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Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego
2018/2019 odbyła się, zgodnie z tradycją,
w murach Auli Florianka w czwartek 4 października b.r. Na podniosłość tego wydarzenia złożyły się m.in. przemówienie JM Rektora Stanisława Krawczyńskiego, wręczenie odznaczeń,
nagród i stypendiów, immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy najlepiej zdali
egzaminy wstępne, wykład inauguracyjny prof.
dr. hab. Jana Ostrowskiego pt. Wawel jako
symbol państwowości polskiej. W 100-lecie niepodległości, czy udział Chóru Akademii Muzycznej w Krakowie, który uświetnił uroczystość
wykonaniem Hymnu Narodowego, pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur i hymnu Gaude Mater Polonia.
Podczas swojego przemówienia, JM Rektor prof.
dr hab. Stanisław Krawczyński przywitał m.in.
przedstawicieli MKiDN oraz lokalnych władz,

a także rektorów i pracowników zaprzyjaźnionych uczelni. Zacytował również Zbigniewa
Lubicza-Miszewskiego, który przekonująco
wyjaśniał cel i istotę muzyki: Muzyka to jedyny
język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje
i wszystkie kultury, dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lustro, w którym
wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć
nawzajem.
Stałym punktem Inauguracji jest wręczanie
nagród i odznaczeń pracownikom Uczelni.
W tym roku Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano prof. dr. hab. Józefa Rychlika, zaś Brązowym: dr hab. Monikę Gardoń-Preinl, dr. hab.
Jacka Bylicę, dr. hab. Sławomira Cierpika, mgr
Marię Kwaśniewską-Nowak oraz mgr Jolantę
Szmigielską.
Dokończenie str. 4.

Inauguracja roku akademickiego 2018/19 w Auli Florianka. Fot. J. Zych.
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Harmonogram wydarzeń
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—> 4 października – godz. 13:00, Aula Florianka – Inauguracja Roku Akademickiego
2018/2019.

1

2

3

4

5

6

7

—> 14 października – godz. 11:00, 18:00,
Aula Florianka Portrety Kompozytorów
Polskich: Szymanowski.
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—> 20 października – godz. 18:00, Centrum
Kongresowe ICE – Koncert Orkiestry Symfonicznej, Stanisław Krawczyński – dyrygent.
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—> 21 października – godz.18:00, Aula Florianka – Koncert Orkiestry Barokowej.
—> 25 października – godz. 18:00, Sala Koncertowa AMK – Koncert Katedry Kameralistyki z okazji jubileuszu 130-lecia Uczelni.
—> 26 października – godz. 18:00, Sala Koncertowa AMK – Koncert Wieczór z Jane
Stirling.

20 lat minęło...
Agnieszka Radwan-Stefańska
20 jubileuszowa edycja Letniej Akademii Muzycznej Kraków 2018 za nami.

Prof. dr hab. Andrzej Pikul.
Fot. arch. AMK.

Kiedy w roku 1999 organizowałem I Letnią Akademię Muzyczną, nikt, a pewnie
nawet ja sam, nie spodziewał się, że na
stałe wejdzie ona do kalendarza ważnych
wydarzeń muzycznych, nie tylko na arenie krajowej, lecz też międzynarodowej.
Przez pierwsze lata musiała przebijać się
i zdobywać uznanie wśród licznych kursów prowadzonych w okresie letnim.
Inspiracją do stworzenia Akademii było moje uczestnictwo w podobnych wydarzeniach: Academii Musicale
Chigiana w Sienie, Letnich Kursach w Mozarteum
w Salzburgu, czy też w Lenk (Szwajcaria) – wspomina
prof. Andrzej Pikul – inicjator powstania i dyrektor
artystyczny LAM, Kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. W pierwszej LAM brało
udział prawie 60 uczestników. Liczba ich stale wzrastała. Obok uczestników polskich pojawiało się coraz więcej
obcokrajowców, początkowo z krajów europejskich,
a potem z całego świata: Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii i Nowej Zelandii, a nawet z Afryki –
dodaje Profesor.
Podczas dziewięciu tegorocznych dni kursów (24
sierpnia – 1 września 2018) ponad 230 uczestników
z całego świata doskonaliło swoje artystyczne umiejętności pod kierunkiem znakomitych mistrzów z Polski, Austrii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Izraela.

