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wstęp

wydaje mi się, że niesłusznie uważa się, iż profesor powinien 
kochać młodzież a młodzież powinna szanować profesora. Może 
właściwiej byłoby odwrotnie: profesor powinien szanować ucznia, 
a wtedy uczeń na pewno będzie kochać swojego pedagoga

       Adam Rieger

wszyscy nazywali go Profesorem. oficjalnie nigdy nim nie 
został, lecz tak naprawdę zawsze nim był, bardziej niż wielu pro-
fesorów z urzędu. „nie mogłam uwierzyć w napis na klepsydrze: 
«docent adam rieger» – zwierzała się kaja danczowska – a my, 
młodsi, jesteśmy profesorami. Było mi wstyd i jest mi wstyd do 
dzisiaj”.

dla mnie i moich rówieśników nastolatków był najpierw 
Profesorem filutkiem, wirtuozem roztargnienia − z parasolem, 
zapominanym w co drugiej taksówce, kapeluszem zgubionym 
w co pierwszej i z pieskiem niugi, którego cudem nie udało mu 
się zgubić, choć podrzucał go wciąż studentom, słusznie ka-
ranym spacerem z Principessą, po lekcji czytania partytur lub 
fortepianu.

Byłby na pewno jedną z najbardziej malowniczych posta-
ci krakowa, na jakie trafić można było na Plantach, w kolej-
ce u stachy lub na kremówce u noworola, gdyby miał na to 
czas. owszem, zdarzało mu się zagapić przed wielkim lustrem 
na schodach w teatrze słowackiego i uniżenie samemu sobie się 
kłaniać lub wlać słodkie wino do baku swego motorowerka. ale 
poza tym ciężko, sumiennie pracował.
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Tata
trudno pisać o swoim ojcu, zwłaszcza jeśli się go kochało 

i w sumie − dość mało znało. z lat dzieciństwa pamiętam głów-
nie przedwcześnie wyłysiałego tatę, który krzyczał pod starą lipą 
lub gruszą: „stefuś, zejdź z drzewa, liczę do dziesięciu, ...osiem, 
dziewięć, dziewięć i pół, dziewięć i trzy czwarte – no dobrze, raz 
jeszcze liczę od początku...”

jako sprytny urwis zapamiętałem z pewnością jedno: że bar-
dzo mnie kocha, lecz najzupełniej brak mu autorytetu. dopiero 
po latach dowiedziałem się, że szewc bez butów chodzi. niełatwo 
być pedagogiem w domu, gdy jest się nim nieustannie poza domem, 
na trzech lub więcej etatach. najczęściej był nieobecny, a gdy 
już był, wolał być ciepłym niż surowym. owszem, krzyczał i ła-
jał, biegał po domu wyrywając sobie resztki włosów z głowy, lecz 
nigdy nie podnosił ręki i trzy minuty później kajał się, przepra-
szał i tulił.

idealista
Gdy miał 19 lat starał się dowieść w jednym z pierwszych 

tekstów, na łamach „Hejnału”, że wbrew potocznym sądom 
idealiści zawsze wygrywają. to nie jest ścieżka zdrowia: 

oczywiście − mówi M. Maeterlinck − człowiek bezwzględny poko-
na przeciwnika, skrępowanego licznemi przepisami moralnemi, 
a człowiek kochający, pobłażliwy, czy zdolny do poświęceń dozna 
krzywdy od brutala i cynika, ale czyż można to nazwać zwycię-
stwem silniejszego nad słabszym? Utraci zapewne korzyści ma-
terialne, ale poniósłby stokroć większą stratę, gdyby ustąpił coś 
ze swej wartości duchowej. Czyż klęska owa dotknęła w czem-
kolwiek samą treść życia człowieka lepszego?” dlatego to wszyst-
kie pozorne zwycięstwa nad idealizmem były w istocie klęskami 
zwycięzców: wszak krzywdzeni są szczęśliwsi od krzywdzicieli i 
któż z nas nie wolałby być na miejscu sokratesa np. niż jego 
prześladowców? 
Co więcej – pisze młody adam – idealista zwycięża nawet i ma-
terjalnie! Przecież ludzkość cały swój postęp zawdzięcza takim 
„marzycielom”, „zapaleńcom”, idealistom, którzy patrzyli ponad 
krzątaninę życia codziennego − tym właśnie idealistom, których 
za życia uważano za głupców lub warjatów. 

i kończy tak:
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każdy prawy człowiek, który stara się o doskonałość i miłość, 
jest naszym sojusznikiem w boju. a tak, choćbyśmy nigdy wy-
grać nie mieli, przecież pójdziemy za najgłębszym wołaniem na-
szego serca i będziemy walczyć − bo życie nie ma innego ani 
lepszego sensu.

i rzeczywiście, materialnie nigdy wiele nie zyskał i w cięż-
kich czasach stalinowsko-gomułkowskich każdy prawie miesiąc 
kończył się „chwilówką” na przeżycie ostatniego tygodnia, ale 
też w epoce „ciemienia łupanego”, choć piastował wysokie sta-
nowiska pod czujnym okiem Partii, nigdy się nie splamił ani 
członkostwem ani kompromitującym ustępstwem na rzecz reżi-
mu. Przeciwnie − i w części trzeciej Wspomnienia znaleźć można 
niejedno tego świadectwo − starał się zawsze chronić uczniów, 
studentów, czy nauczycieli przed karzącą ręką przodującego 
ustroju.

człowiek Renesansu
talentów miał w nadmiarze, co bywa przekleństwem. Mógł 

był zostać kimkolwiek, wyłączając żołnierza albo rzemieślnika: 
nie umiałby zapewne wystrzelić, nie potrafił wbić gwoździa ani 
wkręcić żarówki, a kuchnię zimą ogrzewał tosterem, otwierając 
klapkę. zapowiadał się na wybitnego pianistę, ale tej karierze 
położyła kres choroba ręki. Clemens krauss, u którego był na 
kursach mistrzowskich w salzburgu, widział w nim zadatki na 
świetnego dyrygenta. „Był muzykologiem znakomitym, «urodzo-
nym», o szerokich horyzontach” – wspomina Mieczysław toma-
szewski, bolejąc nad tym, że i w tej dziedzinie nie udało mu się 
do końca spełnić, nawet jeśli był najszczęśliwszy wtedy zapew-
ne, gdy godzinami grzebał w archiwach jagiellonki, posuwając 
rzetelność i sumienność do granic absurdu. „fachowość jego 
opracowań wydawnictw pedagogicznych nie miała właściwie 
sobie równych” – pisze o jego talentach edytorskich krzysztof 
Meyer. Był znakomitym tłumaczem, z wielu języków, czemu naj-
pełniejszy wyraz dał w przekładzie monografii Mozart – człowiek 
i dzieło alfreda einsteina. Platona i Horacego czytał w oryginale, 
szpikował swe teksty cytatami z greki i łaciny. Mówił z szyb-
kością karabinu maszynowego w pół tuzinie języków: najpierw 
w polskim, niemieckim, angielskim i francuskim; w roku 1968, 
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wzburzony rozkwitem i zmiażdżeniem Praskiej wiosny, w parę 
miesięcy opanował rosyjski i czeski, słuchając godzinami ra-
dia Praha i doniesień z Moskwy; pod koniec życia błyskawicznie 
nauczył się włoskiego, który był mu niezbędny do badań muzy-
kologicznych. Prelekcje i referaty wygłaszał z równym powodze-
niem w niemal każdym z tych języków.

Urszula Gątkowska-węgrzyn ma sporo racji, gdy nazywa go 
„człowiekiem renesansu”. interesował się wszystkim, czasem 
wręcz „zanadto wszystkim”: muzyką i polityką, poezją i bud-
dyzmem, językoznawstwem i historią, starożytnością i futu-
rologią, filozofią i ekologią, edukacją i nauką. Był wcieleniem 
„oświeconego dyletanta”, którą to postać rehabilitował bliski 
jego sercu, przedwojenny psycholog i socjolog stefan szu-
man. idąc za jego głosem, stworzył w latach sześćdziesiątych 
XX wieku klub dyskusyjny, czujnie inwigilowany przez sB: 
prywatne forum wymiany poglądów, na którym naukowcy, 
artyści, filozofowie, socjolodzy dzielili się nowinkami i próbo-
wali wybiec myślą w przyszłość.

dyletant oświecony
nie znam nikogo, kto by tryskał taką ilością pomysłów. By-

wało to zresztą uciążliwe i będąc upiornym nastolatkiem zła-
pałem kiedyś łopatę i wykopałem w głębi ogrodu wielką dziurę 
na „świetne pomysły tatusia”, do której wrzucałem, o czym go 
uprzedzałem ze złośliwym acz porozumiewawczym uśmiechem, 
większość jego genialnych idei. ale ów nadmiar talentów i zain-
teresowań jemu samemu też doskwierał. Świadczą o tym nie-
zliczone wpisy do jego pamiętników, raz idealistyczne i pełne 
zapału, innym razem depresyjne lub zgorzkniałe. Pisał jeszcze 
przed wojną:

Mam różne pomysły, o tem coby warto zrobić. (...) Bibliote-
ki wędrowne. Bezpłatne czytelnie. instytuty dokształcania przez 
korespondencję. samouctwo na wielką skalę. kupony kulturalne. 
szkoła elitarna średnia i wyższa na wzór angielski i francuski. 
Możliwe studia za granicą.

na każdym kolejnym stanowisku − jako kierownik muzyczny 
krakowskiego radia, animator radia w przedwojennym wilnie, 
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organizator szkolnictwa muzycznego po wojnie, dyrektor i dzie-
kan w szkołach wszystkich stopni − próbował zawsze wcielać 
w życie pomysły, w jakie wierzył.

Był jednak stale nieszczęśliwy z powodu swego „dyletanc-
twa”, tak jak sam je widział. „na pogrzebie Vetulaniego wielki 
żal, że nie zostałem uczonym” – notuje z goryczą w pamiętniku 
(1976). w innym miejscu pisze: 

12 lat rozbitych między cztery zawody daje zaledwie trzy lata 
w każdym. (...) Tout s’achète. Cena za specjalizację wydaje się 
zrazu wygórowana (...), ale czyż nie jest większa cena rezygnacji 
z osiągnięcia poziomu, twórczości, itd... z pozycji jakiejś i wpły-
wu? Być zawsze nie-pełnem?

jestem przekonany, że głęboko się mylił. nie wiem, czy był 
„pełnem” czy „nie-pełnem”, z pewnością do końca się nie „speł-
nił” – jak my wszyscy – lecz wiem, że mało kto wywarł taki wpływ 
– na młodzież, muzykę i zwłaszcza szeroko pojętą pedagogikę.

pedagog
jeśli coś po nim zostanie, poza pracą edytorską, to na pew-

no to: w piśmie, mowie i nade wszystko − w czynie. już jako 
student krakowskiego konserwatorium, we wczesnych latach 
trzydziestych, postanowił zostać równocześnie profesorem, co 
potem sobie wyrzucał, uważając że co za dużo, to niezdrowo. 
w ankiecie z lat pięćdziesiątych tłumaczy także, że wojna prze-
rwała jego rozwój jako muzyka i muzykologa, a „powrót po woj-
nie do samodzielnej twórczej działalności był trudny zwłaszcza 
wobec obciążenia rodziną i z powodu pewnej tzw. «żyłki spo-
łecznej»”, która skłoniła go do zaangażowania się w organiza-
cję szkolnictwa muzycznego i działalność pedagogiczną. od tej 
„społecznikowskiej” misji nie mógł już odtąd się uwolnić.

„znoimy się słusznie, ażeby coś dźwignąć, zanim znikniemy. 
spieszymy się nie bez powodu: życia zaledwie wystarcza, aże-
by się dookoła rozpatrzeć” – cytuje w pamiętniku włodzimierza 
natansona. Myślę, że spieszył się po to, by ocalić jak najwięcej 
talentów, a na talent miał sokole oko i ucho. wyłowił ich dzie-
siątki, spośród setek pretendentów do zawodu muzyka i zazwy-
czaj nieomylnie odsiewał ziarna od plew.
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selekcji i edukacji dzieci uzdolnionych poświęcił liczne refe-
raty, manifesty, projekty pedagogiczne, poczynając od projektu 
szkoły specjalnej, o którą walczył piórem już w latach trzydzie-
stych, by później w latach powojennych trafić na mur biurokra-
tycznej obojętności. Mogłoby się wydawać, z pozoru, że władzom 
komunistycznym przypadnie do gustu przedsięwzięcie tak po-
nadklasowe, choć z założenia elitarne, skoro ich moskiewskim 
protektorom taka formuła nie przeszkadzała. tak się jednak nie 
stało − co wolno wojewodzie...

Bezinteresowność elit
Myślę, że ojciec był socjalistą i chrześcijańskim demokra-

tą, utylitarystą i idealistą, wierzącym nade wszystko w zalety 
merytokracji. jego filozofii pedagogicznej przyświecało po-
dwójne założenie: maksimum kultury muzycznej dla wszyst-
kich, optymalne warunki rozwoju dla najwybitniejszych 
talentów.

Przekonany był o tym, że o jakości społeczeństwa decy-
duje jakość jego elit. już w referacie wygłoszonym w dworku 
kernów/turowiczów w Goszycach, w 1944 roku, wyłożył swe 
credo: 

Marnowanie zdolności rozsianych w wielomilionowych masach 
społeczeństwa, jest cięższym zaniedbaniem rządzących, aniżeli 
nie wyzyskanie złoży węgla czy ropy naftowej. słyszymy stale, 
że brak na to środków, ale nigdy nie wydostaniemy się z na-
szej przysłowiowej biedy, jeżeli raz nareszcie nie rozpoczniemy 
od wydobycia spod ziemi olbrzymiego kapitału potencjalnego, 
drzemiącego w tych tysiącach tęgich mózgów, które musimy 
wykształcić. stworzenie tej nowej, licznej elity jest najpilniejszą 
naszą potrzebą. Mało która „inwestycja” opłaci się tak bardzo. 
Praca mózgów utalentowanych i wybitnych jednostek, którym 
stworzymy szeroko wrota do wiedzy, bez żadnego absolutnie 
względu na ich pochodzenie z tej czy innej warstwy społecznej, 
w myśl napoleońskiej dewizy la carrière ouverte aux talents, 
musi przez odkrycia naukowe, dzieła sztuki, usprawnienia życia 
i pracy w całym kraju, przynieść nieobliczalne korzyści moralne 
i materialne. Promieniowanie, wpływ świadomy i nawet nieświa-
domy tych kadr stopniowo podwyższy skalę osiągnięć i wymagań 
w każdej dziedzinie.
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(...) stan obecny, odsuwający w praktyce warstwy niższe od wyż-
szych studjów (a więc wprowadzający milczkiem census mająt-
kowy), winien być usunięty; jest to krzywda wyrządzona nie tyl-
ko jednostkom ale i całemu narodowi. jakże wielu niezdolnych 
kształcimy, a zdolnych nie kształcimy!
teoria, że „talent sam się wybije” jest co najmniej wątpliwej war-
tości; ileż to talentów zmarniało przez brak zainteresowania śro-
dowiska i poparcia, z drugiej strony − jakże często za kulisami 
głośnej kariery stał jakiś mecenas, o którego istnieniu ogół się 
nie dowie!
kamieniem węgielnym kształcenia elitarnego musi być wpojenie 
przekonania, że specjalne uzdolnienia, w myśl tych słów ewan-
gelii z których w ogóle wywodzi się etymologicznie słowo „talent”, 
są obciążeniem, zobowiązaniem, z którego trzeba się wywiązać 
przez rozwój talentu i oddanie go w służbę społeczną. 

zamknął referat zdaniem zamykającym wszystkim usta: 
„jeśli elita nie będzie bezinteresowną, nie będzie elitą”.

w eseju Beliefs, przetłumaczonym przez ojca pod koniec 
życia, aldous Huxley pisze, że „umysł jest wolny od iluzji, o ile 
pokonał pożądanie. tylko umysł bezinteresowny może przekro-
czyć zdroworozsądkowy światopogląd i wyjść poza ograniczenia 
przyziemnie zmysłowego, ludzkiego życia”. nie wiem, na ile ojcu 
to się udało. nawet o najbliższych wie się tak mało. wiem tylko, 
że wciąż czegoś szukał, pytał o sens życia, o przyczynę takiego 
czy innego ładu w świecie, o sposoby jego ulepszenia – czerpiąc 
z Biblii i filozofii zen, z mądrości Greków i rzymian, z buddyzmu 
i panteizmu.

nic z tego nie jest dla mnie biblią, lecz wszystkim trochę na-
siąknąłem. dopiero gdy wyssam z tego i owego miąższ, odsiewa-
jąc ziarna od plew, dojść mogę zapewne do przybliżonej prawdy 
o ojcu, którą ujmę tak:

instynktowna dobroć i patologiczna niezdolność do kłamstwa, 
zazwyczaj ku własnej, a czasem i bliskich szkodzie; bezintere-
sowność i otwartość umysłu; niepokój metafizyczno-moralny; 
chorobliwa uczciwość, rzetelność; zdrowa życzliwość wobec bliź-
nich i świata. 

     Stefan Rieger, styczeń 2015
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Monografia o adamie riegerze, zawierająca również 
wspomnienie o jego żonie, pianistce Marii Bilińskiej-riegerowej, 
powstała wspólnym wysiłkiem trójki autorów. Urszula Gątkow-
ska-węgrzyn, była studentka dziekana riegera na studium 
edytorstwa Muzycznego i jego współpracowniczka na wydzia-
le edukacji akademii Muzycznej, już przed laty zebrała wiele 
materiałów i spisała szereg wspomnień. dzieci Profesora, anna 
rieger-Pratt i stefan rieger czerpali garściami z zasobnych  
archiwów domowych i innych, nadając następnie książce jej 
ostateczny kształt. serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłożyli ręki do tej pracy.



część i

Życie i dziaŁaLNość
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1. LaTa pRzedwoJeNNe i woJeNNe

1. dzieciństwo i młodość
adam rieger urodził się w dniu 1 października 1909 w miej-

scowości witkowice (obecnie dzielnica miasta Morawska ostrawa 
w republice Czeskiej). Był synem romana i wandy z domu 
Michejda. Miał siostrę jadwigę oraz trzech braci: zygmunta, 
andrzeja i jerzego.

ojciec roman rieger, inżynier górnictwa, pochodzący ze lwo-
wa, po studiach w leoben pełnił w latach 1895-1918 kierowni-
cze stanowiska w witkowickich kopalniach węgla, a w latach 
1923-1930 w Polskich kopalniach skarbowych (skarboferm), 
m.in. w królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). 

roman i wanda riegerowie, rodzice adama
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jest uważany za pioniera mechanizacji w górnictwie węglo-
wym: wynalazł i opatentował nowy system transportu węgla − 
rynny potrząsalne. Było to pierwsze w górnictwie światowym 
urządzenie do mechanicznej odstawy urobku. od roku 1926 
wykładał także na aGH w krakowie, a w 1947 otrzymał tytuł 
doktora honoris causa tejże uczelni.

