANK SEIBEL
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Pierre-Laurent  
Aimard, fortepian 

W moim repertuarze, podobnie jak  
u wielu innych muzyków, Kwartet 
Messiaena ma swoje stałe miejsce.  
Ale granie go nigdy nie stanie się 
rutyną. Tej muzyki nie da się 
zaszufladkować. Jest jedyna w swoim 
rodzaju. To dzieło człowieka, który do 
końca swego życia potrafił trwać 
w zachwycie.

ZDJĘCIA: © EMILIAN TSUBAKI, ACCENTUS MUSIC

Jean-Guihen 
Queyras,  
wiolonczela
W moim życiu Messiaen pojawił się 
bardzo wcześnie; jego twórczość to
warzyszy mi stale od czasu, kiedy jako 
13latek wyjechałem na studia muzy
czne do Lyonu. Na lekcjach harmonii, 
czy też wybierąc repertuar szybko 
zdałem sobie sprawę jak silny wpływ 
na cały francuski świat muzyczny ma 
język harmoniczny Messiaena. Moja 
nauczycielka, Reine Flachot, kazała mi 
bardzo szybko nauczyć się również ut
woru  Louange à l‘Éternité de Jésus. 

Za każdym razem, gdy mam szczęście 
grać Quatuor, wkraczam w inny wymiar 

czasu. To uczucie pogłębiło się i wzmoc
niło, kiedy odkryłem Stalag, jako miej
sce. Panująca tam, paradoksalnie,  
atmosfera spokoju i przemiany, udzie
la się podczas gry. 

Wykonanie muzyki Messiaena w tym 
miejscu było dla mnie niezapomnia
nym przeżyciem, które na zawsze  
pozostanie w mojej pamięci. Jestem 
niezmiernie wdzięczny za tę możli
wość. 
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Jörg Widmann,  
klarnet

Móc grać i nagrywać dzieło stulecia 
Quatuor pour la fin du temps Messiaena 
w miejscu jego powstania, było 
wyjątkowym i wzruszającym wydarze
niem w moim życiu artystycznym. 

To, że w tak tragicznych okoliczno
ściach mógł powstać utwór o tak wiel
kiej mocy wizjonerskiej, wciąż wydaje 
się nieprawdopodobne. Duch dzieła, 
przesycony głębokim człowieczeń
stwem, będzie trwał wiecznie  aż do 
końca czasu.

Isabelle Faust, 
skrzypce
Dni spędzone w Meetingpoint Music 
Messiaen były wyjątkowe i bardzo in
tensywne. Już na samą myśl, że razem 
z moimi wspaniałymi kolegami będę 
mogła zagłębić się w wyjątkowe dzieło 
Messiaena, czułam się szczęśliwa. 
Możliwość przeżywania tej muzyki 
dokładnie w tym miejscu, w którym 
powstała, jeszcze bardziej uwrażliwia 
nas na utwór i osobę jego kompozyto
ra. Świadomość poruszającej historii  

tego miejsca, osobistych losów Me
ssiaena, pozostałości po Stalagu zato
pione w spokojnej, niemal idyllicznej 
scenerii brzozowego zagajnika, 
tworzyły atmosferę sprzyjającą kon
centracji i dodawały otuchy. To było 
fascynujące, niepowtarzalne prze
życie...

czasu. To uczucie pogłębiło się i wzmoc
niło, kiedy odkryłem Stalag, jako miej
sce. Panująca tam, paradoksalnie,  
atmosfera spokoju i przemiany, udzie
la się podczas gry. 

Wykonanie muzyki Messiaena w tym 
miejscu było dla mnie niezapomnia
nym przeżyciem, które na zawsze  
pozostanie w mojej pamięci. Jestem 
niezmiernie wdzięczny za tę możli
wość. 
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Olivier Messiaen (1908 - 1992)

Quatuor pour la fin du temps (1941)
Kwartet na koniec czasu

Europejskie 
Centrum Pamięć, 
Edukacja, Kultura

——

▬ Ioana Cristina   
 Goicea, skrzypce
▬ Friedrich Thiele,  
 wiolonczela

▬ Joë Christophe,   
 klarnet
▬ Lucas Krupinski,  
 fortepian

 I.  Liturgie de cristal — Liturgia kryształu

 II.  Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps  
Wokaliza dla Anioła głoszącego koniec Czasu

 III.  Abîme des oiseaux — Otchłań ptaków

 IV.  Intermede — Intermedium

 V.  Louange a l’éternité de Jésus — Pochwała Wiekuistości 
Jezusa

 VI.  Danse de la fureur, pour les sept trompettes — Taniec 
gniewu na siedmiu trąbach

 VII. Fouillis d’arcsenciel, pour l’Ange qui annonce la fin du 
Temps — Nieład barw tęczowych dla Anioła głoszącego 
koniec Czasu

 VIII.  Louange a l’immortalité de Jésus — Pochwała 
Nieśmiertelności Jezusa

Q
uatuor pour la fin  

du tem
ps
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Ptaki w głowie 
Kwartet na koniec czasu Oliviera Messiaena to muzyka 

„odziana w obłok.“

Michael Ernst

Muzyka różni się od innych sztuk. Podczas gdy rzeźbę 
możemy dokładnie obejrzeć, wciąż na nowo czytać tę 
samą książkę, a sztuki sceniczne przynajmniej uchwycić 
w nagraniu, muzyka pozostaje ulotna. Również ta już 
nagrana. Ledwie wybrzmi, już znika. Ulatuje jak ptak. 
Reszta to pamięć. Sztuka zapamiętywania.  

Muzyki doświadczamy umysłem. To tam odbija się 
echem, wypełnia przestrzeń myśli, przestrzeń pamięci, 
która sięga w głąb serca. Skarbnica tego, co odczuwalne 
emocjonalnie, jak również tego, co niesłyszalne. 

To również tam, w umyśle tworzy się muzyka. Kom
pozytorzy nie zawsze mają jednak wpływ na okoliczności, 
w których powstają ich dzieła. A czasem są to warunki 
bardzo okrutne. Tak było w przypadku Quatuor pour la fin 
de temps Oliviera Messiaena (pol. Kwartet na koniec cza
su). Kompozytor, wówczas uznany już przedstawiciel 
muzyki współczesnej i od 1931 roku pełniący funkcję or
ganisty w kościele La Trinité w Paryżu, ukończył to dzieło 
w niegodnych warunkach jako jeniec wojenny w nazis
towskich Niemczech, w ponurym otoczeniu baraków  
na obrzeżach ówczesnego Görlitz.

Jednak „preludium“ do Kwartetu powstało już nieco 
wcześniej. Kiedy pochodzący z Awinionu, a od 1919 roku 
mieszkający w Paryżu Olivier Messiaen, latem 1940 roku 
został wzięty do niewoli, jego kompania początkowo 
przetrzymywana była na polu w pobliżu Nancy. Miało to 
miejsce zaraz po tym jak Belgia, Holandia, Luksemburg  
i Francja znalazły się pod niemiecką okupacją. To wów
czas Olivier Messiaen spotkał klarnecistę Henri’ego 
Akokę z Orchestre National de France i napisał dla niego 
solowy utwór, który ten studiował w plenerze. To z niego 
powsta ła później trzecia część słynnego Kwartetu. Muzy
ka pełna barw, w której kompozytor powoływał się na 
biblijną Apokalipsę św. Jana:

Jak relacjonował później Messiaen, w obozie, na skutek 
głodu zaczął doświadczać barwnych wizji: „Widziałem 
tęczowego anioła i wirujące kolory“. Premiera Kwartetu 
odbyła się 15 stycznia 1941 roku w zimnym baraku teatral
nym Stalagu VIII A. Messiaenowi, który wykonywał 
partię fortepianu, towarzyszył skrzypek Jean Le Boulaire, 

ZDJĘCIE: RYSUNEK ARMINA MÜLLERA-STAHLA © PAUL GLASER

„I ujrzałem potężnego anioła 
zstępującego z nieba,
obleczonego w obłok,
tęcza była nad jego głową,
a oblicze jego było jak słońce,  
a nogi jego jak słupy ogniste.“
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klarnecista Henri Akoka i wiolonczelista Etienne Pasquier. 
Muzycy grali dla 400osobowej publiczności: oprócz 
strażników z Wehrmachtu, byli to przede wszystkim 
głodni, zmarznięci, rozpaczliwie przerażeni ludzie zafa
scynowani tą dziwną muzyką, której przyszło im słuchać 
na śląskiej ziemi niczyjej, z dala od ojczyzny. W tym 
samym czasie, w innym miejscu w Niemczech muzyka 
współczesna określana była mianem „zdegenerowanej“.

„Ta muzyka jest jak jazz“, stwierdził ponad pół wieku 
później Albrecht Goetze i od tego momentu chciał za
mieszkać w miejscu, w którym ona powstała, w miejscu, 
które uważał za „uświęcone cierpieniem“. Nawet 80 lat 
po premierze to wyjątkowe dzieło kameralne XX wieku 
niezmiennie silnie fascynuje zarówno publiczność,  
jak i wykonawców. Powodem tego  
z pewnością jest nie tylko wiedza  
o wyjątkowych okolicznościach  
w jakich utwór powstał, czy o głębo
kiej religijności Messiaena. Quatuor 
ma w sobie coś z magii. 

Sama instrumentacja utworu: fortepian, skrzypce, 
wiolonczela i klarnet — niespotykana w tamtym czasie 

— jest wyjątkowa także dzisiaj. Wybór ten, wynikający  
z dostępności takich, a nie innych instrumentów i muzy
ków, do dziś zapewnia niemożliwy do pomylenia z ni
czym innym kosmos dźwięków. O ory ginalności dzieła 
stanowi także podział dzieła na osiem części. Liczba ta 
rodzi pytania. Tydzień ma siedem dni, na tej liczbie opie
ra się również historia stworzenia świata. Dlaczego więc 
odwołujący się do Apokalipsy Messiaen nie pozostał przy 
siedmiu częściach? Według Biblii siódmy dzień „uświęca“ 
sześć dni stworzenia („A dnia siódmego odpoczniesz“) 

— tutaj jednak dzień odpoczynku przechodzi dalej  
w wieczność niegasnącego światła.

Kosmos dźwięków w ośmiu częściach

Początek Kwartetu to krystaliczne przebudzenie dnia. 
Dźwięki fortepianu zacierają poranne cienie i mgłę,  
a klarnet i skrzypce bawią się wspólnie śpiewnym głosem 
kosów i słowików. 

Ta chwila naturalnego spokoju trwa tylko przez krótki 
czas. Chwilę później silny śpiew anioła ogłasza koniec 
czasu. Czy jest to epilog apokalipsy? Niekoniecznie.  
W centrum drugiej części pojawia się tęcza i niebiańska 
harmonia. Ta afektacja, wymykająca się spod kontroli, 
pędząca w dół wściekłą wiązką dźwięków czterech instru
mentów, aby delikatnie dać się złapać w „otchłani ptaków”, 
jawi się niemal jak delirium. 

Solo klarnetu wyraża gorzki lament. 
Czas zdaje się w nim niekiedy stawać 
w miejscu, aby zaraz potem świergot 
ptaków ponownie mógł rozerwać go 
na kawałki. To uczucie, którego do
znają ludzie wypełnieni tęskną na

dzieją — zwłaszcza ci, którzy przebywają w niewoli.
Po krótkiej przerwie Messiaen znów zaskakuje. Miej

scami brzmi orkiestrowo, ale pozostawia też miejsce na 
indywidualną grę solistów. Znowu słychać śpiew ptaków 
z pierwszej części. Kos przesyła pozdrowienia — i odlatu
je, zostawiając człowieka z bagażem lęków, ale pełnego 
wiary w zbawienie. Pochwała w piątej, najdłuższej części 
Kwartetu zdaje się być wędrówką przez bezkresną dolinę, 
w której ukrywa się majestatyczne piękno. Piękno  
w niedoścignionym cieniu. „Na początku było słowo?“ 

— Wygląda na to, że ustąpiło ono miejsce milczeniu.
Bezgłos rodzi bezradność, złość. Dysonans, gdy 

pierwsze takty szóstej części, rozpoczynającej się uniso
nem, prowadzą do buntu, do przerażającego protestu 
przeciwko zdaniu się na łaskę beznadziei istnienia. 
Trąbiąc niczym na zapowiedź końca świata, dźwięki 
mkną w górę i zamierają, po czym zaczynają od nowa,  
aż w końcu stają przed zamkniętą bramą. Żaden dźwięk, 
żaden bęben nie jest w stanie zawrócić. Zamierający 
zgiełk, oczekiwany koniec czasu, wszechczasów. 

„A oblicze jego było 
jak słońce, a nogi jak 

słupy ogniste.“ 
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Ale znów Messiaen robi pauzę, przywołując tęcze i anioły 
w swoich samocytujących się rozbłyskach, z których 
po mocą ogłoszą rzeczywisty koniec czasu. Duchowe 
momenty wewnętrznego spokoju przeplatają się z eksta
tycznymi wybuchami, barwy wszechogarniającego spekt
rum mieszają się i po mistrzowsku łączą ze sobą, prowa
dząc do finału, który — jeszcze — nim nie jest. Daleko  
od dnia odpoczynku, daleko od niedzielnego spokoju.

A potem, cóż za niespodzianka, ta ostatnia, tak śpiew
na część. Można ją odczytać jako hymn pochwalny dla 
wyidealizowanej nieśmiertelności i desperackiej rezyg
nacji, nieme poddanie się losowi. Mocne skrzypcowe solo, 
do którego fortepian dokłada jedynie punktowe dźwięki. 
Te niemalże niebiańsko unoszące się żałobne dźwięki 
smyczków prowadzą w nieskończenie brzmiącą prze
strzeń, dla której jakiekolwiek ludzkie słowo zdaje się być 
o wiele za małe.

Wolność do śpiewu, śmiechu i latania

Przesunięcie terminu jubileuszowego styczniowego kon
certu, który w 80. rocznicę obozowej premiery Kwartetu 
miał odbyć się w tym uświęconym tradycją miejscu, 
szczególnie dotyka wybrany w międzynarodowym kon
kursie zespół, zaproszony do jego wykonania. W skła dzie 
jury, które zdecydowało o wyborze tego kwartetu zasiada
li: Tobias Niederschlag (kierownik biura koncertowego 
Gewandhausorchester Leipzig), Ewa Strusińska (dyrektorka 
muzyczna w Teatrze im. Gerharta-Hauptmanna Görlitz- 
Zittau) i Ekkehard Klemm (dyrygent naczelny Elbland 
Philharmonie Sachsen). Zespół złożony z trzech młodych 
muzyków oraz muzyczki pochodzących z Niemiec, Franc
ji, Polski i Rumunii, wyróżnił się na tle pozostałych zgło
szonych grup. Artyści, którzy już wcześniej zdobywali 
nagrody w prestiżowych międzynarodowych konkursach, 
podekscytowani oczekiwali dnia 15 stycznia 2021 roku, 
kiedy mieli wykonać Quatuor pour la fin de temps przed 
publicznością Dni Messiaena. Jeden z muzyków, polski 
pianista Lucas Krupinski, już latem ubiegłego roku 

uczestniczył w nagraniu Kwartetu dla europejskiego ka
nału kulturalnego ARTE: „To, że mogłem uczestniczyć  
w tym projekcie u boku Isabelle Faust, JeanaGuihena 
Queyrasa, Jörga Widmanna i Pierre’aLaurenta Aimarda 
było dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. Moż
liwość rozmowy z muzykami o różnych aspektach tej 
muzyki była dla mnie bardzo inspirująca. Spotkało mnie 
też coś wyjątkowego. Aimard osobiście znał Messiaena, 
który przekazał mu swoje własne, uzupełnione o notatki, 
nuty. A Aimard udostępnił je mnie“.

Partię skrzypiec w Kwartecie przejmie, pochodząca  
z Rumunii Ioana Cristina Goicea. Ta uznana solistka 
koncertuje na całym świecie, a jesienią 2020 roku objęła 
profesurę w klasie skrzypiec w Wiedniu. Na wiolonczeli 
zagra Friedrich Thiele, wielokrotnie nagradzany muzyk, 
regularnie zapraszany jako solista przez renomowane 
orkiestry.

Klarnecista Joë Christophe, już w krótkim czasie po 
ukończeniu studiów w Konserwatorium Paryskim, stał 
się rozchwytywanym gościem największych scen świata. 
Przygotowując się do tego koncertu, wielokrotnie starał 
się wczuć w sytuację Henri‘ego Akoki, odczuwając 
zwłaszcza w trzeciej części Kwartetu solo klarnetu jako 

„wyraźny kontrast głębi otchłani i — głównie przez trans
krypcje ptasich głosów — silne pragnienie wolności“. 
Wolności do śpiewu, śmiechu i latania.“

TEKST: MICHAEL ERNST
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Lucas  
Krupinski,  
fortepian

Mieszkający na stałe w Londynie pol
ski pianista, Lucas Krupinski, zdobył 
1. nagrodę oraz wszystkie nagrody 
specjalne Konkursu Pianistycznego 
w San Marino w 2016 r. Był także 
półfinalistą Międzynarodowego Kon
kursu Chopinowskiego w Warszawie 
w 2015 r. Występuje w najlepszych sa
lach koncertowych na całym świecie, 
jak Carnegie Hall w Nowym Jorku, czy 
Royal Albert Hall w Londynie. Jego al
bum „Espressione“ był nominowany 
do International Classical Music 
Awards 2018 obok albumów Krystiana 
Zimermana i Jevgienija Kisina.

