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Ambasadorzy spuścizny Karskiego 
 
Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku. Z okazji 20 rocznicy jego śmierci składamy mu hołd z grupą 
młodych muzyków, których szacunek dla emisariusza polskiego podziemia i entuzjazm, z jakim 
przyjęli jego wartości nie tylko zmieniają ich życie, ale także pokazują, że spuścizna Karskiego jest 
wciąż aktualna. 
 
Karski Quartet to międzynarodowa formacja młodych muzyków z Polski i Belgiit, laureat Grand 
Prix na IV Międzynarodowym konkursie „Triomphe de l’Art” w Brukseli, która zdobywa coraz 
szerszą publiczność nie tylko muzyką, ale także swoją szlachetną misją. Z członkami kwartetu 
smyczkowego w składzie Kaja Nowak (skrzypce), Natalia Kotarba (skrzypce), Diede Verpoest 
(altówka, skrzypce) i Julia Kotarba (wiolonczela) rozmawia Bożena U. Zaremba. 
 
Bożena U. Zaremba: Jak powstał Karski Quartet?  
 
Natalia Kotarba: Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2014 roku. Wtedy zaczęłyśmy studiować z 
moją siostrą w konserwatorium muzycznym w Brukseli. A stało się to dzięki Jeroenowi 
Reulingowi, u którego Julia wcześniej studiowała. To on miał silne przeczucie, że powinnam 
poznać francuskiego skrzypka, Philippe Graffin. Nie mylił się. Kaja i Diede, który jest Belgiem, 
byli już w jego klasie i tak się poznaliśmy. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Kaję, pomyślałam, że 
chciałabym z nią kiedyś stworzyć zespół kameralny. Diede również oczarował mnie swoją grą. 
Kaja Nowak: Trzeba powiedzieć, że Philippe Graffin jest człowiekiem o bardzo silnej i 
niekonwencjonalnej osobowości i dużym temperamencie muzycznym. Jego ekspresja ogromnie 
nas inspiruje. Myślę, że nasza zbieżność temperamentów i muzycznych upodobań wynika 
zarówno z tego, jak on nas ukształtował, jak i z naszych wcześniejszych doświadczeń (które z 
kolei wpłynęły na wybór nauczyciela). Od początku byłam pod wrażeniem ekspresji i 
muzykalności koleżanek i kolegi z naszego kwartetu.  
Diede Verpoest: Ja poczułem to samo. Co prawda nigdy razem nie występowaliśmy w 
konserwatorium, lecz pewnego razu na koncercie usłyszałem, jak Julia grała ze swoją siostrą na 
koncercie i byłem zachwycony. Wtedy, też pomyślałem, że byłoby wspaniale móc zagrać razem. 
Julia Kotarba: W 2018 roku spotkaliśmy się ponownie na Festival Resonance’s Academy. Są to 
kursy muzyczne dla młodych, zapalonych kameralistów w małej miejscowości Ciney w Wallonii, 
organizowane przez kolejną ważną dla nas postać, wiolonczelistkę Amy Norrington. Podczas 
kursów mieszkaliśmy w pięknym dworku, gdzie codziennie odbywały się intensywne zajęcia w 
ramach muzyki kameralnej. Tam po raz pierwszy zagraliśmy razem… i coś naprawdę zaiskrzyło 
między nami.  
 
Czy reszta Państwa też miała takie wrażenie? 
 
Diede Verpoest: Tak, od razu poczuliśmy jakąś więź, energię i nić porozumienia na płaszczyźnie 
tego, co chcemy osiągnąć w muzyce. Publiczność też zwróciła wtedy uwagę na to, że mamy w 
sobie coś szczególnego, coś bardzo silnego i intensywnego. W ogóle, nasza koncertowa 
publiczność jest pod wrażeniem naszej charyzmy na scenie. To jest nasze forte. 
Julia Kotarba: Ja miałam też poczucie, że mamy podobne widzenie nie tylko muzyki, ale i świata. 
Jesienią tego samego roku postanowiliśmy założyć zespół i wzięliśmy udział w konkursie 
„Triomphe de l’Art”, na którym zdobyliśmy Grand Prix, co było kompletną niespodzianką, 
zważając na krótki staż naszego zespołu. Ta nagroda upewniła nas, że powinniśmy grać dalej 
razem.  
Natalia Kotarba: Od tamtego momentu kariera kwartetu nabrała szybkiego tempa. Przyjęliśmy 
propozycję udziału w programie String Quartet Studio w Royal College of Music, w Manczesterze 
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oraz rozpoczęliśmy rezydencję artystyczną w Queen Elizabeth Music Chapelle w Belgi. 
Naturalnie zaczęły pojawiać się też pierwsze propozycje koncertów… 
Julia Kotarba: …i poczuliśmy większą odpowiedzialność. Wtedy też powstał problem nazwy. 
Chcieliśmy, żeby coś znaczyła, jednocześnie nas reprezentowała, a także była nam bliska. 
 
