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wzbogacając aparat wykonawczy dzieła o organy oraz 
dwa rzadkie instrumenty: sarusofon oraz tonitruon 
(zaprojektowany przez Paderewskiego instrument per-
kusyjny imitujący niskie, szeleszczące dźwięki i grzmoty).
 Architektonika dzieła bazuje na silnych kontrastach 
wyrazowych oraz nieustannie przeplatających się prze-
ciwstawnych motywach: począwszy od motywu przemocy, 
skończywszy na wyimkach z Mazurka Dąbrowskiego, 
symbolizujących ostateczne zwycięstwo polskiego narodu. 
 Część pierwszą rozpoczyna krótki wstęp wprowadza-
jący słuchacza w świat burzliwych emocji, podszytych 
dramatem i gwałtownością. Główny czynnik odpowiada-
jący za rozwój narracji wspomnianego epizodu stanowią 
rozbudowane zwroty chromatyczne i brak wyraźnego 
podziału na segmenty typowe dla klasycznego alle-
gra sonatowego. Część niespodziewanie wieńczy krótki, 
monumentalny, akordowy epizod, wzmocniony przez 
partię organową. 
 Część druga ma charakter melancholijny i nieco ele-
gijny, jednak wyrazowo daleko jej do sielanki czy beztro-
ski. Mimo pozornego spokoju, wyrażonego poprzez dłu-
gie odcinki melodyczne, pojawiający się motyw przemocy 
konsekwentnie wprowadza nie dający o sobie zapomnieć 
nastrój napięcia i niepewności. Poza rozbudowaną melo-
dyką, dla tej części równie istotne są złożone zwroty 
chromatyczne i zaawansowane modulacje.
 Część trzecia, przez wielu muzykologów uznawana 
jest za utwór niemal autonomiczny czy też poemat 
symfoniczny. Ten z kolei epizod stanowi egzemplifikację 
walki nadziei na wolność z brutalnie studzącą wyzwo-
leńcze nastroje przemocą i bezwzględnością. Dające 

chwilowe odprężenie zawieszenia narracji oraz pojawia-
jące się motywy Mazurka Dąbrowskiego stają w opo-
zycji do przewodniego dla Symfonii motywu przemocy 
oraz marsza żałobnego. Ostatecznie jednak to optymi-
styczne, podszyte myślą o rychłej niepodległości emo-
cje triumfują, co dobitnie wyraża monumentalna koda 
wieńcząca dzieło.
 Warto zaznaczyć, iż niniejsze nagranie w maksy-
malnie wierny sposób oddaje zapisane przez kompozy-
tora w partyturze interpretacyjne wskazówki. Dyrygent, 
Bohdan Boguszewski, zdecydował się na wykorzystanie 
trzech sarusofonów i tonitruonu. Co więcej, w kantyle-
nowym fragmencie II części Bohdan Boguszewski, zgod-
nie z zaleceniami Paderewskiego, powierzył wykonanie 
kantylenowego odcinka całej sekcji pierwszych skrzypiec, 
a nie (jak ma to miejsce w wielu nagraniach) wyłącznie 
koncertmistrzowi.

Dariusz Marciniszyn

Postać, działalność kompozytorska, artystyczna oraz 
polityczna Ignacego Jana PADEREWSKIEGO (1860–
1941) utożsamiane są z jego ogromną miłością do Pol-
ski. Paderewski już na wczesnym etapie swojej edukacji 
wykazywał żywe zainteresowanie działalnością zarówno 
kompozytorską jak i wirtuozowską. Mimo iż studia pia-
nistyczne rozpoczął stosunkowo późno (dopiero w wieku 
24 lat wstąpił do wiedeńskiej klasy legendarnego piani-
sty i pedagoga, Teodora Leszetyckiego), jego wrodzony 
talent i chęć nadrobienia warsztatowych zaległości 
sprawiły, że już trzy lata później z powodzeniem zade-
biutował na wiedeńskiej estradzie. W kolejnych latach 
Paderewski odniósł szereg spektakularnych sukcesów, 
w niewiarygodny sposób łącząc pełną sukcesów karierę 
estradową z kompozytorską. Po wybuchu I wojny świato-
wej, artysta, będąc w pełni świadomym swojej wysokiej 
pozycji w świecie muzycznym, konsekwentnie ją wyko-
rzystywał, działając na rzecz odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Jako członek Komitetu Narodowego Polski, 
wielokrotnie przekonywał prominentnych polityków (m.in. 
w Stanach Zjednoczonych) o tym, jak wielkie znaczenie 
dla europejskiego porządku ma suwerenność i niezależ-
ność Polski. W 1918 roku, po zakończeniu wojny, powró-
cił do kraju, gdzie czynnie działał w sprawie uformowa-
nia rządu niepodległej Ojczyzny.
 Paderewski swoje głębokie zaangażowanie patrio-
tyczne równie chętnie wyrażał także na gruncie kom-
pozytorskim. Tworząc utwory fortepianowe wielokrotnie 
inspirował się najsłynniejszymi polskimi tańcami i pie-
śniami (Krakowiak fantastyczny op. 14 nr 6, Polonez 
H-dur op. 9 nr 6, Fantazja polska gis-moll op. 19), 

a także kolorytem wybranych regionów ojczyzny (Album 
tatrzańskie op. 12). Ponadto, język muzyczny Paderew-
skiego pełen jest zwrotów symbolizujących melancholię 
oraz tęsknotę za wolną i suwerenną Polską, co najpeł-
niej ilustruje melodyka II części Sonaty fortepianowej 
es-moll op. 21 oraz II część Koncertu fortepianowego 
a-moll op. 17.
 Niewątpliwie jednak, za szczytowe osiągnięcie twórcy, 
bezpośrednio powiązane z losami Polski oraz ideą 
dążenia do jej niepodległości, uznać należy utrwaloną 
na niniejszej płycie Symfonię h-moll op. 24 „Polo-
nia”. Paderewski, chcąc spektakularnie upamiętnić 40. 
rocznicę wybuchu powstania styczniowego, postanowił 
skomponować monumentalne dzieło będące hołdem 
dla bohaterstwa powstańców, a zarazem obrazujące 
trudną sytuację polskiego narodu. Prace nad Symfonią 
rozpoczął w 1903 roku (w 40. rocznicę wybuchu powsta-
nia), jednak z uwagi na jej rozmiary oraz zobowiązania 
estradowe, ukończył ją dopiero w 1908 roku. Pierwszy 
raz utwór został wykonany w Bostonie 12 lutego 1909 
roku przez Boston Symphony Orchestra pod dyrekcją 
Maksa Fiedlera. Rok później dzieło zostało zaprezento-
wane we Lwowie podczas zjazdu muzyków polskich upa-
miętniającego 100. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. 
Tym polskim prawykonaniem dyrygował Henryk Opieński.
 Choć utwór jest dość mocno osadzony w konwencji 
systemu dur-moll, wprowadzone przez kompozytora 
rozbudowane zwroty chromatyczne i złożone modulacje 
sprawiają, iż zdecydowanie bliżej mu do muzycznego 
modernizmu. Paderewski, tworząc Symfonię op. 24 
zdecydował się na dość oryginalną instrumentację, 
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modernism. Paderewski, creating the Symphony, Op. 24, 
decided on quite original instrumentation, enriching 
it with organ and rare instruments: three contrabass 
sarrusophones and tonitruon (a percussion instrument 
designed by Paderewski imitating low, rustling sounds 
and thunders).
 The structure of the work is based on strong expres-
sive contrasts and constantly interwoven opposing 
motifs: from the motif of violence to impressions from 
the Dąbrowski’s Mazurka, symbolising the final vic-
tory of the Polish nation. The first movement begins 
with a short introduction famliarising the listener with 
a world of turbulent emotions, with underlying drama 
and violence. The main factor responsible for the devel-
opment of the narrative of the first movement are 
extensive chromatic phrases and the lack of a clear 
division into segments, typical of the classical sonata 
allegro. The movement unexpectedly ends with a short, 
monumental chordal episode, enhanced by the organ 
part. The second movement is melancholic and some-
what elegiac, but clearly far from idyll or lightheart-
edness. Despite the apparent calm, expressed through 
long melodic sections, the emerging motive of violence 
consistently introduces the insistent mood of tension 
and uncertainty. In addition to extensive melodies, com-
plex chromatic phrases and advanced modulations are 
equally important for this movement.
 The third movement is considered by many musi-
cologists to be almost an autonomous work or a sym-
phonic poem. This movement, in turn, is an example 
of the struggle of hope for freedom with violence 

and ruthlessness, brutally suppressing liberation moods. 
Suspensions of the narrative and the emerging motifs 
of Dąbrowski’s Mazurka, bringing a temporary relief, 
are in opposition to the main theme of the Symphony – 
the theme of violence and a funeral march. However, 
it is the optimistic emotions with an underlying thought 
of imminent independence that eventually triumph, 
which is clearly expressed by the monumental code that 
crowns the work.
 It is worth noting that the present recording reflects 
the performance indications written by the composer 
in the score in the most faithful way. The conductor, 
Bohdan Boguszewski, decided to use three contra-
bass sarrusophones and a tonitruon. What is more, 
in the cantilena fragment of the second movement, 
Boguszewski, in accordance with Paderewski’s recom-
mendations, entrusted the cantilena part to the entire 
section of the first violins, and not (as is the case 
in many recordings) only to the concertmaster.

Dariusz Marciniszyn

Ignacy Jan PADEREWSKI (1860–1941) and his 
composing, artistic, and political activities are identi-
fied with his great love for Poland. Already at an early 
stage of his education, Paderewski showed a keen 
interest both in compositional and virtuoso activi-
ties. Although he began his piano studies relatively 
late (he was already 24 when he entered the Viennese 
class of legendary pianist and teacher Teodor Lesze-
tycki), his innate talent and desire to catch up on his 
technical deficiencies made him successfully debut at 
the Viennese stage only three years later. In the follow-
ing years, Paderewski achieved a number of remarkable 
successes, combining a flourishing stage career with 
composing, which was an uncommon feat. After the 
outbreak of World War I, the artist, being fully aware 
of his high position in the music world, would consist-
ently take advantage of it, supporting the actions aimed 
at regaining independence by Poland. As a member of 
the Polish National Committee, he would repeatedly 
convince prominent politicians (including in the United 
States) about the importance of Poland’s sovereignty 
and independence for the European order. In 1918, after 
the end of the war, he returned to the country, where he 
actively participated in the formation of the government 
of an independent homeland.
 Paderewski would also express his firm patriotic com-
mitment through composing. While creating piano works, 
he was often inspired by the most famous Polish dances 
and songs (Cracovienne Fantastique, Op. 14 No. 6, Polo-
naise in B major, Op. 9 No. 6, Polish Fantasy in G-sharp 
minor, Op. 19) as well as by the atmosphere of selected 

regions of the homeland (Tatra Album, Op. 12). In addi-
tion, Paderewski’s musical language is full of phrases 
symbolising melancholy and longing for an independent 
and sovereign Poland, which is best illustrated by the 
melody of the second movement of the Piano Sonata 
in E-flat minor, Op. 21 and the second movement 
of the Piano Concerto in A minor, Op. 17.
 However, the Symphony in B minor, Op. 24 “Polo-
nia,” recorded on the present album, is undoubtedly 
to be considered the pinnacle achievement of the art-
ist directly related to the fate of Poland and the idea 
of striving for its independence. Paderewski, willing 
to spectacularly commemorate the 40th anniver-
sary of the outbreak of the January Uprising, decided 
to compose a monumental work paying a tribute 
to the heroism of the insurgents; another motivation 
was to illustrate the difficult situation of the Polish 
nation. He began working on the Symphony in 1903 (on 
the 40th anniversary of the outbreak of the uprising), 
but due to its size and stage obligations, he did not fin-
ish it until 1908. The piece was performed for the first 
time in Boston on 12 February 1909 by the Boston 
Symphony Orchestra under the direction of Max Fie-
dler. A year later, the work was presented in Lviv dur-
ing a congress of Polish musicians commemorating 
the 100th anniversary of the birth of Fryderyk Chopin. 
The Polish premiere was conducted by Henryk Opieński.
 Although the work is quite deeply rooted in the con-
vention of the major-minor system, the extensive chro-
matic phrases and complex modulations introduced 
by the composer make it seem to be closer to musical 
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композитором розбудовані хроматичні звороти 
і складні модуляції доводять, що йому, без сумніву, 
ближче до музичного модернізму. Падеревський, 
створюючи Симфонію оп. 24 наважився застосувати 
досить оригінальну інструментовку, збагативши 
оркестр органом та двома рідкісними інструментами: 
сарусофоном і тонітруоном (ударний інструмент, 
запроектований Падеревським, що імітує низькі, 
шелесткі звуки та грім).
 Архітектоніка твору основана на потужних 
експресивних контрастах та на полярних мотивах, 
які постійно переплітаються: починаючи від теми 
насильства до фрагментів Мазурки Домбровського, 
що символізують остаточну перемогу польського 
народу.
 Перша частина починається з короткого вступу, 
який вводить слухача у світ бурхливих емоцій, 
доповнених драматизмом та імпульсивністю. 
Основним фактором, що відповідає за розвиток 
нарації згаданого епізоду, є розбудовані хроматичні 
звороти та відсутність чіткого поділу на сегменти, 
характерні для класичного сонатного алегро. Частину 
несподівано увінчує короткий монументальний 
акордний епізод, підсилений партією органу.
 Друга частина має меланхолічний та дещо 
елегійний характер, але їй далеко від ідилії чи 
безтурботності. Незважаючи на очевидний спокій, 
виражений у довгих мелодійних епізодах, мотив 
насильства, що з’являється, послідовно створює 
атмосферу напруженості та невизначеності. Окрім 
розбудованої мелодики, для цієї частини дуже 

