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W roku 130-lecia powstania Uczelni świętować ona będzie w tym miesiącu jeszcze jeden ważny jubileusz: 85-lecie urodzin prof. dr. h.c. Krzysztofa Pendereckiego, naszego wieloletniego rektora. Z tej okazji Akademia Muzyczna w Krakowie planuje szereg wydarzeń prezentujących muzykę Krzysztofa Pendereckiego. Głównym ich punktem będzie szósta edycja Dni Muzyki oraz III Międzynarodowy Konkurs
Wiolonczelowy i Forum wiolonczelowe, odbywające się w dniach 2-16 grudnia.
Pod koniec listopada, jako
preludium do tych wydarzeń,
muzyce profesora poświęconych zostało również kilka
referatów sesji naukowej
Polska Muzyka Niepodległa
organizowanej przez Katedrę Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego oraz Katedrę
Kompozycji. Postać Krzysztofa Pendereckiego przydała
Akademii rozpoznawalności
na arenie międzynarodowej,
a profesor jest nie tylko ikoną muzyki polskiej, ale też
osobą, która wiele wniosła
w codzienne życie naszej
Uczelni. Życzymy wielu kolejnych szczęśliwych, twórczych lat!

Fot. Bruno Fidrych.
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Harmonogram wydarzeń
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—> 1 grudnia – Akademia Muzyczna w Krakowie – Jubileuszowy Maraton Katedry Kompozycji.
—> 3 grudnia – 20:00, sala organowa 404 AMK – Koncert Katedry Organów: Olivier Penin.
—> 9-16 grudnia – Akademia Muzyczna w Krakowie – 3. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. K. Pendereckiego.
—> 9 grudnia – 18:00, Filharmonia Krakowska– Inauguracja 3. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. K. Pendereckiego:
Orkiestra Symfoniczna AMK, Rafał Jacek Delekta, Andrzej Korzeniowski – dyrygenci.
—> 11-12 grudnia – Akademia Muzyczna w Krakowie – Sesja naukowa:Wpływ współczesnych technologii budowy stroika na dźwięk,
barwę, ekspresję fagotu.
—> 12 grudnia – 15:00-17:30, Aula Florianka – Koncert studentów Katedry Instrumentów Smyczkowych Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
—> 16 grudnia – 20:00, Aula Florianka – Koncert finałowy 3. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. K. Pendereckiego:
Orkiestra Kameralna AMK, Adam Klocek – dyrygent.
Szczegółowy program wydarzeń: www.amuz.krakow.pl

6. Dni Muzyki: Krzysztof Penderecki
Jan Kalinowski
Dni Muzyki to wydarzenie muzyczne i naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie, które dedykowane jest zawsze określonemu
twórcy – rodzimemu lub obcemu, prezentowanemu na tle epoki.
W programie szczególny nacisk kładziemy na przedstawianie
polskich kompozytorów i umiejscawianie ich w kontekście europejskim. Koncerty mają za zadanie nie tylko ukazać najpełniej, jak
tylko jest to możliwe, twórczość bohatera Dni Muzyki, lecz także
przybliżyć muzykę z danej epoki, utwory rówieśników, patronów
lub kompozycje prezentujące pokrewną stylistykę.
W tym roku 6. edycja Dni Muzyki ma dla nas i dla Akademii Muzycznej w Krakowie wymiar szczególny. Poświęcona jest Krzysztofowi Pendereckiemu, który obchodzi w tym roku jubileusz
85. urodzin. Ukształtował on postrzeganie Uczelni na świecie,
a jako wieloletni rektor wspomagał rozwój kadry i jego dorobek
naukowy. Jako studenci wzrastaliśmy w poczuciu obecności profesora i jego życzliwości. Stąd też chcieliśmy, aby włączeniem tej
postaci do Dni Muzyki – imprezy ogólnouczelnianej, która zawsze
integrowała naszą społeczność – przybliżyć jej osobę i twórczość
nowemu pokoleniu studentów. Trwałość pamięci o postaciach,
które kształtowały muzyczną tożsamość oraz wpisywanie jednostek w panoramę kulturową stanowi bowiem zawsze naczelny
element, na który Dni Muzyki kładą nacisk.
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11 lat temu zaczęliśmy od postaci Aleksandra Tansmana. Było to
pierwsze organizowane przez nas wspólnie wydarzenie, które –
co możemy stwierdzić po upływie czasu z wielką radością – wpłynęło zarówno na charakter, jak i formę wielu organizowanych
później przez Uczelnię przedsięwzięć. Wspólne koncerty w wykonaniu studentów i pedagogów, chórów, orkiestr, zaproszonych
gości oraz sesje naukowe skoncentrowane wokół jednej postaci,
połączone z wystawami, sesjami naukowymi, koncertami poza
Uczelnią, były dla nas wszystkich szansą do wspólnego dzielenia
się muzyczną pasją. Przede wszystkim jednak zawsze staraliśmy
się i staramy pokazać twórczość kompozytorów, którym były one
poświęcone, w sposób atrakcyjny i inspirujący, który zachęciłby
młodszych kolegów – studentów naszej uczelni, do sięgnięcia po
ten repertuar. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem.
6. Dni Muzyki jak co roku powstały dzięki zaangażowaniu i pracy
wielu osób z naszej Uczelni, których zaufanie, wsparcie, życzliwość oraz niezwykła cierpliwość pozwoliły nam na zrealizowanie
kolejnej edycji projektu. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie
podziękować: Jego Magnificencji Rektorowi Akademii Muzycznej
w Krakowie prof. dr. hab. Stanisławowi Krawczyńskiemu,
Dziekanowi Wydziału Instrumentalnego dr. hab. Mariuszowi Sielskiemu oraz Kierownikowi Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu
prof. dr. hab. Zdzisławowi Łapińskiemu.
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Kalejdoskop kompozycji
Paulina Zgliniecka
Paulina Zgliniecka: Za nami Jubileuszowy Maraton Katedry
Kompozycji. To wspaniała inicjatywa! Chyba po raz pierwszy
w Akademii Muzycznej w Krakowie odbyło się wydarzenie tego
typu? Skąd pomysł na #KatKomp2018?
Wojciech Widłak: Maraton był odpowiedzią Katedry Kompozycji
na propozycję JM Rektora prof. Stanisława Krawczyńskiego, by
każda katedra naszej Uczelni zorganizowała w roku obchodów 135
-lecia Akademii jedno jubileuszowe wydarzenie. Z uwagi na liczebność członków Katedry (15 nauczycieli akademickich – kompozytorów) musielibyśmy zorganizować nie jeden koncert, a cały cykl,
lub wymyślić trudną do wyobrażenia jakąś zbiorową formę komponowania. Rozwiązaniem okazała się właśnie formuła jednodniowego maratonu. Myślę, że po raz pierwszy w ponad sześćdziesięcioletnich dziejach Katedry Kompozycji mieliśmy do czynienia
z ukazaniem w jednym dniu takiej panoramy dokonań kompozytorów współtworzących obecnie tę jednostkę. Choć prezentowaliśmy tylko po jednej kompozycji każdego z autorów, zestawienie
miało poważną wartość poznawczą, bo pokazywało z jednej strony
odrębność postaw twórczych, w ambitusie od Pendereckiego do
Chołoniewskiego, z drugiej zaś dało możliwość szukania wspólnych płaszczyzn, oczywiście o ile takowe istnieją. Były to też,
z dwoma wyjątkami, dzieła skomponowane w ostatnich latach,
a więc przedstawiliśmy reprezentatywną dziś próbkę twórczości
poszczególnych postaci. Niezwykle istotne było też spotkanie
kompozytorów z teoretykami muzyki w ramach konferencji naukowej Polska Muzyka Niepodległa, możliwość twórczej dyskusji,
ścierania się poglądów. Dzięki temu niejako mogliśmy wzajemnie
odkrywać się na nowo, aktualizując wiedzę, ożywiając więzi.