Dlaczego, więc Karski? 
 
Natalia Kotarba: Po wygraniu konkursu, miałyśmy razem z Kają przyjemność pomagać naszemu 
profesorowi przy organizacji festiwalu „Traces”. Był on poświęcony kompozytorom i osobom 
dotkniętym przez drugą wojnę światową czy też prześladowanym przez totalitarne reżimy. Między 
innymi, odbył się koncert poświęcony Janowi Karskiemu w Ambasadzie Polskiej w Brukseli, 
gdzie wykonywaliśmy utwory polskich kompozytorów. To Philippe podsunął nam wtedy pomysł, 
żeby nazwać kwartet imieniem Jana Karskiego. Po głębszym zapoznaniu się z jego wartościami 
okazało się, jak są nam wszystkim bardzo bliskie. Uważaliśmy też, że nasza działalność pomoże 
rozpowszechnić jego historię. 
 
Skąd u prof. Griffin’a takie zainteresowanie? 
 
Kaja Nowak: Philippe bardzo interesuje się historią drugiej wojny światowej i Holokaustu. Dużo 
na ten temat wie i bardzo osobiście podchodzi do tematu. 
Julia Kotarba: Opowiadał nam też o filmie Clauda Lanzmanna „Shoah” i zainspirował do 
poszerzenia wiedzy na temat Karskiego. W Polsce, po drugiej wojnie światowej jego postać 
zniknęła z kart historii, aż do lat 90. Nasi rodzice znali Karskiego z radia Wolna Europa. Profesor 
Graffin był wstrząśnięty, że tylu ludzi nie wie nic na jego temat. Uważa, że jego historia zasługuje 
na zgłębienie i szerzenie w świecie. Karski nas zafascynował i stał się dla nas autorytetem do 
naśladowania. To jest ciekawy i nietypowy wybór, bo w sumie Karski nie miał nic wspólnego ze 
światem muzyki. Za to cenię moich kolegów z kwartetu, że byli otwarci na ten pomysł i że 
przypadł im do gustu. 
 
Czy Pan wiedział coś na temat Karskiego? 
 
Diede Verpoest: Nie, zupełnie nic. Moi rodzice też nic o nim nie słyszeli. Na początku byłem 
trochę sceptycznie nastawiony do nazwy, ale siła perswazji koleżanek spowodowała, że 
postanowiłem poczytać więcej na jego temat. Wciąż nie rozumiem, dlaczego nie jest on 
powszechnie znany. Teraz czuję, że powinienem reprezentować go w Belgii. 
 
Jakie elementy jego spuścizny najbardziej do Was przemawiają? 
 