суттєвими є складні хроматичні звороти та розвинуті 
модуляції.
 Третю частину багато музикознавців вважають 
майже автономним твором або симфонічною 
поемою. Цей епізод, у свою чергу, є прикладом 
боротьби надії на свободу проти насильства та 
нещадності, що брутально гальмують визвольні 
настрої. Призупинення наративу, що дозволяє 
на мить розпружитись, та фрагменти Мазурки 
Домбровського, що з’являються, знаходяться у про-, що з’являються, знаходяться у про-
тистоянні до головної для Симфонії теми насильства 
та похоронного маршу. Остаточно, однак, тріумфують 
оптимістичні емоції, пронизані думкою про неминучу 
незалежність, і це чітко демонструє монументальна 
кода, яка завершує твір.
 Варто зазначити, що цей запис максимально 
відображає вказані композитором у партитурі 
інтерпретаційні  вказівки.  Диригент Богдан 
Богушевський вирішив використати три сарусофони 
та тонітруон. Більше того, у кантиленному фрагменті 
ІІ частини Богдан Богушевський, відповідно до 
рекомендацій Падеревського, доручив виконати 
кантиленовий відрізок усій групі перших скрипок, 
а не (як це має місце в багатьох записах) лише 
концертмейстеру.

Даріуш Мірцінішин

Постать Ігнація Яна Падеревського (1860–1941), його 
композиторська, виконавська і політична діяльність 
утотожнюються з його палкою любов›ю до Польщі. 
Вже у ранній період своєї освіти Падеревський 
проявляв велике зацікавлення д іяльніс тю 
і композиторською, і виконавською. Незважаючи на 
те, що гру на фортепіано почав вивчати відносно 
пізно (лише у віці 24 років вступив до віденського 
класу легендарного піаніста і педагога Теодора 
Лешетицького), його вроджений талант і бажання 
надолужити відставання у майстерності призвели 
до того, що через три роки він успішно дебютував 
на віденській сцені. У наступні роки Падеревський 
досягнув вражаючих успіхів, неймовірним способом 
поєднуючи переповнену успіхів сценічну кар’єру 
з композиторською. Після початку Першої світової 
війни митець, повністю усвідомлюючи свою 
високе становище у світі музики, послідовно 
використовував його, працюючи у напрямку 
повернення Польщі незалежності. Будучи членом 
Польського національного комітету, він неодноразово 
переконував видатних політиків (у тому числі у США) 
у тому, наскільки важливими для європейського 
порядку є суверенітет та незалежність Польщі. 
У 1918 році, після закінчення війни, він повернувся 
до батьківщини і брав активну участь у формуванні 
уряду незалежної Польщі.
 С в о ї  глиб о к і  п ат р і о т и чн і  п е р е конання 
Падеревський охоче виражав у власних композиціях. 
Працюючи над фортепіанними творами, він часто 
надихався відомими польськими танцями та 

піснями (Фантастичний краков›як op. 14 nr 6, 
Полонез H-dur op. 9 nr 6, Польська фантазія gis-gis-
-moll op. 19), а також колоритом вибраних регіонів 
(Альбом Татр op. 12). Більше того, музична мова 
Падеревського наповнена фразами, що символізу-
ють меланхолію та тугу за вільною та суверенною 
Польщею, а це найкраще демонструє мелодика II 
частини Фортепіанної сонати es-moll op. 21, а також 
II частина Фортепіанного концерту a-moll op. 17.
 Безперечно, однак, за найвище досягнення 
композитора, безпосередньо пов’язане з долею 
Польщі та ідеєю прагнення до її незалежності, 
треба вважати записану на цьому компакт-диску 
Симфонію сі мінор оп. 24 «Полонія». Падеревський, 
бажаючи по-особливому відзначити 40-ву річницю 
початку Січневого повстання, вирішив створити 
монументальний твір, який був би вшанував героїзм 
повстанців і одночасно відобразив важке становище 
польського народу. Падеревський очав працювати 
над Симфонією у 1903 році (до 40-ї річниці спалаху 
повстання), але враховуючи її масштаб та власні 
концертні плани, закінчив її лише в 1908 році. 
Вперше твір прозвучав у Бостоні 12 лютого 1909 року 
у виконанні Бостонського симфонічного оркестру 
під диригуванням Макса Фідлера. Наступного року 
Симфонію було за презентовано у Львові підчас з’їзду 
польських музикантів, присвяченому 100-річчю від 
дня народження Фридерика Шопена. Цією польською 
прем ‹єрою диригував Генрик Опєньскі.
 Незважаючи на те, що твір досить міцно 
базується на мажоро-мінорній системі, впроваджені 



10 11

sarusofony. Richarda Bobo, artystę instrumentalistę gra-
jącego na nich, znalazłem w Stanach Zjednoczonych, jest 
tam fagocistą i kontrafagocistą w dwóch amerykańskich 
filharmoniach: Tulsa Symphony Orchestra w stanie 
Oklahoma i Symphony of Northwest Arkansas. Richard 
Bobo dzięki uprzejmości właściciela instrumentu Richar-
d’a Meek’a nagrał w tej symfonii partie sarusofonów, 
które wzbogaciły kolorystykę tej znakomitej kompozycji. 
 Tak więc nagranie Symfonii „Polonia” jest pięk-
nym przykładem zaangażowania i wspaniałej 

międzynarodowej współpracy artystów z Ukrainy, Polski 
oraz Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz chylę przed 
Nimi czoła, serdecznie im dziękując.
 Realizacja tego przedsięwzięcia okazała się moż-
liwa dzięki sponsoringowi wyjątkowych instytucji 
i wielu osób, którzy uwierzyli w to przedsięwzięcie, 
a którym za wsparcie szczególnie pięknie na kartach 
tego CD – dziękuję.

Z najwyższym poszanowaniem
Bohdan Boguszewski

“I did not come for dignity, fame, and honours, but 
to serve, yet not to any party. I respect all parties, but 
I will not belong to any. There should be one party: 
Poland – and that one I will serve until my death.”

Ignacy Jan Paderewski 
Warsaw, January 1, 1919

For me, Paderewski’s words are not only words of a free 
artist – I understood their depth only after I had been 
given the chance to conduct and then record his bril-
liant work. The first two performances of the Symphony 
in B minor fascinated me; I was on a continuous dis-
covery journey into this outstanding composition. Dur-
ing the third performance at the Contrasts festival in 
Lviv, I experienced something special – it turned out 
that the music enclosed in the Symphony’s score was 
leading me and I was leading the orchestra; everything 

seemed so obvious. After the concert, in a conversation 
with the director of the Lviv Philharmonic, Volodymyr 
Sivokhip, I joked that only now could I record this sym-
phony – he replied that it was a very good idea!
 The recording has been released thanks to 
the Sacrum Non Profanum International Music Festival. 
Since 2010 – on the 200th anniversary of Fryderyk Cho-
pin’s birth – the festivals have been dedicated mainly 
to one composer. In the following years, the output 
of Marek Jasiński, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof 
Penderecki, Wojciech Kilar, Karol Szymanowski, and 
Witold Lutosławski were presented. In 2017, we admired 
the work of Andrzej Panufnik. It was in that year 
that the guest of honour of the festival was the wife 
of the late composer – Lady Camilla Panufnik, from 
whom I received a letter at the end of the festival. In the 
closing words, she wrote, among others: … I hope that 
in the next year, 2018, the Festival will have success 

„Nie przyjechałem po dostojeństwa, sławę i zaszczyty, 
lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję 
wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. 
Stronnictwo powinno być jedno: Polska – i temu jed-
nemu służyć będę do śmierci.”

Ignacy Jan Paderewski
Warszawa, styczeń 1919 roku

Słowa Paderewskiego są dla mnie słowami nie tylko 
wolnego artysty – głębię ich zrozumiałem, gdy dane 
mi było poprowadzić, a następnie nagrać Jego genialne 
dzieło. Pierwsze dwa wykonania Symfonii były dla 
mnie fascynacją i ciągłym odkrywaniem tej wybitnej 
kompozycji. Podczas trzeciego wykonania na lwowskim 
festiwalu Kontrasty, doznałem czegoś wyjątkowego – 
okazało się, że to sama muzyka zawarta w partyturze 
symfonii prowadziła mnie – ja Orkiestrę Narodowej 
Filharmonii Lwowskiej, a wszystko wydawało się takie 
oczywiste! Po koncercie w rozmowie z dyrektorem fil-
harmonii Wołodymyrem Sywohipem zażartowałem, że 
dopiero teraz mógłbym nagrać tę symfonię – odpowie-
dział: Jest to bardzo dobry pomysł! Nagranie ukazało 
się za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 
Sacrum Non Profanum. Od 2010 roku – w 200. rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina – festiwale były poświęcane 
głównie jednemu kompozytorowi. W kolejnych latach 
prezentowana była twórczość: Marka Jasińskiego, Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, 
Wojciecha Kilara, Karola Szymanowskiego oraz Witolda 
Lutosławskiego. W 2017 roku podziwialiśmy twórczość 

Andrzeja Panufnika. W tym to właśnie roku gościem 
honorowym festiwalu była żona śp. kompozytora – Lady 
Camilla Panufnik, od której na zakończenie festiwalu 
otrzymałem list. W słowie kończącym napisała do mnie 
między innymi: … Mam nadzieję, że w następnym roku 
2018 Festiwal odniesie sukces z innym polskim kompo-
zytorem i patriotą Ignacym Janem Paderewskim. Tak 
więc w roku 2018 patronem Festiwalu został Ignacy Jan 
Paderewski, co w rezultacie miało bardzo duży wpływ 
na powstanie tego nagrania.

 By nagrać ten wybitny utwór zwróciłem się do Mał-
gorzaty Polańskiej z warszawskiej firmy nagraniowej 
DUX, z którą współpracujemy od wielu lat. Wszyscy 
byliśmy zgodni, że z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości tym nagraniem upamięt-
nimy wielką misję, jaką odegrał Ignacy Jan Paderew-
ski w historii naszego kraju. Misję wielkiego Artysty 
i Patrioty.
 Zależało mi, by nagranie symfonii było jak najbar-
dziej wierne intencją kompozytora zawartym w par-
tyturze. Paderewski w tym monumentalnym dziele 
użył mało znane instrumenty – trzy kontrabasowe 
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„Я не приїхав заради гідності, слави та почестей, 
а для того, аби служити, але не жодній партії. 
Поважаю всі партії, але не буду належати до жодної. 
Партія має бути одна : Польща – і їй єдиній я буду 
служити до смерті.”

