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Festiwal praski by! najwi"ksz# tego typu 

imprez# w krajach obozu socjalistycznego, 
a wykonywano na nim klasyk" muzyki po-
wa$nej i te dzie!a wspó!czesne, których este-
tyka nie k!óci!a si" z kanonami socrealizmu. 
Na fali postalinowskiej odwil$y dwaj m!odzi 
twórcy, wiceprezesi Zwi#zku Kompozytorów 
Polskich – Tadeusz Baird i Kazimierz Seroc-
ki – wyst#pili z pomys!em zorganizowania 
festiwalu muzyki wspó!czesnej. Mi"dzy-
narodowego, aby przynajmniej cz"%ciowo 
nadrobi& dystans mi"dzy polsk# i %wiatow# 
kultur# muzyczn#. Luk", która powsta!a  
w latach drugiej wojny i $elaznej kurtyny.

10 pa'dziernika 1956 w Filharmonii Na-
rodowej pod batut# Bohdana Wodiczki 
zabrzmia!o „Stabat Mater“ Karola Szyma-
nowskiego, a partie solowe za%piewali Maria 
Kuni(ska, Krystyna Szczepa(ska i Andrzej 
Hiolski. Od %mierci Karola Szymanowskiego 
up!yn"!o wtedy 19 lat, tak wi"c by!a to muzy-
ka wci#$ nowa, par excellence wspó!czesna. 
W repertuarze pierwszego festiwalu (który 
trwa! 12 dni; mniej wi"cej tyle samo co na-
st"pne edycje) znalaz!y si" utwory m.in. Mil-
hauda, Honeggera, Strawi(skiego, Ryszarda 
Straussa, Bartóka, Martin), a nawet Piotra 
Czajkowskiego (dar zaproszonej Pa(stwowej 
Orkiestry ZSRR). Z polskich kompozytorów 
zaprezentowali swoj# twórczo%& m.in. Luto-
s!awski, Szeligowski, Malawski, Perkowski, 

Baird i Serocki, a tak$e Wiechowicz, Kisie-
lewski, Bacewicz, Spisak i Sza!owski. Oprócz 
wspomnianej orkiestry sowieckiej wyst#pi!y 
tak znane zespo!y, jak Wiener Philharmoni-
ker i francuska Orkiestra RTF, a ze s!ynnych 
solistów wymieni& mo$na cho&by pianist" 
Alfreda Brendela i skrzypków – Henryka 
Szerynga i Dawida Ojstracha.

Pierwszy festiwal „Warszawska Jesie(“, 
oprócz celów artystycznych i edukacyjnych, 
mia! promowa& muzyk" polsk#. Program 
ka$dego koncertu zawiera! minimum pó! 
godziny muzyki polskiej. Niektórzy krytycy 
(Jerzy Waldor*, Zdzis!aw Sierpi(ski) uzna-
li to za pieni#dze wyrzucone w b!oto. Ich 
zdaniem lepiej by!oby wys!a& polskich mu-
zyków na zagraniczne tournée lub dokona& 
nagra( i sprzedawa& za granic# p!yty z ro-
dzim# twórczo%ci#. Przy kolejnych edycjach 
imprezy ju$ nikt nie mia! w#tpliwo%ci, $e jest 
ona potrzebna i spe!nia wszystkie postawio-
ne przed ni# zadania.

Nast"pny festiwal odby! si" w 1958 roku, 
zgodnie z pocz#tkow# koncepcj# organizo-
wania biennale (wraca!a ona zreszt# jeszcze 
kilkakrotnie), a od 1958 ju$ co roku jesie-
ni# Warszawa stawa!a si" stolic# %wiatowej 
muzyki wspó!czesnej. Tylko raz odwo!ano 
festiwal – w 1982 roku, kiedy trwa! stan 
wojenny. Nastrój panuj#cy w %rodowiskach 
artystycznych nie sprzyja! komunistycznej 
w!adzy, która st!umi!a wolno%ciowy zryw 

Solidarno%ci, a zaproszeni go%cie mogliby 
albo og!osi& bojkot imprezy, albo wyg!asza& 
antyre$imowe deklaracje. Z drugiej strony, 
polscy twórcy nie chcieli legitymizowa& bru-
talnych poczyna( w!adzy i udawa&, $e nic si" 
nie sta!o. 