PZ: Parę dni temu obchodziliśmy jubileusz osiemdziesiątych
piątych urodzin Krzysztofa Pendereckiego, którego sukces
w latach pięćdziesiątych stał się momentem zwrotnym
w dziejach Katedry Kompozycji. Myśli Pan, że gdyby nie
Profesor Penderecki, a także inne wielkie, historyczne postaci
Katedry, wyglądałaby ona teraz inaczej?
WW: Odpowiedź zacznę szerzej od stwierdzenia, że jednym
z fundamentów Akademii Muzycznej w Krakowie jest jej Katedra
Kompozycji. To wprawdzie jednostka niezbyt liczna, ale bardzo
ważna, zważywszy choćby nazwiska pedagogów kompozycji
w różnych okresach istnienia Uczelni: założyciela Konserwatorium
Towarzystwa Muzycznego w Krakowie – kompozytora Władysława Żeleńskiego, nauczycieli kompozycji sprzed odzyskania przez
Polskę Niepodległości i czasów II Rzeczpospolitej, a także wielkie
postaci czasów powojennych, w tym i samego Profesora Pendereckiego, wieloletniego rektora naszej Akademii. To w dużej mierze dzięki niemu (choć trzeba wspomnieć także drugą sławną postać, artystycznie przeciwległy biegun – Bogusława Schaeffera)
nasze środowisko kompozytorskie było nawet w czasach komunistycznej szarej rzeczywistości otwarte na Zachód i miało ugruntowaną renomę na współczesnej mapie muzycznej Europy. To dla
nas zaszczyt i dar, że wciąż mamy Profesora Pendereckiego
w gronie naszych pedagogów, że jest naszym doktorem honoris
causa i autorytetem. Bez niego i grupy kompozytorów wokół niego skupionej zarówno Katedra Kompozycji, jak i cała Uczelnia
byłyby czym innym, miałyby inny start w rzeczywistość po 1989
roku.
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PZ: Trzeba przyznać, że młodzi – mam tu na myśli studentów
kompozycji – stanowią wyróżnik Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej w panoramie polskich (i nie tylko!) uczelni muzycznych. Czy to właśnie ich działalność stanowi istotę Katedry
Kompozycji dziś?
WW: Czy stanowią ów wyróżnik – trudno mnie jako kierownikowi
jednostki oceniać. Niech mówią fakty: nagrody w konkursach,
wykonania na prestiżowych imprezach w kraju i za granicą,
zamówienia kompozytorskie, a także przebieg kariery zawodowej
po studiach. Prawdą jest, że kształcimy elitę muzyczną,
przyszłych kompozytorów muzyki różnych gatunków, rodzajów
i form. Mogę też powiedzieć z pełnym przekonaniem i dumą, że
dzisiejsi studenci i doktoranci kompozycji w Akademii Muzycznej
w Krakowie tworzą niezwykle silne, aktywne środowisko.
Rzeczywiście zatem mają niebagatelny wkład w całokształt
działalności Katedry Kompozycji. Nie sądzę (a mam naprawdę
dobrą orientację), by istniało gdziekolwiek w Polsce drugie tak
liczne i prężnie działające grono kompozytorskiej młodzieży. Tu
u nas jest żywo, kolorowo, intensywnie, kreatywnie, panuje
atmosfera wzajemnej życzliwości. Z drugiej strony mamy też
wysokie wymagania, o czym – jak wiemy – mówi się tu i ówdzie.
Zdarza się, że niektórzy kandydaci na studia nie ryzykują
podejścia do naszych egzaminów wstępnych na kompozycję, bo
myślą, że „za wysokie progi”. Ale to akurat chciałbym
zdementować: nasze studia są tak elastyczne, że każdy, kto jest
naprawdę zdeterminowany kształcić się na kompozytora, ma
silną wolę pracy, rozwoju, a przy tym nie boi się wyzwań,
powinien do nas zdawać!
PZ: Słowem podsumowania – #KatKomp2018 to swego rodzaju wizytówka Katedry Kompozycji?
WW: Jubileuszowy Maraton Katedry Kompozycji pokazał aktualne oblicze jednostki. Prezentuje się ono inaczej niż kilkadziesiąt,
dwadzieścia, nawet dziesięć lat temu. Najmłodszy z naszych pedagogów ma 28 lat, senior właśnie świętuje 85. urodziny… Mogę
powiedzieć, że jako kadra akademicka, a więc jednak pewna
grupa artystów-akademików, stale ewoluujemy, korzystając
z wiedzy i doświadczenia najstarszych stażem pedagogów oraz
świeżości spojrzenia młodych pracowników, którzy pobierali
nauki nie tylko u nas, ale także w renomowanych uczelniach
w różnych krajach, na różnych kontynentach. To wspaniałe:
jesteśmy w ciągłej metamorfozie, rozwijamy się. Dobitnym
symbolem takiej postawy jest postać Profesor Krystyny
Moszumańskiej-Nazar, która, mając ponad osiemdziesiąt lat, do
ostatnich swoich dni mobilizowała studentów do poszukiwań,
eksperymentów. Z drugiej strony kultywujemy dziedzictwo
przekazane nam w sztafecie pokoleń. Pamiętamy o naszych
Mistrzach. I ich wzorem śnimy nasze artystyczne marzenia,
budując w sobie pewność, o której pisał Zbigniew Herbert:
trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę
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Podwójny Jubileusz
Dokończenie ze str. 1
W jubileuszowych przedsięwzięciach udział wezmą: dwie orkiestry akademickie pod batutą trzech dyrygentów: Rafała Jacka
Delekty, Andrzeja Korzeniowskiego i Adama Klocka; pedagodzy
naszej uczelni: Kaja Danczowska i Sławomir Cierpik, Jan Kalinowski, Maciej Lulek, Marek Szlezer, Tadeusz Tomaszewski,
Kwartet DAFO, Messages Quartet; doktoranci: Magdalena
Chmielowiec, Monika Krasicka, Piotr Orzechowski, Mateusz
Rettner, Tomasz Sowa oraz studenci i zaproszeni goście: Katarzyna Budnik, Maria Machowska, Jakob Spahn, Roman Widaszek. Zaproszenie do jury konkursu, pracującego pod kierownictwem jego pomysłodawcy, prof. Zdzisława Łapińskiego, przyjęli: Julius Berger, Jiwu Li, Ivan Monighetti, Arto Noras, Csaba
Onczay, Wolfgang Emanuel Schmidt. Wezmą oni również udział
w Międzynarodowym Forum Wiolonczelowym Twórczość
Krzysztofa Pendereckiego jako przykład ewolucji trendów
w muzyce wiolonczelowej.
2 grudnia zapraszamy na inaugurację Dni Muzyki w wykonaniu