Ігнацій Ян Падеревський
Варшава, січень 1919 р.

Слова Падеревського для мене є не лише словами 
вільного митця – я зрозумів їх глибину, коли мав 
нагоду продиригувати, а потім записати Його 
геніальний твір. Перші два виконання Симфонії 
були для мене захопленням і відкриттям цієї 
видатної композиції. Під час третього виконання 
на львівському фестивалі Контрасти я пережив 
щось особливе – виявилося, що це саме музика 
записана у партитурі симфонічнії мене повела, а я – 
Оркестр Львівської Національної Філармонії, і все 
це видавалося таким очевидним! Після концерту 
у розмові з директором філармонії Володимиром 
Сивохіпом я пожартував, що лише зараз міг би 
записати цю симфонію – він відповів : це дуже гарна 
ідея! Запис був здійснений завдяки Міжнародному 
музичному фестивалю Sacrum Non Profanum. З 
2010 року – у 200 річницю від дня народження 
Фридерика Шопена – фестивалі були присвячені в 
основному одному композитору. У наступні роки була 
представлена творчість Марека Ясіньського, Генріка 
Міколая Гурецького, Кшиштофа Пендерецького, 
Войцеха Кіляра, Кароля Шимановського та Вітольда 

Лютославського. У 2017 році ми захоплювались 
творчістю Анджея Пануфніка. Саме цього року 
почесною гостею фестивалю була дружина покійного 
композитора – леді Камілла Пануфнік, від якої 
наприкінці фестивалю я отримав листа. В останніх 
рядках вона, зокрема, написала: … Я сподіваюся, 
що в наступному 2018 році Фестиваль матиме 
успіх з іншим польським композитором і патріотом, 
Ігнацієм Яном Падеревським. Тож, у 2018 році 
патроном Фестивалю став І. Й. Падеревський, що 
в результаті мало великий вплив на появу цього 
запису.

  Щоб записати цей видатний твір, я звернувся 
до Малгожати Поланської з варшавської компанії 
звукозапису DUX, з якою ми співпрацюємо вже багато 
років. Ми всі були однієї думки, що з нагоди 100-
річчя незалежності Польщі цим записом ми вшануємо 
велику місію, яку відіграв І. Й. Падеревський в історії 
нашої країни. Місію великого Митця і Патріота.
 Я хотів, аби запис симфонії якомога точніше 
відображав задуми композитора, що знаходяться 
у партитурі. У цій монументальній композиції 

with another Polish composer and patriot – Ignacy Jan 
Paderewski. Hence, in 2018, Ignacy Jan Paderewski 
became the patron of the Festival, which, as a result, 
had a great impact on the creation of this recording.

 To record this outstanding piece, I turned to Mał-Mał-
gorzata Polańska from the Warsaw-based recording 
company DUX – with whom we have been cooperat-
ing for many years. We all agreed that on the occasion 
of the 100th anniversary of Poland regaining independ-
ence, we will commemorate with this recording a great 
mission Ignacy Jan Paderewski had in the history of our 
country. The mission of a great artist and patriot.
 I wanted the recording of the Symphony to be as 
faithful as possible to the composer’s intentions 
expressed in the score. In this monumental work, 
Paderewski used little-known instruments – three dou-
ble bass sarrusophones. I found an artist playing them 
in the United States. It is Richard Bobo – he is a bas-
soon and contrabassoon player in two American phil-
harmonics: the Tulsa Symphony Orchestra, Oklahoma, 
and the Symphony of Northwest Arkansas. Richard Bobo, 
courtesy of the owner of the instruments, Richard Meek, 

recorded the parts of sarrusophones in this Symphony, 
which enriched the sound colour of this wonderful 
composition.
 Thus, the recording of the Symphony in B minor 
“Polonia” is a beautiful example of commitment 
and great international cooperation between artists from 
Poland, Ukraine, and the United States. Once more I bow 
down before them, thanking them sincerely. 
 The implementation of this project turned out to be 
possible thanks to the sponsorship of exceptional insti-
tutions and many wonderful people, whom I would like 
to thank for their support on the pages of this particu-
larly beautiful CD.

Bohdan Boguszewski
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Od Ludwika Hellera do współczesności. 
Wybrane karty z historii Orkiestry Symfonicznej Lwowskiej Filharmonii Narodowej

Na początku XX wieku blisko 200-tysięczny Lwów uzna-
wano za najbardziej muzykalne polskie miasto. Działała 
w nim opera, prężne towarzystwa muzyczne, konser-
watoria, chóry i orkiestry oraz żyli spragnieni muzyki 
melomani. Wielki Artur Rubinstein mówił o mieście tak: 
„[…] Przed I wojną światową Lwów był jedynym miastem, 
w którym zawsze mogłem liczyć na wyprzedaną salę”.

Lwów – Wały Hetmańskie 
Źródło : „Album pamiątkowy miasta Lwowa”, nakładca 
i wydawca – Józef Pitułko, 1904

 Uważa się, że rozkwit życia muzycznego Lwowa zapo-
czątkował w XVI wieku jeden z najwybitniejszych pol-
skich kompozytorów epoki renesansu – Marcin Leopolita. 
Na przełomie XVII i XVIII wieku z Lwowem związani byli 
kompozytorzy – Stanisław Sylwester Szarzyński i Adal-
bert Jankowski. W XIX wieku Józef Elsner stworzył w nim 

Towarzystwo Filharmoniczne, a Johann Mederitch orga-
nizował publiczne koncerty symfoniczne.
 W 1826 roku syn Wolfganga Amadeusa – Franz Xaver 
Mozart (zwany Mozartem Lwowskim), na wzór wiedeń-
skiego Cäcilien-Bündnis, założył Towarzystwo św. Cecylii 
i poza pracą pedagogiczną, a także kultywowaniem 
muzyki chóralnej, przez ćwierć wieku zajmował się 
współorganizacją koncertów popularyzujących również 
dorobek kompozytorski słynnego ojca.

Franz Xaver MOZART, portret autorstwa Karla Gottlieba 
Schweikarta, 1825
Źródło: commons.wikimedia.org

Падеревський викорис товував  малов ідомі 
інструменти – три контрабасові сарусофони . Річарда 
Бобо, інструменталіста, який грає на них, я знайшов 
у США, він є там фаготистом і контрфаготистом у двох 
американських філармоніях: Tulsa Symphony Orchestra 
в Оклахомі та Symphony of Northwest Arkansas. Річард 
Бобо, завдяки люб’язності власника інструменту 
Річарда Міка, записав у симфонії партії сарусофонів, 
які збагатили колористику цієї чудової композиції.
 Таким чином,  запис Симфоні ї  «Полонія» 

є прекрасним прикладом відданості та великої 
міжнародної співпраці виконавців з України, Польщі 
та США. Я їм ще раз низько кланяюсь та щиро дякую.
 Реалізація цього проекту виявилася можливою 
завдяки спонсорській підтримці виняткових установ 
та багатьох людей, що повірили в цей проект, і яким 
я за підтримку особливо сердечно на сторінках цього 
CD – дякую.

З глибокою повагою 
Богдан Богушевський
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Karta tytułowa wydawnictwa zawierającego mowę Pade-
rewskiego o Chopinie, wygłoszoną w Filharmonii Lwow-
skiej 23 października 1910 roku (Towarzystwo Wydawnicze 
E. Wende i Sp., Lwów – Warszawa, Drukarnia W. L. Anczyca i Sp., 
Kraków, 1911) 
Źródło: Biblioteka Narodowa / polona.pl

 Ważną uroczystością Zjazdu stało się także nada-
nie Artyście tytułu HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA 
LWOWA, za co jak napisano w „Nowościach Illustrowa-
nych” z 5 listopada 1910 roku „…wzruszony głęboko 
mistrz Paderewski podziękował serdecznie za ten objaw 
uznania rodaków i przemówił, jak zwykle, bardzo pięknie, 
dziękując za odznaczenie i podnosząc znaną patryotycz-
ność mieszczaństwa lwowskiego”.

Sala Rady Miejskiej Lwowa - wręczenie Ignacemu Janowi 
Paderewskiemu dyplomu Honorowego Obywatela Lwowa 
przez ówczesnego prezydenta miasta Stanisława Ciuchciń-
skiego, fot. M. Münz
Źródło: „Nowości Illustrowane” nr 45 z 5 listopada 1910 roku

 W księdze pamiątkowej z 1912 roku pt. „Obchód set-
nej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i pierwszy Zjazd 
Muzyków Polskich we Lwowie” podano, że oprócz Igna-
cego Jana Paderewskiego w wydarzeniu uczestniczyło 
wielu znakomitych gości i wykonawców, takich jak m.in.: 
Maria Konopnicka, Wanda Landowska, Karol Czerny, Jan 
Kasprowicz, Andrzej Lubomirski, Emil Młynarski, Franci-
szek Neuhauser, Stanisław Przybyszewski, Maria Rodzie-
wiczówna, Ludomir Różycki, Ernest Schelling, Henryk 
Sienkiewicz, Leopold Staff i Władysław Żeleński.

 We Lwowie coraz bardziej dawał się odczuwać wpływ 
Wiednia na życie muzyczne. Wybitny pianista, pedagog 
i kompozytor Karol Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina, 
stworzył, zapewniające lwowianom regularne koncerty, 
Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne, działające podobnie 
jak wiedeński Gesellschaft der Musikfreunde. 
 Ludwik Heller – kompozytor, antreprener teatralny, 
dyrektor teatrów lwowskich i warszawskich – założył 
we Lwowie w roku 1902 filharmonię, która pod jego rzą-
dami działała zaledwie jeden sezon. W tym czasie orkie-
strą dyrygowali m.in. Richard Strauss i Gustaw Mahler.

Ludwik HELLER ok. 1907, fot. T. Buhrynowicz 
Źródło: „Nowości Illustrowane” nr 36, Kraków 1907

 Filharmonia Lwowska w kolejnych latach działała 
z przerwami i borykała się z brakiem stałej orkie-
stry, dlatego wzorem wiedeńskich zwyczajów koncer-
towały w niej różne, specjalnie zatrudniane zespoły 
instrumentalne.
 Podobnie było w roku 1910. Wówczas w siedzi-
bie placówki, w ramach Obchodów Roku Chopinow-
skiego i I Zjazdu Muzyków Polskich, zorganizowano 
wiele ciekawych imprez. Zgodnie z informacją zawartą 
w Księdze Pamiątkowej, wydanej w roku 1912 przez 
Spółkę Zienkowicz & Chęciński, napisano: „W dniach 
od 22. do 28. października 1910 r. odbył się we Lwowie 
uroczysty obchód szopenowski, pierwszy tego rodzaju 
«festiwal» muzyczny w Polsce. […] Program obejmo-festiwal» muzyczny w Polsce. […] Program obejmo-» muzyczny w Polsce. […] Program obejmo- muzyczny w Polsce. […] Program obejmo-
wał cztery koncerty; w trzech z nich miał współdziałać 
Paderewski jako wykonawca i dyrygent […], gdy wtem 
[…] przychodzi na ręce prezydyum wiadomość o chorobie 
Paderewskiego i niemożności jego współudziału […]”. 
 To był prawdziwy cios dla organizatorów, dlatego 
na kolejnym posiedzeniu prezydium komitetu organiza-
cyjnego „[…] «uproszono» prof. Niewiadomskiego, by […] 
możliwie najkorzystniej dla obchodu omówił z Paderew-
skim kwestyę jego współudziału”. 
 Starania Stanisława Niewiadomskiego zakończyły się 
sukcesem, ponieważ „[…] Mistrz Paderewski, mimo cier-
pień fizycznych, które nie pozwoliły mu wziąć udziału 
na czele artystów wykonawców, przybył do Lwowa, aby 
wygłosić wspaniałą mowę o znaczeniu nieśmiertelnego 
Chopina, i stał się wbrew swej woli tym świetlanym 
punktem zebrania, ku któremu oczy wszystkich nie-
ustannie się zwracały”.
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 Karierę dyrygenta rozpoczął w roku 1999 z chórem 
kameralnym „Gloria” i orkiestrą „Leopolis”. Z zespołami 
tymi, oprócz licznych tournée, przygotował autorskie 
programy kompozytorów współczesnych – Jurija Łaniuka, 
Andrzeja Nikodemowicza, Arva Pärta, Myrosława Sko-
ryka i Pēterisa Vasksa, a także zrealizował wiele pra-
wykonań utworów współczesnych kompozytorów, takich 
jak: Zbigniew Bujarski, Bohdana Froliak, Hanna Gawrylec, 
Wiktoria Poliowa, Wołodymyr Runczak, Bohdan Segin, 
Igor Szczerbakow i Ołeksandr Szczetyński.
 Uczestniczył w prestiżowych festiwalach muzycznych: 
Bach-fest w Sumach (Ukraina), Freiburg Music Festi-
val (Niemcy), Lohtaja Church Music Festival (Finlan-
dia), Falera Music Festival (Szwajcaria). Wraz z Hilliard 
Ensemble zaprezentował dzieła Arva Pärta.
 Jego interpretacje monumentalnych dzieł światowej kla-
syki, do których należą Pasja według św. Jana, Magnificat, 
Wielka msza h-moll Jana Sebastiana Bacha, Introduzione 
e Gloria, Magnificat Antonia Vivaldiego, Msza berlińska, 
Credo, Adam’s Lament Arva Pärta, Msza Igora Strawiń-
skiego, Msza B-dur „Harmoniemesse”, Siedem ostatnich 
słów Chrystusa na krzyżu oraz Stworzenie świata Józefa 
Haydna, Ein Deutsches Requiem Johannesa Brahmsa, 
Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, Alfreda Schnit-
kego i Giuseppe Verdiego, Carmina Burana Carla Orffa, były 
gorąco przyjmowane przez melomanów w całej Europie. 
Z Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Narodowej 
koncertował także w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, 
ponadto dyrygował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, 
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i w Filharmo-
nii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

