Sześćdziesiąt muzycznych wiosen
Wrzesław Żurawski (Łańcut)
W sobotę, 20 listopada 2021 roku w Łańcucie na Placu Sobieskiego został
odsłonięty pomnik poświęcony 60-tej rocznicy Dni Muzyki Kameralnej w
Łańcucie. Fundatorem było Miasto Łańcut. Pomnik w formie fortepianu
zaprojektował Wrzesław Żurawski. Na skrzydle został umieszczony napis:
Januszowi Ambrosowi, kierownikowi artystycznemu Państwowej Orkiestry
Symfonicznej w Rzeszowie, Józefowi Maroniowi, dyrektorowi Państwowej
Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie, Antoniemu Dudzie – Dziewierzowi,
dyrektorowi Muzeum – Zamku w Łańcucie, twórcom Dni Muzyki Kameralnej
w 60-tą rocznicę (1961 – 2021) – łańcucianie. Na pulpicie fortepianu jest
napis: Bogusławowi Kaczyńskiemu Honorowemu Obywatelowi Miasta
Łańcuta, a na czole fortepianu: Dyrektorom i pracownikom Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.
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Antoni Duda – Dziewierz, dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie od 1952 roku, był
znakomitym gospodarzem. Uczestnik I wojny światowej, ułan zaangażowany w
obronę Warszawy w 1920 roku, działacz PPS, współzałożyciel i administrator
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, świetny organizator. Przybywszy do
Łańcuta zastał Zamek zaniedbany, zawilgocony, z przeciekającymi dachami. W 1953
roku zainicjował poważne prace: remont dachu nad całym zamkiem, osuszenie
piwnic i parteru, wymianę konstrukcji niektórych stropów, a także założenie
centralnego ogrzewania. Były to przedsięwzięcia na gigantyczną skalę, których
przeprowadzenie odmieniło wkrótce oblicze zamku.
Łańcut miał szczęście. Był zawsze otoczony legendą luksusu i dobrego gustu. Jeszcze
przed wojną gościł głowy koronowane i inne dobrze urodzone znakomitości. Po II
wojnie również kusił nową komunistyczną „arystokrację”. W lipcu 1959 roku Zamek
odwiedził I sekretarz KPZR Chruszczow – władca ówczesnej połowy świata, tej, w
której znalazł się Łańcut.
Zamek w Łańcucie był już po świeżo zakończonych remontach największych
reprezentacyjnych wnętrz: Sali Balowej i Jadalni Wielkiej. Oprócz udostępnienia do
zwiedzania wnętrz muzealnych można było społeczeństwu dać coś więcej. Wartością
dodaną okazała się muzyka.
Rok 1961 był obchodzony jako Rok Ziemi Rzeszowskiej i dla jego uświetnienia
Państwowa Orkiestra Symfoniczna podjęła inicjatywę organizacji w Łańcucie od 2 do
5 czerwca Dni Muzyki Kameralnej jako wydarzenia corocznego. Pomysłodawcami
byli Janusz Ambros – kierownik artystyczny, wybitny dyrygent, zawsze we fraku,
zawsze uśmiechnięty oraz Józef Maroń – przedsiębiorczy, zatroskany, zapracowany
dyrektor Orkiestry, później Filharmonii. Dyrektor Muzeum przyjął ich z otwartymi
ramionami. Początkowo rozważano połączenie Dni Muzyki Kameralnej z kursami
muzycznymi dla młodzieży, konkursami dla zespołów kameralnych i kompozytorów
oraz seminariami dla muzyków i studentów wyższych szkół muzycznych. Ostatecznie
zrezygnowano z tak rozbudowanych planów.
2 czerwca 1961 roku o godzinie 18.00 Dni Muzyki Kameralnej zainaugurował

Kwartet Krakowski wykonując trio fortepianowe g-moll Fryderyka Chopina.