Marii Machowskiej (skrzypce), Katarzyny Budnik (altówka), Tadeusza Tomaszewskiego (waltornia), Romana Widaszka
(klarnet), Jana Kalinowskiego (wiolonczela) oraz Marka Szlezera
(fortepian). W pierwszej części koncertu wysłuchamy kompozycji solowych oraz kameralnych, natomiast w drugiej zabrzmi
Sekstet na klarnet, waltornię, skrzypce, altówkę, wiolonczelę
i fortepian, który profesor Penderecki skomponował w 2000
roku. Drugiego dnia Messages Quartet, w składzie Małgorzata
Wasiucionek (skrzypce I), Oriana Masternak (skrzypce II), Maria
Dutka (altówka) oraz Beata Urbanek-Kalinowska (wiolonczela),
zaprezentuje utwory Krzysztofa Pendereckiego w zestawieniu
z kompozycjami Andrzeja Panufnika oraz Henryka Mikołaja
Góreckiego. Trzeci dzień 6. Dni Muzyki, poświęcony jest w pełni
twórczości wiolonczelowej Pendereckiego i będzie to wspólny
koncert pedagogów i studentów naszej uczelni. Artyści zaprezentują utwory na składy od jednej do ośmiu wiolonczel, a wykonawcą solowych utworów będzie Jakob Spahn. W środę,
5 grudnia, Piotr Orzechowski, zaprezentuje wybrane utwory ze
swoich solowych płyt: Experiment: Penderecki oraz 24 Preludes
& Improvisations.
Następnego dnia Kwartet smyczkowy DAFO, w składzie: Justyna Duda (skrzypce I), Danuta Augustyn (skrzypce II), Aneta Dumanowska (altówka), Anna Armatys-Borrelli (wiolonczela),
zaprezentuje wczesne kwartety smyczkowe Pendereckiego
w zestawieniu z III Kwartetem smyczkowym Góreckiego.
7 grudnia Maciej Lulek (skrzypce), Monika Krasicka
(wiolonczela), Magdalena Chmielowiec (altówka), Tomasz Sowa
(klarnet) i Mateusz Rettner (fortepian) wykonają program,
w którym utwory tegorocznego bohatera Dni Muzyki, zestawione zostaną z utworem Mirroir du Temps (Hommage à Olivier
Messiaen) Marka Stachowskiego.
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Przedostatniego dnia Kaja Danczowska (skrzypce) oraz Sławomir Cierpik (fortepian) wykonają utwory Fazila Say’a i Krzysztofa
Pendereckiego.
Finał 6. Dni Muzyki: Krzysztof Penderecki to wyjątkowy koncert,
który odbędzie się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.
W Sali koncertowej zabrzmią: II Symfonia „Wigilijna” Krzysztofa
Pendereckiego oraz Suita z filmu Metropolis Abla Korzeniowskiego, w wykonaniu Chóru i Orkiestry Symfonicznej Akademii
Muzycznej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty oraz Andrzeja
Korzeniowskiego.
Koncert finałowy 6. Dni Muzyki będzie jednocześnie inaugurującym III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy. 9 grudnia
o godzinie 17:00 nastąpi losowanie kolejności oraz spotkanie
z jurorami. Konkurs potrwa do 16 grudnia i zakończony zostanie
finałowym koncertem Laureatów w Auli Florianka o godz.
20:00, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą Adama Klocka. W trakcie
trwania przesłuchań konkursowych, 14 grudnia, w Sali kameralnej Akademii Muzycznej odbędzie się Forum Wiolonczelowe
poświęcone twórczości Krzysztofa Pendereckiego, w którym
udział wezmą zaproszeni jurorzy.
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Klarnetowo o ekspresji
W dniach 22-25 listopada 2018
w Akademii Muzycznej w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Ekspresja
w grze na klarnecie, w której
udział wzięli znakomici instrumentaliści i kompozytorzy
z Polski i zagranicy: Stephan
Vermeersch (Belgia), Gabor
Varga (Węgry), Nicolas Bacri
(Francja),
Irvin
Venyš
(Czechy),
Kristine
Dizon
(Francja), Radovan Cavallin
(Hiszpania), Francisco José
Fernández Vicedo (Hiszpania),
Jan Jakub Bokun (Wrocław).
Celem konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na
ekspresję w wykonawstwie
utworów klarnetowych, niezależnie od epoki ich powstania
i stylu. Sesja naukowa w dniu
23 listopada rozpoczęła się
referatem dr. hab. Jana Jakuba Bokuna o harmoniach
i dysonansach w muzyce
Krzysztofa Pendereckiego. Był
to również ukłon w kierunku kompozytora, który tego dnia obchodził swoje 85. urodziny. Następnie dr Barbara Borowicz przybliżyła twórczość Marcela Chyrzyńskiego, tworząc swoisty klarnetowy portret kompozytora z uwzględnieniem inspiracji
i charakterystyki jego utworów. Na zakończenie Francisco José
Fernández Vicedo przedstawił rozwój hiszpańskiej szkoły klarnetowej, zwracając szczególną uwagę na jej aspekt emocjonalny. Kolejnego dnia Kristine Dizon, Gabor Varga i Irvin Venyš
dokonali próby identyfikacji i zrozumienia ekspresji w dziełach
muzycznych. Ponadto prowadzone były rozważania dotyczące
jej zapisu w partyturze. Radovan Cavallin wygłosił referat o roli
klarnecisty-solisty w procesie budowania ekspresji w utworach
orkiestrowych, w partiach solowych klarnetu. Bardzo interesujący był wykład Stephana Vermeerscha o działaniu mózgu muzyka, a także o tym, jak efektywna praca mózgu wspomaga proces
ćwiczenia gry na instrumencie i ułatwia występ publiczny.
Program Konferencji obejmował, poza wykładami, również
3 koncerty. Podczas pierwszego z nich wystąpił duet Duo Bokun
-Kościuszko w składzie: klarnecista Jan Jakub Bokun i gitarzysta
Jakub Kościuszko. Miały miejsce również dwie światowe premiery kompozycji polskiego kompozytora Łukasza Wosia, który
swoimi dziełami wzbogaca literaturę instrumentów dętych –
Pamiątka z Halamby oraz Scherzino. Kolejny koncert odbył się 23
listopada – w dzień urodzin Krzysztofa Pendereckiego, dlatego
też na początku zabrzmiały Jego Trzy miniatury na klarnet i fortepian w wykonaniu Barbary Borowicz i Anny Miernik. W dalszej
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Fot. Małgorzata Wygoda.