MUSIQS

Jestem w Krakowie po raz pierwszy. Jest tu znakomita
atmosfera oraz wspaniali ludzie, nie wspominając
o zajęciach z panią profesor, która jest wręcz fantastyczna – powiedziała młoda Japonka, która przyjechała na warsztaty z Yokohamy do prof. Konstanze
Eickhorst, aby doskonalić swoje umiejętności w grze
na fortepianie.
Stałe zainteresowanie zawdzięczamy w głównej mierze
naszym Mistrzom, tym z naszej Alma Mater, a także
zaproszonym Gościom, którzy, przerywając wakacje,
dzielą się swoją sztuką z młodymi artystami. Nie bez
znaczenia jest także niezwykły urok i nastrój naszego
królewskiego miasta. Wielu z uczestników przygotowuje się do międzynarodowych konkursów wykonawczych, a niektórzy wybierają naszą Akademię jako miejsce swoich studiów – mówi Profesor Pikul.
Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych, wieczorem
w Auli Florianka odbywały się koncerty uczestników,
w których, oprócz pedagogów i studentów, uczestniczyli liczni melomani, zarówno mieszkańcy Krakowa,
jak też turyści. Tegoroczna edycja LAM dowiodła po
raz kolejny, iż wydarzenie to na trwałe wpisało się
w program działalności dydaktycznej naszej Uczelni
i odgrywa niebagatelną rolę w życiu kulturalnym Krakowa w końcu sezonu wakacyjnego. Przedsięwzięcie
to przyczynia się niewątpliwie do skutecznej promocji
krakowskiej Akademii Muzycznej w świecie. Kolejna
edycja LAM już za rok.
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Skrzydła dla Muzyki
Agnieszka Radwan-Stefańska
Agnieszka Radwan-Stefańska: Z jakimi szczególnymi planami
rozpoczyna Pan Rektor kolejny rok akademicki naszej Uczelni?
Na pewno jest ich wiele, ale chodzi mi o te strategiczne dla
teraźniejszości i przyszłości Akademii?
Stanisław Krawczyński: Ciągle jeszcze jesteśmy w Roku Jubileuszowym Akademii, tak więc jednym z najważniejszych planów
jest dokończenie wszystkich działań związanych z naszą rocznicą
– nagrania płytowe prezentujące potencjał artystyczny uczelni,
promocja Akademii i jej osiągnięć w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, koncert zamykający Jubileusz, doktorat honorowy
i wiele innych. Uczelnia powinna w tym czasie szczególnie „lśnić”,
prezentując najlepszych studentów, doktorantów i pedagogów
w każdy możliwy sposób – stąd liczne koncerty, festiwale, konferencje, nagrania, w czasie których będziemy cały czas przedstawiać to co u nas najlepsze.
ARS: Społeczność naszej uczelni interesuje perspektywa budowy nowej siedziby. Jest to temat niezwykle ważny i na przestrzeni ostatnich kilku lat dość dynamiczny. Na jakim etapie
znajdujemy się obecnie w konkretyzowaniu się planów i działań?
SK: Jesteśmy na etapie negocjacji z firmą Gehry Partners LLP,
ustalających wzajemne relacje finansowe. Liczę, że rozmowy
ostatecznie zakończymy w listopadzie porozumieniem, na podstawie którego nasi amerykańscy współpartnerzy rozpoczną pracę nad dokumentacją inwestycji. To potrwa ok. jeden rok, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę (też potrzebny jest czas)
i rozpoczniemy. Niezwykle istotnym było uzyskanie pisemnego
zapewnienia Wicepremiera Rządu RP, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację naszej inwestycji. Zostało ono podane do publicznej wiadomości, podczas uroczystości
jubileuszowych naszej uczelni, przez Panią dyrektor Lidię Skrzyniarz, która usilnie wspomagała nasze starania w tym zakresie.
ARS: Czy są w planie nowego roku akademickiego wydarzenia
artystyczne i naukowe, których ranga, w odczuciu Pana Rektora, kreuje znaczącą pozycję naszej Uczelni w perspektywie
ogólnopolskiej?
SK: Oczywiście, każdy koncert, nagranie, sesja to wydarzenie
artystyczne bezprecedensowe najwyższej rangi. Wszystkie one
pokazują wielki potencjał, jakim dysponujemy w Uczelni, stając
się jej „wizytówką” oraz „wizytówką” uczestniczących w nich pedagogów, doktorantów i studentów. Trudno jest wymieniać poszczególne działania, każde z nich jest ważne dla Uczelni i środowiska, w którym powstają.
ARS: Gorącym tematem ostatnich miesięcy jest nowa ustawa
o szkolnictwie wyższym. Jakich zmian w funkcjonowaniu
Uczelni, związanych z jej obowiązywaniem, możemy spodziewać się i w jakiej perspektywie czasowej będą one ewentualnie
wdrażane?
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JM. prof. dr hab. Stanisław Krawczyński. Fot. arch. AMK.

SK: Nowa ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany np.
w strukturze Uczelni. Nie przewiduje m.in. istnienia jednostek podstawowych, którymi do tej pory były wydziały.
W konsekwencji nie uwzględnia funkcji dziekańskich, tak
ściśle powiązanych z obecną strukturą Uczelni. Nowe przepisy pozwalają wprawdzie na wprowadzenie własnych rozwiązań w tym zakresie i umieszczenie ich w zapisach statutowych, ale brak ich istnienia na poziomie ustawowym bardzo
osłabia ich umocowanie w środowisku uczelnianym. Prawdopodobnie w Akademii pozostawimy wydziały, lecz ich funkcja
i obszar działania będą znacząco różne od obecnych. Jesteśmy w tej chwili na etapie dyskusji w kolegium rektorskim na
ten temat i w zależności od jej wyniku podejmowane będą
odpowiednie decyzje. Na wprowadzenie tych zmian najważniejszym dokumentem, czyli statutem, mamy czas do przyszłego roku akademickiego.
ARS: Z jakim przesłaniem zechciałby Pan Rektor zwrócić
się do młodzieży naszej Uczelni, zwłaszcza do tych, którzy
dopiero co rozpoczynają naukę w naszej Alma Mater jako
studenci pierwszego roku?
SK: Moi Drodzy, krakowska Akademia Muzyczna staje się dla
Was nowym domem, w którym, mam nadzieję, znajdziecie
wspaniałych Przyjaciół prowadzących Was i wspomagających
w pracy twórczej i tej nad własnym charakterem artysty
i człowieka. Niech w nadchodzącej rzeczywistości wspiera
Was siła, wypływająca z bogactwa tradycji tej Uczelni i z Waszych marzeń oraz nadziei, z jakimi stajecie w naszej Akademii Muzycznej. Wasze Nadzieje niech staną się skrzydłami,
dzięki którym poszybujecie w świat wielkiej Muzyki. Właśnie
o tych Nadziejach, o ich głębi i wartości tak pisał wybitny
krakowski filozof ks. Józef Tischner: „...Byłoby niedobrze,
gdyby nadzieja Nadziemska zabiła w człowieku jego nadzieje
ziemskie. Byłoby niedobrze, gdyby nadzieje ziemskie uśmierciły nadzieję Nadziemską. Losem człowieka jest życie, które
bierze się z obydwu nadziei….”.
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Uroczysta Inauguracja
Dokończenie ze str. 1
Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski, mgr Barbara Białko, mgr Anna GatkowskaFichtel, mgr Jerzy Hawryszków, mgr Irena Łysak, Agnieszka
Dzik, Piotr Misiak oraz Maria Satoła. Srebrne Medale trafiły do
mgr Joanny Barcik i mgr Ewy Wołoszyn, a Brązowe do
mgr. Pawła Mikłaszewskiego, mgr Marty Zagaty-Bugajskiej oraz
mgr. Michała Ziółkowskiego.
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał prof.
dr hab. Marek Chołoniewski.

Prof. dr hab. Mieczysław Szlezer. Fot. J. Zych.

Laureatem nagrody Excellence in Teaching, przyznawanej od
1995 roku przez małżeństwo prof. Ray’a E. i Ruth A. Robinson
z USA za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, a także za zaangażowanie w sprawy Uczelni, został dr Janusz Pater.

Prof. dr hab. Marek Chołoniewski. Fot. J. Zych.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani:
prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska, prof. dr hab. Marta
Wierzbieniec, prof. Mieczysław Szlezer, dr hab. Paweł Krauzowicz, dr hab. Jacek Bylica, dr Irena Czubek-Davidson oraz mgr
Zuzanna Drzymała.
Przyznano również Odznaki Honoris Gratia następującym pedagogom: prof. dr. hab. Markowi Kalinowskiemu, prof. dr. hab.
Jerzemu Tosikowi-Warszawiakowi, dr. Markowi Wolakowi, mgr
Joannie Czech i mgr Elżbiecie Pohludce.

