
Czas i 
^ń{angardaW Filharmonii Swiętokrzyskiej

kwiegień upłynął pod znakiem
XXl Swiętoktzyskich Dni Muzyki.

Ęf animjednak publiczność zanurzy -

f la się w muzykę wspólczesną,
L* filharmonii zabrzmialo orato-
rium ,,Mesjasz" Jerzego Fryderyka Ha-
endla. i to jak! Dyrygent Andrzej Ko-
sendiak, dyrektor naczelny Filharmonii
Wrocławskiej i Międzynarodowego Fe-
stiwalu §7ratislavia Cantans, przyjechał
do Kielc z Martą Niedźwiecką (pory-
tyw), Kubą Kościukiewiczem (wiolon-
czela) i Zbigniewem Pilchem (skrzypce),
którzy wsparli swoimi umiejętnościami
{ilharmoników świę tokrzyskich, Soliści:
Aldona Bartnik (sopran), Damian Gan-
clarski (kontratenor), Maciej Gocman
(tenor) i Bogdan Makal (bas) również
występowali wcześniej pod jego batutą
z innymi orkiestranri. Dzieło zostało
zaprezentowane w całości i trwało pra-
wie trzy godziny. Słowa uznania należą
się wszystkim wykonawcom, a zwlaszcza
chórowi Instytutu Edukacji Muzycznej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
przygotowanemu przez Teresę Romań-
ską. Po raz pierwszy w Kielcach publicz-
ność miała okazję poznać pelny tekst
,,Mesjasza", tlumaczenie na język polski
wyświerlano na ekranie.

Swiętokrzyskie Dni Muzyki zainau-
gurowal koncert, na który złożyly się
kompozycje nie grane dotychczas
w Kielcach, Rozpocząl go ,,Hymn do
tolerancji" Zygmunta Krauzego, skom-
ponowany na uroczystość odsłonięcia
Pomnika Tolerancji w Jerozolimie
w 2008 roku. Pierwszym wykonaniem
utworu w Polsce, w 2009 roku, przez
Narodową Orkiestrę Symfoniczną Pol-
skiego Radia, dyrygował Jacek Rogala,
on też poprowadził orkiestrę Filharmonii
Swiętokrzyskiej, która tego wieczoru
towarzyszyła również dwóm solistom:
Pawłowi Kowalskiemu (fortepian)
i Dominikowi Połońskiemu (wioloncze-
la). Kielecka publiczność miała okazję
posłuchać Koncertu fortepianowego
Witolda Lutosławskiego w znakomitym
wykonaniu Pawla Kowalskiego, który
zagral go po raz pierwszy w 1989 roku
w \farszawie, pod batutą samego kom-
pozytora. Po czterech latach na kiele-
ckiej estradzie stanął ponownie wybitny
polski artysta Dominik Połoński, który
- po ciężkiej chorobie - do gry na wio-
lonczeli uzywa jedynie prawej ręki

i wykonuje kompozycje specjalrrie dla
niego napisane. Tym razen zagrał ,,...set
..,rise na wiolonczelę solo na pralr,ą rękę
i malą orkiesttę symfoniczną" Słarvoni-
ra zanruszki. Na zakoi'czenie rvieczoru
orkiestra wykonała,,Fluorescencje na
wielką orkiestrę symfoniczną" Krzyszto-
fa Pendereckiego. Awangardo,łry utwóI,
napisany w 196ż roku, w którynr konr-
pozytor obok tradycyjnych instrumen-
tów użl.wanych w sposób niekonrł,encjo-
nalny, wykorzystuje m.in. syrenę alanrro-

wą, maszynę do pisania i gwizdki, okazał
się bardzo interesującym doświadcze-
niem, nie tylko dla publiczności, ale i dla
wykonawców. A brawa należą się nie
tylko muzykom, ale i dyrygentowiJacko-
wi Rogali, który po raz kolejny pokazał
publiczności, że awangarda to nie taki
diabeł straszny, jak go malują.

