
Dnia 26 maja 2019 odbył się w naszej Uczelni dzień pamięci Profesora Henryka Sztompki. Było to dru-
gie wydarzenie upamiętniające postać wybitnego artysty. W plan tego wieczoru wpisało się uroczyste 
przekazanie Akademii Muzycznej w Krakowie fortepianu należącego niegdyś do prof. Henryka 
Sztompki, przez jego syna, wybitnego socjologa, prof. dr. hab. Piotra Sztompkę oraz wspomnienia 
absolwentów i nagrania archiwalne. 
 
Henryk Sztompka urodził się w Bogusławce koło Łucka. Ukończył Konserwatorium Warszawskie  
w klasie Józefa Turczyńskiego. W 1927 otrzymał nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie 
mazurków w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im Fryderyka Chopina. Następnie wyje-
chał do Paryża, gdzie został przyjęty do klasy mistrza Ignacego Jana Paderewskiego, u którego uczył 
się w latach 1928-1932. W latach 1945-64 uczył gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Krakowie. Był również kierownikiem Katedry Fortepianu oraz pełnił funkcję prorektora na-
szej uczelni.  
 
Wśród przytaczanych wspomnień znalazły się informacje o instrumentarium profesora. Udzielał on 
lekcji i cennych wskazówek również w swoim domu, gdzie posiadał trzy instrumenty. Fortepian, który 
został przekazany naszej uczelni, ze względu na swoje uwarunkowania (miękka klawiatura), był prze-
znaczony przez mistrza do przygotowywania utworów na wczesnym etapie nauki. Instrument ten 
zostanie przeniesiony do sali pianistycznej imienia prof. Sztompki na pierwszym piętrze. 
 
Po uroczystym przekazaniu fortepianu, wysłuchaliśmy archiwalnego wykonania Mazurka Chopina 
przez prof. Sztompkę. Prelegentami byli: prof. dr hab. Piotr Sztompka, darczyńca i syn artysty, który 
w swoich wspomnieniach przybliżył nam sylwetkę ojca, prof. dr hab. Andrzej Pikul, który jako gospo-
darz wieczoru zadbał o rangę tego wydarzenia oraz dr hab. Marek Szlezer, który zaprezentował rys 
biograficzny polskiego pianisty. 
 
Motywem przewodnim spo-
tkania stała się postać Ignace-
go Jana Paderewskiego, gdyż 
jego wybitny uczeń przyczynił 
się w sposób znaczący do 
zachowania pamięci o swoim 
mistrzu (m.in. przez zainicjo-
wanie konkursu im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Byd-
goszczy). Na zakończenie 
wysłuchaliśmy Fantazji pol-
skiej w wykonaniu Henryka 
Sztompki. Muzycznym upo-
minkiem były również utwory 
Paderewskiego zaprezento-
wane podczas wieczoru przez 
studentów naszej Akademii: 
Anielę Maderę i Bartosza 
Parszewskiego. 
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W Y D A N I E  W A K A C Y J N E  

Muszyńskie wspomnienie  

prof. Zbigniewa Bujarskiego 
Renata Borowiecka 

Najpiękniejsza ziemia świata rozciągająca się od Nowego Sącza na południe ku granicy słowackiej, zawarta między Popradem i Dunajcem, to 
moja ojczyzna. Zawsze od pierwszych dni mojej dziecięcej świadomości, a z biegiem lat coraz mocniej i mocniej kochałem ją, kocham i będę 
kochał. Jestem szczęśliwy, że tu właśnie w Muszynie się urodziłem, że tu w Krynicy zostałem uznany człowiekiem dojrzałym, że tu w Muszy-
nie i Żegiestowie stawiałem swoje pierwsze kroki muzyczne, wówczas jeszcze nie przypuszczając, że zaprowadzą mnie na całe życie w mu-
zyczną twórczość. Jestem wdzięczny, że ta ziemia – Ziemia Sądecka – nauczyła mnie miłości, a przez nią uczyniła człowiekiem szczęśliwym.  
 
Przytoczona wypowiedź śp. prof. Zbigniewa Bujar-
skiego ujawnia Jego niezwykle emocjonalny stosu-
nek do miejsca urodzenia i dorastania, wskazuje na 
silne poczucie więzi ze swoją „małą ojczyzną”, do-
mem rodzinnym, a zatem – jak pisał ks. Józef Tisch-
ner – obszarem pierwotnej swojskości, w którym 
dojrzewamy i doświadczamy sensownej wolności,  
a po odejściu z niego mamy w swojej pamięci. Cyto-
wane słowa Profesora przypomniane zostały przez 
współmałżonkę – Ewę Lis-Bujarską – na zakończe-
nie muszyńskich uroczystości obchodzonych  
w rocznicę śmierci artysty. Pamiętał Zbigniew Bu-
jarski o miejscu swojego zakorzenienia, nie tylko 
chętnie do niego powracając, ale i angażując się na 
rzecz lokalnej społeczności; pamiętała również Mu-
szyna, która 10 maja 2019 roku w sposób szczegól-
ny uhonorowała swojego wielkiego Obywatela. 
Tego dnia w godzinach popołudniowych – z inicja-
tywy Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” i pod pa-
tronatem burmistrza dra Jana Golby – odbyło się 
„Muzyczne Wspomnienie Artysty”, wyznaczone 
przez cztery zasadnicze punkty: modlitwa – upa-
miętnienie – wspomnienie – świat twórcy. Dzień 
okazał się być niezwykłym także za sprawą scenerii, 
bowiem w deszczowym maju wyszło słońce i na 
rodzime miasto kompozytora-malarza „rozlało się  
z góry” niemal mistyczne Lumen.  
 
Modlitwa. Ci, którzy pozostają mogą ofiarować 
tym, którzy odeszli swoją modlitwę. Spotkanie 
wspomnieniowe rozpoczęła zatem Msza Święta za 
śp. Zbigniewa – człowieka głębokiej wiary. Sprawo-
wana była w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP, dla którego artysta ufundował jeden z dzwo-
nów. Stąd też symbolice dzwonu i jego dźwięku 
poświęcone zostało kazanie wygłoszone przez pro-
boszcza – ks. prałata Pawła Stabacha. Następnie 
chwila modlitewnej zadumy towarzyszyła wszyst-
kim osobom zgromadzonym przy grobie kompozy-
tora. (dokończenie str. 3). 

Fot. Arch własne. 
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dokończenie ze str. 2 

kończył występ dwóch uczniów PSM I i II st. im. F. Chopina  
w Nowym Sączu, stypendystów Stowarzyszenia Przyjaciół Al-
manachu Muszyny – Karola Kiety (akordeon) i Joachima Draba 
(skrzypce). I tu nam, Krakowianom, odsłoniło się jeszcze jedno, 
mniej znane oblicze Zbigniewa Bujarskiego, związane z Jego 
działalnością na rzecz uzdolnionej młodzieży rodzimego regio-
nu. Kompozytor od niemal 20 lat z pełnym zaangażowaniem 
przewodniczył Komitetowi Stypendialnemu, decydującemu  
o przyznaniu stypendiów z Funduszu Almanachu Muszyny, bę-
dąc równocześnie (wraz z małżonką) jednym z hojnych darczyń-
ców. 
 