 Z chórem „Gloria” dokonał wielu nagrań dla naro-
dowej i lwowskiej kampanii radiowo-telewizyjnej. Jako 
pierwszy zarejestrował na płycie kompaktowej operę 
Alkid Dmitrija Bortniańskiego i Cerkiewny koncert (Requ-
iem) Myrosława Skoryka. W dorobku ma również long-
playe z muzyką religijną Kamo pojdu ot lycia Twojego 
Mykoły Łysenki i z ukraińskimi kolędami Lux Aeterna.
 Za działalność artystyczną i muzyczno-społeczną 
nagrodzono go m.in. obwodową premią im. Stanisława 
Ludkiewicza, państwową premią im. Mykoły Łysenki. 
Nadano mu honorowy tytuł Zasłużony Działacz Sztuki 
Ukrainy, ponadto otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, jak również odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jan Koprowicz

ORKIESTRA SYMFONICZNA LWOWSKIEJ FILHAR-
MONII NARODOWEJ. Lwowscy muzykolodzy zajmu-
jący się historią filharmonii są zdania, że korzenie 
zespołu sięgają pierwszych dekad XIX wieku i muzycznej 

Zebranie uczestników I Zjazdu Muzyków Polskich w sali 
Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, fot. E. Trzemeski 
Źródło: „Nowości Illustrowane” nr 45 z 5 listopada 1910 roku

 Zaproszeni do Lwowa goście chętnie brali udział 
w wielu koncertach, uroczystych mszach w katedrze 
z bogatą oprawą muzyczną, odczytach i spotkaniach. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się koncerty fil-
harmoniczne, w tym realizowany w piątek 28 paździer-
nika 1910 roku, z następującym programem:

I Część
Władysław Żeleński – Uwertura do opery Janek 
Ludomir Różycki – Anhelli
Henryk Melcer – I Koncert fortepianowy e-moll 

II Część 
Ignacy Jan Paderewski – Symfonia h-moll op. 24 „Polo-
nia” (pierwsze wykonanie w Polsce)
Dyrygenci: Henryk Opieński, Ludomir Różycki, Władysław 
Żeleński 

 Wykonawcy: Henryk Melcer – pianista, Orkiestra 
Towarzystwa Muzycznego i Teatru Miejskiego, która 
tworzyła podwaliny dzisiejszej Orkiestry Symfonicznej 
Lwowskiej Filharmonii Narodowej.

 W roku 2006 na czele filharmonii we Lwowie i jej 
orkiestry symfonicznej stanął laureat Państwowej 
Nagrody im. Mykoły Łysenki – Wołodymyr Sywohip, 
który kontynuuje dzieło zainicjowane w 1902 roku przez 
Ludwika Hellera.

Jan Koprowicz

Wołodymyr SYWOHIP – muzykolog i dyrygent, absol-
went wydziałów historii i teorii muzyki Konserwatorium 
Lwowskiego, doktorat z filozofii obronił w Instytucie 
Muzykologii, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Ryl-
skiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
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From Ludwik Heller to the present, selected pages from the history 
of the Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra

At the beginning of the 20th century, Lviv, with a popu-
lation of nearly 200,000, was considered the most 
musical Polish city. There was an opera house, thriving 
musical societies, conservatories, choirs, and orchestras 
as well as music lovers who were hungry for music. 
The great Arthur Rubinstein spoke of the city as follows: 
“… Prior to World War I, Lviv was the only city where 
I could always count on a sold-out concert.”

Lviv, Lower Ramparts
Source: “Commemorative Album of the City of Lviv”, publisher – 
Józef Pitułko, 1904

 It is believed that the heyday of the musical life of 
Lviv began in the 16th century thanks to one of the 
most outstanding Polish composers of the Renaissance – 
Marcin Leopolita. At the turn of the 18th century, such 
composers as Stanisław Sylwester Szarzyński and 

Adalbert Jankowski were associated with Lviv. In the 
19th century, Józef Elsner established the Philharmonic 
Society there, while Johann Mederitch would organise 
public symphony concerts.
 In 1826, the son of Wolfgang Amadeus – Franz 
Xaver Mozart (called the Lviv Mozart) – founded the 
St. Cecilia Choir Society, reminiscent of the Viennese 
Cäcilien-Bündnis; apart from teaching and cultivating 
choral music, he had been involved in the co-organisa-
tion of concerts popularising, among others, the oeuvre 
of his famous father for a quarter of a century.

Franz Xaver Mozart by Karl Gottlieb Schweikart, 1825
Source: commons.wikimedia.org

działalności we Lwowie Franza Xavera Mozarta, organi-
zatora życia muzycznego, założyciela Towarzystwa św. 
Cecylii, w ramach którego rozpoczęła swoją działalność 
symfoniczna orkiestra, towarzysząca wówczas także 
spektaklom operowym.
 Na początku XX wieku orkiestra działała w ramach 
Towarzystwa Filharmonicznego, którego pracę zainicjo-
wał Józef Elsner. Dzieło to kontynuował Ludwik Heller, 
ówczesny dyrektor Lwowskiej Opery i założyciel Filhar-
monii we Lwowie (1902 rok).
 Przed pierwszą wojną światową występowali z orkie-
strą słynni dyrygenci – Jerzy Kołaczkowski, Kazimierz 
Wiłkomirski i Grzegorz Fitelberg, a także muzycy tej 
miary, co Béla Bartók, Ruggero Leoncavallo, Gustav 
Mahler i Richard Strauss.
 Po drugiej wojnie światowej z własnymi koncertami 
autorskimi, z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej występo-
wali znakomici kompozytorzy, wśród nich Dymitr Szo-
stakowicz, Aram Chaczaturian i Dymitr Kabalewski oraz 
światowej sławy dyrygenci – Kiriłł Kondraszyn, Genna-
dij Rożdestwienski, a także genialni wirtuozi – Dawid 
Ojstrach, Światosław Richter i Mścisław Rostropowicz. 
Podczas wspólnego koncertu spotkali się też mistrzowie 
współczesnej sztuki muzycznej – Krzysztof Penderecki 
i Myrosław Skoryk.
 W trakcie licznych tournée, m.in. po Austrii, Belgii, 
Chinach, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Francji, Luksem-
burgu, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowenii, Stanach 
Zjednoczonych, Szwajcarii, Węgrzech, Włoszech i Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, orkiestra przybliżała 
słuchaczom bogatą spuściznę muzyki ukraińskiej.

 W dorobku zespołu znalazło się ponad dwadzie-
ścia nagrań płytowych, a także koncerty transmito-
wane przez szwedzkie, szwajcarskie i niemieckie stacje 
telewizyjne.
 Od roku 2006, na czele filharmonii we Lwowie i jej 
orkiestry symfonicznej stanął znakomity dyrygent – 
Wołodymyr Sywohip, który kontynuuje dzieło zainicjo-
wane w 1902 roku przez Ludwika Hellera.

Jan Koprowicz
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Title page of the publication containing Paderewski’s speech 
on Chopin delivered at the Lviv Philharmonic on October 23, 
1910. Lviv (Towarzystwo Wydawnicze; Warsaw: E. Wende, 1911, 
Krakow: W.L. Anczyc) 
Source: National Library / polona.pl

 An important part of the Congress was also the 
ceremony of awarding the Artist the title of HONORARY 
CITIZEN OF THE CITY OF LVIV, for which, as it was rela-
ted in the ‘Nowości Illustrowane’ of November 5, 1910, 
‘... deeply moved Master Paderewski thanked from the 
bottom of his heart for this acknowledgement of his 
countrymen and held a very beautiful speech, as usual, 
thanking for the decoration and mentioning the well-
-known patriotism of the Lviv bourgeoisie.’

The Lviv City Council Hall – presentation of the Honorary 
Citizen of Lviv diploma to I.J. Paderewski by the then presi-
dent of the city, Stanisław Ciuchciński, photo by M. Münz 
Source: ‘Nowości Illustrowane’ No. 45 of November 5, 1910

In a memorial book from 1912 entitled ‘Celebration 
of the Hundredth Anniversary of the Birth of Fryde-
ryk Chopin and the First Congress of Polish Musicians 
in Lviv,’ it was reported that, apart from I.J. Paderewski, 
a number of distinguished guests and performers such 
as Maria Konopnicka, Wanda Landowska, Karol Czerny, 
Jan Kasprowicz, Andrzej Lubomirski, Emil Młynarski, 
Franciszek Neuhauser, Stanisław Przybyszewski, Maria 
Rodziewiczówna, Ludomir Różycki, Ernest Schelling, Hen-
ryk Sienkiewicz, Leopold Staff, and Władysław Żeleński 
participated in the event.

 In Lviv, the influence of Vienna on the musical life 
was becoming increasingly apparent. An outstanding 
pianist, teacher, and composer, Karol Mikuli, a student of 
Fryderyk Chopin, established the Galician Music Society 
providing regular concerts for Lviv residents, operating 
similarly to the Viennese Gesellschaft der Musikfreunde. 
 Ludwik Heller – a composer, theatre entrepreneur, 
director of Lviv and Warsaw theatres – founded a phil-
harmonic hall in Lviv in 1902, which operated only one 
season under his rule. At that time, the orchestra was 
conducted by, e.g. Richard Strauss and Gustav Mahler.