Matka wanda wywodziła się z rodu Michejdów, rodziny 
o ogromnych tradycjach niepodległościowych, walczącej o rów-
nouprawnienie polskiej ludności Śląska pod panowaniem au-
striackim i działającej na rzecz umocnienia jej świadomości na-
rodowej. jej ojciec, pastor ewangelicki ks. franciszek Michejda 
był czołowym polskim działaczem narodowym na Śląsku Cie-
szyńskim. Pamięć o nim trwa dotąd na tych terenach. Świadczy 
o tym m.in. uchwała sejmiku województwa Śląskiego z listopada 
2013 dotycząca „uczczenia ks. franciszka Michejdy, wybitnego 
Ślązaka i Polaka, współtwórcy ruchu narodowego i oświatowego 
na Śląsku Cieszyńskim w 165 rocznicę jego urodzin”1.

ks. franciszek Michejda z rodziną. obok siedzą żona anna  
i córka wanda (matka adama). za nim stoi zięć roman rieger (ojciec adama)

1 Uchwała sejmiku województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013, 
nr iV/696/2013.
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adam rieger w okresie wczesnego dzieciństwa (ok. 1912)
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adam spędził dzieciństwo w witkowicach.

adam (pierwszy z lewej) z rodzicami i rodzeństwem, 1911

Po przeniesieniu się rodziny do krakowa uczęszczał w latach 
1919-1927 do gimnazjum typu „klasycznego” im. jana sobie-
skiego. Poziom nauczania, szczególnie przedmiotów humani-
stycznych, był w tym gimnazjum bardzo wysoki; uczyło tam 
wielu wybitnych pedagogów, a wychowawcą jego klasy i nauczy-
cielem języka polskiego był młody wówczas dr zenon klemensie-
wicz, w przyszłości jeden z czołowych polskich językoznawców 
i świetny pedagog. w rozmowie z Marią Mazur z dnia 1 maja 
1982 wspominał:

zawdzięczam jemu ogromny entuzjazm do literatury. dbał on 
o to, aby oddziaływać wychowawczo na uczniów w kierunku 
samorządu uczniowskiego. zaprowadził tzw. „gminę klasową”. 
Były w niej różne funkcje jak przewodniczący, sekretarz i inne. 
organizował dyskusje, na których uczyliśmy się publicznego 
zabierania głosu, podejmowania samodzielnych decyzji. Profesor 
klemensiewicz uczestniczył w tych „zebraniach gminy” właściwie 
jako obserwator, czasem tylko dawał jakieś wskazówki. zosta-
wiał nam dużą swobodę. zaszczepiło to i wyrobiło w nas na całe 
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życie silne poczucie obowiązku, pracy społecznej i organizacyj-
nej. Była to doskonała zaprawa do parlamentarnej demokracji, 
która to zaprawa później bardzo się przydała2.

2. Studia pianistyczne i humanistyczne
adam rieger wyniósł z gimnazjum, poza zamiłowaniem do 

literatury, doskonałą znajomość historii i kultury antycznej, jak 
również greki (a zwłaszcza łaciny) i jeszcze w późnym wieku po-
trafił recytować z pamięci wiersze łacińskie. jego talent literacki 
a także zainteresowanie kulturą antyczną objawiły się bardzo 
wcześnie, o czym świadczy m.in. przytoczony wiersz, napisany 
w wieku zaledwie 12 lat.

rękopis wiersza adama riegera 

2 Maria Mazur, Adam Rieger: zarys monograficzny, praca magisterska, Uniwersytet 
Śląski filia w Cieszynie, zakład wychowania Muzycznego, Cieszyn 1982, s. 6.
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w roku 1927 adam otrzymał świadectwo dojrzałości, uzyskując 
noty bardzo dobre ze wszystkich przedmiotów. 
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jednocześnie studiował w konserwatorium towarzystwa 
Muzycznego3 w klasie fortepianu prof. wiktora Łabuńskiego4 
i w 1928 otrzymał „dyplom ze srebrnym medalem” (najwyższe 
odznaczenie), uzyskując stopień celujący z przedmiotu głównego, 
tj. fortepianu, a z ośmiu przedmiotów pobocznych pięć not 
celujących i trzy bardzo dobre.

wiktor Łabuński, profesor fortepianu adama riegera, dedykacja:  
„kochanemu adasiowi riegerowi, utalentowanemu artyście z życzeniami 
wielkiego powodzenia na drodze pianistycznej, szczerze kochający,  
w. Łabuński, 1 lipca 1928”

3 o dziejach i znaczeniu konserwatorium towarzystwa Muzycznego dla rozwoju życia 
muzycznego w Polsce pisze m.in. Mieczysław drobner w książce Kraków Muzyczny 
1918-1939, wydawnictwo literackie, kraków 1980.

4 wiktor Łabuński (1895-1974), pianista, kompozytor i dyrygent, profesor konser-
watorium w latach 1919-1928. w 1928 roku wyjechał do Usa, gdzie koncertował 
i nauczał na prestiżowych uczelniach. w roku 1935 otrzymał tytuł doktora honoris 
causa w Curtis institute of Music w filadelfii.
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jego talent zostaje również zauważony przez krytyków mu-
zycznych omawiających występy uczniów i absolwentów kon-
serwatorium w miejscowych gazetach: 

z uczniów konserwatorium… tę siłę emocjonalną w najwyższym 
stopniu posiada p. rieger. słuchałem go na popisie już nie jako 
ucznia, ale jako artystę. Poważną i głęboką muzykalność 
u p. riegera miałem możność stwierdzić w Preludium i Fudze 
Bacha cis-moll…; wielobarwność i plastykę interpretacyjną w Re-
flets dans l’eau…; Polonez fis-moll Chopina został ujęty należycie, 
jako dzieło wysoce dramatyczne…5

rodzina riegerów około roku 1928.  
od lewej: jadwiga, adam, roman, zygmunt, wanda, andrzej, jerzy

5 M.j. Piotrowski, „Czas”, 25 Vi 1928.
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od lewej: adam rieger, stanisława wiśniewska (potem żona jana Hoffmana), 
Maria Bilińska, Mieczysław drobner, jan Hoffman, zofia Pankówna, 
wacław Geiger (1928)

Po uzyskaniu matury i w okresie ostatniego roku studiów 
w konserwatorium adam rieger zastanawiał się jeszcze nad wy-
borem dalszej drogi życiowej, gdyż poza zdolnościami muzyczny-
mi posiadał szerokie zainteresowania humanistyczne i wybitne 
zdolności w tym kierunku. Uczęszczał więc w roku akademic-
kim 1927/1928 (jako wolny słuchacz) na wykłady z różnych 
dziedzin, m.in filozofii, literatury polskiej i literatury francuskiej 
na Uniwersytecie jagiellońskim. jednak zachęcony świetnym 
dyplomem i dobrymi recenzjami postanowił kontynuować 
karierę pianistyczną.
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indeks, Uniwersytet jagielloński, wydział filozoficzny, 1927/1928

rok akademicki 1928/1929 spędził adam w Paryżu, gdzie 
pracował prywatnie nad fortepianem, a także chodził do konser-
watorium na zajęcia z teorii muzyki, kontrapunktu i harmonii 
oraz z muzyki dawnej, które prowadziła w tym czasie wanda 
landowska, klawesynistka i pianistka, jedna z największych 
postaci w świecie muzycznym XX wieku. w Paryżu zaczęły się 
jego problemy z ręką (zapalenie torebek stawowych). Po powro-
cie do krakowa kontynuował jeszcze studia pianistyczne, ko-
rzystając przez trzy lata ze wskazówek pianisty prof. edwarda 
steuermanna (ucznia Busoniego i schönberga), który dojeżdżał 
z wiednia raz w miesiącu do krakowa i lwowa, oferując kursy 
mistrzowskie. jednakże nawracające bóle przegubów przekre-
śliły na zawsze jego plany. Świetnie rokującą karierę pianistycz-
ną przerwała choroba ręki.
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Prof. edward steuermann, dedykacja: „adamowi riegerowi na pamiątkę 
wspólnej pracy z życzeniami wiecznej «górnej» młodości artystycznej,  
szczerze oddany, edward steuermann, 11/5/1936”
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3. początki kariery pedagogicznej

w 1929 roku adam podjął studia na Uniwersytecie jagiel-
lońskim, na wydziale filozofii w zakresie muzykologii. równole-
gle do studiów, chcąc usamodzielnić się finansowo od rodziny, 
rozpoczyna w 1930 roku w wieku 21 lat pracę pedagogiczną 
na pełnym etacie w konserwatorium towarzystwa Muzycznego, 
którą kontynuuje do 1936 roku. z listu z 10 lipca 1934 od pre-
zesa towarzystwa, który przedłuża jego kontrakt, dowiadujemy 
się, że poza nauczaniem fortepianu i niektórych przedmiotów 
teoretycznych, do jego obowiązków:

należałoby wystąpienie bez osobnego wynagrodzenia na żądanie 
towarzystwa i na dochód towarzystwa, jako solista lub ansam-
blista 2 razy w ciągu roku, a nadto brać czynny udział w pró-
bach, oraz produkcjach publicznych zespołu kameralnego towa-
rzystwa, oraz w próbach orkiestry symfonicznej6.

z uczennicami w konserwatorium towarzystwa Muzycznego,  
kraków 1931/1932

6 większość cytowanych w tej książce listów i dokumentów znajduje się w archi-
wum domowym dzieci adama riegera w krakowie. inne źródła wyszczególnione 
są w przypisach.



30

wiele lat później w ankiecie dla Ministerstwa, gdzie apeluje 
o udzielanie większej pomocy (także finansowej) uzdolnionym 
młodym muzykom, wspomina, iż popełnił błąd podejmując pra-
cę pedagogiczną w konserwatorium już w drugim roku studiów, 
gdyż nadmiar obowiązków odbił się niekorzystnie na jego zdro-
wiu i systemie nerwowym a także utrudnił dalszy pełny rozwój 
artystyczny i naukowy.

4. dyrygentura
w latach 1931-1933 uczęszcza również na kurs kapelmi-

strzowski w klasie prof. dymmka. w pamiętniku zapisał: „rok 
1933/4… jest trzecim rokiem chodzenia na kurs dyrygencki, 
którego zresztą od półrocza zaniechałem…, bo nie miałem kie-
dy nauczyć się skrzypiec i oboju”. w tym okresie uczy w klasie 
fortepianu, bierze udział w koncertach jako pianista, akompa-
niator i dyrygent, a także prelegent. latem 1932 uczestniczy 
w salzburgu w kursie dyrygenckim, na którym wykładali m.in. 
Herbert von karajan oraz Clemens krauss. ten ostatni, ówcze-
sna sława dyrygencka, udzielał na koniec indywidualnej lekcji 
każdemu z kursantów i riegerowi miał powiedzieć – jak pisze 
Maria Mazur – że jest jednym z dwóch wyróżnionych przezeń 
uczestników. a na postawione mu pytania: „Co dalej? jak pra-
cować?” odpowiedział: „Praktyka, praktyka i jeszcze raz prak-
tyka”. kurs zakończył się publicznym występem w sali Mozar-
teum gdzie każdy z absolwentów dyrygował jednym punktem 
programu (w jego przypadku była to iV część Symfonii Es-dur 
Mozarta). 

Po powrocie do krakowa rieger bierze udział w audycjach 
dla młodzieży gimnazjalnej, a także występuje kilkakrotnie jako 
dyrygent w koncertach dla szerszej publiczności. oto niektóre 
z recenzji z jego koncertów w tym okresie:

jako dyrygent (…) pojawił się przy pulpicie p. adam rieger. 
w kołach młodszych muzyków krakowskich nazwisko to cieszy 
się wielkim uznaniem, zasłużonym ze wszech miar, ze względu 
na wyróżniający p. riegera talent muzyczny i wybitną inteligen-
cję... w pierwszym występie krakowskim... przedstawił p. rie-
ger swoje kwalifikacje kapelmistrzowskie z rzadkiem, jak na 
debiutanta, powodzeniem artystycznym. dokładne opanowanie 
techniki władania batutą, znajomość partytury kierowanego 
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dzieła, doskonale ogarniętego pamięcią, pozwoliły p. riegerowi 
kierować akompaniamentem orkiestry z niczem nie skrępowaną 
swobodą7.

Koncert A-dur liszta wykonał prof. zbigniew dymmek… 
orkiestrę prowadził młody, lecz wysoce obiecujący dyrygent 
prof. adam rieger. do zadania swego przystąpił on z całą powa-
gą i sumiennością, opanowując nawet partyturę na pamięć, nic 
też dziwnego, że osiągnął rezultaty nader dodatnie. nad zespo-
łem panował, zwracając uwagę nawet na drobne szczegóły8.

7 zdzisław jachimecki, Recenzja z koncertu symfonicznego Towarzystwa Muzycznego 
w salach Muzeum Narodowego, „Głos narodu” z 16 Xi 1933.

8 w.P., „Czas” z 10 Xi 1933.
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5. działalność organizacyjna, prelekcje, polskie Radio
lata 1930-1936 są okresem niezwykle intensywnej pracy, 

zarówno w dziedzinie samokształcenia, jak również działalności 
na różnych polach życia muzycznego w krakowie. Poza studia-
mi, pracą w konserwatorium i udziałem w koncertach, angażuje 
się również w działalność organizacyjną.

adam rieger, wczesne lata trzydzieste 

w 1931 roku jest jednym z założycieli i członkiem zarządu 
stowarzyszenia Młodych Muzyków. jak wspomina Mieczysław 
drobner:
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stowarzyszenie stało się drugim po towarzystwie Muzycznym 
ośrodkiem życia muzycznego w mieście, organizowało imprezy, 
audycje dla członków, cykle audycji szkolnych oraz spotkania 
towarzyskie. zwłaszcza akcja koncertów szkolnych stała się dla 
wielu młodych muzyków odskocznią estradową i pierwszym 
poważniejszym źródłem zarobków9.

oprócz występów jako pianista i dyrygent, rieger wygłasza 
kilkanaście prelekcji na koncertach organizowanych przez 
stowarzyszenie Młodych Muzyków w krakowie i w terenie oraz 
kilka w radiu. Ujawnia już wówczas niezwykły talent prelegencki 
i umiejętność przybliżania muzyki młodym słuchaczom, wy-
korzystane później w jego działalności pedagogicznej i na polu 
popularyzacji muzyki. 

9 Mieczysław drobner, aleksander frączkiewicz, adam rieger (red.), 75 lat Wyższej Szko-
ły Muzycznej w Krakowie, Polskie wydawnictwo Muzyczne, kraków 1963, s. 30; por. 
też rozdział Stowarzyszenie Młodych Muzyków [w:] Kraków Muzyczny…, s. 175-188.
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w listopadzie 1934 rozpoczyna również współpracę z kra-
kowską rozgłośnią Polskiego radia. kieruje działem muzycznym 
przez dwa lata. w okresie pracy w Polskim radiu przygotowuje 
liczne audycje muzyczne, wygłasza pogadanki słowno-muzyczne 
dla dzieci i młodzieży, zajmuje się ponadto organizacją festiwali 
wawelskich transmitowanych przez Polskie radio.

Grzegorz fitelberg, dedykacja:  
„Panu adamowi riegerowi na pamiątkę festiwalu w krakowie, 1936”  
(fitelberg w latach 1936-1939 kilkakrotnie występował na koncertach  
wawelskich ze swoją orkiestrą symfoniczną Polskiego radia)
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w jednej z gazet krakowskich z lipca 1936 roku napisano: „wie-
le słów uznania należy się też referentowi muzycznemu rozgłośni 
krakowskiej prof. riegerowi, który zajął się organizacją festiwali na 
gruncie krakowskim”, a w tygodniku „antena” z czerwca 1937 znaj-
dujemy ciekawy artykuł adama riegera pt. Święto Muzyki Polskiej 
na Wawelu, który kończy słowami: 

sprawa, która się w lipcu ub.r. na wawelu dokonała, nie była sprawa 
błahą. Polskie radio zainaugurowało śmiałym pociągnięciem nową 
tradycję dorocznego, stałego święta muzyki polskiej, a związawszy 
ją w trafnym odczuciu «imponderabiliów» z zamkiem wawelskim, 
będącym dziś jak przed wiekami pretiossima Rei publicae gemma, 
nie tylko uzyskało świetny atut propagandowy, ale także wyniosło 
symbolicznie polską twórczość muzyczną na wyżynę spraw wielkiej 
wagi w życiu narodu. 

w tym samym numerze „anteny” z 1937 roku, wydanym 
w dziesiątą rocznicę powstania rozgłośni krakowskiej Polskiego ra-
dia, znajdujemy artykuły opisujące dzieje i osiągnięcia tej rozgło-
śni. tak np. w artykule Muzyka na fali krakowskiej czytamy:

wzrost agend spowodował reaktywowanie w roku 1934 referatu mu-
zycznego, który powierzono utalentowanemu dyrygentowi ada-
mowi riegerowi, prof. konserwatorium towarzystwa Muzycznego. 
z ważniejszych pozycji jego kadencji przypomnijmy kontynuowa-
nie rozpoczętego i opracowanego przez prof. jachimeckiego cyklu 
koncertów historycznych muzyki polskiej, uwzględnienie młodych 
kompozytorów krakowskich, jak np. Poźniaka, Malawskiego, 
ekiera i innych, wprowadzenie pierwszych wykonań w P.r. utworów 
tocha, respighego, Grosza i innych, występy chórów etc10.

sam zdzisław jachimecki, chwaląc wyższy niż poprzednio 
poziom czwartego z kolei koncertu historycznego z 1935 roku, 
pisał wcześniej na łamach „anteny”, że:

jest w tem zasługa obecnego kierownika stacji krakowskiej, p. ada-
ma riegera, który w krótkim czasie potrafił już w części odbudować 
podstawy organizacji programu muzycznego i skupić koło siebie 
grono powołanych sił wokalnych i instrumentalnych. Przegląd tych 
sił, które z prawdziwym zapałem stanęły przed mikrofonem pod 
kierunkiem młodego, wybitnie uzdolnionego muzyka, przyświeca-
jącego pięknym przykładem sumienności w pracy przygotowawczej, 
wzbudza w nas nadzieję, że imprezy muzyczne rozgłośni krakow-
skiej staną na pożądanym poziomie artystycznym11. 

10 z.Ch., O działalności A.R. w radiu, „antena”, 6 Vi 1937, s. 6; por. również Kraków 
muzyczny…, s. 221-223.