Dr Janusz Pater. Fot. J. Zych.

Stypendium prof. Jerzego Katlewicza otrzymała Aleksandra Bester, skrzypaczka z klasy prof. Mieczysława Szlezera. Podczas
inauguracji przyznano również Stypendium Rotary Club Kraków
oraz Stypendium ufundowane przez Leszka Mikosa – Prezesa
Stowarzyszenia Terra Artis Lanckorona.
Warto też wspomnieć o przemówieniu Jakuba Kołodzieja – przewodniczącego Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej
w Krakowie, który w niezwykle ciepłych słowach zwrócił się do
studentów i pedagogów. Szczególnie w pamięć zapadły te inspirujące słowa: Statki w portach są bezpieczne, ale rolą statków nie
jest stać w porcie. Moim drogim Koleżankom i Kolegom – Studentom życzę dzisiaj pewności siebie, odwagi i zdecydowania w tym,
co robicie.
Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2018/19 w Auli Florianka.
Fot. J. Zych.

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku otrzymał prof. Mieczysław Szlezer.
MUSIQS

Na koniec uroczystości odbył się koncert pt. W polityce piękna,
podczas którego Katarzyna Drogosz (fortepian historyczny)
i Mariusz Kurczab (fortepian współczesny) wykonali wybrane
utwory Michała Kleofasa Ogińskiego, Tadeusza Kościuszki oraz
Ignacego Jana Paderewskiego.
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Dama od mocnego uderzenia
Krystyna Moszumańska-Nazar (1924-2008)
Małgorzata Janicka-Słysz
Zastanawiała się kiedyś czy nie skomponować
utworu na rozstrojony fortepian, albo zbudować
dramaturgię muzyki niejako od końca – mocnej
kulminacji, następnie stopniowo wycofując akcję dźwiękową do przejmującego piana. Była
wzorem twórcy dynamicznego, poszukującego i
obecnego w życiu muzycznym. Jej postawa
wyróżniała się odwagą: będąc w Turcji zaryzykowała lot balonem, a wchodziła już wówczas w
czas stylu tzw. późnego. Walczyła o nową siedzibę Akademii Muzycznej w Krakowie. Nieustępliwa i urodziwa, zwłaszcza urodą wewnętrzną,
promieniującą na innych. Profesor Krystyna
Moszumańska-Nazar. Zawsze mówiliśmy z serdecznością: Pani Rektor. 27 września 2018 roku
minęło 10 lat od Jej śmierci.

Prof. Krystyna Moszumańska-Nazar.
Fot. K. Rymarczyk.

Prof. Krystyna Moszumańska-Nazar.
Fot. K. Rymarczyk.
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Geny lwowskie i rozwój
Pani Rektor miała osobowość o genotypie lwowskim – tak znacząco ujęła to Małgorzata WoźnaStankiewicz (Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowy z Krystyną Moszumańską-Nazar przeprowadziła Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Kraków
2007). Studiowała w klasie Stanisława Wiechowicza,
który nikomu nie narzucał swojego punktu widzenia
na język muzyczny i zwracał uwagę na spójność estetyczną utworów. A uczył swych podopiecznych myślenia samodzielnego i pewności warsztatowej ręki – na
partyturach między innymi Karola Szymanowskiego.
Styl Krystyny Moszumańskiej-Nazar rozwijał się od
neoklasycystycznego witalizmu (Allegro symfoniczne,
1957), poprzez udramatyzowany sonoryzm (Hexaèdre
na orkiestrę symfoniczną z 1960 czy Exodus na orkiestrę symfoniczną i taśmę z 1964), do próby syntezy
wypracowanych środków technicznych i wyrazowych
(Rapsod II na wielką orkiestrę symfoniczną z 1980;
Sinfonietta na kameralną orkiestrę smyczkową z 1983;
trzy Freski – 1988, 1991 i 1993) i lirycznego koloryzmu
(Kwiaty na flet, flet piccolo, obój, klarnet i fortepian,
1996-97; Koncert skrzypcowy, 1999-2000).
Styl indywidualny z „melodią” w tle
Wartości autorskie, rozpoznawalne, rodziły się w dialogu tradycji i nowoczesności. Wśród cech wyróżniających idiom kompozytorski Krystyny MoszumańskiejNazar na czoło wysuwa się kontrast w ukształtowaniu
narracji muzycznej i konsekwentne budowanie ciągu
przyczynowo-skutkowego. Autorka podkreślała, że
rzuconą myśl powinno się rozwijać i dopowiadać, korzystając z dobrodziejstwa wybranego pomysłu. Stosowane przez autorkę Madonn polskich (poematu na
chór mieszany i orkiestrę z 1974) strategie barwowoinstrumentacyjne zadecydowały o charakterze faktury
w jej utworach, określanej najczęściej mianem
„gobelinowej” (Marian Wallek-Walewski) czy będącej
splotem dwóch torów myślenia: sonorystycznego
i
motywiczno-melodycznego
(Ewa
MizerskaGolonek). A melodia powstaje w tej muzyce nie tylko

