
                                    Dnia 18 października 2019 r. grupa słuchaczy naszego WUTW wyjechała do 

Filharmonii Poznańskiej, by wysłuchać przepięknego koncertu, zatytułowanego "Gwiazdy 

Światowych Estrad". 

                                     Koncert składał się z trzech części. Rozpoczął się "Tryptykiem" Josepha 

Beera, polsko-francuskiego kompozytora, zapomnianego i nie bardzo znanego współczesnym 

polskim słuchaczom. Forma utworu posiadała wpływy jazzowe, była dynamiczna i pozwalała 

usłyszeć łatwość kreowania przez kompozytora muzycznych nastrojów. Dzięki działalności 

Fundacji Jopsepha Beera, założonej przez członków rodziny, jego muzyka powróciła do teatrów 

muzycznych i oper całej Europy. Wysłuchany przez nas "Tryptyk" był pierwszym wykonaniem 

muzyki Beera w Polsce od czasów wojny. To podniosłe wydarzenie uświetniły swoją obecnością 

córka i wnuczka kompozytora, bardzo ciepło przyjęte przez pozostałych słuchaczy. 

                                 Na drugą część koncertu składało się wykonanie I Koncertu skrzypcowego 

Siergieja Prokofiewa. W roli solistki wystąpiła japońska skrzypaczka Midori Goto. Była ona 

niekwestionowaną gwiazdą tego wieczoru. Już od pierwszych dźwięków można było mieć pewność, 

e jest to artystka najwyższej klasy, niezwykle utalentowana, umiejąca doskonale zinterpretować 

arcydzieło Siergieja Prokofiewa. Tak zwykle bywa,że gdy spotkają się dwa wielkie talenty, efektem 

jest nieskończony zachwyt. Na bis artystka zagrała ,bez udziału orkiestry, kompozycję J.S.Bacha. 

Słuchaliśmy z zapartym tchem i w absolutnej ciszy. Midori jest jedną z najwybitniejszych artystek 

naszych czasów. Nieobce są jej słynne sale koncertowe całego świata. Dlatego cieszy fakt,że 

przyjęła rezydencję Filharmonii Poznańskiej na obecny sezon artystyczny, co oznacza, że możemy 

ją usłyszeć w Poznaniu jeszcze nie raz. 

                              Po lirycznym, kameralnym charakterze drugiej części koncertu, nastąpiła część 

trzecia,jakże odmienna. Zabrzmiały nasze, swojsko brzmiące tony, a to za sprawą kantaty 

mitologicznej litewskiej "Milda",skomponowanej przez Stanisława Moniuszkę. Libretto do tego 

utworu napisał Ignacy Kraszewski na podstawie swojego poematu "Witolorauda". Zarówno kantata 

Moniuszki jak i poemat Kraszewskiego długi czas były w zapomnieniu. Dopiero z okazji 200 

rocznicy urodzin kompozytora, przypadającej właśnie na rok 2019,dzieło zostało na nowo odkryte 

przez wnikliwych miłośników muzyki Moniuszki. Utwór, składający się z trzech części, napisany 

został w oryginale na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę, posiada formułę muzycznego 

opowiadania. Pojawiają się w nim bóstwa takie jak Milda - litewska bogini miłości i piękna, jej 

okrutny ojciec Perkun-gromowładca, są opisy wierzeń i dawnych pogańskich zwyczajów litewskich. 

Wykonanie "Mildy" bardzo się podobało, zostało nagrodzone gromkimi brawami. Występujący 

gościnnie soliści, razem z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej i orkiestrą prowadzoną przez 

Łukasza Borowicza, świetnie oddali atmosferę tego dzieła. 

                              Wielkie podziękowania dla naszej koleżanki, pani Uli Purol, za zorganizowanie 

nam tego pięknego wieczoru. 
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