11 zdzisław jachimecki, „antena”, 17 ii 1935.
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rezygnuje z pracy w Polskim radiu w jesieni 1936. w zachowa-
nym w archiwum domowym zaświadczeniu o pracy w radiu, wyda-
nym przez dyrekcję Polskiego radia (dyr. r. starzyński) czytamy: 

P. adam rieger był referentem wydziału Muzycznego rozgłośni 
w krakowie i przyczynił się do usprawnienia pracy w tym dziale. 
dzięki wielkiemu taktowi i znajomości stosunków muzycznych 
w krakowie zdołał pozyskać współpracę wybitnych muzyków 
i teoretyków z naszą rozgłośnią. wykazał wiele pożytecznej 
inicjatywy oraz daleko posuniętą bezstronność w kwalifikacji 
wykonawców. Był pracownikiem lojalnym, sumiennym i punk-
tualnym, koleżeńskim i łatwym w współżyciu…

w tym samym roku wycofuje się również z pracy w konser-
watorium towarzystwa Muzycznego, pragnąc powrócić do dal-
szego kształcenia się artystycznego i naukowego, a szczególnie 
ukończyć pracę magisterską i przygotować się do końcowych 
egzaminów na muzykologii.

6. małżeństwo

Maria Bilińska
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rok 1936 to wreszcie rok zawarcia związku małżeńskiego 
z pianistką Marią Bilińską. Poznali się pod koniec lat dwudzie-
stych. Maria rozpoczęła studia w konserwatorium towarzystwa 
Muzycznego w 1928 roku w klasie fortepianu prof. zbigniewa 
dymmka, cenionego pianisty, kompozytora i dyrygenta.

w drodze do zakopanego, 1934
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Miała już za sobą zaawansowane studia pianistyczne, a także 
występy w rodzinnym rzeszowie. adam wspominał ich pierwsze 
spotkanie, kiedy to idąc korytarzem w konserwatorium nagle 
usłyszał, jak ktoś z niezwykłym ogniem gra Sonatę h-moll lisz-
ta. zaintrygowany uchylił drzwi i zobaczył nieznaną mu młodą 
dziewczynę. jej wielki talent docenił natychmiast i będzie mu 
wiernie sekundował przez czterdzieści lat, aż do jej przed-
wczesnej śmierci. 

Podczas zjazdu rodzinnego Michejdów, Cieszyn, czerwiec 1935
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kraków 1934
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7. muzykologia i magisterium
adam rieger kontynuował studia muzykologiczne, rozpoczęte 

w 1929 roku pod kierunkiem prof. jachimeckiego, chodząc 
równolegle na kursy kapelmistrzowskie i kurs mistrzowski prof. 
steuermanna i starając się to pogodzić z pracą pedagogiczną, pra-
cą w radiu i udziałem w koncertach. Po rezygnacji z posad w kon-
serwatorium i w Polskim radiu, w latach 1936-1938 pracuje nad 
swoim rozwojem naukowym, a szczególnie nad przygotowaniem 
pracy magisterskiej. tematem pracy miały być pieśni solowe wła-
dysława Żeleńskiego. okazało się, że pieśni tych jest ponad sto 
i stanowią ważką pozycję w polskiej literaturze wokalnej. Praca 
zawierała w pierwszej części dokładną analizę pod względem for-
my, tekstu i harmonii, a część druga była podsumowaniem cało-
ści. rieger opowiedział Marii Mazur, że nie było wówczas zwycza-
ju częstego konsultowania pracy z profesorem, toteż z wszystkimi 
kłopotami borykać się musiał sam. w rezultacie powstała bardzo 
obszerna praca licząca 376 stron maszynopisu. Po zapoznaniu się 
z nią prof. jachimecki stwierdził, że jest zbyt bogata jak na pracę 
magisterską i że należy ją zostawić na doktorat.

w tej sytuacji rieger napisał pośpiesznie, w ciągu paru miesię-
cy, daleko mniej obszerną pracę zatytułowaną Utwory chóral-
ne Stanisława Niewiadomskiego, na podstawie której w czerwcu 
1938 roku uzyskuje tytuł magistra filozofii. na dyplomie ma same 
oceny bardzo dobre. zachęcony przez prof. jachimeckiego zaraz po 
uzyskaniu stopnia magistra zaczyna myśleć o przygotowaniu się 
do przewodu doktorskiego ze swoją rozprawą o pieśniach Żeleń-
skiego, ale realizację tego zamiaru uniemożliwił wybuch wojny.

losy wojenne, a później po wojnie aktywne zaangażowanie się 
w organizację szkolnictwa muzycznego, działalność pedagogiczną 
i edytorską nie pozwoliły mu powrócić do odłożonej pracy i przygo-
tować się do przewodu doktorskiego. nie próbował również wyda-
nia rozprawy, gdyż z wrodzoną sobie skrupulatnością uważał, że 
do wydania książkowego musiałby jeszcze ją poprawić i uaktualnić 
o najnowsze badania, a na to nigdy nie znalazł czasu.

Praca o pieśniach Żeleńskiego pozostała w maszynopisie, 
który znajduje się obecnie w Bibliotece jagiellońskiej. jest rów-
nież dostępna w jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. fakt, że mia-
ła to być praca doktorska, potwierdza prof. zdzisław jachimecki 
w pierwszym wydaniu swojej książki o Żeleńskim, w której cytuje 
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fragmenty tej rozprawy i ocenia, iż jest to niezwykle sumienne 
studium o liryce Żeleńskiego12.

12 zdzisław jachimecki, Władysław Żeleński. Życie i twórczość, „rocznik krakowski”, 
1952, tom XXXii, zeszyt 5. jachimecki pisze m.in.: „Praca mgra riegera przygo-
towana jako dysertacja doktorska w roku 1937-1938, nie została dotychczas 
wydana…” (s. 181).
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8. grodno
Po uzyskaniu tytułu magistra w czerwcu 1938 roku, adam 

rieger dostaje propozycję objęcia stanowiska kierownika 
instytutu Muzycznego imienia stanisława Moniuszki w Grodnie 
(ze względów formalnych został powołany na etat Państwowego 
konserwatorium w warszawie, z jednoczesnym oddelegowaniem 
do Grodna). decyduje się na przyjęcie tej posady, zapewniającej 
stały dochód, m.in. z uwagi na sytuację rodzinną: w lutym tegoż 
roku przyszło na świat pierwsze dziecko riegerów, Magdalena. 
Poza pełnieniem odpowiedzialnej funkcji kierownika instytutu, 
adam udziela lekcji fortepianu i prowadzi zajęcia z przedmiotów 
teoretycznych, a Maria zostaje zaproszona do współpracy jako 
nauczyciel fortepianu w instytucie. 

ze sprawozdania z działalności instytutu za rok 1938/1939 
wynika, iż poza pracą pedagogiczną profesorowie prowadzili 
również ożywioną działalność artystyczną. adam rieger bierze 
udział w koncertach jako prelegent, akompaniator i dyrygent, 
przygotowuje programy i objaśnienia do audycji szkolnych dla 
gimnazjów i liceów oraz cyklu koncertów dla członków towarzystwa 
Muzycznego – o tematyce od Bacha do Brahmsa, debussy’ego 
i szymanowskiego. 
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Maria Bilińska-riegerowa występuje na koncertach solowych 
i kameralnych w dostępnych w Grodnie salach, np. oficerskiego 
kasyna, towarzystwa Muzycznego i innych, a także na koncer-
tach szkolnych w Grodnie i w wilnie oraz w audycjach Polskie-
go radia. 20 czerwca 1939 roku wykonała w sali koncertowej 
oficerskiego kasyna Garnizonowego Koncert fortepianowy f-moll 
Chopina, a za pulpitem dyrygenckim stanął dyrektor instytutu 
adam rieger. dochód był przeznaczony na fundusz obrony 
narodowej. w liście do teściów z dn. 23 czerwca 1939, Maria 
pisze: „20-go był ten wielki koncert na fon, który udał się bardzo 
dobrze. adaś cudów dokazał z tą orkiestrą...”

z córeczką Madzią. Grodno, styczeń 1939
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9. Lata wojenne
1 października 1939 roku adam kończył 30 lat. nie mógł 

wcześniej przypuścić, że to symboliczne przejście od okresu 
młodości do wieku dojrzałego, przekroczenie owej conradowskiej 
„smugi cienia” przypadnie na tak dramatyczne czasy.

w lipcu 1939 riegerowie wyjeżdżają na wakacje do raby 
wyżnej, aby spędzić lato w miejscowym dworze należącym do 
dalekiej krewnej.

ostatnie przedwojenne wakacje
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Maria pracuje intensywnie nad programem audycji chopi-
nowskiej, którą ma nagrać w Polskim radio 6 września.
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adam przygotowuje się do następnego roku szkolnego, opra-
cowując wyczerpujące sprawozdanie z działalności instytutu 
Muzycznego w Grodnie za rok 1938/1939 i przemówienie, które 
zamierza wygłosić w instytucie na rozpoczęcie nowego roku (oba 
maszynopisy zachowały się w archiwum rodzinnym). w spra-
wozdaniu czytamy m.in.:

…zainteresowanie nauką uczniów i rodziców wzrastało w miarę 
postępów. odnosi się wrażenie, że czują się przeważnie na dalsze 
lata związani z instytutem, nabrawszy wiary w jego − po trud-
nych początkach − trwałą egzystencję i dalszy rozwój.

jakże gorzko brzmią te słowa w świetle dalszych wypadków…
wybuch wojny zastaje riegerów w krakowie. adam postana-

wia chwilowo zostawić żonę i córeczkę u rodziców i pojechać do 
Grodna. kiedy tam wreszcie dociera z początkiem października 
po długiej, pełnej przygód wędrówce, mieszkanie jest już zajęte 
przez oficera rosyjskiego. Pod jego nieobecność udaje mu się 
wynieść trochę nut, fotografii i dokumentów. wszystko inne, tj. 
wyposażenie mieszkania, nowy fortepian i rzeczy osobiste prze-
padnie na zawsze. sytuacja w Grodnie jest napięta, Polakom 
grożą aresztowania i wysiedlenia w głąb zsrr. adam opowiadał 
rodzinie, że kilka nocy spędził w instytucie Muzycznym śpiąc 
pod fortepianem. w tej sytuacji, po krótkim pobycie w Grodnie 
żegna się ze znajomymi i udaje się do wilna.

10. wilno
w wilnie adam zatrzymuje się początkowo u kuzyna matki, 

dr kornela Michejdy, profesora Uniwersytetu wileńskiego, wy-
bitnego chirurga, który po wojnie był m.in. rektorem akademii 
Medycznej w krakowie. w tym okresie miasto zostaje przeka-
zane litwinom. adam bada możliwości wyjazdu z rodziną na 
zachód i próbuje sprowadzić do wilna żonę i córeczkę. niestety, 
przyjazd rodziny z różnych powodów odwleka się (choroba dziec-
ka, konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń), a gdy już 
są załatwione potrzebne dokumenty podróży, w czerwcu 1940 
wilno znów zajmują wojska radzieckie i uzyskane pozwolenia 
stają się nieważne. rozłąka z rodziną potrwa prawie dwa lata.

w wilnie rieger dokształca się (pisze w liście do rodzi-
ny: „Chodzę do Uniwersyteckiej Biblioteki i studiuję języki”), 
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udziela korepetycji, m.in. z języka francuskiego, współpracuje 
jako akompaniator z teatrem Miejskim na Pohulance. latem 
1940 roku pianista stanisław szpinalski, dyrektor konserwa-
torium Muzycznego im. M. karłowicza w wilnie zaprasza go do 
współpracy. w piśmie z dnia 14 lipca 1940 czytamy: „niniejszym 
angażuję Pana na rok szkolny 1940/1941 w charakterze wykła-
dowcy w klasach teorji i kompozycji naszego konserwatorium”.

w tym okresie pisuje również recenzje muzyczne i opraco-
wuje dla radia wileńskiego wraz z witoldem rudzińskim cykl 
pogadanek popularyzujących historię muzyki. w rozmowie 
z p. Mazur wspomina: 

wiele przyjaźni i gościnności doznałem wtedy w domach pro-
fesora stanisława szpinalskiego (ucznia ignacego Paderewskie-
go), profesora tadeusza szeligowskiego (wybitnego kompozytora) 
oraz mecenasa s. węsławskiego.

z okresu pobytu w wilnie, w archiwum domowym zachowały 
się afisze z kilku koncertów, na których występował jako akom-
paniator: recitalu znanego śpiewaka jerzego Gardy w teatrze 
Miejskim na Pohulance (4 grudnia 1939), koncertu chopinow-
skiego w teatrze Polskim z udziałem m.in. Hanki ordonównej 
(marzec 1941) oraz program koncertu w filharmonii wileńskiej 
z 1941 roku z adnotacją „Solistams akompanuoja A.RIEGERIS”.
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11. Raba wyżna i kraków
w wyniku działań wojennych po zajęciu wilna przez niem-

ców Profesor może w końcu w lecie 1941 pojechać do General-
nej Guberni i wrócić do rodziny. Żonę z córeczką zastaje w ra-
bie wyżnej. riegerowie wynajmują tam pokój w małym domku. 
adam znajduje pracę u kuzyna żony, który jest kierownikiem 
miejscowego tartaku. w zachowanej arbeitskarte (karta Pracy) 
wpisano jako rodzaj zatrudnienia Büroangestellter – urzędnik 
biurowy.

na wiosnę 1942 roku riegerowie wracają do krakowa (za-
mieszkali u rodziców adama riegera przy ul. Helclów 21), gdzie 
w maju przychodzi na świat ich drugie dziecko, anna. następu-
je okres dorywczej, ale intensywnej pracy. Maria daje w domu 
lekcje muzyki i występuje na tajnych koncertach. adam zara-
bia udzielając lekcji języków obcych (głównie angielskiego, któ-
ry wówczas stał się popularny jako język aliantów), korepetycji, 
a nawet zatrudniając się w zakładach prof. odona Bujwida przy 
produkcji szczepionki przeciw durowi osutkowemu (czyli prze-
ciwko tyfusowi) jako tzw. karmiciel wszy, nie tylko dla zarobku, 
lecz przede wszystkim po to, aby mieć ważne papiery chroniące 
przed łapankami i wywozem na roboty przymusowe. w karcie 
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Pracy w rubryce „rodzaj zatrudnienia” wpisano: Blutspender, 
czyli krwiodawca. z tej pracy musiał zrezygnować po roku, gdy 
zachorował na tzw. „gorączkę wołyńską”, co odbiło się na jego 
stanie zdrowia.

z żoną i córeczkami, kraków 1944
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z córeczką anią, 1944
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jednocześnie adam rieger angażuje się w organizowanie 
tajnych koncertów w krakowie. w rozdziale Lata okupacji hitle-
rowskiej w jubileuszowym albumie wydanym z okazji 75-lecia 
PwsM w krakowie, rieger pisze:

Życie muzyczne niemal zamarło, zabrakło nawet w domach 
muzyki z radia, gdyż niemcy, jak wiadomo, wydali nakaz od-
dawania aparatów radiowych. krakowianie, na ogół omijając 
przeznaczone dla niemców koncerty w sali filharmonii, słuchali 
koncertów w kawiarni domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej13.

w „ruchu Muzycznym” z 1945 roku tak wspominał ten okres: 
kawiarnia domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej ma piękną kar-
tę w życiu artystycznym za okupantów. Poczynając od zimy 1940 
odbywały się tam stałe koncerty. występowali m.in. dubiska, 
ekier, ekierówna, Markiewiczówna, Bilińska-riegerowa, stefań-
ska, Umińska, Żmudziński i wielu innych. koncerty te ustały 
w kwietniu 1942 r., kiedy to niemcy urządzili pamiętną łapankę 
w domu Plastyków, aresztowali sto kilkadziesiąt osób na sali 
(prawie wszyscy zginęli w oświęcimiu) i lokal zamknęli. odtąd, 
za przykładem stolicy, zaczęto coraz częściej urządzać koncerty 
w prywatnych salonach, oczywiście zupełnie nieoficjalnie14.

rieger bierze czynny udział w organizowaniu tajnych koncer-
tów, w których uczestniczy w charakterze prelegenta i akompa-
niatora, a jego żona występuje jako solistka. o tych domowych 
koncertach pisał dalej: 

w małym krakowie, stolicy G.G. roiło się od niemców. (…) już kil-
kadziesiąt osób schodzących się w jednej kamienicy, tworzyło po-
dejrzany ruch w sennych uliczkach. Mimo to odbywało się sporo – 
od kilku do kilkunastu miesięcznie – tajnych imprez muzycznych. 
(…) najchętniej wykonywano utwory kompozytorów polskich, 
szczególnie Chopina, jak również szymanowskiego… Były i cykle 
audycji objaśnianych, ilustrujących różne formy i style…15 

a w albumie jubileuszowym PwsM tak rozwija ten wątek: 
Przez cały okres okupacji odbywały się w prywatnych mieszka-
niach organizowane potajemnie audycje, często łączone z prelek-
cjami. stanowiły one dla solistów ważny bodziec do pracy; czym 
zaś były dla słuchaczów, trudno wytłumaczyć dzisiejszej młodzieży 

13 M. drobner, a. frączkiewicz, a. rieger (red.), 75 lat Wyższej Szkoły..., s. 43.

14 a. rieger, Życie muzyczne pod okupacją, „ruch Muzyczny”, 1945, nr 2, s. 11.

15 a. rieger, Życie muzyczne pod okupacją..., s. 11.
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mającej nadmiar muzyki. na tle wprost dotkliwego głodu wrażeń 
muzycznych intensywność tych przeżyć była niezwykła. odrywały 
one myśl od koszmarnej rzeczywistości i pozwalały zaczerpnąć sił 
w kontakcie z wielką sztuką. szczególnie kultywowano muzykę 
Chopina, jak wiadomo, zabranianą przez hitlerowców16.

jednym z lokali, w których odbywały się tajne koncerty był 
salon w domu józefa Mehoffera przy ulicy krupniczej 26 (obecnie 
znajduje się tam muzeum Mehoffera). Grała tam również Maria Bi-
lińska-riegerowa, i zapewne na pamiątkę tego występu otrzymała 
piękny portret rysowany węglem z podpisem artysty i datą:1944. 