W ci#gu 58 lat historii festiwalu by!o 
mnóstwo wra$e( i wzrusze( – estetycznych, 
osobistych, patriotycznych, a nawet politycz-
nych. 

W 1977 na „Warszawskiej Jesieni” melo-
mani po raz pierwszy us!yszeli III symfoni" 
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Jeden z najstarszych polskich  
festiwali muzycznych (starszy 
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(„Symfoni" pie%ni $a!osnych”) Góreckie- 
go, najwi"kszy mi"dzynarodowy hit pol- 
skiej muzyki wspó!czesnej. Wtedy utwór  
wywo!a! kontrowersje. Spotka! si" z zarzuta-
mi epigo(stwa, ale szum na pewno mu nie 
zaszkodzi!.

W 1981 wyrazicielem nastrojów „karna-
wa!u Solidarno%ci” sta! si" Wojciech Kilar, 
który po prawykonaniu „Exodusu” dosta! 
dwudziestominutow# owacj". 

W 1990 bohaterem festiwalu by! Andrzej 
Panufnik. Jedena%cie jego utworów w pro-
gramie i obecno%& za pulpitem dyrygen- 

ckim – mia!y cho& po cz"%ci nadrobi& straty, 
które polska publiczno%& ponios!a w wyniku 
emigracji tego wybitnego kompozytora i dy-
rygenta.

I oto w roku 2013 Mi"dzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Wspó!czesnej „Warszawska 
Jesie(” odb"dzie si" ju$ po raz 56.

(ZROXFMH��UHZROXFMH
Rozs#dna proporcja mi"dzy reprezenta-

cj# twórczo%ci go%ci i gospodarzy jest od lat 
zachowywana. Repertuar imprezy odzwier-
ciedla histori" muzyki %wiatowej i polskiej. 
Zawsze znajduj# si" w nim utwory, które 
– pocz#wszy od drugiej szko!y wiede(skiej 
(Berg, Webern, Schoenberg), poprzez sono-
rystyczne eksperymenty Stockhausena, Beria 
czy Bouleza – da!y fundament d'wi"kowej 
wspó!czesno%ci. S# te$ polskie prawykona-
nia dzie!, które ju$ zwróci!y uwag" publicz-
no%ci za granic#. S# i %wiatowe prawykona-
nia dokona( polskich kompozytorów, przy 
czym cz"sto powstaj# one na zamówienie 
organizatorów. Festiwal przyczyni! si" do po-
pularyzacji, i w kraju, i za granic#, tzw. pol-
skiej szko!y kompozytorskiej, czyli przede 
wszystkim trzech mistrzów: Lutos!awskiego, 
Pendereckiego i Góreckiego, ale tak$e po-
mys!odawców imprezy – Bairda i Serockie-
go, a z czasem – kolejnych utalentowanych 
pokole(, z takimi nazwiskami, jak Kilar, 
Krauze, Sikorski, Szyma(ski czy Mykietyn. 
W programach koncertów pojawi!a si" mu-

zyka elektroniczna, „teatr instrumentalny” 
(instrumentali%ci i %piewacy s# jednocze%nie 
aktorami, a koncert zamienia si" w spektakl), 
improwizacje i instalacje.

Przed rozpadem bloku wschodniego 
„Warszawska Jesie(” pe!ni!a rol" okna na 
%wiat dla kompozytorów z krajów demokra-
cji ludowej. Tu %wi"cili pierwsze triumfy tak 
s!awni twórcy, jak Arvo Pärt, Alfred Schnitt-
ke, So+a Gubaidulina i Gia Kanczeli.

