
V SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KOMPOZYTORZE

„Życie i twórczość Wojciecha Kilara”
przykłady słuchowe:

♪ Riff 62

♪ Krzesany

♪ Orawa

♪ Kościelec

♪ Exodus

♪ Bogurodzica

♪ Victoria

♪ Walc z filmu „Trędowata”

♪ Walc z filmu „Ziemia obiecana”

♪ Polonez z filmu „Pan Tadeusz”

♪ Temat z filmu „Dracula”

♪ Temat z filmu „Pianista”

















Kompozytor i pianista, urodzony 17 lipca 1932 roku we

Lwowie. Zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach   grę na fortepianie i 

kompozycję w klasie Bolesława Woytowicza. Dyplom ukończenia studiów z najwyższym 

odznaczeniem uzyskał w 1955 roku. 

W latach 1955-58 był aspirantem Woytowicza   w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole 

Muzycznej. W 1957 roku uczestniczył 

w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt. Edukację 

muzyczną uzupełniał jako stypendysta rządu francuskiego 

w Paryżu w latach 1959-60; uczęszczał na zajęcia kompozycji do Nadii Boulanger.

W 1977 roku został członkiem-założycielem Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego w 

Zakopanem. Przez wiele lat był również prezesem Oddziału Katowickiego Związku 

Kompozytorów Polskich, a w latach 1979-81 pełnił funkcję wiceprezesa w Zarządzie 

Głównym ZKP. Wchodził także w skład Komisji Repertuarowej Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień".

Za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Fundacji im. Lili 

Boulanger w Bostonie (1960), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1967, 1975, 2003), 

Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich   (1975), Nagrodę Województwa Katowickiego 

(1971, 1976, 1980), Nagrodę miasta Katowic (1975, 1992), Nagrodę Państwową I stopnia 

(1980), Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1984), Nagrodę 

Artystyczną Komitetu Kultury Niezależnej NSZZ „Solidarność" (1989), Nagrodę im. 

Wojciecha Korfantego (1995), Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Katowickiego „Lux ex 

Silesia" (1995), Sonderpreis des Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen (1996), 

Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej (2000), Wielką Nagrodę Fundacji Kultury (2001), 

Diamentowy Laur (2003), Nagrodę Ministra Kultury 

i Sztuki w dziedzinie muzyki (2003), Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia (2003), Złotego 

Hipolita (2004), Nagrodę TV Polonia „za sławienie Polski i polskości" (2004), Nagrodę 

Godła Promocyjnego „Śląski Oskar" (2005), Nagrodę „Animus Silesiae" przyznawaną przez 

Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk dla wybitnych osobistości i autorytetów (2006), Nagrodę 

Feniksa przyznawaną przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich twórcom sięgającym 



do tradycji chrześcijańskiej (2008). Od 1998 roku jest honorowym obywatelem miasta 

Rzeszowa, zaś od 2006 roku – Katowic 

i Wodzisławia Śląskiego.

Ponadto otrzymał wiele nagród za muzykę filmową, m.in. w 1975 roku na Festiwalu Filmów 

Polskich   w Gdańsku za muzykę do Ziemi obiecanej   (reż. Andrzej Wajda), w 1980 roku Prix 

Louis Delluc za muzykę do filmu animowanego "Le roi et l'oiseau" (reż. Paul Grimault), w 

1981 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cork w Irlandii za muzykę do 

filmu "Da un paese lontano: Papa Giovanni Paolo II" (reż. Krzysztof Zanussi), w 1992 roku 

za muzykę do filmu "Bram Stoker's Dracula" (reż. Francis Ford Coppola) Nagrodę 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Producentów „ASCAP Award 

1992" w Los Angeles i nagrodę Best Score Composer for a 1992 Horror Film w San 

Francisco, w 2001 roku Philip Award za całokształt twórczości na III TP S.A. Music & Film 

Festival, w 2006 roku Nagrodę Orła Polskiej Akademii Filmowej za muzykę do filmu 

Persona non grata (reż. Krzysztof Zanussi). W 1991 roku przyznano mu Nagrodę Komitetu 

Kinematografii.

Wojciech Kilar został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976) 

oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2002).

W 1991 roku Krzysztof Zanussi nakręcił o nim film "Wojciech Kilar". 

W 1998 roku Uniwersytet Opolski nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Wojciech Kilar do roku 1974, kiedy skomponował swój najsłynniejszy dzisiaj utwór, poemat 

symfoniczny Krzesany, uchodził za czołowego przedstawiciela polskiej awangardy 

muzycznej. Miał w swoim dorobku RIFF 62   (1962), kompozycję ultranowoczesną w 

brzmieniu i w formie, która stała się symbolem sprzeciwu wobec tradycji, manifestem 

przyszłości. Trafił z nią w dobry czas i "RIFF 62" odniósł na festiwalu Warszawska Jesień   

niezwykły sukces: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej   pod dyrekcją Karola Stryi   

bisowała, a to się w nowej muzyce rzadko zdarza! Podobna rzecz przytrafiła się dwóm 

kolejnym utworom Kilara - "Generique" (1963) i "Diphtongos" (1964). Potem przyszła 

fascynacja inną awangardą - 'minimal music', która zaowocowała dwoma utworami: 

"Upstairs-Downstairs" (1971) oraz "Przygrywką i kolędą" (1972).



Kompozytorowi wydawało się - jak mówił - że odkrył kamień filozoficzny,

"że nie ma nic piękniejszego, niż trwający w nieskończoność dźwięk czy 

współbrzmienie, że to jest właśnie najgłębsza mądrość, a nie te nasze 

sztuczki z allegrem sonatowym, fugą, harmonią".

I w dwunastominutowej kompozycji "Upstairs-Downstairs" dwa dźwięki brzmią 

nieprzerwanie od początku do końca!

Z dzisiejszej perspektywy można uważać, że "Krzesany" wynika logicznie z tego właśnie, 

minimalistycznego rozdziału twórczości Kilara, bo jest to swoista 'minimal music', jakby 'a 

rebours'. Ale ćwierć wieku temu Krzesany wywołał szok. Wśród zwykłych melomanów 

zrobił furorę, profesjonaliści widzieli w nim coś fałszywego. Utwór zrobił jednak wielką 

karierę i jest wciąż bardzo chętnie grany i słuchany.

Kilar nie dał jednak publiczności i krytykom wytchnienia i w dwa lata po "Krzesanym" 

napisał następny górski utwór - Kościelec 1909   (1976), poświęcony Mieczysławowi 

Karłowiczowi, wybitnemu kompozytorowi, który w wieku 33 lat zginął pod lawiną właśnie 

pod Kościelcem w 1909 roku. Potem były następne: "Siwa mgła" na baryton i orkiestrę 

(1979) oraz "Orawa" na orkiestrę kameralną (1986).

Stylistyce przyjętej w tych utworach pozostał Kilar wierny właściwie do końca. Rezygnując 

niemal całkowicie z awangardowych środków technicznych, wciąż operował uproszczonym 

językiem muzycznym, preferował stosowanie wielkich mas brzmienia, eksponuje melodię i 

miał skłonność do wywoływania silnych emocji. Dotyczyło to zarówno utworów 

nawiązujących do muzyki ludowej, w szczególności folkloru podhalańskiego, jak i dzieł 

narodowo-religijnych, odzwierciedlających głęboką wiarę i patriotyzm kompozytora.

Podobne środki warsztatowe wykorzystywał Kilar również w muzyce filmowej. W tej 

dziedzinie zdobył wielką światową sławę; rozgłos przyniosła mu szczególnie współpraca z 

Francisem Fordem Coppolą nad filmem "Dracula" (1992). Wysokiej klasy poziom 

artystyczny ma zwłaszcza muzyka Kilara do filmów Krzysztofa Zanussiego.