16 M. drobner, a. frączkiewicz, a. rieger (red.), 75 lat Wyższej Szkoły..., s. 43.
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2. LaTa powoJeNNe

1. pedagogika

Szkolnictwo muzyczne i stopnia

natychmiast po zakończeniu wojny adam rieger angażuje 
się z zapałem w organizowanie życia muzycznego, a szczególnie 
edukacji muzycznej. Uczestniczy w zjazdach i zebraniach, na 
których zastanawiano się nad przyszłym kształtem szkolnictwa 
muzycznego w Polsce. Publikuje artykuły w prasie muzycznej 
zawierające jego przemyślenia na ten temat, np. Jak zapewnić 
naszym dzieciom właściwe wykształcenie muzyczne (1947), 
Jeszcze o umuzykalnieniu przez szkoły (1948). Uczestniczy 
w komisjach Programowych powołanych przez Ministerstwo, 
pisze projekty programów dla szkolnictwa muzycznego, które 
znalazły zastosowanie w całej Polsce.

w roku 1945 organizuje Państwową szkołę Muzyczną dla 
dzieci na ulicy Basztowej 23 i jest przez 4 lata jej dyrektorem. 
Przyjmuje to stanowisko głównie dlatego, że w pierwotnym za-
myśle miała to być szkoła „specjalna” dla dzieci wybitnie uzdol-
nionych (tzw. szkoła talentów), o stworzeniu której marzył już 
od dawna, ale jak wspomina z żalem w ankiecie dla akademii 
„niestety potem Ministerstwo wycofało się z tego projektu”. 
Mimo to rieger angażuje się w to przedsięwzięcie pedagogiczne 
z dużą energią. w programie jubileuszowym z okazji pięciolecia 
szkoły z roku 1949/1950 czytamy: 

…szkołę zorganizował w maju mgr rieger adam, wykazując 
przy tym wybitny talent organizatorski. jego stosunek do grona 
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profesorskiego jak również do dzieci wytworzył atmosferę, jaka 
powinna cechować dziecięce szkoły muzyczne.

wybrane głosy z prasy krakowskiej: 
nowe reformy wprowadzane obecnie w szkolnictwie, nie ominęły 
także i szkół muzycznych. z myślą o upowszechnieniu kultu-
ry otwarto szkoły muzyczne, przeznaczone wyłącznie dla dzieci, 
od 7-14, czego przedtem nigdy u nas nie było. za przykład no-
woczesnej uczelni tego typu służyć może czynna od dwóch lat 
„Państwowa szkoła Muzyczna w krakowie” pod dyr. mgr adama 
riegera17. 

szkoła ta stara się w pierwszym rzędzie nauczyć dziecko kochać 
muzykę, wyrobić w nim radość muzykowania. Pedagodzy z dyrek-
torem szkoły riegerem kształcą wszechstronnie, dają całokształt 
wiedzy muzycznej…18 

a stefania Łobaczewska tak opisuje swoje wrażenia z popisu 
uczniów: 

inny typ ucznia i inny sposób podejścia do wykształcenia mu-
zycznego pokazała Państwowa niższa szkoła Muzyczna (dyr. 
adam rieger). jest to typ szkoły zawodowej, która prawdopo-
dobnie pozostanie jedną z placówek przeznaczonych do przy-
sposobienia muzycznego dzieci wyjątkowo zdolnych. w każdym 
razie reprezentuje ten typ w tej chwili, (…) były to istotnie same 
prawie wybitne talenty… nazwiska ich niech pozostaną na razie 
w cieniu. Będzie to w harmonii z tą przemiłą atmosferą, którą 
dyr. rieger potrafił stworzyć w tej placówce, gdzie wszystko jest 
nastawione na zdrowe, pełne radości muzykowanie, a nie na po-
pis „cudownych dzieci”19. 

Po zakończeniu roku szkolnego 1948/1949 rieger odcho-
dzi z funkcji dyrektora na własne życzenie, powołując się we 
wniosku o zwolnienie go na nadmiar innych obowiązków (m.in. 
w PwsM, PwM, w komisji Ustrojowo-Programowej Ministerstwa 
kultury i sztuki i inne). Projekt „szkoły talentów” nie został ni-
gdy w pełni zrealizowany, ale przez te cztery lata szkoła bardzo 
się rozwinęła i cieszyła się doskonałą opinią.

17 Małe dzieci grają Beethovena i Debussy’ego, „echo krakowa”, 15 V 1947.

18 .„dziennik Polski”, 24 Vi 1949.

19 stefania Łobaczewska, „ dziennik literacki”, 26 Vi 1949.
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Podziękowanie rodziców uczniów Państwowej niższej szkoły Muzycznej,  
kraków 1949

we wrześniu 1953 roku ponownie zostaje dyrektorem szkoły 
na ulicy Basztowej, teraz już pod numerem 8. szkoła ta przeisto-
czyła się w międzyczasie (1950) w działającą do dzisiaj Państwo-
wą Podstawową szkołę Muzyczną – Basztowa 8, w której nauka 
przedmiotów muzycznych została połączona z nauką przedmio-
tów ogólnokształcących. rieger kieruje nią do września 1957 
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roku, jednocześnie będąc dyrektorem Państwowego liceum 
Muzycznego (1953-1960). w rozmowie z Urszulą Gątkowską-
węgrzyn tak wspomina te czasy kaja danczowska, która tam 
rozpoczęła swoją edukację muzyczną: 

Pan dyrektor rieger był przede wszystkim dla mnie moim 
dyrektorem szkoły podstawowej do której zdawałam (…) ja w tej 
chwili siedzę koło ciebie dzięki riegerowi, dzięki niemu. na pew-
no w dokumentach sprzed iluś tam lat, w dokumentach szkoły 
podstawowej jest: „kaja danczowska nie przyjęta i na miejsce 
rezerwowe została wciągnięta przez kogo? Przez adama riegera”. 
Po kilku miesiącach w czerwcu już grałam na koncercie wymien-
nym w warszawie w szkole Muzycznej na Miodowej. akompa-
niował mi pan rieger. dlatego ta postać jest dla mnie niepraw-
dopodobnie ważna (…). Po wielu latach do mnie mówił: „a to ty 
nie zdałaś egzaminu, a na co ty wyrosłaś!”

zdjęcie pamiątkowe z nauczycielami 
i uczniami Vii klasy Państwowej Podstawowej szkoły Muzycznej  
na zakończenie roku szkolnego 1954/1955
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zdjęcie pamiątkowe z uczniami Vii klasy Państwowej Podstawowej szkoły  
Muzycznej na zakończenie roku szkolnego 1953/1954
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państwowe Liceum muzyczne

w roku 1953 adam rieger zostaje również dyrektorem Pań-
stwowego liceum Muzycznego i pełni tę funkcję do 1960 roku. 
Przyjmuje podwójną posadę dyrektora szkoły podstawowej i liceum 
wychodząc z założenia, że te dwie placówki łączące wykształce-
nie ogólne i muzyczne tworzą integralną całość, gdyż większość 
uczniów z podstawowej szkoły muzycznej przechodzi do liceum 
muzycznego. Był przekonany, a przynajmniej miał nadzieję, 
że w ten sposób będzie mógł istotnie wpływać na całokształt 
wykształcenia muzycznego zdolnej młodzieży. swoje refleksje 
na temat zalet tego rodzaju systemu edukacji „zintegrowanej” 
zawarł m.in. w artykule zamieszczonym w 1957 r. w „ruchu 
Muzycznym”:

Pogodzenie nauki ze zdobywaniem ogólnego wykształcenia jest 
łatwiejsze w jednym zakładzie; studia muzyczne rozpoczęte we 
wczesnym wieku przebiegają gładziej i z mniejszymi oporami; 
zgrupowanie dzieci czy młodzieży w jednakowym mniej więcej 
wieku sprzyja wytworzeniu atmosfery „rozmuzykowania” i przy-
spiesza proces wykrystalizowania decyzji o wyborze zawodu mu-
zycznego; wreszcie ograniczenia ilościowe zmuszają do ostrzej-
szej i wnikliwszej selekcji przyjmowanych kandydatów20. 

liceum Muzyczne powstało w krakowie w 1950 roku, 
a w 1952 uzyskało nazwę liceum Muzycznego im. fryderyka 
Chopina. nauka trwała pięć lat; uczniowie kończący liceum 
zdawali zarówno pełnoprawną maturę, jak i egzaminy z przed-
miotów muzycznych. dawało im to możliwość kontynuacji nauki 
w Państwowej wyższej szkole Muzycznej (taki był wybór znako-
mitej większości absolwentów), jak i na wszystkich kierunkach 
innych uczelni. otrzymywali również dyplom uprawniający ich 
do nauczania w podstawowych szkołach muzycznych.

o początkach swej pracy w liceum adam rieger tak pisze do 
znajomej: 

jestem od 1 września dyrektorem „Basztowej 8” po dyrektorze 
weberze… rozumiesz więc, że nie tylko mam moc roboty, ale 
i stale, zwłaszcza w początku, uczucie zagonienia... najczęściej 
siedzę w szkole kamieniem od 8 rano do wieczora. to wielka 
machina, szkoła podstawowa ma 300 dzieci + liceum ma 150, 

20 adam rieger, Szkolnictwo Muzyczne I i II stopnia. Cyfry i refleksje, „ruch Muzyczny”, 
1957, nr 10, s. 13.
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internat, filia na Podgórzu (niewidomi), etc. − i bardzo dużo pro-
blemów, z których częścią już się uporałem. odnoszenie się mło-
dzieży i pracowników do mnie bardzo miłe i to mi właśnie dodaje 
otuchy.

adam rieger oddał się swojej działalności jako dyrektor 
liceum bez reszty. nie odbyło się to bez szkody dla jego nerwów, 
zdrowia, a także dla jego rodziny. jako bezpartyjny narażony 
był na częste kontrole i szykany ówczesnych władz i często by-
wał wzywany „na dywanik” do aparatczyka z wydziału kultury, 
któremu podlegał.

dzieci adama riegera dobrze pamiętają, jak nieraz wracał do 
domu późnym popołudniem zupełnie wykończony, szybko jadł 
odgrzewany obiad i kładł się na dłuższą drzemkę. wieczorami 
zwykle przeglądał różne materiały dotyczące spraw liceum, al-
bo zabierał się sam lub z żoną do jakiejś pracy wydawniczej dla 
PwM, często też jeździł do profesora jana Hoffmana, by wspól-
nie opracowywać następne wydawnictwa Pedagogicznej Biblioteki 
fortepianowej. trudno się dziwić, że w tych latach poza okresem 
wakacji mało miał czasu dla rodziny. zresztą nawet na wyjazdy 
wakacyjne zawsze zabierał ze sobą jakieś pilne prace, sprawoz-
dania, artykuły itp.

nie należy zapominać, że w tym okresie (lata 1953-1960) 
był przez 4 lata jednocześnie dyrektorem podstawowej szkoły 
muzycznej, prowadząc równolegle zajęcia w PwsM, by już nie 
wspomnieć o działalności na innych polach (m.in. PwM, tifC, 
sPaM). zarówno dla adama riegera jak i jego rodziny były to 
trudne czasy. Mimo, a raczej z powodu jego licznych funkcji, 
sytuacja finansowa rodziny była niełatwa. Pensje nauczycieli 
i wykładowców, a nawet dyrektorów szkół były w tym czasie 
mizerne, a nadmiar obowiązków nie pozwalał mu na podjęcie 
znaczącej dodatkowej działalności zarobkowej.

sytuację życiową pogorszały problemy mieszkaniowe. 
w grudniu 1950 roku urząd kwaterunkowy przeforsował za-
jęcie jednego pokoju w mieszkaniu pp. riegerów i zameldowanie 
tam obcego człowieka, który okazał się pijakiem i awanturni-
kiem. nie pomogły odwołania, pisma do urzędów z poparciem 
samego ministra kultury wyjaśniające, że zarówno adam rieger 
jak i jego żona pracują wiele w domu i z uwagi na specyficzny 
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charakter ich pracy mają oddzielne uprawnienia do dodatko-
wej powierzchni wydane przez Ministra kultury i sztuki (żona 
pianistka, ćwiczy i daje lekcje w domu, profesor opracowuje 
wydawnictwa itp.). Przez kilkanaście lat trwała gehenna współ-
życia z narzuconymi przez kwaterunek obcymi ludźmi. Po wy-
prowadzeniu się pierwszego lokatora dokwaterowano innego, 
partyjnego kierownika kzG „kawiarnie”, który wyraźnie nie zno-
sił muzyki, gdyż starał się zagłuszać ćwiczenie czy lekcje forte-
pianu głośnym radiem a potem telewizją. Po latach okazało się 
również, że udzielał informacji służbie Bezpieczeństwa na temat 
adama riegera, jego rodziny i gości. sB zwróciła się wręcz do 
niego o pomoc w założeniu podsłuchu w mieszkaniu riegerów, 
ale wyprowadził się zanim do tego doszło. wszystko to wyczer-
pało nerwowo Marię riegerową, podkopało jej zdrowie i mogło 
przyczynić się do rozwoju jej choroby i przedwczesnej śmierci.

adam rieger był dyrektorem Państwowego liceum Muzycznego 
przez siedem lat. jak pisze w życiorysie „w tym czasie liceum 
zdobyło odpowiedni lokal, powstała orkiestra szkolna i chór 
szkolny, poziom obu prowadzonych przeze mnie szkół oceniany 
był wysoko przez specjalistów polskich i zagranicznych, a wielu 
wychowanków zostało wybitnymi muzykami i pedagogami”.

z pracy w swoim ukochanym liceum zrezygnował ostatecz-
nie, z ciężkim sercem, po dwuletnim bezpłatnym urlopie udzie-
lonym dla celów naukowo-wydawniczych (1960/1961 przedłu-
żony na 1961/1962), w jakiejś mierze zmuszony do podjęcia 
takiej decyzji w związku z otrzymaniem w czasie urlopu pisma 
powiadamiającego, że „Minister nie wyraża zgody na wykonywa-
nie drugiego zajęcia zarobkowego”. w odpowiedzi skierowanej 
do wydziału kultury Prezydium rady narodowej w m. krakowie 
(z dnia 30 kwietnia 1962) stwierdza, że nie będzie się odwoływać 
od tej decyzji i pisze m.in.:

jeżeli mimo szczerego przywiązania do młodzieży i Grona 
nauczycielskiego liceum, którego rozwój sprawiał mi tyle rado-
ści, nie podjąłem starań o zezwolenie na drugą pracę to głównie 
dlatego, że widziałem jak ciężko byłoby mi − przy zdrowiu osła-
bionym dawniejszym przepracowaniem − pogodzić dyrekcję PlM 
ze zobowiązaniami wobec PwsM, zwłaszcza w związku z przy-
znaniem mi od 1.02.62 kierownictwa katedry Problematyki 
wychowania Muzycznego.
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w piśmie z Ministerstwa kultury i sztuki, które rieger otrzy-
mał w związku z zakończeniem pracy w liceum, czytamy m.in.:

Ministerstwo kultury i sztuki… składa obywatelowi serdeczne 
podziękowanie za jego długoletnią, sumienną i owocną pracę 
jako dyrektora, pedagoga i wychowawcy w szkolnictwie muzycz-
nym. (…) kierowane przez obywatela liceum Muzyczne stanęło 
w rzędzie najlepszych szkół w kraju.

adam rieger został zapamiętany przez dawnych uczniów 
liceum jako serdeczny przyjaciel młodzieży. Można tu przytoczyć 
m.in. wspomnienia śp. Bożeny otfinowskiej, córki wicedyrektora 
liceum, Bohdana Pytlińskiego, a także absolwentki tego liceum: 

liceum moich lat to cudowna atmosfera, którą kreowali wspa-
niali ludzie. najpierw w osobie samego dyrektora, adama riegera. 
niezwykle dobrego i uczynnego człowieka, obdarzonego wielo-
ma talentami, zawsze bardzo zajętego tysiącem pomysłów, idei 
i problemów… charakterystyczną cechą pana adama była jego 
niezwykła życzliwość i nigdy niegasnąca gotowość niesienia po-
mocy. Przede wszystkim nam, uczniom. jestem pewna, że wielu 
absolwentów liceum pana riegera tak właśnie go zapamiętało! 

państwowa wyższa Szkoła muzyczna

w albumie wydanym z okazji 75-lecia PwsM w 1963 roku, 
rieger przypomina powojenne dzieje i rozwój PwsM:

Uczelnia, jako kontynuacja konserwatorium towarzystwa Mu-
zycznego powstała już w roku 1945. Pierwszym rektorem był prof. 
zbigniew drzewiecki. zorganizowane zajęcia i wykłady odbywały 
się od początku roku akademickiego 1945/1946. formalne za-
twierdzenie uczelni przez Ministerstwo kultury i sztuki nastąpi-
ło 1 lutego 1946 roku (…). od początku istniały cztery wydziały 
(…). zapowiedzią przygotowywanej przez Ministerstwo kultury 
i sztuki reorganizacji wyższych szkół artystycznych było wpro-
wadzenie tytułów samodzielnych pracowników nauki: profesor 
zwyczajny, profesor nadzwyczajny, docent. Począwszy od grud-
nia 1955 r. pedagodzy PwsM, zakwalifikowani przez Centralną 
komisję kwalifikacyjną, uzyskują nominacje… w roku 1957 wpro-
wadzono pracę zespołową w postaci katedr. Początkowo powstaje 
siedem katedr, a w roku 1961/1962 przybywają trzy następne, 
w tym katedra Problematyki wychowania Muzycznego21. 

21 M. drobner, a. frączkiewicz, a. rieger (red.), 75 lat Wyższej Szkoły..., s. 43-71.
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adam rieger, który pracował w PwsM od 1947 roku, w lipcu 
1956 roku uzyskuje tytuł docenta i w 1962 zostaje kierownikiem 
katedry Problematyki wychowania Muzycznego, którą prowadzi 
aż do końca roku akademickiego 1978/1979. jak pisze tadeusz 
Przybylski:

katedra Problematyki wychowania Muzycznego kierowana przez 
świetnego pedagoga adama riegera rozpoczęła swoją działal-
ność od wypracowania metod nauczania muzyki w szkolnictwie 
ogólnokształcącym22. 

od 1 września 1963 roku rieger obejmuje również stanowi-
sko dziekana wydziału iV (wydział wychowania Muzycznego), 
poprzednio zajmowane przez stanisława wiechowicza. w tych 
latach prowadzi zajęcia z czytania partytur, nauki akompania-
mentu, fortepianu obowiązkowego, czytania a vista, metodyki 
gry fortepianowej, metodyki pracy naukowej. jest promotorem 
kilkunastu prac dyplomowych. Często są to rozprawy ambitne: 
na przykład, w 1975 roku prowadzi pracę magisterską jerzego 
sobeńki Poglądy Platona na wychowanie muzyczne i społeczną 
rolę muzyki na podstawie dialogu Państwo i Prawa, a wcześniej 
pracę joanny wittek Próba analizy indywidualnych stylów od-
twórczych muzyki Chopina na podstawie wybranych interpretacji 
Poloneza-Fantazji op. 61. Poświęca dużo czasu i wysiłku, by 
pomóc przyszłym magistrom.