Ioana Cristina  
Goicea, skrzypce 
Ioana Cristina Goicea urodziła się 
w Bukareszcie. Studiowała pod kie
runkiem prof. Mariany Sîrbu, prof. Pe
tru Munteanu i prof. Krzysztofa 
Węgrzyna. 

Zdobyła 1. nagrodę w konkursie „Mi
chael Hill“ Violin Competition w No
wej Zelandii oraz w Niemieckim Kon
kursie Muzycznym (Deutscher 
Musikwettbewerb) w Bonn. Była 
laureatką Międzynarodowego Konkur
su Skrzypcowego w Indianapolis oraz 
Międzynarodowego Konkursu im. 
Królowej Elżbiety w Brukseli.   

Jako solistka grała gościnnie w tak zna
nych miejscach i renomowanych sa
lach koncertowych jak  Concertge
bouw Amsterdamie, kościół St 
MartinintheFields w Londynie czy 
Pałac Sztuk Pięknych Bozar w Brukse
li. Jest znana bywalcom festiwali mu
zycznych, grała też z licznymi orkies
trami, w tym Belgijską Orkiestrą 
Narodową, Nürnberger Symphoniker, 
NDR Radiophilharmonie Hannover, 
Indianapolis Symphony Orchestra  
i Auckland Philharmonia.

Od października 2020 roku jest 
profesorką skrzypiec na Uniwersyte
cie Muzycznym i Sztuki Scenicznej  
w Wiedniu. Obecnie gra na skrzypcach 
G. B. Guadagniniego, użyczonych jej 
przez Deutsche Stiftung Musikleben.

Joë Christophe,  
klarnet
Swoją międzynarodową karierę Joë 
Christophe rozpoczął brawurowo  
od zdobycia 1. nagrody i sześciu nag
ród specjalnych w Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym ARD w 2019 
roku. 

Od tamtej pory, jako solista koncertu
je z tak renomowanymi orkiestrami, 
jak Monachijska Orkiestra Kameralna, 
czy Monachijska Orkiestra Radiowa. 
Występuje też w słynnych salach kon
certowych, m.in. w Filharmonii Parys
kiej, czy paryskiej Opéra Garnier,  
w Wiedeńskim Towarzystwie Muzy
cznym, Filharmonii Kolońskiej, Domu 
Koncertowym w Berlinie, Prinzregen
tentheater w Monachium czy 
Międzynarodowym Forum w Tokio. 

W czerwcu 2021 roku muzyk zadebiu
tuje w roli solisty w Filharmonii 
Berlińskiej, gdzie wystąpi wspólnie  
z Niemiecką Orkiestrą Symfoniczną  
z Berlina pod batutą dyrygentki, Eleny 
Schwarz.
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Lucas  
Krupinski,  
fortepian

Mieszkający na stałe w Londynie pol
ski pianista, Lucas Krupinski, zdobył 
1. nagrodę oraz wszystkie nagrody 
specjalne Konkursu Pianistycznego 
w San Marino w 2016 r. Był także 
półfinalistą Międzynarodowego Kon
kursu Chopinowskiego w Warszawie 
w 2015 r. Występuje w najlepszych sa
lach koncertowych na całym świecie, 
jak Carnegie Hall w Nowym Jorku, czy 
Royal Albert Hall w Londynie. Jego al
bum „Espressione“ był nominowany 
do International Classical Music 
Awards 2018 obok albumów Krystiana 
Zimermana i Jevgienija Kisina.

Ioana Cristina  
Goicea, skrzypce 
Ioana Cristina Goicea urodziła się 
w Bukareszcie. Studiowała pod kie
runkiem prof. Mariany Sîrbu, prof. Pe
tru Munteanu i prof. Krzysztofa 
Węgrzyna. 

Zdobyła 1. nagrodę w konkursie „Mi
chael Hill“ Violin Competition w No
wej Zelandii oraz w Niemieckim Kon
kursie Muzycznym (Deutscher 
Musikwettbewerb) w Bonn. Była 
laureatką Międzynarodowego Konkur
su Skrzypcowego w Indianapolis oraz 
Międzynarodowego Konkursu im. 
Królowej Elżbiety w Brukseli.   

Jako solistka grała gościnnie w tak zna
nych miejscach i renomowanych sa
lach koncertowych jak  Concertge
bouw Amsterdamie, kościół St 
MartinintheFields w Londynie czy 
Pałac Sztuk Pięknych Bozar w Brukse
li. Jest znana bywalcom festiwali mu
zycznych, grała też z licznymi orkies
trami, w tym Belgijską Orkiestrą 
Narodową, Nürnberger Symphoniker, 
NDR Radiophilharmonie Hannover, 
Indianapolis Symphony Orchestra  
i Auckland Philharmonia.

Od października 2020 roku jest 
profesorką skrzypiec na Uniwersyte
cie Muzycznym i Sztuki Scenicznej  
w Wiedniu. Obecnie gra na skrzypcach 
G. B. Guadagniniego, użyczonych jej 
przez Deutsche Stiftung Musikleben.

Friedrich Thiele,  
wiolonczela
Friedrich Thiele jest zdobywcą licz
nych renomowanych nagród krajo
wych oraz międzynarodowych, m.in. 
2. nagrody i nagrody publiczności 
w Międzynarodowym Konkursie Mu
zycznym ARD w 2019 roku oraz na
grody w Niemieckim Konkursie 
 Muzycznym (Deutsches Musik wett  
bewerb), którą otrzymał w tym sa
mym roku. W 2016 roku podjął studia 
w Wyższej Szkole Muzyki w Weima
rze u profesora Wolfganga Emanuela 
Schmidta. Friedrich Thiele grał już 
gościnnie w wielu renomowanych or
kiestrach, jak Orkiestra Symfoniczna 
Radia Bawarskiego, Niemiecka Filhar
monia Kameralna Bremen i Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar w Caracas.
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W poszukiwaniu 
zacza rowanej  
muzyki i jej rytmu
Quatuor pour la fin du temps Oliviera Messiaena  
w interpretacji improwizujących muzyków jazzowych

Gottfried Blumenstein

Nieczęsto zdarza się, że muzyka powstaje w warunkach 
skrajnego doświadczenia egzystencjalnego. Szostakowicz 
skomponował pierwsze trzy części swojej VII Symfonii  
w oblężonym Leningradzie, dopóki wbrew własnej woli  
nie został ewakuowany i przeniesiony w bezpieczne 
miejsce. Kompozytorzy żydowscy: Viktor Ullmann, Pavel 
Haas, Gideon Klein i Hans Krása napisali w Theresien
stadt wiele utworów muzycznych i również tam, w tym 
rzekomo „rajskim getcie“, zostały one wykonane. Partytu
ry tych utworów w większości zaginęły, a ich kompozy
torzy zginęli w Auschwitz. Swój Quatuor pour la fin du 
temps Olivier Messiaen skomponował w Stalagu VIII A 
koło Görlitz, gdzie trafił w czerwcu 1940 roku jako fran
cuski jeniec wojenny. Premiera tego trwającego niespełna 
godzinę dzieła odbyła się przy trzaskającym mrozie  
15 stycznia 1941 roku w baraku 27b przed oczarowaną,  
ale też częściowo skonsternowaną publiką. Tego dnia 
Messiaen nie wiedział jeszcze, czy on i trzej grający z nim 
francuscy muzycy mają w ogóle szanse na przeżycie 
obozu. Ten utwór to swoisty testament zaledwie 32let
niego kompozytora.

Dla Oliviera Messiaena i jego towarzyszy niewoli dru
ga wojna światowa była równoznaczna z końcem czasu. 
Można odnieść wrażenie, że jego zadanie jako kompozy
tora polega na przeciwstawianiu się temu przy pomocy 
muzyki — a ostatecznie na osiągnięciu odkupienia dzięki 
wierze chrześcijańskiej. Niesamowity, niemalże absurdal
ny pomysł, jeśli uzmysłowimy sobie, że w niemieckich 
obozach koncentracyjnych „muzyka“ służyła do podpo
rządkowania sobie więźniów i torturowania ich oraz,  

Gerhart-Haupt-
mann-Theater, 
duża sala 

——

▬ Johannes Enders, 
saksofon 

▬ Steffen Gaitzsch, 
skrzypce 

▬ Günter Baby 
Sommer, 
instrumenty 
perkusyjne
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że często towarzyszyła ich drodze do komór śmierci, utrzy
 mując ich w nieświadomości celu. 

Muzyka może zdziałać wiele dobrego lub wyrządzić 
wiele zła, jeśli trafi w ręce współczesnych barbarzyńców. 
Może przynosić radość, podnosić na duchu, być trywial
na, poruszająca, męcząca, irytująca i jeszcze więcej.  
W najlepszym razie, jak to miało miejsce w przypadku 
Messiaenowskiego Kwartetu, może być źródłem wszech
potęż nej mocy, która w czasie największego cierpienia 
będzie w stanie wziąć potrzebującego za rękę, dodać mu 
otuchy i wiary. 

I jest to aktualne także dzisiaj. W internecie pewien 
użytkownik (alfredo gutierrez castro) skomentował wi
deo jednego z wykonań Kwartetu Messiaena (Hochrhein 
Musikfestival 2017) w ten sposób: „Spodziewałem się,  
że w tym szczególnym roku 2020 usłyszę jakiś kakofonic
zny badziew, opowiadający o tym całym końcu świata,  
ale to jest poruszające i piękne, a do tego sprawia, że mój 
lęk odchodzi i w dziwny sposób ogarnia mnie nadzieja.  
Nie przypominam sobie kiedy ostatni raz doznałem  
tak wyraźnych uczuć.”

Jak w takim razie do tego prawie że świętego dzieła 
mogą zbliżyć się muzycy, poruszający się w świecie wol
nej improwizacji, dla których zapis 
nutowy stanowi jedynie punkt wyj
ścia dla podróży dźwięków w niezgłę 
bione sfery spontanicznej i pełnej 
magii chwili?

Perkusista Günter Baby  Sommer to 
legenda europejskiej sceny free jazzu, 
którego bastionem w dobie lat 70tych 
NRD — co trochę zaskakuje — były 
legendarne festiwale w Peitz. Po 1989 roku Sommer 
pozostał wierny wolnej grze, poszerzając i badając to 
muzyczne terytorium cały czas na nowo, w różnorodnych 
projektach. Jego sposób gry na perkusji wykracza daleko 
poza tradycyjny styl groovemaker. Günter Baby Sommer 
dzięki własnej inwencji twórczej dopełnił swoje instru
mentarium, co pozwala mu wytwarzać szerokie spektrum 

dźwięków, w których możliwości wyrazu niejako się 
potęgują. Jest nie tylko strażnikiem rytmu, ale przy po
mocy perkusji potrafi także zbudować nastrój i dźwię
kową przestrzeń, w której zanurzają się jego muzycy.

Skrzypek Steffen Gaitzsch, od wielu lat współpra cujący 
z Sommerem przy licznych projektach, bardzo ceni sobie 
jego wrażliwość: „Wyczucie Sommera podczas dołączania 
do mojej partii skrzypiec, które z natury nie są zbyt 
głośne, jest niezwykle pomocne. Czuję się zawsze włączo
ny w proces muzyczny, przyjmuję sugestie i prze kazuję 
moje pomysły dalej. Jesteśmy jednym zespo łem, w którym 
każdy ma swoje miejsce, każdy może wykorzy stać własne 
umiejętności i popychać muzykę do przodu na równych 
prawach. Najlepsze momenty wolnej improwizacji to te, 
w których łączy ona w sobie pełną koncen trację z odreal
nionym stanem transu i ekstazy. Można wówczas odnieść 
wrażenie, że muzyka się wyzwoliła i zabiera nas, muzy
ków ze sobą, obojętnie co robimy. To magiczna chwila. 

Trzecim z grupy wolnych improwizatorów jest Johan nes 
Enders, wielokrotnie nagradzany saksofonista (Echo 
Jazz), kompozytor i profesor Uniwersytetu Muzyki 

 i Teatru ‚Felix Mendelssohn Barthol
dy‘ w Lipsku: „Olivier Messiaen zaws
ze był wielką inspiracją dla muzyków 
jazzowych, pragnących poszerzyć 
swoje poczucie harmonii. Do zadania 
interpretacji jego utworu Quatuor pour 
la fin du temps podchodzę z wielkim 
szacunkiem, także ze względu na 
okolicz ności, w jakich powstał. Trud
no mi w tym momencie wyobrazić 

sobie lepszego partnera do takiego przedsię w zięcia niż 
Günter Baby Sommer. Tego wieczoru po raz pierwszy 
będę na scenie ze Steffenem Gaitzschem i już teraz jestem 
bardzo podekscytowany tą wspólną muzy czną przygodą.” 

„Można odnieść 
wrażenie, że muzyka 
się wyzwoliła i zabie-
ra nas, muzyków ze 

sobą. “
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TEKST: GOTTFRIED BLUMENSTEIN

Olivier Messiaen dołączył do Kwartetu program, w któ
rym dość szczegółowo przekazał swoje refleksje odnośnie 
każdej z ośmiu części. Jednak tworząc własną interpre
tację utworu Günter Baby Sommer nie będzie się nimi 
sugerował: „Wolę trzymać się zasady: ‚Tam, gdzie kończą 
się słowa, zaczyna się muzyka.‘ Czasami te wyjaśnienia, 
które z pewnością mają swoją wartość dla słuchaczy,  
dla nas muzyków są zbyt hermetyczne. W ogóle uważam,  
że werbalizowanie muzyki tak, jak to robi muzykologia, 
jest problematyczne. To często po prostu nie jest zgodne 
z tym, co słyszysz. “

Co się zaś tyczy rytmu, to Günter Baby Sommer, któ
ry także wykłada i bada ten temat, odnalazł w Olivierze 
Messiaenie swoją bratnią duszę. Messiaen, jak mało któ
ry kompozytor współczesnej klasyki, intensywnie zajmo
wał się rytmem: „Muzyk posiada magiczną moc: przy 
pomocy rytmu może co i rusz  rozkładać czas na ćwiartki, 
a nawet z powrotem składać, w odwróconym porządku 
chronologicznym. To trochę tak, jakby rytm wybrał się  
na spacer po różnych punktach okresu czasu, albo jakby 
zgromadził przyszłość, przez to, że zwraca się ku prze sz
łości, przy czym jego pamięć o przeszłości przekształca 
się w pamięć przyszłości.” 

Odpowiada to dokładnie temu co w muzyce jazzowej 
stosuje Günter Baby Sommer, który z Messiaenem w tym 
miejscu zgadza się całkowicie: „My jazzmani w swoim 
żargonie mówimy o tak zwanych mikrorytmach i o swin
gu, ale nie mamy tu na myśli stylu muzycznego lat  
30tych, tylko specyficzną dla jazzu pulsację triolową,  
w której odpada druga ósemka triolowa. Oznacza to,  
że w naszej muzyce stosujemy nie tylko mikrotony,  
ale i mikrorytmy. Dla nas muzyków jazzowych to jeden  
z najważniejszych parametrów naszych improwizacji.”

Wprowadzenie tego do gry stanowi sztukę wysoką, 
ponieważ w jazzie duże znaczenie ma to, czy muzyk albo 
muzyczka swinguje, czy też nie. W wolnej improwizacji, 
która w konsekwencji nie zna ścisłych reguł, sprawą 
najważniejszą jest wyczucie niuansów, wyimaginowane 
współgranie i oczekiwanie na to, co robią pozostali muzy

cy, aby potem móc się do nich przyłączyć w idealnym 
momencie, uzupełnić lub nakierować. Ten wybuch 
pomysłowości, instrumentalnych umiejętności i finezji  
z czasem łączy się w zgraną jedność. Jeśli się nad tym 
dokładnie zastanowić, to jest to bardzo złożony proces. 
Kiedy jednak radość z grania bierze górę, wszystko nagle 
łączy się w jedną całość i przechodzi w magiczną ekscy
tację i zapomnienie. Angielski muzyk improwizacyjny 
Cornelius Cardew oczekiwał od siebie i kolegów po fachu 
następujących cnót: „Prostoty. Uczciwości. Bezinteresow
ności. Tolerancji. Gotowości. Identyfikacji z naturą. Ak
ceptacji śmierci.”

Sam Olivier Messiaen powiedział przecież: „Czas 
powinien być przyjacielem wszystkich muzyków.“

ZDJĘCIE: © PETER RYTZ
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Steffen 
Gaitzsch,  

skrzypce
Po studiach w Dreźnie Steffen 
Gaitzsch był pierwszym koncertmis
trzem w Theater der Altmark Stendal 
(od 1976 r.), a w latach 19792020 
członkiem Orkiestry Filharmonii 
Drezdeńskiej. Pracuje z takimi kom
pozytorami jak Frank Petzold i Rainer 
Lischka i regularnie dokonuje 
prawykonań nowych utworów.  
Od 1981 roku współpracuje z Günte
rem Baby Sommerem i innymi przeds
tawicielami muzyki improwizowanej. 
Stale poszukuje powiązań między 
swoją muzyką a innymi dziedzinami 
sztuki  literaturą, tańcem czy malarst
wem.