Ważniejsze kompozycje:

"Dwie miniatury dziecięce" na fortepian (1947)
"Suita na fortepian nr 1" (1949)
"Suita na fortepian nr 2" (1950)
"Sonatina" na flet i fortepian (1951)
"Trzy preludia" na fortepian (1951)
"Wariacje na temat Paganiniego" na fortepian (1951)
"Dwanaście preludiów" na fortepian (1951)
"Kwintet dęty" na flet, obój, klarnet, fagot i róg (1952)
"Sonata" na fortepian (1952)
"Wyczarowanie" na baryton, flet, tam-tam, harfę i kwartet smyczkowy (1952)
"Sonata" na róg i fortepian (1954)
"Ptak" na sopran i fortepian (1954)
"Symfonia nr 1" na smyczki (1955)
"Mała uwertura" na orkiestrę (1955)
"Symfonia nr 2 'Sinfonia concertante'" na fortepian i wielką orkiestrę symfoniczną (1956)
"Suita beskidzka" na tenor, chór mieszany i małą orkiestrę (1956)
"Oda 'Bela Bartok in memoriam'" na skrzypce, instrumenty dęte i 2 perkusje (1957)
"Kołysanki" na sopran, 3 klarnety, fagot, róg, harfę i fortepian (1957)
"Koncert" na dwa fortepiany i orkiestrę perkusyjną (1958)
Muzyka do filmu "Narciarze" w reż. Natalii Brzozowskiej (1958)
Muzyka do filmu "Lunatycy" w reż. Bohdana Poręby (1959)
"Herbsttag" na głos żeński i kwartet smyczkowy (1960)
Muzyka do filmu "Nikt nie woła" w reż. Kazimierza Kutza (1960)
Muzyka do filmu "Milczące ślady" w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego (1961)
Muzyka do filmu "Tarpany" w reż. Kazimierza Kutza (1961)
"RIFF 62" na orkiestrę (1962)
Muzyka do filmu "Spotkanie w 'Bajce'" w reż. Jana Rybkowskiego (1962)
Muzyka do filmu "Rodzina Milcarków" w reż. Józefa Wyszomirskiego (1962)
Muzyka do filmu "Czerwone berety" w reż. Juliana Dziedziny (1962)
Muzyka do filmu "I ty zostaniesz Indianinem" w reż. Konrada Nałęckiego (1962)
Muzyka do filmu "Głos z tamtego świata" w reż. Stanisława Różewicza (1962)
"Generique" na orkiestrę (1963)
Muzyka do filmu "Daleka jest droga" w reż. Bohdana Poręby (1963)
Muzyka do filmu "Mansarda" w reż. Konrada Nałęckiego (1963)
Muzyka do filmu "Kryptonim 'Nektar'" w reż. Leona Jeannota (1963)
Muzyka do filmu "Milczenie" w reż. Kazimierza Kutza (1963)
"Diphtongos" na chór mieszany i orkiestrę (1964)
Muzyka do filmu "Trzy kroki po ziemi" w reż. Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego 
(1964)
Muzyka do filmu "Wyspa złoczyńców" w reż. Stanisława Jędryki (1964)
Muzyka do filmu "Giuseppe w Warszawie" w reż. Stanisława Lenartowicza (1964)
Muzyka do filmu "Echo" w reż. Stanisława Różewicza (1964)
Muzyka do filmu "Późne popołudnie" w reż. Aleksandra Ścibora-Rylskiego (1964)
Muzyka do filmu "Pięciu" w reż. Pawła Komorowskiego (1964)
Muzyka do filmu "Obok prawdy" w reż. Janusza Weycherta (1964)
Muzyka do filmu "Ciemnogród" w reż. Konrada Nałęckiego (1964)
"Springfield Sonnet" na orkiestrę (1965)
Muzyka do filmu "Katastrofa" w reż. Sylwestra Chęcińskiego (1965)
Muzyka do filmu "Jutro Meksyk" w reż. Aleksandra Ścibora-Rylskiego (1965)
Muzyka do filmu "Salto" w reż. Tadeusza Konwickiego (1965)
Muzyka do filmu "Powrót na ziemię" w reż. Stanisława Jędryki (1966)
Muzyka do filmu "Piekło i niebo" w reż. Stanisława Różewicza (1966)
Muzyka do filmu "Marysia i Napoleon" w reż. Leonarda Buczkowskiego (1966)
Muzyka do filmu "Chudy i inni" w reż. Henryka Kluby (1966)



Muzyka do filmu "Bumerang" w reż. Leona Jeannota (1966)
Muzyka do filmu "Ktokolwiek wie …" w reż. Kazimierza Kutza (1966)
"Solenne" per 67 esecutori (1967)
Muzyka do filmu "Wstęp do wiedzy o sztuce – Artysta" w reż. Konrada Nałęckiego (1967)
Muzyka do filmu "Maria Skłodowska-Curie" w reż. Stanisława Grabowskiego (1967)
Muzyka do filmu "Upiór" w reż. Stanisława Lenartowicza (1967)
Muzyka do filmu "Wilcze echa" w reż. Aleksandra Ścibora-Rylskiego (1967)
Muzyka do filmu "Westerplatte" w reż. Stanisława Różewicza (1967)
Muzyka do filmu "Cała naprzód" w reż. Stanisława Lenartowicza (1967)
Muzyka do filmu "Bicz boży" w reż. Marii Kaniewskiej (1967)
Muzyka do filmu "Stajnia na Salwatorze" w reż. Pawła Komorowskiego (1967)
Muzyka do filmu "Sami swoi" w reż. Sylwestra Chęcińskiego (1967)
Muzyka do filmu "Morderca zostawia ślad" w reż. Aleksandra Ścibora-Rylskiego (1967)
"Training 68" na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1968)
Muzyka do filmu "Samotność" w reż. Stanisława Różewicza (1968)
Muzyka do filmu "Molo" w reż. Wojciecha Solarza (1968)
Muzyka do filmu "Ostatni po Bogu" w reż. Pawła Komorowskiego (1968)
Muzyka do filmu "Tabliczka marzenia" w reż. Zbigniewa Chmielewskiego (1968)
Muzyka do filmu "Lalka" w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1968)
Muzyka do filmu "Człowiek z M-3" w reż. Leona Jeannota (1968)
Muzyka do filmu "Przygody pana Michała" w reż. Pawła Komorowskiego (1969)
Muzyka do filmu "Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię" w reż. Janusza Majewskiego (1969)
Muzyka do filmu "Tylko umarły odpowie" w reż. Sylwestra Chęcińskiego (1969)
Muzyka do filmu "Struktura kryształu" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1969)
Muzyka do filmu "Czerwone i złote" w reż. Stanisława Lenartowicza (1969)
Muzyka do filmu "Sól ziemi czarnej" w reż. Kazimierza Kutza (1969)
Muzyka do filmu "Sąsiedzi" w reż. Aleksandra Ścibora-Rylskiego (1969)
Muzyka do filmu "Romantyczni" w reż. Stanisława Różewicza (1970)
Muzyka do filmu "Rejs" w reż. Marka Piwowskiego (1970)
Muzyka do filmu "Przystań" w reż. Pawła Komorowskiego (1970)
Muzyka do filmu "Lokis" w reż. Janusza Majewskiego (1970)
Muzyka do filmu "Dancing w kwaterze Hitlera" w reż. Jana Batorego (1970)
Muzyka do filmu "Góry o zmierzchu" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1970)
"Upstairs-Downstairs" na 2 chóry dziecięce i orkiestrę (1971)
Muzyka do filmu "Die Rolle" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1971)
Muzyka do filmu "Perła w koronie" w reż. Kazimierza Kutza (1971)
Muzyka do filmu "Życie rodzinne" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1971)
Muzyka do filmu "Brylanty pani Zuzy" w reż. Pawła Komorowskiego (1971)
Muzyka do filmu "Bolesław Śmiały" w reż. Witolda Lesiewicza (1971)
Muzyka do filmu "Pierścień księżnej Anny" w reż. Marii Kaniewskiej (1971)
Muzyka do filmu "Martwa fala" w reż. Stanisława Lenartowicza (1971)
Muzyka do filmu "Gwiazda wytrwałości" w reż. Pawła Komorowskiego (1971)
"Przygrywka i kolęda" na 4 oboje i smyczki (1972)
Muzyka do filmu "Szklana kula" w reż. Stanisława Różewicza (1972)
Muzyka do filmu "Hipoteza" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1972)
Muzyka do filmu "Wielka miłość Balzaka" w reż. Wojciecha Solarza (1973)
Muzyka do filmu "Zazdrość i medycyna" w reż. Janusza Majewskiego (1973)
Muzyka do filmu "Iluminacja" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1973)
Muzyka do filmu "Hubal" w reż. Bohdana Poręby (1973)
Muzyka do filmu "Drzwi w murze" w reż. Stanisława Różewicza (1973)
Muzyka do filmu "Opętanie" w reż. Stanisława Lenartowicza (1973)
Krzesany   poemat symfoniczny (1974)
Muzyka do filmu "The Catamount Killing" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1974)
Muzyka do filmu "Ziemia obiecana" w reż. Andrzeja Wajdy (1974)
Muzyka do filmu "Bilans kwartalny" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1974)
Muzyka do filmu "Linia" w reż. Kazimierza Kutza (1974)
"Bogurodzica" na chór mieszany i orkiestrę (1975)



