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Ponad sto lat temu, w roku 1909, miały miejsce w Sankt Petersburgu pierwsze koncerty 

Towarzystwa  Żydowskiej  Muzyki  Ludowej.  Inicjatorami  ich  byli  studenci  Kompozycji 

Konserwatorium w Sankt Petersburgu. Stworzyli oni żydowski styl o cechach narodowych, łączący 

elementy żydowskiej muzyki liturgicznej i folkloru.

Powstanie odrębnego żydowskiego nurtu w muzyce początku XX wieku związane było z 

duchowym  rozwojem  polsko-rosyjskiej  wspólnoty  żydowskiej.  Idea  odrodzenia  narodowego 

oddziaływała  pobudzająco  i  ożywczo  na  Żydów  w  państwie  rosyjskim.  Także  petersburskie 

Stowarzyszenie Kompozytorów przy Towarzystwie Żydowskiej Muzyki Ludowej było częścią tego 

renesansu, ściśle związanego z obejmującym cały obszar kultury żydowskim ruchem narodowym i 

podlegało  wpływom  myśli  syjonistycznej.  Niewątpliwe  artystyczne  powodzenie  muzyki  tych 

kompozytorów – wielobarwnej,  pełnej  niuansów, poruszającej  –  trwało jednak krótko.  Wkrótce 

stała się ona ofiarą stalinizmu i narodowego socjalizmu.

W dzisiejszym programie znalazły się utwory kompozytorów, których biografie związane są 

z  Warszawą:  Juliusz  Wolfsohn i  Mieczysław Weinberg  tu  właśnie  się  urodzili,  Josph Achron i 

Aleksander  Weprik  tutaj  spędzili  dzieciństwo.  Wszyscy właśnie  w Warszawie  otrzymali  istotne 

impulsy do dalszego artystycznego rozwoju. 

Program:

Mieczysław Weinberg z cyklu Zeszyty dla dzieci, Zeszyt I i III

(1919 – 1996)

Aleksander Weprik Trzy tańce ludowe

(1899 – 1958)

Juliusz Wolfsohn Rapsodia żydowska
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(1880 – 1944)

Józef Achron Wariacje symfoniczne na temat żydowski 

(1888 – 1943) „El jiwneh Ha-galil” (Bóg odbuduje Galileę)

(God will rebuild the Galil)

Juliusz Wolfsohn Dwie parafrazy na temat starożydowskich melodii

(1880 – 1944) ludowych
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kantoralne w Kolegium Abrahama Geigera.  Efektem jego intensywnej pracy badawczej na polu 

muzyki żydowskiej są liczne publikacje, w tym także opracowania monograficzne. W semestrze 

letnim  2013  został  powołany  na  stanowisko  profesora  historii  muzyki  żydowskiej  w  Wyższej 
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