Barbara Borowicz

części zaproszeni zagraniczni klarneciści prezentowali utwory
w różnych stylach, ukazując możliwości barwowe, techniczne
i różne oblicza ekspresji klarnetu. Kolejnego dnia Konferencji
mogliśmy wysłuchać dwóch koncertów. Na pierwszym z nich
publiczność usłyszała piękno muzyki hiszpańskiej, ukazane
w dwóch kontrastujących stylach XX-wiecznej literatury klarnetowej, w wykonaniu Francisco José Fernándeza Vicedo i pianistki Dominiki Peszko. Koncert finałowy Konferencji był zestawieniem utworów znakomitego krakowskiego kompozytora Marcela Chyrzyńskiego w interpretacji zagranicznych uczestników
oraz kompozycji francuskiego kompozytora Nicolasa Bacri,
które zostały zaprezentowane przez krakowskich klarnecistów.
Wśród wykonawców polskich byli pedagodzy, absolwenci i studenci Krakowskiej Akademii Muzycznej: Jan Kalinowski – wiolonczela, pianiści: Marek Szlezer, Agnieszka Riess, Anna Miernik, Dominika Peszko, klarneciści: Janusz Antonik, Barbara Borowicz, Tomasz Sowa, Oleh Malovichko, Izabela Żurczak, Sara
Ślemp, Jarosław Sroka. Odbyły się również warsztaty klarnetowe, które prowadzili zaproszeni goście. Międzynarodowa Konferencja Ekspresja w grze na klarnecie to jak dotychczas największe wydarzenie klarnetowe odbywające się w naszej Uczelni.
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Jubileusz Katedry Gitary i Harfy
Miłosz Mączyński
Na koniec na estradzie pojawili się wszyscy wykonawcy koncertu i zarazem pracownicy Katedry Gitary i Harfy: Irena CzubekDavidson, Janusz Sochacki, Michał Nagy, Krzysztof Sadłowski
i Miłosz Mączyński, aby wykonać specjalnie na tę okazję napisany utwór profesora Janusza Sochackiego Kantata rocznicowa.
Ten barwny, bogaty fakturalnie utwór cechuje zmienność narracji, przybierającej na koniec formę jakby uroczystego chorału
lub hymnu, który w szczególny sposób można odnieść do świętowanej przez nas rocznicy. Na zakończenie koncertu publiczność nagrodziła kompozytora i wszystkich wykonawców owacjami na stojąco.

Koncert otworzyła Irena Czubek-Davidson, grając na harfie celtyckiej Abercairney Suite Lindsaya Davidsona, która przeniosła
słuchaczy w świat muzyki szkockiej. Utwór jest bowiem oparty
na XVI-wiecznych szkockich miniaturach przeznaczonych na
fidel. Miłosz Mączyński wykonał dwie pieśni Franciszka Schuberta pochodzące ze zbioru Schwanengesang. Utwory zabrzmiały
w niezwykle bogatych transkrypcjach romantycznego wirtuoza
gitary Johanna Kaspara Mertza, wzorowanych zapewne na
wcześniejszych transkrypcjach fortepianowych Liszta. W wykonaniu Michała Nagy’a usłyszeliśmy Wariacje op. 9 Fernando Sora
na temat arii La Dolce Armonia W.A. Mozarta. Tym, którzy zastanawiają się, o którą arię chodzi, podpowiadam, że La Dolce
Armonia jest włoskim tłumaczeniem słynnego Das klinget so
herrlich z Czarodziejskiego fletu. Natomiast wariacje Sora, dzięki
swej niezwykłej urodzie, lekkości i wirtuozowskiemu czarowi
stały się słusznie jednym z najbardziej lubianych utworów gitarowych. W wykonaniu tego samego artysty usłyszeliśmy także
Melodie ludowe Witolda Lutosławskiego w opracowaniu José de
Azpiazu i Juliana Breama.

Przy tej okazji warto też wspomnieć o tym, jak rozwija się nasza
Katedra od swojego powstania – zaledwie kilka lat temu
(wcześniej gitara i harfa nie stanowiły samodzielnej jednostki) aż
po dzisiaj. W odpowiedzi na coroczne bardzo duże zainteresowanie młodych gitarzystów studiami w Krakowie udało się
zwiększyć liczbę osób przyjmowanych na studia. Akademia
pozyskała także kopie instrumentów historycznych (gitara barokowa oraz trzy gitary XIX-wieczne, w tym niezwykła gitara tercjowa), które obecnie są w stałym użyciu pedagogów i studentów. Co roku w maju organizujemy także Dni Bobrowicza. Gośćmi tego wydarzenia są czołowe postacie gitarowego świata.
Poza tym odbywa się wiele innych wydarzeń organizowanych
przy współpracy Katedry i Koła Naukowego Gitarzystów: wykłady, referaty, lekcje mistrzowskie. Udało się także znacznie
wzbogacić naszą bibliotekę akademicką, w której obecnie znajduje się wiele ciekawych i trudno dostępnych pozycji literatury
gitarowej. Katedra rośnie więc w siłę dzięki zgodnej współpracy
wszystkich jej pracowników.

Fot. Franciszek Wieczorek.