Ludwik Heller approx. 1907, photo by T. Buhrynowicz 
Source: “Nowości Ilustrowane” No. 36, 1907

In the following years, the Lviv Philharmonic performed 
intermittently and struggled with the lack of a per-
manent orchestra; therefore, following the Viennese 
customs, various instrumental ensembles, employed for 
a particular occasion, would perform on its stage. 
 The situation was similar in 1910. At that time, 
a number of interesting events was organised at the 
premises of the institution as part of the Chopin Year 
Celebrations and the 1st Congress of Polish Musicians. 
According to the information contained in the Memorial 
Book, published in 1912 by the Zienkowicz & Chęciń-
ski Company: “From 22 to 28 October 1910, a festive 
celebration of Chopin took place in Lviv, the first music 
‘festival’ of this kind in Poland. […] The programme inc-
luded four concerts; in three of them Paderewski was 
supposed to perform and conduct […], and all of a sud-
den, […] the presidency receives news about Paderew-
ski’s illness and his impossibility to participate…”
 It was a genuine blow to the organisers, so at the 
next meeting of the presidium of the organising com-
mittee, “Prof. Niewiadomski was ‘kindly asked’ to […] 
discuss with Paderewski the question of his participation 
as advantageously as possible for the celebrations.” 
 Stanisław Niewiadomski’s efforts were success-
ful, since “… The master Paderewski, despite physi-
cal suffering that prevented him from taking part as 
one of the leading performers, came to Lviv to deliver 
a wonderful speech on the meaning of the immortal 
Chopin and became, against his will, that luminous 
point of the gathering to which everyone’s eyes were 
constantly turned.”
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from numerous concert tours he went on with both 
ensembles, he developed original programmes of con-
temporary composers – Yuri Laniuk, Andrzej Nikodemo-
wicz, Arvo Pärt, Myroslav Skoryk, and Pēteris Vasks, and 
also performed many premieres of works by such con-
temporary composers as: Zbigniew Bujarski, Bohdana 
Frolyak, Ganna Gavrilec, Victoria Polyova, Volodymyr 
Runchak, Bohdan Segin, Igor Shcherbakov, and Alexan-
der Shchetynsky.
 He has participated in prestigious music festivals: the 
Bach-Fest in Sumy, the Freiburg Music Festival (Ger-
many), the Lohtaja Church Music Festival (Finland), or 
the Falera Music Festival (Switzerland). He has presented 
concerts with compositions by Arvo Pärt with, among 
others, the Hilliard Ensemble. 
 His interpretations of monumental works of world 
classics, including St John Passion, Magnificat, Great 
Mass by Johann Sebastian Bach, Introduzione e Glo-
ria, Magnificat by Antonio Vivaldi, Berlin Mass, Credo, 
Adam’s Lament by Arvo Pärt, Mass by Igor Stravinsky, 
Mass in B flat major Harmoniemesse, The Seven Last 
Words, and The Creation by Joseph Haydn, Ein Deutsches 
Requiem by Johannes Brahms, Requiem by Wolfgang 
Amadeus Mozart, Alfred Schnittke, and Giuseppe Verdi, 
or Carmina Burana by Carl Orff, have been warmly 
received by music lovers all over Europe. He has also 
performed with the Lviv National Philharmonic Sym-
phony Orchestra in the United States and China and 
conducted at the National Philharmonic in Warsaw, at 
the National Forum of Music in Wrocław, and at the 
Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin.

 He has made many recordings for the national and 
Lviv radio and television campaign with the Gloria choir. 
He was the first to record the opera Alcide by Dmitry 
Bortniansky and the Orthodox Concerto (Requiem) by 
Myroslav Skoryk on a CD. His output also includes long 
plays with the religious music Kamo Pojdu ot Lycia 
Twojego by Mykola Lysenko and Ukrainian Christmas 
carols Lux Aeterna. 
 He has received numerous awards for his artistic, 
musical, and social activity, among others, the S. Lud-
kiewicz Award, the Mykola Lysenko Award; the honorary 
title For Merits to the Ukrainian Art has been bestowed 
upon him; the artist also received the Knight’s Cross of 
the Order of Merit of the Republic of Poland as well as 
the honorary badge For Merits to Polish Culture.

Jan Koprowicz

LVIV NATIONAL PHILHARMONIC SYMPHONY ORCHE-
STRA. Lviv musicologists dealing with the history of 
the philharmonic are of the opinion that the roots of 

A meeting of the participants of the 1st Congress of Polish 
Musicians in the hall of the Music Society in Lviv, photo 
by E. Trzemeski 
Source: ‘Nowości Illustrowane’ No. 45 of November 5, 1910.

 The guests invited to Lviv willingly took part in  
a number of concerts, ceremonial masses in the cathe-
dral with an elaborate musical setting, lectures, and 
meetings. Philharmonic concerts enjoyed great popula-
rity, including the one held on Friday, October 28, 1910, 
with the following programme: 

Part 1 
Władysław Żeleński – Overture to the opera Janek 
Ludomir Różycki – Anhelli 
Henryk Melcer – Piano Concerto No. 1 in E minor 

Part 2 
Ignacy Jan Paderewski – Symphony in B minor, Op. 24 
“Polonia” (first performance in Poland)
Conductors: Henryk Opieński, Ludomir Różycki, Włady-
sław Żeleński 

 Performers: Henryk Melcer – piano, Orchestra of the 
Music Society and the City Theatre, which constituted 
the basis of the today’s Lviv National Philharmonic Sym-
phony Orchestra. 

 In 2006, Volodymyr Syvokhip, laureate of the Mykola 
Lysenko National Prize, was appointed the head of the 
National Philharmonic in Lviv and the orchestra’s con-
ductor. He continues the work started in 1902 by the 
founder of the Lviv Philharmonic – Ludwik Heller.

Volodymyr SYVOKHIP – musicologist and conductor, 
graduate of the departments of history and theory of 
music of the Lviv Conservatory, PhD in philosophy at the 
Department of Musicology and Ethnomusicology of the 
Rylsky Institute of Art Studies, Folklore, and Ethnology.
He pursued his career as a conductor in 1999 with the 
Gloria chamber choir and the Leopolis orchestra. Apart 
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Від Людвіка Геллера до наших днів.
Вибрані сторінки з історії Оркестру Львівської національної філармонії

На початку ХХ століття Львів, у якому було 200 000 
жителів, вважався найбільш музикальним польським 
містом. Тут був оперний театр, процвітали музичні 
товариства, консерваторії, хори та оркестри, а також 
жили спраглі музики меломани. Знаменитий Артур 
Рубінштейн говорив про місто так: „[…] До Першої 
світової війни Львів був єдиним містом, в якому 
я завжди міг розраховувати на аншлаг”.

Львів – Гетманські Вали 
Джерело: «Пам›ятний альбом міста Львова», наклад 
і видавець Юзеф Пітулко, 1904

 Вважається, що розквіт музичного життя Львова 
започаткував у XVI   столітті один із найвидатніших 
польських композиторів епохи ренесансу – Марцін 
Леополіта. На зламі XVII i XVIII століть зі Львовом 
були пов’язані композитори Станіслав Сильвестер 

Шажинський та Адальберт Янковський. У XIX столітті 
Юзеф Ельснер заснував у ньому Філармонічне 
Товариство, а Йоганн Медеріч організовував публічні 
симфонічні концерти.
 У 1826 році син Вольфганга Амадея – Франц 
Ксавер Моцарт (званий львівським Моцартом) 
за прикладом віденської Cäcilien-Bündnis заснував 
Товарис тво св .  Цецилі ї ,  окр ім викладання 
та культивації хорової музики, чверть століття він 
брав участь у співорганізації концертів, які,зокрема, 
популяризували композиторську творчість його 
знаменитого батька.

Франц Ксавер МОЦАРТ, портрет Карла Готліба Швейкарта, 1825 
Джерело: commons.wikimedia.org

the ensemble go back to the first decades of the 19th 
century and Franz Xaver Mozart’s musical activity in 
Lviv, organiser of musical life, founder of the St. Cecilia 
Choir Society, as part of which a symphonic orchestra 
launched its activity, which at that time would also 
accompany opera performances.
 At the beginning of the 20th century, the orchestra 
operated under the Philharmonic Society, whose work 
was initiated by Józef Elsner; it was continued by Ludwik 
Heller, the then director of the Lviv Opera and the foun-
der of the Philharmonic in Lviv (1902).
 Prior to World War I, the orchestra performed with 
famous conductors, e.g. Jerzy Kołaczkowski, Kazimierz 
Wiłkomirski, and Grzegorz Fitelberg as well as with such 
musicians as Béla Bartók, Ruggero Leoncavallo, Gustav 
Mahler, and Richard Strauss.
 After the Second World War, outstanding composers 
performed with the Lviv Philharmonic Orchestra, inclu-
ding Dmitri Shostakovich, Aram Khachaturian, and Dmi-
try Kabalevsky as well as world-famous conductors, e.g. 
Kirill Kondrashin, Gennady Rozhdestvensky and genius 
virtuosos: David Oistrakh, Sviatoslav Richter, or Mstislav 
Rostropovich. At a joint concert, masters of contempo-
rary musical art – Krzysztof Penderecki and Myroslav 
Skoryk – also met.
 During numerous concert tours, including in Austria, 
Belgium, China, the Czech Republic, France, Germany, 
Hungary, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Por-
tugal, Slovenia, Spain, Switzerland, the United Arab Emi-
rates, and the United States, the orchestra has introduced 
the audience to the rich heritage of Ukrainian music.

 The ensemble’s achievements include over twenty 
recordings as well as concerts broadcast by Swedish, 
Swiss, and German TV stations. 
 In 2006, Volodymyr Syvokhip, laureate of the M. 
Lysenko National Prize, was appointed the head of the 
National Philharmonic in Lviv and the orchestra’s con-
ductor. He continues the work started in 1902 by the 
founder of the Lviv Philharmonic – Ludwik Heller.

Jan Koprowicz
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Титульний лист видання, що містить промову Паде-
ревського про Шопена, яку він виголосив у Львівській 
філармонії 23 жовтня 1910 року (Towarzystwo Wydawnicze 
E. Wende i Sp., Lwów – Warszawa, Drukarnia W. L. Anczyca i Sp., 
Kraków, 1911) 
Джерело: Biblioteka Narodowa / polona.pl

Важливою урочистістю З'їзду було також присвоєння 
Митцеві титулу ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МІСТА 
ЛЬВОВА, за що, як писалося в "Ілюстрованих новинах" 
від  5 листопада 1910 року, «... глибоко зворушений 
маестро Падеревський сердечно подякував за такий 
прояв визнання своїх співвітчизників і промовив, як 
завжди, дуже гарно, дякуючи за відзнаку та підкрес-
люючи знаний патріотизм львівських мешканців».

Зал Міської Ради Львова-вручення І.Я. Падеревському 
диплому Почесного Громадянина Львова тодішнім 
президентом міста Станіславом Цюхціньським, 
фото М. Мюнц
Джерело: «Nowości Illustrowane» Nº– 45 за 5 листопада 
1910 року

 У пам'ятній книзі з 1912 р. під назвою “Святку-
вання сторіччя від дня народження Фридерика 
Шопена та перший З'їзд Польських Музикантів 
у Львові” написано, що окрім  Падеревського, у заході 
брали участь знакомиті гості та виконавці, такі як: 
Марія Конопницька, Ванда Ландовська, Кароль Черні, 
Ян Каспровіч, Анджей Любомирський, Еміль Мли-
нарський, Францішек Нойхаузер, Станіслав Пшиби-
шевський, Марія Родзєвічувна, Людомір Ружицький, 
Ернест Шеллінг,  Генрік Сенкевич, Леопольд Стафф і  
Владислав Желенський.

 У Львові дедалі більше можна було відчути вплив 
Відня на музичне життя. Видатний піаніст, педагог 
і композитор Кароль Мікулі, учень Фридерика Шопена, 
заснував Галицьке музичне товариство, що запевняло 
львів’янам регулярні концерти, а діяльність його 
нагадувала віденський Gesellschaft der Musikfreunde. 
 Людвік Геллер – композитор, театральний 
антрепренер, директор львівських та варшавських 
театрів – у 1902 році заснував у Львові філармонію, 
яка під його керівництвом діяла лише один сезон. 
На той час оркестром диригували, серед інших, 
Ріхард Штраус та Густав Малер.