Muzyka do filmu "Znikąd donikąd" w reż. Kazimierza Kutza (1975)
Muzyka do filmu "Jarosław Dąbrowski" w reż. Bohdana Poręby (1975)
Muzyka do filmu "Ziemia obiecana" w reż. Andrzeja Wajdy (1975)
Muzyka do filmu "Trzecia granica" w reż. Wojciecha Solarza i Lecha Lorentowicza (1975)
Muzyka do filmu "Die Nachtdienst" w reż. Krzysztofa Zanussiego i Edwarda Żebrowskiego 
(1975)
"W górę – w dół", balet (1975)
Kościelec 1909   poemat symfoniczny (1976)
Muzyka do filmu "Trędowata" w reż. Jerzego Hoffmana (1976)
Muzyka do filmu "Barwy ochronne" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1976)
Muzyka do filmu "Ptaki ptakom" w reż. Pawła Komorowskiego (1976)
Muzyka do filmu "Smuga cienia" w reż. Andrzeja Wajdy (1976)
Muzyka do filmu "Brigitte Horney" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1977)
Muzyka do filmu "Anatomie Stunde" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1977)
Muzyka do filmu "Haus der Frauen" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1977)
Muzyka do filmu "Z punktu widzenia nocnego portiera" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego 
(1977)
Muzyka do filmu "Spirala" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1978)
Muzyka do filmu "Rodzina Połanieckich" w reż. Jana Rybkowskiego (1978)
"Siwa mgła na baryton i orkiestrę" (1979)
Muzyka do filmu "Paciorki jednego różańca" w reż. Kazimierza Kutza (1979)
Muzyka do filmu "Le Roi et l'oiseau" w reż. Paula Grimaulta (1979)
Muzyka do filmu "David" w reż. Petera Lilienthala (1979)
Muzyka do filmu "Wege in der Nacht" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1979)
"Fanfara" na chór mieszany i orkiestrę (1979)
"Exodus" per orchestra e coro misto (1979-1981)
Muzyka do filmu "Krzesany" w reż. Conrada Drzewieckiego (1980)
Muzyka do filmu "Ród Gąsieniców" w reż. Konrada Nałęckiego (1980)
Muzyka do filmu "Constans" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1980)
Muzyka do filmu "Kontrakt" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1980)
Muzyka do filmu "Przypadek" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego (1981)
Muzyka do filmu "Versuchung" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1981)
Muzyka do filmu "Z dalekiego kraju. Ojciec Święty Jan Paweł II" w reż. Krzysztofa 
Zanussiego (1981)
Muzyka do filmu "Imperativ" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1981)
Muzyka do filmu "Unerreichbar" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1982)
Muzyka do filmu "Capitali culturali – Vatican" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1982)
"Angelus" na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1982-1984)
"Victoria" per coro misto e orchestra (1983)
Muzyka do filmu "Blaubart" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1983)
Muzyka do filmu "Na straży swej stać będę" w reż. Kazimierza Kutza (1983)
Muzyka do filmu "Marynia" w reż. Jana Rybkowskiego (1983)
Muzyka do filmu "Paradigme du le pouvoir du mal" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1983)
Muzyka do filmu "Rok spokojnego słońca" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1984)
Orawa   na kameralną orkiestrę smyczkową (1986)
Muzyka do filmu "Kronika wypadków miłosnych" w reż. Andrzeja Wajdy (1986)
"Choralvorspiel" für Kammerorchester (1988)
Muzyka do filmu "Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1988)
Muzyka do filmu "La table tournante" w reż. Paula Grimaulta (1988)
Muzyka do filmu "Napoleon et l'Europe" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1989-90)
Muzyka do filmu "Korczak" w reż. Andrzeja Wajdy (1990)
Muzyka do filmu "Leben für Leben – Maximilian Kolbe" w reż. Krzysztofa Zanussiego 
(1990)
Muzyka do filmu "Long Conversation with a Bird" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1990)
Muzyka do filmu "Le retour" w reż. Josée Dayana (1990)
Muzyka do filmu "The Touch" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1991)
Muzyka do filmu "Dracula" w reż. Francisa Forda Coppoli (1992)



Muzyka do filmu "König der letzten Tage" w reż. Tom Toelle (1993)
Muzyka do filmu "Śmierć jak kromka chleba" w reż. Kazimierza Kutza (1994)
Muzyka do filmu "Faustyna" w reż. Jerzego Łukaszewicza (1994)
Muzyka do filmu "Śmierć i dziewczyna" w reż. Romana Polańskiego (1994)
"Jakżeż ja się uspokoję" na głos i fortepian (1995)
"Króluj nam Chryste" na głos i fortepian (1995)
Muzyka do filmu "Cwał" w reż. Krzysztofa Zanussiego (1996)
Muzyka do filmu "Deux fantômes en colère" w reż. Gérarda Oury (1996)
"Koncert na fortepian i orkiestrę" (1996-97)
"Requiem dla Ojca Kolbe" na smyczki, fortepian, czelestę, harfę i kotły (1996-97)
Muzyka do filmu "Portret damy" w reż. Jane Campion (1997)
"Agnus Dei" na chór mieszany a cappella (1997)
Muzyka do filmu "Pan Tadeusz" w reż. Andrzeja Wajdy (1998-99)
Muzyka do filmu "Dziewiąte wrota" w reż. Romana Polańskiego (1999)
"Missa pro pace" na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1999-
2000)
Muzyka do filmu "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" 
w reż. Krzysztofa Zanussiego (2000)
"Introitus" na organy (2000)
Muzyka do filmu "Pianista" w reż. Romana Polańskiego (2002)
Muzyka do filmu "Zemsta" w reż. Andrzeja Wajdy (2002)
Muzyka do filmu "Suplement" w reż. Krzysztofa Zanussiego (2002)
"Symfonia nr 3 'September Symphony' " (2003)
"Lament" na chór mieszany (2003)
"Symfonia nr 4 'Sinfonia de motu' " na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę 
symfoniczną (2005)
Muzyka do fimu "Persona non grata" w reż. Krzysztofa Zanussiego (2005)
"Ricordanza" na orkiestrę smyczkową (2005)
"Magnificat" na głosy solowe, chór i orkiestrę (2006)
Muzyka do filmu "Królowie nocy" w reż. Jamesa Gray'a (2007)
"Symfonia nr 5 'Adwentowa' " na chór mieszany i orkiestrę (2007)
Muzyka do filmu "Czarne słońce" w reż. Krzysztofa Zanussiego (2007)
Muzyka do filmu "Krew jest sednem życia" w reż. Kim'ego Aubry'ego (2007)
Muzyka do filmu "Serce na dłoni" w reż. Krzysztofa Zanussiego (2008)
Muzyka do filmu "Poste restante" w reż. Marcela Łozińskiego (2008)
"Te Deum" na głosy solo, chór i orkiestrę (2008)
"Hymn Paschalny" na chór mieszany (2008)
"Veni Creator" na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2008)
Muzyka do filmu "Rewizyta" w reż. Krzysztofa Zanussiego (2009)
"Uwertura uroczysta" na orkiestrę (2010)
"II Koncert" na fortepian, skrzypce i orkiestrę (2011)

Autor: Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek 
Kompozytorów Polskich



Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie. Jego ojciec był lekarzem 

ginekologiem, a matka — Neonilla — aktorką. Chłopiec wzrastał w artystycznej atmosferze 

rodzinnego domu, w którym sztuka i rozmowy o niej zajmowały centralne miejsce. Ponieważ 

edukacja muzyczna zdawała się rzeczą naturalną, od 6 roku życia Wojtek pobierał lekcje gry na 

fortepianie. Nie znosił jednak konieczności codziennych ćwiczeń przy klawiaturze i dyscyplinował 

się jedynie dzięki uporowi matki. W 1944 roku, w obawie przed bolszewikami, opuścił wraz nią 

rodzinne miasto, by nigdy już do niego już powrócić.