Diede Verpoest: Przede wszystkim, podziwiam jego odwagę i decyzję o przedostaniu się do getta 
i obozu przejściowego. Tyle razy narażał swoje życie, najpierw, żeby zebrać, a potem 
rozpowszechnić informacje. A niektórzy dalej mu nie uwierzyli. Trudno to zrozumieć. Później 
twierdził, że jego misja zakończyła się klęską, a przecież dokonał tylu bohaterskich czynów! 
Karski miał na mnie bardzo duży wpływ. Staram się wdrożyć jego wartości, zwłaszcza 
współczucie, które jest ogromnie ważne, a którego niestety ciągle w świecie brakuje. 
Natalia Kotarba: Dla mnie współczucie też jest ogromnie ważne, a także traktowanie każdego 
człowieka na równi. Nasi rodzice zawsze nam o tym przypominali. W naszej rodzinie miłość, 
równość i szacunek dla każdego człowieka były najważniejszymi wartościami. Także odwaga w 
mówieniu prawdy i walka o wyższe cele.  
Julia Kotarba: Mnie zaimponowała jego wola walki i oddanie misji. Karski jest według mnie 
ikoną humanitaryzmu. Poza tym był obywatelem świata, którego my także się czujemy. 
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Kaja Nowak: W jego postaci najbardziej przemawia do mnie to, że się nie poddawał. Inspirujący 
jest też brak konformizmu oraz chęć pomocy i działania. Na okoliczność naszego wywiadu 
odświeżyłam sobie lekturę „Tajnego państwa”, które uzmysłowiło mi z jakimi ogromnymi 
przeciwnościami Karski i inni członkowie polskiego podziemia musieli się zmierzać i jakie mieli 
niesamowite rezultaty. To jest bardzo ważne także w naszych czasach. Te 75 lat względnego 
spokoju i dobrobytu trochę nas uśpiło, a przecież cały czas jest z czym walczyć. Walka z 
dyskryminacją, czy ze skutkami globalnego ocieplenia, to zagadnienia, w obliczu których 
koniecznie należy się zmobilizować. Trzeba informować, walczyć, zrzeszać się i próbować robić 
co się da. 
 
Czy światowa pandemia spowodowała rewizję spuścizny Karskiego?  
 
Natalia Kotarba: Wydaje mi się, że spuścizna Karskiego teraz szczególnie dobitnie wybrzmiewa. 
Powinniśmy się nawzajem wpierać i szukać najlepszych, wspólnych rozwiązań, nie kierować się 
tylko zyskiem i naszym ego, ale przede wszystkim dobrem drugiego człowieka. Nie odcinać się, 
zamykać, lecz wyciągnąć rękę, zapytać sąsiada, czy nie potrzebuje pomocy w zakupach albo 
podniesienia na duchu. 
Julia Kotarba: Zauważa się teraz wyraźniej ludzi, którzy, tak jak Karski ryzykują swoim życiem, 
żeby pomóc innym. Mówię przede wszystkim o pracownikach służby zdrowia.  
Diede Verpoest: Widzę wiele podobieństwa między obecnym kryzysem a historią Karskiego. 
Lekarze i pielęgniarki są w szpitalach świadkami okropnych rzeczy, ale wciąż są ludzie, jak, na 
przykład znajomi mojej siostry, którzy nie wierzą w to, co się dzieje. To jest niesamowite. Historia 
się powtarza. Ta cała sytuacja jest ogromnym wyzwaniem, zarówno pod względem 
emocjonalnym, jak i finansowym, bo rząd nie wspiera artystów. Z drugiej strony, duch czasu 
umożliwia refleksję nad życiem i tym, w jaki sposób chciałbym mieć kontrolę nad swoim losem. 
Kaja Nowak: A ja zastanawiam się, jak to wszystko wpłynie na więzi społeczne i rodzinne. 
Europa wydawała się taka mała, a zamknięcie granic podczas pandemii zmieniło tą perspektywę. 
Zostałam praktycznie odcięta od rodziny, zwłaszcza myślę o mojej mamie, która mieszka sama. 
W świecie artystycznym toczy się dyskusja o przyszłość sztuki. Artyści walczą o przetrwanie. 
Zadaję sobie pytanie, jaka jest rola sztuki w takich zmieniających się czasach, jaka była rola sztuki 
w czasie wojny. Przytoczę ciekawą historię Anity Lasker-Wallfisch, Żydówki z Wrocławia, która 
przed wojną była świetnie zapowiadająca się wiolonczelistką, jeździła do Berlina na nauki do 
najlepszych profesorów, a pod koniec wojny znalazła się w Auschwitz. I ta wiolonczela uratowała 
jej życie. Kiedy podczas tatuowania i golenia w obozie okazało się, że gra na wiolonczeli, 
skierowano ją do orkiestry obozowej, która grała rano i wieczorem przy wymarszu więźniów na 
apel. Miała przez to nieco łatwiej w brutalnych obozowych warunkach, dostawała większe racje 
żywności, dzięki temu pomogła też innym, między innymi swojej siostrze. A Lutosławski, który 
grywał w podziemiu nielegalne koncerty. Czyli, że ta muzyka może się przydać. A z drugiej 
strony, jeżeli będzie wojna, albo następny poważny kryzys, nikt nie będzie miał pieniędzy, to co 
to wszystko jest warte wobec najbardziej podstawowych potrzeb? 
 