Günter Baby  
Sommer,  
perkusja 
Günter Baby Sommer studiował  
w Dreźnie. Po ukończeniu nauki grał 
w składzie najbardziej znanych grup 
jazzowych NRD, jak ErnstLudwig
PetrowksyTrio, Zentralquartett, czy 
Ulrich Gumpert Workshop Band, 
otwierając sobie w ten sposób drogę 
na scenę międzynarodową. Sommer 
pracował w trio z Wadadą Leo Smi
them i Peterem Kowaldem, grał także 
z tak ważnymi muzykami jak Peter 
Brötzmann, Evan Parker i Cecil Taylor. 

Dyskografia muzyka liczy ponad 100 
albumów. Od 1995 roku Sommer jest 
profesorem w Wyższej Szkole Muzyc
znej ,Carl Maria von Weber’. 

Johannes  
Enders,  
saksofon 
Johannes Enders studiował w Grazu  
i Nowym Jorku. Później uczył się  
od takich mistrzów jazzu jak Lee Ko
nitz, Günter Baby Sommer, Bobby 
 Hutcherson, czy Joe Lovano, niejedno
krotnie dzieląc z nimi także scenę 
muzyczną. Od 2008 roku jest profeso
rem saksofonu jazzowego na Uni
wersytecie Muzyki i Teatru ‚Felix 
Mendelssohn Bartholdy‘ w Lipsku. 
Endersa usłyszeć można na ponad  
stu płytach CD, czy to w nagraniach 
dla wytwórni Enja Records, czy też  
w roli muzyka sesyjnego. Jest laurea
tem m.in. Austriackiej Nagrody Jazz
owej, Silver Award Musicfest Oakland, 
SWRJazz Prize, Nowej Niemieckiej 
Nagrody Jazzowej, nagrody Echo Jazz 
i Bawarskiej Nagrody Państwowej. 

ZDJĘCIE: © FRANK HÖHLER ZDJĘCIE: © ROBERT AEBLI
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Olivier Messiaen (1908 - 1992)

  z: La Nativité du Seigneur - Neuf Méditati-
ons pour Orgue (1935) — Narodzenie Pana - 
Dziewięć medytacji na organy

 I. La Vierge et l‘Enfant — Dziewica i Dzieciątko

  Apparition de l‘Église Éternelle (1932)
Objawienie Kościoła wiecznego

  Le Banquet céleste (1928) — Uczta niebiańska 

  L’Ascension - Quatre Méditations sympho-
niques pour Orgue (1933/34) — Wniebowstą-
pienie - Cztery medytacje symfoniczne

 I.  Majesté du Christ demandant sa gloire à son 
Père — Majestat Chrystusa proszącego Ojca  
o chwałę dla siebie

 II.  Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel 
Radosne Alleluja duszy pragnącej nieba

 III.  Transports de joie d’une âme devant la gloire du 
Christ qui est la sienne — Uniesienia radości 
duszy wobec chwały Chrystusa, która jest jej własną

 IV.  Prière du Christ montant vers son Père   
Modlitwa Chrystusa wznoszącego się ku swemu 
Ojcu

Pfarrkirche  
St. Peter und Paul 

——

 ▬ Denny Wilke,  
organy

Lęk i nadzieja 
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Messiaen i organy
Denny Wilke

Jeśli przyjmiemy za podstawę pierwotne znaczenie gre
ckiego słowa „krisis“, czasy kryzysu oznaczałyby czas 

„decyzji“ — czas przełomu i zmiany.
Strach i nadzieja, bycie i przemijanie — pary słów, 

które wzajemnie się uzupełniają, a jednocześnie stoją ze 
sobą w sprzeczności. Wartości empiryczne, które wydają 
się być niepodważalnymi prawami w tym świecie.

Ten porządek raptownie burzą wydarzenia Bożego 
Narodzenia i Wniebowstąpienia, motywy przewodnie 
tego programu koncertowego. Na świat przychodzi ten, 
który istniał przed wszystkim. I wstępuje on do nieba  
z obietnicą wiecznej, niekończącej się obecności: „Ja  jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.“

W ten sposób narodziny i wniebowstąpienie Jezusa 
— kluczowe momenty jego ziemskiego życia — stają się 
symbolem nadziei. Nadziei, która przyszła na świat, aby 
trwale przezwyciężyć strach, rozpacz i śmierć. Esencję 
tego stanowi kościelne święto Objawienia Pańskiego: 
Chrystus ukazał się, aby zmienić świat swoją obecnością, 
przynosząc ludziom obietnicę nowego, pełnego życia 

— nawet po śmierci. 
W ten sposób, w tym jednym koncercie, wybrzmią 

wspólnie święto narodzin Jezusa, Zesłanie Ducha 
Świętego, Ostatnia Wieczerza i Wniebowstąpienie Jezusa, 
stając się dźwięcznym przesłaniem nadziei na czasy kry
zysu.

Messiaen uważał, że organy należą do kościoła, a zada
niem granej na nich muzyki jest interpretowanie i ilustro
wanie zasad teologii chrześcijańskiej, zarówno w ramach 
liturgii, jak i podczas koncertu. Sam przynależał do ko
ścioła i jako praktykujący organista grał na mszy świętej. 
Wieczory koncertowe z jego udziałem były rzadkością. 
Zamiast tego przez ponad 60 lat — od września 1931 roku 
do 1992 roku, jeszcze na krótko przed swoją śmiercią 

— pełnił obowiązki organisty parafialnego w kościele 

Eglise de la SainteTrinité w Paryżu, gdzie znajduje się 
jeden ze wspaniałych instrumentów stworzonych przez 
CavailléColla.

Muzyka organowa, którą Messiaen napisał w tamtym 
czasie, wychodziła w pełni z jego twórczości i instrumen
tu. Do jego muzycznego świata weszły również tematy 
religijne: eucharystia (jak w pierwszym wydanym przez 
niego dziele organowym), boskość Chrystusa, życie po 
śmierci. Wszystkie one wywodzą się z kolejnego tematu, 
dzięki któremu muzyka Messiaena potrafiła przynieść 
ukojenie: na związku między tym co powszednie, z tym 
co wieczne. Nie dotyczy to bynajmniej tylko osób wierzą
cych: umiejscowienie życia ludzkiego w nieskończoności 
jest tematem, który dotyka prawdopodobnie wszystkich. 

A im bardziej Messiaen włączał do swojej muzyki 
pieśni ptaków i rytmy średniowiecznych Indii, nowoczes
ny serializm oraz dźwięki wiatru i wody, tym bardziej 
kościół, w którym grał, przypominał świat. 

Jeśli w ogóle można mówić o popularności muzyki orga
nowej, a już w szczególności u Messiaena, to La Nativité 
du Seigneur (Narodziny Pana) byłoby prawdopodobnie 
jego najbardziej popularnym dziełem organowym i pierw
szym „dużym“, prawie pełnometrażowym cyklem.  
W ostatecznej wersji dołączony został do niego jeszcze 
podtytuł „Neuf Méditations pour Orgue“ (Dziewięć me
dytacji na organy). To w przypadku tego dzieła Messiaen 
dostrzegł po raz pierwszy potrzebę opatrywania utworów 
komentarzami dla odbiorców. Na pierwszych ulotkach 
koncertowych można było przeczytać między innymi 
takie objaśnienie:

„Emocje, szczerość i prawdziwość dzieła 
muzycznego, które będą stały w służbie 
dogmatów teologii katolickiej. Temat teolo
giczny? Jest najlepszy, bo zawiera w sobie 
wszystkie tematy. A obfitość środków tech
nicznych pozwala na swobodne wylewanie 
się serca“.
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Podobnie jak wielki cykl bożonarodzeniowy, wieczór 
Messiaena w Görlitz otworzy pierwsza medytacja:  
La Vierge et l‘Enfant (Dziewica i Dzieciątko).

Messiaen pracował jako organista  
w kościele Eglise de la Trinité i to 
wła śnie tam po raz pierwszy wykonał 
Apparition de l‘Église éternelle (Ob
jawienie Kościoła Wiecznego). Akordy 
tego dzieła postępują powoli i zdecy
dowanie. Harmonika i nieubłagany 
rytm symbolizują trwałą budowlę, 
która wznosi się z chaosu. Kompozy
tor opisuje swój poetycki gmach jako „oblubienicę Chrys
tusa, zbudowaną z kamieni niebios, które są duszami 
wybranych“.

To dzieło jest mocne, niemal brutalne w swej kulmi
na cji, „spiętrzone jak skała crescendo“, w którym kościół 
zdaje się nadchodzić coraz bliżej, aż w końcu zostajemy 
całkiem oślepieni przez długi akord, podtrzymany przez 
manuał i pedał — czyli czyste białe światło, zgodnie  
z klu czem kolorystycznym Messiaena. W ten sposób 
utwór symetrycznie powraca do swego początku. W tym 
miejscu słuchacze powinni zasugerować się imponu
jącym obrazem francuskiego opactwa MontSaintMichel, 
klasztornej wyspy na morzu.

Swoje dzieciństwo i przypadające na okres I wojny 
światowej lata młodzieńcze Messiaen spędził w, jak sam 
to określał „baśniowej atmosferze“, otoczonego Alpami 
Francuskimi Grenoble. To właśnie te góry, które nazywał 

„prawdziwym domem“, stały się dla niego niewyczerpa
nym źródłem inspiracji. Utwór Le Banquet céleste 
(Niebiański bankiet) Messiaen stworzył w wieku 19 lat, 
podczas wakacji letnich spędzonych w gospodarstwie 
swojej ciotki. Był wówczas studentem Konserwatorium 
Paryskiego. O swojej kompozycji mówił później, że była 

„pełnym uroku, czułym, delikatnym i wiosennym utwo
rem“, jednak muzyka, wcale nie tak łagodna, zdaje się 
przeczyć temu opisowi: podążając za instrukcją gry 

„bardzo wolno, ekstatycznie“ utwór wchodzi w nowy 
świat dźwięków, w którym czas zdaje się stopniowo 
spowalniać — świat dźwięków niezwykle spokojnych  
i zupełnie nowych pod względem języka harmonicznego. 

Podstawowa mistycznomedytatywna 
postawa dążąca do transcendencji 
doskonale wyrażona została w obja
śnieniu do partytury: „lointain, mys
térieux“ (oddalony, tajemniczy),  

„à la goutte d‘eau“ (jak krople wody). 

Pierwszy cykl organowy Messiaena 
L‘Ascension (Wniebowstąpienie) 

pierwotnie został skomponowany na orkiestrę. W latach 
193233 powstały cztery jego części, każda na inne instru
mentarium. W pierwszej części wybrzmiewały tylko 
instrumenty dęte blaszane, w drugiej — instrumenty 
dęte drewniane i smyczkowe, w trzeciej — cała orkiestra,  
w czwartej zaś same smyczki. W 1933 roku Messiaen 
za adaptował cykl na organy — na początku pierwszą  
i czwar tą część, później także drugą. Trzecia część nie 
nadawała się do gry na organach, więc Messiaen zastąpił 
ją zupełnie nową, prawdziwie wirtuozerską toccatą. 

To właśnie w L‘Ascension po raz pierwszy odczuć 
możemy wpływ Dom Columba Marmion. Kiedy w wieku 
22 lat Messiaen został mianowany organistą tytularnym 
Kościoła St. Trinité, jego spowiednik polecił mu sięgnąć 
do swojego pisma „Le Christ dans ses mystères“ (Chrys
tus w swoich tajemnicach), aby mógł zapoznać się ze 
znaczeniem świąt roku kościelnego, czego wymagało jego 
nowe stanowisko. Pismo zrobiło na Messiaenie ogromne 
wrażenie i miało na niego wpływ aż do późnej twórczości. 
Marmion nazywa święto Wniebowstąpienia Pańskiego 
najważniejszą uroczystością roku kościelnego, ponieważ  

„wyraża ono najwyższą pochwałę dla Jezusa“. 
Rozkołysana część pierwsza to rodzaj muzyki pasto

ralnej à la Messiaen. Niebiosa dotykają w niej ziemi, 
wieczność napiera na skończoność. Lecz nawet jeśli na
sze uszy rozpoznają cytat z „Cichej nocy“,  doszukiwanie 
się odniesień do Bożego Narodzenia byłoby przesadą. 

Świat dźwięków nie-
zwykle spokojnych  
i zupełnie nowych 

pod względem języka 
harmonicznego.
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TEKST: DENNY WILKE ZDJĘCIE: © WJATSCHESLAW ANDREEW

Tym, co naturalnie wypływa z tej muzyki są dwa uczucia 
— ufność i pewność.

Druga część poprzedzona jest fragmentem z kolekty 
odmawianej podczas mszy św. w uroczystość Wniebo
wstąpienia Pańskiego: „Prosimy cię Boże, spraw, abyśmy 
duszą w Niebie przebywali.” Cytat z modlitwy codziennej 
naznacza tę część nie tylko pod względem merytorycz
nym, ale i liturgicznym; jak wiadomo, po kolekcie nastę
puje czytanie z odpowiedzią w formie pieśni lub Alleluja. 
I chociaż zawarta w tytule liczba mnoga „Alléluias“ zdaje 
się wykluczać bezpośrednie odniesienie do liturgii, to 
jednak struktura tej części odpowiada w całości znanej 
z liturgii Alleluja pięcioczęściowej. W dramaturgii tej 
części można dostrzec wyraźną eskalację: po jednogło
sowej części pierwszej, złożoność kompozycyjna stopnio
wo narasta. Coraz wyższe są też osiągane rejestry, przy
wo dząc na myśl wznoszącą się ku niebu duszę, która jest 
coraz bliżej celu swej wędrówki.

Tytuł trzeciej części cyklu opisuje radość, która wy
pływa w całości z zawartej w tej części muzyki. Zastoso
wana w niej forma jest bardzo prosta; po trzech sekcjach 
toccata następuje interludium o charakterze kadencyj
nym, po ostatniej krótka akordowa formuła zamykająca 
całość.

Ostatnia część kończy cykl, zarówno muzycznie jak  
i pozamuzycznie. Muzycznie, bo pod względem tematu  
i gestu ta część, bardzo powolna i medytacyjna, jest odpo
wiednikiem części pierwszej; pozamuzycznie, bo tak jak 
pierwsza, poprzedzona jest rozdziałem z modlitwy arcy
kapłańskiej. Akordy, które pod koniec tej części wznoszą 
się, imitują muzycznie Wniebowstąpienie. Są coraz wyż
sze i wyższe, a coraz lżejszy dźwięk oddala się z każdą 
chwilą bardziej, przywodząc na myśl, jak cała ostatnia 
część, wznoszenie się ku niebu. 

Denny Wilke
Denny Wilke studiował u Michaela 
Schönheita, Bena van Oostena i Olivie
ra Latry‘ego. Jako organista regularnie 
gra z wieloma orkiestrami, jak m.in. 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Filharmonią Drezdeńską, Orkiestrą 
Narodową i Chórem Narodowym 
Ukrainy. Zawdzięcza temu swoje ar
tystyczne spotkania z Kurtem Masu
rem, Simone Young, Sir Johnem Elio
tem Gardinerem i innymi. 

Obecnie jest dyrektorem artysty
cznym Mühlhäuser Marienkonzerte  
i organistą miejskim kościoła Maria
ckiego w Mühlhausen. Regularnie gra 
na organach Ladegast w katedrze  
w Merseburgu. Jego twórczość ukoro
nowana została kilkoma produkcjami 
płytowymi. 
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Muzyka i religia
Seminarium w Fundacji św. Wacława we wsi Jauernick 
(Sankt-Wenzeslaus-Stift)

W każdą niedzielę pozwalał ptakom fruwać w kościele. 
Muzyk i kompozytor Olivier Messiaen, nawet po zdoby
ciu światowej sławy, nie zrezygnował z cotygodniowego 
grania na niedzielnej sumie w kościele Sainte Trinité  
w Paryżu. Dostrzec w tym można ścisły związek czło
wieka i jego pracy z religijnością. Zainspirowało to 
Fundację św. Wacława z wioski Jauernick, aby do programu 
Dni Messiaena włączyć własne wydarzenie — seminarium, 
któremu przyświeca motyw przewodni „Lęk i nadzieja“, 
przybliża temat spirytualizmu w dziele Oliviera Messiae
na. 

Zagadnieniu temu poświęcone będzie zaplanowane  
w pierwszym dniu spotkanie z teologiem prof. dr. Wolf
gangiem W. Müllerem, który w swojej książce „Klin
gende Theologie“ traktuje o muzyce Messiaena, postrze
ganej jako źródło wiedzy teologicznej. Drugiego dnia zaś 
gospodarz Fundacji św. Wacława dr Alfred Hoffmann, 
teolog, filozof a zarazem wikariusz generalny katolickiej 
diecezji Görlitz, wyjaśni uczestnikom filozoficzne i teolo
giczne aspekty kategorii „lęk“ i „nadzieja“. Na zakoń
czenie seminarium berliński muzykolog dr Albrecht 
Dümling przedstawi Kwartet na koniec czasu i jego genezę, 
która wykracza poza czas uwięzienia Messiaena.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z chrze
ścijańską siecią „Die Pastorale!“ oraz diecezją Görlitz.  
Do udziału w nim organizatorzy zapraszają nie tylko 
katolików, ale wszystkich zainteresowanych muzyką 
Messiaena i problematyką duchowości. 