Bez wątpienia słowa uznania należą się organizatorom tego 
ważnego wspomnieniowego spotkania, uwiecznionego przez 
Muszyna-TV. Jak podkreśliła prof. dr hab. Teresa Malecka: ceni-
my sobie, że środowisko Muszyny jest tak aktywne i kulturotwór-
cze, i tak pięknie potrafi pamiętać o swoim wielkim Obywatelu.  
 
A przesłaniem płynącym z tamtego dnia niech będą słowa córki 
Profesora – Joanny Bujarskiej-Ciszek, która wyznała: Odebrałam 
od Taty wiele darów, darów dobrych wartości… a jest to  szlachec-
two, które zobowiązuje, żeby dalej się nim dzielić, bo dzięki temu 
[On] –  mimo że nieobecny fizycznie – po prostu jest. 

Upamiętnienie. Widocznym znakiem pamięci 
miasta o znamienitym krajanie stała się tablica 
pamiątkowa (projektu dr hab. Barbary Widłak  
z krakowskiej ASP) zamieszczona na domu,  
w którym urodził się i wychowywał Zbigniew Bu-
jarski  (ul. Kity 7), odsłonięta przez żonę twórcy 
oraz burmistrza Muszyny. Przy okazji ceremonii 
wspomniano o pasjach Profesora rozwijanych  
w tym miejscu podczas Jego pobytów wakacyj-
nych – komponowaniu, malowaniu, ale i rzeźbie-
niu. Przywołano również dramatyczne obrazy  
z okresu II wojny światowej (10-letni Zbyszek wy-
noszący potajemnie broń ojca podczas rewizji 
Gestapo) czy czasów komunizmu (aresztowanie 
ojca działającego w organizacji Wolność i Niezawi-
słość przez Służbę Bezpieczeństwa). 
 
Wspomnienie. Do udziału w wieczorze wspo-
mnień i wieńczącym uroczystości koncercie orga-
nizatorzy zaprosili osoby ze środowiska Akademii 
Muzycznej w Krakowie, z którą Zbigniew Bujarski 
związał ponad połowę swojego życia zawodowe-
go i osobistego. Panel dyskusyjny poprowadziła 
prof. dr hab. Teresa Malecka, monografistka twór-
czości artysty, autorka książki Zbigniew Bujarski. Twórczość  
i osobowość. Uczestnikami byli dawni uczniowie i studenci bliscy 
Profesorowi, obecnie – nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. 
Wojciech Widłak, dr Karol Nepelski, dr Renata Borowiecka.  
W ten krąg włączyła się również red. Elżbieta Widłakowa – kole-
żanka twórcy, studiująca w tej samej klasie kompozycji prowa-
dzonej przez Stanisława Wiechowicza, późniejsza wieloletnia 
redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Wspominany 
był Bujarski dobrze nam znany – wspaniały kompozytor, malarz, 
propagator muzyki w rozmaitych miejscach Polski południowej; 
człowiek szlachetny i przyjazny, nieprzerwanie otwarty na drugą 
osobę, chętny do rozmowy na tematy wszelakie; choć doświad-
czany przez zmienną rzeczywistość historyczną, zawsze we-
wnętrznie wolny, przez lata „taki sam i ten sam” (W. Widłak); 
pedagog życzliwy i szanowany, daleki od tworzenia dystansu 
Mistrz-uczeń, prowadzący swoją klasę kompozycji na wzór daw-
nych pracowni artystycznych, ceniący poszukiwanie nowych 
dróg twórczych przy jednoczesnym poszanowaniu dla rzemio-
sła, dyscypliny i tradycji.  
 
Świat twórcy. Panel wspomnieniowy przeprowadzał do 
punktu kulminacyjnego wieczoru – koncertu poświęconego 
pamięci Zbigniewa Bujarskiego. Co oczywiste, wypełniła go 
przede wszystkim muzyka artysty, a jej ważne dopełnienie sta-
nowiła wystawa obrazów malarza – wszystko w zapełnionej 
przez publiczność sali Dworu Starostów. Trzy utwory kompozy-
tora: Orniphania na wiolonczelę i fortepian, KalSzlez na wiolon-
czelę i fortepian oraz Adagio  na 2 wiolonczele zaprezentowali 
Jan Kalinowski (wiolonczela), Marek Szlezer (fortepian) i Beata 
Urbanek-Kalinowska (wiolonczela) – wykonawcy, którym Profe-
sor dedykował dzieła (KalSzlez – duetowi Kalinowski-Szlezer, 
Adagio – małżeństwu Kalinowskich) i z którymi niejednokrotnie 
dzielił się przemyśleniami natury interpretacyjnej. Koncert za-

Fot. Renata Borowiecka. 



S t r .  4  W Y D A N I E  W A K A C Y J N E  

Agnieszka Lakner 

Klawesyn jest zawsze współczesny 

m u s i Q s  

Klawesyn figuruje w świadomości melomanów i w programach 
koncertowych przede wszystkim w repertuarze muzyki dawnej  
i kontekście czasów, w których powstał. Jego brzmienie w znacz-
nej mierze odnosimy do muzyki barokowej, często zapominając 
o jego współczesnym obliczu.  
 
O tę pamięć i miejsce w repertuarze muzyki – ogólnie ujmując – 
współczesnej oraz przełamanie poglądów o klawesynie jako 
instrumencie przestarzałym, czy nieodpowiednim dla nowych 
czasów, zadbała Wanda Landowska (1879-1959) – postać nie-
przeciętna zarówno w polskiej, jak i światowej kulturze muzycz-
nej. Polka i zarazem kosmopolitka, która odegrała znaczącą rolę 
w świecie wykonawstwa i estetyki muzycznej. Jako czynna kla-
wesynistka rozwinęła technikę gry na instrumencie, przywraca-
jąc go do dwudziestowiecznego repertuaru oraz czynnego życia 
koncertowego.  
 
Zorganizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie w dniach 
13-15 kwietnia Festiwal Wandy Landowskiej był okazją do 
uświetnienia 140-lecia urodzin i 60-lecia śmierci artystki oraz 
pretekstem do przypomnienia, że klawesyn ma także swoje 
miejsce w muzyce późniejszej niż wiek XVII czy XVIII.  
 
Wydarzenie zainaugurował koncert kameralny w wykonaniu 
duetu klawesynowo-skrzypcowego: Joanny Kwinty-Zielińskiej  
i Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch. Zabrzmiały utwory Samuela Adlera 
(Sonata skrzypcowa nr 2), Béli Bartóka (wybrane Etiudy z trzecie-
go i czwartego tomu Mikrokosmosu), a także Paula Hindemitha 
(Sonata skrzypcowa nr 1 Es ist so schönes Wetter draussen) oraz 
Dariusa Milhauda Sonata na klawesyn i skrzypce. Sonata Adlera 
nadała programowi żywe, energiczne tempo, interesująco za-
brzmiał Mikrokosmos – napisany z myślą o fortepianie w tran-
skrypcji na klawesyn, wraz z jego ostrym i chropowatym brzmie-
niem, nabrał robotycznego i mechanicznego charakteru. Z kolei 
solowa Sonata Hindemitha wniosła melodyjność i spokojny, 
chwilami sielankowy wyraz. Program dopełniła efektowna Sona-
ta Dariusa Milhauda, w której artystki ze skupieniem i wyczuciem 
oddały zmienność nastrojów poszczególnych jej części (Nerveux 
– Calme – Claire et vif). Na uznanie zasłużyła precyzja wykonania, 
którą narzuciło ostre brzmienie klawesynu, dbałość o oddanie 
narracji muzycznej, szczególnie poprzez uważną i stosowną do 
stylu utworów artykulację oraz dobre zrozumienie pomiędzy 
wykonawczyniami. Krótki, niespełna godzinny koncert, stanowił 
prolog do wydarzenia następnego dnia.  
 
