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Sława Przybylska - Modlitwy poetów (2007)

  

    1  Hymn Słoneczny (Św. Franciszek Z Asyżu)  3:30  2  Modlitwa Polska  2:24  3  Róża  3:28 
4  Modlitwa Mojej Matki Przed Zmrokiem  4:22  5  O Gwiazdę Kojącej Pogody  2:42  6  Święty
Franciszku Z Asyżu  4:04  7  Moja Wina  3:23  8  Szewczyk  5:10  9  Spoza Nas (Wiersz Z
Banałem W Środku)  3:32  10  Cichą Noc, Boże (Modlitwa)  3:07  11  Moja Piosenka  2:50  12 
Pobłogosław Panie Boże  3:53  13  O Kraju Mój  4:31    Kierownictwo muzyczne: Janusz
Tylman  Muzycy: Emil Jeleń, Michał Kulenty, Lesław Matecki, Janusz Tylman  Chórki
dziewczęce: Paulina Gwiazda, Zosia Kulenty, Teresa Ręgowska, Paulina Tołżewska    

 

  

Sława Przybylska urodziła się w Drelowie k. Międzyrzeca Podlaskiego.. Niedaleko tego
miasteczka, w Kodniu nad Bugiem czczony jest obraz Matki Bożej. W XVII w. z Rzymu
przywiózł go chorąży Wielkiego Księstwa Litewskiego Mikołaj Sapieha. Od tego czasu
wizerunek Matki Bożej Gregoriańskiej, zwany tutaj Kodeńską, pozostaje szczególnie bliski
mieszkańcom Podlasia. Sanktuarium kodeńskie musiała znać Sława Przybylska. Swoją płytę
"Modlitwy poetów" zaczyna "Hymnem słonecznym" Biedaczyny z Asyżu. Nie jest to komercyjny
zabieg, czy przypadek. W jednym z prasowych wywiadów artystka mówi:

  

"Wzorem jest dla mnie moja matka, która była kobietą prostą, ale miała ogromne poczucie
piękna, radości i życzliwości dla ludzi. Myślę, że matka wciąż mi w tym towarzyszy. Jeśli ktoś
się urodził w środowisku, gdzie Bóg był na pierwszym miejscu, gdzie był w kwiatach, ptakach,
drzewach, myślę, że to już zostaje na całe życie - i to też wyniosłam od matki".      "Wsławiony
bądź, o Panie mój, we wszystkim co stworzyłeś nam" - te słowa w interpretacji Sławy brzmią
szczerze, są wiarygodne, bo ona tak po prostu czuje: gdy wraca w rodzinne strony i gdy
przyjeżdża do roztoczańskich lasów na Lubelszczyźnie.

  

O jej autentyczności mogłem się przekonać, choćby w małej Łaszczówce koło Tomaszowa
Lubelskiego,czy też w Górecku Kościelnym na Roztoczu, gdzie śpiewała "Modlitwy poetów".
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Później powiedziała:

  

"Czułam, że to będzie spotkanie niezwykłe w moim życiu artystycznym. Wiedziałam, że
spotkam tu ludzi mojego dzieciństwa: ludzi prostych, dobrych, szczerych i wrażliwych. Im
zadedykowałam swój recital, w którym udział wzięła także bardzo uzdolniona tutejsza młodzież.
Nasz wspólny, korespondencyjnie przygotowany koncert, nazwaliśmy "Modlitwy Poetów",
albowiem w tradycji polskiej literatury i naszej historii, poeci pomogli nam swoimi tekstami,
którym źródłem była wiara i kult Matki Bożej. W szczególnie dramatycznych okresach naszej
historii, to właśnie ludzie słowa, poeci, pomogli nam przetrwać, przeżyć i zwyciężać". --- Ks.
Tadeusz Sochan, gorecko.pl
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