z dźwięków o określonej wysokości, ale także z tych,
które takich sprecyzowanych tonów nie reprezentują,
lub z zestroju barw.
Perkusja – znak szczególny
Znakiem rozpoznawczym muzyki Krystyny Moszumańskiej-Nazar stała się perkusja – symbolicznego
znaczenia zyskał tytuł jednego z utworów: From end to
end percussion (1976). Silną grupę utworów perkusyjnych uosabiają: Warianty na fortepian i perkusję (1979)
– dedykowane Krzysztofowi Drobie, twórcy festiwalu
w Stalowej Woli „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu”;
Music for Five (1989), którą określić można jako
„symfonię instrumentów perkusyjnych” czy Koncert na
perkusję i orkiestrę symfoniczną (1998), dedykowany
Janowi Pilchowi. Z analitycznym i interpretacyjnym
zaangażowaniem pisze o tych utworach w swej książce
Tomasz Sobaniec (Perkusja znakiem rozpoznawczym
muzyki Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Kraków 2011).
Jej Szkoła
Pani Rektor wykształciła pokolenie kompozytorów
odrębnych, wyczulonych na jakość dźwięku i uwrażliwionych na dialog tradycji z nowoczesnością. Wśród jej
wychowanków znajdują się między innymi: Anna Mikulska, Anna Zawadzka-Gołosz, Magdalena Długosz,
Ewa Zuchowicz, Roman Opuszyński, Jerzy Kluzowicz,
Adrian Konarski, Paweł Szczepański, Marzena Korzeniowska czy Aleksandra Gryka. Do głosu dochodzi
teraz kolejne pokolenie, wychowankowie Jej wychowanków – po kądzieli: Kamil Kruk czy Monika Szpyrka
(od Anny Zawadzkiej-Gołosz) oraz Zofia Dowgiałło czy
Piotr Roemer (od Magdaleny Długosz).
Twórczość jako imperatyw kategoryczny
Krystyna Moszumańska-Nazar podkreślała, że rozwój
języka muzycznego powinien przebiegać w sposób
naturalny i łączyć się z doświadczeniami oraz wiedzą
zdobywanymi i utrwalanymi stopniowo. „To, co robię,
nie wynika z wyboru, lecz z musu, imperatywu wewnętrznego, którego nie umiem wytłumaczyć” (Z rozmowy z M. Janicką-Słysz [w:] tejże, hasło Moszumańska-Nazar Krystyna [w:] Kompozytorzy Polscy 19182000, tom II – Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk
– Warszawa 2005, s. 642) – wyznała. Pasję tworzenia
przekazywała nie tylko kompozytorom, także teoretykom muzyki i wykonawcom. Dla Andrzeja Pikula napisała na fortepian między innymi wirtuozowski
APigram, szyfrując w tytule jego imię i nazwisko.
Swoją muzyką chciała poruszyć słuchacza, nie pozostawić go obojętnym na wezwania sztuki dźwięków i niesione przez nią przesłania. Była Damą Kompozycji, ale
potrafiła – w chwilach ważnych i misyjnych – zabrać
czytelne stanowisko, przeciwstawić się złu, uderzyć
w ton mocny i perswazyjny. Dla sprawy. Kochała ludzi
i świat. Bo wierzyła, że piękno kształtem jest miłości…
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Akordeonowa Excellence
Karolina Dąbek
Dr Janusz Pater, akordeonista, tegoroczny laureat nagrody
Excellence in Teaching za wybitne osiągnięcia artystyczne
i pedagogiczne oraz zaangażowanie w sprawy Uczelni, jest
pedagogiem, wykonawcą, organizatorem życia muzycznego.
Klasę akordeonu w Akademii Muzycznej w Krakowie objął
w 1978 roku, jednocześnie prowadzi kursy, warsztaty, koncertuje i nagrywa w kraju oraz za granicą, zasiada w jury konkursów, ale także uczestniczy w konferencjach naukowych, publikuje i redaguje teksty.
Karolina Dąbek: Panie Profesorze, dlaczego akordeon? Jak to
się zaczęło?
dr Janusz Pater: Pamiętam do dzisiaj silne wrażenie, które wywarł na mnie niespodziewany kontakt z dźwiękiem podczas dziecięcej wyprawy w nieznane na strych poniemieckiego domu
w Gdańsku, w którym mieszkałem wraz z rodzicami do piątego
roku życia. Była to zaskakująca przygoda: wtargnięcie na pokład
dźwięcznie rozbrzmiewającego okrętu, osznurowanego licznymi
strunami. Jak się po wielu latach przekonałem, owym okrętem –
ogromnym z perspektywy małego chłopca – była cytra koncertowa. Innym obrazem, utrwalonym w mojej pamięci, były odbywające się w zaciszu domowego podwórka wieczory pieśni i muzyki,
wykonywanej z towarzyszeniem akordeonu przez sąsiadamarynarza, przebywającego często na dalekomorskich rejsach.
Mówię: obrazem, gdyż w pamięci nie pozostało ani jedno wspomnienie brzmienia, poza „fotografią” zawieszonej od przodu na
ramionach marynarza „walizki”. W 1964 roku stałem się posiadaczem własnej „cudownej walizki”, jakim był akordeon z prawdziwym bogactwem barw rejestrów oraz rozległych skal melodycznych i harmonicznych. Towarzyszy mi on do chwili obecnej.
KD: Co ukształtowało Pana jako artystę?
JP: Pierwsze, autentycznie najgłębsze przeżycie wywołującej
dreszcze muzyki nastąpiło w sali Filharmonii Krakowskiej, gdy
jako uczeń PSM I st. im. S. Wiechowicza wysłuchałem Koncertu
skrzypcowego D-dur op. 61 Beethovena w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki. Od tamtej chwili pochłanianie piękna przebiega na różnych płaszczyznach, z jednej strony w sferze treści, obrazów, wrażeń i emocji odkrywanych i odczuwanych w muzyce,
poprzez zindywidualizowaną ewolucyjność form muzycznych
Beethovena, fantastyczny świat poematu Liszta i jego pełny kipiącego temperamentu, barwy i radości „symfonizm” muzyki
fortepianowej, wdzięk inkrustowany wirtuozerią Paganiniego,
przeszywającą emocjonalność dzieł Czajkowskiego, Wagnera,
Brahmsa, kontemplację i transcendentność najwyższego kunsztu
kontrapunktycznego Bacha, poetykę muzyki fortepianowej Chopina. Z drugiej strony piękno odkrywam w sferze sztuki wykonawczej, na gruncie wspaniałych interpretacji wirtuozówinstrumentalistów, którymi są dla mnie m.in.: Wł. Kędra, W. Małcużyński, K. Zimerman, Ś. Richter, E. Gilels, K.A. Kulka, H. Szeryng, K. Danczowska, D. Ojstrach, I. Perlman, I. Stern. Ale również w kształtowaniu dzieł orkiestrowych przez podziwianych
przeze mnie dyrygentów, takich jak m.in.: H. von Karajan,
N. Marriner, K. Böhm, L. Bernstein, B. Haitink, N. Harnoncourt,
J. Mrawiński, G. Solti, G. Szell, B. Walter, L. Stokowski.
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KD: A muzyka akordeonowa? Kogo wskazałby Pan jako swoich
Mistrzów?
JP: Jeśli chodzi o muzykę akordeonową, silny
zachwyt wzbudziły we
mnie wystąpienia dwóch
uczestników II Ogólnopolskiego
Konkursu
Akordeonowego w Białymstoku (1971). Henryk
Krzemiński, jak się później okazało – zwycięzca
Konkursu, grał przepięknie
artykułowanymi
frazami, z przyprawiającym o radość serca
wdziękiem narracji. To
w tamtym momencie
zapragnąłem kształcić
Dr Janusz Pater. Fot. J. Zych.
się dalej w tak nakreślonym kierunku wykonawczym. Stało się to możliwe trzy lata później, gdy dostałem się
do klasy H. Krzemińskiego w PWSM im. I.J. Paderewskiego
w Poznaniu. Drugim wykonawcą w białostockim konkursie był
Andrzej Krzanowski. Stworzył on wyjątkową aurą brzmieniową,
pewnego rodzaju misterium muzyczne, ze starannie budowanymi
kulminacjami i skrajną ekspresją dźwięku, nowatorskim traktowaniem nieregularnych, zmiennych struktur rytmicznych i oryginalnym podejściem do technik kontrapunktycznych. Były to jego
własne kompozycje akordeonowe.
KD: Jest Pan redaktorem najnowszej i najobszerniejszej książki
dotyczącej tego wybitnego kompozytora i akordeonisty: Muzyczny świat Andrzeja Krzanowskiego. Materiały z sesji naukowej – Kraków 27 X 1998.
JP: Prawie dwudziestoletnia (1971-1990) przyjaźń z Andrzejem
Krzanowskim pozostaje głęboko w mym sercu. To jego serdeczne
i pogodne usposobienie, pragnienie zanurzania się we własnym
świecie ekspresywno-kontemplacyjnych doznań muzycznych,
świecie związanym nie tylko z muzyką akordeonową, ale może
przede wszystkim w kompozycjach orkiestrowych, chóralnych
oraz kwartetach smyczkowych, czy też prawykonanej na tegorocznym Festiwalu „Warszawska Jesień”, po czterdziestu latach
od napisania Audycji V (1977), określanej przez kompozytora
„meta-operą w 20 scenach”. W jego dziełach wyczuwalny jest
charakterystyczny dla Krzanowskiego język kompozytorski, bogatych przekształceń kontrapunktycznych, wykorzystywanych
z dbałością o czynnik sonorystyczny, oraz często ewoluowanych
modeli meliczno-rytmicznych. Osobisty, bezkompromisowoekspresyjny i synkretyczny wymiar jego dzieł dopiero kilkadziesiąt
lat od ich skomponowania zaczyna przemawiać nie tylko do słuchacza, ale także do widza, w sposób metafizyczno-subiektywny,
czy nawet wizjonerski.
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Źródła i Inspiracje 2018
Jan Pilch
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
kontynuujemy kolejne edycje krakowskiego
festiwalu perkusyjnego „Źródła i Inspiracje”,
który, po kilkuletniej przerwie, został wznowiony w zeszłym roku. Powołany do życia
w 2004 roku przez Jana Pilcha – perkusistę
i wykładowcę Akademii Muzycznej w Krakowie – znalazł swój dom w murach krakowskiej Uczelni.
W tej edycji festiwalu planowane są cztery koncerty w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
przy ul. św. Tomasza 43. Program całego wydarzenia jest jeszcze w trakcie dopracowywania
ostatnich szczegółów.
Amir Bresler. Fot. arch. artysty.