Koncert studentów współtworzących Orkiestrę Symfoniczną 
krakowskiej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Rafała Jacka 
Delekty, z udziałem solistów: Joanny Kwinty-Zielińskiej, Alek-
sandra Mocka, Ewy Mrowcy – przy klawesynie, Ireny Czubek 
Davidson (harfa), Mariusza Sielskiego (fortepian) oraz Tomasza 
Sowy (klarnet) stał się uroczystym memoriałem Landowskiej 
jako wybitnej instrumentalistki i jej zasług na rzecz restauracji 
klawesynu. Artystka, która obracała się wśród międzynarodowej 
elity muzycznej XX wieku, wielokrotnie inspirowała kompozyto-
rów do napisania utworów z udziałem klawesynu. Stąd też  
w programie festiwalu, zdominowanym przez muzykę francu-
skich „kolorystów” i impresjonistów, znalazły się utwory nawią-
zujące do jej osoby. 

Wieczór rozpoczął lekki i dowcipny koncert na klawesyn i orkie-
strę – Concerto pour clavecin et ensemble instrumental Jeana 
Françaixa (prapremiera polska), łączący w swym stylu francuską 
elegancję z narracją muzyczną charakterystyczną dla muzyki 
filmowej. Zaletą jego wykonania był błyskotliwy dialog pomiędzy 
motoryczną, ruchliwą partią klawesynu, zagraną z temperamen-
tem przez Aleksandra Mocka a orkiestrą, a także doskonała in-
strumentacja (talent Françaixa do orkiestracji zachwalał już  
Ravel). W Małej symfonii koncertującej Franka Martina interesu-
jąco zabrzmiało oryginalne połączenie trzech instrumentów: 
harfy, klawesynu (przy manuale J. Kwinta-Zielińska) i fortepianu 
na tle dwóch orkiestr smyczkowych. W utworze tym kompozytor 
starał się połączyć muzyczne zwroty baroku, brzmienia klawesy-
nu, wirtuozowskie przebiegi fortepianu oraz subtelne dopowie-
dzenia harfy. I chociaż współczesny klawesyn daje więcej możli-
wości stopniowania dynamiki i wydobycia z niego kontrastów 
brzmieniowych niż jego barokowa wersja, to pełnię jego dźwięku 
można docenić w relacji z innymi instrumentami. Trzymająca  
w napięciu Mała symfonia koncertująca była tego doskonałym 
przykładem. 

 
W drugiej części poetycko i z finezją zabrzmiała zagrana przez 
orkiestrę i klarnecistę Tomasza Sowę Pierwsza Rapsodia  
Claude’a Debussy’ego, a na finał – utwór szczególny. Koncert na 
klawesyn i orkiestrę Francisa Poulenca to najbardziej znana kompo-
zycja poświęcona Landowskiej. Efektowny utwór z wirtuozowską 
partią klawesynu, o którym Landowska miała kiedyś powiedzieć: 
Coś bardzo ciekawego i pikantnego. Podczas koncertu został wyko-
nany przez Ewę Mrowcę brawurowo i z imponującą lekkością 
oraz sprawnością teczniczną, z kolei Orkiestra Symfoniczna pod 
batutą Rafała Jacka Delekty zabrzmiała energicznie, z polotem  
i bogatą wyobraźnią muzyczną, doprowadzając koncert do pod-
niosłego finału. 

 
Nad salą filharmonii duch Wandy Landowskiej uniósł się także za 
sprawą klawesynu, który tego wieczoru zabrzmiał ze sceny Fil-
harmonii. Instrument, zbudowany według jej wskazówek 
(artystka posiadała prywatną kolekcję instrumentów), aktualnie 
znajduje się w posiadaniu Akademii Muzycznej w Krakowie. 

 
Dla Landowskiej ważna była twórczość polskich kompozytorów, 
zawsze też podkreślała swoją polskość. W programie festiwalu 
tej muzyki tym razem zabrakło. Być może kolejne wydarzenia 
uświetniające jej osobę będą ku temu dobrą okazją. Intensywna 
działalność artystki na rzecz klawesynu domaga się wręcz wyda-
rzenia, które przybierze większe rozmiary. Festiwal Wandy Lan-
dowskiej w tym roku był krótki i zawierał zaledwie dwa koncerty. 
Warto więc wziąć pod uwagę upamiętnienie jej osoby rozbudo-
waniem tej inicjatywy wraz z włączeniem do repertuaru nie tylko 
muzyki polskiej, ale także dawnej (Landowska przywróciła bo-
wiem do życia zapomniane arcydzieła muzyki XVII i XVIII wieku), 
a w końcu przybliżeniem także jej działalności kompozytorskiej. 
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Prof. dr hab. dr. h.c.multi Mieczysław 
Tomaszewski. Mistrz – Uczniowie 

Relacje Mistrz – Uczniowie to jeden z najważniejszych wątków 
życia Naszego Wielkiego Nauczyciela. Miały one charakter wie-
lopokoleniowy. Mieczysław Tomaszewski był Mistrzem dla 
pierwszego pokolenia środowiska krakowskich teoretyków mu-
zyki: Krzysztofa Droby, Teresy Maleckiej, Romana Kowala, Re-
giny Chłopickiej, Krzysztofa Szwajgiera, Joanny Wnuk-
Nazarowej, Anny Oberc, później Leszka Polonego (lata 70.  
i wczesne 80.). Stworzyliśmy pod okiem Profesora podwaliny 
pod funkcjonowanie grupy określonej już w latach osiemdziesią-
tych przez Bohdana Pocieja mianem „Krakowskiej Szkoły Teo-
retycznej”.  
 
W pokoleniu drugim (lata 90. i początek 2000.), w już ukształto-
wanym modelu działania Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki 
ważne miejsce zajmują Małgorzata Janicka-Słysz i Ewa Siemdaj. 
Obie doktoryzowały się pod kierunkiem Mieczysława Toma-
szewskiego.  
 
Aktualnie rozkwita pokolenie trzecie, w którym są doktoranci 
Profesora i innych promotorów, ale także doktoranci – niejako 
jego wnuki, realizujący swe świetne doktoraty pod kierunkiem 
uczniów – tych z pierwszego pokolenia: Renata Borowiecka,  
Magdalena Chrenkoff, Krzysztof Cyran, Ewa Czachorowska-
Zygor, Agnieszka Draus, Ilona Iwańska, Kinga Kiwała, Andrzej 
Mądro, Małgorzata Pawłowska, Kazimierz Płoskoń, Iwona So-
wińska-Fruhtrunk, Marcin Strzelecki, Natalia Szwab, Ewa Wój-
towicz. 
 