Życzliwość i chęć pomocy młodzieży przejawia się zarówno 
w jego bezpośrednich kontaktach ze studentami, jak również 
w jego działalności w roli kierownika katedry i dziekana. w an-
kiecie dla akademii z 1986 roku pisze: 

jako kierownik katedry i zarazem dziekan starałem się przede 
wszystkim o stworzenie odpowiedniego „klimatu” koleżeństwa 
między studentami oraz w stosunku pedagogów do młodzieży 
i vice versa. 

niewątpliwie udało mu się stworzyć taką koleżeńską atmos-
ferę, o czym świadczą wypowiedzi dawnych współpracowników 
oraz absolwentów (por. część iii. wspomnienia).

dziekan rieger pragnął także zachęcić pedagogów zrzeszonych 
w katedrze wychowania Muzycznego do ściślejszej współpracy 

22 tadeusz Przybylski, Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie. Od średniowicza 
do czasów współczesnych, Musica iagellonica, kraków 1994, s. 107.
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i wymiany doświadczeń. zadanie to nie było łatwe, gdyż – jak pisze 
w sprawozdaniu z działalności katedry za rok 1969/1970 roku:

specyfika wydziału wychowania Muzycznego, tak wielokierun-
kowego, nie ułatwia pracy zespołowej członków katedry, gdyż 
każdy niemal z nich ma inne zainteresowania. dlatego starali-
śmy się o to, by tematyka naszych zebrań interesowała wszyst-
kich i zachęcała do podnoszenia kwalifikacji i unowocześniania 
metod. (...) zamierzamy kontynuować analizę programów i metod 
nauczania oraz próby przeszczepienia nowych zdobyczy dydak-
tyki ogólnej i współczesnych metod naukowych na teren wycho-
wania i szkolenia muzycznego23.

władze Państwowej wyższej szkoły Muzycznej w krakowie,  
początek lat siedemdziesiątych. adam rieger pierwszy z prawej

zawsze ciekaw nowinek z wszelkich dziedzin, w tym też pe-
dagogiki, wciąż tryska pomysłami, które mają służyć uspraw-
nieniu metod nauczania. jego idee mogły się pewnie wydawać 
czasem nieco ekscentryczne, choć często wyprzedzał swój czas. 
23 ten i następne cytaty pochodzą ze sprawozdań przedstawianych przez riegera 

z działalności katedry i wydziału wychowania Muzycznego oraz innych dokumen-
tów obecnie znajdujących się w archiwum akademii Muzycznej w krakowie.
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tak np. we wspomnianym sprawozdaniu czytamy, że pragnie 
zachęcić kolegów do podjęcia pod jego kierunkiem serii badań 
i eksperymentów dotyczących przeniesienia na grunt wydziału 
pewnych najnowszych tendencji w dydaktyce (nauczanie pro-
gramowane, przygotowanie materiałów do autodydaktyki, szer-
sze wyzyskiwanie pomocy audiowizualnych itp.) dowiadujemy 
się również, że rieger zorganizował zebranie swojej katedry oraz 
katedry teorii w lokalu wyższej szkoły Pedagogicznej, gdzie dr 
Berezowski zapoznał ich z różnymi rodzajami maszyn dydak-
tycznych, wyjaśnił ich konstrukcję i funkcjonowanie oraz moż-
liwości ich wykorzystania. idee te propagował również w szer-
szym gronie, np. w protokole z konferencji pedagogicznej z dnia 
18.03.1970 czytamy m.in, że:

dziekan adam rieger wspomina o możliwości zastosowania sys-
temu egzaminowania przy użyciu tabliczek Berezowskiego dla 
unowocześnienia naszej pracy i poleca kolegom do przeczytania 
Berezowskiego Maszyny dydaktyczne (1968) oraz świeżo wzno-
wioną książkę kupisiewicza O nauczaniu programowanym. 

na tym samym spotkaniu postuluje, aby zachęcać studentów 
do wyjścia poza ramy programu studiów i poszerzania swojej 
wiedzy przez korzystanie z dodatkowych środków edukacji, jak 
np. audycja telewizyjna Słuchamy i patrzymy, radiowe felietony 
waldorffa, prenumerata „Poradnika Muzycznego” itp.

dziekan rieger ze studentami iV wydziału, 1972
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Poglądy te wyraża nie tylko w gronie pedagogów, ale rów-
nież w kontaktach ze studentami, dbając o ich ogólny rozwój 
artystyczny i intelektualny. Popiera wyjazdy możliwie licznych 
grup studentów na ważne imprezy, takie jak „warszawska je-
sień”, zachęca ich do organizowania wyjazdów delegacji na 
sesje naukowe w innych ośrodkach (m.in. katowice, Cieszyn, 
Poznań) a także do przysłuchiwania się obradom sesji nauko-
wych organizowanych przez katedry edytorstwa i teorii. w roku 
akademickim 1977/78 jest opiekunem koła naukowego stu-
dentów wydziału iV i bierze udział w organizowanych przez nich 
imprezach (np. pokaz filmów o muzyce z jego objaśnieniami).

adam rieger ze studentami PwsM w krakowie, 1978

jako kierownik katedry i zarazem dziekan rieger jest obecny 
na bardzo wielu egzaminach semestralnych z różnych przed-
miotów i na wszystkich dyplomowych, szczególnie sekcji „a” 
iV wydziału (zob. sprawozdanie za rok 1977/1978), co ma istot-
ne znaczenie dla ujednolicania kryteriów ocen i obserwacji wyni-
ków nauczania. jak pisał: „staraliśmy się też kolegialnie o ujed-
nolicenie kryteriów ocen i wymagań, jednak przy jednoczesnym 
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zachowaniu «pluralizmu w podejściu metodycznym»”. już wcze-
śniej w Kronice Jubileuszowej z 1963 roku rieger podkreślał, że:

chociaż są przedmioty główne i poboczne, nie ma tu przedmio-
tów mniej ważnych i każdy w jakiś sposób jest niezbędny dla 
pełnego wykształcenia studenta.

Poza licznymi obowiązkami związanymi z funkcją kierownika 
katedry i dziekana, zarówno na terenie uczelni jak i poza krako-
wem (konferencje, zjazdy, narady w Ministerstwie, hospitacje szkół 
muzycznych na prowincji), dziekan rieger udzielał się też w in-
nych dziedzinach działalności PwsM. służy swoją znajomością 
języków w spotkaniach z muzykami z zagranicy, którzy odwie-
dzali uczelnię, a czasem sam inicjuje takie kontakty i spotkania. 
tak np. w sprawozdaniu za rok akademicki 1977/1978 czytamy: 
„w styczniu 1978 z inicjatywy kierownika katedry (tj. riegera) 
odwiedził nasz wydział (a) rewelacyjny wręcz chór amerykański 
Macalester College Choir”, a w innym sprawozdaniu wspomina 
o kilkakrotnych wizytach profesorów z nrd, które współorgani-
zował. Podtrzymywał kontakty z wykładowcami uczelni muzycz-
nych za granicą. Był członkiem delegacji wysłanej do czterech 
miast w nrd, gdzie obserwował zajęcia w średnich i wyższych 
szkołach muzycznych (m.in. w Berlinie w tzw. szkole specjalnej 
dla dzieci wybitnie uzdolnionych) i – jak pisze w ankiecie – „przy-
wiozłem cenne materiały i opracowałem szczegółowe sprawozdanie 
dla przewodniczącego delegacji prof. Śliwińskiego”. wirtuozowsko 
wywiązuje się z roli tłumacza na spotkaniu z nadią Boulanger 
w auli PwsM „florianka” w 1964 roku, ujawniając nadzwyczajną 
umiejętność symultanicznego tłumaczenia z różnych języków, co 
opisuje krzysztof Meyer (zob. część iii. wspomnienia). wygłasza 
prelekcje i wykłady, m.in. wykład inauguracyjny na otwarcie roku 
akademickiego 1959/1960 Wprowadzenie do lektury wybranych 
traktatów metodycznych 18 wieku (F. Couperina i C.Ph.E. Bacha) 
– ich znaczenie na tle epoki i aktualność dla nas. w kwietniu 1965 
roku jest jednym z organizatorów ogólnopolskiej sesji naukowej 
z udziałem muzyków, krytyków i socjologów, poświęconej prze-
mianom funkcji społecznej muzyki, na której wygłasza referat Rola 
i zadania Wyższych Szkół Muzycznych; organizuje wieczór wspo-
mnień w 10. rocznicę śmierci stanisława wiechowicza i uczestni-
czy w wielu innych wydarzeniach w akademii.
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spotkanie z nadią Boulanger w auli „florianka” PwsM w krakowie,  
tłumaczą adam rieger i zygmunt Mycielski, marzec 1964

list nadii Boulanger do adama riegera z 23.07.1964, po otrzymaniu od niego 
wiadomości o śmierci profesorów rutkowskiego i sztompki z wyrazami żalu, 
a także ciepłym wspomnieniem krakowskiego spotkania
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Studium edytorstwa muzycznego

adam rieger wchodzi w skład zespołu pedagogów, którzy 
powołali do życia studium edytorstwa Muzycznego. o powsta-
niu i działalności studium tak pisał tadeusz Przybylski:

studium edytorstwa Muzycznego powstało w roku 1966 w po-
wiązaniu z działalnością i potrzebami Polskiego wydawnictwa 
Muzycznego. studium zorganizował ówczesny dyrektor 
wydawnictwa, równocześnie pracownik naukowy PwsM doc. 
Mieczysław tomaszewski wspólnie z prof. prof.: j. Hoffmanem, 
e. Umińską, B. woytowiczem i a. riegerem. zaś jego pierwszymi 
wykładowcami w ramach tzw. wykładów zmiennych byli m.in. 
z. drzewiecki, j. ekier, t. wroński, z.M. szweykowski, j. stę-
szewski i inni.
Celem studium jest przygotowanie słuchacza do zawodu edytora 
muzycznego. Ma ono charakter studium podyplomowego (wyż-
szego zawodowego), stąd jego słuchaczy obowiązuje wcześniejsze 
ukończenie jednego z wydziałów akademii Muzycznej względnie 
muzykologii uniwersyteckiej. (...) nauka trwa 3 lata, z tym że 
ostatni rok jest poświęcony na przygotowanie i obronę pracy 
dyplomowej. wykształcenie muzyczne lub muzykologiczne słu-
chacza dopełniają przedmioty z zakresu: teorii, historii i prak-
tyki wykonawczej (interpretacji) oraz metodologii współczesnej 
muzykologii i nauk pokrewnych (…) Mimo nieprzyznania odręb-
nych uprawnień absolwentom, studium wzbudziło znaczne za-
interesowanie w środowiskach muzycznych i muzykologicznych 
w skali ogólnokrajowej. (...) krakowskie studium edytorstwa 
Muzycznego jako jedyne dotychczas i unikalne w skali światowej 
bywało chętnie wizytowane przez specjalistów zagranicznych, 
zaś jego programy nauczania na życzenie Ministerstwa kultury 
i sztuki zostały przekazane paru zaprzyjaźnionym ośrodkom za-
granicznym (Budapeszt, Moskwa, sofia).
Byli słuchacze studium (...) silnie zaznaczyli swoją obecność 
w życiu muzycznym kraju, a nawet i poza jego granicami. wielu 
z nich podjęło pracę w Polskim wydawnictwie Muzycznym i w in-
nych wydawnictwach muzycznych w kraju i zagranicą (wiedeń, 
londyn, nowy jork)24.

rieger był szczególnie predysponowany do prowadzenia zajęć 
na seM z uwagi na swoje wykształcenie muzykologiczne i dłu-
goletnie doświadczenie edytorskie, jako redaktor i współredak-
tor licznych wydań muzyki fortepianowej w PwM. wykładał na 

24 t. Przybylski, Z dziejów nauczania muzyki..., s. 172-173.
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seM do emerytury, był promotorem kilku prac dyplomowych. 
jego seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem studen-
tów. Urszula Gątkowska-węgrzyn wspomina np. fascynujące 
seminarium Cytaty Bacha z Bacha.

pedagogiczne Credo

adam rieger poświęcił wiele lat swego życia pedagogice mu-
zycznej, zarówno na stanowiskach kierowniczych w szkołach 
muzycznych wszystkich stopni, jak i jako wszechstronny nauczy-
ciel i wykładowca w różnych dziedzinach edukacji muzycznej. od-
niósł tu wiele sukcesów, ale nie udało mu się ziścić wszystkich 
marzeń, a w szczególności zrealizować projektu szkoły specjal-
nej dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, o jakiej śnił 
od młodych lat. już w czasie okupacji rozmyślał nad kształtem 
szkolnictwa muzycznego po wojnie. w liście do artura Malaw-
skiego (11.01.1944) pisał: 

Mam pewne pomysły, że uzdolnieni uczniowie powinni być wy-
sortowywani i choćby darmo uczeni, a inni powinni być szkoleni 
w sposób mniej nastawiony technicznie i na wirtuozostwo (któ-
rego osiągnąć nie mogą ani nie chcą), ale więcej na umuzykal-
nienie i wyrobienie ogółu światłych melomanów, chętnie w domu 
muzykujących… nazwałbym to metodą hodowli talentów i meto-
dą tworzenia odbiorców muzyki.

Po wojnie próbował zainteresować tym projektem odpowied-
nie władze, ale ówcześni decydenci kultury nie poparli go, być 
może obawiając się, że w młodej Polsce ludowej taka szkoła 
mogłaby zostać uznana za zbyt elitarną. dosyć to dziwne z uwa-
gi na fakt, że to właśnie w związku radzieckim rozwinęły się 
tego typu szkoły, dzięki czemu pojawiło się na estradach bardzo 
wielu młodych, utalentowanych muzyków regularnie zdobywa-
jących pierwsze nagrody na międzynarodowych konkursach.

Przez następne lata swojej działalności pedagogicznej i orga-
nizacyjnej w szkolnictwie muzycznym nie udało się riegerowi 
zrealizować projektu szkoły specjalnej, ale nigdy go nie zarzucił. 
Powrócił do niego wiele lat później i już jako dziekan wy-
działu wychowania Muzycznego w PwsM zainicjował dyskusje 
nad tym projektem na zebraniach zespołu pedagogów. w jego 
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zamyśle szkoła taka miałaby powstać pod egidą PwsM w krako-
wie, gwarantując zapewnienie uczniom najlepszych nauczycieli 
przedmiotów muzycznych, a także ogólnokształcących.

w styczniu 1965 wygłosił w warszawie na sekcji Muzycznej 
rady wyższego szkolnictwa artystycznego referat przedstawia-
jący projekt „szkoły specjalnej”, a następnie na zamówienie 
Ministerstwa kultury i sztuki opracował szczegółowy projekt 
takiej szkoły (por. Publikacje). wstęp do projektu szkoły talen-
tów rzuca ciekawe światło na poglądy riegera na zagadnienia 
szeroko pojętej edukacji muzycznej. Czytamy tam m.in.:

Celem szkoły specjalnej jest stworzyć optymalne warunki peł-
nego i wszechstronnego rozwoju wybitnie utalentowanych mu-
zycznie dzieci i młodzieży – przyszłych muzyków zawodowych 
w zakresie: osobowości i charakteru; zdolności i umiejętności 
muzycznych; ogólnego wykształcenia.

Przytoczony fragment pokazuje, charakterystyczne dla nie-
go,  h o l i s t y c z n e   pojmowanie procesu edukacji muzycznej, 
gdzie na pierwszym miejscu umieszcza kształtowanie osobowo-
ści i charakteru przyszłych muzyków.

o poglądach riegera na zagadnienia edukacji muzycznej mło-
dzieży dowiadujemy się także ze wspomnianej już pracy mono-
graficznej Marii Mazur. w wywiadzie jakiego jej udzielił w 1982 
roku wyraził swój stosunek do pedagogiki, nacechowany sporą 
dozą idealizmu:

wydaje mi się, że niesłusznie uważa się, iż profesor powinien 
kochać młodzież, a młodzież powinna szanować profesora. Może 
właściwiej byłoby odwrotnie: profesor powinien szanować ucznia, 
a wtedy uczeń na pewno będzie kochać swojego pedagoga.
jeśli zaś chodzi o samo podejście do pedagogiki muzycznej, to 
zawsze uważałem, że jest to jakaś radość i trzeba wszystko robić, 
aby tę radość z muzykowania, z cieszenia się pięknem muzyki 
rozbudować, rozwijać, aby broń Boże jej nie zabić przez zbyt me-
chaniczne stawianie wymagań takich, które ucznia zniechęcają. 
najważniejszą rzeczą jest uwrażliwienie ucznia na piękno 
muzyki, wtedy on sam bardzo szybko się zapala, entuzjazmuje, 
a z tego entuzjazmu wynika i chęć do pracy, a później chęć 
pokonywania trudności, które pedagog mu wskazuje…
i aby wykonanie dzieła miało wszystkie cechy swobody, lekkości 
i pięknego dźwięku – jak mawiał Mozart – niech temu co słucha 
wydaje się, że ten co gra w tej chwili to improwizuje. 
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Cała praca nad perfekcjonizmem, nad udoskonaleniem swojej 
techniki powinna być w celu sprostania realizacji piękna (…).
jeśli chodzi o szerzej pojętą pedagogikę, to ponieważ przez sze-
reg lat zajmowałem zwierzchnie stanowiska, czy to w szkole mu-
zycznej dla dzieci, czy to w liceum muzycznym, czy też w końcu 
w Państwowej wyższej szkole Muzycznej, zawsze za naczelny 
obowiązek – i to się łączy z moim credo pedagogicznym – uwa-
żałem stworzenie atmosfery koleżeństwa, zaufania i łatwości 
dostępu uczniów do pedagogów i pedagogów między sobą, jako 
wszystkich w służbie realizacji jednego ideału, to znaczy harmo-
nijnej współpracy dla osiągnięcia optymalnych wyników.
Muszę przyznać, że miałem wyjątkowe pod tym względem szczę-
ście i współpracowałem z ludźmi, którzy bardzo chętnie ustawia-
li się pod tym kątem do swej pracy pedagogicznej, a uczniowie 
bardzo dobrze to odczuwali. jeżeli jest miła atmosfera i wyraźna 
życzliwość idąca od „góry”, to wytwarza się pewne nieskrępowa-
nie, swoboda, która wyzwala naprawdę dobre wyniki25.