Organizatorzy obawiali się, czy koncerty będą miały powodzenie u melomanów, ale
entuzjastyczne recenzje prasowe spowodowały, że w kolejnych dniach na Sali
Balowej zabrakło miejsc i wielu miłośników słuchało muzyki przed zamkiem przez
otwarte okna.
W roku 1962 „Dni Muzyki” trwały tydzień od 2 do 7 czerwca. Janusz Ambros i
Państwowa Orkiestra Symfoniczna zbierali kwiaty i gorące brawa. Impreza przyjęła
się znakomicie. Planowano w roku następnym zaproszenie zespołów z zagranicy.
Niestety, tuż przed rozpoczęciem „Dni Muzyki” 1 czerwca 1963 roku Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej odwołało koncerty z powodu „panującej jeszcze
epidemii duru”. We Wrocławiu zaś 15 lipca wybuchła epidemia ospy, która trwała
oficjalnie do 19 września. Taki rok. W czasie zarazy milczą muzy. Antoni Duda –
Dziewierz nie czekał. Wyremontował południowo – zachodnią część Zamku adaptując
ją na hotel dwugwiazdkowy, który służył długie lata turystom, ważnym gościom
Zamku (premier Cyrankiewicz), a w maju oczywiście gościom „Dni Muzyki”.
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Od roku 1964 Dni Muzyki Kameralnej już nieprzerwanie odbywały się corocznie,
przeważnie w drugiej połowie maja. Zaczęli przyjeżdżać wykonawcy zagraniczni.
Muzeum starało się tworzyć jak najlepszą, wyszukaną atmosferę dla melomanów.
Organizowano wystawy otwierane specjalnie na tę okazję, na przykład dawnych
instrumentów muzycznych. Starannie dekorowano kwiatami salę koncertową, którą
przeważnie była Sala Balowa.
Muzyka gościła w Zamku od kiedy go zbudowano. Koncerty od początku lat 60.
bywały z różnych okazji, nie tylko w czasie „Dni Muzyki”. Zdarzały się też wyjątkowo
koncerty w Jadalni Wielkiej lub Salonie Narożnym (przy świecach!). W Sieni
Zamkowej grał (przy świecach!) zespół Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses

Kazimierza Piwkowskiego na wykonanych przez niego kopiach instrumentów z epoki
renesansu i wczesnego baroku. Pojawił się w Łańcucie Stefan Sutkowski z zespołem
Musicae Antiquae Collegium Varsoviense oraz ze swoją Warszawską Operą
Kameralną, która występowała w Teatrzyku Zamkowym. Przedstawiane utwory były
wyszukanymi w Bibliotece Muzycznej Zamku Łańcuckiego dziełami słynnych
twórców oper kameralnych jak Marcello di Capua, Pegolesi, Paisiello. Muzeum –
Zamek jest bowiem nie tylko znakomitym tłem dla wydarzeń kulturalnych, ale przede
wszystkim skarbnicą szerokiej wiedzy o kulturze, w tym o muzyce. Stefan Sutkowski
borykając się w latach 60. z problemem siedziby dla swego zespołu w stolicy,
czasowo skorzystał z gościny Muzeum – Zamku w Łańcucie, przechowując tu
kostiumy i częściej goszcząc z występami.
Na koncerty przyjeżdżali dygnitarze rzeszowscy, rzeszowska inteligencja (specjalne
autobusy), trochę gości ze stolicy, recenzenci muzyczni, wreszcie łańcucianie – zżyci
z Muzeum przewodnicy PTTK, inteligencja, środowisko Szkoły Muzycznej, no i
pracownicy Zamku. Dni Muzyki Kameralnej zawsze niosły powiew zdrowego
snobizmu. Był to chyba najważniejszy w województwie przegląd kreacji pań i panów.
Wszyscy po wejściu do Zamku stawali się znakomicie wychowani, bardziej
eleganccy, bardziej uroczyści. Wychodzili z poczuciem, że są lepsi i bogatsi
wewnętrznie.