Ważnym przystankiem na szlaku powojennej tułaczki obojga okazał się Rzeszów. Trafił tam Kilar 

na wspaniałego nauczyciela muzyki, Kazimierza Mirskiego, który odkrył kompozytorski talent 

młodego człowieka i zachęcił go do samodzielnych prób w tym zakresie. Ich efektem stał się 

wkrótce dedykowany matce Mazurek e-moll na fortepian (1946) oraz Dwie miniatury dziecięce 

(1947). W 1947 roku kompozytor trafił do Krakowa, gdzie uczył się gry na fortepianie u Marii 

Bilińskiej-Riegerowej oraz harmonii u Artura Malawskiego. Wreszcie w 1948 roku przeniósł się do 

Katowic, gdzie osiadł na stałe. Tam poznał swą przyszłą żonę — Barbarę Pomianowską (pierwsze 

spotkanie z nią porównywał później do uderzenia pioruna, jak w Ojcu chrzestnym). Pobrali się w 

1966 roku, po 12 latach narzeczeństwa i przeżyli wspólnie ponad 40 lat. W Katowicach ukończył 

Kilar liceum muzyczne (w klasie Władysławy Markiewiczówny) oraz studia w zakresie fortepianu 

i kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, pod kierunkiem Bolesława Woytowicza.

Do roku 1958 tworzył dzieła utrzymane w stylu neoklasycznym — powstały wówczas m.in. dwie 

symfonie, Mała uwertura   na orkiestrę (1955), utwory kameralne (np. Sonatina na flet   i fortepian, 

1951; Kwintet   na instrumenty dęte, 1952; Sonata na róg   i fortepian, 1954) oraz pieśni   na głos z 

fortepianem (np. Ptak na głos i fortepian, 1954). Najważniejszym i wieńczącym pierwszy okres 

twórczości Kilara dziełem jest natomiast Oda Bela Bartók in memoriam, za którą otrzymał 

prestiżową nagrodę im. Lili Boulanger w Bostonie.

W 1959 roku kompozytor wyjechał na stypendium do Paryża, by studiować u legendarnej Nadii 

Boulanger. Wrócił stamtąd z głową pełną nowych pomysłów na komponowanie. Jednym ze źródeł 

inspiracji okazał się jazz, którego słuchał z upodobaniem, uczestnicząc w życiu koncertowym 

stolicy Francji. Fascynacja jazzem odbiła się w tytule kompozycji Kilara prawykonanej podczas 

festiwalu Warszawska Jesień w 1962 roku — Riff 62. Utworem tym zamanifestował swój akces do 

awangardowego nurtu w muzyce polskiej, nazywanego sonoryzmem   (dzieła sonorystyczne tworzyli

w tym samym czasie także np. Krzysztof Penderecki   i Henryk Mikołaj Górecki). Koncentracja na 

barwie i brzmieniu muzyki jako podstawowych elementach formotwórczych cechuje także kolejne 

dzieła Kilara z lat 60., takie jak — Générique (1963), Diphtongos (1964), czy Springfield Sonnet 

(1965). Powiew zmiany wniosły natomiast utwory takie, jak Solenne (1967) Training 68 (1968), 

Upstairs-Downstairs (1971), czy Przygrywka i kolęda (1972). Ukazały one tendencję do 



stopniowego upraszczania języka muzycznego, rezygnacji z wyrafinowanych efektów 

dźwiękowych na korzyść łagodniejszych brzmień, prostoty konstrukcji oraz coraz bardziej 

charakterystycznej powtarzalności motywów czy fraz.

Definitywny przełom nastąpił w 1974 roku wraz ze skomponowaniem Krzesanego — poematu 

symfonicznego, który zapoczątkował nurt „tatrzańskich” dzieł Kilara, dopełniony później 

Kościelcem 1909 (1976), Siwą mgłą (1979) i Orawą (1986). W połowie lat 70. kompozytor zwrócił 

się także w stronę muzyki religijnej. Najpierw Bogurodzica (1975), Exodus (1981), Victoria (1983) 

i Angelus (1984), a następnie Missa pro pace (2000), Magnificat (2006), Te Deum i Veni Creator 

(2008) wyznaczają w jego dorobku linię wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, która prowadzi 

ku ostatnim utworom na chór a cappella (Hymn Paschalny, 2008; Lumen, 2011; Modlitwa do malej 

Tereski, 2013). W ostatnim okresie twórczości skomponował ponadto Kilar trzy symfonie (III 

Symfonia „September Symphony”, 2003; IV Symfonia „Sinfonia de motu”, 2005 oraz V Symfonia 

„Adwentowa”, 2007) i dwa koncerty   fortepianowe oraz szereg mniejszych utworów orkiestrowych, 

kameralnych i solowych, takich jak Preludium chorałowe (1988), Ricordanza (2005), Uwertura 

uroczysta (2010) czy Trzy mazurki na fortepian (2006) i Sonety do Laury (2012). Kompozytor 

wyrażał pragnienie tworzenia tylko takich dzieł, które muzycy chcą grać a publiczność słuchać, 

a jego podstawowym celem artystycznym stała się minimalizacja środków połączona 

z maksymalizacją ekspresji.

Począwszy od 1958 roku regularnie pisał Kilar także muzykę filmową. Zadebiutował ilustracją 

muzyczną do filmu dokumentalnego Narciarze w reżyserii Natalii Brzozowskiej. Już po śmierci 

kompozytora nagrano natomiast ścieżkę dźwiękową do filmu Obce ciało Krzysztofa Zanussiego. 

Na przestrzeni ponad 40 lat powstało ok. 170 filmów z muzyką Kilara. W wyniku współpracy z tak 

znakomitymi reżyserami, jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Kazimierz Kutz, Roman Polański, 

Francis Ford Coppola czy Jane Campion, powstał szereg niezapomnianych tematów filmowych. 

Muzykę tę doceniono zarówno ze względu na funkcję pełnioną w kontekście opowiadanych na 

ekranie fabuł, jak i z uwagi na jej autonomiczne walory artystyczne. W swych partyturach   

filmowych nie unikał też Kilar odwołań do awangardowych środków warsztatowych, z których 

zrezygnował w dziełach autonomicznych. W obydwu głównych nurtach działalności kompozytor 

zawsze pozostawał sobą — przy udziale rozumu i wolnej woli pragnął być jak najlepszym Kilarem.

Zmarł po ciężkiej chorobie 29 grudnia 2013 roku.

dr hab. Iwona Lindstedt



Ciekawostki

Pierwszą muzyczną fascynacją przyszłego kompozytora był utwór Na perskim rynku Alberta 

Ketèlbeya, grywany na fortepianie przez sąsiada z lwowskiej kamienicy.

Najpopularniejszym polonezem tańczonym na polskich studniówkach jest Polonez Kilara z Pana 

Tadeusza w reżyserii Andrzej Wajdy, który zdetronizował poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego, 

Pożegnanie Ojczyzny.

Ballada o małym rycerzu napisana napisana przez Kilara do serialu Przygody Pana Michała stała się

hymnem polskich kibiców siatkówki.

Namiętnością kompozytora była szybka jazda samochodem i marka Mercedes. Na tablicy 

rejestracyjnej jednego z nich umieścił imię swojej ukochanej żony (S1 BASIA).

Źródło: muzykotekaszkolna.pl 



Wojciech Kilar zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach. Był przede wszystkim wybitnym 

kompozytorem muzyki symfonicznej, ale szerokiej publiczności znany był z muzyki filmowej, 

a także tej pisanej dla zespołu „Śląsk". 

„Dwa są miejsca szczególnie bliskie Wojciechowi Kilarowi: rodzinny Lwów, gdzie spędził 

dzieciństwo, oraz Śląsk, który stał się jego przystanią na całe dorosłe życie”

Sam twórca mówił, że jest kompozytorem muzyki symfonicznej i basta. Krytycy dodają, że muzyka

tak naprawdę jest tylko dobra i zła. Z tej dobrej polecają właśnie bogatą twórczość Kilara.

Zdolności muzyczne wykazywał od dzieciństwa, ale ujawnia, że szkołę muzyczną skończył z... 

desperacji. Nie był solidnym uczniem z przedmiotów niemuzycznych, a jeśli uczeń był muzycznie 

uzdolniony, stosowano wobec niego taryfę ulgową. Zawsze pociągały go natomiast języki obce, 

łącznie z łaciną. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach (obecnie Akademia 

Muzyczna) to był już wybór świadomy, podobnie jak doskonalenie warsztatu na kursach 

mistrzowskich, w tym u Nadii Boulanger w Paryżu. Świadomie wybrał też kompozycję, choć 

pierwotnie kształcił się w klasie fortepianu.