Czy Karski sprawia, że jesteście lepszymi muzykami? Lepszymi ludźmi? 
 
Natalia Kotarba: Mam zdecydowanie poczucie wspólnej odpowiedzialności za to, jak się 
prezentujemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Jan Karski jest przewodnikiem w postrzeganiu świata i 
dokonywaniu wyborów. Osobiście bardzo doceniam, że jestem muzykiem. Muzyk to trudny 
zawód, ale bardzo piękny, ponieważ wierzę głęboko, że muzyka nie jest doznaniem tylko 
estetycznym, ale że dzięki niej możemy docierać głęboko do słuchacza na poziomie 
emocjonalnym. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy nasz przekaz jest prawdziwy i szczery. 
Najlepszym komplementem dla nas po koncercie jest usłyszeć, że udało nam się naszą grą 
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przekazać coś ważnego, jak publiczność, na przykład, przeżyła retrospekcję swoich wspomnień 
albo doświadczyła wspaniałych emocji. Głęboko wierzę, że muzyka może uzdrawiać, że może 
dawać nadzieję. Czasem zapominamy, że naszą duszę trzeba pożywić czymś pięknym i 
prawdziwym. 
Kaja Nowak: Koncert powinien być formą katharsis, dzięki czemu muzyka dociera gdzieś do 
najgłębszych, często tłumionych emocji i myśli. 
Julia Kotarba: Jedną z istotnych myśli przewodnich, jakie przyświecały Karskiemu, było, jak się 
zachować w sytuacji, kiedy możesz zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Dzięki niemu, 
myślę, że stałam się jeszcze bardziej wrażliwa na krzywdę innych i staram się strach zamienić w 
odwagę, oraz bezinteresowne bezinteresowność. Żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi 
oczekuje czegoś w zamian za swoją pomoc. Widzimy to w różnych sytuacjach życiowych. To 
przeświadczenie, że można się dzielić z innymi i nie oczekiwać niczego w zamian daje dużo 
wewnętrznej radości i poczucie misji, którą możemy zarażać innych dookoła. Dla Karskiego 
ważna też była akceptacja wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. 
Pomaga nam to otworzyć się na innych, a w muzyce przekłada się na otwartość do współpracy z 
muzykami z rożnych stron świata jak również na czerpanie z rożnych gatunków muzycznych. 
 
Niektórzy z Was mają za sobą przygodę z jazzem. Pani Natalia i Julia współpracowały na 
przykład ze wspaniałym polskim gitarzystą jazzowym śp. Jarosławem Śmietaną.  
 
Natalia Kotarba: Tak, w czasach szkoły średniej w Krakowie (mówimy o latach 2005-09) nasza 
Mama bardzo nas namawiała na wstąpienie do zespołu jazzowego i wtedy poznałyśmy Jarosława 
Śmietanę. Był on cudownym nauczycielem i muzykiem. Zawsze miałyśmy z siostrą pociąg do 
improwizacji i grania ze słuchu, ale on dodał nam odwagi, pomógł nam się otworzyć na 
improwizację i wprowadził nas w świat jazzu.  
Diede Verpoest: Ja też wychowałem się w otoczeniu różnych gatunków muzycznych, takich, jak 
jazz czy folk, mimo tego, że mój ojciec jest muzykiem klasycznym, altowiolistą (i moim 
pierwszym nauczycielem), a mama wiolonczelistką w Belgijskiej Orkiestrze Narodowej. 
Wykonywanie i zgłębianie muzyki innej niż poważna, którą   gram na co dzień, jest dla mnie 
odskocznią i pozwala mi złapać dystans do dość mocno konkurencyjnego świata muzyki 
klasycznej, który potrafi być bardzo stresujący.  
 
W jaki jeszcze sposób doświadczenie z jazzem wpłynęło na Wasze muzykowanie klasyczne? 
 