TEKST: FRANK SEIBELZDJĘCIE: © SANKT-WENZESLAUS-STIFT

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY  
DROGĄ MAILOWĄ: 
INFO@SANKT-WENZESLAUS-STIFT.EU
 
WWW.SANKT-WENZESLAUS-STIFT.EU
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Horschel  Restaurant     Unter markt  1     02826 Görl i tz        

 03581-  8779844    www.horschel -res taurant .de

Interclub Femina - 59-900 Zgorzelec, Warszawska 1/113 - E-mail: interclub.femina@interia.pl

Wielopokoleniowe, Polsko-Niemieckie Centrum Aktywności:

Kursy języka niemieckiego i polskiego, spotkania 
polsko-niemieckie, wyjazdy edukacyjno-turystyczne

Inkubator NGO - wsparcie dla organizacji pozarządowych

Punkt Informacji Obywatelskiej i Prawnej
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18.

NEISSE FILM

NISA FILM FESTIVAL
NYSKI FESTIWAL FILMOWY

FESTIVAL

www.neissefilmfestival.net

18. – 23.5.2021

… na trójstyku
Polski, Niemiec i Czech

# Neissefilm

nff-2021-az-messiaen-PL-130x61-1.indd   1 20.01.21   11:52

Glanz und Klang seit 1548
WWW.STAATSKAPELLE-DRESDEN.DE

Christian Thielemann
CHEFDIRIGENT

Przeżyjcie pełne wrażeń dni w jednym 
z najpiękniejszych miast w Niemczech. 
Dzięki licznym wycieczkom miejskim i 
tematycznym poznają Państwo Görlitz, 
jego historię i kulturę. 
Informacja Turystyczna w Görlitz chętnie 
Państwu pomoże i doradzi.

Görlitz
Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Görlitz-Information | Fleischerstr. 19
02826 Görlitz | Telefon: 03581 4757-0  
witamy@europastadt-goerlitz.de
www.goerlitz-miasto.pl
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C. Bechstein Pianofortemanufaktur GmbH
Jentschstr. 5 

D-02782 Seifhennersdorf (Germany) 
Telefon +49 (0)3586 4504 830 

Fax +49 (0)3586 404106

Od 1897 własnorecznie 
wykonywane w 

Łuzycach Górnych

www.herrnhuter-sterne.de

Gwiazda, która oswietla serca...

Od 1897 własnorecznie 
wykonywane w 

Łuzycach Górnych

www.herrnhuter-sterne.de

Gwiazda, która oswietla serca...
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Inh. Raimund Kohli
Tel. 0 35 81 - 70 49 10

02828 Görlitz • Girbigsdorfer Straße 24
service@skoda-klische.de • www.skoda-klische.de

Rozkoszuj się smakiem z rodzinnych stron

www.oppacher.de

Woda mineralna czerpana z rezerwatu 
przyrody Pogórza Łużyckiego
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Alexandra Grochowski

1939-1945

Rzeczywiste przygotowania do utworzenia obozu dla 
jeńców wojennych i podoficerów w Görlitz ruszyły 26 
sierpnia 1939 roku. Budowę obozu właściwego poprze
dziło utworzenie obozu przejściowego (dulag) przy Lau
baner Straße w północnowschodniej części Görlitz 
 (dzisiejsza ul. Lubańska w Zgorzelcu). 8 września 1939 
roku ulokowano tam ponad 8 tysięcy żołnierzy polskich, 
pojmanych podczas kampanii wrześniowej. Zanim tam 
dotarli doświadczyli pierwszych prześladowań ze strony 
miejscowej ludności, która po opuszczeniu przez jeńców 
dworca kolejowego, już na Berliner Straße znieważała ich, 
plując i obrzucając gnijącymi warzywami. W Dulagu 
przebywali do czasu jego rozwiązania, tj. do grudnia 1939 
roku. Mimo niskich, zimowych temperatur trzymano ich 
w lekkich namiotach, na terenie ogrodzonym drutem 
kolczastym. To właśnie tych jeńców wyko rzystano do 
rozbudowy Stalagu VIII A, który wówczas już oficjalnie 
funkcjonował w miejscowości Moys na połu dniu wschod
niego Görlitz. Od 1940 roku szybko zapeł niono go 
jeńcami z innych krajów.

Na około 30. hektarach terenu zajmowanego przez 
Stalag VIII A znajdowało się łącznie 60 baraków. W 20. 
z nich więziono jeńców radzieckich. Strefa, w której prze
bywali była przeludniona. Odgradzał ją podwójny drut 
kolczasty, dokładnie oddzielając od pozostałych 18. bara
ków w których przebywali alianccy jeńcy wojenni. Od 1943 
roku do tej szczególnie przeludnionej strefy obozu trafiali 
również internowani wojskowi z Włoch. Żołnierze ra
dzieccy i włoscy, których według państwa nazistow skiego 
nie chroniła konwencja genewska, w przeciwień stwie do 
pozostałych jeńców wojennych nie mieli dostę pu do ba
raków funkcyjnych, takich jak kaplica, biblioteka czy tzw. 

Obóz jeniecki Stalag 
VIII A
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barak teatralny. Ponadto zabroniono im udziału w zaję
ciach sportowych i kulturalnych na terenie obozu.

W sumie przez obóz przewinęło się około 120 tysięcy 
jeńców z Polski, Francji, Armii Wspólnoty Narodów, 
Jugosławii, Związku Radzieckiego, Włoch, USA i Belgii. 
Oprócz tego w Stalagu VIII A krótko przetrzymywanych 
było również kilka tysięcy cywilów, dla których obóz był 
jednym z punktów postojowych w drodze do różnych 
obozów koncentracyjnych.

Jeńców wojennych wykorzystywano jako robotników 
praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki, takich 
jak rolnictwo, górnictwo, transport, lokalne fabryki i skle
py. Formalnie podlegali oni ochronie konwencji genew
skiej, ale często całym jednostkom jeńców wojskowych 
nadawano pod przymusem status więźniów cywilnych, 
aby móc wykorzystać ich do pracy w przemyśle zbroje
niowym. 

Warunki życia w Stalagu VIII A i podobozach były kata
strofalne. W miejscach przygotowanych do przetrzymy
wania około 15 tys. osób, we wrześniu 1944 roku więziono 
47 tys. ludzi. Szacuje się, że z powodu przeludnienia ba
raków, złych warunków sanitarnych i higienicznych, 
fatalnego żywienia, niedostatecznej opieki medycznej 
i wy niszczającej pracy fizycznej, około 12 tys. żołnierzy 
nie przeżyło görlitzkiej niewoli.

Największą grupę wśród ofiar stanowili jeńcy radzieccy, 
praktycznie pozbawieni opieki. Codziennie umierały 
dziesiątki z nich, a zwłoki grzebano w zbiorowej mogile 
poza terenem obozu. Inaczej niż w przypadku jeńców 
wojennych innych narodowości, których często chowano 
w pobliżu wyznaczonych miejsc pracy, na miejscowych 
cmentarzach. O niektórych z nich do dzisiaj przypomi
nają zachowane groby lub tablice pamiątkowe.

Na początku lutego 1945 roku Stalag VIII A został 
ewakuowany w kilku falach w kierunku na zachód. Ofiarą 
tych tak zwanych marszów śmierci padli kolejni jeńcy 
wojenni. Ciężko chorzy więźniowie pozostali w obozie, 
strzeżeni tylko przez kilku żołnierzy i paru cywilów aż do 
wyzwolenia 8 maja.

Po 1945 roku

W latach powojennych baraki obozowe rozebrano, a cegły 
z rozbiórki wykorzystano jako budulec do odbudowy 
zrujnowanej stolicy Polski. W 1964 roku Zgorzelec od
wiedzili byli jeńcy Stalagu VIII A z Belgii i Francji wraz  
z rodzinami. Dzięki pomocy Romana Zgłobickiego, miej
scowego nauczyciela zaangażowanego w przywracanie 
pamięci o obozie, postawili na terenie byłego obozu 
pierwszy kamień pamiątkowy. W 1976 roku były Stalag 
VIII A został oficjalnie zarejestrowany jako miejsce 
pamięci narodowej. Uczczono to ceremonią odsłonięcia 
obelisku pamięci, w której brali udział przedstawiciele 
władz PRL i NRD oraz byli członkowie belgijskich i fran
cuskich związków jeńców wojennych. W zgorzeleckim 
Technikum Zawodowym, nauczyciel historii Roman 
Zgłobicki i jego uczniowie, stworzyli izbę pamięci, która 
przez długi czas pozostawała jedynym miejscem pamięci  
i edukacji o Stalagu, a także punktem kontaktowym dla 
rodzin jeńców wojennych. Pogłębianą latami wiedzę  
o Stalagu VIII A i innych miejscach pamięci w Zgorzelcu 
Roman Zgłobicki zawarł w swojej książce wydanej w 1995 
roku. Rok później pierwszą niemiecką książkę o wydarze
niach związanych ze Stalagiem VIII A wydała autorka 
Hannelore Lauerwald z Görlitz.

ZDJĘCIE: POLSCY JEŃCY WOJENNI W DULAGU (ZE ZBIORÓW R. ZGŁOBICKIEGO)
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W 2006 roku Albrecht Goetze założył stowarzyszenie 
Meetingpoint Music Messiaen, które zainspirowane arty
stycznym wyrazem doświadczenia niewoli Oliviera 
 Me ssiaena, stale poszukuje nowych form upamiętniania. 
Czyniąc to, stowarzyszenie zawsze łączy swoją pracę  
z tym autentycznym miejscem, miejscem pamięci, 
w którym można doświadczyć przeszłości i wspólnie 
kształtować przyszłość.

Dziś

W 2015 roku, po wielu latach polskoniemieckiej współ
pracy, osiągnięto kolejny kamień milowy — w ramach 
projektu dofinansowanego przez Unię Europejską na 
placu przylegającym do terenu byłego obozu Stalag VIII A 
wybudowano Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, 
Kultura. Miejsce pamięci i centrum spotkań prowadzą 
wspólnie — polska Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura oraz 
niemieckie stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen.

Dziś miejsce pamięci Stalag VIII A pełni w Europa
Mieście ZgorzelecGörlitz także rolę międzynarodowego 
centrum spotkań i edukacji, gdzie często odbywają się 
debaty i dyskusje zarówno dotyczące tematów polsko
niemieckich, jak również traktujące o polityce na świecie.

Przy wsparciu lokalnych władz i instytucji oraz eks
pertów po obu stronach Nysy, a także w oparciu o polity

czny konsensus między Republiką Federalną Niemiec  
a Rzeczpospolitą Polską, partnerzy pracują nad dalszym 
badaniem i przekazywaniem historii Stalagu VIII A  
w różnorodny sposób, aby losy ofiar nigdy nie zostały 
zapomniane. 

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:

T. SUDOŁ: „HISTORIA STALAGU VIII A”, Z: STALAG VIIIA I EUROPEJSKIE 
CENTRUM PAMIĘĆ, EDUKACJA, KULTURA. PAMIĘĆ HISTORYCZNA  
I DZIAŁANIA DLA PRZYSZŁOŚCI, 2017.

J. LUSEK, A. GOETZE: „STALAG VIII A GÖRLITZ.  
GESCHICHTE — GEGENWART — ZUKUNFT“, Z: ŁAMBINOWICKI ROCZNIK  
MUZEALNY. JEŃCY WOJENNI W LATACH II WOJNY ŚIWATOWEJ, 2011.

R. ZGŁOBICKI: OBOZY I CMENTARZE WOJENNE W ZGORZELCU, 1995.

P. ZUBRZYCKI: DULAG 1939, 2009.

H. LAUERWALD: PRIMUM VIVERE. ZUERST LEBEN. WIE GEFANGENE DAS 
STALAG VIII A GÖRLITZ ERLEBTEN, 2008.

ZDJĘCIE: POLSCY JEŃCY WOJENNI PODCZAS ODGARNIANIA 
ŚNIEGU NA RYNKU GÓRNYM © URZĄD MIASTA GÖRLITZ

ZDJĘCIE: GŁÓWNA ULICA OBOZOWA, STALAG VIII A, 1942 R. © ICRC
TEKST: ALEXANDRA GROCHOWSKI
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OBRAZ: ZDJĘCIE Z LOTU PTAKA 1945 R.
LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH
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Europejskie Centrum  
Pamięć, Edukacja,  
Kultura  

„Meetingpoint Music  
Messiaen“



Europejskie Centrum  
Pamięć, Edukacja,  
Kultura  

„Meetingpoint Music  
Messiaen“

ZDJĘCIE: © JAKUB PUREJ



ŻYDZI Z GÖRLITZ  
▬ Wykład dr. Markusa Bauera 
(Przewodniczący Förderkreis 
Görlitzer Synagoge e.V.)

Noc pogromu 9 listopada 1938 roku 
zakończyła życie żydowskiej wspól
noty w Görlitz. Rozwój społeczności, 
w którym na przestrzeni dekad i wie
ków nie brakowało wzlotów i upad
ków, nagle się zakończył. Żydzi, wyg
nani z miasta na skutek pogromów 
późnego średniowiecza, dopiero  
w połowie XIX wieku mogli ponow
nie osiedlić się w Görlitz. Wybudowa
na przez nich w latach 191114 Nowa 
Synagoga, zbeszczeszczona w 1938 
roku, popadająca w ruinę przez dzie
siątki powojennych lat i po latach 
restau racji ponownie otwarta jako  
forum kultury, to dzisiaj najważ
niejsze dziedzictwo żydow skiej histo
rii Görlitz.

POMIESZCZENIE TYMCZASOWE. 
BARAK PRZY DOMU OPIEKI SZPITA-
LA CENTRALNEGO W GÖRLITZ 
▬ Wykład Kaia Wenzla (Görlitzer 
Sammlungen, Kulturhistorisches 
Museum Görlitz)

Drewniany barak, stojący obok domu 
opieki Szpitala Centralnego w Görlitz, 
stanowi niespotykany zabytek 
współczesnej architektury. Zbudowa
ny został w GörlitzMoys (dzisiaj: 
ZgorzelecUjazd), według planu typo
wego dla konstrukcji drewnianej i od 
1942 roku stanowił przedłużenie bu
dynku szpitala. W najbliższym czasie  
w miejscu baraku stanąć ma nowy 
obiekt, dlatego w planach jest przenie
sienie go na teren miejsca pamięci Sta
lag VIII A w Zgorzelcu. Wykład 
przybliży historię baraku oraz 
nakreśli historyczne tło jego powsta
nia, na przykładzie innych podob
nych obiektów.

Kulturforum 
Görlitzer 
Synagoge

Cierpienie  
w czasie wojny  
i ucisku
Muzyka może być sugestywna, potra
fi bowiem w zrozumiały sposób 
przekazywać wrażenia i emocje. Jed
nak próba zrozumienia rzeczywistości 
przy pomocy muzyki szybko napoty
ka na ograniczenia  jest ona bowiem 
co najwyżej podobna do języka i dlate
go nie może wyrazić niczego konkret
nego. 

Aby zrozumieć okoliczności w ja
kich znajdowali się jeńcy wojenni 
przed, po, a także w trakcie Messiae
nowskiej premiery, należy zatrzymać 
się i postawić pytania:  jak były zbudo
wane i jakie panowały warunki w bara
 kach, z których wieczorem 15 stycznia 
1941 roku jeńcy udali się na koncert 
Messiaena? Jakie lęki i nadzieje, które 
znalazły się w relacjach świadków 
tamtego wydarzenia, towarzyszyły im 
i pozwalają lepiej zrozumieć jaką rolę 
w ówczesnej sytuacji emocjonalnej  
i psychicznej odegrał dla jeńców wo
jennych tamten koncert? Jakie inne 
losy ludzkie i wydarzenia, które 
ukształtowały obraz życia, cierpienia  
i śmierci w Görlitz w czasie II wojny 
światowej są znane i dzisiaj mogą 
przyczynić się do lepszego zrozumie
nia przez nas tamtych czasów?

Kulturhistori-
sches Museum 
Görlitz, Barock-
haus
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BOHATEROWIE OSTATNICH DNI 
WOJNY ▬ Oprowadzenie z Urszulą 
Zubrzycką (nauczycielka historii)

Spotykamy się pod Pomnikiem Orła 
Piastowskiego na Cmentarzu 
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, 
aby na nowo opowiedzieć historię 
tych, którzy zginęli w walce o ojczy
znę. Będzie to opowieść o kwietniu 
roku 1945, ponieważ właśnie wtedy 
rozpoczęła się bitwa znana powszech
nie jako Forsowanie Nysy Łużyckiej. 
Był to I etap Operacji Łużyckiej, pod
czas którego żołnierze II AWP pomi
mo złego dowodzenia i braków  
w sprzęcie przetrzymali niemiecką 
ofensywę. Porozmawiamy także  
o wpływie tego wydarzenia na polsko
niemieckie relacje w obszarze pogra
nicza. Dzięki spotkaniu ostatnie 
miesiące wojny nie pozostaną w Gör
litz niedopowiedzianą historią.