O programie decyduje Komisja Progra-
mowa (wcze%niej zwana Repertuarow#).  
Od pierwszego festiwalu a$ do 1993 roku 
zasiada! w niej Witold Lutos!awski (w latach 
1960-65 by! przewodnicz#cym), a jego nie-
podwa$alny autorytet w du$ej mierze decy- 
dowa! o kszta!cie imprezy. Od 1999 dyrekto-
rem festiwalu jest kompozytor (i kontraba-
sista) Tadeusz Wielecki, który w momencie 
startu „Warszawskich Jesieni” mia! dwa lata. 
Powiedzia!: „Obejmuj#c ten festiwal, mam 
poczucie, $e w!a%ciwie musz" tworzy& co% 
jeszcze raz na nowo, $e nie wystarczy piel"-
gnowanie tradycji i do%wiadczenia”. A w roku 
2011 mówi!: „Uk!adanie programu i dobór 
utworów to dzia!anie przypominaj#ce prac" 
kompozytora: ma on pewien z góry powzi"ty 
plan, wed!ug którego dobiera d'wi"ki, barwy 
i rytmy. Ale jednocze%nie – by uzyska& jak#% 
prawd" – otwiera si" na nieznane i s!ucha 
intuicji. I warto chyba przypomnie&, $e festi-
wal Warszawska Jesie( nie jest po to, by co% 
ustanawia&, lecz po to, by tym, którzy zechc# 

na( przyj%&, podda& co% pod rozwag", pozo-
stawi& do indywidualnego rozstrzygni"cia”.

Za dyrekcji Wieleckiego „Jesie(” bardzo si" 
o$ywi!a i „rozpleni!a”. Dla dzia!a( muzycz-
nych w kilku ostatnich edycjach anektowano 
ró$ne miejsca w mie%cie. To ju$ nie tylko Fil-
harmonia i Akademia Muzyczna [dzi%: Uni-
wersytet Muzyczny], w której zwyczajowo 
organizowano nocne koncerty elektronicz-
ne; to ju$ nie tylko radiowa sala koncertowa 
S1, nota bene imienia Lutos!awskiego. To na 
przyk!ad industrialno-kosmiczna Hala Naj-
wy$szych Napi"& Instytutu Energetyki, to 
Centralny Basen Artystyczny, Fabryka Trzci-
ny, Królikarnia, hala sportowa OSiR Ochota, 
Centrum Kultury Koneser, Forum Kultury 
Austriackiej czy Muzeum Historii ,ydów 
Polskich (od tego roku). Rozmaito%& dzia!a( 
muzycznych, inwazja instalacji, projekcje 
wideo – to wymaga zró$nicowania kubatury  
i aran$acji wn"trz.

Poza tym zmienia si" publiczno%&. Kiedy% 
na koncerty przychodzi!a elita kulturalna 
w garniturach, studenci lub bohema, dzi% – 
chodzi o przyci#gni"cie przede wszystkim 
m!odzie$y i dzieci. Tak, dzieci, bo jest to wy-
chowywanie przysz!ych s!uchaczy, nie tylko 
mi!o%ników awangardy, lecz w ogóle przy-
sz!ych melomanów. Dlatego od 2011 istnieje 
„Ma!a Warszawska Jesie(”, czyli warsztaty, 
zabawy muzyczne, koncerty, instalacje, s!o-
wem: ca!y program edukacyjny adresowany 
do przedszkolaków i uczniów.

��� �/9,
Tegoroczna „Warszawska Jesie(” odb"dzie 

si" w dniach 20-28 wrze%nia w kilkunastu 
miejscach stolicy.