Oprawa graficzna Dni Muzyki Kameralnej była na najwyższym poziomie. Plakaty
projektowali znani artyści, drukowane były ładne, grube programy – broszury ze
zdjęciami wykonawców służące świetnie do zbierania autografów.
Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Rzeszowie stała się w 1967 roku Filharmonią
im. Artura Malawskiego dzięki staraniom Janusza Ambrosa i Józefa Maronia. W
końcu Filharmonia doceniana przez władze wojewódzkie i państwowe otrzymała
własną siedzibę w 1974 roku. Jej prestiż rósł z każdym rokiem, ale wizytówką na
skalę międzynarodową był zawsze Łańcut.
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W 1981 roku, w atmosferze entuzjazmu „Solidarności” sfrunął z wysokości stolicy
Bogusław Kaczyński, znany już wówczas popularyzator muzyki. Zmieniając nazwę
Dni Muzyki Kameralnej na „Festiwal Muzyki Łańcut 1981”, 1982 itd., stworzył
legendę nowej imprezy muzycznej o skali międzynarodowej, którą telewizja
błyskawicznie wypromowała. Łańcut zaczął być identyfikowany z Festiwalem i
Bogusławem Kaczyńskim (a może odwrotnie?). I ten Łańcut w Kaczyńskim zakochał
się z wzajemnością. W 2003 roku przyznał mu tytuł Honorowego Obywatela.
Nowa formuła festiwalu przewidywała zamiast jednego, po dwa, trzy koncerty
dziennie, w tym specjalne koncerty tylko dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy
zaczęto organizować wielkie koncerty plenerowe przed Zamkiem. Kamery, światła,
mikrofony, kable i dwukrotne zapowiedzi – dla widowni i dla telewizji. Bilety na
koncerty były rozchwytywane. Przyjeżdżała Warszawa i reszta świata, znani aktorzy,
literaci, ludzie – legendy. Kaczyński celebrował muzykę, wykonawców, ale także
wybitnych gości. Otoczony był „dworem”: sztabem organizatorów, wielbicieli i

ciekawych „legend”, którymi zajmował się osobiście. Umiał stworzyć atmosferę
wyjątkowości chwili. Prawie każdy koncert był „wybitnym wydarzeniem”, a
wielokrotne bisy, brawa na stojąco, stały się regułą. Stan wojenny 1982 roku
zaskoczył Festiwal bojkotem mediów ze strony środowisk twórczych. Na szczęście
uszanowano wolę wykonawców, którzy zgodzili się wystąpić, ale odmówili prawa
transmisji koncertów przez telewizję, która triumfalnie wróciła już w roku
następnym.
Po 10 latach, w 1991 roku Bogusław Kaczyński zrezygnował nagle z Łańcuta mając
inne plany kariery w stolicy. Rzeszów i Łańcut zawyły z żalu, niektórzy melomani
poczuli się zdradzeni. Filharmonia Rzeszowska przeżyła szok, ale dokonała
dramatycznego, zwieńczonego sukcesem wysiłku, by festiwal w roku 1991 nie był
gorszy od poprzednich. Dyrektorem Filharmonii i Festiwalu był od tej chwili przez 16
kolejnych lat energiczny, niestrudzony Wergiliusz Gołąbek. Zmieniła się nazwa
imprezy na „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.
Dobra opinia o Festiwalu jest dziełem ciężkiej pracy całego, zmieniającego się
pokoleniami zespołu pracowników Filharmonii. Zmieniła ona też w 2010 roku nazwę
na „Filharmonia Podkarpacka” pod dzielną dyrekcją prof. Marty Wierzbieniec, której
niestraszna była nawet ostatnia pandemia. Kolejne lata, już ze spokojnym oddechem
i doświadczeniem czasu minionego dają wciąż artystom i melomanom niezapomniane
przeżycia i kolejnym pokoleniom pozwalają zakochać się w Łańcucie – blasku
rezydencji, szumie drzew, śpiewie ptaków, zapachu magnolii.
Artykuł ukazał się w „Biuletynie Miejskim” w Łańcucie.

