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Penderecki
I, II, III, IV, V, VII, VIII  
symfonia
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Pisarzem jest si! z tego, co si! przeczyta"o  
i prze#y"o. Kompozytorem jest si! z tego, 
czego si! wys"ucha"o i prze#y"o. „Pisz$c 
symfoni!, trzeba mie% &wiadomo&%, co by"o 
wcze&niej” – stwierdza Krzysztof Penderec-
ki i wyznaje: „Si!gam po form! symfonii, 
aby wch"on$%, przetworzy% do&wiadczenie 
naszego wieku”. Dla Gustava Mahlera sym-
fonia by"a budowaniem &wiata na wszystkie 
dost!pne sposoby. Dla Pendereckiego sym-
fonia, jako forma muzyczna, jest ark$ – na-
rz!dziem i symbolem ocalenia. Jak zauwa#y" 
nieod#a"owany Andrzej Ch"opecki: „Gdy 
Penderecki podnosi wag! symfonii jako naj-
istotniejszej formy muzycznej, przez któr$ 
wyra#a si! duch czasu, dokonuje historycz-
nego wyboru. Wyboru swojej historii. Histo-
rii swej muzyki i historii swej osoby”. 

Pierwsz$ symfoni! napisa" w 1973 roku, 
maj$c ju# czterdzie&ci lat, olbrzymi dorobek 
i kilka zwrotów estetycznych za sob$. Jak 
sam mówi", przekroczy" wtedy smug! cienia, 
podj$" prób! podsumowania dwóch dekad 
radykalnych poszukiwa' i t!sknoty za now$ 
kosmogoni$. 

Od momentu przekroczenia symfonicznej 
smugi cienia min!"o czterdzie&ci lat – drugie 
twórcze #ycie, które zaowocowa"o siedmio-
ma symfoniami i jedn$ quasi-symfoni$ – 
kantat$ „Powia"o na mnie morze snów… 
Pie&ni zadumy i nostalgii”. Ostatnia z uko'-
czonych symfonii nosi numer VIII, bowiem 
VI wci$# jest na warsztacie. W planach jest 
jeszcze IX symfonia. Penderecki, nawi$zu-

j$c do biogra(i symfonicznych tytanów, jak 
Beethoven czy Mahler, chce uciec przed 
„kl$tw$ dziesi$tej symfonii”. Roboczy tytu" 
szóstej – „Elegia na umieraj$cy las” – brzmi 
jak „Anty-Pastoralna”; w potencjalnym sko-
jarzeniu z VI „Pastoraln$” Beethovena trwa 
wieczna dyskusja nowej muzyki z tradycj$.

Ka#da z symfonii Pendereckiego ma swoj$ 
histori! – cel zamówienia, okoliczno&ci po-
wstania i prawykonania. Wiele wyja&niaj$ 
podtytu"y: „Korea'ska” to V symfonia, napi-
sana na 50-lecie wyzwolenia Korei spod oku-
pacji japo'skiej. „Siedem bram Jerozolimy” 
to VII symfonia, pocz!ta jako oratorium na 
3000-lecie tego miasta trzech religii. „Pie&ni 
przemijania” to symfonia VIII; „Bo#onaro-
dzeniowa” – II. Dla uczczenia 200-lecia Re-
wolucji Francuskiej powsta"a IV symfonia 
– „Adagio”. III symfoni! zamówili organiza-
torzy festiwalu w Lucernie z okazji 50-lecia 
ich orkiestry. 

Niezale#nie od powodu powstania dzie", 
symfoniczna chronologia Pendereckiego od-
zwierciedla rozwój jego wyobra)ni, zaintere-
sowa' muzycznych i inspiracji literackich. 
Od „limitowanego” chaosu sonorystycznego 
(I symfonia), do neoromantycznych harmo-
nii i nieko'cz$cej si! melodii, pod$#aj$cej 
za rytmem i klimatem niemieckich wierszy  
o drzewach (VIII). Od monarchii instru-
mentów, do królestwa g"osów solowych  
i chóralnych. 

Symfonie autora „Diab"ów z Loudun” 
by"y wykonywane na ca"ym &wiecie, a tak#e 
nagrywane, ale do tej pory nikt nie wyda" 
kompletu tych utworów. Tak$ historyczn$ 
rejestracj! i edycj! zawdzi!czamy polskiej 

wytwórni Dux. To najwi!ksze i najbardziej 
presti#owe przedsi!wzi!cie w jej dziejach; 
duma szefów i najwspanialsze zwie'cze-
nie obchodów dwudziestolecia (rmy, jak 
równie# prezent na 80. urodziny Mistrza  
z Lus"awic. Trzy lata planowania, prób, sesji 
nagraniowych w ró#nych miejscach: radio-
wym Studiu S1, (lharmonii w Bydgoszczy, 
Bazylice Naj&wi!tszego Serca Jezusa w War-
szawie. Czterech realizatorów; pracoch"onny 
monta# obszernego materia"u i w efekcie 
– &wietna jako&% d)wi!ku; oddech liryzmu 
i fala monumentalizmu, w zale#no&ci od  
potrzeb oddane w przestrzeni akustycznej.

To tak#e poniek$d nagranie kanoniczne, 
bowiem w roli dyrygenta wyst$pi" sam kom-
pozytor. Drugim bohaterem nagrania jest 
Sinfonia Iuventus – orkiestra dzia"aj$ca pod 
patronatem Ministerstwa Kultury, a z"o#ona 
z najlepszych absolwentów i studentów pol-
skich uczelni muzycznych. Dojrza"o&% lidera 
i m"odzie'czy zapa" zespo"u da"y &wietny 
efekt. Sam Penderecki uwa#a te nagrania za 
najlepsze z istniej$cych. Podkre&la profesjo-
nalizm i zara)liw$ energi! m"odego poko-
lenia; idealne po"$czenie emocji i precyzji. 
M"odzi instrumentali&ci z entuzjazmem wy-
powiadaj$ si! o atmosferze pracy, o zaufaniu, 
jakim obdarzy" ich Maestro, o zdobytych 
bezcennych do&wiadczeniach.

Nie by"oby tak &wietnego wykonania VII  
i VIII symfonii, gdyby nie udzia" chóru Ope-
ry i Filharmonii Podlaskiej w Bia"ymstoku, 
perfekcyjnie przygotowanego przez Violett! 
Bieleck$. W dwóch ostatnich symfoniach 
g"ówn$ my&l przekazuj$ &piewacy solowi,  
a do nich Penderecki zawsze mia" szcz!&cie. 
Interpretacje Izabelli K"osi'skiej, Agnieszki 
Rehlis, Wojtka Gierlacha, *omasa Bauera  
i pozosta"ych zapadaj$ w uszy i w pami!%. 

Po wys"uchaniu pot!#nej dawki prawie 
pi!ciu godzin muzyki symfonicznej Pen- 
dereckiego pozostaje dyskomfort i niedo-
syt. Tak bardzo brakuje symfonii z nume-
rem VI, aby arka mog"a spokojnie p"yn$% 
dalej. |
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