Natalia Kotarba: Po pierwsze, pomogło w komunikacji na scenie. A poza tym, jazz zostawia 
miejsce na spontaniczność, na tworzenie w danej chwili. Przez to każdy występ jest inny, unikalny. 
Diede Verpoest: Zgadzam się z Natalią. W szkole średniej nauczyłem się improwizować i było to 
fantastyczne doświadczenie. Będąc w konserwatorium miałem też zajęcia z improwizacji. To 
całkowicie zmieniło moje postrzeganie [muzyki poważnej]. Improwizacja płynie głęboko z duszy 
i może być niesamowicie żywiołowa, jeżeli tylko damy jej się ponieść. Dodaje też pewności siebie. 
Kaja Nowak: Ja dodam, że w muzyce poważnej spontaniczność jest bardzo istotna. Oczywiście 
należy się trzymać tego, co jest napisane, ale jest tyle możliwości zwrotów, zmian, interpretacji. 
Najlepsi kameraliści to ci, który mają umiejętność spontanicznego reagowania na to, co grają inni. 
Trzeba być wrażliwym na drobne oscylacje partnerów. Przemysł nagraniowy i konkursy 
wymuszają perfekcyjność, a dążenie do perfekcji trudno pogodzić ze spontanicznością. A my 
przecież jesteśmy tylko medium, perfekcja nie może być celem samym w sobie. Przytoczę tutaj 
historię eksperymentu pod przewodnictwem Davida Dolana, pianisty, który zajmuje się 
improwizacją w muzyce poważnej. Mianowicie w czasie dwóch koncertów, w których na jednym 
z nich grano muzykę improwizowaną, na drugim taką „po bożemu”, nałożono słuchaczom 
specjalne słuchawki. Późniejsza analiza wykazała, że u słuchaczy koncertu, gdzie była muzyka 
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improwizowana pewne części mózgu były bardziej aktywne. Odczytywałabym to jednak 
subtelnie, tzn. nie myślę, że musimy nuty wyrzucić do kosza – po prostu interpretacja musi być 
świeża. 
 
Naukowcy udowodnili wpływ muzyki klasycznej na intelektualny rozwój dziecka, czy na 
pozytywnie odziaływanie nawet na procesy fizjologiczne człowieka. Mówicie sporo na temat 
emocjonalnego oddziaływania muzyki. Czy muzyka może mieć wpływ na naszą moralność? 
 
Julia Kotarba: Już Pitagoras twierdził, że muzyka może wychowywać, że odpowiedni rytm, 
tonacja, a także instrumenty mają wpływ na postawę moralną człowieka i jego wolę. Twierdził, 
że możemy wykorzystywać muzykę, by leczyć duszę i dzięki niej osiągać wewnętrzną harmonię, 
co w moim odczuciu prowadzi do lepszych relacji z innymi ludźmi, do podejmowania lepszych 
decyzji. Nasza cywilizacja natomiast jest dość skomplikowana i muzyka, z drugiej strony, może 
być wykorzystywana do manipulowania ludźmi, jak w filmie „Lista Schindlera”, gdy hitlerowcy 
mordują ludzi przy akompaniamencie muzyki Bacha. Natomiast w filmie „Pianista”, niemiecki 
oficer nie wydaje Szpilmana z szacunku do jego gry na fortepianie i muzyki. 
 
Jak mówimy o Władysławie Szpilmanie, to warto wiedzieć, że on przeżył dzięki muzyce też 
dlatego, że w czasie, kiedy się ukrywał, starał się zachować pewną dyscyplinę, nawet w głowie 
cały czas „czytał” nuty, a jego ojciec (zanim został wywieziony do obozu) grywał na 
skrzypcach, żeby oderwać się od wojennej rzeczywistości1. 
 
Julia Kotarba: Mogę się z tym utożsamić, gdyż podczas pandemii mieszkałam sama i ze względu 
na bezpieczeństwo nie spotykałam się ze znajomymi, bardzo często sięgałam po wiolonczelę i 
grałam dla własnej przyjemności nawet proste melodie, które przywoływały przyjemne 
wspomnienia i pomagają oderwać się od natłoku myśli.  
 