Dwa są miejsca szczególnie bliskie Wojciechowi Kilarowi: rodzinny Lwów, gdzie spędził 

dzieciństwo, oraz Śląsk, który stał się jego przystanią na całe dorosłe życie.

– Jestem Ślązakiem ze lwowskim rodowodem – mówi o sobie. Katowiczaninem stał się z wyboru 

i jest honorowym obywatelem tego miasta.

– Katowicom zawdzięczam całą swoją edukację, całe swoje życie, wszystko to, co najważniejsze, 

jaki jestem i jaką piszę muzykę – powtarza przy każdej okazji.

Ze Lwowa jego rodzina wyjechała po drugiej wojnie światowej przymusowo, wraz z falą 

repatriantów. Przez Rzeszów i Kraków dotarła do Zabrza. Ojciec Wojciecha Kilara był lekarzem 

i przez jakiś czas pracował właśnie w Zabrzu. Gdy mama przyszłego kompozytora, która była 

aktorką, zaangażowała się do Teatru Śląskiego, syn także zamieszkał w Katowicach.

Kresy Wojciech Kilar wspomina zawsze z wielką atencja. Został Honorowym Kresowianinem. Ten 

tytuł przyznał mu Światowy Kongres Kresowian.



Zawsze podkreśla, że wiara jest bardzo ważna w jego życiu. Od lat związany jest także 

z częstochowskim sanktuarium. Swoje urodziny obchodzi w kaplicy Cudownego Obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej.

– Każdy mój pobyt na Jasnej Górze jest powrotem do źródeł licznych kompozycji, które by nie 

powstały, gdyby nie to, że znalazłem się w sanktuarium – wyjaśnia. Tu ma swój początek cykl jego 

utworów religijnych, których teksty zaczerpnięte są z Pisma Świętego. Zainspirowany różańcem 

jasnogórskim jest też słynny „Angelus", a po raz pierwszy właśnie w Częstochowie zostało 

wykonane inne wielkie dzieło Kilara – „Magnificat". Pod wpływem duchowych przeżyć, 

kompozytor napisał „Missa Pro Pace" („Mszę o pokój") na rocznicę stulecia powstania Filharmonii 

Narodowej. Prawykonanie odbyło się w 2001 roku w Warszawie.

– Msza jest dla mnie tak święta, że jej skomponowanie wymaga wielkiej odpowiedzialności. 

Popatrzmy, ile powstało wielkich dzieł muzyki religijnej, a jak mało wśród nich mszy. Nie mogłem 

się na to zdecydować bardzo długo. Cała jest wołaniem, błagalną modlitwą, przesłaniem i tym, 

czego można życzyć światu w trzecim tysiącleciu – tłumaczył kompozytor przed prawykonaniem.

Z właściwą sobie skromnością powtarza, że na Jasnej Górze dzieje się tyle wielkich cudów, tyle 

uzdrowień i nawróceń, że właściwie wstyd mówić o jego własnych drobnych sprawach.

Nie ukrywa, że uwielbia obserwować muzyków, gdy ćwiczą jego utwory. Komponuje w skupieniu, 

w domowym zaciszu, ale gdy dzieło jest gotowe, lubi patrzeć jak orkiestra pochyla się nad partyturą

szukając własnej interpretacji każdego dźwięku.

Przeszedł okresy różnych fascynacji, także muzycznej awangardy. Udział w pierwszej 

Warszawskiej Jesieni przyniósł mu uznanie i zachęcił do dalszych poszukiwań. Z czasem coraz 

mocniej pociągała go jednak harmonia, piękno dźwięku, melodia. Gdy w 1974 roku skomponował 

„Krzesanego”, jeden z najpiękniejszych utworów opartych na podhalańskiej nucie, jego sława 

nabrała tempa. Właśnie w „Krzesanym” zaznaczył najpełniej własny styl. Jego fascynacje 

folklorem odzwierciedlają również utwory „Orawa”, „Siwa mgła” czy „Kościelec 1909”.

Przez lata kompozytor opracowywał i tworzył piosenki dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 

Stanisława Hadyny.

– Kiedy zaczynałem moją pracę w latach 50., był to okres fascynacji folklorem, ale z nadejściem 

awangardy polskiej nastąpiło jego odrzucenie. Zainteresowania folklorem były wręcz w złym tonie.

– wyjaśniał Wojciech Kilar w rozmowie z DZ. – Jeżeli później wróciłem do folkloru i powstały 

takie utwory, jak „Krzesany”, „Kościelisko” czy „Orawa", to być może było to efektem zaproszenia



mnie do współpracy ze „Śląskiem” i napisania tych kilkunastu utworów dla zespołu. Być może i 

bez tego powróciłbym do folkloru, ale nie wiem tego na pewno. A więc być może właśnie od 

Hadyny doszedłem do „Orawy” i „Krzesanego”.

Na muzyce Wojciecha Kilara wychowało się kilka pokoleń polskich kinomanów. Skomponował 

muzykę do ponad 130 filmów. Pierwszym byli „Lunatycy” w reżyserii Bohdana Poręby (1959 r.), 

potem „Sami swoi”, „Lalka”, „Przygody pana Michała”, „Sól ziemi czarnej”, „Rejs”, „Perła w 

koronie”, „Hubal”, „Rodzina Połanieckich” „Ziemia obiecana”, „Paciorki jednego różańca”, „Brat 

naszego Boga”, „Pan Tadeusz”, „Zemsta”, „Persona non grata”.

– Bez Kilara nie byłbym sobą, tylko jakimś innym reżyserem. Ona jest częścią mojego języka – 

zapewnia Krzysztof Zanussi. – Do naszej współpracy doszło przy „Strukturze kryształu”. Wojciech 

już wtedy był doświadczonym kompozytorem. Miał dla mnie wyrozumiałość i dużo cierpliwości. 

On jest człowiekiem emocjonalnym, a moje filmy są chłodne.

Telefon z Hollywood, z propozycją napisania muzyki do filmu „Dracula”, zadzwonił w katowickim

mieszkaniu Wojciecha Kilara o trzeciej nad ranem.

– Kto mówi? Francis Ford Coppola? – dopytywał kompozytor zdziwiony nie tym, kto jest po 

drugiej stronie tego połączenia, ale dość dziwną porą na rozmowę. Reżyser „Ojca chrzestnego" nie 

uwzględnił strefy czasowej. Wojciech Kilar pisał także dla Jane Campion do „Portretu damy”. 

Osobny rozdział w jego twórczości filmowej stanowi współpraca z Romanem Polańskim.

Skomponował muzykę do filmów: „Śmierć i dziewczyna”, „Dziewiąte wrota”, „Pianista”.

Nie przepada za fetami na swoją cześć. Gdy przyjmuje nagrody, na jego twarzy widać zmieszanie 

i zakłopotanie, jakby zaraz chciał powiedzieć, że „tylko" pisze muzykę.

Niedługo zaczną się studniówki i jak co roku młodzież ćwiczyć będzie kroki poloneza, 

a z głośników popłynie muzyka poloneza Wojciecha Kilara z ekranizacji „Pana Tadeusza”.



Wojciech Kilar (1932 - 2013)
Wojciech  Kilar  jest  autorem  przeszło  170.  ścieżek  dźwiękowych  do  różnych  gatunkowo
filmów,  w  tym  arcydzieł  światowego  kina  (m.in.  Bram  Stoker’s  Dracula  Francisa  Forda
Coppoli, Pianisty Romana Polańskiego, Portretu damy Jane Campion). Jego dorobek – obok
twórczości takich mistrzów Hollywood, jak Nino Rota, John Williams czy Ennio Morricone –
stanowi jeden z najbardziej transparentnych dowodów na to, że muzyka i obraz mogą pełnić
w filmie równorzędną rolę. W trakcie pięćdziesięciopięcioletniej pracy w kinie Kilar odmienił
oblicze muzyki filmowej, odsłaniając jej nowe możliwości i odkrywając za jej pośrednictwem
znaczenia i  sensy  niewidoczne w obrazie  i  niesłyszalne w dialogu.  Ścieżki  dźwiękowe jego
autorstwa  pełnią  w  filmie  stricte  dramaturgiczne  zadania  (wartościują  wydarzenia,
antycypują nastrój i sterują percepcją widza, interpretują cechy osobowościowe bohaterów,
odzwierciedlają  kluczowe  idee  filmu,  scalają  narrację,  zastępują  treści  pominięte  
w adaptacjach dzieł literackich), stanowią też mistrzowski przykład funkcjonowania muzyki
filmowej z dala od ekranu. W repertuarze światowych orkiestr, solistów i chórów znajdują się
takie utwory, jak walc z Ziemi obiecanej, polonez z Pana Tadeusza i mazur z Zemsty Andrzeja
Wajdy, suita z  Bram Stoker’s Dracula  Francisa Forda Coppoli,  mała msza z serialu  Król
ostatnich dni Toma Toelle’go czy wokaliza z Dziewiątych wrót Romana Polańskiego.