Dalbergia Duo. Fot. arch. artystek.

Wiadomo już na pewno, że 7 listopada rozpoczniemy wspólnym koncertem dwóch grup perkusyjnych: krakowskiej Amadrums i grupy perkusyjnej Hochschule für Musik Nürnberg pod
kierownictwem prof. Radosława Szarka. Program koncertu wypełnią utwory kameralne na
różne składy instrumentalne – nie tylko perkusyjne. Usłyszymy m.in. rzadko wykonywane
utwory André Joliveta i Tan Duna z udziałem
wybitnych młodych solistów. Ponadto zostanie
wykonany wspólnie, przez połączone grupy
perkusyjne, utwór Siderals Marty Ptaszyńskiej
na dwa kwintety perkusyjne i projekcję świetlną. Oprócz tego kompozycje m.in. J. Psathasa,
Vallero Castellsa, czyli zapowiada się bardzo
różnorodny i ciekawy koncert.
Kolejne dni to goście, których nie słyszeliśmy
jeszcze na scenie tego festiwalu, a więc: Ernesto Simpson, kubański perkusista na stałe
mieszkający w Londynie i występujący z całą
plejadą gwiazd muzyki jazzowej, soulowej
i afro-kubańskiej, jak np. Omar Sosa czy Candy
Dulfer. Program jego krakowskiego koncertu
jest jeszcze ustalany i będzie to z pewnością
premierowy skład personalny.
Równie ciekawie zapowiada się wizyta Amira
Breslera i Liquid Saloon z Tel Awiwu. To młodzi, utalentowani muzycy grający bardzo nowoczesny, taneczny, elektro-jazz z elementami
muzyki klubowej.

Ernesto Simpson. Fot. arch. artysty.
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W piątek, 9 listopada usłyszymy dwa bardzo
różne Tria. Pierwsze z nich to firmowany przez
Vladislava Nadishanę zespół w międzynarodowej obsadzie, z wiolonczelą i perkusją w składzie instrumentalnym oraz liderem grającym
na hang drums i fletach. Już sam skład jest na
tyle oryginalny, że może budzić zaciekawienie.

Drugie trio to Panu Savolainen i jego koledzy
z Helsinek. Bywalcy festiwalu być może pamiętają znakomity występ młodego wibrafonisty w składzie z Pentti Lahti i László Süle
sprzed pięciu lat? Jeśli nie, to gorąco zachęcam! Już wtedy wywarł on wielkie wrażenie na
wszystkich swoją wirtuozerią, precyzją i muzyczną wyobraźnią. Obecnie jest liderem własnych zespołów i mimo że w Polsce mniej znany, to w Finlandii cieszy się dużym uznaniem.
Na ostatni dzień zaplanowaliśmy prezentację
Młodej Polskiej Perkusji czyli koncert
w wykonaniu studentów klas perkusji polskich
uczelni muzycznych. Gościem specjalnym
koncertu będzie Dalbergia Duo, duet dwóch
absolwentek klas perkusji Akademii Muzycznych Łodzi i Krakowa, które w ostatnim czasie
bardzo udanie wchodzą na międzynarodową
scenę perkusyjną. Szczegółowy program tego
koncertu jest w trakcie ustalania. Ponadto, jak
zawsze, odbędą się zajęcia warsztatowe prowadzone przez artystów występujących na
festiwalu.
Zapraszam zatem wszystkich – nie tylko perkusistów – miłośników muzyki perkusyjnej.
Jestem przekonany, że wśród tej różnorodności każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
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Jazzowy sukces

Bartłomiej Dybel. Fot. arch. artysty.