2. 
Oddziaływanie na nas osobowości Mistrza miało zróżnicowany 
charakter. Wynikało to nie tylko z różnic pokoleniowych, ale 
przede wszystkim z odmienności naszych osobowości. Były więc 
indywidualne konsultacje (wielogodzinne!), były wspólne, także 
wielogodzinne zebrania naukowe, na ogół z referatem zapro-
szonego uczonego, a potem z niekończącymi się dyskusjami; 
były seminaria doktorskie dla realizujących swe prace pod kie-
runkiem Profesora, były konsultacje na temat powstających 
książek, prac habilitacyjnych.  
 
Było także życie towarzyskie. Profesor zawsze dbał o to, aby nie 
miało ono zbyt ludycznego charakteru. Wyznawał zasadę, że we 
wszystkim musi być jakaś wartość. Oczekiwał poważnych dys-
kusji, a gdy były to spotkania po jakiejś konferencji, po naszych 
referatach, zawsze starał się dokonać podsumowania. Nie prze-
szkodziło to w okresie kształtowania się naszej grupy (I pokole-
nie), że podczas jednego z takich spotkań (u nas w domu) my, 
wówczas młodzi, bezczelni – spontanicznie zaproponowaliśmy 
Profesorowi Bruderschaft. Mieczysław Tomaszewski przyjął tę 
propozycję entuzjastycznie. Byliśmy jednak przekonani, że wy-
czyn ten odejdzie w zapomnienie i w relacjach służbowych po-
wrócimy do oficjalnych form, jak przystało na uczniów wobec 
Mistrza. Nic bardziej mylnego – Profesor z żelazną konsekwen-
cją zwracał się do nas po imieniu i równie konsekwentnie pilno-

wał naszego zwracania się do niego w formie: „Mieczysławie”.  
W pokoleniu II było inaczej – to Profesor po pewnym czasie za-
proponował swoim doktorantkom tę formę. 
 
W naszych relacjach z nim wszystko opierało się na podstawo-
wej zasadzie: niemal a priori oceniał ludzi pozytywnie, zawsze 
akcentował to, co w ludziach dobre. 
 
3. 
Zasadnicze nurty myślenia Profesora Tomaszewskiego, jego 
osiągnięcia naukowe stanowiły istotę jego bycia Mistrzem dla 
nas.  
 
Był  twórcą nowej metody badawczej: a n a l i z y  i  i n t e r p r e- 
t a c j i  i n t e g r a l n e j dzieła muzycznego. Wpłynął w sposób 
znaczący na współczesną polską i światową refleksję o sztuce. 
Tego nas uczył,  można nawet  powiedzieć: tego nas  n a u c z y ł  
i tego my dziś uczymy naszych studentów i doktorantów. Pro-
blematyka relacji  s ł o w o – d ź w i ę k i teoria pieśni romantycz-
nej Lied okazuje się punktem wyjścia procedur analitycznych  
i interpretacyjnych w muzyce wokalno-instrumentalnej, a także 
kształcenia w tym zakresie studentów.  
 
Otwarcie się Profesora na  s e m i o t y k ę  muzyczną i perspek-
tywę i n t e r t e k s t u a l n ą stały się polem naszych wspólnych 
zainteresowań, a także działań. Wraz z Profesorem weszliśmy  
w krąg semiotyki muzycznej, uczestnicząc w wielu międzynaro-
dowych kongresach Eera Tarastiego. 
 
I n t e r t e k s t u a l n o ś ć  okazała się niezwykle nośną kategorią 
interpretacyjną, szczególnie w odniesieniu do muzyki współcze-
snej. Profesor w jednym ze swoich tekstów napisał dowcipnie: 
Czy się to komuś podoba, czy nie: weszliśmy w epokę intertekstu-
alną (M. Tomaszewski, O muzyce polskiej w perspektywie inter-
tekstualnej, Akademia Muzyczna, Kraków 2005, s. 10). I to myśle-
nie Profesora znajduje wielu kontynuatorów w naszym środowi-
sku. (dokończenie str. 7). 

Baranów 1976, Zespół Analizy i Interpretacji. Fot. Stanisław Szlęzak. 
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dokończenie ze str. 6 

Agnieszka Radwan-Stefańska W tekstach Profesora z ostatnich dwudziestu lat pojawiła się 
tematyka sacrum w muzyce. Początek stanowiły rozważania 
nad romantyczną pieśnią religijną, potem nastąpiły teksty  
o Szymanowskim i Góreckim, a w 2009 roku problem został 
wyraźnie postawiony w artykule  Muzyka wobec sacrum. Próba 
rozeznania (M. Tomaszewski, Muzyka wobec sacrum. Próba 
rozeznania [w:] Olivier Messiaen we wspomnieniach i w refleksji 
badawczej, red. M. Szoka, R.D. Golianek, Łódź 2009, s. 39-47). 
Można chyba powiedzieć, że zainteresowanie się Profesora tą 
sferą wynikało z okoliczności miejsca i czasu. W polskiej muzyce 
współczesnej (po roku 1956) wymiar religijny, czy szerzej – sa-
kralny dał wyraźnie o sobie znać w twórczości wielu wybitnych 
kompozytorów. Muzyka ta niejako zobowiązywała nas do pod-
jęcia tej problematyki.  

Biorąc pod uwagę wszystkie pola aktywności Mieczysława To-
maszewskiego, wszystkie aspekty i zakresy jego zainteresowań, 
wszystkie zaproponowane przez niego metodologie, zapytajmy: 
ale o jakiej muzyce pisał?  
 
Pisał o muzyce od Mozarta do Pendereckiego, choć w dydakty-
ce miewał wspaniałe wykłady także o dziełach epok wcześniej-
szych. Pisał o różnych gatunkach: o pieśni, o symfonii, o operze, 
o oratoriach, o miniaturach fortepianowych. I w tym zakresie, 
można powiedzieć, także szliśmy za nim, a czasem równolegle, 
oczywiście znajdując własne pola zainteresowań i badań.  
 
W jednym wszakże, można powiedzieć, w pewnym sensie świa-
domie, „zawiedliśmy” naszego Mistrza –  najwybitniejszego 
współczesnego chopinologa – nie podjęliśmy problematyki cho-
pinowskiej. Istnieje takie przeświadczenie, że po studiach  
i książkach Tomaszewskiego o Chopinie już nic więcej nie da się 
powiedzieć.    
 
Podejmując temat relacji Mistrz – Uczniowie, warto podkreślić, 
że obejmowały one nie tylko relacje Mieczysława Tomaszew-
skiego z kręgiem teoretyków muzyki związanych z Akademią 
Muzyczną w Krakowie, ale także z wieloma kompozytorami. 
Niejeden ważny sąd Profesora po wysłuchaniu  nowego utworu 
mógł oddziałać na młodych wówczas twórców. W kręgu Profe-
sora – Mistrza znajdowali się także nasi przyjaciele – teoretycy 
muzyki i muzykolodzy z uczelni polskich i zagranicznych. Współ-
pracował on z ośrodkami naukowymi, szczególnie w Niem-
czech, Francji, Finlandii, na Litwie i Słowacji, w Stanach Zjedno-
czonych. Recepcja jego myśli muzykologicznej posiada szeroki 
zasięg międzynarodowy. 

Na czym więc polega fenomen postaci Profesora dra h.c. mult. 
Mieczysława Tomaszewskiego?  