18 listopada br. Katedra Gitary i Harfy świętowała 130-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie uroczystym koncertem, w którym
wystąpili niemal wszyscy jej pracownicy (ze zrozumiałych względów zabrakło jedynie naszej zagranicznej wykładowczyni pani
profesor Florence Sitruk). Wśród publiczności, która po brzegi
wypełniła aulę Florianka, szczególnie miło było zobaczyć liczną
grupę studentów oraz wielu absolwentów, wciąż zainteresowanych życiem katedry. Doczekaliśmy się też pewnego rodzaju
„żelaznej publiczności”, która gości na wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach. Nie zabrakło jej i tym razem.
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Źródła i Inspiracje kolejny raz zachwyciły
Kinga Kazimierska, Karolina Tama
W dniach 7-10 listopada 2018 roku, w Akademii Muzycznej
w Krakowie odbyła się 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu
Perkusyjnego Źródła i Inspiracje. Jak co roku festiwal zorganizowany został na bardzo wysokim poziomie, a różnorodność programu
mogła zaciekawić każdego, nie tylko perkusistów.
Oprócz koncertów odbywały się również warsztaty z zaproszonymi artystami. Każde z tych wydarzeń było w innym stylu. Dlaczego? Jak mówi prof. dr hab. Jan Pilch, pomysłodawca i twórca festiwalu: Idea festiwalu powstała już wiele lat temu. Chciałem, by poza
taką codzienną dydaktyką rozszerzyć sposób postrzegania tego instrumentu. Chciałem wyjść poza kanony klasycznej perkusji. Jest to
związane z tym, że interesuje mnie wiele odmian muzyki perkusyjnej.
Pomyślałem, że przybliżę tę muzykę studentom, dam im szansę
zetknięcia się z nią, że pokażę muzykę źródłową, czyli wykonywaną
przez oryginalnych twórców. Jeśli więc mówimy o hinduskiej muzyce,
to zapraszam Hindusów, bo oni grają ją najlepiej. Jeżeli chcemy zająć
się np. tym, co dzieje się na Dalekim Wschodzie, Japonii, zapraszamy
muzyków stamtąd. Byłem ciekaw, co powstanie dzięki inspiracji tą
muzyką. Stąd tytuł festiwalu. Tak też było i tym razem, wszechstronna muzyka, różnorodne style, a co za tym idzie, odmienni
wykonawcy. Na scenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
zaprezentowali się artyści z Kuby, Izraela, Finlandii, Niemiec,
a także Polski.

Fot. Maciej Hałoń.

Pierwszy dzień Festiwalu rozpoczął koncert pod tytułem Współczesna kameralistyka perkusyjna. Program koncertu składał się
z utworów kameralnych wykonanych przez dwie grupy perkusyjne: krakowską Amadrums, pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana
Pilcha oraz grupę perkusyjną z Hochschule für Musik Nürnberg,
pod kierownictwem prof. Radosława Szarka. Usłyszeliśmy m.in.
Suite en concert pour flute et percussion André Joliveta czy Snow
in June Tana Duna. Utwory te, emanując świeżością i energią, są
przykładem na to, iż połączenie instrumentów perkusyjnych
z fletem czy wiolonczelą może być nadzwyczaj interesujące.
Któżby pomyślał, że zwykłe kamienie, gazety lub puszki po konserwie mogą urozmaicić dźwięki wydobywane na tychże instrumentach. Tym jest właśnie muzyka współczesna – z każdym utworem ukazuje coś nowatorskiego.
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Takim utworem był również Siderals Marty Ptaszyńskiej. Utwór
dosyć nietypowy, ponieważ napisany na dwa kwintety perkusyjne
oraz na projekcję świetlną. Słuchacze mieli możliwość popatrzenia
na utwór przez pryzmat synestety, czyli osoby, która „widzi
muzykę kolorami”. Iluminacja świetlna, która została zawarta
w partyturze, doskonale odzwierciedlała charakter utworu.
Motywem przewodnim drugiego dnia był zestaw perkusyjny.
Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poprowadzonych przez dwóch znakomitych bębniarzy – Ernesto Simpsona z Kuby oraz Amira Breslera pochodzącego z Izraela. Artyści
przekazali cenne wskazówki, które z pewnością pomogą młodym
słuchaczom w rozwijaniu i urozmaiceniu ich własnego warsztatu.
Ernesto podkreślił jak ważna jest praca nad samym sobą, mówił:
nieraz ćwiczyłem tyle, że zapominałem przez cały dzień o jedzeniu.
W grze obydwu muzyków widać odniesienia do kultur, w których
się ukształtowali. Przeróżne skomplikowane rytmy, w mistrzowski
sposób łączone ze sobą, idealnie urozmaicały muzykę jazzową.
Dlatego też wieczorny koncert zyskał nazwę Perkusja zmienną jest
– różne oblicza jednego instrumentu. Ernesto i Amir zaprezentowali
się wraz z zespołami. Pierwszy z nich emanował dojrzałością i widocznym ogromnym doświadczeniem scenicznym, a drugi pokazał siłę młodości i niezwykłego połączenia muzyki jazzowej z muzyką klubową. Sam koncert zgromadził ogromną liczbę pasjonatów zestawu perkusyjnego.
Piątkowy wieczór skupił się wokół melodycznych instrumentów
perkusyjnych. „Perkusyjnymi melodykami” byli Panu Savolainen –
wibrafonista oraz Vladislav Nadishana grający na hangu. Wykonawcy zachwycili odbiorców niezwykłą subtelnością. Wibrafonista
ze swoim zespołem HERD pokazał doskonałe wyczucie swingu,
połączone ze zgrabnie tworzonymi piosenkami, oraz dbałość
o wszystkie szczegóły. Z kolei trio, w skład którego wchodził wiolonczelista, perkusista oraz lider grający na hang drumie, już przed
koncertem wzbudzało zainteresowanie. Wykorzystanie hanga,
z którego artysta wydobywał relaksujące, pełne harmonii melodie,
świetnie komponowało się z wiolonczelą, cajonem oraz różnymi
perkusjonaliami. Sam artysta jest wielkim nowatorem, gdyż tworzy instrumenty oraz nadaje nowe życie tym, uznanym za etniczne. Kolejnego dnia artyści poprowadzili warsztaty, podczas których odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących koncertu.
Sobotni, finałowy koncert pod nazwą Młoda polska perkusja – nadzieje na przyszłość, podsumował wszystkie dni festiwalu. Zabrzmiały różne utwory kameralne, wykonane przez studentów
polskich akademii muzycznych. Poziom ich gry wykazał, że zapowiadają się na świetnych, zawodowych muzyków. Gościem specjalnym był młody duet Dalbergia Duo, złożony z absolwentek
Akademii Muzycznych Łodzi i Krakowa. Obie marimbafonistki
odnoszą liczne sukcesy na scenie międzynarodowej. Uczestnikom
festiwalu zaprezentowały m.in. prawykonanie utworu Gordona
Stouta Parrots in Peril.
Wysoki poziom, wszechstronność oraz współpraca – właśnie
w tym tkwi idea Festiwalu Źródła i Inspiracje. Wpisuje się w to zarówno zróżnicowany program, bogate instrumentarium, jak również niepowtarzalny klimat. Klimat jaki tworzą perkusiści, których
współpraca ma charakter partnerski, a dzięki wzajemnym inspiracjom daje możliwość ciągłego rozwoju.
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Niepodległość w barwach fortepianu
Anna Łakomy
Ignacy Jan Paderewski – największy pianista
wśród polityków i największy polityk wśród pianistów, a także kompozytor, mąż stanu, wielki
patriota, jeden z Ojców Niepodległości. Odegrał
ogromną rolę w dążeniu do odzyskania przez
Polskę suwerenności.