2. działalność w innych dziedzinach
Poza zaangażowaniem w organizowanie szkolnictwa muzycz-

nego i i ii stopnia oraz pracą pedagogiczną w PwsM, w latach 
powojennych adam rieger bierze również czynny udział w waż-
nych wydarzeniach życia muzycznego w kraju i w działalności 
niemal wszystkich organizacji skupiających artystów-muzyków 
i muzykologów.

zaraz po okupacji przystępuje wraz z innymi muzykami do 
stworzenia związku zawodowego Muzyków, w którym przez rok 
pełni funkcję sekretarza, a także prezesa zarządu okręgu kra-
kowskiego (w archiwum rodzinnym zachowały się notatki riegera 
z pierwszych zebrań zarządu, poczynając od lutego 1945). Bie-
rze udział w zebraniach i zjazdach, na których dyskutowano o roli 
muzyki w nowej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przed-
stawia swoje poglądy i sugestie dotyczące poprawy sytuacji 
szkolnictwa muzycznego i muzyków. tak np. w artykule Sejmik 
kulturalny w Krakowie z 1947 roku, relacjonującym spotka-
nie Ministra kultury i sztuki stefana dybowskiego z przedsta-
wicielami świata artystycznego krakowa, czytamy: 

Prezydent miasta H. dobrowolski po powitaniu zebranych udzie-
lił głosu mgr. a riegerowi… wygłosił on referat na temat roli 

25 Maria Mazur, Adam Rieger: zarys monograficzny..., s. 24-26.
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krakowa w życiu muzycznym Polski, przedstawiając dezyderaty 
świata muzycznego i poglądy na zasadnicze zagadnienia ruchu 
kulturalnego...26

w pierwszych latach po wojnie działa także w różnych ko-
misjach programowych, gdzie wygłasza referaty oparte na 
praktycznej znajomości problemów edukacji muzycznej dzieci 
i młodzieży. w marcu 1948 zostaje powołany na członka komi-
sji Programowej szkolnictwa Muzycznego Ministerstwa kultury 
i sztuki i opracowuje szereg programów dla szkół muzycznych. 
w tymże roku zostaje również członkiem komisji Muzykologicz-
nej Polskiej akademii Umiejętności (pismo z 14.05.1948), której 
przewodniczył prof. jachimecki.

w 1949 roku jest sekretarzem jury iV konkursu Chopi-
nowskiego, a do jego zadań należy m.in. sporządzanie protoko-
łów z narad jurorów. w tym samym roku, ogłoszonym rokiem 
Chopinowskim, bierze udział wraz z żoną w akcji upowszech-
niania muzyki Chopina występując w roli prelegenta na kilku-
nastu koncertach w warszawie, krakowie i wielu mniejszych 
ośrodkach.

Przez wiele lat adam rieger był członkiem, a przez kilka lat 
również sekretarzem rady naukowej towarzystwa im. fryderyka 
Chopina. kierował w krakowie „delegaturą” tifC-u, z siedzibą 
w mieszkaniu żony prof. jachimeckiego, gdzie również mieściła 
się bogata biblioteka muzyczna. w sprawozdaniu z działalności 
delegatury (z dn. 8.07.1965) czytamy m.in. o pracownikach wie-
lu instytucji muzycznych w krakowie, a także poza krakowem, 
którzy korzystali z tej biblioteki; o zebraniach, na które zapra-
szane były ważne osoby ze świata muzycznego i o dyskusjach 
na temat aktualnych spraw ruchu koncertowego, wydawnictw 
itp. organizowane były także rozmaite imprezy, m.in spotkanie 
z jarosławem iwaszkiewiczem na temat jego książki o Chopi-
nie, recitale M. koreckiej, r. smendzianki, prof. kameníkovej 
z Czech, prof. Pertile z włoch.

rieger był także członkiem Prezydium zarządu Głównego 
stowarzyszenia Polskich artystów Muzyków od początku jego po-
wstania w 1956 roku, a przez kilka lat (1965-1970) jednym z wi-
ceprezesów zarządu Głównego sPaM. Łączyło się to z częstymi 

26 Kraków jest dla całej Polski, „dziennik Polski”, 1947, nr 291, s. 3.
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wyjazdami do warszawy na zebrania, a w 1959 roku był również 
z ramienia sPaM w Budapeszcie.

„Ruch muzyczny”

osobnym rozdziałem jest jego współpraca z „ruchem Muzycz-
nym”, gdzie od pierwszego po wojnie numeru zamieszcza swoje 
artykuły i jest redaktorem stałego działu Z prasy zagranicznej 
(por. Publikacje). kiedy po ponad 8 latach przerwy, na fali 
popaździernikowej odwilży, dwutygodnik zostaje wskrzeszony, 
rieger mianowany jest w listopadzie 1957 zastępcą redaktora 
naczelnego, Bronisława rutkowskiego. w tym czasie w piśmie 
wypowiadali się wybitni muzykolodzy, krytycy i kompozytorzy, 
starając się nadrobić zaniedbania okresu „błędów i wypaczeń” 
i ukazać czytelnikowi polskiemu, tak długo odciętemu od tego 
co działo się na zachodzie, możliwie pełny obraz ważniejszych 
tendencji i wydarzeń w życiu muzycznym za granicą. we wstępie 
do pierwszego numeru „ruchu” (maj 1957) czytamy m.in.: 

dążąc do pełnej wymiany poglądów, rzeczowych sugestii, napra-
wy i uzdrowienia naszego życia muzycznego (...) wobec upadku 
polskiej krytyki i myśli teoretycznej (...) celem naszym jest odro-
dzenie pisarstwa muzycznego. 

rieger zamieszczał w tym okresie w „ruchu Muzycznym” 
artykuły m.in. o problemach szkolnictwa muzycznego, czy też 
wysoko ocenioną, obszerną recenzję z występu artura rubin-
steina w krakowie (por. Publikacje). funkcję zastępcy redakto-
ra naczelnego piastował do końca 1958 roku, a następnie był 
członkiem kolegium redakcyjnego, aż do przeniesienia redakcji 
z krakowa do warszawy w 1960 roku.

śladami kolberga

w lecie 1952 roku jako szef ekipy studentów z Łodzi i z war-
szawy rieger bierze udział w badaniach terenowych folkloru 
muzycznego w wielu miejscowościach na kurpiach. kierowana 
przezeń grupa zebrała tysiąc kilkaset melodii ludowych, nagra-
nych później przez pp. sobieskich dla zbiorów Państwowego 
instytutu sztuki. warunki pobytu na kurpiach były co najmniej 
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prymitywne. w liście do żony tak opisuje początek tej przygo-
dy: „Po przyjeździe tu śmieszną leśną kolejką, przesiedzieliśmy 
do 21-ej czekając na powrót proboszcza, w końcu rozeszli po 
chałupach na noclegi. Mój niezbyt udany, we dwójkę na podło-
dze na małej ilości siana”. Był to okres wakacji letnich i adam 
zdecydował się mimo wszystko sprowadzić tam żonę z trojgiem 
dzieci, włącznie z rocznym synkiem. Córki do dziś wspominają 
łóżka pełne pluskiew i chodzące po ścianach karaluchy. dopiero 
po trzech przeprowadzkach rodzina znalazła względnie godziwe 
lokum w ostrołęce. 

kurpiowska ekspedycja skłoniła go do zainteresowania się 
metodami indeksowania melodii i została uwieńczona opraco-
waniem rozprawy o zagadnieniach leksykalnego indeksowania 
melodii ludowych zamieszczonej w roczniku „lud”. wymyślił 
własny system, oparty na strukturze interwałowej początkowych 
dźwięków melodii, bez odnoszenia się do toniki, jak czyniono do 
tej pory. na tej zasadzie opracował indeks kartotekowy do około 
12000 polskich melodii, na którego wykonanie poświęcił wiele 
miesięcy. opracowane karty wypełniły 14 pudeł, które przesłał 
do Polskiego towarzystwa ludoznawczego w Poznaniu w 1963 
roku w celu wykorzystania dla reedycji Dzieł wszystkich oskara 
kolberga. w liście od redakcji Ptl (z maja 1963 roku) czytamy: 

w imieniu redakcji serdecznie Panu dziękuję za nadesłanie w/w 
kartoteki, która na współczesnym etapie pracy redakcji jest nam 
b. potrzebna (…) indeks zaczął już być wykorzystywany przez 
naszych współpracowników-muzykologów (…) serdecznie dzię-
kuję za ogrom wykonanej pracy.

wydaje się jednak, że ostatecznie system ten nie został 
zastosowany do wydania „dzieł wszystkich” kolberga (por. 
Publikacje).

polskie wydawnictwo muzyczne

dzieje Polskiego wydawnictwa Muzycznego sięgają pierw-
szych miesięcy powojennych. jak wspomina Mieczysław toma-
szewski, PwM zostało powołane do życia:

dzięki energii, wiedzy i doświadczeniu tadeusza ochlew-
skiego. dyrektor PwM-u zainicjował tuż po wojnie grupę serii 
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wydawniczych o charakterze pedagogicznym nazwanych „biblio-
tekami”. Prowadzenie Pedagogicznej Biblioteki fortepianowej 
powierzył zbigniewowi drzewieckiemu, jako najwyższemu auto-
rytetowi w sferze polskiej pianistyki (…) drzewiecki nie działał 
sam, lecz w zespole, który tworzyli inni znakomici pianiści i pe-
dagodzy. stanowili wspólnie jedność, która z biegiem lat niestety 
rozluźniła się (…) na początku działano we czworo: z. drzewiec-
ki, j. ekier, j. Hoffman i a. rieger. działano w poczuciu pełnej 
odpowiedzialności za przyszłość pianistycznych pokoleń, traktu-
jąc muzyczno-pedagogiczne edytorstwo za sprawę wielką. stąd 
repertuar proponowany polskim nauczycielom fortepianu miał 
charakter kompleksowy, obejmował wszystko, co było potrzebne 
− od gam i pasaży, po edycje klasyki światowej i ojczystej27.

w Polskim wydawnictwie Muzycznym w krakowie. 
od lewej: adam rieger, Bronisław rutkowski, nieznana osoba,  
stefania Łobaczewska, igor Bełza, tadeusz ochlewski, nelly Górska

współpraca „czwórki” uległa wkrótce rozluźnieniu z przy-
czyn zapewne praktycznych, gdyż najpierw ekier a później 

27 Mieczysław tomaszewski, Drzewiecki: edytor i krytyk muzyczny [w:] jerzy skar-
bowski, Maria szmyd-dormus, janusz zathey (red.), Zbigniew Drzewiecki we 
wspomnieniach uczniów i przyjaciół, akademia Muzyczna w krakowie, kraków 
1998, s. 47-48.
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i drzewiecki powrócili na stałe do warszawy. stąd większość 
wydawnictw późniejszych powstawało przy współpracy riegera 
z Hoffmanem lub z żoną.

jan Hoffman i adam rieger, wczesne lata powojenne

w swoich wspomnieniach napisanych z okazji 50-lecia 
powstania PwM (1995) adam rieger pisze:

jest rzeczą pewną, że jeśli − startując od zera! – PwM w krót-
kim czasie prześcignęło swoimi wydawnictwami słynne firmy za-
graniczne o olbrzymiej tradycji, to jest to zasługą ofiarnej pracy 
wszystkich pracowników. (...) Po raz pierwszy w historii powsta-
ły tak liczne polskie opracowania dzieł od dawna stanowiących 
„kanon” fortepianowego repertuaru pedagogicznego, a częściowo 
i koncertowego. wielokrotne wznawianie przez PwM tych pozycji 
świadczy o ich niesłabnącej przydatności. 

 w liście od redakcji PwM (z 28.10.1953) czytamy m.in.:
z okazji setnej pozycji P.B.f. wyrażamy Panu Profesorowi głę-
bokie uznanie i szczerą wdzięczność za pracę jego przy reali-
zacji wydawnictw Pedagogicznej Biblioteki fortepianowej. ze 
wszystkich serii P.w.M. ta właśnie jest może najważniejsza, naj-
potrzebniejsza (…) Praca redaktorów (PBf) stała się wzorem, 
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przykładem rzetelnej roboty, stała się przekazem muzycznej kul-
tury pianistycznej dla młodzieży. 

a w kartce z życzeniami z grudnia 1971 dyrektor ochlew-
ski napisał: „zawsze zachwycam się Pana żarliwością. nigdy nie 
było to nam bardziej potrzebne niż teraz”. większość utworów 
opracowanych przez adama riegera we współpracy z innymi 
redaktorami, szczególnie z janem Hoffmanem a także z żoną, 
jest do dziś regularnie wznawiana przez PwM. na tych zbiorach 
wykształciły się pokolenia muzyków. wychowankowie szkół 
muzycznych wszystkich stopni musieli się zetknąć z wieloma 
spośród kilkudziesięciu pozycji wydanych przez Pedagogiczną 
Bibliotekę fortepianową. 

adam rieger był również jednym z tych, którzy zachęcili 
j.M. smotera do opracowania książki na temat rzekomych 
listów fryderyka Chopina do delfiny Potockiej, wydanych przez 
Mateusza Glińskiego28. sam składa w PwM maszynopis obszer-
nej pracy Niektóre spostrzeżenia dotyczące „księgi” Pauliny 
Czernickiej i pracy Jerzego Marii Smotera na ten temat (por. 
Publikacje).

w egzemplarzu książki znajdującym się w bibliotece adama 
riegera, smoter wpisał dedykację: „kochanemu Panu Profesorowi 
adamowi riegerowi z wyrazami szczerej i serdecznej wdzięczno-
ści za życzliwe uwagi i pomoc przy przygotowywaniu tej książ-
ki (kraków, 4 października 1967)”, a w posłowiu „od autora” 
czytamy:

słowa podziękowania kieruję również do Pana Profesora 
adama riegera, którego przyjazne uwagi i propozycje zostały 
w pracy wykorzystane i przyczyniły się do wyjaśnienia wielu 
zagadnień.

doskonałe opanowanie języków obcych owocuje w 1975 
roku wydaniem przez PwM w jego tłumaczeniu dzieła alfreda 
einsteina Mozart – człowiek i dzieło (w tłumaczeniu polskim 
546 stron). Pracował nad tym tłumaczeniem bardzo długo, 
gdyż z właściwą sobie sumiennością porównywał nieustannie 
dwie wersje językowe, niemiecką i angielską, obie autoryzowane 
przez einsteina. ostatecznie w porozumieniu z dyrektorem PwM 

28 jerzy Maria smoter, Spór o „listy” Chopina do Delfiny Potockiej, Polskie wydaw-
nictwo Muzyczne, kraków 1967.
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postanowiono w wypadkach rozbieżności trzymać się w zasadzie 
wydania niemieckiego z 1947 roku (angielska wersja ukazała się 
dwa lata wcześniej). wydana ponownie w 1983 roku książka 
ta jest ważną pozycją o genialnym kompozytorze. Praca einste-
ina przybliża nam świat artystyczny Mozarta i wskazuje na jego 
związki historyczne, żywo odmalowuje tło epoki, odkrywa tajniki 
warsztatu geniusza.

stefan jarociński w posłowiu pisze:
Mozart einsteina nie potrzebuje rekomendacji. Mało jest mo-
nografii kompozytorskich, które by głębią i mądrością humani-
stycznego spojrzenia na osobowość artysty i jego dzieło wytrzy-
mywały porównanie z tą książką.

krzysztof Meyer mówi zaś o tłumaczu:
...fantastyczna wprost znajomość wielu języków obcych pozwa-
lała na stałe poszerzanie horyzontów. a my dzięki niej otrzy-
maliśmy piękne tłumaczenie monografii Mozarta pióra alfreda 
einsteina. 

konferencje, referaty, prelekcje

w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Profesor przejawiał 
dużą aktywność na konferencjach i sesjach naukowych – zarówno 
w kraju, jak i za granicą. a oto ważniejsze z tych wystąpień:

B r u k s e l a.  w styczniu 1966 na konferencji międzynaro-
dowej w Brukseli wygłasza dwa referaty w języku francuskim: 
(1) L’enseignement musical en Pologne („nauczanie muzyczne 
w Polsce”); (2) Les Lycées de musique en Pologne – Essai 
d’une synthèse de l’éducation musicale et générale („licea 
Muzyczne w Polsce – Próby syntezy wykształcenia muzyczne-
go i ogólnego”).

w obszernym sprawozdaniu z tej konferencji dla zarządu 
szkół artystycznych pisze, że w swoim wystąpieniu oma-
wiał „zasady i genezę struktury naszego szkolnictwa – oraz 
problematykę «szkół podwójnych» łączących wykształcenie 
muzyczne i ogólne” i dodaje: „przemyciłem też wiadomości 
o intensywności życia muzycznego u nas, o filharmoniach, or-
kiestrach symfonicznych, operach, o frekwencji na jesieniach 
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warszawskich i konkursach Chopinowskich”. zaznacza rów-
nież, że oba te teksty wywołały żywe zainteresowanie i dysku-
sje, a dodatkową korzyścią udziału w konferencji było nawią-
zanie zawodowych i osobistych kontaktów z organizatorami 
szkolnictwa muzycznego w różnych krajach europy, które 
mogą zaowocować dalszą wymianą poglądów na temat wy-
chowania muzycznego. istotnie w zachowanej korespondencji 
Profesora znaleźć można listy od kilku uczestników konferen-
cji w Brukseli wymienionych w sprawozdaniu. na temat tejże 
konferencji rieger wygłosił również kilka referatów, m.in. na 
zebraniach i zjazdach sekcji Pedagogów sPaM we wrocławiu, 
kielcach i krakowie.

M a r i a ń s k i e   Ł a ź n i e.   w sierpniu 1965 roku rieger 
zostaje wysłany przez radę naukową tifC jako członek dele-
gacji na festiwal Chopinowski w Mariańskich Łaźniach. jest 
tam obserwatorem konkursu Chopinowskiego dla młodych pia-
nistów czeskich i wygłasza odczyt na temat środowiska rodzin-
nego fryderyka Chopina (por. Publikacje). w 1971 roku przy-
jedzie ponownie do Mariańskich Łaźni jako gość Xii festiwalu 
Chopinowskiego. 

Xii festiwal Chopinowski w Mariańskich Łaźniach, 1971
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B a r a n ó w.   z inicjatywy krakowskich teoretyków i kompo-
zytorów, w latach siedemdziesiątych organizowane są spotka-
nia w Baranowie. adam rieger uczestniczył w nich wielokrotnie, 
a w roku 1977 wygłosił tam referat Autotranskrypcje Beethovena: 
pewne archetypy melodyczno-ekspresyjne; symbolika gwiaździ-
stego nieba, bogato ilustrowany przykładami muzycznymi. 
relacja Małgorzaty dziewulskiej opublikowana w „ruchu 
Muzycznym” oddaje zapewne najlepiej osobowość Profesora:

dzień czwarty rozpoczęty występem (bo był to prawdziwy występ) 
Profesora riegera, dzisiejszego kretzschmara29, jeżeli ktoś 
pamięta pierwszego nauczyciela adriana leverkühna. skąd wezmą 
się w przyszłości tacy profesorowie? (…) Mówił o motywie „nieba 
gwiaździstego” u Beethovena, trudno wyobrazić sobie teren 
bardziej grożący sentymentalną ogólnością. jak mówił! Śpieszył 
się, skakał jak wróbel na sznurku między pianinem a stolikiem 
z notatkami, jedną ręką grał, drugą trzymał w pogotowiu by co 
chwila patrzeć na zegarek, chichotał, nie kończył zdań. i wycho-
dził z tego jeden z najlepszych, jeżeli nie wręcz najlepszy referat 
spotkań. typ profesora, który nie wykłada lecz zaraża muzyką 
jak niebezpieczną chorobą. to już nie teoria, to twórczość, twór-
czość pedagogiczna: stwarzanie człowieka muzyki30. 