Людвік Геллер біля 1907, фото Т. Бугриновіч
Джерело: „Nowości Illustrowane” Nº– 36, Краків 1907

 У наступні роки Львівська філармонія існувала 
з перервами та боролася з відсутністю постійного 
оркестру, саме тому, дотримуючись віденських 
звичаїв, у ній виступали різні спеціально запрошувані 
інструментальні колективи.
 Так було і в 1910 році. На той час у приміщенні 
закладу, в рамках святкування Року Шопена 
та І З’їзду Польських Музикантів, було організовано 
багато цікавих заходів. Згідно з інформацією 
у Пам`ятній Книзі, виданій у 1912 р. Компанією 
Zienkowicz & Chęciński, написано: „22-28 жовтня 
1910 р. у Львові відбулося урочисте святкування 
Шопена, перший такого роду музичний фестиваль 
в Польщі. […] Програма охоплювала чотири концерти; 
у трьох з них мав бути задіяний Падеревський і як 
виконавець, і як диригент […], коли ж […] до президії 
надійшла звістка про хворобу Падеревського та про 
неможливість його участі […]”.
 Це стало справжнім ударом для організаторів, 
тому на наступному засіданні президії оргкомітету 
„[…] ‘вмовили’ проф. Нєвядомського, аби […] він для 
якнайкращого святкування обговорив з Падеревським 
питання про його співучасть у цій події”.
 Зусилля Станіслава Нєвядомського завершились 
успіхом, оскільки „[…] Маестро, незважаючи на свої 
фізичні страждання, котрі не дозволили йому 
взяти участь на чолі артистів – виконавців, приїхав 
до Львова, аби виголосити чудову промову про 
значення безсмертного Шопена, і став, проти своєї 
волі, тим світлим пунктом зібрання, на який очі усіх 
незмінно були звернені”.
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 Кар’єру диригента розпочав у 1999 році 
з камерним хором «Глорія» та оркестром «Леополіс». 
З цими колективами, окрім численних гастролей, 
він підготував авторські концерти  сучасних 
композиторів – Юрія Ланюка, Анджея Нікодемовича, 
Арво Пярта, Мирослава Скорика та Петеріса Васка, 
а також здійснив багато світових прем’єр творів 
сучасних композиторів, таких як Збігнєв Буярський, 
Богдана Фроляк, Ганна Гаврилець, Вікторія Польова, 
Володимир Рунчак, Богдан Сегін, Ігор Щербаков 
та Олександр Щетинський.
 Брав участь у престижних музичних фестивалях: 
Бах-фест у Сумах (Україна), Freiburg Music Festival 
(Німеччина), Lohtaja Church Music Festival (Фінляндія), 
Falera Music Festival (Швейцарія). Виступав разом з 
Hilliard Ensemble, презентуючи твори Арво Пярта.
 Його інтерпретації монументальних творів світової 
класики, до яких належать Страсті за Йоанном, 
Magnificat, Велика месса h-moll Йоганна Себастьяна 
Баха, Introduzione e Gloria, Magnificat Антоніо 
Вівальді, Berliner Messe, Credo, Adam’s Lament Арво 
Пярта, Месса Ігоря Стравінського, Harmoniemesse, Сім 
останніх слів Христа на хресті і Створення світу 
Йозефа Гайдна, Німецьке Реквієм Йоганнеса Брамса, 
Requiem Вольфганга Амадея Моцарта, Альфреда 
Шнітке та Джузеппе Верді, Carmina Burana Карла 
Орффа, меломани гаряче приймали у всій Європі. 
З Симфонічним Оркестром Львівської національної 
філармонії виступав також у Сполучених Штатах 
Америки і Китаї, а також диригував у Варшавській 
Національній Філармонії, Національному Форум 

Музики у Вроцлаві та Філармонії ім. Мєчислава 
Карловіча у Щецині.
 З хором „Глорія” здійснив багато записів для 
національної та львівської радіо – і телевізійної 
компанії. Він першим записав на компакт-диску оперу 
Дмитра Бортнянського Алкід та Духовний концерт 
(Реквієм) Мирослава Скорика. У його доробку також є 
альбом з релігійною музикою Камо пойду от лиця 
Твоєго, Господи Миколи Лисенка та українськими 
колядками Lux Aeterna.
 За мистецькі досягнення та активну музично-
громадську діяльності Володимира Сивохіпа 
нагороджено, зокрема, обласною премією ім. 
Станіслава Людкевича, Державною премією ім. 
Миколи Лисенка, Лицарським Хрестом ордену 
Заслуги Республіки Польща, відзначено почесним 
званням Заслужений діяч мистецтв України, а також 
численними громадськими відзнаками, зокрема, 
почесним титулом „Галицький лицар” і почесною 
відзнакою „Золотий Герб міста Львова”.

Ян Копровіч

Збори учасників І З'їзду Польських Музикантів в залі 
Музичного Товариства у Львові, фото Е. Тшемескі
Джерело: «Nowości Illustrowane» Nº– 45 за 5 листопада 1910 року

 Запрошені до Львова гості з задоволенням 
брали участь у багатьох концертах, урочистих месах 
у соборі з яскравим музичним оформленням, лекціях 
та зустрічах. Великим зацікавленням користувалися 
філармонійні концерти, у тому числі той, що відбувся 
у п’ятницю, 28 жовтня 1910 р. Його програма:

І відділ:
Владислав Желенський – Увертюра до опери Янек
Людомир Ружицький – Anhelli
Генрик Мельцер – І Концерт для фортепіано e-moll 

ІІ відділ
Ігнацій Ян Падеревський – Симфонія h-moll оп.24 
«Полонія» (перше виконання в Польщі)

 Диригенти: Генрик Опєнський, Людомир Ружиць-
кий, Владислав Желенський
 Виконавці: Генрик Мельцер – піаніст, Оркестр 

Музичного Товариства та Міського Театру, який 
заклав підвалини сучасного Симфонічного Оркестру 
Львівської національної філармонії.

 У 2006 році очолив Львівську національну 
філармонію та її симфонічний оркестр видатний 
диригент, лауреат Державної премії ім. Миколи 
Лисенка – Володимир Сивохіп, який продовжує справу, 
започатковану в 1902 році Людвіком Геллером.

Ян Копровіч

Володимир СИВОХІП – музикознавець та диригент, 
випускник історико-теоретичного факультету Львів-
ської консерваторії (зараз – ЛНМА імені М. В. Лисенка) 
та аспірантури при Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН 
України, кандидат мистецтвознавства.
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Bohdan BOGUSZEWSKI – dyrygent. Absolwent 
wydziałów: Wychowania Muzycznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej oraz Kompozycji Dyrygen-
tury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury 
symfonicznej prof. Renarda Czajkowskiego. Zgłę-
biał także tajniki dyrygentury kantatowo-oratoryjnej  
w klasie prof. Stefana Stuligrosza.
 W swojej Alma Mater wypromował pięciu doktorów 
sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura. Na Uniwer-
sytecie Szczecińskim pełnił zaszczytną funkcję dyrektora 
muzycznego. W strukturach Katedry Edukacji Artystycz-
nej uczelni stworzył dwa muzyczne kierunki studiów, 
które miały decydujący wpływ na powstanie Akademii 
Sztuki w Szczecinie.
 Założyciel Orkiestry „Academia”. Współtwórca i dyrek-
tor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 
„Sacrum Non Profanum”, dyrygent Państwowej Opery 

w Bydgoszczy oraz kierownik muzyczny Opery i Operetki 
w Szczecinie. Dyrygował znanymi dziełami operowymi, 
takimi jak m.in.: Straszny dwór, Halka, Flis, Verbum 
nobile Stanisława Moniuszki, Traviata, Rigoletto Giuseppe 
Verdiego, Madame Butterfly, Tosca, Cyganeria Giacoma 
Pucciniego, Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego, 
Carmen Georges’a Bizeta, Cyrulik sewilski Gioacchina 
Rossiniego oraz operetkami: Wesoła wdówka, Cygańska 
miłość Franza Lehára, Baron cygański Johanna Straussa 
i Ptasznik z Tyrolu Karla Zellera.
 Prowadził koncerty w większości krajów Europy oraz 
w Stanach Zjednoczonych z udziałem wybitnych arty-
stów. Oklaskiwano go m.in. w kopenhaskim Konserwa-
torium Królewskim, Filharmonii Berlińskiej, Narodowej 
Filharmonii Lwowskiej, Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie oraz 
Laeiszhalle – siedzibie hamburskich filharmoników. 
W nowojorskich salach koncertowych Lincoln Center 
i Carnegie Hall zamykał w roku 2010 obchody Między-
narodowego Roku Chopinowskiego. Dyrygował wówczas 
utworami Fryderyka Chopina interpretowanymi przez 
Olgę Kern, Adama Makowicza, Jerzego Stryjniaka i Sła-
womira Wilka. W 2013 roku, w obecności Krzysztofa 
Pendereckiego, poprowadził dzieło Mistrza Powiało 
na mnie morze snów – pieśni zadumy i nostalgii.
 Nagrał 10 płyt kompaktowych przy współpracy m.in. 
z firmami DUX i Acte Préalable.
 Za wybitne osiągnięcia Kapituła Klubu Liderów 
Nauki przyznała Profesorowi Zachodniopomorskiego 
Nobla 2010 w dziedzinie nauk artystycznych. Spośród 
wielu odznaczeń dyrygent ceni szczególnie Wielki Order 

С И М Ф О Н І Ч Н И Й  О Р К Е С Т Р  Л Ь В І В С Ь К О Ї 
НАЦ ІОНА ЛЬНО Ї  Ф ІЛАРМОН І Ї .  Льв і в с ь к і 
музикознавці, які займаються історією філармонії, 
дотримуються думки, що коріння оркестру сягають 
перших десятиліть XIX століття та музичної 
діяльності у Львові Франца Ксавера Моцарта, 
організатора музичного життя, засновника Товариства 
св. Цецилії, у складі якого розпочав свою діяльність 
симфонічний оркестр, супроводжуючи тоді також 
і оперні вистави.
 На початку XX століття оркестр діяв у рамках 
Філармонійного Товариства, діяльність якового 
ініціював Юзеф Ельснер. Його справу продовжив 
Людвік Геллер, тодішній директор Львівської Опери 
та засновник Львівської філармонії (1902).
 До Першої світової війни з оркестром виступали 
відомі диригенти – Єжи Колачковський, Казімєж 
Вілкомірський та Гжегож Фітельберг, а також 
музиканти такого рівня як Бела Барток, Руджеро 
Леонкавалло, Густав Малер та Ріхард Штраус.
 Після Другої світової війни з симфонічним 

оркестром філармонії з своїми авторськими 
концертами виступали видатні композитори, серед 
яких Дмитро Шостакович, Арам Хачатурян і Дмитро 
Кабалевський, а також всесвітньо відомі диригенти – 
Кирило Кондрашин, Геннадій Рождественський, 
а також геніальні віртуози – Давид Ойстрах , 
Святослав Ріхтер і Мстислав Ростропович. Під 
час спільного концерту також зустрілися видатні 
майстри сучасного музичного мистецтва – Кшиштоф 
Пендерецький та Мирослав Скорик.
 Під час численних гастролей, в т.ч. у Австрії, 
Бельгії, Китаї, Чехії, Іспанії, Нідерландах, Франції, 
Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Португалії, Словенії, 
США, Швейцарії, Угорщині, Італії та Об’єднаних 
Арабських Еміратах оркестр знайомив слухачів із 
багатою спадщиною української музики.
 Колектив записав понад двадцять альбомів, 
а його концерти транслювали шведські, швейцарські 
та німецькі телеканали.
 У 2006 році очолив Львівську національну 
філармонію та її симфонічний оркестр видатний 
диригент, лауреат Державної премії ім. Миколи 
Лисенка – Володимир Сивохіп, який продовжує справу, 
започатковану в 1902 році Людвіком Геллером.

Ян Копровіч
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Prize in the field of artistic sciences for his outstanding 
achievements. Among the many awards he has received, 
the conductor particularly appreciates the Grand Order 
of Saint Otto von Bamberg, the Golden Pomeranian Grif-
fin as well as the Golden Cross of Merit and the Gloria 
Artis Medals.