Jak wspomniano, był twórcą koncepcji interpretacji integralnej. 
Otóż on niejako spełniał zasady integralności przez siebie same-
go sformułowane. Ta integralna osobowość naszego Mistrza, 
szlachetność, bezinteresowność jego działań, wyznawanie  
w pracy twórczej wartości najwyższych: Prawdy, Dobra i Piękna 
– to właśnie stanowi o fenomenie jego postaci, o sile jego od-
działywania na młodsze pokolenia. 

Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 25 
kwietnia 2019 roku Sala Senatu nosi imię prof. dra hab. doctora 
h.c. multi Mieczysława Tomaszewskiego.  
 
Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbyło się w samo 
południe 18 maja 2019 r. Postać Pana Profesora, Mistrza dla 
wielu pokoleń muzyków, jednoczy nas w imię wartości, które całe 
życie niestrudzenie wyznawał, dając im świadectwo w swoich 
wspaniałych książkach, wykładach i wystąpieniach. Mam nadzie-
ję, że przesłanie Jego pięknych i mądrych myśli stanie się inspiracją 
w dyskusjach nad dziełem muzycznym, jego istotą, nad kondycją 
współczesnej kultury i miejscem w niej artysty – mówił Rektor, 
prof. dr. hab. Stanisław Krawczyński.  
 
W styczniu 2019 roku Profesor Mieczysław Tomaszewski napisał 
tekst o swojej ukochanej Uczelni z następującą konkluzją: wolę 
patrzeć przed siebie niż za siebie, dlatego nie wspominaniem koń-
czę, a przewidywaniem. Przewidywaniem lat dalszego rozwoju,  
a nawet rozkwitu Akademii. […] Będę z Wami. I tak się dzieje. 

Patron Sali Senatu 
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Nasze osiągnięcia 
Anna Janeczek 

 DARYNA BACHYNSKA, studentka z klasy fletu dra hab. 
Wiesława Suruło zdobyła I NAGRODĘ /w kategorii VI/ w Mię-
dzynarodowym Konkursie IV North International Music 
Competition 2019 w Sztokholmie – 26 maja 2019 r.   

 LAUREACI III Międzyuczelnianego Konkursu Altówkowego 
Szczecin 2019, w dn. 25-26 maja 2019 r.,  
w I grupie – studentów studiów licencjackich:     

 NATALIA MAŁEK – I MIEJSCE klasa prof. dra hab. Janu-
sza Pisarskiego, 

 JUSTYNA MAZIARKA – WYRÓŻNIENIE klasa prof. dra 
hab. Janusza Pisarskiego i mgr Małgorzaty Muzyki-Gołogórskiej; 

w II grupie – studentów studiów magisterskich:     

 DAMIAN KUŁAKOWSKI – I MIEJSCE 

 DOMINIKA DUDEK – II MIEJSCE  
studenci z klasy prof. dra hab. Janusza Pisarskiego i dr 
Marii Shetty, 

 BARBARA PAPIERZ – WYRÓŻNIENIE klasa dr hab. Ane-
ty Dumanowskiej, 

 PAWEŁ RIESS – WYRÓŻNIENIE klasa dr hab. Bogusła-
wy Hubisz-Sielskiej; 

 dr hab. MONIKA WILIŃSKA-TARCHOLIK – DYPLOM za 
wyróżniający się akompaniament podczas konkursu. 

 MAŁGORZATA KRUCZEK, studentka z klasy fortepianu 
prof. dra hab. Andrzeja Pikula zdobyła II NAGRODĘ w Między-
narodowym Konkursie 14th Adilia Alieva International Pia-
no and Young Instrumentalists Competition, Annemasse-
Geneva we Francji/Szwajcarii, w dn. 15-17 maja 2019 r. 

 KAROLINA CURZYDŁO, studentka z klasy skrzypiec prof. 
dra hab. Romana Reinera zdobyła WYRÓŻNIENIE I stopnia  
w I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Zamościu, w dn. 
14–19 maja 2019 r. 

 ANDRZEJ OJCZENASZ, student z klasy kompozycji dra 
hab. Marcela Chyrzyńskiego zdobył I NAGRODĘ 5. Konkursu 
Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego w Sopo-
cie, 12 maja 2019 r. 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 10th International 
Music Competition 2019 w Belgradzie, w Serbii, 9 maja 2019 r.: 

 I NAGRODA w kategorii solistów: 

 Fortepian 

 RADOSŁAW GOŹDZIKOWSKI. Student z klasy fortepia-
nu prof. dra hab. Andrzeja Pikula; 

 Akordeon 

 VLADYSLAV ZHOVKLYI, KRZYSZTOF MADYDA,  
RAFAŁ PAŁACKI. 

Studenci z klasy akordeonu dra Janusza Patera; 

 I NAGRODA w kategorii duetów: 

 VLADYSLAV ZHOVKLYI, RAFAŁ PAŁACKI,RAFAŁ PA-
ŁACKI, KRZYSZTOF MADYDA. 

Studenci z klasy kameralistyki dra Macieja Zimki. 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 12th International 
Interpretative Competition for Wind Instruments Brno 2019 
w Brnie, w dn. 8-12.05.2019 r.: 

 MAREK DRESCHER – GRAND PRIX i I NAGRODA w ka-
tegorii III. Student z klasy trąbki prof. dra hab. Wacława 
Mulaka; 

 ADRIAN ŻACHOWSKI – GRAND PRIX i I NAGRODA  
w kategorii III. Student z klasy tuby dra hab. Jakuba Urbań-
czyka; 

 SEBASTIAN BEIER – III NAGRODA w kategorii II. Stu-
dent z klasy tuby dra hab. Jakuba Urbańczyka;      

 PIOTR BORKOWSKI i WOJCIECH KRUPIŃSKI – III NA-
GRODA ex aequo w kategorii III. 

Studenci z klasy puzonu prof. dra hab. Zdzisława Stolarczyka  
i dra Tomasza Stolarczyka; 

 dr hab. MONIKA GARDOŃ-PREINL, akompaniator Wy-
działu Instrumentalnego – DYPLOM za wyróżniający 
akompaniament podczas konkursu. 

 LAUREACI Międzynarodowego Konkursu 29° Concorso 
Internazionale per Giovani Musicisti „Citta di Barletta” we 
Włoszech, w dn. 6-12 maja 2019:   

 ALEKSANDRA ZAGÓRSKA – I NAGRODA w kategorii F 
– fortepian. Studentka z klasy fortepianu prof. dra hab. 
Andrzeja Pikula; 

 KATARZYNA MROZEK – I NAGRODA w kategorii D  
– instrumenty dęte. Studentka z klasy oboju prof. dra hab. 
Marka Mleczki; 

 KATARZYNA MROZEK i ALEKSANDRA ZAGÓRSKA –  
I NAGRODA w kategorii C – duet. Studentki z klasy kame-
ralistyki dr hab. Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej. 

 PIOTR JAWORSKI, student z klasy nauki akompaniamentu 
dra hab. Lecha Napierały i klasy fortepianu dra hab. Piotra 
Machnika zdobył w duecie ze studentką ZUZANNĄ NALEWA-
JEK z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie I NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie 6th Inter-
national Song Competition Duo Voice – Piano w Sofii, w dn.  
3-5 maja 2019 r. 