DOŚWIADCZENIE LĘKU I NADZIEI 
OCZAMI JEŃCÓW WOJENNYCH.  
▬ Czytanie z Jensem Naglem 
(Kierownik Miejsca Pamięci Ehren-
hain Zeithain), Violettą Rezler-
Wasielewską (Dyrektorka Central-
nego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu) i Kingą 
Hartmann-Wóycicką (Kierownik 
Miejsca Pamięci Stalag VIII A w Zgo - 
rzelcu i Prezes Fundacji Pamięć, 
Edukacja, Kultura)

Jak odnaleźć nadzieję w cierpieniu eg
zystencjalnym? Samo cierpienie 
ciężko ubrać w słowa. Dlatego warto 
przyjrzeć się nadziei, która pomogła 
jeńcom wojennym przeciwstawić się 
lękowi o przetrwanie. Polski pisarz 
Zdzisław Nardelli pozostawał aktyw
ny twórczo także jako więzień 
różnych obozów, organizując w nich 
koncerty, kierując teatrem oraz biblio
tekami. Ta twórcza energia umoż
liwiła także premierę dzieła  Messiaena 

– Nardelli troszczył się o kompozytora 
zatrudniając go między innymi jako 
asystenta w prowadzonej przez siebie 
bibliotece. Poruszające wyznania 
jeńców wojennych zostaną odczyta
ne, a także przyporządkowane histo
rycznie przez kierowników trzech 
miejsc pamięci.

MIEJSCE PAMIĘCI STALAG VIII A  
▬ Zwiedzanie z prof. dr. Rolfem 
Karbaumem (nadburmistrz miasta 
Görlitz w latach 1998-2005) 

Przy wejściu na teren byłego obozu je
nieckiego wita nas kamienna stela, 
wzniesiona z inicjatywy byłych fran
cuskich i belgijskich więźniów obozu 
jenieckiego, dla upamiętnienia cier
pienia blisko 120 tysięcy ludzi, którzy 
uświęcili to miejsce swoim mę
czeństwem. Widać stąd odgrodzony 
drutem kolczastym teren byłego obo
zu, gdzie w okresie wojny stało 60 bar
aków. Na lewo od steli — nowoczesny 
budynek, którego budowę ukoń czoną 
w 2014 roku poprzedziły lata 
przygotowań. Jego fascynująca histo
ria będzie również opowiedziana pod
czas tego oprowadzania, ponieważ 
stanowi ważny rozdział intensywnej 
polskoniemieckiej współpracy. 

KommWohnen 
Konsulstraße 65 
Görlitz

Cmentarz 
Żołnierzy  
II Armii WP

Europejskie 
Centrum 
Pamięć, Edu-
kacja, Kultura
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Weinbar „Benigna“, 
sala koncertowa 

——

▬ Lukas Stepp,   
 skrzypce
▬ Ludwig Faust,   
 skrzypce
▬ Matan Gilitchensky,  
 altówka
▬ Norbert Anger,   
 wioloczela
▬ Maria Yulin,  
 fortepian 

Wprowadzenie do 
koncertu  
Dr Albrecht Dümling

RYSUNEK AUTORSTWA BEDRICHA FRITTA: LUDZIE W 
THERESIENSTADT © UDOSTĘPNIONY DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI 
DAVIDA HAASA

Viktor Ullmann (1898 - 1944)

  Kwartet smyczkowy No. 3 op. 46 
(1943)

Gideon Klein (1919 - 1945)

  Trio smyczkowe (1944)

Szymon Laks (1901 - 1983)

  Kwintet fortepianowy (1967)  
na motywach 3. Kwartetu smyczkowego 
z 1945 roku

Olivier Messiaen (1908 - 1992)

  Pièce pour piano et quatuor a cor
des (1991) — Utwór na fortepian i kwartet 
smyczkowy 

Józef Koffler (1896 - 1944)

  Ukraiński eskizy op. 27  
(przed 1941 r.) — Szkice ukraińskie op. 27  
na kwartet smyczkowy 

Dymitr Szostakowicz (1906 - 1975)

  Kwartet smyczkowy nr 1, op. 49 
(1938)
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Muzyka w dobie  
strachu
Oliver Binder

Czasami muzyka wyraża marzenie o życiu bez strachu. 
Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy strach staje się uczu
ciem dominującym w życiu. I właśnie taka pełna napięcia 
relacja łączy prawie wszystkie z sześciu utworów, które 
usłyszymy podczas tego kameralnego koncertu. Kompo
zytorzy żydowscy, Viktor Ullmann, Gideon Klein, Józef 
Koffler i Szymon Laks stali się ofiarami 
nazistowskiej obsesji rasowej czystości. 
Pierwszych trzech zamordowano, ostat
niemu, mimo koszmarnych przejść, 
udało się przeżyć. Olivier Messiaen w trakcie  
II wojny światowej, na przełomie 1940/41  
roku trafił jako żołnierz francuski do niewoli niemieckiej. 
Życie Dymitra Szostakowicza zawisło na włosku, po tym 
jak w 1936 roku w gazecie „Prawda“ jego muzyka została 
nazwana szyderczo „chaosem“ przez sowieckiego dyktato
ra, Józefa Stalina.

Liczbę ludzi, którzy w latach 19291953 padli ofiarą 
Wielkiej Czystki w Związku Sowieckim szacuje się na 
około dwadzieścia milionów. Blisko osiem milionów ofiar 
pochłonął w latach 19331945 narodowy socjalizm  
w Niemczech. Wśród tych ofiar było około sześciu milio
nów Żydów. Większość z nich zginęła w obozach koncen
tracyjnych i w obozach zagłady. Obóz Auschwitz stał się 
koszmarnym symbolem masowego mordu na przemy
słową skalę, przeprowadzanego planowo co najmniej od 
1942 roku. W prawie wszystkich tych straszliwych miej
scach tworzono kapele i orkiestry więzienne. Tak było 
również w AuschwitzBirkenau, gdzie stały komory gazo
we i krematoria. Kapelmistrzem tamtejszej orkiestry był 
Szymon Laks, który relacjonując minione czasy, 
zaprzeczał sugestiom o rzekomej przemianie więźniów 
pod wpływem słyszanej muzyki: „Z całą pewnością nie 
zdarzyło mi się spotkać więźnia, któremu nasza muzyka 

dodawałaby odwagi, motywowała do walki o przeżycie. 
Hasłem głodują cych było: jeść, jeść, jeść!” Jesienią 1944 
roku z obozu w Theresienstadt do AuschwitzBirkenau 
zostali przetransportowani Viktor Ullmann i Gideon 
Klein. Podczas selekcji na rampie obozowej Klein został 
wyznaczony do pracy przymusowej (po trzech miesią
cach zmarł w podobozie w Fürstengrube), Ullmann nato
miast już dwa dni później zginął w komorze gazowej. 

W obozie w Theresienstadt, gdzie Klein i Ullmann 
więzieni byli od przełomu 1941/1942 roku, zdołało 
rozwinąć się aktywne życie kulturalne. Mimo, iż to byłe 

miasto garnizonowe stanowiło tylko 
stację tranzytową w drodze do obo
zów zagłady, naziści cynicznie nazy
wali je obozem reprezentacyjnym. 

Viktor Ullmann został deportowany do Theresienstadt 
8 września 1942 roku, z Pragi. Kompozytor, na którego 
twórczość wielki wpływ miał wiedeński modernizm, 
szybko zdobył uznanie w obozowym środowisku muzycz
nym. Wpisy w jego pamiętniku świadczą o bezwarunko
wej chęci życia i tworzenia w miejscu, w którym „wszyst
ko, co muzyczne stało w sprzeczności z otoczeniem.“ 
Pierwszą ukończoną w Theresienstadt kompozycją Ull
manna był III Kwartet smyczkowy, którego cztery części 
płynnie przechodzą jedna w drugą, tworząc jednoczęścio
wą sonatę (podobnie jak u Schönberga w Symfonii Kame
ralnej op. 9). Utwór ten, ukończony 23 stycznia 1943 roku, 
był swoistym muzy cznym manifestem kompozytora 
przeciwko zwąt pieniu. Otwiera je pełen tęsknoty motyw 
westchnienia, który przenika cały utwór. Jest w tym dzie
le także cierpienie, napięcie, rezygnacja, niepokój. Osta
tecznie jednak, na przekór tym uczuciom, utwór zmierza 
do radosnego finału. 

Przekorna witalność określa także finał tria smyczko
wego Gideona Kleina. Muzyk, który liczył wówczas 
zaledwie 25 lat, ukończył to dzieło 7 października 1944 
roku w Theresienstadt. Dziewięć dni później został prze
transportowany do Auschwitz. Tylko sześć ukończonych 
dzieł Kleina zachowało się do dzisiaj. Na początku swojej 

Muzyczny manifest 
przeciwko zwątpieniu
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OBRAZ: POCZTÓWKA Z OK. 1920 ROKU. WIDOK NA KOSZARY  
W THERESIENSTADT

praskiej, świetnie zapowiadającej się kariery, muzyk 
ekspery mentował z kompozycjami ćwierćtonowymi  
i dodeka fonią Schönberga. Ogromne zainteresowanie 
muzyką ludową jego czeskiej ojczyzny — która w czasach 
strachu stała się ewidentnie emocjonalną kotwicą — de
terminuje dojrzałe trio smyczkowe. Jego pierwszą część 
wypełniają taneczne podskoki i minstrelskie tony. Druga  
 — melancholijna, a niekiedy wręcz dramatyczna  to 
waria cje na temat morawskiej pieśni ludowej (jej temat: 

„zraniona wol ność!”). Finał przepełnia buntownicza radość.

Klein i Ullmann trafili do AuschwitzBirkenau, kiedy 
funkcję kapelmistrza obozowego pełnił tam Szymon 
Laks, który zdawał się nie liczyć już, że uda mu się 
przeżyć. Swoje ocalenie zawdzięcza łańcuchowi przypad
ków. Po zakończeniu wojny, w maju 1945 roku Laks 
obudził się jako wolny człowiek. Urodzony w Warszawie, 
wy kształcony w Wiedniu i cieszący się rosnącą popular
nością w Paryżu, skąd za sprawą kolaborujących z nazi
stami urzędników rządu Vichy trafił do niewoli, po odzy
skaniu wolności wrócił do stolicy Francji. Napisał tam 
swój zagrany po raz pierwszy 25 listopada 1945 roku trzeci 
kwartet smyczkowy, który w 1967 roku przekształcił 
w kwintet klarnetowy. Ten czteroczęściowy utwór zawiera 
w sobie liczne motywy polskich pieśni ludowych. W ich 

tekstach da się wprawdzie doszukać niejednej gorzkiej 
aluzji, jednak po wysłuchaniu dzieła muzycznego dozna
je się uczucia ulgi. Nie licząc smutnej pociechy w powol
nej, drugiej części utworu, można odnieść wrażenie, że 
nastrój radosnego, swawolnego, ludycznego świętowania, 
który prze pełnia ten utwór, ma pomóc oczyścić pamięć 
z wszystkich okropnych przeżyć. Szymon Laks nie 
wyparł ich jednak całkowicie. Dokumentują to jego 
wspomnienia (Gry oświęcimskie).

Na tle rozpętanej przez hitlerowskie Niemcy II wojny 
światowej, z porażającą okrucieństwem siłą, objawił się 
Holokaust. Wśród jeńców wojennych niemieckiej kampa
nii zachodniej na przełomie lat 1940/41 znalazł się także 
francuski żołnierz Olivier Messiaen. Po dziewięcio
miesięcznej niewoli w Stalagu VIII A w Görlitz (w którym 
jak wiadomo ukończył swe dzieło Kwartet na koniec czasu), 
wyszedł na wolność. Jedno z jego ostatnich dzieł, Utwór 
na fortepian i kwartet smyczkowy, daleko odbiega klimatem 
od tamtych czasów. Kompozytor napisał je w 1991 roku  
w wieku 83 lat jako prezent urodzinowy dla Alfreda 
Schlee, wieloletniego dyrektora Universal Edition w Wied
niu (w tym samym roku wydawnictwo oraz jubilat ob
chodzili 90. urodziny). W chropowatej, jakby spękanej 
oprawie muzycznej Messiaen zawarł jedną ze swoich 
kompozytorskich perełek: rozbawiony śpiew ptaka zwa
nego gajówką.

Wiarę wyczuwa się także w drugim, noszącym tytuł 
Szkice ukraińskie kwartecie smyczkowym Józefa Koffle
ra, który w sześciu krótkich, różniących się od siebie 
częściach, zawarł charakterystyczny rys folkloru swojej 
ojczyzny. Ten polski kompozytor o żydowskich korze
niach urodził się w mieście Stryj, na zajętej wówczas 
przez Austrię Galicji (dzisiejsza Ukraina). Studiował  
w Wiedniu, a po ukończeniu nauki rozpoczął pracę we 
Lwowie (dzisiejszy ukraiński Lwiw). Zaliczany do grona 
najbardziej postępowych artystów swoich czasów, był 
polskim prekursorem dodekafonii, techniki 12tonowej. 
Po zajęciu Lwowa przez Związek Radziecki musiał zrezy
gnować z ambitnych technik muzycznych na rzecz form 
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bardziej przystępnych dla socrealizmu. Szkice ukraińskie 
pochodzą przypuszczalnie z tego okresu. Powstały one  
w każdym razie zanim kompozytor został aresztowany 
przez nazistów; gdy w 1941 roku do Lwowa wkroczył 
Wehrmacht, Koffler został przetransportowany do getta 
w Wieliczce. Po likwidacji wielickiego getta razem 
z rodziną ukrywał się w okolicach Krosna, gdzie na 
początku  1944 roku zostali ujęci przez gestapo,  
a następnie najprawdopodobniej rozstrzelani. 

Dyktat „realizmu socjalistycznego“ sowiecki urząd  
ds. kultury próbował narzucić także Dymitrowi Szosta
kowiczowi. Po tym jak w gazecie „Prawda“ opublikowany 
został artykuł mający na celu zastraszenie kompozytora, 
zaczął on obawiać się o  swoje życie. Na wszelki wypadek 
wycofał z obiegu swoją odważną czwartą symfonię.  
Z czasem znów udało mu się eksperymentować w muzyce 
i znaleźć sposób na wyrażenie w niej bliskich mu wartości. 
W swoim pierwszym kwartecie smyczkowym, który 
powstał po doznanym szoku w 1938 roku, Szostakowicz 
poszukiwał ostrożnie nowego wymiaru prostoty, nie rezy
gnując przy tym ze swoich aspiracji. W pierwszej części 
utworu daje się słyszeć delikatne błaganie, drugą część 
wypełnia światło i uczucie tęsknoty, w trzeciej daje się 
wyczuć wyrażony przez scherzo niepokój, zanim w czwar
tej części dzieła dojdzie do śmiałego, beztroskiego finału.

Lukas Stepp,  
skrzypce 
Największą motywacją do gry na 
skrzypcach były dla Lukasa Steppa 
lekcje u Stephana Picarda i Fenga Nin
gy w Berlinie oraz Idy Kavafian w No
wym Jorku. Stepp jest laureatem kilku 
nagród na międzynarodowych kon
kursach, takich jak Brahms Wettbe
werb, czy ,Julia Cardona‘ w Lizbonie. 

Jako solista występował m.in.  
z Filharmonią Stuttgarcką i Hambur
ger Camerata, a jako kameralista na 
Festiwalu MeklemburgiiPomorza 
Przedniego, Sommets Musicaux de 
Gstaad i Ludwigsburger Schlossfest
spiele. Od 2019 roku Lukas Stepp jest 
koncertmistrzem II skrzypiec w Or
kiestrze Państwowej w Dreźnie. Pry
watnie jest entuzjastą i stałym bywal
cem koncertów i opery.

TEKST: OLIVER BINDER
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Maria Yulin,  
fortepian
Urodzona w Petersburgu pianistka 
Maria Yulin regularnie koncertuje  
w Izraelu i w całej Europie. Po stu
diach w Izraelu, u Luizy Yoffe, konty
nuowała naukę u prof. Gerrita Zitter
barta, prof. Klausa Hellwiga, Jana 
Philippa Schulze i Larsa Vogta. Od 
kwietnia 2019 roku Maria  Yulin 
wykłada na Uniwersytecie  Arty   
stycznym w Berlinie.

Jest laureatką wielu międzyna ro
dowych konkursów, takich jak ,Nadia 

and Lili Boulanger’ International Voi
cePiano Competition oraz konkursu 
pieśni Międzynarodowej Akademii 
Hugo Wolfa. Nagrania z jej udziałem 
z o s t a ł y  w y p r o d u k o w a n e  
i wyemitowane przez różne stacje  
telewizyjne i radiowe w Niemczech 
(np. Deutschlandradio) i za granicą.

Norbert Anger,  
wiolonczela

Wiolonczelista Norbert Anger wy
kształcenie muzyczne zdobywał  
pod okiem m.in. prof. W. E. Schmidta 
i Sir Colina Davisa. Dziś jest jednym  
z najbardziej wszechstronnych in
strumentalistów swojego pokolenia  
i laureatem nagród w niemal wszyst
kich najważniejszych konkursach 
między narodowych. Grał gościnnie 
jako solista w znanych orkiestrach, ta
kich jak Sächsische Staatskapelle 
Dresden, czy Orchestre de Paris. 
Współpracował m.in. z Christianem 
Thielemannem i Valerym Gergievem. 
Jest również zapalonym kameralistą.
Obecnie jest koncertmistrzem wio
lonczel Saksońskiej Orkiestry 
Państwowej i pierwszym wiolon
czelistą solo w Bayreuth Festival 
 Orchestra. Wykłada jako profesor  
w Dreźnie i prowadzi wykłady w Ma
drycie.