Jan Pilch / Bartłomiej Dybel

W dniach od 4 do 20 lipca 2018 odbyła się
pierwsza edycja międzynarodowych warsztatów jazzowych w Changchun w Chinach,
skierowanych do studentów muzycznych
uczelni Europy. Jedynym uczestnikiem
z Polski, wyłonionym w drodze konkursu
spośród zgłoszeń ze wszystkich uczelni,
został student klasy perkusji jazzowej Akademii Muzycznej w Krakowie – Bartłomiej
Dybel, studiujący w klasie dr. Łukasza Żyty
i dr. Wojciecha Fedkowicza. Poniżej kilka
refleksji uczestnika warsztatów, po pobycie
w Chinach.
Zajęcia prowadzili wykładowcy pochodzący
z Europy w ramach Programu 16 + 1
(współpraca Chin z krajami Europy Wschodniej): Rafał Sarnecki (Polska) – gitara elektryczna, Gábor Cseke (Węgry) – fortepian,
Tomáš Baroš (Czechy) – kontrabas, Marián
Ševčík (Słowacja) – perkusja, Igor Matković
(Słowenia) – trąbka oraz Kęstutis Vaiginis

(Litwa) – saksofon. Chiny przywitały mnie bardzo ciepło – w przenośni i dosłownie – mówi
Bartłomiej Dybel. Warsztaty Summer Jazz
Camp w Changchun odbyły się w tym roku po
raz pierwszy. Organizatorzy zapewnili świetne
warunki do lekcji, jak i do indywidualnego ćwiczenia. Zarówno lekcje indywidualne, jak i zajęcia z zespołów bardzo rozwinęły moje umiejętności techniczne i wrażliwość muzyczną. Wspólne jam sessions i koncert z muzykami starszymi
i bardziej doświadczonymi były dla mnie najważniejszymi elementami wyjazdu. Miałem
okazję poznać również muzyków z Chin, którzy
studiowali w Europie i z nimi także grać. Połączenie różnych kultur wspólnym językiem, jakim
jest muzyka jazzowa, jest niesamowitym doświadczeniem. Poza aspektami muzycznymi
Chińczycy zapewnili nam wspaniałą gościnę
oraz mnóstwo atrakcji. Przybliżyli nam kulturę,
zabierając nas do Pałacu Ostatniego Cesarza
Puyi, ogromnego parku narodowego oraz na
tradycyjną operę, pochodzącą z miasta Changchun. Przed spektaklem oglądaliśmy garderobę
oraz próby, a po nim mogliśmy zajrzeć na backstage, gdzie muzycy grali na instrumentach
ludowych. Również na uniwersytecie odbyła się
prelekcja oraz koncert wirtuoza grającego na
Erhu – chińskim instrumencie smyczkowym.
Jazz w Chinach jest zjawiskiem zupełnie nowym. Muzyka ta była przez wiele lat czymś
zakazanym i niedostępnym. Warsztaty
i kontakty z innymi młodymi ludźmi pozwalają
im się uczyć i poszerzać swoje horyzonty. Osobiście bardzo liczę na wizytę muzyków z Chin
w Europie i jestem przekonany o powodzeniu
i jeszcze większym zainteresowaniu kolejnymi
edycjami warsztatów – wspomina muzyk.

Summer Jazz Camp w Changchun. Fot. arch. artysty.
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Nasze osiągnięcia
Anna Janeczek
Bo zwyciężyć mogą ci,
którzy wierzą, że mogą.

MACIEJ BAŁENKOWSKI, uczestnik studiów doktoranckich dyscypliny kompozycja i teoria muzyki z klasy prof. dr. h. c. Krzysztofa
Pendereckiego został zwycięzcą III Międzynarodowego Chóralnego Konkursu Kompozytorskiego im. A.D. Kastalskiego w Moskwie, w maju 2018 r.

Wergiliusz

LAUREACI Międzynarodowego Konkursu IX International Music PAWEŁ SIEK, student z klasy kompozycji prof. dr. hab. Wojciecha
Competition 2018 w Belgradzie – Serbia, 9 maja 2018 r.:
Widłaka zdobył II NAGRODĘ w Konkursie Kompozytorskim
VLADYSLAV ZHOVKLYI – I NAGRODA,
„Warszawski polonez dla Niepodległej” zorganizowanym przez
student z klasy akordeonu dr. Janusza Patera,
Orkiestrę Sinfonietta Varsovia, Warszawa – czerwiec 2018 r.
STANISLAV ZHOVTOHOLOVYI – I NAGRODA,
student z klasy perkusji dr. Stanisława Welanyka,
KAMIL KRUK, uczestnik studiów doktoranckich dyscypliny komVLADYSLAV PLAKHTSINSKYI – II NAGRODA,
pozycja i teoria muzyki z klasy prof. dr hab. Anny Zawadzkiejstudent z klasy perkusji dr. Stanisława Welanyka.
Gołosz zdobył NAGRODĘ GŁÓWNĄ im. Tadeusza Bairda w 59.
Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, za
LAUREACI I NAGRODY Międzynarodowego Konkursu 15th Inter- utwór pt. Z cyklu Studium w szkarłacie – Serpentinato na altówkę
national Independent Music Competition „Individualis” na Ukra- i perkusję z wędrującym waterphonem, Warszawa – 14 czerwca
inie,
2018 r.
Kwartet studentów z klasy kameralistyki dr. hab. Piotra Lato:
JAROSŁAW SROKA, OLEH MALOVICHKO, IZABELA ŻURCZAK, LAUREACI NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
SARA ŚLEMP.
ARS QUAERENDI 2018 za wybitne działania na rzecz rozwoju
i promocji kultury:
LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 17° Concorso Musicale dr hab. MARIUSZ SIELSKI w kategorii „MISTRZ” oraz doktoInternazionale „Paolo Barrasso” w Caramanico Terme we Wło- rant MATEUSZ KURCAB w kategorii „UCZEŃ” za Projekt Przedszech, w dn. 17-20.05.2018 r.,
sięwzięcia Kulturalnego: „Muzyka Wolności” – cykl wydarzeń artystudenci z klasy klarnetu prof. Andrzeja Godka i dr Barbary
stycznych poświęconych muzyce Ignacego Jana Paderewskiego –
Borowicz:
pianisty, kompozytora i działacza niepodległościowego;
IZABELA ŻURCZAK – I MIEJSCE,
dr PIOTR WYLEŻOŁ w kategorii „MISTRZ” oraz
JAROSŁAW SROKA – I MIEJSCE.
absolwent GRZEGORZ DOWGIAŁŁO w kategorii „UCZEŃ” za
Projekt Przedsięwzięcia Kulturalnego: Autorski Album Mistrza
JOANNA KAPUSTA, studentka z klasy altówki prof. Janusza Pisar- i Ucznia na 2 Fortepiany, Głos, Klawesyn, Czelestę, Rhodes Piano
skiego i dr Marii Dutki zdobyła II NAGRODĘ w II Ogólnopolskim i Orkiestrę Symfoniczną.
Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym w Krakowie, w dn.
26-27 maja 2018 r.
OLGIERD JUZALA-DEPRATI, student z klasy kompozycji dr. hab.
Marcela Chyrzyńskiego zdobył WYRÓŻNIENIE w 4. MiędzynaroLAUREACI Międzynarodowego Konkursu 6° Concorso Musicale dowym Konkursie Kompozytorskim Sinfonietta per Sinfonietta
Internazionale Cittá di Palmanova w Palmanova we Włoszech, pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego,
w dn. 7-13 maja 2018 r.:
za utwór Sinfonietta concertante per Sinfonietta. Adagio conKWARTET Studentów – III NAGRODA
certante, Kraków – czerwiec 2018.
Skład kwartetu:
KARINA YEGHOYAN – skrzypce, klasa prof. Mieczysława Szlezera
BEATA TASARZ – altówka, klasa prof. Janusza Pisarskiego
DOROTA LEONOW – altówka, klasa dr hab. Bogusławy HubiszSielskiej
KAROLINA MARKS – skrzypce, klasa prof. Mieczysława Szlezera.