 SŁAWOMIR BROŚ, student z klasy śpiewu dra hab. Jacka 
Ozimkowskiego zdobył WYRÓŻNIENIE /w kategorii VII/ XXI 
Międzynarodowego Konkursu  Wokalnego im. Imricha Go-
dina IUVENTUS CANTI 2019, Vráble, 03.05.2019 r.  

 Krakowskie Trio Fortepianowe: 

 KATARZYNA MROZEK – obój 

 KRYSTYNA MILANIAK – fagot 

 ALEKSANDRA ZAGÓRSKA – fortepian 
z klasy kameralistyki dr hab. Renaty Żełobowskiej-
Orzechowskiej i dra hab. Pawła Soleckiego zdobyło nagro-
dy w Międzynarodowych Konkursach Internetowych: 

 I NAGRODA – IV Paris International Music Competi-
tion, 01.03-01.04.2019, 

 III NAGRODA – IV Madrid International Music Com-
petition, 01.04 – 01.05.2019, 

 III NAGRODA – „Muse 2019” International Music 
Competition, Athens, 09.05.2019. 

 LAUREATKI 6. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. 
Z. Noskowskiego w Brzesku, 28.04.2019 r.  

 MONIKA GLAZAR – I MIEJSCE 

 ANNA MARIA BALAWENDER – II MIEJSCE 
Studentki z klasy śpiewu dr hab. Marii Seremet-Dziewięckiej. 

 LAUREATKI VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego  
im. Zdzisława Skwary w Mławie, 27.04.2019 r.:  

 MARIANA POLTORAK – III NAGRODA. Studentka  
z klasy śpiewu dr hab. Olgi Popowicz; 

 dr DOMINIKA PESZKO, akompaniator Wydziału Wokal-
no-Aktorskiego – DYPLOM UZNANIA dla wyróżniające-
go się pianisty podczas konkursu. 
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 LAUREACI Otwartego Konkursu na Indywidualność Jazzo-
wą 2019, 55. Santander Jazz nad Odrą Festival we Wrocła-
wiu, w dn. 26-30 kwietnia 2019 r.: 

 Kuba Banaszek Quartet – GRAND PRIX oraz NAGRODA 
SPECJALNA ufundowana przez Redakcję „Jazz Forum”: 
sesja reklamowo-promocyjna na łamach magazynu „Jazz 
Forum” w wydaniu papierowym i internetowym 
Skład kwartetu:  

 MARCIN KONIECZKOWICZ – saksofon altowy, klasa dra 
hab. Ryszarda Krawczuka i dra Marcina Ślusarczyka, 

 KUBA BANASZEK – fortepian, klasa dra hab. Joachima 
Mencla, 

 TYMON TRĄBCZYŃSKI – kontrabas, student Akademii 
Muzycznej im Karola Szymanowskiego w Katowicach, 

 MAKSYMILIAN OLSZEWSKI – perkusja, klasa dra hab. 
Łukasza Żyty i dr Wojciecha Fedkowicza. 

 KAMIL KUC, student z klasy oboju prof. Jerzego Kotyczki  
i mgr. Maksymiliana Lipienia zdobył GRAND PRIX I Ogólno-
polskiego Konkursu Obojowego w Krakowie, w dn. 26-28 
kwietnia 2019 r. 

 VLADYSLAV ZHOVKLYI, student z klasy akordeonu dra 
Janusza Patera zdobył I NAGRODĘ /w kategorii IV/ XVIII Gor-
lickich Konfrontacji Akordeonowych, Gorlice, 25-27 kwietnia 
2019 r.  

 RADOSŁAW GOŹDZIKOWSKI, student z klasy fortepianu 
prof. dr. hab. Andrzeja Pikula zdobył II NAGRODĘ w Między-
narodowym Konkursie 2⁰ Internazionale Pianistico „Citta’di 
Oleggio” w Oleggio  – we Włoszech, w dn. 24-28 kwietnia 2019 r. 

 LAUREACI V Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów 
Dętych Blaszanych w Katowicach, w dn. 24-27 kwietnia 2019 r.: 

 WOJCIECH KASZUBA – I MIEJSCE. Student z klasy trąb-
ki dra hab. Benedykta Matusika; 

 MAREK DRESCHER – III MIEJSCE. Student z klasy trąbki 
prof. dra hab. Wacława Mulaka, 

 GRZEGORZ BIZUKOJĆ – III MIEJSCE. Student z klasy 
trąbki dra hab. Benedykta Matusika; 

 ADRIAN ŻACHOWSKI – III MIEJSCE. Student z klasy 
tuby dra hab. Jakuba Urbańczyka, 

 mgr KLAUDIA SYJUD  – DYPLOM za wyróżniający 
akompaniament. Uczestniczka studiów doktoranckich, 
dyscypliny instrumentalistyka, z klasy fortepianu dra hab. 
Gajusza Kęski; 

 mgr WIOLETTA FLUDA, akompaniator Wydziału Instru-
mentalnego  – DYPLOM za wyróżniający akompania-
ment.  

 LAUREACI VI Międzynarodowego Konkursu GRAND MUSIC 
ART w Moskwie – w kwietniu 2019 r.: 

 VLADYSLAV ZHOVKLYI – I NAGRODA w kategorii solo-
wej. Student z klasy akordeonu dra Janusza Patera; 

 DUET AKORDEONOWY: VLADYSLAV ZHOVKLYI i RA-
FAŁ PAŁACKI  – I NAGRODA w kategorii zespołów. Stu-
denci z klasy kameralistyki dra Macieja Zimki. 

 LAUREACI II Przeglądu Pianistycznego Józef Hofmann in 
Memoriam w Krakowie – 13 kwietnia 2019 r.   

studenci z klasy fortepianu prof. dra hab. Andrzeja Pikula:  

 BARTOSZ PARSZEWSKI  – II NAGRODA, 

 ANIELA MADERA – III NAGRODA. 

 RADOSŁAW WIECZOREK, student z klasy gitary prof. dra 
hab. Janusza Sochackiego zdobył nagrody w Międzynarodo-
wych Konkursach: 

 I NAGRODA – Rotary International Competition Madrid 
Velázquez 2019; 

 II NAGRODA – 13⁰ Concorso Nazionale per Giovani Musi-
cisti LA CHITARRA VOLANTE,  Brescia, 23-24.03.2019; 

 NAGRODA SPECJALNA JURY – 6⁰ Concorso di Chitarra 
„Rocco Peruggini” w Triulzi – 13 kwietnia 2019 r. 

 LAUREATKI Międzynarodowego Konkursu Wanda Landow-
ska 2019 Harpsichord Competition w Ruvo di Puglia we Wło-
szech, w dn. 10-14 kwietnia 2019 r.  
W kategorii duetów: 

 KLAUDIA ROGAŁA – klawesyn i ALEKSANDRA OWCZA-
REK – skrzypce barokowe – GRAND PRIX. Przygotowa-
nie duetu: prof. dr hab. Elżbieta Stefańska-Kłyś i dr Zbi-
gniew Pilch; 

 KLAUDIA ŁOBODA – I NAGRODA w duecie z Natalią 
Olczak z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Studentka z klasy klawesynu prof. dra hab. 
Marka Toporowskiego. 