ZDJĘCIE: © BOA ZARAD
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Matan  
Gilitchensky,  
altówka
Altowiolista Matan Gilczensky po
chodzi z Izraela. Studiował u Lilacha 
Levanona i Hartmuta Rohdego. Był 
stypendystą AmerykańskoIzraelskiej 
Fundacji Kultury i jest laureatem wie
lu międzynarodowych konkursów, 
m.in. w Niemczech, Izraelu i Hiszpa
nii. Występował na najważniejszych 
festiwalach, takich jak Jerusalem 
Chamber Music Festival, Schleswig

Holstein Music Festival i Verbier 
 Festival Academy, gdzie dzielił scenę 
m.in. z Guyem Braunsteinem, Fran
sem Helmersonem i Wolframem 
Christem. Matan Gilitchensky jest 
zastępcą lidera grupy altówek w or
kiestrze Filharmonii Drezdeńskiej, 
wcześniej  w sezonie artystycznym 
2016/17 był jej liderem. Obecnie jest 
wykładowcą na Uniwersytecie Artys
tycznym w Berlinie. Ludwig Faust,  

skrzypce
Ludwig Faust jako młody student 
kształcił się u boku profesora Chri
stopha Poppena w Berlinie, następnie 
kontynuował studia u prof. Johannesa 
Kittela i prof. Nory Chastain. Jest 
zdobywcą m.in. nagrody rbb Medien
preis, która umożliwiła mu wydanie 
płyty dla Rundfunk BerlinBranden
burg. Ludwig Faust jest stypendystą 
m.in. Freunde Junger Musiker i nie
mieckiej fundacji muzycznej Musikle
ben. Jako solista Ludwig Faust 
występował z takimi orkiestrami jak 
Landesbühne Sachsen i Branden
burską Orkiestrą Państwową we 
Frankfurcie nad Odrą. Prowadził też 
grupę II skrzypiec Meklemburskiej 
Orkiestry Państwowej w Schwerinie. 
Od września 2019 roku jest stałym 
członkiem orkiestry Opery Komicznej 
w Berlinie. 
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Kulturforum 
Görlitzer  
Synagoge 

——

▬ Ania Vegry,  
 sopran
▬ Katarzyna  
 Wasiak,  
 fortepian 
▬ Frank Harders- 
 Wuthenow,  
 moderacja

Szymon Laks (1901 - 1983)

  Huit chants populaires juifs (1947)
  Osiem ludowych pieśni żydowskich

 I. Ich bin a balagole 
 II. Wigenlid 
 III. Di gilderne pawe 
 IV. Unser rebeniu
 V. In droisn is a triber tog 
 VI. Gwaldze brider 
 VII. Di alte Kashe 
 VIII.  Fraitik far nacht 

Maurice Ravel (1875 - 1937)

  Deux mélodies hébraïques (1914)
  Dwie pieśni hebrajskie

 I. Kaddish 
 II. L´enigme éternelle

Szymon Laks

  Szczęście (1938)
  Dyzio marzyciel (ca. 1938/39)
  Bezdomna  (ca. 1964)
  Portrait de l´oiseaux qui n´existe pas 

(1964) Portret ptaka, który nie istnieje

Francis Poulenc (1899 - 1963) 

  Bleuet (1939) — Chaber 

Szymon Laks

  Erratum (ca. 1964)
  Prośba o piosenkę (1964) — Bitte um ein Lied 

Aniołowe lica  (początek lat 60tych)
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„Szkoły Paryskiej“, z którym przez całe życie utrzymywał 
bliską przyjaźń, Maurice’a Ravela, Igora Strawińskiego 
oraz wpływową Nadię Boulanger. Laks komponował dla 
kilku ówczesnych czołowych interpretatorów w wyrafi
nowanym, a także bardzo dynamicznym stylu, który 
zaliczyć można do neoklasycyzmu. Posiadał przy tym 
umiejętność syntezy bardzo różnych wpływów, od pol
skiego folkloru aż do jazzu. Pod koniec lat 30tych kom
pozytor poznał polską śpiewaczkę Tolę Korian, ulubienicę 
warszawskiej śmietanki artystycznej i intelektualnej  

— śpiewaczkę, aktorkę, recytatorkę i etnomuzykolożkę.  
Laks stał się jej „domowym kompozytorem“ i stworzył 
dla niej całą skarbnicę pieśni artystycznych, chanson 
i aranżacji pieśni ludowych. 

W 1941 roku muzyk został uwięziony i internowany 
przez władze Vichy, które zawarły pakt z nazistowskimi 
Niemcami. Latem 1942 roku został deportowany do 
Auschwitz, gdzie, jak sam później pisał, udało mu się 
uchronić przed zagładą dzięki „niekończącej się serii cu
dów“. Po wyzwoleniu w 1945 roku wrócił do Paryża.  
Na początku lat 60tych Laks poznał polską sopranistkę 
Hannę Szymulską, która stała się jego drugą muzą. Napi
sał dla niej wiele pieśni w duchu swojej przedwojennej 
twórczości.

Pieśni Laksa odkryte zostały dużo później niż jego pozo
stałe utwory. Z upływem czasu jednak cała fascynująca 
twórczość muzyka została bardzo dobrze skatalogowana. 
To, że akurat pieśni spotkały się początkowo z mniejszym 
zainteresowaniem wynika częściowo z faktu, iż gatunek 
ten w ostatnich dziesięcioleciach był  traktowany przez 
promotorów muzyki raczej po macoszemu, ale przede 
wszystkim dlatego, że język polski, w którym napisanych 
jest większość pieśni Laksa, nie jest lingua franca między
narodowej sceny muzycznej. Artystkami, które idealnie 
weszły w rolę interpretatora pieśni Laksa okazały się Ania 
Vegry i Katarzyna Wasiak. Wraz z ich odkryciem został 
położony kamień węgielny pod wieloletni projekt. Obej
muje on nie tylko kompletne nagranie zachowanych 45 
utworów Laksa we współpracy z Deutschlandfunk Kultur, 

Olivier Messiaen (1908 - 1992)

  z: Chants de Terre et de Ciel (1938)
Pieśni o ziemi i niebie

 II. Antienne du silence (Pour le jour des anges gardiens)  
Antyfona ciszy (Na Święto Anioła Stróża) 

 IV.  ArcenCiel d’innocence (Pour mon petit Pascal)
  Tęcza niewinności (Dla mojego małego Pascala)

Kurt Weill (1900 - 1950)

  z: Marie Galante (1934)
  Le grand Lustucru — Wielki Lustucru 
  J’attends un navire — Czekam na statek 

→

Meetingpoint Paryż
Pieśni Szymona Laksa w kontekście ówczesnej epoki

Frank Harders-Wuthenow

Gdzie jeśli nie w Paryżu
mają się spełnić ludzkie tęsknoty?

 Józef Wittlin

Szymon Laks urodził się w 1901 roku w Warszawie, w ro   
dzi nie zasymilowanych Żydów. W latach 19211924 
studiował kompozycję i dyrygenturę w warszawskiej 
Akademii Muzycznej, a następnie w Konserwatorium 
Paryskim. W Paryżu wstąpił do „Stowarzyszenia Młodych 
Muzyków Polaków“, założonego w 1926 roku przez Piotra 
Perkowskiego, ucznia Szymanowskiego. Laks spotkał tam 
najważniejszych muzyków ówczesnej epoki — polskich 
mistrzów: Ignacego Jana Paderewskiego, Artura Rubin
steina i Karola Szymanowskiego, którym zadedykował 
swoją Suitę polską, Francisa Poulenca i Arthura Honeggera 
z „Groupe des Six“, Alexandre Tansmana, reprezentanta 
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ale także ich koncertową prezentację w różnorodnych 
kontekstach repertuarowych. 

Jak mówi Ania Vegry: „Druga wojna światowa i wszyst
kie wydarzenia z nią związane interesowały mnie od 
zawsze, co być może wiąże się z moim pochodzeniem;  

jestem Polką urodzoną na 
,emigracji’ w Anglii, która 
dorastała w Niemczech. 

Miałam niecałe dwa lata, 
kiedy moi rodzice przepro
wadzili się z nami do Ha
noweru. Mimo to zawsze 
czułam, że jestem ,inna’, 
na przykład w szkole. Nie 
mogę wprawdzie porów
nywać swoich doświad
czeń do tego co przeżywali 

moi tureccy rówieśnicy ze szkoły, lecz parę zdarzeń,  
w których na własnej skórze odczułam dyskryminację, 
silnie zapisało się w mojej pamięci. Te sytuacje na pewno 
mocno mnie też ukształtowały. Rodzice stosunkowo 
wcześnie zapisali mnie do Mädchenchor Hannover — 
miałam dziewięć lat, gdy zostałam do niego przyjęta. 
Wspólne śpiewanie, próby, koncerty, konkursy, czas wol
ny, trasy koncertowe za granicą — te same cele sprawiały, 
że mimo różnic kulturowych łączyły nas wszystkie silne 
więzi. Tworzyłyśmy naprawdę silną grupę. To stamtąd 
wyniosłam przekonanie, że muzyka potrafi łączyć mimo 
wszelkich różnic. Miało ono również istotny wpływ  
na moją karierę zawodową. W moim odczuciu muzyka  
to pomost, którego zadaniem jest łączyć różne poglądy 
i sposoby myślenia, poszukiwać wzajemnego zrozumie

nia i zaufania. Pod tym względem kompozytor Szymon 
Laks jest bardzo bliski mojemu sercu. W dużej mierze dla
tego, że jest Polakiem, który stworzył melodie do tekstów, 
które znam od dziecka — rodzice wychowali mnie dwuję
zycznie, wyrosłam między innymi na wierszach Juliana 
Tuwima. Poza tym Laks był Żydem, wyklętym przez 
społeczeństwo, bo rzekomo był ,inny’ i za to został potę
piony. I wreszcie dlatego, że wierzył w moc muzyki  
i uważał, że jest ona niezbędnym środkiem służącym 
temu, aby nie zatracić w sobie wartości, które stanowią  
o naszym człowieczeństwie. I tak też rozumiem —  
w sensie przenośnym — jego ocalenie dzięki muzyce; 
oddelegowanie Laksa do obozowej orkiestry w Birkenau 
przede wszystkim uratowało mu życie, bo uchroniło go 
przed pracą przymusową, w wyniku której zginęły setki 
tysięcy osób. Jednak co istotne, jak opisuje we wspomnie
niach Gry oświęcimskie — pozwoliło mu to zachować 
człowieczeństwo. Laks to tylko jeden przykład z całej 
rzeszy kompozytorów, których twórczości, moim zda
niem, poświęca się zbyt mało uwagi. Tym bardziej,  
że na tle innych twórców charakter ich języka mocno się 
wyróżnia — jest wielobarwny i transgresywny. Pieśni 
 Laksa fantastycznie dryfują między bardzo poważnym 
brzmieniem, aby zaraz potem nabrać niemal jazzowej 
lekkości, wprowadzonej w procesie tworzenia utworu  
w sposób zupełnie nieoczekiwany. To dla mnie wspaniała 
rzecz, że mogę pomóc przywrócić ten fantastyczny doro
bek artystyczny naszemu dzisiejszemu światu muzycz
nemu.“

Katarzyna Wasiak postanowiła rzucić nowe światło  
na utwo ry kompozytorów, którym od lat poświęca wiele 
swojej uwagi. Tak powstał kolektyw LIMBO, którego jest 
inicjatorką, zrzeszający grupę muzyków zajmujących się 
twórczością kompozytorów, którzy z powodu prześla
dowań ideologicznych lub rasowych, zostali wyklęci 
z życia muzycznego. Artystka tak mówi o tym koncercie: 

„Konfrontacja z pieśniami Szymona Laksa jest szczegól
nym wydarzeniem w mojej muzycznej karierze. Jego 
utwory stanowią dla mnie kwintesencję polskiej kultury 

ZDJĘCIE: LAKS W LATACH MŁODOŚCI © ARCHIWUM ANDRÉ LAKS, PARYŻ
UDOSTĘPNIONE DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI ANDRE‘A LAKSA

„Szymon Laks jest 
bardzo bliski mojemu 

sercu, wierzył  
bowiem w moc  

muzyki.“
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Frank Harders- 
Wuthenow
Frank HardersWuthenow studiował 
muzykologię, filozofię i romanistykę  
w Moguncji i Hamburgu oraz kompo
zycję/teorię w Wyższej Szkole Muzyki 
i Teatru w Hamburgu. W latach 1990
1996 pracował jako dramaturg muzy
czny w Bielefeld oraz jako pracownik 
Towarzystwa im. Franza Schrekera  
w Paryżu. Od 1997 roku Frank Harders
Wuthenow pracuje jako lektor dla 
berlińskiego wydawnictwa muzyczne
go Boosey & Hawkes. Jest również pro
ducentem wytwórni płytowej eda re
cords oraz członkiem zarządu 
stowarzyszenia „Room28“, które objęło 
pieczę nad dziedzictwem artystycznym 
więźniów getta w Theresienstadt. 
Twórczość HardesaWuthenowa obej
muje liczne produkcje płytowe i radio
we, publikacje, wystawy. Jest on także 
autorem scenariuszy dla festiwali  
i koncertów z obszaru „muzyki wyklę
tej/muzyki i wygnania“.

wysokiej, zarówno ze względu na jakość muzyki, jak i na 
genialne teksty. Te pieśni mają swój charakter, który 
osobiście bardzo do mnie przemawia. Nie sposób nie 
zauważyć, że Laks miał wielki talent językowy i wyjąt
kową zdolność rozumienia języka. Niewiele znam pieśni, 
w których tekst ubrany został w melodię w tak wysubli
mowany i przemyślany sposób. To są prawdziwe arcy
dzieła muzyki europejskiej XX wieku, które powinny być 
wykonywane w wielkich salach koncertowych.“

Paryż jako ośrodek rozwoju muzyki lat 20tych i 30tych, 
Paryż jako miejsce owocnych spotkań artystów z całego 
świata i wreszcie Paryż jako miejsce ucieczki dla prześla
dowanych przez reżim nazistowski — na tych tematach 
opiera się program Ani Vegry i Katarzyny Wasiak, 
obejmujący dzieła Szymona Laksa, Maurice‘a  Ravela, 
Francisa Poulenca, Oliviera Messiaena i Kurta 
 Weilla. Mentalną oś koncertu stanowi pieśń Laksa z 1964 
roku, powstała na bazie wiersza Claude’a Avelienes „Por
tret ptaka, który nie istnieje“, która oddaje 
surrealistyczną i egzystencjalną postawę jego pokolenia. 

„Biorąc pod uwagę moje doświadczenia, było to 
zaskakujące potwier dzenie ,wszystkiego’, co istnieje tylko 
w złudzeniu twórcy“, napisał Laks w liście do Aveline. 

TEKST: FRANK HARDERS-WUTHENOW ZDJĘCIE: © GOSCHA NOWAK
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Katarzyna  
Wasiak, fortepian
Pianistka Katarzyna Wasiak studio
wała w Wiedniu u Olega Maisenberga 
i Wolfganga Watzingera oraz w Berli
nie u Jacquesa Rouviera i Fabia Bidi
niego. Oprócz studiów muzycznych 
ukończyła także zarządzanie kulturą. 
Jest laureatką nagród w licznych kon
kursach i gościem renomowanych fes
tiwali, takich jak SchleswigHolstein 
Musik Festival oraz Carinthischen 
Sommer i regularnie uczestniczy  
w nagraniach dla rozgłośni radiowych 
oraz wytwórni płytowych. 

Występuje z takimi orkiestrami jak 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Ra
dia Warszawa i Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Estonii oraz z wybitny
mi artystami sceny muzycznej jak Mi
chail Jurowski, Jan Krenz, Benjamin 
Schmid i Clemens Hagen. Wspólnie  
z innymi artystami i artystkami 
powołała do życia liczne projekty, 
zajmujące się historycznymi aspekta
mi, w tym polskożydowskim dzie
dzictwem kulturowym XX wieku.

ZDJĘCIE: © KRZYSZTOF ZIELIŃSKI
ZDJĘCIE: © THOMAS JAUK

Ania Vegry,  
sopran

Sopranistka Ania Vegry studiowała  
u Christiane Iven, Charlotte Lehmann 
i Terezy Berganzy. Jest laureatką wielu 
międzynarodowych konkursów. Jako 
członkini zespołu Opery Narodowej  
w Hanowerze, Ania Vegry wykonała 
wiele partii solowych, głównie  
w utwo rach Mozarta, Rossini’ego, Ver
di’ego i dziełach muzyki współczesnej. 
Gościnnie występowała m.in. w Ope
rze Państwowej w Hamburgu, Filhar
monii Berlińskiej, Filharmonii Mo
nachijskiej Gasteig oraz z orkiestrami, 
takimi jak Orkiestra Symfoniczna Ra
dia SWR i Filharmonia Radia NDR. 