Богдан БОГУШЕВСЬКИЙ – диригент. Випускник 
факультетів: музичне виховання Державної Вищої 
школи музики та композиції, диригування та теорії 
Музичної академії ім. Ігнація Яна Падеревського 
в Познані (клас симфонічного диригування проф. 
Ренарда Чайковського). Він також поглиблював 
секрети ораторійно-кантатного диригування в класі 
проф. Стефана Стулігроша. 
 У своїй Альма-матер випустив п’ять докторів 
музичного мистецтва в диригентській дисципліні. 
В Щецинському університеті він обіймав почесну 
посаду музичного директора. У структурах Кафедри 
мистецької освіти університету створив два музичні 
напрямки навчання, які мали вирішальний вплив на 
створення Академії мистецтв у Щецині.
 Засновник оркестру „Academia”. Співзасновник та 
художній керівник Міжнародного музичного фести-
валю „Sacrum Non Profanum”, диригент Державної 
опери у Бидгощі та музичний керівник Театру Опери 
та Оперети у Щецині. Він диригував відомими опе-
рами, зокрема, такими як: Страшний двір, Галька, 
Фліс, Verbum nobile Станіслава Монюшка, Траві-
ата, Ріголетто Джузеппе Верді, Мадам Баттерфляй, 
Тоска, Богема Джакомо Пуччіні, Євгеній Онєгін Петра 

Чайковського, Севільський цирульник Джоаккіно Рос-
сіні; а також оперетами : Весела вдова, Циганське 
кохання Франца Легара, Циганський барон Йоганна 
Штрауса та Продавець птахів Карла Целлера.
 Він виступав з концертами в більшості країнах 
Європи та у США за участю видатних солістів. Йому 
аплодували, зокрема, у Королівській консерваторії 
в Копенгагені, Берлінській філармонії, Львівській 
національній філармонії, Концертній студії Поль-
ського радіо ім. Вітольда Лютославського у Варшаві 
та Laeiszhalle – осередку Гамбургської філармонії. 
У нью-йоркських концертних залах Lincoln Center 
і Carnegie Hall в 2010 році він закривав святкування 
Міжнародного Року Шопена. Тоді він диригував тво-
рами Фридерика Шопена в інтерпретації Ольги Керн, 
Адама Маковіча, Єжи Стрийняка та Славоміра Вілька. 
У 2013 році у присутності Кшиштофа Пендерецького 
він виконав його композицію Повіяло не мене море 
слів … Пісні роздумів і ностальгії. 
 Записав 10 компакт-дисків у співпраці, зокрема, 
з студіями звукозапису DUX та Acte Préalable. 
 За видатні досягнення Капітула Клубу Лідерів 
Науки нагородила професора Західно-Поморською 
Нобелівською премією 2010 року в галузі мистецьких 
наук. Серед багатьох своїх нагород диригент особливо 
цінує Великий Орден Святого Оттона Бамбергського, 
Złoty Gryf Pomorski, а також Золотий Хрест Заслуги 
і медалі „Gloria Artis”.

Świętego Ottona z Bambergu, Złoty Gryf Pomorski, 
a także Złoty Krzyż Zasługi oraz medale „Gloria Artis”.

Bohdan BOGUSZEWSKI – conductor. A graduate of the 
departments: of Music Education of the Higher State 
School of Music, and of Composition, Conducting, and 
Theory of Music of the Ignacy Jan Paderewski Academy 
of Music in Poznań in the symphonic conducting class 
of Prof. Renard Czajkowski. He also explored the secrets 
of cantata and oratorio conducting in the class of Prof. 
Stefan Stuligrosz.
 In his Alma Mater, he has promoted five Doctors 
of Musical Arts in the discipline of conducting. At the 
University of Szczecin, he held the honourable position 
of music director. Within the structures of the Chair of 
Artistic Education of the university, he developed two 
musical study courses that had a decisive influence on 
the establishment of the Szczecin Art Academy.

 He is a founder of the Academia Orchestra, co-founder 
and artistic director of the Sacrum Non Profanum Interna-
tional Music Festival, conductor of the State Opera in Byd-
goszcz, and musical director of the Opera and Operetta in 
Szczecin. He has conducted well-known opera works such 
as: Stanisław Moniuszko’s The Haunted Manor, Halka, 
The Raftsman, and Verbum Nobile, Giuseppe Verdi’s Tra-
viata and Rigoletto, Giacomo Puccini’s Madama Butterfly, 
Tosca, and La Bohème, Pyotr Tchaikovsky’s Eugene Onegin, 
Georges Bizet’s Carmen, Gioachino Rossini’s The Barber of 
Seville; and operettas: Franz Lehár’s The Merry Widow and 
Gipsy Love, Johann Strauss’s The Gypsy Baron, and Karl 
Zeller’s The Bird Seller.
 He has conducted concerts in the majority of Euro-
pean countries and the United States with the partici-
pation of outstanding artists. He has been applauded, 
among others, in the Royal Danish Conservatory of 
Music, Berlin Philharmonic, Lviv Philharmonic, Witold 
Lutosławski Studio in Warsaw and in Laeiszhalle – the 
seat of the Hamburg Philharmonic Orchestra. In 2010, 
he closed the International Chopin Year in New York’s 
Lincoln Center and Carnegie Hall. At that time, he con-
ducted works by Fryderyk Chopin interpreted by Olga 
Kern, Adam Makowicz, Jerzy Stryjniak, and Sławomir 
Wilk. In 2013, in the presence of Krzysztof Penderecki, 
he conducted the master’s work A Sea of Dreams Did 
Breathe on Me – Songs of Reflection and Nostalgia. 
 He has recorded 10 CDs in cooperation with, among 
others, DUX and Acte Préalable. 
 The Chapter of the Club of Science Leaders awarded 
the professor with the 2010 West Pomeranian Nobel 
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jest bardzo piękne i głęboko poruszające. Można tylko 
zastanawiać się, dlaczego to wspaniałe dzieło nie zajęło 
w historii literatury symfonicznej oraz na estradach 
świata podobnie wysokiej pozycji jak choćby współczesne 
mu symfonie Gustawa Mahlera. Artystyczną wartością, 
bowiem z pewnością im nie ustępuje, a świeżo wydana 
płyta wyraziście to potwierdza.

Józef Kański

After the success of first performances on the stages 
of Boston, London, Paris, Lviv, and Warsaw, the monu-
mental Symphony in B minor, one of the most outstand-
ing works of Ignacy Jan Paderewski – not only a genius 
pianist, but also (which not all experts wanted or could 
remember) a high-class composer – had remained 
in oblivion until the end of the 20th century. It was only 
then that it started being slowly reincorporated to con-
cert halls and began appearing in catalogues of record 
labels, recorded under the batons of such respected con-
ductors as Bohdan Wodiczko or Jerzy Maksymiuk. How-
ever, all these performances, as well as the recordings, 
were incomplete to a certain extent, since the orchestras 
performing them lacked the double bass sarrusophones 
provided for by the composer – very rare wind instru-
ments in symphonic ensembles. They have appeared 
only recently in Lviv (where, by the way, 110 years ago 
the first Polish performance of this Symphony took 
place). The excellent orchestra of the local National 
Philharmonic performed the Symphony in B minor 
under the baton of renowned Szczecin conductor and 

teacher Bohdan Boguszewski, and then recorded this 
masterpiece on an album released by DUX. A year earlier 
(2018), as part of the Sacrum Non Profanum Festival, 
they brought it (still without sarrusophones) to Szczecin 
and Berlin.
 The performance of Paderewski’s Symphony recorded 
on the aforementioned album leaves the listener, it must 
be said, with very strong and deep impressions. This 
work is filled with varied sound colours and saturated 
with intense expression. It also has a clearly patriotic 
character, hence the subtitle “Polonia”. This character is 
particularly noticeable when, after a melancholy intro-
duction, a threatening motive of violence is heard in the 
orchestra in the dynamic Allegro vivace (this is where 
the aforementioned sarrusophones come to the fore). 
This motif resounds through all three movements of the 
Symphony, with varying intensity. In the last movement, 
however, it is dominated by the joyful theme of hope 
and victory, echoing the melody of the national anthem.
 Naturally, there is much more variety of intriguing 
motifs in this symphony, and this dense fabric of sounds 
is perfectly controlled by Professor Boguszewski, sugges-
tively taking care of the smoothness of the noble musi-
cal narrative and of an unflagging emotional tension. 
The orchestra of the Lviv Philharmonic plays very well 
under his baton; the group of brass instruments is espe-
cially impressive with its splendour. In short, the per-
formance is very beautiful and deeply moving. One can 
only wonder why this wonderful work did not occupy 
a similarly high position in the history of symphonic 
music and on the stages of the world as, for example, 

Monumentalna Symfonia h-moll, jedno z najwybitniej-
szych dzieł Ignacego Jana Paderewskiego – nie tylko 
genialnego pianisty, ale także (o czym nie wszyscy 
znawcy chcieli albo potrafili pamiętać) wysokiej klasy 
kompozytora – po sukcesach pierwszych wykonań na 
estradach Bostonu, Londynu, Paryża, Lwowa i Warszawy, 
przez wiele lat pozostawała w całkowitym niemal zapo-
mnieniu. Dopiero pod koniec XX stulecia pomału poczęła 
wracać do sal koncertowych i pojawiać się w katalogach 
firm płytowych, utrwalana pod batutami cenionych 
kapelmistrzów jak Bohdan Wodiczko czy Jerzy Maksy-
miuk. Jednakże wszystkie te wykonania, jak też nagra-
nia, były w jakimś sensie niepełne, albowiem w składzie 
realizujących je orkiestr brakowało przewidzianych przez 
kompozytora sarusofonów kontrabasowych – instrumen-
tów dętych nader rzadko występujących w zespołach 
symfonicznych. Pojawiły się one dopiero niedawno we 

Lwowie (gdzie nota bene 110 lat temu miało miejsce 
pierwsze polskie wykonanie tej symfonii). Znakomita 
orkiestra tamtejszej Narodowej Filharmonii wykonała 
mianowicie Symfonię h-moll pod batutą cenionego 
szczecińskiego dyrygenta i pedagoga Bohdana Bogu-
szewskiego, a następnie utrwaliła to arcydzieło na pły-
cie firmy DUX. O rok wcześniej zaś (2018) w ramach 
festiwalu „Sacrum Non Profanum” przywiozła je (jeszcze 
bez sarusofonów) do Szczecina i Berlina.
 Utrwalone na wspomnianej płycie wykonanie Sym-
fonii Paderewskiego pozostawia słuchaczowi, powie-
dzieć trzeba, bardzo mocne i głębokie wrażenia. Dzieło 
to pełne jest różnorodnych barw i nasycone intensywną 
ekspresją. Ma też wyraziście patriotyczny charakter, dla-
tego opatrzone zostało tytułem „Polonia”. Daje się silnie 
odczuć ów charakter, gdy, po melancholijnym wstępie, 
w dynamicznym Allegro vivace odzywa się w orkie-
strze groźny motyw przemocy (tutaj właśnie dochodzą 
do głosu wspomniane wyżej sarusofony). Przewija się 
ów motyw, z różną intensywnością, przez wszystkie trzy 
części Symfonii. W ostatniej części jednak poczyna nad 
nim dominować radosny temat nadziei i zwycięstwa, 
w którym odzywają się echa melodii hymnu narodowego.
 Różnorodnych frapujących motywów jest w tej sym-
fonii oczywiście o wiele więcej, a nad tą gęstą tkaniną 
dźwięków znakomicie panuje profesor Boguszewski, 
dbając sugestywnie o płynność szlachetnej muzycz-
nej narracji oraz o niesłabnące emocjonalne napięcie. 
Świetnie gra pod jego batutą orkiestra Lwowskiej Filhar-
monii; wspaniałym blaskiem imponuje zwłaszcza grupa 
instrumentów blaszanych. Krótko mówiąc, wykonanie 

Józef Kański
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… Kłębowisko namiętności, splot i wzajemne przenikanie 
skrajnych emocji nawiązujących do zmagań z zaborcą 
i nadziei na dalszą, zwycięską walkę o upragnioną, 
wolną Polskę zostało bardzo obrazowo, wręcz genial-
nie przedstawione przez kompozytora, a dla dyrygenta 
i orkiestry okazało się priorytetem wykonawczym…
 

Zygmunt Rychert dyrygent
Gdańsk, marzec 2020

… To nagranie dokładnie realizuje intencje Ignacego Jana 
Paderewskiego poprzez mistrzowską grę Orkiestry Sym-
fonicznej Narodowej Filharmonii Lwowskiej pod batutą 
maestro Bohdana Boguszewskiego. Nagranie to powinno 
znajdować się w bibliotekach wszystkich melomanów, 
a genialną symfonię należałoby wykonywać nie tylko 
z okazji świąt państwowych…

Bogdan Czerniak
The University of Texas

Houston, maj 2020

… To była przyjemność i zaszczyt współpracować zarówno 
z Maestro Boguszewskim, jak i Orkiestrą Symfoniczną 
Narodowej Filharmonii Lwowskiej, nawet jeżeli robiłem 
to po drugiej stronie Atlantyku…

Richard Bobo sarusofonista
Arkansas, maj 2020

… Swirl of passion, intertwined and interpenetrating 
extreme emotions referring to the struggle with the par-
titionist and the hope for a further, victorious fight for 
the desired, free Poland was presented in a very vivid, 
even brilliant manner by the composer, and for the con-
ductor and the orchestra it turned out to be a perfor-
mance priority…

Zygmunt Rychert conductor 
Gdańsk, March 2020 

… This recording perfectly reflected the intentions 
of Ignacy Jan Paderewski through a masterful perfor-
mance of the Lviv Philharmonic Symphony Orchestra 
under the baton of maestro Bohdan Boguszewski. This 
recording should be in the collections of all music lovers, 
and the brilliant symphony should be performed not 
only on the occasion of national holidays…

Bogdan Czerniak 
The University of Texas 

Houston, May 2020 

… It was a pleasure and an honour to work with both 
Maestro Boguszewski and the Lviv Philharmonic Sym-
phony Orchestra, even if I did it on the other side 
of the Atlantic…

Richard Bobo sarrusophonist
Arkansas, May 2020 

contemporary Gustav Mahler’s symphonies. Its artistic 
value is certainly not inferior to them, which is clearly 
confirmed by the newly released album.