Baranów, 1977. od lewej: Marek stachowski, jan Hoffman,  
krystyna Moszumańska-nazar, władysław stróżewski, adam rieger

29 w powieści Doktor Faustus tomasz Mann stwarza postać doktora wendella 
kretzschmara, inspirującego i ekscentrycznego muzykologa i wykładowcy, nauczy-
ciela bohatera książki, kompozytora adriana leverkühna. Pierwowzorem tej postaci 
był Hermann kretzschmar (1848-1924), niemiecki muzykolog i pisarz.

30 Małgorzata dziewulska, Dziewięć dni na zamku, „ruch Muzyczny”, 1977, nr 24, s. 4.
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w a r s z a w a  (Gaetano Pugnani). w roku 1975 na kon-
wenium muzykologów włoskich i polskich w warszawie, adam 
rieger wygłasza referat w języku francuskim na temat odna-
lezionych przez siebie w krakowie kompozycji Gaetano Pu-
gnaniego (1731-1798): Deux compositions inconnues de Ga-
etano Pugnani dans les Bibliothèques polonaises: 1. Concerto 
pour violon et orchestre (copie faite par Jean Jacques Rousseau); 
2. „Zemir et Azor”, réduction pour le clavecin manuscrite (ballet). 

Koncert skrzypcowy D-dur Pugnaniego, odkryty przez riegera 
w Bibliotece Polskiej akademii nauk, uchodził za zaginiony. 
Profesor poświęcił wiele czasu na sprawdzenie autentyczności 
dzieła, nawiązując korespondencję w kilku językach z bibliote-
kami i muzykologami z różnych krajów. sporządził partyturę, 
opatrując ją szczegółowym komentarzem. kaja danczowska 
wspomina w rozmowie z Urszulą Gątkowską-węgrzyn z jaką 
pasją adam rieger dążył do wykonania tego koncertu:

Pamiętam, że byłam już na studiach, kiedy Profesor odkrył Kon-
cert Pugnaniego, był tym tak szczerze podniecony, chciał żebym 
się tego uczyła. siadał do fortepianu i grał ze mną i ja ćwiczyłam, 
uczyłam się tego Koncertu. Mówił: „skrzyknij kaja orkiestrę, od 
razu to nagraj, musisz to nagrać”. nie udało mi się skrzyknąć 
orkiestry, bo jestem nieprzedsiębiorcza. nie mam organizacyjnego 
talentu. i nie wykonałam tego koncertu. ale z tym fortepianem 
graliśmy i zachwyciliśmy się tym. i żałuję, że nie zrobiłam tego, 
o co tak bardzo prosił.

w wyniku starań profesora i jego kontaktów z prof. alberto Basso, 
muzykologiem związanym z turyńskim Conservatorio statale di 
Musica, koncert został wykonany w turynie 10 czerwca 1977 
roku na podstawie partytury sporządzonej przez adama riegera 
i przesłanej do prof. Basso wraz z komentarzem. krytyka wyso-
ko oceniła to dzieło jako posiadające wielką wartość artystyczną 
i historyczną. w trzy lata później rieger zamieścił w roczniku 
„Pagine” obszerny artykuł o tym koncercie i jego skomplikowa-
nych losach w Polsce31. zainteresował się również innym zapo-
mnianym dziełem Pugnaniego, Koncertem skrzypcowym A-dur, 
którego jedyna kopia zachowała się w Bibliothèque du Conservatoire 

31 a. rieger, Nieznane dzieło Gaetano Pugnaniego, Koncert D-Dur na skrzypce i orkie-
strę w odpisie Jean-Jacques Rousseau w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie, Polsko-włoskie materiały muzyczne, „Pagine”, 1980.
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royal w liège. krytycznej analizie tego utworu też poświęcił wiele 
czasu (por. Publikacje).

afisz koncertu radiowego w turynie, prawykonanie odnalezionego  
przez adama riegera Koncertu D-dur Pugnaniego, 10 czerwca 1977
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dopiero niedawno powtórnie zainteresowano się oboma 
koncertami. Prof. Gianluca la Villa z Uniwersytetu w ferrara, 
który zajmuje się m.in. wskrzeszaniem zapomnianych skar-
bów muzyki piemonckiej, zorganizował nagranie obu koncer-
tów w listopadzie 2014 we florencji, z udziałem skrzypka ro-
berto noferiniego i orkiestry nuove assonanze pod dyr. alana 
Magnatta freiles’a. nagranie to ukazało się pod szyldem firmy 
tactus pod koniec 2017 roku. Ci sami muzycy odegrali rów-
nież 2 kwietnia 2015 roku Koncert D-dur Pugnaniego w koście-
le santa Marie dei servi (lukka). koncertem tym zainteresował 
się również fabio salmeri z klasy prof. kabary (uczeń k. dan-
czowskiej) w akademii Muzycznej w krakowie, który w maju 
2018 obronił pracę doktorską pt. „nieznany koncert skrzypcowy 
Gaetana Pugnaniego i jego miejsce w dziejach światowej wioli-
nistyki”. w pracy tej wykorzystuje artykuł riegera z „Pagine” 
i ukazuje istotne znaczenie tego utworu w rozwoju klasycz-
nego koncertu skrzypcowego. fabio salmeri nagrał również 
Koncert D-dur Pugnaniego w lutym 2015 roku pod dyrekcją an-
drzeja kucybały. nagranie to jest dostepne na you tube.

Praca nad utworami Pugnaniego łączyła się z badaniem ma-
teriałów m.in. w języku włoskim, co skłoniło Profesora do po-
głębienia znajomości tego języka. w pozostawionej przez niego 
bibliotece znajdują się słowniki i podręczniki do nauki włoskie-
go, a także książki o muzyce i inne, a w archiwum domowym 
zachowała się korespondencja w tym języku. w drugiej poło-
wie lat siedemdziesiątych rieger kilkakrotnie odwiedza włochy 
i nawiązuje kontakty w świecie muzycznym, m.in. z profesorem 
Gastone Belottim32, znanym chopinologiem, z którym później 
utrzymuje bliski kontakt osobisty i listowny.

odczyty dla cudzoziemców

w latach siedemdziesiątych adam rieger prowadził wykłady 
z historii muzyki i kultury polskiej dla cudzoziemców, w ra-
mach szkoły letniej kultury i języka Polskiego Uniwersytetu 

32 Gastone Belotti (1920-1985) – chopinolog i krytyk muzyczny, autor trzytomowej 
biografii Chopin – l’uomo (1974) oraz obszernej monografii Chopin (1984), członek-
korespondent tifC, w 1972 roku otrzymał odznakę „zasłużony dla kultury 
Polskiej”.
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jagiellońskiego. Musiał to lubić jako urodzony pedagog, popu-
laryzator i poliglota.

inauguracyjny wykład (w języku angielskim) odbył się 27 lipca 
1968 w Collegium Maius. temat wykładu to Zarys dziejów muzyki 
polskiej, ilustrowany przykładami muzycznymi od Bogurodzicy 
do Lutosławskiego i Pendereckiego. od 1970 do 1978 roku pro-
wadzi każdego lata wykłady dla słuchaczy szkoły letniej, a także 
dla grup nauczycieli z różnych krajów europejskich w ramach 
współpracy z UnesCo.

wykłady, wygłaszane najczęściej w językach angielskim 
i francuskim, czasem również niemieckim, cieszyły się wielkim 
powodzeniem u słuchaczy i zachęciły ich do zakupów płyt z na-
graniami muzyki polskiej, jakie znaleźć można było wówczas na 
rynku (np. z serii Musica antiqua Polonica). w archiwum do-
mowym znajdują się listy od słuchaczy kursów letnich dzięku-
jących za ciekawe prelekcje, które rozbudziły w nich zaintereso-
wanie muzyką polską. 

sophie de Hillerin, uczestniczka kursu z francji pisze : „nous 
avons eu tous beaucoup de plaisir … à écouter vos cours pas-
sionnants. je vous envoie aussi toute ma gratitude” („Było dla 
nas wielką przyjemnością słuchanie Pańskich pasjonujących 
wykładów. Przesyłam wyrazy głębokiej wdzięczności…”). Podob-
nie dziękuje za prelekcje kilku uczestników z Usa, m.in. Helen 
loew z nowego jorku, która zachęca riegera do udostępnienia 
jego świetnych wykładów szerszemu gronu słuchaczy: „you are 
such an excellent lecturer that i think you deserve more audien-
ces such as the summer groups at Cracow!” (list z 4.01.1975), 
natomiast dr irena Vetulani (żona profesora adama Vetula-
niego) w liście z 12 sierpnia 1973 tak pisze o spotkaniu z ame-
rykańskimi uczestniczkami kursów letnich: „zapytałam o twój 
wykład, odpowiedź była entuzjastyczna… a siostra Clara Gro-
chowska zapewniła: «my to powiemy w fundacji kościuszkow-
skiej, że prof. rieger tak świetnie przedstawia swój temat»”. do 
listu dołączony jest również bilecik od dwóch uczestniczek. 
Clara Grochowska pisze: „your lecture was tremendous!” 
a dorothy demkovicz dodaje: „a wonderful representation of the 
Polish spirit”.
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klub dyskusyjny

Przez całe życie, mimo licznych zajęć i obowiązków zawo-
dowych, adam rieger zawsze starał się pogłębiać swoją wiedzę 
w różnych dziedzinach, niekoniecznie związanych z muzyką. 
z początkiem lat sześćdziesiątych zorganizował nieformalny 
klub dyskusyjny, do którego zaprosił swoich przyjaciół i zna-
jomych. Członkowie klubu spotykali się początkowo co miesiąc 
w mieszkaniach prywatnych, aby wysłuchać wykładu jednego 
z uczestników spotkań, a następnie dyskutować na poruszone 
tematy. Prelegentami byli w większości profesorowie uniwersy-
teccy. Głównym założeniem riegera przy organizowaniu klubu 
było przerzucenie pomostu między humanistyką a naukami 
przyrodniczymi i ten cel wpłynął na dobór uczestników spo-
tkań. Członkami klubu byli znani profesorowie Uniwersytetu 
jagiellońskiego, m.in. chemicy janina i józef Chojnaccy; fizyk 
jerzy janik i jego żona janina, chemiczka; botanik franciszek 
Górski, językoznawca tadeusz Milewski, socjolog Paweł rybic-
ki i kilkunastu innych wybitnych przedstawicieli świata nauki 
i kultury. sporadycznie zapraszane były inne znane postacie 
krakowskiej inteligencji; tak np. na jednym ze spotkań u p. Ma-
tyldy osterwiny, w marcu 1970 roku, prelegentem był jacek 
woźniakowski. tematyka obejmowała zagadnienia z dziedziny 
najnowszych badań z zakresu medycyny, fizyki, chemii, a także 
literatury, sztuki, filmu, muzyki, socjologii, itp. Czasami dodat-
kową atrakcją tych zebrań były występy zaproszonych muzyków 
(np. pianistki oli ablewicz czy skrzypaczki kaji danczowskiej). 
Pierwsze zebranie, na którym szeroko ceniony dziś neurobiolog 
jerzy Vetulani opowiadał o swoich podróżach po świecie, odbyło 
się we wrześniu 1962 roku w mieszkaniu riegerów. następne 
miały miejsce w mieszkaniach kolejnych uczestników. spotka-
nia odbywały się dość regularnie przez około 3 lata, potem bar-
dziej sporadycznie. o zebraniach klubu wspomina kilkakrotnie 
m.in. jan józef szczepański, długoletni sąsiad i przyjaciel rie-
gera, w wydanych ostatnio Dziennikach33. on sam wygłosił kil-
ka prelekcji, m.in. o apartheidzie w rPa i o swoich wrażeniach 
z pobytu w ameryce.

33 jan józef szczepański, Dziennik, tom iii, 1964-1972, wydawnictwo literackie, kraków 
2013, ss. 23, 31, 563.
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jak się niedawno okazało z materiałów udostępnionych 
przez iPn, klub riegera był przedmiotem zainteresowania sB, 
która podejrzewała, że jest on przykrywką dla działalności 
„wrogiej wobec Prl”. we wniosku zalecającym inwigilację ze-
brań klubu, funkcjonariusz sB podaje nazwiska członków klu-
bu i stwierdza:

wyż/wymienieni…organizują tajne zebrania, „klub” na wzór 
zebrań inteligencji w okresie okupacji, na których omawiane były 
sprawy polityczne i światopoglądowe. zebrania takie prowadził 
wówczas rieger.

założono nawet teczkę pod kryptonimem „trapez” z informa-
cjami uzyskanymi od tajnych współpracowników, z podsłuchów 
telefonicznych i obserwacji mieszkań członków klubu. funkcjo-
nariusze sB obserwowali m.in. mieszkanie prof. Chojnackiego 
w czasie jednego ze spotkań klubu, próbując zidentyfikować 
wchodzące tam osoby, a nawet usiłując zaglądnąć do mieszka-
nia przez okienko wychodzące na klatkę schodową! w teczce za-
wierającej materiały na temat klubu znaleźć można szczegółową 
analizę tematów wykładów i profilu ich uczestników, a nawet 
plany mieszkań, w których odbywały się zebrania. w jednym 
z raportów czytamy:

...osobą kierującą całością zebrań i mającą wpływ decydujący 
odnośnie wszelkich zmian i zaproszeń osób nowych (...) jest 
figurant adam rieger. Uczestnicy zwą go „naszym szefem” lub 
„naszym spontanicznym wodzem”.

inwigilację spotkań klubowych prowadzono przez około pięć 
lat. Potem sprawę zamknięto, gdyż służby specjalne doszły do 
wniosku, że spotkania „figurantów” to typowe zebrania towarzy-
skie, a nie grupa z programem politycznego działania. niemniej 
w podsumowaniu raportu o klubie funkcjonariusz sB stwier-
dza, że:

spośród osób zarejestrowanych w danej sprawie pozostawić 
należy w kartotece „elementu przestępczego i podejrzanego” 
kilku uczestników spotkań, w tym adama riegera.
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Nagrody i odznaczenia 

adam rieger nigdy nie należał do PzPr, ani do żadnej bezpo-
średnio z nią związanej instytucji, choć piastował przez dziesiąt-
ki lat kierownicze stanowiska, a to wymagało wówczas znacznej 
elastyczności i odwagi cywilnej. Ówczesne władze komunistycz-
ne nie mogły jednak nie docenić jego niewątpliwych zasług i raz 
po raz dawały temu wyraz, przyznając mu szereg odznaczeń. 
Można kwestionować władze, trudniej kwestionować zasługi. 
w trakcie długiej kariery przypadającej na te niewdzięczne cza-
sy, profesor otrzymał zatem m.in.:

1959 – złoty krzyż zasługi
1964 – krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski 
1965 – nagrodę Ministerstwa kultury i sztuki ii stopnia
1969 – odznakę zasłużonego działacza kultury
1973 – honorowy tytuł „zasłużony nauczyciel Prl”
1975 – krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski
1976 – nagrodę Ministerstwa kultury i sztuki i stopnia
1985 – Medal 40-lecia Prl
1988 – krzyż komandorski orderu odrodzenia Polski

w piśmie z akademii Muzycznej34, popierającym kandydaturę 
adama riegera do tego ostatniego odznaczenia i podpisanym 
przez ówczesnego sekretarza PoP PzPr oraz prorektora akade-
mii, czytamy m.in.: 

wszechstronność zainteresowań oraz szeroki zasięg doświad-
czeń pedagogicznych i artystycznych doc. riegera przyczynił się 
do podniesienia poziomu wychowania muzycznego w Polsce (…). 
docent adam rieger działał na wszystkich szczeblach szkolnic-
twa muzycznego oraz instytucji muzycznych naszego kraju (…) 
jako najbardziej kompetentny i oddany pedagog, świetny orga-
nizator i kierownik placówek muzycznych, edytor i naukowiec, 
szlachetny pasjonata oddany szeroko pojętym sprawom muzyki, 
wspaniały i prawy człowiek.

34 z dnia 22 iV1987 – archiwum akademii Muzycznej w krakowie, teczka osobowa 
316/P.
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3. adam i maria

nie sposób zamknąć relacji o życiu i dokonaniach adama 
riegera bez omówienia ogromnej roli, jaką w jego życiu odegrała 
żona, Maria Bilińska-riegerowa. Byli oboje bardzo młodzi, kiedy 
poznali się w konserwatorium towarzystwa Muzycznego. Połączy-
ła ich muzyka i przez prawie czterdzieści wspólnie przeżytych 
lat była może najsilniejszym spoiwem ich związku. adam miał 
niezachwianą wiarę w wielki talent żony, co na pewno było waż-
ne z uwagi na charakter Marii, z natury skromnej i nieśmiałej. 
jeszcze w czasie studiów w konserwatorium występowali czasa-
mi razem na koncertach organizowanych przez stowarzyszenie 
Muzyków Polskich, na których adam odgrywał rolę prelegenta. 
w Grodnie wystąpili wspólnie na koncercie, na którym Maria 
grała Koncert f-moll Chopina, a adam był dyrygentem. w ro-
ku Chopinowskim 1949 objechali wiele miejscowości w ramach 
akcji propagowania muzyki Chopina: adam wygłaszał słowo 
wstępne i objaśnienia do utworów wykonywanych przez żonę.

w okresie jej ożywionej działalności koncertowej, na przeło-
mie lat czterdziestych i pięćdziesiatych, był niejako jej impresa-
riem, prowadził korespondencję i załatwiał wszelkie formalności 
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dotyczące organizacji koncertów, dyskutował z nią na temat in-
terpretacji i repertuaru. wiele lat później, po jej przedwczesnej 
śmierci, wyrzucał sobie gorzko w pamiętniku, że przyjął wów-
czas aż dwa stanowiska dyrektorskie, w szkole podstawowej 
i liceum muzycznym, potwornie absorbujące i mało intratne, 
zamiast przez kilka lat „postawić wyłącznie na kartę jej kariery”, 
zadbać o zorganizowanie dalszych występów, również za grani-
cą, a „gdyby raz wypłynęła i zrobiła karierę – wszystko by się 
zwróciło i bylibyśmy zamożni i chyba szczęśliwsi”.