Praktycznie każdą polską rodzinę spotkało jakieś tragiczne doświadczenie związane z drugą 
wojną światową. Jak to było w Waszych rodzinach? 
 
Natalia Kotarba: Moi pradziadkowie posiadali gospodarstwo pod Krakowem. Gdy przyszła 
wojna Niemcy zajęli ich dom, gdzie urządzili kwaterę główną, a całą rodzinę przenieśli do 
piwnicy. Zabrali im także konie i część jedzenia. Te historie znam od mojej babci, która bardzo 
emocjonalnie podchodzi do tych wydarzeń, a jej opowieściom zawsze towarzyszą łzy. Babcia 
opowiadała o tym, że piekli chleb dla polskich partyzantów i o przyjacielu pradziadka ze szkoły, 
Żydzie, który nazywał się Felek Zinger. W czasie wojny, musiał się ukrywać, lecz pod osłoną nocy 
przychodził do moich pradziadków a oni zaopatrywali go w jedzenie. Robili to ryzykując swoje 
życie i życie bliskich. Ale on był jak brat i uważali, że nie mogą postąpić inaczej. Pewnego dnia 
Felek już nie wrócił i dowiedzieli się, że został rozstrzelany. Poza tym brat prababci został 
rozstrzelanych przez hitlerowców, którzy urządzili łapankę po tym, jak młodzi chłopcy z okolic 
wysadzili niemiecki pociąg wiozący alkohol. Zebrali wszystkich młodzian na polanie a potem co 
dziesiątego rozstrzelali. Historie Babci o naszej rodzinie, a także postać Karskiego sprawiły, że te 
tematy wywarły duży wpływ na kształtowanie mojej osobowości. Również moja praca 
magisterska poświęcona była polskiemu skrzypkowi żydowskiego pochodzenia Józefowi 
Chasydowi. 

 
1 Zapraszamy do przeczytania wywiadu (w języku angielskim) z synem pianisty, Andrzejem 
Szpilmanem, w którym opowiada o przeżyciach swojego ojca podczas wojny i nie tylko: 
www.chopinatlanta.org/interviews/AndrzejSzpilman.html 
 

http://www.chopinatlanta.org/interviews/AndrzejSzpilman.html
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Julia Kotarba: Nasza druga Babcia wspominała, że był to czas nieprzewidywalny, czas strachu i 
niepewności, ale opowiadała także o tym, że Niemcy traktowali ich z szacunkiem, ostrzegali przed 
nalotami, a małym dzieciom przynosili czekoladę. Nasza babcia była urodziwą dziewczynką z 
blond włosami i wzbudzała ich zaufanie. Jak trzeba było ich o coś poprosić albo zapytać to właśnie 
ona była łącznikiem.   
Kaja Nowak: Ja też znam historie rodzinne z opowiadań babci, matki mojej mamy, z którą się 
wychowałam. Ludzie, którzy przetrwali ten straszny okres albo się zamykali i nie chcieli na ten 
temat nic mówić, żeby wyrzucić go z pamięci (tak jak Karski), albo wręcz przeciwnie, mieli 
potrzebę dzielenia się. Babcia należała do tej drugiej grupy. Była chłopką, jedną z sześciorga 
rodzeństwa, bardzo ambitną i inteligentną. Mimo skromnych warunków życia, byli to światli 
ludzie, zaangażowali w politykę, oczytani. Miała pecha, że byłą dziewczyną i nie starczyło 
pieniędzy, żeby zapewnić jej pełną edukację. Brat babci poszedł do szkoły oficerskiej, walczył na 
wojnie, potem w podziemiu. Przeżył wojnę, ale namierzyli go komuniści. Ktoś go ostrzegł i wtedy 
schował się w domu na strychu. Kiedy funkcjonariusze NKWD przyszli do domu i zaczęli bić jego 
matkę, moją prababcię, on nie wytrzymał tego i dobrowolnie oddał się w ich ręce. Został zesłany 
na Syberię i wrócił po trzech latach z tak zrujnowanym zdrowiem, że w ciągu kilku lat zmarł na 
gruźlicę. Jego dwie siostry też zmarły na gruźlicę, jeszcze w czasie wojny. Pracowały w 
koszmarnych warunkach: Niemcy kazali im odśnieżać ulicę, bez odpowiedniego ubrania, bez 
butów. W jednej z nich, niesamowicie pięknej dziewczynie, podobno kochał się niemiecki oficer, 
ale oczywiście taki związek nie mógł mieć racji bytu... Te wojenne wspomnienia były częścią 
mojego dzieciństwa. Pamiętam też jeżdżenie na coroczne spotkania partyzantów, na których 
musiałam się „produkować” śpiewając partyzanckie piosenki. To z racji tego, że mój dziadek ze 
strony ojca był w partyzantce. Jego siostra zginęła walcząc w polskim podziemiu (mam po niej 
drugie imię).  
Diede Verpoest: Sytuacja w Belgii była zupełnie inna niż w Polsce. Kiedy byłem jeszcze w szkole, 
miałem napisać wypracowanie o drugiej wojnie światowej. Polegało to na przeprowadzeniu 
wywiadu z moimi dziadkami, ale oni się na to nie zgodzili. Dopiero niedawno moja babcia 
powiedziała mi, że jej brat zmarł w drodze do obozu koncentracyjnego w Buchenwald. Nigdy nie 
zdawałem sobie sprawy z tego, jak duży wpływ miała wojna na moją rodzinę. 
 