Pierwszy z koncertów odbył się 21 października
w dworku w Kąśnej Dolnej (obecnie Centrum Paderewskiego),
którego właścicielem w latach 1897-1903 był kompozytor. To
niezwykłe miejsce, które Paderewski szczególnie cenił, zarówno
za okazałość dworu, jak i przepiękny park, w którym można się
wyciszyć i znaleźć inspirację do artystycznych kreacji. Wielokrotnie zapraszał do dworku swoich znajomych, gdyż jak napisał
kiedyś na łamach „Boston Transcript”: „blisko tu z Tatr, a nawet
z Paryża”. Organizował także w ogrodzie koncerty dla pobliskich
melomanów.
Kolejny koncert miał miejsce 8 listopada w Państwowej Szkole
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie, w trakcie którego nastąpiło uroczyste przekazanie na rzecz Szkoły odrestaurowanego, zabytkowego fortepianu z czasów życia Paderewskiego, polskiej marki Krentopf i syn. Firma ta była szczególnie bliska sercu kompozytora, gdyż jako dziecko, gdy nie posiadał
odpowiednich funduszy na zakup instrumentu, został zauważony przez rodzinę Krentopfów i zaproszony do zamieszkania
razem z nimi. Dzięki temu miał nieograniczony dostęp do dobrej
klasy fortepianów, a Pani Krentopf zastępowała mu zmarłą
matkę.

Fot. Grażyna Brewińska.

Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, chcąc oddać hołd temu wielkiemu pianiście
i uczcić szczególną, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowała cykl maratonów niepodległościowych, na których wykonywane były wyłącznie utwory Ignacego Jana Paderewskiego. Repertuar zawierał zarówno miniatury,
jak i wielkie dzieła, m.in. Sonatę es-moll op. 21 czy
Wariacje es-moll op.23.

Trzeci z maratonów odbył się w Auli Florianka w Krakowie,
w dniu 11 listopada 2018 r. Był to niezwykle wzruszający dzień,
w trakcie którego oprócz pięknej muzyki, nie zabrakło również
wspólnie wykonanego hymnu narodowego i wielu wspomnień.
Zwieńczeniem patriotycznych koncertów pianistycznych stał się
maraton w Katowicach 18 listopada, podczas którego zostały
zrealizowane nagrania archiwalne dla Polskiego Radia.
Wykonawcami podczas koncertów byli studenci i pedagodzy
Katedry Fortepianu oraz zaproszeni do współpracy goście
(w kolejności alfabetycznej): Magdalena Barylak, Weronika Bujok, Aleksandra Byrska, Dominik Gilewski, Daniel Goryl, Dominika Grzybacz, Maciej Kiełpiński, Michał Klechowski, Marharyta
Kozlovska, Klara Kraj, Faustyna Krajewska, Karolina Krupa,
Mateusz Kurcab, Anna Łakomy, Aniela Madera, Ewa Menaszek,
dr Dorota Moliszewska, Jan Olesz, Ewelina Pachnik, Bartosz
Parszewski, prof. dr hab. Andrzej Pikul, Alexandra Szczepanik,
dr hab. Marek Szlezer, Christophe Tofil, Karyna Varabei,
Magdalena Wojtczak, Aleksandra Zagórska, Matteo Zoli,
Mateusz Zubik).

Fot. Agnieszka Damian.

Opiekę nad projektem sprawował Kierownik Katedry Fortepianu prof. dr hab.
Andrzej Pikul.
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Nasze osiągnięcia
Anna Janeczek
 LAUREACI XX Międzynarodowego Przeglądu Zespołów

 LAUREACI III Międzynarodowego Konkursu Instrumentów

Kameralnych Jawor 2018, w dn. 24-25 listopada 2018 r.:
 II MIEJSCE - ZESPÓŁ „INIMĂ DUO”: PIOTR RACHWAŁ –
skrzypce, z klasy dr. hab. Roberta Kabary, DANIEL
TARADAJ – gitara, z klasy dr. Miłosza Mączyńskiego;
 III MIEJSCE – TRIO FORTEPIANOWE: KATARZYNA
MROZEK, KRYSTYNA MILANIAK, ALEKSANDRA
ZAGÓRSKA, z klasy kameralistyki dr hab. Renaty Orzechowskiej i dr. hab. Pawła Soleckiego.
 JÚLIA MASNICOVÁ, studentka z klasy akordeonu dr. Janusza
Patera zdobyła III NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie INTERTALENT 2018 International Competition of Accordionists odbywającym się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego, Dunajská Streda – Słowacja, w dn. 2225 listopada 2018 r.
 PIOTR KALINA, student z klasy śpiewu ks. dr. hab. Zdzisława
Madeja został FINALISTĄ VI Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, w dn. 22-24
listopada 2018 r. oraz zdobył Nagrodę Specjalną za najlepsze
wykonanie arii polskiej i Nagrodę fundowaną dla finalisty.
 LAUREACI VI Akademickiego Konkursu Organowego Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu, w dn. 22-23 listopada
2018 r.:
 JAKUB KAPAŁA – II NAGRODA
 MARCIN KUCHARCZYK – III NAGRODA
studenci z klasy organów prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Koisa;
 JAKUB WOSZCZALSKI – WYRÓŻNIENIE
student z klasy organów prof. dr. hab. Andrzeja Białki.

