
                     nr 212 - PAŹDZIERNIK 2014   11

(III i IV Symfonia, Koncert fortepia-
nowy).

  Nie ulega wątpliwości, że nazwisko
Pendereckiego w historii rodzimej mu-
zyki klasycznej zapisze się równie wy-
raźnie, co Szymanowskiego czy Cho-
pina – tyle, że z nieco innych wzglę-
dów. Krzysztof Penderecki swoimi 
awangardowymi pomysłami, częstą 
niezgodą na kompromisy („Nie inte-
resuje mnie czy Pasja będzie ocenio-
na jako tradycyjna, czy awangardowa. 
Dla mnie jest po prostu autentyczna i 
to mi wystarczy” – powiedział kiedyś 
w wywiadzie dla Culture.pl) sprawił, 
że Polska wyraźnie zaznaczyła się na 
globalnej mapie współczesnej muzy-
ki klasycznej. Dzięki niemu rodzimą 
twórczość eksperymentatorów zaczął 
zauważać świat. Sam Penderecki 
twierdzi, że największym atutem jego 
kompozycji oraz twórczości Górec-
kiego i Kilara – nazwisk nie mniej 
znanych na świecie – jest prawda i 
emocjonalność, której w czasie, gdy 
polska awangarda wchodziła „na sa-
lony” – w świecie muzyki zachodniej 
brakowało. 

  Za czołowego przedstawiciela awan-
gardy muzycznej uchodził również 
Wojciech Kilar (1932-2013), dziś 
przede wszystkim uznany twórca mu-
zyki filmowej. Do najpopularniej-
szych dzieł z tamtego czasu należy 
poemat symfoniczny Krzesany (1974), 
wyraz fascynacji Kilara tzw. minimal
music, charakteryzującą się oszczęd-
nością formy. Utwór zrobił wielką ka-
rierę i jest wciąż bardzo chętnie grany 
i słuchany.

 Odejście od awangardy na rzecz zbli-
żenia się ku słuchaczowi znalazło ucie-
leśnienie w utworach Henryka Miko-
łaja Góreckiego (1933-2010). Górec-
ki, za młodu zdeklarowany zwolen-
nik bezkompromisowości, stopniowo 
ewoluował ku postawie mistyka, cze-
go najlepszym dowodem stała się jego 
III Symfonia, skomponowana w 1976 
roku. Kilkanaście lat później doczeka-
ła się ona nieprawdopodobnej kariery 
medialnej. Sprawiła to płyta amery-
kańskiej firmy Elektra Nonesuch z na-
graniem Symfonii w wykonaniu ame-
rykańskiej śpiewaczki Dawn Upshaw 
i zespołu London Sinfonietta. Utwór
trafił na pierwsze miejsca amerykań-
skich i angielskich list przebojów i za-
jął 5. miejsce w rankingu najpopular-
niejszych utworów muzycznych roku 
1993 w Wielkiej Brytanii. Angielskie
radio Classic FM na żądanie słuchaczy 
nadawało fragmenty utworu Góreckie-
go na okrągło. Słuchali III Symfonii
melomani i ludzie nie mający na co 
dzień nic wspólnego z muzyką kla-
syczną, młodzież i kierowcy długo-
dystansowych ciężarówek. Górecki 
ze swoją prostą, ale żarliwą muzyką 
trafił do wszystkich, odsłaniając świat 
najbardziej podstawowych emocji.

  Na 100-lecie urodzin kompozytora 
A. Panufnika Polska i świat odkrywa 
na nowo wybitnego artystę, klasyka 
XX wieku, którego znakomita twór-
czość powraca do Polski. Do zanurze-
nia się w oryginalny dźwiękowy świat 
Andrzeja Panufnika zachęcają dzieła 
kompozytora zachowujące tradycyjne 
muzyczne wartości, takie jak melodia, 
harmonia i przede wszystkim piękno 
brzmienia.

Maria Świerczek 
i Katarzyna Musiał

Kiedy wje¿d¿a³o siê do wsi,
sta³y kozy.
Kiedy wyje¿d¿a³o siê ze wsi
sta³y kozy.
Kozy by³y Szafletów i Ranów.
Ranowe kozy by³y szczup³e,
nas³uchiwa³y czy jedzie listonosz
z papierkami.
Lubi³y przewracaæ gazetê wargami.
Lubi³y czytaæ, potem zjadaæ gazetê.
Szafletów kozy by³y t³ustsze.
Pas³y siê w g³êbszym rowie,
od czasu do czasu skubnê³y kapustê
z poletka Frana, resztki siana u Plewana.
Plewan nie lubi³ Cyganów
co doili kozy po kryjomu dla dzieci.
Dzieci mia³y smutne oczy.
Czeka³y za p³otem.

Po kolei gaszę światła.
Na początku jest ich wiele.
Świecą jasno.
Zwolna wokół ciemnieje
dusza i uśmiech,
i namalowane szczęście.

Na kartce jest dom
namalowany kredkami.
Stoi w środku świata.
Po bokach dwa słońca –
roześmiane, złote.
Są ptaki i kwiaty,
i mama jest w tej bajce
namalowanej.

Był mur z cegieł
we wczorajszym śnie.
Między cegłami
białe fugi.
Na słońcu muchy nieruchome
na wiatr czekały.
Wiatr pieścił granatowe łby
i targał skrzydełkami.

Krajobraz się zmienia
co dzień.
W nocy ścięli drzewo
jacyś przechodnie.
Na drzewie stały ptaki,
gadały o ciszy.
Za oknem spały babcie
i dziadkowie,
by w dzień odpocząć
i pospać jeszcze trochę
aż przyjdzie noc.
Upragniona cicha noc.

Był sen pełen ulic.
Były złote i zielone bramy
i sztandary,
i orkiestry pełne złotych trąb,
i ludziska wędrujące w obie strony
w święto ryby
zimnej
i cichej.

Widzę konie w pędzie.
Niebo zrasza łąkę.
Galopuje słońce białe
daleko, daleko
w moim śnie.

GRUPA
EPIZOD
zaprasza na

Spotkanie z twórczością HUGONA LASECKIEGO
– malarza, rysownika, poety, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
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