Czy Wasza publiczność koncertowa interesuje się historią Karskiego?  
 
Natalia Kotarba: Tak, spotykamy się z ogromnym zainteresowaniem, często wzruszeniem. Na 
naszych koncertach staramy się wplatać historię i misję Karskiego. Po koncertach przychodzą do 
nas często młodzi ludzie z wieloma pytaniami. To niesamowita możliwość promocji spuścizny 
Jana Karskiego. Ale w naszych marzeniach jest stworzenie czegoś większego.  
Julia Kotarba: Mamy w planie koncert lub cykl koncertów połączonych ze wspomnieniami o 
Karskim lub wykładem na jego temat. Polski Instytuty w Paryżu jest zainteresowany 
zorganizowaniem koncertu na niedawno nazwanym jego imieniem placu [w X dzielnicy]. A na 
zakończenie naszych studiów w Manczesterze chcieliśmy zorganizować koncert połączony z 
prezentacją o naszym patronie. Uczelnia jest tym także bardzo zainteresowana.  
 
Wyczuwam ciekawą dynamikę w Waszym zespole. Mówicie jakby jednym głosem. Czy 
macie lidera? 
 
Natalia Kotarba: Nasze relacje są bardzo partnerskie. Wszyscy mamy wyraziste osobowości, ale 
przewodzi nam jedna misja i jedna miłość do muzyki. Decyzje podejmujemy jednak 
demokratycznie, wspólnie. Nie jest to trudne, bo członkowie naszego zespołu są nie tylko 
wspaniałymi muzykami, ale także wyjątkowymi ludźmi. Jesteśmy przyjaciółmi i dbamy o te 
relacje.  
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Diede Verpoest: W muzyce kameralnej, zazwyczaj jedna osoba jest liderem, zwłaszcza w 
utworach wczesnych epok. To Kaja ma wtedy partie solistyczne, a reszta jedynie wspiera linię 
melodyczną. Zaczynając od epoki Romantyzmu, każdy głos staje się bardziej równoważny. 
Podoba mi się to, chociaż nie jest to łatwe w realizacji. Porozumienie między członkami zespołu 
jest wtedy bardzo istotne, dlatego, że mamy do czynienia z ludzkimi emocjami. Trzeba być 
bardziej wyczulonym na to co grają i odczuwają inni oraz współpracować z nimi. Celem jest 
znalezienie wspólnej wizji oraz jednolitego brzmienia i interpretacji. 
Kaja Nowak: Rzeczywiście tak jest, że w tych starszych utworach pierwsze skrzypce mają 
najwięcej nutek, a temu, kto ma bardziej wyeksponowaną partię, na pierwszy rzut oka łatwiej jest 
decydować o kształcie frazy. Czasem te nutki to wirtuozowskie popisy, ale czasem pełnią też rolę 
ozdobników, które mają tylko podkreślać całą strukturę. Zresztą środkowe głosy i bas mogą 
wpływać na linię melodyczną w przeróżne, subtelne sposoby, a ich inteligentne prowadzenie ma 
olbrzymie, choć być może trochę niedoceniane, znaczenie w interpretacji utworów muzycznych. 
Bach na przykład w swojej orkiestrze uwielbiał grać na altówce! No i oczywiście wszyscy cały 
czas dzielimy się uwagami.  
Julia Kotarba: Kaja ma, poza tym niezwykłe zdolności oratorskie i często przed koncertem 
prowadzi wstęp słowny. 
 