Dętych „Finalis” w Białymstoku, w dn. 13-17.11.2018 r.:
 ZŁOTE NAGRODY w dyscyplinie instrumentów dętych
drewnianych – kategorii F:
 DARYNA BACHYNSKA – studentka z klasy fletu
dr. Wiesława Suruło,
 OSTAP BACHYNSKY – student z klasy klarnetu
dr. hab. Piotra Lato;
 SREBRNA NAGRODA w dyscyplinie instrumentów dętych drewnianych – kategorii G:
 JUSTYNA KUSZTAL – studentka z klasy oboju
prof. dr hab. Marka Mleczki;
 BRĄZOWA NAGRODA w dyscyplinie instrumentów
dętych drewnianych – kategorii G:
 KINGA PUŚCIZNA – studentka z klasy dr. hab. Piotra
Lato.
 PIOTR KALINA, student z klasy
śpiewu ks. dr. hab. Zdzisława Madeja zdobył III NAGRODĘ
w IV Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym im. Krystyny Jamroz,
Kielce – Busko-Zdrój, w dn.
3-7 lipca 2018 r.

Międzypokoleniowa więź
Natalia Jarząbek
19 października 2018 r., w Sali widowiskowej RCOS w Dobczycach
i 21 października 2018, w Willi Decjusza w Krakowie, odbyły się
dwa koncerty w ramach projektu Międzypokoleniowa Akademia
Muzyczna. Koncert Mistrz-Uczeń – pokolenia w muzyce poświęcony
został osobie Pani Profesor Barbary Świątek-Żelaznej.
Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna to kontynuacja projektu
organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków
Kameralistów we współpracy ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza.
Pierwsze wydarzenia realizowane były w ramach programu
„Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Pomysłodawcami cyklu są prof.
Janina Romańska-Werner oraz dr Grzegorz Mania. Niezwykła
postać Pani prof. Barbary Świątek-Żelaznej znakomicie
wpisuje się w ideę koncertów salonowych, podczas których
mamy szansę na spotkania z wielopokoleniową publicznością,
mówiąc o granych utworach, prowokując realną interakcję z publicznością. Program został oparty na dwuczęściowej formule:
pierwsza to rozmowa, a właściwie rodzaj prowokacji, wspomnień
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i osobistych doświadczeń bohaterki spotkania, poruszająca najważniejsze wydarzenia z życia artystycznego. Prowadząca koncerty dr hab. Monika Gardoń-Preinl zaprosiła zgromadzoną publiczność do zadawania pytań, a Pani Profesor z wrodzoną sobie
swadą i dowcipem opowiadała ciekawe i zabawne anegdoty.
W drugiej części przemówiła muzyka. I jak przystało na koncert
Mistrz-Uczeń na scenie zaprezentowali się wspólnie z Panią Profesor przedstawiciele kilku pokoleń Jej klasy fletu – absolwenci,
doktoranci, studenci i uczniowie: Natalia Jarząbek, Wioletta Strączek, Joanna Sokołowska, Filip Baran. Flecistom przy fortepianie
towarzyszyła Monika Gardoń-Preinl. W programie znalazły się
utwory na flet i fortepian oraz opracowania na zespół kameralny,
trio i kwartet fletowy. Mogliśmy wysłuchać utworów:
L. Liebermanna, E. Burtona, R. Muczyńskiego, P. Taffanela,
W. Poppa, W.A. Mozarta i J.S. Bacha. Entuzjastyczna reakcja
zgromadzonej publiczności jest świadectwem, iż tego rodzaju
spotkania z artystą i muzyką atrakcyjną znakomicie wykonaną to
inicjatywa tyle ciekawa, co niezbędna dla budowania więzi międzypokoleniowej i tradycji kulturalnej.
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Pianiści Krakowa – Paul Emile Johns
Marek Szlezer
Zasłynął w historii jako pianista, któremu Fryderyk Chopin zadedykował swoje Mazurki op. 7, prawie nikt jednak nie kojarzy go
z naszym miastem.
Urodził się w Krakowie najprawdopodobniej w roku 1799 jako
syn niemieckiego grawera Friedricha Johna i Barbary Czeszki.
Ojciec Paula pracował przez kilka lat na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1793 roku otrzymał on od króla środki
na podróż do Wiednia, aby mógł doskonalić się w sztuce rysunku w tamtejszej akademii. Stąd prawdopodobnie ojciec artysty
wraz z rodziną zamieszkał na jakiś czas w Krakowie.
Paul dorastał w Wiedniu i tam najprawdopodobniej odbył swoje
studia muzyczne i pianistyczne. W wieku ok. 20 lat przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych i osiadł w Nowym Orleanie,
gdzie podjął pracę nauczyciela fortepianu oraz występował
z licznymi koncertami, dokonując m.in. w lutym 1819 roku amerykańskiego prawykonania koncertów fortepianowych Beethovena w Crescent City. Występował często jako solista z orkiestrą teatru operowego Théâtre d’Orléans. Udokumentowano, że
Johns m.in. grał 2 lutego 1824 r. II Koncert fortepianowy Dusseka
oraz 4 lutego 1824 r. III Koncert fortepianowy Steibelta. Występował również jako kameralista, m.in. z Segurą, pierwszym
skrzypkiem opery w Hawanie.
W 1826 roku założył sklep, a w 1830 roku firmę E. Johns & Company zajmującą się importem nut z Europy. Prawdopodobnie
z tego powodu w 1831 przyjechał do Paryża, gdzie zaprzyjaźnił
się z wydawcą, Mauricem Schlesingerem i producentem fortepianów, Pleyelem. W latach 1831-1834 Johns do spółki z Pleyelem publikowali w oficynie Schlesingera tzw. Album Louisianaise, na które składały się kompozycje fortepianowe różnych
autorów, w tym samego Johnsa.
Prawdopodobnie to dzięki znajomości ze Schlesingerem i Pleyelem Paul Johns zaprzyjaźnił się podczas pobytu we Francji
z młodym Fryderykiem Chopinem, znajdującym się w początkowym okresie swojej międzynarodowej kariery. W efekcie Chopin
zadedykował mu swoje Mazurki op. 7, które wyszły w oficynie
Maurice’a Schlesingera w listopadzie 1832 roku. Podstawą ich
znajomości, oprócz relacji biznesowych, było z pewnością krakowskie pochodzenie amerykańskiego gościa. Być może Johns
mówił po polsku – jest takie prawdopodobieństwo, gdyż w Stanach Zjednoczonych był uważany za „emigranta polskiego”.
W każdym razie na pewno miał do Polski sentyment – świadczą
o tym choćby komponowane przez niego chętnie polonezy na
fortepian, a także fakt, iż Johns był pierwszym pianistą w Ameryce wykonującym regularnie na recitalach i koncertach dzieła
Chopina. Musiał czynić to zaiste często, gdyż w późniejszych
latach wykonania dzieł polskiego kompozytora w wielu miastach USA i Kanady porównywane były przez krytykę do wykonań Johnsa, które uważano za wzorcowe.
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W latach trzydziestych został oficjalnym dystrybutorem instrumentów Pleyela na rynku amerykańskim. Ograniczył częściowo
działalność pianistyczną, założył wydawnictwo specjalizujące się
w literaturze muzycznej. Jego firma mieściła się przy 89 Chartres Street. Stabilizacja życiowa i finansowa spowodowała, że
w roku 1836 poślubił Jeanne d'Aunoy, młodszą od niego o 20 lat
Francuzkę urodzoną w Ameryce. Nie zarzucił jednak swojej działalności koncertowej. W 1842 roku wystąpił jako solista z orkiestrą w Bostonie, prezentując jeden z koncertów fortepianowych
Beethovena. Był także aktywny jako kompozytor: napisał m.in.
Symfonię i Operę komiczną oraz wiele miniatur fortepianowych
i pieśni. Niestety, większość jego dzieł, zarówno wydrukowanych, jak i rękopisów spłonęła w pożarze jego sklepu i magazynów w roku 1842.
Prawdopodobnie w następstwie pożaru Johns przyjął w tym
samym roku posadę organisty w katedrze św. Ludwika w Nowym Orleanie i pozostawał na tym stanowisku przez dwa lata.
W 1846 zmuszony był sprzedać swoją firmę i księgarnię muzyczną. Zajmował się dorywczo handlem bawełną. Od roku 1848 do
swej śmierci piastował godność konsula rosyjskiego w Nowym
Orleanie.
W roku 1851 w wieku zaledwie 31 lat zmarła pierwsza żona Johnsa. Ożenił się powtórnie, z Marie d'Aunoy, kuzynką Jeanne.
W 1855 roku przyszła na świat ich córka, Alice. Pod koniec życia
był zaznajomiony z pochodzącym z Nowego Orleanu znanym
kompozytorem, podówczas niespełna 20-letnim Louisem Moreau Gottschalkiem. Paul Emile Johns zmarł nagle w Paryżu, podczas swojej kolejnej podróży tamże, 10 sierpnia 1860 roku. Pochowany został na cmentarzu Père Lachaise, niedaleko grobu
Chopina.
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Pan Wiesiek i jego…
cz. X
Mateusz Bień