Stypendyści wśród nas!
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na projekty polsko-litewskie DAINA 1, organizowanego
przez Narodowe Centrum Nauki, wniosek złożony przez Akademię Muzyczną w Krakowie został zakwalifikowany do finansowania, uzyskując wysoką – trzecią pozycję na liście rankingowej.

Decyzją komisji stypendialnej do polsko-litewskiego projektu badawczego DAINA 1 pt. Muzyka czasu przemian: wyraz wolności
MUSIQS

w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 roku pod kierunkiem
dr hab. Małgorzaty Janickiej-Słysz stypendium naukowe dla doktoranta otrzymuje mgr Dominika Micał, natomiast stypendium naukowe dla studenta zostaje przyznane dwóm osobom: Pani Zuzannie Daniec i Panu Marcinowi Słoninie, ze względu na osiągnięcie tej
samej liczby punktów.
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Pianiści Krakowa
Józef Hofmann (1876-1957)
Marek Szlezer
Najbardziej znany na świecie krakowski pianista oraz wynalazca wielu przedmiotów, których
do dzisiaj wszyscy używamy.

Józef Hofmann, Nowy Jork, 1912.
Fot. The International Piano Archives,
University of Maryland.

Józef Hofmann, Nowy Jork, 1887.
Fot. Napoleon Sarony. Prawa autorskie: 2018 Granger – Historical Picture
Archive. The Granger Collection.
Licencja na prawach CEPIK do użytku
akademickiego.

Nowy Jork, Sala MET. 28 listopada
1937 roku. Fot. autor nieznany.
Amerykańska Agencja Informacyjna.
Domena publiczna.
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Urodził się 20 stycznia 1876 w kamienicy przy ul.
Kurniki. Był synem Kazimierza Hofmanna, pianisty, kompozytora i pedagoga. Ponieważ był
dzieckiem nieślubnym, jako miejsca swego urodzenia przez kilka lat podawał dzielnicę Podgórze, w której zameldowany był ojciec. Ochrzczony
został w kościele św. Floriana przez matkę, Matyldę Pindelską.
Naukę gry rozpoczął w Krakowie pod kierunkiem
ojca. Był on cenionym profesorem fortepianu
(jego uczniem był m.in. J. Śliwiński). W 1881, mając lat 5, wystąpił publicznie po raz pierwszy, grając własne kompozycje. Na swoim debiucie
z orkiestrą, który odbył się w roku 1884 w Warszawie, dokąd przeniósł się jego ojciec po objęciu
stanowiska profesora w tamtejszym Konserwatorium, Józef wykonał Koncert fortepianowy d-moll
Mozarta. Robił niebywałe postępy – w maju 1885
roku wystąpił w Teatrze Wielkim, wykonując:
koncerty Rubinsteina i Chopina oraz utwory solowe. W 1886, jako 10-latek, odbył pierwsze
tournée po Europie.
W 1887 wyjechał wraz z rodziną do USA. 29 listopada, w Metropolitan Opera House w Nowym
Jorku, rozpoczął tournée, które miało objąć 80
koncertów. Po 52 występie zostało przerwane
przez Society for the Prevention of Cruelty to
Children, które stwierdziło możliwość utraty
zdrowia u 11-letniego chłopca. Hofmann otrzymał
stypendium, które obwarowano zakazem publicznych występów przed 18 rokiem życia. Dzięki
niemu, w latach 1888-94, studiował kompozycję
w Berlinie u H. Urbana (uczył się u niego razem
z M. Karłowiczem) oraz grę na fortepianie pod kierunkiem M. Moszkowskiego i E. d'Alberta. Pobierał
też lekcje w Dreźnie u Antona Rubinsteina. W 1894 powrócił na estradę wykonaniem IV Koncertu Rubinsteina, z kompozytorem jako
dyrygentem. Występ ów zakończył
lata nauki i zapoczątkował serię
licznych tournées po Europie.
W 1898 Hofmann powrócił do USA.
W 1901 podjął współpracę z magazynem „Ladies
Home Journal”, w którym pisał artykuły o grze
fortepianowej, redagował comiesięczne lekcje
oraz odpowiadał na pytania czytelników, w wyni-