Wszystko zaczęło się w 1958 roku, ścieżką dźwiękową do filmu Narciarze - krótkometrażowego
dokumentu Natalii Brzozowskiej. Dwudziestosześcioletni wówczas Kilar, z niedawno otrzymanym
dyplomem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w ręku, miał w najbliższych
planach  stypendium  w  Paryżu  pod  kierunkiem  Nadii  Boulanger,  w  nieco  dalszych  –  karierę
kompozytora  europejskiej  awangardy,  chłonącego  z  zapałem punktualistyczne  i  serialne  prądy
napływające z Międzynarodowych Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadt. Muzyka filmowa
w  tych  planach  nie  istniała  –  miała  być  jedynie  epizodem,  wątkiem  pobocznym,  doraźnym
zastrzykiem finansowym.  Stało  się  jednak  inaczej  -  darmstadzkie  doświadczenia  z  awangardą
zaznaczyły się w kilku zaledwie utworach z lat 60., niechętnie wspominanych przez samego twórcę,
propozycja Brzozowskiej zaś pociągnęła za sobą lawinę kolejnych zamówień, które po półwieczu
spędzonym w kinie wyniosły nazwisko Kilara na szczyt piramidy światowej muzyki filmowej.

Ekranowa  kolekcja  Wojciecha  Kilara  obejmuje  176  ścieżek  dźwiękowych  (gdzie  121  to
pełnometrażowe  fabuły  kinowe)  i  przeszło  20  prestiżowych  nagród,  w  tym  ASCAP Award  
w kategorii Top Box Office Films w Los Angeles oraz Best Score Composer w San Francisco za
muzykę do  Bram Stoker’s Dracula  Francisa Forda Coppoli,  statuetkę Cezara za oprawę  Pianisty
Romana  Polańskiego  i  Złotego  Fryderyka  za  całokształt  filmowo-muzycznej  twórczości.  Lista
reżyserów, z którymi kompozytor współpracował od 1958 roku do śmierci w 2013, liczy ponad 40
nazwisk.  Są wśród nich filmowcy,  z  którymi Kilar  związał się  epizodycznie,  jak Jan Weychert
(Obok prawdy, 1964),  Zbigniew Chmielewski (Tabliczka marzenia, 1968) czy Witold Lesiewicz
(Bolesław Śmiały, 1971), ale są też tacy, których nazwiska pojawiają się w filmowym kalejdoskopie
wielokrotnie (m.in. Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Roman Polański, Stanisław
Różewicz, Sylwester Chęciński, Paweł Komorowski czy Janusz Majewski). Jest i trzecia kategoria -
reżyserów napotkanych na planie filmowym zaledwie raz czy dwa, lecz odgrywających kluczową
rolę wrozwoju twórczości filmowej Kilara. Należą do nich przede wszystkim Francis Ford Coppola
(Bram Stoker's  Dracula,  1992),  Jane  Campion (Portret  damy,  1996),  Tadeusz  Konwicki (Salto,
1965), Jerzy Hoffman (Trzy kroki po ziemi, 1965; Trędowata, 1976), Wojciech Has (Lalka, 1968),
Marek Piwowski (Rejs, 1970) i Krzysztof Kieślowski (Przypadek, 1981).



Aktywność filmowa Kilara rozwijała się równolegle z jego autonomiczną (głównie symfoniczną)
twórczością, a w jej przebiegu wyróżnić można cztery fazy. W pierwszej dekadzie pracy dla kina
(1958-1968) kompozytor uczestniczył wyłącznie w produkcjach rodzimych (łącznie powstało 47
opraw muzycznych), kładąc nacisk na fabuły pełnometrażowe, w większości reprezentujące Polską
Szkołę Filmową. Poszukiwał w nich nietylko swojego miejsca w nowej dziedzinie sztuki, ale także
estetyki i stylu, które służyłyby zarówno filmowi, jak i jego artystycznej wizji kina. I tak ścieżki
dźwiękowe z tego okresu dotykają różnorodnych obszarów muzycznych, takich jak rodzący się w
tym  czasie  sonoryzm  (Powrót  na  ziemię  Stanisława  Jędryki,  1966),  atonalność  (Milczenie
Kazimierza Kutza,  1963),  punktualizm (Nikt  nie  woła  Kazimierza Kutza,  1960),  jazz (pierwsza
pełnometrażowa fabuła kompozytora: Lunatycy Bohdana Poręby, 1959), blues (Tarpany Kazimierza
Kutza, 1961) czyrock (Trzy kroki po ziemi  Edwarda Skórzewskiego i Jerzego Hoffmana, 1965).
Jest  rzeczą  znamienną,  że  na  pierwszym etapie  twórczości  filmowej  Kilar  niemal  nie  dotykał
idiomu  symfoniki  późnoromantycznej,  jeśli  nie  liczyć  krótkich  fragmentów  orkiestrowych
pojawiających się w kilku partyturach (m.in. w Kryptonimie „Nektar” Leona Jeannota z 1963 roku).
W pierwszych ścieżkach dźwiękowych pochodzących z drugiego okresu twórczości (1969-1976)
jego stylistyka dryfowała w stronę amerykańskiego minimalizmu (Struktura kryształu  Krzysztofa
Zanussiego, 1969),  jednocześnie jednak kompozytor podjął pierwsze próby umieszczenia swojej
muzyki  w  kręgu  Classical  Hollywood  Film  Score (serial  telewizyjny Przygody Pana  Michała  
z  1969  roku,  Hubal  Bohdana  Poręby czy  Wielka  miłość  Balzaca  Wojciecha  Solarza  z  1973).
Począwszy  od  oprawy  Zazdrości  i  medycyny  Janusza  Majewskiego  z  września  1973  roku  -
powstałej  na  rok przed  prawykonaniem  Krzesanego  na  orkiestrę,  jako  przełomowego  poematu
kompozytora inspirowanego ukochanymi Tatrami i muzyką góralską - wielka symfonika filmowa 
o romantycznym wydźwięku i tanecznym charakterze cechowała większość jego partytur; wśród 41
ścieżek dźwiękowych Kilara powstałych w drugim okresie jego aktywności w kinie znajdują się
takie arcydzieła, jak walc z Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy (1974) czy walc brillant z Trędowatej
Jerzego Hoffmana (1976).

W trzeciej fazie twórczości (1977-1990) Kilar działał w kinematografii najintensywniej,  nie  pod
względem liczby zrealizowanych produkcji (oprawił 38 filmów), lecz pod kątem różnorodności
realizowanych działań.  Rozpoczął wówczas samodzielną pracę w kinie zagranicznym, poszerzył
zakres dokumentów,  zahaczył o technikę animacji.  Był to  czas,  w którym ugruntowywał swoją
pozycję  filmowo-muzycznego  giganta  w  Europie.  Jego  muzyka  filmowa  o  idiomie
późnoromantycznym nabrała oryginalnego, na wskroś słowiańskiego charakteru. Kilar szczególnie
chętnie wykorzystywał w swoich ścieżkach dźwiękowych formy i rytmy taneczne, w tym – obok
standardów pochodzących  z innych  krajów,  jak  walc  czy tango  –  polonezy oraz  polskie  tańce
regionalne  (elementy  krakowiaka,  oberka  etc.).  Kolejny,  niezwykle  istotny  punkt  stanowiły  –
zapoczątkowane w drugim okresie twórczości (Sól ziemi czarnej Kazimierza Kutza, 1969) – cytaty
z  pieśni  oraz  hymnów  polskich,  wplatanew  narrację  muzyczną.  Takie  zabiegi  kompozytor
zastosował m.in. w Z dalekiego kraju. Papież Jan Paweł II Krzysztofa Zanussiego z 1981 roku (z
monumentalnym  cytatem  pierwszego  incipitu  Bogurodzicy),  Kronice  wypadków  miłosnych
Andrzeja  Wajdy z 1985 (ze śladami Mazurka Dąbrowskiego)  czy Życie za życie.  Maksymilian
Kolbe Krzysztofa Zanussiego, z 1991 (z fragmentami melodii polskiej pieśni maryjnej z pierwszej
połowy dziewiętnastego wieku). A zatem Wojciech Kilar wykreował Polską Klasyczną Partyturę
Filmową, jako rodzimą odsłonę światowego nurtu Classical Hollywood Film Score. Tak pomyślane
ścieżki  dźwiękowe  wyprowadził  poza  granice  kraju  –  najpierw  za  pośrednictwem Krzysztofa
Zanussiego (w koprodukcjach z RFN i Francją), później w ramach współpracy z twórcami szeroko
pojętego, europejskiego kina.