'§V' koncercie zatytułowanym,,Inspi-
racj e" również zabrzmiały kompozycje
po raz pierwszy grane w Kielcach: uwer-
tura na orkiestrę ,,Rok 141O" Stanislawa
Moryty, skomponowana z okazji 600-
lecia bitwy pod Grunwaldem, Concer-
to.Notturno na skrzypce i orkiestrę
smyczkową Mikołaja Góreckiego,,,In-
verted Mountain" Marty Ptaszyńskiej,
napisany w 2000 roku dla Chicago
Symphony Orchestra olaz poemat sym-
foniczny,,Anhelli" Ludomira Różyckie-
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go, który powstał z okazji stulecia uro-
dzin i sześćdziesięciolecia śmierci Juliu-
sza Słowackiego, autora dramatu pod
ą,rrr samym tytułem, Solistą koncertu
bl,ł nrłod1, skr;r pek Arrdrzej Ładomirski,
któn-na bis :agrał ,,Ac-lagicl" Jana Seba-
stiana Bacl-ra. a orkiestre Fill-rarrrronii
Ślr,iętokr:_r skie j poprt-,u,a j:ił 

J an Miłosz
Zarzyckt. Nie:ur kłvch rr-ra:eń rrrilośr' i-
korrr mu:l,ki dc,starc:r,ł koncert kame-
ralny z ud:iałenr Sl,nrona Krzeszowca
(skrzypce), Artura Pachlewskiego (klar-
net) , Adama Kr:eszowca (wiolonczela)
i Piotra Salajcl,ka (fortepian), którzy
wykonali owian_v legendą ,,Kwartet na
koniec czasu" autorstwa wielkiego fran-
cuskiego konrpozytora Oliviera Messia-
ena. Artysta napisał go w niewoli,
w niemieckim Stalagu VIII Aw Górlitz,
w hołdzie Aniołowi Apokalipsy, który
podnosi rękę ku niebu, mówiąc: ,,Czasu
już nie będzie". Pierwsze wykonanie
dzieła odbyło się w styczniu 1941 roku
w obozie, pod gołynr niebem, przed
tłumem więźniów, o czym dzień przed
koncertem opowiadał w Kielcach dzien,
nikarz i muzykolog Jerzy Stankiewicz.
Interesującym wątkiem tej opowieści
były zrł,iązki z Messiaenem kieleckiego
prawnika, literata i miłośnika muzyki,
Swiętosława Krawczyńskiego, który był
więŹnierr-i tego Samego obozu, Publicz-
ność obejrzała też francuski film ,,Urok
niemożliwości" Nicolas a Buenaventury
Mdala, w którym muzycy zastanawiają
się nad możliwościami wykonania tego
utworu w warunkach obozowych.

Bardzo interesujący był także koncert
zespołu ,,Sonofrenia", w skład którego
wchodzą kompozytofzy, multiinstru-
mentaliści: Bartosz Kowalski,'§foj ciech
Błażejczyk i Krzysztof Kozłowski.
\7 programie znalazły się kompozycje
dwóclr pierwszych artystów po laz
pierwszy wykonane w Kielcach, a utwór
,,Rythmosium na trzy dowolne instru-
menty klawiszowe i elektlonikę", zamó -

wiony przez Filharmonię Swiętokrzyską,
miał tu swoją prapremierę. Zapis nuto-
wy częściowo improwizowanych kom-
pozycji można było śledzić na ekranie.
Muzyka towarzyszyła także filmonr vi-
deo zrealizowanym przez muzyków,
Zaskoczeni ciepłym przyjęciem przez
niezbyt liczną publiczność artyśc i zagra-
li na bis jeszcze jeden własny utwór.

'W'arto 
dodać, że w kwietniu Zatząd

Stowarzyszenia ZAiKS nagrodził dyrek-
tora naczelnego i artystycznego Filhar-
monii Swiętokrzyskiej Jacka Rogalę
dyplomem i - po raz pietwszy rozdawa-
ną - statuetką, za zasługi w dziedzinie
propagowania muzyki współczesnej. §
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