Józef Kański

Монументальна Симфонія h-moll, один із найвидат-
ніших творів Ігнація Яна Падеревського – не лише 
геніального піаніста, але також (чого не всі експерти 
хотіли чи могли пам’ятати) високого класу компо-
зитора – після успіхів перших виконань на сценах 
Бостона, Лондона, Парижа, Львова, впродовж бага-
тьох років майже повністю забутий. Лише напри-
кінці XX століття Симфонія почала повертатися 
до концертних залів і з’являтися в каталогах студій 
звукозапису, записаних під орудою таких відомих 
диригентів як Богдан Водічко чи Єжи Максимюк. 
Однак усі ці виконання і записи були у певному сенсі 
неповними, оскільки оркестрам, що їх виконували, 
бракувало задуманих композитором контрабасних 
сарусофонів – духових інструментів, які дуже рідко 
використовуються у симфонічних оркестрах. Вони 
з’явилися лише нещодавно у Львові (де, до речі, 
110 років тому відбулося перше польське виконання 
цієї симфонії). Прекрасний оркестр Львівської Націо-
нальної Філармонії виконав Симфонію сі-мінор під 
орудою відомого щецинського диригента та педагога 
Богдана Богушевського, а потім записав цей шедевр 
на диску фірми DUX. Роком раніше (2018), в рамках 
фестивалю „Sacrum Non Profanum”, привіз її (ще без 
сарусофонів) до Щецина та Берліна.

 Зараєстроване на згаданому диску виконання 
Симфонії Падеревського залишає у слухачів, слід 
сказати, дуже сильні та глибокі враження. Цей твір 
насичений різноманітними барвами та інтенсив-
ною експресією. Він також має яскраво виражений 
патріотичний характер – саме тому отримав назву 
«Полонія». Власне цей характер можна яскраво від-
чути, коли після меланхолійного вступу в динаміч-
ному Allegro vivace в оркестрі звучить загрозливий 
мотив насильства (саме тут з’являються згадані 
раніше сарусофони). Цей мотив проходить з різною 
інтенсивністю через усі три частини Симфонії. Однак, 
в останній частині над ним починає домінувати 
радісна тема надії та перемоги, в якій з’являються 
відголоси мелодії національного гімну.
 Різноманітних вражаючих мотивів у цій симфонії 
є набагато більше, а над цим густим полотном звуків 
знакомито панує професор Богушевський, сугестивно 
дбаючи про плинність благородного музичного нара-
тиву та про нестримну емоційну напругу. Знакомито 
грає під його орудою оркестр Львівської філармонії ; 
яскравістю виконання захоплює особливо група мід-
них інструментів. Словом, виконання є дуже гарним 
і глибоко зворушливим. Можна лише дивуватися, 
чому цей чудовий твір не посів в історії симфоніч-
ної музики та на світових сценах таке ж вагоме 
місце, як, наприклад, сучасні йому симфонії Густава 
Малера. Художньою цінністю, безумовно, не поступа-
ється їм, а нещодавно випущений альбом це виразно 
підтверджує.

Юзеф Каньські
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Jolanta Boguszewska | Іоланта Богушевська
Leszek Bończuk | Лешек Боньчук
Bogdan Czerniak | Богдан Черняк

Henryka Dobrowolska-Buszkiewicz | Генрика 
Добровольська-Бушкєвич

Tomasz Dutkiewicz | Томаш Дуткєвіч 
Jadwiga Godlewska-Bryk | Ядвіга Годлевська-Брик

Adam Grzesiek | Адам Гжесєк
Danuta Jakubowska | Данута Якубовска
Stanisław Jaskułka | Станіслав Яскулка
Bogdan Komorowski | Богдан Коморовскі

Krzysztof Kuśnierczyk | Кшиштов Кусьнєрчик
Andrzej Maćkowiak | Анджей Мацьковяк

Michał Madej | Міхал Мадей
Leonard Madej | Леонард Мадей

Anna Madej | Анна Мадей
Bogdan Matławski | Богдан Матлавскі

Krzysztof Medyna | Кшиштоф Медина
Ewa Mickiewicz | Ева Міцкєвіч

Krystyna Mieszkowska | Кристина Мєшковська
Zbigniew Miński | Збігнєв Міньські
Michał Mitschke | Міхал Мітсхке

Romuald Mysiak | Ромуальд Мисяк
Lech Nowicki | Лех Новіцькі

Jacek Petri | Яцек Петрі
Robert Petruk | Роберт Петрук

Zygmunt Rychert | Зигмунт Рихерт
Leszek Skrla | Лешек Скрла

Maciej Szakiel | Мацєй Шакєл
Krzysztof Szczuka | Кшиштоф Шчука

Leszek Szopa | Лешек Шопа
Jolanta Woźniak-Kuśnierczyk | Йоланта 

Возьняк-Кусьнєрчик
Małgorzata Zawadzka | Малгожата Завадзка

 

ks. | fr. Marek Kędzierski | отець Марек Кендзєрскі – 
proboszcz bazyliki św. Jana Chrzciciela w Berlinie | the parish priest of the Basilica of St. John the Baptist in Berlin  

парох базиліки св. Іоана Хрестителя у Берліні
 

Parafianie bazyliki św. Jana Chrzciciela w Berlinie | Parishioners of the Basilica of St. John the Baptist in Berlin 
Парафіяни базиліки св. Іоана Хрестителя у Берліні

… Вир пристрасті, сплетіння та взаємопроникнення 
екстремальних емоцій, що стосуються зіткнення 
із загарбником та надії на подальшу, переможну 
боротьбу за бажану, вільну Польщу представлені 
композитором напрочуд яскраво, навіть геніально, а 
для диригента та оркестру це виявилося виконав-
ським пріоритетом…

Зигмунт Рихерт диригент
Гданськ,березень 2020

… Цей запис достовірно реалізовує інтенції І. Й. Паде-
ревського завдяки майстерній грі симфонічного орке-
стру Львівської національної філармонії під орудою 
маестро Богдана Богушевського. Запис цей повинен 

знаходитись у бібліотеках усіх меломанів, а геніальну 
симфонію треба виконувати не лише з нагоди дер-
жавних свят…

Богдан Черняк
The University of Texas
Houston, травень 2020

… Для мене то було задоволення і честь співпрацю-
вати як з маестро Богушевським, так і з Симфонічним 
оркестром Львівської Національної філармонії, навіть 
якщо я це робив по той бік Атлантики…

Річард Бобо Сарусофоніст
Арканзас, maj 2020

PŁYTA POWSTAŁA MIĘDZY INNYMI DZIĘKI HOJNYM DARCZYŃCOM, DO KTÓRYCH NALEŻĄ:
THE ALBUM WAS RELEASED, AMONG OTHERS, THANKS TO GENEROUS DONORS, WHICH INCLUDE:

АЛЬБОМ СТВОРЕНИЙ, ЗОКРЕМА, ЗАВДЯКИ ЩЕДРИМ БЛАГОДІЙНИКАМ, СЕРЕД ЯКИХ:

Województwo Zachodniopomorskie | West Pomeranian Voivodeship | Західнопоморське воєводство
Miasto Szczecin | City of Szczecin | Місто Щецин

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS | Polish Society of Authors and Composers (ZAiKS) | Асоціація авторів ZAiKS

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów „Academia” | Pomeranian Association of Instrumentalists “Academia” 
Поморська Асоціація Інструменталістів „Academia”

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o. | Pharmaceutical company Lek-Am Sp. z o.o.
Компанія Фармацевтична Lek-Am Sp. z o.o.
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Особливу подяку надсилаю Пану Директору Володимиру Сивохіпу за згоду на 
участь Симфонічного оркестру Львівської національної філармонії у записі альбому 
та створення оптимальних умов для проведення прекрасної, багаторічної та 
плідної міжнародної співпраці між Філармонією у Львові та Поморською Асоціації 
інструменталістів «Academia». 
 Я також хотів би подякувати за духовну підтримку Його Преосвященству 
АрхієпископуАнджею Дзєндзі та Духовному пастирю Творчих спільнот отцю 
Маріушу Цивці. 
 Висловлюю свою вдячність за виняткову заангажованість у створенні альбому 
пану Ольгєрду Геблевічу – Маршалкові Західнопоморського воєводства та пану 
Кшиштофу Сосці – заступнику мера Щецина.
 Сердечно дякую всім Особам, завдяки яким міг з’явитись компакт-диск, що 
містить запис Симфонії сі-мінор, oп. 24 „Полонія” Ігнація Яна Падеревського.

Богдан Богушевський

Szczególne ukłony ślę Panu Dyrektorowi Wołodymyrowi Sywohipowi za wyrażenie zgody 
na udział Orkiestry Symfonicznej Lwowskiej Filharmonii Narodowej w nagraniu albumu 
i stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia pięknej, długoletniej, a także 
owocnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Filharmonią we Lwowie i Pomorskim 
Stowarzyszeniem Instrumentalistów Academia.
 Dziękuję również za duchowe wsparcie Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Andrze-Dziękuję również za duchowe wsparcie Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Andrze-
jowi Dziędze i Duszpasterzowi Środowisk Twórczych Księdzu Mariuszowi Cywce.
 Przekazuję też wyrazy wdzięczności za wyjątkowe zaangażowanie w powstanie płyty 
Panu Olgierdowi Geblewiczowi – Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz 
Panom Piotrowi Krzystkowi – Prezydentowi Szczecina i Krzysztofowi Sosce – Wiceprezy-
dentowi Szczecina.
 Z serca dziękuję wszystkim Osobom, dzięki którym mogła powstać płyta kompaktowa 
zawierająca nagranie Symfonii h-moll op. 24 „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego.

Bohdan Boguszewski

I send special regards to Director Volodymyr Syvokhip for having allowed the Lviv National 
Philharmonic Symphony Orchestra to participate in the recording of the album and 
for creating optimal conditions for a beautiful, long-time, and fruitful international 
cooperation between the Philharmonic in Lviv and the Pomeranian Association of 
Instrumentalists ‘Academia.’
 I would also like to thank His Excellency Archbishop Andrzej Dzięga and Father Mariusz 
Cywka, the Pastor of Creative Milieus, for their spiritual support.
 I would also like to express my gratitude to Mr. Olgierd Geblewicz, Marshal of the 
West Pomeranian Voivodeship, and Mr. Krzysztof Soska, Vice Mayor of Szczecin, for their 
exceptional involvement in the creation of the album.
 I sincerely thank all the people who made the CD with the recording of the Symphony 
in B minor “Polonia”, Op. 24 by Ignacy Jan Paderewski possible.

Bohdan Boguszewski