Czwartego okresu twórczości filmowej (1992-2013) miało de facto nie być, bowiem u progu lat 90.
Kilar,  wyczerpany  pracą  nad  Korczakiem Andrzeja  Wajdy  (1990),  postanowił  odejść  od  kina
(pracował wówczas nad swoim opus vitae, czyli Missa Pro Pace, która ujrzała światło dzienne już
w nowym millennium).  Słynny nocny telefon z propozycją napisania muzyki do kostiumowego
horroru  Bram Stoker’s  Dracula  Francisa  Forda  Coppoli,  z  plejadą  gwiazd  w  obsadzie  (Gary



Oldman, Anthony Hopkins. Keanu Reeves, Winona Ryder, Tom Waits, Monica Bellucci), zmienił
jego decyzję i zainicjował ostatni etap filmowej drogi, którego owocami stały się rozpoznawalne na
całym świecie ścieżki dźwiękowe, w tym Król ostatnich dni Toma Toellego (serial z 1993 roku),
Portret damy Jane Campion (1996), Dziewiąte wrota (1999) i Pianista (2002) Romana Polańskiego
czy Pan Tadeusz (1999) i Zemsta (2002) Andrzeja Wajdy. We wszystkich tych produkcjach Kilar
powierzył muzyce niestandardową rolę narratora komentującego akcję zza kadru, odkrywającego
znaczenia  niewidoczne  w  obrazie,  opisującego  cechy  osobowościowe  bohaterów i  kierującego
uwagę widza w określoną stronę, wszystkie też funkcjonują dziś z dala od ekranu, na estradach sal
koncertowych  całego  świata.  Ostatnia  ścieżka  dźwiękowa  poszła  z  kompozytorem do  grobu  –
nękany chorobą nowotworową Kilar nie zdążył jej zapisać; na pulpicie fortepianu w jego pracowni
znaleziono jedynie pustą kartę ulubionego papieru nutowego z Frankfurtu, z wykaligrafowanym
ręką kompozytora tytułem: Obce ciało. Reżyseria – Krzysztof Zanussi. Dwa lata po śmierci twórcy,
prezydenci Krakowa i Katowic ustanowili Nagrodę im.  Wojciecha Kilara, przyznawaną co roku
podczas  Festiwalu  Muzyki  Filmowej  w  Krakowie  oryginalnym  twórcom  muzyki  filmowej,
wiernym tradycyjnej sztuce komponowania i w sposób szczególny dbającym o jej rangę i etos.
Prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano  dotychczas  największych  kompozytorów światowego
kina – statuetkę odebrali Elliot Goldenthal,  Alexandre Desplat, Howard Shore, Michael Nyman i
Craig Armstrong.

Biografia

Wojciech Kilar – jedyny syn uznanego ginekologa Jana Franciszka Kilara i początkującej aktorki
Neonilli Kilar – przyszedł na świat 17 lipca 1932 roku, w mieszkaniu przy ulicy Sapiehy (obecnie
Bandery)  we  Lwowie.  Dorastał  w  środowisku  artystycznym  i  wielokulturowym –  Lwów  był
wówczas mekką nie tylko nauki, literatury, teatru i muzyki, ale także kiełkującego kina (w mieście
w okresie dwudziestolecia międzywojennego działały 24 sale projekcyjne, rodziła się także prasa
branżowa). Pięcioletni Wojtek został zapisany na lekcje muzyki w szkole panien Reiss, nie radził
sobie jednak z czytaniem nut i nie miał cierpliwości do fortepianowych ćwiczeń. Na ten czas datuje
się  także  początek  jego  fascynacji  sztuką  filmową  –  pierwszym  dziełem,  obejrzanym  w
nowoczesnym  kinie  Roxy,  była  Królewna  Śnieżka  Walta  Disney’a.  Od  tego  momentu
kinematografia będzie mu się kojarzyła z przepychem, bogactwem kolorów i dźwięków i – nade
wszystko - z Ameryką. Siedmioletni Kilar – u progu drugiej wojny światowej – rozpoczął naukę w
Szkole  św.  Marii  Magdaleny  we  Lwowie,  wkrótce  jednak  rodzice  zorganizowali  dla  niego
nauczanie w domu. W okresie wojennym chłopca wychowywała przede wszystkim ulica – spędzał
czas na wędrówkach po mieście, oglądając wraz z kolegami miejsca kaźni więźniów politycznych
w „Brygidkach”  i  w  więzieniu  przy ulicy Łąckiego,  które  Niemcy w makabrycznym chwycie
propagandowym udostępnili zwiedzającym, później zaś obserwując likwidację lwowskiego getta.
Te wstrząsające obrazy będą go dręczyły w snach przez kolejne lata, a woń spalenizny do końca
życia pozostanie wspomnieniem swądu palonych ludzkich ciał.

Kilar opuścił Lwów pod koniec wojny, jako dwunastolatek – Jan Franciszek osiedlił się wówczas
na Śląsku, zaś Neonilla wyjechała wraz z synem najpierw do Krosna, a już po kapitulacji Niemiec -
do Rzeszowa.  Państwo Kilarowie nigdy już nie  zamieszkali razem; ich syn,  w dorosłym życiu
wiedzionym w  Katowicach,  ani  razu  nie  zdecydował  się  na  podróż  do  rodzinnego  miasta.  W
Rzeszowie kilkunastoletni Wojtek rozwinął skrzydła – rozpoczął edukację w Gimnazjum im.  ks.
Szymona Konarskiego oraz naukę gry na fortepianie w szkole muzycznej (jako uczeń Kazimierza
Mirskiego), w której zaprzyjaźnił się z przyszłym zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego z 1955
roku,  pianistą  Adamem  Harasiewiczem.  Latem  1947  odniósł  pierwszy  estradowy  sukces,
zdobywając drugą nagrodę w Konkursie Młodych Talentów w Rzeszowie. W tym samym czasie, za
namową konkubenta matki,  twórcy piosenek i  dyrektora Teatru Ziemi Rzeszowskiej Antoniego
Graziadio, podjął pierwsze próby kompozytorskie (powstał wówczas Mazurek na fortepian i dwie
miniatury dziecięce:  Bajka i Zabawa dzieci). Kilka miesięcy później został samotnie wysłany do



Krakowa, na lekcje harmonii i kontrapunktu u profesora Artura Malawskiego oraz naukę gry na
fortepianie pod kierunkiem Marii Riegerowej. Zamieszkał u państwa Riegerów, niedaleko Rynku
Głównego,został  też  zapisany  do  prestiżowego  Gimnazjum im.  Bartłomieja  Nowodworskiego.
Nauka  nie  szła  mu  jednak  najlepiej,  z  uwagi  na  częste  wagary i  przesiadywanie  w  kawiarni
„Redolfi”,  w której  mimo  młodego  wieku  codziennie  delektował się  papierosami i  kieliszkiem
likieru.  Po  otrzymaniu  świadectwa,  na  którym widniało  sześć  ocen niedostatecznych,  Neonilla
zdecydowała o przeniesieniu syna do Liceum Muzycznego w Katowicach.