Jej partnerami muzycznymi są tacy 
artyści jak Christopher Hogwood, En
rique Mazzola, Albrecht Mayer, Ni
cholas Rimmer i Sharon Kam. Oprócz 
nagrań dla NDR, MDR i SWR, w 2020 
roku ukazała się jej płyta z brawuro
wymi ariami F. L. Gassmanna.  
Od roku 2020/2021 Ania Vegry jest 
członkiem zespołu Anhaltisches The
ater Dessau.
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ZDJĘCIE: ANIA VEGRY I KATARZYNA WASIAK PODCZAS NAGRAŃ 
W KOŚCIELE PW. JEZUSA CHRYSTUSA W BERLINIE-DAHLEM
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WIERSZ: CLAUDE AVELINE
TŁUMACZENIE: MAGDALENA ZIELIŃSKA-KÖNIG

Oto portret ptaka, który nie istnieje. 
⬜ To nie jest jego wina, że drogi 
Bóg, który wszystko stworzył, o nim 
zapomniał. ⬜ Przypomina on wiele 
ptaków, bo zwierzęta, które nie 
istnieją, przypominają te, które 
istnieją. ⬜ Ale te, które nie istnieją, 
nie mają nazwy. ⬜ I dlatego ten 
ptak jest nazywany „ptakiem, który 
nie istnieje“.⬜ I dlatego też jest 
bardzo smutny. ⬜ Być może śpi,  
a może czeka na pozwolenie na ist-
nienie. ⬜ Chce się przekonać, czy 
potrafi otworzyć dziób, czy ma 
skrzydła, czy potrafi zanurkować 
do wody nie tracąc przy tym kolo-
rów - tak, jak prawdziwy ptak.  
⬜ Chce usłyszeć swój śpiew. ⬜ 
Chce odczuć lęk przed śmiercią. 
⬜ Chce wydać na świat małe, 
bardzo brzydkie, bardzo żywotne 
ptaki. ⬜ Marzeniem ptaka, który nie 
istnieje, jest przestać być tylko 
snem. Nikt nie jest zadowolony do 
końca. ⬜ I jak można oczekiwać, 
że w tych warunkach światu 
mogłoby wieść się dobrze?

EGZYSTENCJA JAKO WYMIAR ŻYCIA 

Samuel Wagner

O zagrożeniu egzystencji najczęściej mówimy wtedy, gdy 
ludzie tracą swoje dochody  mamy tu na myśli egzysten
cję ekonomiczną, stanowiącą źródło niepokoju ery post
modernizmu. Utrata pracy, do której przywykliśmy  
i która dotychczas przynosiła nam stały dochód, pozwa
lając utrzymać nasz dotychczasowy standard życia, oka
zuje się być punktem decydującym o poczuciu naszego 
istnienia. Kiedy miejsce tych pozornych pewników zaj
muje niepewność, pryska iluzja bezpieczeństwa, a nadzie
ja na szczęśliwe życie z nowymi przyzwyczajeniami, 
wydaje się utopią.  Także nadzieja na szczęśliwe życie  
w innym modelu, z nowymi przyzwyczajeniami zdaje się 
być w tym momencie utopią. Jednak szansa na to, że po 
paru ciosach losu, w pracy, czy też związanych z chorobą, 
nie tylko uda nam się podnieść i żyć dalej jest bardzo duża. 
Mało tego, często po takich doświadczeniach nasze życie 
ulega głębokiej zmianie, a my zaczynamy czuć się w nim 
spełnieni. Co kryje się zatem za pojęciem zagrożenie egzy-
stencjalne, jeśli podane wyżej przykłady mówią raczej  
o zagrożeniu naszych przyzwyczajeń? Małą wskazówkę 
daje Claude Aveline w swoim wierszu Portrait de l‘Oise-
au-Qui-N‘Existe-Pas (pl.: Portret ptaka, który nie istnieje). 
Francuski pisarz stworzył w 1950 roku wiersz, w którym 
podmiot liryczny opisuje ptaka, pragnącego poczuć 
własne istnienie, witalność i zdolność do działania, co nie 
jest możliwe w stanie ogromnego cierpienia, w którym się 
znajduje. Kulminacją zwątpienia we własne istnienie jest 
postrzeganie siebie jako snu, pragnienie odczuwania lęku 
przed śmiercią po to, by w ogóle coś poczuć  a także 
akceptacja brzydoty, jeśli tylko posłuży przedłużeniu 
życia. W stanie takiego cierpienia nadzieja nie rodzi się  
z optymizmu tylko z rozpaczy. 

Ptak-który-nie-istnieje ilustruje, co naprawdę oznacza 
zagrożenie egzystencjalne: brak poczucia własnej wital
ności, bycie niezauważalnym i anonimowym dla innych, 
brak wpływu na podejmowane działania, poczucie braku 
sprawczości. Wszystko to jest niezbędne, aby osiągnąć 
życiowe spełnienie.
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AUTOGRAF: CLAUDE AVELINE © SUCCESSION CLAUDE AVELINE, FONDS 
CLAUDE AVELINE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VERSAILLES
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TELEWIZJA
      BOGATYNIA

tvbogatynia.pl TelewizjaBogatynia TVBogatynia

WIADOMOŚCI
POLITYKA SPORT KULTURA

ZABIERZEMY CIĘ ZA MISTO.
Przyjedź trilexem na Dni Messiaena.   

  

Wybierz 
trilex

Tagesticket 
to korzystna

oferta!

HIN UND WEG IM DREILÄNDERECK. 
www.trilex.pl
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www.prestoportal.pl
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Pamięć  
pozostaje
Wgląd w pracę na rzecz pamięci na naznaczonym 
historią terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A  
i w Europamieście Zgorzelec/Görlitz

Alexandra Grochowski

Na terenie polskiego Miejsca Pamięci Narodowej byłego 
niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A znajduje się 
obecnie Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. 
Prowadzą je Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura i jej nie
miecki partner, Meetingpoint Music Messiaen, przy aktyw
nym udziale i wsparciu lokalnych samorządów oraz in
stytucji edukacyjnych i kulturalnych działających po obu 
stronach Nysy.

Wystawy

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura oferuje 
odwiedzającym kilka wystaw stałych. Pierwsza dotyczy 
Stalagu VIII A. Druga, będąca uzu pełnieniem, przybliża 
temat pracy przymusowej w Görlitz i pozwala, przy 
użyciu odpowiedniej mapy, odnaleźć w śródmieściach 
Zgorzelca i Görlitz te miejsca, gdzie zmuszano więźniów 
do pracy. Trzecia ekspozycja, zatytułowana „Miasto i jego 
obywatele. Zgorzelec i Görlitz 1945  1989” daje wgląd 
w historię miast bliźnia czych Zgorzelca i Görlitz 
po 1945 roku, opowie dzianą na przykładzie wielu indy
widualnych biografii Polaków i Niemców. Czwarta z pre
zentowanych w cen trum wystaw dotyczy jednego 
z najważniejszych polskich wydarzeń historycznych XX 
wieku  Powstania Warszawskiego.

Na zewnątrz, na terenie byłego obozu, w jego najbar
dziej charakterystycznych punktach, ustawiono liczne 
tablice informacyjne o obozie oraz rzeźby inspirowane 
dziełem Oliviera Messiaena. Ich odkrywanie najlepiej 
połączyć z oprowadzaniem po miejscu pamięci z prze
wodnikiem. Centrum jest otwarte dla zwiedzających od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10.00  16.00 oraz  
w wybrane soboty w okresie od maja do października.

Zwiedzanie

Zwiedzanie z przewodnikiem* terenu byłego obozu i wy
staw można zarezerwować telefonicznie i mailowo. 
Oprócz tego, raz w miesiącu, w okresie od maja do 
października oferowane jest publiczne zwiedzanie, które
go współorganizatorem jest spółka Europastadt Görlitz-
Zgorzelec GmbH. Ponadto Volkshochschule Görlitz oferuje 
chętnym zwiedzanie na rowerze oraz wykłady. 

Rocznice

W każdą rocznicę wyzwolenia Stalagu VIII A, przypada
jącą na 8 maja, przy obelisku upamiętniającym jeńców 
obozu organizowane są otwarte uroczystości z udziałem 
przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji, 
 rodzin byłych więźniów, okolicznych mieszkańców  
i młodzieży szkolnej. Ważnym punktem tych obchodów 
jest modlitwa ekumeniczna prowadzona przez przedsta
wicieli różnych wyznań. Fundacja i Stowarzyszenie są 
także zaangażowane w organizację innych polskich  
i niemieckich uroczystości upamiętniających ważne 
wydarzenia historyczne, które odbywają się 
w Europamieście.

Opracowania i badania

W ostatnich latach Miejsce Pamięci Stalag VIII A odwie
dzają coraz liczniej rodziny byłych jeńców, dlatego 
praca Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura 
szczególnie mocno skupia się na nawiązywaniu i podtrzy
mywaniu licznych kontaktów oraz  archiwizacji materia
łów i informacji przekazywanych do placówki. Prowadzo
ne prace archeologicznobadawcze pozwalają odkrywać 
liczne artefakty i poznawać szczegóły biografii poszczegól
nych jeńców. Udostępniamy je zainteresowanym nie tylko 
na miejscu, ale także w archiwum internetowym.
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Oferta edukacyjna

Europejskie Centrum oferuje szeroki program edukacyjny 
dla klas szkolnych i młodzieży. Obejmuje on zarówno 
półtoragodzinne aktywne oprowadzanie z przewodni
kiem*, jak i kilkudniową polskoniemiecką podróż  
do miejsca pamięci*. Każdy z tych formatów bazuje na 
aktywnym udziale uczniów. Stowarzyszenie oferuje 

pomoc w znalezieniu odpowiedniej grupy partnerów ze 
strony niemieckiej lub polskiej; możliwość spotkania 
młodzieży w międzynarodowym gronie stanowi bowiem 
centralny punkt tej pracy. Pełna oferta edukacyjna znaj
duje się na stronie głównej Meetingpoint Music Messiaen e.V.

ZDJĘCIE: WYSTAWA NT. STALAGU VIII A © EMILIAN TSUBAKI, ACCENTUS
ZDJĘCIE: ZWIEDZANIE Z PROF. ROLFEM KARBAUMEM © JAKUB PUREJ

ZDJĘCIE: UCZCZENIE PAMIĘCI JEŃCÓW OBOZU 
STALAG VIII A © JAKUB PUREJ
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Praca na rzecz pokoju

Organizowane od wielu lat międzynarodowe spotkania 
młodzieży Worcation zyskały uznanie Unii Europejskiej, 
która wyróżniła je Europejską Nagrodą Młodzieży im. 
Karola Wielkiego. Dwutygodniowe obozy, w których 
rokrocznie uczestniczy 25. młodych ludzi z krajów UE, 
Ukrainy i Rosji, to okazja do pogłębienia wiedzy history
cznej i nawiązania kontaktów z rówieśnikami o podob
nych zainteresowaniach. Podczas pobytu w GörlitzZgo
rzelcu młodzież porządkuje teren obozu, prowadzi pro
fesjonalne prace archeologiczne pod okiem archeologa 
i w kreatywny sposób przepracowuje temat przeszłości 
w tym historycznym miejscu. Worcation tworzy podstawy 
dla przyszłego, opartego na współpracy i szacunku, poko
jowego kształtu Europy.

Rozwój działalności edukacyjnej i miejsca pamięci

W realizowanym przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura 
i stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen dwuletnim 
projekcie współpracy w dziedzinie edukacji  „Poznać  
i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości. Rozwój 
sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatel
skiego na saksońskopolskim pograniczu” zawarto 
najważniejsze filary pracy partnerów obu organizacji. 
Głównym celem projektu, współfinansowanego z Progra
mu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, jest stworzenie 
transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regio
nu, wzmocnienie kompetencji językowych i kulturo wych 
oraz promowanie zaangażowania obywatelskiego, proce
sów mobilności i zainteresowania uczniów regionalnym 
rynkiem pracy.

Oprócz aktywnej pracy edukacyjnej nad tożsamością 
regionalną w szkołach w Görlitz i Zgorzelcu oraz jej 
pogłębiania w miejscach pamięci i podczas warsztatów*, 
realizowane są dodatkowe działania: teren Miejsca 
Pamięci rewitalizowany jest poprzez budowę nowej 
ścieżki edukacyjnej, powstaje audio przewodnik oraz roz
budowywane jest archiwum. Fundacja Pamięć, Eduka cja, 

ZDJĘCIE: WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE © JAKUB PUREJ ZDJĘCIE: WORCATION © JAKUB PUREJ
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Kultura pełni rolę partnera wiodącego dla pozostałych 
partnerów projektu, do których należą: Gmina Miejska 
Zgorzelec, Gmina Zgorzelec, Meetingpoint Music Messiaen e.V., 
Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal, Förder-
kreis Görlitzer Synagoge e.V. oraz Urząd Miasta Görlitz.

Przeniesienie baraku

Barak typu RLM 501 z czasów II wojny światowej, który 
obecnie znajduje się w Görlitz, niebawem będzie musiał 
zostać zdemontowany, bo w miejscu gdzie obecnie stoi 
planowana jest budowa. Będzie go jednak można oglądać 
w nowej lokalizacji, na Stalagu VIII A, dokąd trafi dzięki 
staraniom współpracujących ze sobą niemieckich i pol
skich partnerów; muzeów, władz i ekspertów. Po remon
cie i nadaniu mu w Polsce statusu obiektu zabytkowego, 
będzie służył jako dodatkowa przestrzeń wystawiennicza 
dla miejsca pamięci Stalag VIII A.

Biuro koordynacyjne ds. międzynarodowej pracy 
z młodzieżą GörlitzZgorzelec

Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen zostało wy
brane przez miasto Görlitz do koordynacji międzynaro
dowej pracy z młodzieżą w EuropaMieście. Biuro jest 
jednostką centralną PolskoNiemieckiej 
Współpracy Młodzieży dla miasta Görlitz oraz 
partnerem platformy Eurodesk, z pomocą której prowadzi 
doradztwo dla młodzieży w zakresie organizacji wyjaz
dów na rozmaite zagraniczne wolontariaty.

Od kilku lat Meetingpoint koordynuje również organi
zację polskoniemieckiego wakacyjnego projektu Kinder
miasto Zgorlitz. To jeden z pierw szych i największych 
polskoniemieckich projektów dla dzieci i młodzieży 
w bliźniaczym mieście.

* Wystawy, zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty oferowane 
są w językach polskim, niemieckim i częściowo w innych, m.in. 
angielskim

Meetingpoint Music Messiaen e.V. oraz Fundacja Pamięć, 
Edukacja, Kultura są aktywnymi członkami różnych sieci 
kontaktów, w tym między innymi: Platform of European 
Memory and Conscience, Towarzystwa PolskoNiemie
ckiego, Niemieckiej Komisji Grobów Wojennych, Saksoń
skiej Grupy Roboczej ds. Studiów nad Narodowym Socja
lizmem (sLAG) oraz uczestnikami spotkań pośredników 
kultury organizowanych przez Konsulat Generalny we 
Wrocławiu. Współpracują też ściśle z Polskim Instytutem 
Pamięci Narodowej, Centralnym Muzeum Jeńców Wojen
nych w ŁambinowicachOpolu, Saksońską Fundacją 
Miejsc Pamięci i innymi instytucjami naukowymi.

TEKST: ALEXANDRA GROCHOWSKI

ABY BYĆ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI NA TEMAT DZIAŁAŃ 
STOWARZYSZENIA ZACHĘCAMY DO ZAPISANIA SIĘ DO 
NASZEGO NEWSLETTERA: WWW.MEETINGPOINT-MUSIC-
MESSIAEN.NET/PL/NEWSLETTER

72
 DNI  
 MESSIAENA 

POLSKO-NIEMIECKA PRACA NA RZECZ PAMIĘCI



TEKST: SAMUEL WAGNER ZDJĘCIE: © JAKUB PUREJ

Europejskie 
Centrum Pamięć, 
Edukacja, Kultura

MUZYKA I PAMIĘĆ 

Wzajemne oddziaływanie estetyki i głębi znaczeń

Artystyczny przekaz muzyki jest niczym bezkresne mo
rze, w którym odnaleźć można zarówno poruszające 
dźwiękowo formy, jak głębię i ludzką ekspresję. Muzyka 
potrafi wzmagać intensywność doznań na wielu pozio
mach jednocześnie, jest niezwykle zmienna i niejedno
znaczna. Słychać to szczególnie w utworach muzycznych, 
powstających w warunkach ekstremalnych. Często wypeł
nia je duch i głębia znaczeń, które podczas słuchania 
zdają przenosić nas daleko poza wymiar ziemski, a także 
do głębi poruszyć emocjonalnie. 

I głównie na tych bezpośrednich wrażeniach, jakie 
utwory powstałe w bolesnych okolicznościach potrafią 
wywrzeć na słuchaczu, opierają się działania na rzecz ich 
popularyzacji. Silne emocje to także 
esencja Dni   Messiaena, festiwalu, któ
rego przekaz przekracza granice po
koleniowe i państwowe. Wszystkie  
te wartości szczególnie intensywnie 
przekazywane są podczas festiwalo
wych warsztatów muzycznych.  
Ich uczestnicy, z Polski i Niemiec, 
pozna ją genezę Messiaenowskiego 
Kwartetu na koniec czasu i kontekst 
utworów skomponowanych w po
dobnych okolicz nościach. Warsztaty 
tworzą prze strzeń dla  wspólnego 
eksperymentowania z muzyką, 
w zgodzie z międzykulturowym du
chem miejsca historycznej prapremie
ry. Wszyst ko to pozwala muzyce 
osiągnąć jeszcze głębszy wymiar,  
a uczestnikom zrozumieć ją w szers
zym kontekście. 