W komisji, która u!o$y!a program, zasia-
daj#: Krzysztof Baculewski, Szymon Bywa-
lec, Krzysztof Droba, Magdalena D!ugosz, 
Katarzyna Naliwajek, Marta Szoka, Krzysz-
tof Szwajgier, Krzysztof Wo!ek i Tadeusz 
Wielecki jako przewodnicz#cy.
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56. festiwal wypada w Roku Lutos!awskie-
go, jak$e silnie zwi#zanego z imprez#. Z tego 
wzgl"du wyj#tkowego znaczenia nabiera 
koncert 22 wrze%nia w Filharmonii Narodo-
wej. Krystian Zimerman, wraz z orkiestr# FN 
pod batut# Jacka Kaspszyka, wykona „Kon-
cert fortepianowy” Witolda Lutos!awskiego, 

dok!adnie 25 lat po polskim prawykonaniu. 
Zimerman odbywa obecnie %wiatowe tour-
née w ho!dzie Lutos!awskiemu, wyst"puj#c  
z jego „Koncertem fortepianowym” z naj-
wa$niejszymi orkiestrami na %wiecie, m.in.  
w Londynie, Pary$u i Berlinie. Wyja%nia: 
„Tekst jest ten sam, muzyka ta sama, a ja wi-
dz" tyle detali, których wtedy nie zauwa$y-

!em. Mo$e dlatego, $e cz!owiek by! w %rodku 
tego wszystkiego. Mówi si" zawsze, $e mu-
zyka jest odzwierciedleniem duszy – rzeczy-
wi%cie tak jest. Teraz s!yszy si" te wszystkie 
napi"cia lat 80.; stan wojenny, to wszystko, 
co si" dzia!o pó'niej, upadek, praktyczne 
roz!o$enie si" naszego pa(stwa a$ do roku 
1988 i ca!kowitej zmiany systemu w roku 
1989. Koncert jest odzwierciedleniem ca!ego 
tego okresu. Jest niesamowicie dramatycz- 
ny, niesamowicie smutny, pe!en niewiary-
godnej energii. Co%, czego wcze%niej nie  
czu!em tak wyra'nie” (wywiad dla RMF FM, 
stycze( 2013).

W drugiej cz"%ci zabrzmi III symfonia 
Lutos!awskiego. B"dzie to powtórzenie pro-
gramu sprzed 25 lat – Zimerman gra! wów-
czas pod batut# samego kompozytora. Tak 
jak wtedy, po koncercie odb"dzie si" otwarte 
spotkanie artystów z publiczno%ci#.

B"dziemy z zainteresowaniem obserwo-
wa& tegoroczny i przysz!e festiwale i prze-
miany w estetyce, jak i w samej prezentacji 
muzyki. Oddajmy znów g!os dyrektorowi 
Wieleckiemu: „Lecz pewna widowiskowo%&, 
nieod!#cznie zwi#zana z realizacj# du$ych 
projektów, niech nas nie zmyli. Tak my%l#  
i tworz# kompozytorzy doby obecnej. To ce-

cha wspó!czesno%ci. Warszawska Jesie(, do-
trzymuj#c jej kroku, niezmiennie zachowuje 
sw# wiarygodno%& miejsca kultywuj#cego 
sztuk" bezinteresown#, niezale$n#, nie ob-
ci#$on# aspektem komercyjnym. I ka$demu, 
kto zawita na festiwalowe koncerty, wci#$ 
mo$e da& pewno%&, $e na temat tego, co dzie-
je si" w %wiecie muzyki nowej, mo$e czu& si" 
dobrze poinformowanym”.   |

Informacje i program festiwalu:  
www.warszawska-jesien.art.pl.

O miejscu „Warszawskiej Jesieni” na ma-
pie wspó!czesnej muzyki polskiej opowiada 
z werw# Dorota Szwarcman w syntetycznej 
monogra+i „Czas Warszawskich Jesieni.  
O muzyce polskiej 1945-2007” (Wydawnic-
two Stentor, 2007). W 1983 PWM wyda! 
kronik"-album „Warszawska Jesie(” w opra-
cowaniu Tadeusza Kaczy(skiego i Andrzeja 
Zborskiego. 

Tekst dedykuj" pami"ci Marii Katy 
(1962-2009), tragicznie zmar!ej muzyko-
lo$ki, %piewaczki, dyrygentki. Dzi"kuj" za 
wszystkie wspólne Warszawskie Jesienie, 
Marysiu.

ANNA NETREBKO
VERDI

Tadeusz Wielecki  

jako kontrabasista