W kategorii solowej: 

 KLAUDIA ŁOBODA – II NAGRODA. Studentka z klasy 
klawesynu prof. dra hab. Marka Toporowskiego; 

 KLAUDIA ROGAŁA – III NAGRODA. Studentka z klasy 
klawesynu prof. dr hab. Elżbiety Stefańskiej-Kłyś.  

 FANNI NIZALOWSKI i MARIA KORZENIOWSKA, studentki 
z klasy kameralistyki dra Miłosza Mączyńskiego zajęły III MIEJ-
SCE  /w kategorii IV dla duetu/  w VIII Międzynarodowym 
Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie, w dn. 5-7 kwietnia 2019 r. 

 WOJCIECH KASZUBA, student z klasy trąbki dra hab. Bene-
dykta Matusika zdobył I NAGRODĘ w KONKURSIE O STY-
PENDIUM FUNDACJI YAMAHA  2018/2019 W ZAKRESIE 
GRY NA TRĄBCE. 

 mgr WIOLETTA FLUDA, akompaniator Wydziału Instru-
mentalnego zdobyła DYPLOM za wyróżniający akompania-
ment podczas Konkursu o stypendium Fundacji Yamaha 
Europa 2019, w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy. 

 DARYNA BACHYNSKA, studentka z klasy fletu dra hab. 
Wiesława Suruło zdobyła WYRÓŻNIENIE /w kategorii gra na 
instrumentach dętych drewnianych – flet/ w Międzynarodo-
wym Konkursie PRO BOHEMIA 2019 17. Ročnik Me-
zinárodní Interpretační Soutĕže w Ostrawie, w dn. 4-7 kwiet-
nia 2019 r. 

 Krakowskie trio fortepianowe:  

 KATARZYNA MROZEK – obój 

 KRYSTYNA MILANIAK – fagot 

 ALEKSANDRA ZAGÓRSKA – fortepian, z klasy kamerali-
styki dr hab. Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej  
i dra hab. Pawła Soleckiego zajęło 5 MIEJSCE /w kategorii 
4/ w XIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Mu-
zycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w Krasiczynie – Prze-
myślu, w dn. 4-6 kwietnia 2019 r. 

 ALEKSANDRA ZAGÓRSKA, studentka z klasy fortepianu 
prof. dra hab. Andrzeja Pikula zdobyła WYRÓŻNIENIE /w kate-
gorii 3/ w XIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Mu-
zycznej im. Wandy Wiłkomirskiej w Krasiczynie – Przemy-
ślu, w dn. 4-6 kwietnia 2019 r.  

 MARIANA POLTORAK, studentka z klasy śpiewu dr hab. 
Olgi Popowicz zdobyła WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODĘ Filhar-
monii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana – Udział 
w koncercie, w VI Konkursie Wokalnym im. Jana, Edwarda, 
Józefiny RESZKÓW w Częstochowie, w dn. 25.02.-01.03. 2019 r.  
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Marek Szlezer 

Pianiści Krakowa – Seweryn Eisenberger  

m u s i Q s  

Zaliczany do grona najsławniejszych polskich pianistów wszech-
czasów. Urodził się w Podgórzu w 1879 r. w rodzinie żydowskiej. 
Był synem muzyka, Abrahama Eisenbergera, koncertmistrza 
orkiestry teatralnej. Gry na fortepianie uczył się pod kierunkiem 
Flory Grzywińskiej – razem z Ignacym Friedmanem stanowili 
parę najbardziej znanych wychowanków jej bursy muzycznej,  
a przyjaźń ich trwała przez całe życie. Seweryn zadebiutował  
w wieku lat 10 w jednym z krakowskich teatrów wykonaniem  
II Koncertu fortepianowego B-dur Beethovena. Rok później grał  
w Sali Saskiej u Księżnej Marceliny Czartoryskiej. W roku 1893 
zakończył naukę u Flory i wyjechał na dalsze studia do Berlina. 
Kształcił się tam pod kierunkiem Heinricha Ehrlicha, ulubionego 
ucznia Carla Czernego. To Berlin zadecydował o dalszym cha-
rakterze artystycznej drogi Eisenbergera. Tam dzieła Beethove-
na stały się osią jego koncertowego repertuaru. Tam też spotkał 
po raz pierwszy Brahmsa, von Bülowa i Joachima oraz wykonał 
Koncert a-moll Griega pod batutą samego kompozytora. Wahając 
się w wyborze między byciem pianistą, kompozytorem czy dyry-
gentem, po usłyszeniu Ossipa Gabriłowicza zdecydował, że po-
święci się pianistyce. W roku 1895 Seweryn powrócił do Krako-
wa, gdzie wykonał na podsumowanie swych studiów koncert  
w Sali Saskiej, który odbił się szerokim echem w środowisku 
muzycznym. Łaknąc wiedzy, udał się na dalsze nauki u Teodora 
Leszetyckiego, które pobierał w latach 1896-1900. Nauka  
w Wiedniu została nagle przerwana, ponoć z powodu konfliktu 
między profesorem i jego podopiecznym. Po powrocie Eisen-
berger dał kolejny recital w rodzinnym mieście, po czym…
wcielono go na cztery lata do austriackiego wojska. Po zakoń-
czeniu służby założył słynne Wiener Trio, z którym rozpoczął 
regularną aktywność koncertową. Powoli wracał też do kariery 
solistycznej. Grał liczne recitale w Niemczech, Austrii, Włoszech 
i Finlandii, entuzjastycznie przyjmowane przez krytykę. W 1914 
został profesorem gry fortepianowej w Konserwatorium Towa-
rzystwa Muzycznego w Krakowie. Zadecydował o tym przypa-
dek. Eisenbergera powołano do wojska ze względu na wybuch 
wojny. Tak się szczęśliwie złożyło, że został skierowany na służ-
bę (prawdopodobnie w wyniku pewnych zakulisowych działań) 
do jednostki w rodzinnym Krakowie, z czego nasza uczelnia 
skwapliwie skorzystała. I tak umundurowany profesor fortepia-
nu stał się na parę lat znakiem rozpoznawczym uczelni.  

 

W 1922 zakończył pracę w naszym Konserwatorium i zamieszkał 
w Wiedniu. Dojeżdżał do Lwowa, gdzie prowadził kurs mi-
strzowski w tamtejszym Instytucie Muzycznym. W stolicy Au-
strii zaprzyjaźnił się z Jakobem Wassermannem i Arthurem 
Schnitzlerem. Ożenił się z Margarethe von Szescey-Keresztes, 
co spowodowało, że szczególne miejsce w jego repertuarze 
zaczęli zajmować kompozytorzy pochodzenia węgierskiego.  
W 1923 przyszła w Wiedniu na świat ich córka, Agnes. W roku 
1925 Eisenberger wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
dawał recitale i występował jako solista licznych koncertów 
symfonicznych, a od 1928 był profesorem i szefem Departamen-
tu Fortepianu w College-Conservatory of Music w Cleveland,  
a następnie w Uniwersytecie Stanu Ohio w Cincinnati.  

Był szczególnie zaangażowany w promocję muzyki współcze-
snej. Dokonał amerykańskiego prawykonania IV Symfonii 
„koncertującej” Karola Szymanowskiego wraz z Arturem Rodziń-
skim, którego był bliskim przyjacielem. Pomagał mu w przygo-
towaniach do premiery opery Lady Macbeth Mceńskiego Powia-
tu Dymitra Szostakowicza, kopiując osobiście partie orkiestrowe. 
Wykonywał też utwory Kodály’a i von Dohnányiego. 