DOŚWIADCZYĆ MUZYKI - POKONAĆ 
LĘKI, WZBUDZIĆ NADZIEJĘ

▬ Polsko-niemieckie warsztaty dla 
młodzieży z regionu Görlitz i Zgo-
rzelca

Wiosną i latem 2020 roku mieszkańcy 
Görlitz i Zgorzelca mocno odczuli, jak 
duży wpływ na codzienne życie może 
mieć zamknięcie granicy, która tutaj 
dzieli także miasta. To współczesne 
poczucie obezwładniającej niepewno ści jakiego 
doświadczyli przywołuje wspomnienie innego, znacznie 
bar dziej skrajnego poczucia beznadziei jakie towarzy
szyło jeńcom wojennym uwięzionym w Stalagu VIII A.  
W ich przypadku opresyjna sytuacja w jakiej się zna leźli 

niosła ze sobą często bezpo średnie 
zagrożenie życia, przez co odczuwali 
oni permanentny strach przed 
śmiercią. 

Część utworów, skomponowa
nych w podobnych okolicznościach, 
zostanie wykonana w ramach koncer
tu kameralnego Pomimo! w ramach 
Dni Messiaena. O tym, po jakie środki 
muzyczne sięgali kompozytorzy tych 
dzieł, aby wyrazić swoje cierpienie, 
traktować będą warsztaty muzyczne 
dla młodzieży. Ich uczestnicy, pod
czas pracy z instruktorami, nie tylko 
zgłębią tajniki teorii, ale też 
wykorzystają tę wiedzę w praktyce, 
komponując nowy utwór muzyczny, 
w którym zawrą własne odczucia  
z okre su wiosennego zamknięcia 
granic. 
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Kościół pw. św. 
Bonifacego 

——

▬ Zespół 
EUROPA CHOR 
AKADEMIE 
GÖRLITZ

▬ Prof. Joshard 
Daus, dyrygent  

▬ Prof. dr hab. 
Wiesław Delimat, 
dyrygent 

Program 
dostępny będzie 
podczas koncertu 

Lęk i nadzieja w sakral-
nej muzyce chóralnej
Wprowadzenie do polsko-niemieckiego koncertu  
chóralnego

Katharina Schellenberg

Co to właściwie jest: ‚sakralna muzyka chóralna’?

W niemieckim obszarze językowym istnieje wiele różnych 
pojęć na określenie muzyki, która w jakiś sposób powią
zana jest z religią. Mówi się więc o muzyce sakralnej, reli
gijnej, duchowej czy kościelnej, nie rozgraniczając jednak 
wyraźnie tych pojęć od siebie, przez co często są one wy
korzystywane w sposób sprzeczny.

Nazwa ,muzyka sakralna’ wywodzi się od starego 
pojęcia musica sacra, które w dosłownym tłumaczeniu 
znaczy ‚muzyka święta‘. Dziś jednak, mówiąc o ‚muzyce 
sakralnej’ mamy na myśli zarówno muzykę deklarowaną 
jako ,święta’, jak również muzykę w jakiś sposób powią
zaną z religią, czyli każdy rodzaj muzyki niemieszczącej  
się w kategorii ‚świecka‘.

Terminu ,chór’, od chwili jego utworzenia, używano  
nie tylko na określenie grupy śpiewających ludzi, ale także 
jako nazwy miejsca  w kościele chrześcijańskim począt
kowo określano tym mianem prezbiterium, później także 
empo rę. Już we wczesnym chrześcijaństwie śpiew chóral
ny stanowił część liturgii. Pielęgnowany i rozwijany 
w para fiach i klasztorach, służył najczęściej jako element 
obrządku kościelnego. W V wieku papież Grzegorz I zebrał 
rozproszone pieśni chóralne, co dało początek używanej  
po dziś dzień nazwie ‚chorał gregoriański‘. Pieśni te, pier
wotnie monofoniczne, stały się bazą dla sakralnego 
i świeckie go średniowiecznego chóru wielogłosowego. 
Muzyka chóralna nie musiała już szukać uzasadnienia 
w religii. Poło żono kamień węgielny pod różnorodność 
wspólnot i dzieł chóralnych, jakie znamy dzisiaj.

ZDJĘCIE: ŚWIĘTO WIOSNY 2018 W KAUFHAUS, 
DEMIANIPLATZ W GÖRLITZ © PAUL GLASER
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A czym zajmuje się sakralna muzyka chóralna?

Jej tematy to przede wszystkim dwa pierwotne ludzkie 
uczucia: nadzieja na lepsze czasy i wdzięczność za nie. 
Chóralna muzyka sakralna konkretyzuje je w zachowa
niach wiernych: wzywaniu pomocy Boga lub bogów  
w potrzebie i strachu i śpiewach dziękczynnych kierowa
nych do Boga lub bogów w chwilach szczęścia. W religii 
chrze ścijańskiej tematy te w naturalny sposób utożsamia
ne są przede wszystkim z Jezusem Chrystusem: z jednej 
strony z nadzieją, którą wierzący wiążą z jego narodze
niem i zmartwychwstaniem, z drugiej zaś z bólem jego 
cierpienia.

Już same teksty psalmów, tak silne emocjonalnie, 
pozwalają pozbyć się strachu i narzekania. Służą temu 
także liczne pieśni wieczorne, w których wyrażony meta
forycznie strach przed ciemnością nocy, pozwala poradzić 
sobie z lękiem przed nieznanym, a czasem nawet ze stra
chem przed końcem życia. I tak jak spokój nocy obrazo
wać może wewnętrzny i zewnętrzny spokój ludzkości,  
tak samo opracowania muzyczne tych wieczornych wer
setów często zawierają w sobie nadzieję na pojednanie 
i bezpie czeństwo.

W chrześcijańskiej sakralnej muzyce wokalnej   
nie licząc dzieł na Wielki Tydzień  przeważa optymizm: 
na dzieja na pomoc Boga i pieśni pochwalne na jego cześć, 
radość z Jezusa, przynoszącego zbawienie i dobrą nowinę. 

Muzyczne interpretacje tych tematów były i są rów
nie liczne, jak interpretacje języka Biblii. Poszczególne 
języki formalne utworów muzycznych podlegają w swo
im stylu nie tylko odpowiednim „epokowym“ preferen
cjom, ale w ich obrębie również gustom poszczególnych 
kompozytorów  ten element kompozycji oczywiście 
może jeszcze ulegać zmianie i rozwijać się podczas proce
su twórczego. Wiele można przeczytać szczegółowo, za
równo na temat charakterystyki tonacji w kantatach Ba
cha czy też stosowaniu przez Schütza języka formalnego 
Burmeistera. Zebranie tych rozpraw w jedną wspólną 
maksymę, która miałaby odnieść się do całej muzyki sa
kralnej, wypełniłoby wiele książek, jeśli w ogóle można 
mówić o powodzeniu takiego zamiaru; podobnie jak  

muzykolog Clemens Kühn, należy zadać sobie pytanie,  
czy (ewentualnie) widoczne podobieństwa zewnętrzne 
różnych utworów muzycznych mogą oznaczać to samo  
w odniesieniu do ich treści. 

Jedyne co łączy wszystkich kompozytorów tego kon
certu to szacunek dla tekstu (quasi: prima le parole):  
ich muzyka powinna przede wszystkim służyć wyjaśnie
niu śpiewanego tekstu sakralnego. 

Ukształtowani w ten sposób kompozytorzy pochodzi
li najpierw z XVI wieku, kolebki wielogłosowego sakral
nego śpiewu chóralnego. Polskim pionierem w tamtym 
czasie był Wacław z Szamotuł, który jako pierwszy 
wydał poza granicami Polski kompozycje z dwoma swoimi 
motetami i skomponował pierwsze zachowane w Polsce 
dzieło na podwójny chór. Po stronie niemieckiej nie można 
z kolei pominąć Heinricha Schütza. Jego motety z Geist-
liche Chor-Music należą do najbardziej znaczących dzieł 
w protestanckiej muzyce kościelnej. Podobnie jak Mikołaj 
Zieleński w Polsce, Schütz był prekursorem szkoły we
neckiej w Niemczech. W tym miejscu należy też wspo
mnieć o jednym z ostatnich twórców późnego baro ku, 
Janie Sebastianie Bachu i jego dziele o niemal niewy
czerpanym wymiarze. To, że znamy dziś około 200 jego 
kantat kościelnych, to w dużej mierze zasługa pracy  
na stanowisku kantora i dyrektora muzycznego w Lipsku.  
W jej ramach zobowiązany był do napisania jednej kanta
ty na każdą niedzielę i każdy dzień świąteczny w roku 
kościelnym.

Nigdy jednak sakralna muzyka chóralna nie była tak 
różnorodna jak u schyłku XX wieku: kryzys tożsamości, 
w jakim znalazło się wielu kompozytorów najpóźniej  
po serializmie, stworzył podatny grunt dla wielu nowych, 
przede wszystkim indywidualnych, muzycznych doko
nań  dzieła Tintinnabuli Arvo Pärtsa i Sonorismus Krzy
sztofa Pendereckiego to tylko najbardziej znane tego 
przykłady.

Pärt, Penderecki, Messiaen, Schnebel, Kilar – tych 
wszystkich kompozytorów łączyła potrzeba poszukiwa
nia nowego wymiaru duchowości, który chcieli przenieść 
do sakralnej muzyki chóralnej. Podczas gdy ci pierwsi 

75
 DNI 
 MESSIAENA 

JUŻ SIĘ ZMIERZCHA — ES IST SCHON ABEND



zajmowali się głównie rozwojem ,nowej muzyki’,  Wojciech 
Kilar, znany przede wszystkim jako twórca muzyki film
owej, wpro wadził sakralną muzykę chóralną do sal kino
wych.  Jednym z przykładów adaptacji tego gatunku mu
zyki na potrzeby kina jest jego Agnus Dei z filmu „Król 
ostatnich dni“ z Christophem Waltzem. 

Co zostało z tego do dziś?

W każdym czasie i we wszystkich kulturach, sztuka i re  
ligia zawsze były ze sobą ściśle powiązane. Święty Augus
tyn zastanawiał się, czy pocieszenie duszy podczas 
słuchania chorału było zakorzenione w wierze, czy też  
w pięknie muzyki. Jak ujął to filozof Friedrich Schelling: 
Sztuko pomóż religii „uchwycić nieskończoność w skoń
czoności.” Ale czy ten związek czyni muzykę również 
‚religijną‘?

Często pomijane jest to, na co zwraca uwagę muzyko
log Rainer Bayreuther: tak jak podczas muzycznego 
doświadczenia postrzega się muzykę samą w sobie,  
tak w ‚doznaniu religijnym‘ nie doświadcza się religijnego 
znaczenia muzyki podczas jej słuchania lub tworzenia, 
ale nadal przede wszystkim samej muzyki! Nie ma zna
czenia, czy tekst ma podłoże religijne lub czy należy do 
gatunku religijnego. Muzyka pozostaje dziełem ludzkim, 
wykonywanym i postrzeganym przez człowieka. Według 
Bayreuthera muzyka staje się religijna dopiero w momen
cie postrzegania jej przez pojedynczego człowieka.  
To rzecz bardzo osobista i indywidualna, natomiast nie
koniecznie związana z religijnym charakterem utworu 
muzycznego.

Tak więc to od ciebie, drogi Czytelniku, zależy, jak 
 od  powiesz sobie na pytanie Augustyna. To od ciebie,  
a nie od religii czy intencji religijnych kompozytorów 
zależy, co przeżyjesz na tym koncercie chóralnym. 

ZDJĘCIE: WNĘTRZE KOŚCIOŁA PW. ŚW. BONIFACEGO W ZGORZELCU
© RICARDALOVESMONUMENTS

Prof. Joshard  
Daus, dyrygent

Założyciel EUROPA CHOR AKADE
MIE GÖRLITZ, prof. Joshard Daus 
ukończył studia na kierunku edukacja 
muzyczna oraz dyrygentura w Ham
burgu. Był Dyrektorem Muzycznym 
Uniwersytetu w Moguncji oraz dyrek
torem chóru Filharmonii Monachij
skiej. 

Do dziś pozostaje spiritus movens 
Akademii. Studiuje wszystkie jej 
dzieła i sam dyryguje koncertami.
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ZDJĘCIE: © DOMINIK ODENKIRCHEN
ZDJĘCIE: Z ARCHIWUM PRYWATNEGO

Prof. Joshard  
Daus, dyrygent

Założyciel EUROPA CHOR AKADE
MIE GÖRLITZ, prof. Joshard Daus 
ukończył studia na kierunku edukacja 
muzyczna oraz dyrygentura w Ham
burgu. Był Dyrektorem Muzycznym 
Uniwersytetu w Moguncji oraz dyrek
torem chóru Filharmonii Monachij
skiej. 

Do dziś pozostaje spiritus movens 
Akademii. Studiuje wszystkie jej 
dzieła i sam dyryguje koncertami.

Prof. dr hab.  
Wiesław Delimat,  
dyrygent
Wiesław Delimat jest dyrygentem  
i organistą, profesorem i kierowni
kiem Katedry Muzyki Kościelnej  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. Jako dyrygent, kamera
lista i organista koncertował w więk
szości krajów Europy, a także w USA, 
 Japonii, Chinach i Izraelu. Współ
pracuje z wieloma zespołami chóral
nymi i orkiestrowymi, koncertując 
oraz dokonując nagrań radiowych  
i pły towych. Jest laureatem wielu 
 zaszczytnych wyróżnień, z których 
najważniejszym jest Order św. Sylwe
stra nadany przez Papieża Benedykta 
XVI.
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EUROPA CHOR  
AKADEMIE  
GÖRLITZ
Założona w Görlitz, w styczniu 2017 roku 
EUROPA CHOR AKADEMIE GÖRLITZ 
zrzesza profesjonalnych śpiewaków 
z całej Europy, którzy pod przewodnict
wem prof. Josharda Dausa, pracują w na
szym mieście nad wielkimi dziełami euro
pejskiej muzyki chóralnej. Próby chóru 
odbywają się w Europejskim Centrum 
Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu. 
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M E IS T E R G O L D S C H M IE D E S E IT 1 9 2 7

BERLINER STR. 15
02826 GÖRLITZ

KORNMARKTCENTER
02625 BAUTZEN

SPONSORZY
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Zapraszamy Państwa
serdecznie do 

naszego salonu.

Augenoptik Thomas Wünsche 
Jakobstraße 4a
02826 Görlitz

www.brendel-law.de
Telefon: 03581/ 66 75 95 0
Jakobstraße 5a, 02826 Görlitz

• Prawo gospodarcze
• Prawo upadłościowe i naprawcze
• Ochrona danych osobowych
• Sprawy transgraniczne

SPONSORZY
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Wir suchen Sie!
Zahlenjongleure und Steueroptimierer 
brauchen Unterstützung und holen 
Sie auf die L+P Bühne! 

Jetzt bewerben und Teil der Crew werden.  

LEHLEITER + PARTNER
DIE STEUERBERATER

www.lehleiter.de | Emmerichstraße 51, 02826 Görlitz, Telefon 03581-48400, info@lehleiter.de
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Unser 
Wissen 
   ist Ihr 
Gewinn

Laut Focus Money 
eine der besten 

Steuerberatungs- 
kanzleien 

Deutschlands

Wir suchen Sie!
Zahlenjongleure und  

Steueroptimierer brauchen 
Unterstützung und holen 

Sie auf die L+P Bühne!

Jetzt bewerben und Teil der Crew werden.

Grippe statt
Festival.

Nicht alles ist planbar, aber die Absicherung deines Einkommens. 
Im undurchsichtigen Ge� echt der Finanz- und Vorsorgeprodukte � nden wir aus dem 
Angebot einer Vielzahl namhafter Anbieter genau das Produkt, welches am besten zu 
deiner persönlichen Zukunftsplanung passt. Starte jetzt mit der richtigen Vorsorge!

RZ_Select_Festival_210x297_personalisiert_0319_v2.indd   1 25.03.19   18:07

swisslife-select.de

Finanzberater Ekkehard Schulze
selbstständiger Handelsvertreter 
für Swiss Life Select 

Obermarkt 7 · 02826 Görlitz
Telefon: 03581/87760
Mobil: 0171-3313005

ekkehard.schulze@swisslife-select.de

Nicht alles ist planbar, aber die Absicherung deines Einkommens. Im undurchsichtigen 
Gefl echt der Finanz- und Vorsorgeprodukte fiinden wir aus dem Angebot einer Vielzahl 
namhafter Anbieter genau das Produkt, welches am besten zu deiner persönlichen
Zukunftsplanung passt. Starte jetzt mit der richtigen Vorsorge!

SPONSORZY
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ORG/LICENSES/BY/2.0), VIA WIKIPEDIA COMMONS ; WNĘTRZE KOŚCIOŁA PW. 
ŚW. BONIFACEGO, ZGORZELEC (S. 76): RICARDALOVESMONUMENTS, CC 
BY-SA 4.0 (HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0), VIA 
WIKIMEDIA COMMONS
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Nadburmistrz 
Miasta Görlitz, 
Octavian Ursu

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY

FUNDATORZY

Burmistrz Miasta 
Zgorzelec,  
Rafał Gronicz
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