O czym? 
 
Kaja Nowak: Często o utworze, jaki gramy albo o kompozytorze, ale według mnie, najważniejsze 
jest nie to, o czym się mówi, ale żeby w ogóle coś powiedzieć. Jak na scenie muzyk wyjdzie z tej 
swojej persony, z tego oczekiwanego schematu i próbuje nawiązać kontakt z publicznością w jakiś 
inny sposób, ona zawsze pozytywnie na to reaguje i wydaje mi się, że potem inaczej, lepiej słucha. 
Miło wspominam na przykład taki poranny koncert, jaki graliśmy we wrześniu na festiwalu w 
małym belgijskim miasteczku Knokke. Koncert był na zewnątrz, co na ogół muzykom nie 
odpowiada, bo zmienia się temperatura i wilgotność, akustyka jest nienajlepsza. Ale otoczenie – 
rezerwat przyrody – było przepiękne i z pewnością wpłynęło to na odbiór muzyki. Graliśmy z 
werwą i czuliśmy, że publiczność słucha nas z uwagą, ale słońce coraz bardziej się wznosiło, 
instrumenty zaczęły się rozstrajać i na domiar złego zerwał się wiatr. Kartki z nutami zaczęły 
fruwać, jak w kreskówce, ludzie z pierwszych rzędów pomagali je zbierać. Panie pożyczały spinki 
do włosów, żeby te kartki spiąć [śmiech], i stawiały przed nami nuty otwarte na niewłaściwych 
stronach. W jednym momencie musieliśmy się zatrzymać, co wywołało salwy śmiechu. To 
wszystko wytworzyło świetną atmosferę, publiczność była wyjątkowo zaangażowana i pomimo 
tych wszystkich katastrof (a może właśnie dzięki nim) słuchała bardzo uważnie. Na koniec 
dostaliśmy olbrzymie brawa. Akurat w tym dniu, w Brukseli i innych miastach na całym świecie 
organizowano masowy protest ekologiczny i przed bisem, na który mieliśmy przygotowaną 
aranżację pięknej melodii ludowej, zdecydowałam się powiedzieć, że gdybyśmy nie grali dzisiaj 
tego koncertu, bylibyśmy na tym proteście. Wyjątkowe otoczenie świetnie ilustrowało, o co w 
tych protestach chodzi i ludzie byli naprawdę wzruszeni. 
 
Na stronie zespołu jest takie niesamowite zdjęcie, na którym stoicie w rzędzie ze smyczkami 
wzniesionymi w kierunku nieba. Można by się doszukiwać jakiejś symboliki… 
 
Julia Kotarba: Muszę przyznać, że za każdym razem, jak patrzę na to zdjęcie przechodzi mnie 
taki pozytywny dreszcz. Jest w nim rzeczywiście jakieś magiczne przesłanie. Ta pozycja jest 
oznaką siły i kojarzy mi się z gotowością do podbijania świata.  
Diede Verpoest: W tej postawie, ze smyczkami skierowanymi w tym samym kierunku, jest 
faktycznie jakaś moc. To oznacza, że mamy wspólne cele.  
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Natalia Kotarba: Rzeczywiście jak je zobaczyłam, to pomyślałam, że te smyczki są jak różdżki, 
którymi chcemy zmienić świat. Mój dziadek zawsze powtarzał: „Pierś do przodu i patrz wysoko”. 
Czyli trzymamy się mocno, ale z pokorą i zawsze z uśmiechem, zawsze w stronę światła. Poza 
tym ciągle podnosimy sobie tę poprzeczkę i jest w nas przekonanie, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. 
 

Czerwiec, 2020 
 
Portal kwartetu: www.karskiquartet.com 
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