ku czego powstały później dwie książki zawierające jego artykuły. W sezonie 1912/1913 odbył legendarne tournée po Rosji. W samym tylko Petersburgu dał wtedy 21 recitali, podczas których
wykonał 255 utworów!
W 1924 objął stanowisko dziekana wydziału pianistycznego w Curtis Institute of Music w Filadelfii, zaś w maju 1927 został dyrektorem tej prestiżowej szkoły, w której zatrudnił wielu Polaków,
m.in. A. Rodzińskiego, M. Kochańską, E. Młynarskiego. Na cześć swego ojca salę koncertową
nazwał Casimir Hall. Prowadził klasę fortepianu,
przez co w pierwszych latach pracy musiał ograniczyć koncerty. Dopiero w latach 1934-1935 odbył
tournée po Europie. Zawitał do Polski, gdzie
w 1934 otrzymał tytuł honorowego profesora
Konserwatorium Warszawskiego, a w 1935 Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Na jego
warszawskim recitalu był obecny… prof. dr h. c.
Mieczysław Tomaszewski (!), na którym gra
Hofmanna uczyniła wielkie wrażenie. Koncertował też w Krakowie, gdzie z rąk prezydenta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Spotkał się z uczniami klas fortepianu naszej Akademii (ówczesnego Konserwatorium), odwiedził
dom rodzinny.
Z okazji 50-lecia amerykańskiego debiutu odbył
trasę koncertową, którą rozpoczął 28 listopada
1937 wielkim koncertem w MET. Po rezygnacji
z funkcji dyrektora Curtis Institute of Music zamieszkał w Kalifornii. Jego pożegnalny występ
odbył się 19 stycznia 1946 w Carnegie Hall.
Józef Hofmann jest twórcą wielu wynalazków:
wycieraczek do szyb samochodowych, amortyzatorów, spiralnej maszynki do gotowania, piecyka
olejowego, motorówki, spinacza biurowego, zegarka elektrycznego i regulowanych stołków do
fortepianu. Był przyjacielem Thomasa Edisona.
Dzięki temu, w 1896 został pierwszym artystą
w historii, który dokonał studyjnego nagrania
audio (Walc Des-dur F. Chopina).
Przez całe życie wspierał polskich kompozytorów
i artystów. Popularyzował utwory m.in. Stojowskiego i Paderewskiego. Zmarł w 1957, do końca
pracując nad swoimi wynalazkami. Jego grób
znajduje się w kaplicy na cmentarzu w Los Angeles.
S. Rachmaninow, który skomponował dla niego
swój III Koncert fortepianowy, powiedział: „Józef
Hofmann to największy żyjący pianista”.
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Pan Wiesiek i jego…
cz. VIII
Mateusz Bień

Pozwólcie Państwo, że przypomnę kilka suchych faktów. Pan Wiesiek, nienajmłodszy już muzyk amator, nawiązał kontakt z kibordem – swoim własnym instrumentem muzycznym, a dokładniej z zaimplementowaną w nim sztuczną inteligencją, znaną jako Oscilla. Oscilla uznała ów kontakt za ważny, a Pan Wiesiek za stresujący. Wyszedł z domu w poszukiwaniu siekiery, czym wpisał się
w ogólny trend spontanicznego rozwiązywania problemów przy pomocy reakcji gwałtownych, emocjonalnych i zdecydowanie nieadekwatnych. Sytuacja stała się więc nieco napięta i (być może) wywołała u Państwa drobny dyskomfort. Pragnę jednak podkreślić,
że dyskomfort ten jest zjawiskiem normalnym.
Dla ścisłości przypomnę jeszcze o istnieniu bezskutecznie walczącego z otyłością didżeja Romana, będącego w posiadaniu takiego
samego jak Pan Wiesiek kibordu, oraz Geoffa Martina, cierpiącego na bezsenność sceptyka, który, znajdując się po drugiej stronie,
może wpłynąć na sposób działania Oscilli. Geoff postrzega relację Pan Wiesiek-Oscilla jako mezalians – w dość szerokim tego słowa
znaczeniu. Powrócimy więc do ostatniego zdania, które padło w poprzedniej części. Brzmiało ono: „Wstał i poszedł po siekierę”.
Przez chwilę panowała cisza. Kibord stał w kącie. W panującym półmroku można było go nawet zupełnie nie zauważyć. Po chwili
ciszy okolica wypełniła się odgłosami rąbania. Były gwałtowne i towarzyszył im wodospad przekleństw. Trwało to i trwało. Widać
coś nie bardzo chciało się dać porąbać. Sąsiedzi Pana Wieśka mogli się zaniepokoić, nie było jednak widać żadnej reakcji z ich strony. Najważniejsze jednak, że rąbanie odbywało się na otwartej przestrzeni. Kibord Q1 stał nienaruszony. Minęło dobre dwadzieścia
minut, kiedy Pan Wiesiek wparował do domu zziajany, spocony i śmierdzący. Śmierdzący bardziej niż zwykle, zdecydowanie bardziej.
– Zrobiłem to! – krzyczał już od progu – Ależ to był piękny widok! Ha, ha!
Promieniał.
– No i co powiesz, maszynko! Porąbałem kibel! Tę piękną drewnianą latrynę, ten cuchnący przybytek, samotny wychodek, co to go
królowie nawet odwiedzają. Jacy tam królowie, zwykły sracz stojący na podwórku.
Entuzjazm Pana Wieśka wydawał się oscylować na granicy dobrego smaku, ale zlot synonimów niczym much nad wspominanym
obiektem wydawał się aż nazbyt obfity jak na osobowość naszego bohatera.
– Milczysz!?
Zdecydowanie to pytanie padło w kierunku kibordu.
– To twoja wina! Oczywiście, że twoja! Wydawało Ci się, że nic nie zrobię, że jestem ignorantem!?
Słowo ignorant zaskoczyło Pana Wieśka na tyle, że zamilkł. Skąd mu się wzięło? Dawno go nie słyszał i chyba nie do końca rozumiał,
ale uznał, że doskonale tutaj pasuje. Choć dotyczyło jego samego. To znaczy dotyczyło tego jak on – Wiesiek, wyobraża sobie wyobrażenie Oscilli o sobie. Boże jakie to trudne! Myśleć o tym, co ktoś myśli. A jednak entuzjazm (podobnie jak smród) nie opuszczał
naszego bohatera. Oscilla milczała.
– Nie jesteś ciekawa, dlaczego rozwaliłem tę wygódkę w drobny mak? Ale zapaszki się rozeszły! Przez tydzień nikt nie otworzy
okna! Frajerzy! Niech wąchają smrody. Niech się delektują!
Wieśkowi zabrakło już inwencji, by dopowiedzieć czym. Oscilla nadal milczała. Jednak można było odnieść wrażenie, że nie jest już
szara, tylko zaczyna jarzyć się światłem. Wiesiek kontynuował.
– Spodobało ci się? Wiem, że tak. I ty też wiesz. Wciąż zasuwamy do tej drewnianej budki jakbyśmy byli w XIX wieku. Mamy łazienki
i toalety w domach. Możemy żyć inaczej, ale zostawiamy to szambo na wszelki wypadek – i tak trwa, i trwa…
Kibord rozbłysnął jaśniejszym światłem. Wiesiek zaniemówił. Szary Q1 mienił się jak kolorowa tęcza, jak sztuczne ognie zamknięte
w płaskim, zdecydowanie za małym na takie zjawiska przedmiocie. Całe pomieszczenie zalało kolorem. Wszystko w pokoju stało się
ciekawsze, intrygujące, bardziej… piękne.
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