W  1948  roku  Wojciech  Kilar  rozpoczął  zatem  naukę  w  klasie  fortepianu  Władysławy
Markiewiczówny,  a  dwa  lata  później  –  studia  kompozytorskie  i  pianistyczne  w  Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, pod kierunkiem profesora
Bolesława  Woytowicza,  który  przyjął  go  także  pod  swój  rodzinny  dach.  Był  to  niezwykle
intensywny i skomplikowany czas w życiu młodego artysty – kilka miesięcy po rozpoczęciu przez
niego studiów zmarł Jan Franciszek, zaś Neonilla wyszła powtórnie za mąż za Antoniego Graziadio
i przeprowadziła się wraz z mężem do Katowic. Po dwóch latach nauki w PWSM Kilar porzucił
fortepian,  zniechęcony  koniecznością  uczenia  się  na  pamięć  coraz  trudniejszych  utworów
muzycznych.  W 1954 roku związał się  ze sceną, rozpoczynając współpracę z bielskim Teatrem
Lalek „Banialuka”. Rok później otrzymał drugą nagrodę w Konkursie Utworów Symfonicznych na
V Festiwalu Młodzieży w Warszawie, za Małą uwerturę, która wkrótce została wydana nakładem
PWM. W tym samym roku ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w katowickiej PWSM,
a dwa lata później wyjechał na Letnie Kursy Nowej Muzyki w Darmstadt, gdzie zachłysnął się
awangardową twórczością Luigiego Nona, Pierre’a Bouleza i Karlheinza Stockhausena. W 1958
rozpoczął  pracę  dla  kina,  pisząc  muzykę  do  dziewięciominutowego  dokumentu  Natalii
Brzozowskiej Narciarze, a wkrótce także do dwóch fabuł:  Lunatyków Bohdana Poręby i  Nikt nie
woła  Kazimierza Kutza. Przełom lat 50. i 60. Kilar spędził w Paryżu, na kursach muzycznych u
Nadii Boulanger, gdzie zaprzyjaźnił się m.in.  z Krzysztofem Pendereckim. Po powrocie, jesienią
1962  roku,  osiągnął  pierwszy  sukces  na  Międzynarodowym  Festiwalu  Muzyki  Współczesnej
„Warszawska  Jesień”,  prezentując  publiczności sonorystyczną  kompozycję  orkiestrową  Riff  62.
Planując kolejne awangardowe utwory pracował jednocześnie intensywnie w kinie, a w 1966 roku
zmienił stan cywilny,  żeniąc się  po 12. latach burzliwego narzeczeństwa z poznaną pod koniec
studiów pianistką,  Barbarą  Pomianowską.  To  za  jej  namową w 1968 roku  odrzucił  całkowicie
alkohol i hulaszcze życie, pozostając abstynentem do końca swoich dni. Pod koniec lat 60. dobrze
zapowiadający się kompozytor europejskiej awangardy rozpoczął współpracę z Zespołem Pieśni  
i Tańca „Śląsk”, zaprzyjaźnił się także z reżyserem Krzysztofem Zanussim, siłą rzeczy wiążąc życie
zawodowe coraz silniej z  kinem.  W latach 70.  zmienił diametralnie  estetykę muzyczną,  pisząc
poliptyk tatrzański – serię poematów (Krzesany, Kościelec 1909, Siwa mgła, Orawa) inspirowanych
Tatrami i muzyką góralską. Dzień po ukończeniu pierwszego z nich, w lipcu 1974 roku, Kilar po
raz pierwszy wyszedł  w góry;  tatrzańskim wędrówkom (będącym kolejną  pasją  po  miłości do
kotów i drogich samochodów) oddawał się z zapałem przez kolejną dekadę, do czasu zauważenia u
siebie  problemów  kardiologicznych.  W  1978  roku  otrzymał  od  władz  przydział  na  dom  
i zamieszkał wraz z żoną w Katowicach-Brynowie, w willi przy ulicy Kościuszki (po jego śmierci
wykupionej  przez  miasto).  Okres  stanu  wojennego  (1981-1983)  przeżył  bardzo  ciężko;  za
pośrednictwem  przyjaciela,  malarza  Jerzego  Dudy-Gracza  znalazł  schronienie  w  klasztorze
Paulinów na Jasnej Górze, z którym pozostał związany do końca swoich dni (dysponował własną
celą wyposażoną w mały telewizor do pracy nad filmem). Zafascynowany modlitwą różańcową
odmawianą  w  klasztornej  kaplicy,  tuż  po  zakończeniu  stanu  wojennego  skomponował  kantatę
Angelus – modlitwę śpiewaną, której rękopis ofiarował klasztorowi jako wotum, z wdzięcznością
za wszelkie dobro którego dotychczas doświadczył.  Z nastaniem wolnej Polski Kilar postanowił
odejść od kina i zająć się komponowaniem mszy.

Nocny telefon od Francisa  Forda Coppoli  (Kilar  uważał jego  Ojca  Chrzestnego  za arcydzieło)
zmienił  jego  decyzję  –  ich  wspólna  produkcja  Bram  Stoker’s  Dracula  weszła  na  ekrany
amerykańskich  kin  w  listopadzie  1992  roku  i  rozpoczęła  ostatni,  „światowy”  etap  twórczości



filmowej kompozytora (za ścieżkę dźwiękową  Draculi  kompozytor otrzymał nagrodę ASCAP).  
W kolejnych latach Kilar  nawiązał współpracę z przyjacielem z czasów studenckich, Romanem
Polańskim (napisał  muzykę  do  trzech  jego  filmów:  Śmierci  i  dziewczyny,  Dziewiątych  wrót  
i  Pianisty) oraz nowozelandzką reżyserką Jane Campion (dla której oprawił dramat  kostiumowy
Portret damy, z Nicole Kidman w roli głównej). Przełom stuleci był dla niego czasem wytężonej
pracy  zarówno  w  kinie,  jak  i  na  estradzie  (w  2001  światło  dzienne  ujrzała  Missa  Pro  Pace,
wykonana w Watykanie w obecności Jana Pawła II),  a  także zbioru plonów w postaci nagród  
i prestiżowych wyróżnień - otrzymał m.in. nagrodę arcybiskupa metropolity katowickiego „Lux ex
Silesia” w 1995 roku,  członkostwo Polskiej  Akademii  Umiejętności oraz nagrodę na Festiwalu
Filmu Polskiego w Ameryce w 1998, honorowe obywatelstwo Rzeszowa w 1998 i Katowic w 2006,
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego w 1998 i Uniwersytetu Śląskiego w 2012,
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 2002, Cezara za muzykę do Pianisty 
i  order  Ecce  Homo w 2003,  Totus  –  nagrodę Fundacji  Konferencji  Episkopatu Polski „Dzieło
Naszego Tysiąclecia” w 2009, honorową Nagrodę im.  Lecha Kaczyńskiego  w 2011, Order Orła
Białego, Koryfeusza Muzyki Polskiej i Złotego Fryderyka za całokształt twórczości w 2012 oraz
tytuł Kawalera Orderu Legii Honorowej „w uznaniu  wybitnego wkładu w kulturę uniwersalną  
i zaangażowanie na rzecz francusko-polskich stosunków kulturalnych” w 2013.

Nie jest  tajemnicą,  że intensywna praca z filmem pozwoliła  Kilarowi osiągnąć wysoki standard
życia, zaspokajający jego słabość do drobnych luksusów (markowe ubrania, drogie perfumy etc.).
Media  rzadziej  jednak  wspominają  o  tym,  że  potrafił  bezinteresownie  dzielić  się  pieniędzmi
zarobionymi  w  kinie  –  sfinansował  operację  serca  jednego  z  przyjaciół,  zapłacił  za  leczenie
nieznajomej dziewczynki z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, wyposażył OIOM
szpitala  w  Ochojcu,  wspomagał  katowickie  hospicjum,  ufundował  dzwony  do  kościoła  pod
wezwaniem św. Michała w Katowicach-Brynowie. Szczęśliwe i intensywne lata życia kompozytora
po  premierze  Draculi  przecięła  podwójna  smuga  cienia:  śmierć  matki  w  1993  roku  i  –  nade
wszystko – odejście ukochanej żony,  Barbary Kilar,  w 2007.  We wrześniu  2013 roku u Kilara
zdiagnozowano guza mózgu. Zmarł w domu przy ulicy Kościuszki, 29 grudnia 2013; dziesięć dni
przed śmiercią zdążył odebrać informację o nadaniu mu tytułu doktora honoris causa macierzystej
uczelni  w  Katowicach.  Rok później odsłonięto  tablicę pamiątkową na  elewacji  kamienicy przy
ulicy  Bandery  we  Lwowie,  w  której  Wojciech  Kilar  przyszedł  na  świat,  a  plac  przy  ulicy
Olimpijskiej w Katowicach, w pobliżu nowej siedziby NOSPR, otrzymał jego imię.