 

Zmarł nagle w Nowym Jorku w grudniu 1945 roku. Nie przywią-
zywał wagi do nagrań, więc długie lata myślano, że nie pozosta-
wił żadnych. Na całe szczęście okazało się, że Eisenberger posia-
dał w domowym archiwum kilka płyt acetatowych z własnymi 
rejestracjami dokonanymi na żywo, które dzięki światłej posta-
wie dozorcy porządkującego mieszkanie po śmierci artysty, nie 
zostały wyrzucone na śmietnik. Dopiero po kilkudziesięciu la-
tach zajrzano do zawartości skrzyń i nagrania opublikowano.  

 

Jego córka, Agnes miała dużą rolę w ocaleniu spuścizny ojca. 
Była znanym agentem muzycznym w nowojorskim Colbert Ar-
tists, gdzie była menedżerem m.in. Georga Soltiego, Joan Su-
therland i Jean-Pierre Rampala, a przede wszystkim Alfreda 
Brendela, którego pianistyczną karierą kierowała ze szczegól-
nym zaangażowaniem. Niewątpliwie miał tu znaczenie fakt, że 
jej ojciec Seweryn był szczególnie oddany muzyce Beethovena  
i, podobnie jak później czynił to Brendel, wykonywał jego 
wszystkie 32 Sonaty fortepianowe na seriach recitali. 

 

Do grona uczniów Seweryna Eisenbergera należą: Herbert Hau-
frecht, Sylvia Strauss Heschel, Heinrich Kaminski, Lili Kraus, 
Olga Martusiewicz i Vivien Harvey Slater. Najbardziej znaną 
absolwentką krakowską była jednak Władysława Markiewiczów-
na. Ta młoda, zdolna pianistka zapatrzona w swojego profesora, 
niosąc sztandar jego wartości estetycznych, miała stać się zna-
czącą postacią w historii polskiej i krakowskiej pianistyki po-
przez swoich wybitnych absolwentów: Tadeusza Żmudzińskie-
go oraz Andrzeja Jasińskiego. To dzięki niej, ale też pośrednio 
wpływowi postaci Eisenbergera, zawdzięczamy to, że takie po-
zycje, jak Wariacje na temat Haendla, Koncerty Brahmsa i Beet-
hovena czy dzieła Szymanowskiego stały się istotnym elemen-
tem repertuaru pianistów wywodzących się z naszej Uczelni. 

Fot. Arch. Muzeum Ibacha. 
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Zabawa w ćwierkanie nawet się Wieśkowi podobała, choć powoli zaczynało mu brakować pomysłów, jakie ptaszki chciałby jeszcze 
usłyszeć. W pewnym momencie, oczywiście zupełnie nieoczekiwanym, kibord zamilkł i zgasł. Po kilku wypełnionych zdziwieniem 
sekundach pojawił się napis:  

OSCILLA PROGRAM TERMINATED. 

 

Pan Wiesiek również zamilkł i również – w pewnym sensie – zgasł. Nie rozumiał słów, jednak jego intuicja krzyknęła jakby stało się 
coś strasznego. A po tym krzyku zapadła cisza.  

Zrobiło się pusto i tylko jakoś cieplej. Nawet bardzo ciepło. Tak, że aż zapiekło. Tyle, że gdzieś w środku. Głęboko w środku Wieśko-
wej duszy.   

Obaj, Pan Wiesiek i jego kibord, milczeli. Długo. Bardzo długo. 

Normalnie nasz artysta wpadłby w szał. Zaczął krzyczeć, walić w instrument, potrząsać nim. Może nawet rozważyłby rzut o podłogę. 
Z pewnością skupiłby się na odpowiedniej wiązance słów niecenzuralnych. Znalazł winnych wśród wszystkich w okolicy. Normalnie 
tak by było. Normalnie? Ale tym razem Pan Wiesiek daleki był od agresji. Przypomniał sobie, jak za jego życia znikały różne rzeczy. 
Choćby ptaki. Ale nie znał się na nich. Dobrze za to pamiętał małe strumyczki w okolicy. Lekko irytujące, bo po deszczach ziemia w 
ich otoczeniu stawała się bardzo błotnista. Ale jakoś nagle zniknęły. Potem zaczęły wysychać drzewa. W sumie było to powodem do 
radości, bo miał czym zapalić sobie w kominku. Tylko któregoś upalnego dnia te schnące drzewa się zapaliły. Było strasznie. Nigdy 
nie widział takiego ognia. Pożar szalał dwa dni, a potem zostały tylko czarne kikuty. W ich miejscu nie pojawiło się nic prócz trawy. Po 
jakimś czasie przyjechały maszyny i postawiły brzydki, szary budynek. Pan Wiesiek nie wiedział, co w nim się mieściło. Nie obchodziło 
go to. Dlatego zapewne nie zauważył, jak po kilkunastu miesiącach budynek opustoszał. Ludzie przestali do niego przychodzić.  
W ogóle miał wrażenie, że ludzi było coraz mniej. Dziwne, bo pamiętał jak wszyscy obawiali się, że będzie nas za dużo. Choć z drugiej 
strony, kiedy pojechał odwiedzić didżeja Romana w klubie Mega Stars, miał wrażenie, że ludzki tłum go stratuje. Chyba wszyscy sku-
piali się w jednym miejscu. Tak ludzie nie znikali – tłoczyli się na małych przestrzeniach. Ale za to zaczął znikać śnieg. Dokładniej: 
biały śnieg. Z nieba padało coś wyglądającego jak popiół. W zimie obowiązywał nakaz noszenia maski poza pomieszczeniami  
zamkniętymi. Nikt oczywiście go nie przestrzegał, ale też mało kto wychodził z domu – zima stała się najbrzydszą porą roku. W zimie 
znikało nawet powietrze. Początkowo zastępowały je instalowane w domach generatory, ale że pożerały one olbrzymie ilości energii, 
a ta była coraz droższa, wkrótce generatory zniknęły.  

Tak, to wszystko działo się na oczach Wieśka. Szybko, może nie z dnia na dzień, ale w ciągu kilku lat.  

Czy mógł coś z tym zrobić – oczywiście, że nie. Przecież nie można wpłynąć na słońce, deszcz czy śnieg. Wola boska. Prawda? 

Jednak w przypadku kibordu miał wrażenie, że coś zrobił nie tak, albo że za dużo czasu mu to zajęło. No, ale na czas to już na pewno 
nie można wpłynąć. Prawda?  

Tylko, że w środku Pana Wieśka żar jak ze zwęglonych kikutów drzew nie odpuszczał, nie dawał spokoju… Ale było już za późno. 

*** 

Po drugiej stronie też panowała cisza. Ludzie zgromadzeni w estetycznej, klimatyzowanej sali w milczeniu patrzyli na wielki ekran, na 
którym widniały trzy wyrazy. Po chwili wszyscy powoli zaczęli wstawać i, nie patrząc na siebie, bezszelestnie wychodzić. Ostatni  
z nich, Geoff Martin, delikatnym dotknięciem zgasił ekran. 

Taka była wola większości. Demokratycznej większości.  

Pan Wiesiek i jego… 
XIV 

m u s i Q s  

Mateusz Bień 
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