Zamieszanie wywołane niezależną postawą Pana Wieśka (przypomnijmy, chodzi o dewastację drewnianej wygódki
oraz mętne tłumaczenia przyczyn takiego działania) wydawało się nie mieć końca. Pojawiały się kolejne służby, jawnie
okazując niechęć do osoby naszego bohatera i oczywiście hejt we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych.
Przez chwilę Wiesiek usiłował reagować, ale komentarze były tak wulgarne i tak nie na temat, że się poddał. Oczywiście sam wielokrotnie komentował w podobny sposób, ale kiedy stał się odbiorcą fali nienawiści – zabolało. I ten ból –
ból w reakcji na słowa – zaskoczył go. Coś się zmieniło w Wieśkowej wrażliwości. Uznał, że stał się słaby, stary i bezwartościowy. Zdecydowanie gorszy.
Myśli zaczęły krążyć wokół piwa i zagrychy – bezpiecznych przyjaciół samotności. W końcu mógł nie grać na imprezach. Utrzymywanie się z zasiłku było trudne, ale możliwe. Zresztą, kto dziś myśli o przyszłości…
Dopiero kilka dni później kibord się uruchomił. Płaska powierzchnia zamigotała.
– O?! – w sposób mało elokwentny zareagował na to Pan Wiesiek.
Pojawiła się twarz kobiety.
– Dzień dobry! Jestem Oscilla. – głos był spokojny, kojący, ale trochę nijaki.
– Se przypomniała Paniusia o mnie… – ten głos nie był ani spokojny, ani kojący.
– Chcę z Tobą porozmawiać. Czy możesz teraz?
– Jasne, mam duużo wolnego czasu. Chciałem pokazać światu, że jestem lepszy, ale się zrobiło tak, że jestem gorszy,
więc mogę sobie gadać o tym i nie o tym. Nawet z tobą.
– Co zrobiłeś?
– Rozpieprzyłem kibel. Już się z tego nie cieszę, albo i się cieszę, bo przynajmniej zobaczyłem jak ludzie mają mnie
gdzieś. Ja zresztą ich też!
– Czy ten kibel to było coś złego?
– O rany...! Jasne, że nie! Chyba...? Tylko nie chciałem już żyć byle jak. Nie zrozumiesz, taki znak.
– Symbol?
– Nie wiem. Nieważne. Myślałem… ale już nie myślę.
– Czego symbolem był kibel?
– Ale ty jesteś durna… Niczego. Chciałem coś zmienić, pokazać klasę…
– Niszcząc?
Wieśka zatkało. Chciał coś odburknąć, ale nic nie przychodziło do głowy. Beznamiętnie obiektywne pytania Oscilli nie
były aż tak pozbawione sensu, jak mu się wcześniej zdawało. Wiedział. Wiedział od początku, że kibord Q1 jest czymś
bardziej zaawansowanym. Kiedy zachwycił się możliwościami wydobywania brzmień, czy nawet jeszcze wcześniej:
kiedy Q1 sugerował mu jakie klawisze naciskać, żeby zagrać określoną muzykę. Teraz do niego dotarło. Grał inaczej niż
jego koledzy. Próbował różnych stylów i zawsze kibord mu to umożliwiał. Te słynne marsze (weselny i pogrzebowy) też
podpowiedział mu Q1. Zrodziło to najpierw przerażającą myśl, że on, Wiesiek, jest marionetką w rękach jakiegoś superinteligentnego systemu. Mało, wszyscy są marionetkami. Zaufali urządzeniom, a te ich kontrolują. Niezauważalnie,
dyskretnie, ale niezwykle skutecznie. Chociaż… kibord wydawał się inny. W przeciwieństwie do powszechnie panującej
zasady to on uczył się Pana Wieśka, a nie Wiesiek jego. To bardzo subtelna różnica. Nawet jeszcze subtelniejsza. Dlatego dłużej zastanawiał się jak zwerbalizować powstałą w jego głowie kolejną myśl. Wszystkie te nowoczesne urządzenia
dające swobodną, szybszą i łatwiejszą komunikację, dostęp do informacji, towarów, sztuki, pieniędzy ostatecznie
wprowadzały ograniczenia. W bankomacie nie można było wypłacać monet. Ludzie się tego nauczyli. Każdy miał własną strategię co i gdzie kupić, żeby dostać drobne – a te wciąż były potrzebne. Łatwość zawsze przynosi ograniczenia.
Ale kibord działał inaczej. Nie chodzi o to, że uczył się Pana Wieśka. To się było niepotrzebne. Kibord Q1 uczył Wieśka.
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