Gdy przestała koncertować, brał udział w jej sesjach nagra-
niowych w Polskim radiu. kiedy poświęciła się pracy pedago-
gicznej, chętnie przesłuchiwał jej uczniów przed egzaminami czy 
ważnymi popisami, często udzielając rad i wskazówek. oboje 
mieli całkowite wzajemne zaufanie do swojej intuicji i wrażliwości 
artystycznej i prawie zawsze zgadzali się w ocenie interpreta-
cji zarówno uczniów jak i pianistów, których występów słuchali 
wspólnie przez radio czy na koncertach. współpracowali również 
w opracowywaniu szeregu utworów na fortepian dla Polskiego 
wydawnictwa Muzycznego.

maria Bilińska-Riegerowa (1911-1969)

wszystko w niej było ze szlachetnego kruszcu – jej charakter 
i talent. wyjątkowe walory serca i umysłu, rzadkie połączenie 
subtelności i siły woli, jakaś wrodzona dystynkcja i prosto-
ta splatały się w harmonijną całość i w jej grze, i w ujmującej 
powierzchowności. 

Eugenia Umińska

Maria Bilińska urodziła się w rzeszowie 2 lutego 1911 roku. 
ojciec był literatem i pedagogiem, profesorem gimnazjum, mat-
ka zmarła przedwcześnie, osierocając trzynastoletnią Marię i jej 
młodszą siostrę irenę. jej talent objawił się bardzo wcześnie. 
naukę gry na fortepianie rozpoczęła u matki, biorąc następnie 
prywatne lekcje u jednego z uczniów sławnego egona Petriego, 
kazimierza Mirskiego, świetnego pedagoga, który był później 
profesorem m.in. wojciecha kilara. ten ostatni tak go wspomi-
nał: „Była to niesłychanie barwna postać (…) pisywał do pierw-
szych numerów «ruchu Muzycznego» świetne korespondencje 
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muzyczne z rzeszowa. określiłbym go mianem człowieka 
zachodu (...)”35. już w roku 1924 Maria daje pierwszy publicz-
ny występ, wykonując w rzeszowie z towarzyszeniem orkiestry 
Koncert c-moll kV 491 Mozarta. w roku 1928 rozpoczyna studia 
w konserwatorium towarzystwa Muzycznego pod kierunkiem 
zbigniewa dymmka i po pięciu latach uzyskuje dyplom z naj-
wyższym wyróżnieniem (medal srebrny), podobnie jak kilka lat 
wcześniej adam rieger. jako studentka konserwatorium wystę-
puje często na koncertach uczniów, wykonując bardzo trudny re-
pertuar, np. szymanowskiego Serenadę Don Juana, Koncert b-moll 
Czajkowskiego czy Koncert A-dur liszta.

35 wojciech kilar, Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem przeprowa-
dziła Klaudia Podobińska i Leszek Polony, Polskie wydawnictwo Muzyczne, kraków 
1997, s. 13.
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w tym czasie poznaje w konserwatorium adama riegera, 
za którego wychodzi za mąż w 1936 roku. ważne dla rozwoju 
jej osobowości artystycznej są lata 1933-1936, kiedy uczest-
niczy w kursach mistrzowskich słynnego pedagoga edwarda 
steuermanna, ucznia arnolda schönberga, dojeżdżającego 
z wiednia do krakowa (na te same kursy uczęszcza jej przyszły 
mąż adam). Po wyjeździe steuermanna do stanów zjedno-
czonych, kontynuuje studia w konserwatorium w warszawie 
w klasie zbigniewa drzewieckiego, który w swych wspomnie-
niach pisze o niej tak:

Pianistką o dużym polocie i wielkim odczuciu artystycznym była 
Marysia Bilińska, którą odziedziczyłem po edwardzie steuermannie. 
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zdawała ona dyplom w mojej klasie warszawskiej i pamiętam, że 
jej dużym osiągnięciem było wykonanie Sonaty op. 111 Beethove-
na i całego poważnego programu dyplomowego36.

Prof. edward steuermann z uczniami, drugi od prawej adam rieger,  
obok Maria Bilińska, kraków

dyplom Państwowego konserwatorium Muzycznego w warsza-
wie uzyskała w trybie eksternistycznym w roku 1937. w tymże 
roku wzięła udział w iii Międzynarodowym konkursie im. f. Chopina 
w warszawie i otrzymała dyplom honorowy, co przy bardzo silnej kon-
kurencji było poważnym sukcesem.  w jury zasiadały takie sławy, jak 
wilhelm Backhaus, emil sauer i Harry neuhaus, a pierwsze trzy na-
grody zdobyli: jakub Żak, róża tamarkina i witold Małcużyński.

36 zbigniew drzewiecki, Wspomnienia muzyka, Polskie wydawnictwo Muzyczne, 
kraków 1971, s. 141.
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konkurs Chopinowski, warszawa 1937

w roku szkolnym 1938/1939 uczyła w instytucie Muzycz-
nym w Grodnie, gdzie także występowała publicznie, m.in. wy-
konując z orkiestrą w czerwcu 1939 Koncert f-moll Chopina 
(dochód przeznaczony był na fundusz obrony kraju). Była już 
wówczas matką jednej córeczki; druga przyszła na świat w la-
tach okupacji. Mimo ciężkich warunków, w okresie wojny wy-
trwale pracuje nad swoją techniką i poszerzeniem repertuaru, 
korzystając m.in. ze wskazówek jana Hoffmana, ucznia egona 
Petriego i przyszłego rektora akademii Muzycznej w krakowie. 
ale lata okupacji to również konspiracyjne koncerty, na których 
grywała najczęściej wyklętego przez hitlerowców Chopina. Maria 
Bilińska-riegerowa dała w sumie ok. trzydzieści koncertów (nie 
wszystkie zostały odnotowane), występując co najmniej kilkana-
ście razy w krakowie i trzykrotnie w warszawie, raz na tajnym 
recitalu, a dwa razy publicznie, w tzw. kawiarni Bolesława 
woytowicza na nowym Świecie, gdzie pod pretekstem „kawiar-
nianej muzyki” (tolerowanej przez niemców) występowali znani 
polscy artyści w poważnym repertuarze. ostatni raz grała tam 
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z końcem maja 1944 roku, a koncert zaplanowany na 29 czerw-
ca 1944 został odwołany z powodu działań wojennych.

już w parę miesięcy po wyzwoleniu krakowa, 12 kwietnia 
1945 daje w filharmonii pierwszy recital chopinowski. 

jej rubata i dowolności są niewielkie i nie wykraczają poza 
granice dobrego smaku muzycznego. Posiada piękną technikę 
palcową, świeży dźwięczny ton i niewątpliwy, rasowy tempera-
ment pianistyczny,

pisał znakomity krytyk stefan kisielewski. Powojenne pięcio-
lecie to okres nadzwyczaj ożywionej działalności koncertowej. 
nazwisko krakowskiej pianistki pojawia się na afiszach nie-
mal wszystkich polskich filharmonii i ważniejszych placówek 
muzycznych. jeździ po kraju, wykonując m.in. Koncert A-dur 
liszta, Koncert c-moll Mozarta, Andante Spianato z Wielkim 
Polonezem Es-dur op. 22, Rondo à la Krakowiak F-dur op. 
14 i Koncert f-moll Chopina, a jej partnerami są czołowi dy-
rygenci, jak wodiczko, Panufnik, Malawski, rowicki, wisłocki 
czy Mierzejewski.

znani krytycy nie szczędzą pochwał: „spośród młodszej 
generacji muzyków zajmuje ona bezsprzecznie jedno z czoło-
wych miejsc. doskonałe wczucie się w żywioł muzyki Chopi-
na, piękne uderzenie...” (jerzy jasieński); „...duża technika, 
doskonałe oktawy, zdrowe podejście do fortepianu, świetna 
pedalizacja... zachwycona publiczność wymusiła szereg bi-
sów” (f. dąbrowski); „...wyrównana technika palcowa, jasno 
brzmiące oktawy, akordy i pasaże, doskonała pamięć muzycz-
na i wyjątkowa pewność gry łączą się z opanowaniem rytmicz-
nym, wyraźną frazą i plastyczną dynamiką... bliski kontakt 
z publicznością... owacyjne oklaski” (r. Heising); „...jest pia-
nistką dużej klasy, ma piękne, czyste i mocne uderzenie...” 
(j. kott).

wydarzeniem było polskie prawykonanie w roku 1950, 
w krakowie, a potem w katowicach i w warszawie, III Kon-
certu fortepianowego Bartóka. Maria Bilińska-riegerowa „po-
trafiła wejść we właściwą tej kompozycji atmosferę” (s. Ło-
baczewska), choć nigdy wcześniej nie słyszała jej wykonań. 
s. kisielewski pisał, że „imponuje spokojem, opanowaniem 
technicznym i dynamicznym «męskiej» raczej partii oraz 
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dobrze skrystalizowaną interpretacją”. w. Żuławski zachwy-
cał się jej „inteligencją, muzykalnością i perlistą techniką”, 
a M.j. Michałowski ocenił ją jako „pianistkę poważnego for-
matu, dojrzałą duchowo, dysponującą techniką pianistyczną 
o nie często spotykanej klarowności, pewności i pięknym to-
nie. oklaskiwana gorąco wykonała artystka na bis Sztuczne 
ognie debussy’ego i Nokturn Chopina”.

dawała też w wielu miastach recitale solowe. w roku Cho-
pinowskim 1949 kilkanaście razy grała dla słuchaczy w świe-
tlicach robotniczych, uczestniczyła w występach kameralnych 
z e. Umińską, s. Mikuszewskim i j. Mikulskim, grając m.in. 
sonaty francka, Chopina i Beethovena. jej obszerny repertuar 
sięgał od Bacha i klasyków wiedeńskich, poprzez romantyków 
i Brahmsa, do impresjonistów (debussy, ravel) i muzyki współ-
czesnej (szymanowski, Bartók, lutosławski); zawierał też wiel-
kie formy, jak ostatnie sonaty Beethovena, Sonaty h-moll liszta 
i Chopina, Etiudy symfoniczne schumanna.
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znakomite recenzje drzemały aż do jej śmierci w szufladzie, 
nigdy ich nie wyzyskała dla reklamy. Po roku 1950, ze wzglę-
du na trudne warunki materialne i zmianę sytuacji rodzinnej 
(urodził się syn), zmuszona była zresztą znacznie ograniczyć 
występy, za wyjątkiem audycji radiowych. dla Polskiego radia 
nagrywała bardzo często. Miała dużą umiejętność koncentra-
cji i z reguły wystarczało jedno „podejście”. w studio radiowym 
utwory lub poszczególne części grała w całości, nigdy nie od-
wołując się do techniki montażu. Był to niestety okres w dzie-
jach nagrań szczególnie niewdzięczny. Używano taśm marnej 
jakości i zapisany dźwięk ulegał dość szybko nieodwracalnym 
zniekształceniom. jedynym ratunkiem było częste kopiowanie 
taśm, co ze względów oszczędnościowych ograniczono do mini-
mum. w rezultacie zmazaniu lub zniszczeniu uległa zdecydowa-
na większość nagrań: przepadły m.in. wspaniałe Etiudy symfo-
niczne schumanna, świetna interpretacja Bagatel Beethovena, 
czy też utwory francuskich impresjonistów. 

w latach pięćdziesiątych Maria Bilińska-riegerowa w pełni 
odkryła w sobie drugie powołanie: okazało się, że jest urodzo-
nym i zamiłowanym pedagogiem. Miała już w tej materii pew-
ne doświadczenie, gdyż przed wojną uczyła w roku szkolnym 
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1934/1935 we włocławskiej szkole Muzycznej im. f. Chopina, 
później przez rok w instytucie Muzycznym w Grodnie, za oku-
pacji dawała lekcje prywatne, po wojnie miała uczniów w Pań-
stwowej niższej szkole Muzycznej i w latach 1945-1948 była 
asystentką prof. jana Hoffmana w PwsM. zrezygnowała z tej 
posady, nie będąc w stanie pogodzić ze sobą wszystkich obo-
wiązków pedagogicznych, rodzinnych (miała już wtedy dwie có-
reczki) oraz intensywnej w tym czasie działalności koncertowej. 
dawała też lekcje prywatne, m.in. wojciechowi kilarowi, który 
dzięki rekomendacji prof. Mirskiego trafił po wojnie do domu 
riegerów w krakowie, gdzie zamieszkał w 1947 roku:

Będąc w krakowie, uczyłem się u śp. pani riegerowej, która 
była wspaniałym pedagogiem, czyniłem nawet postępy, ale zatru-
ty przez Mirskiego bakcylem komponowania, właściwie coraz 
bardziej oddalałem się od fortepianu...37

w latach 1953-1969 Maria Bilińska-riegerowa uczyła w li-
ceum Muzycznym w krakowie na godzinach kontraktowych, spo-
radycznie w Średniej szkole Muzycznej, a w latach 1964-1969 
ponownie w PwsM, od 1967 roku aż do śmierci na etacie star-
szego wykładowcy. jej uczniami byli m.in. Barbara Buczek, zmar-
ła w 1993 roku pianistka i kompozytorka, Marian rybicki, ceniony 
w Paryżu profesor fortepianu, Bronisława kawalla, wybitna pia-
nistka i profesor akademii Muzycznej w warszawie czy też joanna 
wittek, pianistka-kameralistka, adiunkt akademii Muzycznej 
w krakowie. napisał później do niej krzysztof droba:

Ów wielki wpływ Pani Profesor (dziś to widzę jasno!) był natury 
etyczno-artystycznej. Przede wszystkim uczyła mnie Pani 
Profesor niechęci do fałszu, pozoru (tzw. „efektowność”, płyt-
kość, łatwizna), a zamiłowania do Prawdziwej sztuki, do Pięk-
na. stała się Pani Profesor dla mnie wzorem Człowieka artysty 
w najgłębszym rozumieniu tych dwóch pojęć. i to był ów prezent 
i największa wartość dla mnie w tych latach licealnych38.

37 w. kilar, Cieszę się darem życia..., s. 17.

38 krzysztof droba, teoretyk muzyki, krytyk, pedagog – od studiów związany z akademią 
Muzyczną w krakowie (wydział kompozycji, dyrygentury i teorii Muzyki), organizator 
festiwali muzycznych, autor wielu prac o muzyce współczesnej, odznaczony licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami. w latach 1960-1965 był uczniem w Państwowym liceum 
Muzycznym w klasie fortepianu Marii Bilińskiej-riegerowej (dyplom z wyróżnieniem).
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z przedziwną intuicją wyczuwała źródło trudności, z którymi 
uczeń się borykał, ułatwiała ich pokonanie przykładem własnej, 
swobodnej gry i oszczędnymi a celnymi wskazówkami. Uczy-
ła dbałości o piękno i barwność dźwięku, o logikę konstrukcji, 
o własny indywidualny wyraz39.

„wewnętrzne skupienie, ogromna skromność, niemal dziew-
częca nieśmiałość...” − mówiła o swej ukochanej profesorce 
joanna wittek w audycji wspomnieniowej w Polskim radiu:

...a równocześnie emanowała z niej jakaś wewnętrzna siła, bo-
gactwo odczuwania muzyki. Uczyła prawie bez słów, niemal „me-
tafizycznie”, odczuwało się po prostu swego rodzaju wewnętrz-
ny dyktat, że coś należy wykonać tak, a nie inaczej. Podsuwała 
wspaniałe rozwiązania czysto „klawiaturowe”. samo położenie 
ręki na instrumencie było niezwykle sugestywne, od razu otwie-
rające drogę do rozwiązania problemu. z fascynacją patrzyliśmy 
na te ręce, dobywające cudowny, bogaty dźwięk: zwinne, spraw-
ne, szalenie spokojne. dźwięki od razu „mówiły”. Pedagogiem 
była szalenie wymagającym artystycznie, lecz nigdy nie podnosi-
ła głosu. Miłość do muzyki, którą nam przekazywała, zmuszała 
wszystkich do skupienia. nie było powodu, by ktoś „dostawał po 
łapach”, wystarczało co najwyżej spojrzenie pełne zawodu.

Po raz ostatni wystąpiła publicznie, z towarzyszeniem orkie-
stry 5 kwietnia 1963 roku, w rodzinnym rzeszowie; dyrygował 
andrzej Cwojdziński. zagrała ten sam Koncert c-moll Mozarta, 
którym niegdyś debiutowała w rzeszowie w wieku 13 lat. w dal-
szym ciągu nagrywała jeszcze w Polskim radiu, wraz z mężem 
adamem opracowała też wiele utworów fortepianowych dla Pol-
skiego wydawnictwa Muzycznego. wydania te są nadal regular-
nie wznawiane. z garstką ostatnich uczniów pracowała nieprze-
rwanie, nawet w okresie długiej i ciężkiej choroby. według słów 
e. Umińskiej:

jako artysta i jako pedagog osiągnęła pełną dojrzałość i myślę, 
że stanęła na progu szczególnie owocnego okresu swego wytężo-
nego życia; przedwczesna jej śmierć zabrała młodzieży serdecz-
nego przyjaciela....

zmarła 25 lutego 1969 w krakowie.

39 eugenia Umińska, [wspomnienie pośmiertne], „dziennik Polski”, 1969, nr 58.
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muzyczne zmartwychwstanie

w roku1995 rodzinie udało się wydać we francji na własny 
koszt płytę kompaktową, zawierającą niemal wszystkie ocalałe 
nagrania Marii Bilińskiej-riegerowej. większość znajdujących się 
na niej utworów nagranych zostało w studio s1 Polskiego radia 
w warszawie 19 maja 1959 roku, za wyjątkiem kilku nagranych 
w studio Pr w krakowie w latach 1952-1953. Płyty nie udało się 
niestety wprowadzić na rynek, mimo szalenie przychylnych recen-
zji. w „ruchu Muzycznym” józef kański pisał o niej tak40:

ogromna kultura i elegancja frazy w serii Mazurków Chopina, 
piękny dźwięk w jego Barkaroli i Fantazji f-moll oraz perlista 
technika i wirtuozowski polot w rzadko grywanym młodzieńczym 
Polonezie gis-moll, stylowość wykonania walczyków schuberta 
i romantycznego Nokturnu G-dur fielda, techniczna maestria 
w Toccacie debussy’ego i Etiudzie Ges-dur szymanowskiego, fan-
tazyjność interpretacji w jego Serenadzie Don Juana – dają ob-
raz niepospolitego artyzmu. (...) dzisiaj artystka tej miary byłaby 
zapewne podziwiana na estradach świata; szkoda, że wypadło 
jej działać w czasie dla międzynarodowych kontaktów raczej nie-
przychylnym, no i – że tak niewiele po niej pozostało.

a w obszernej recenzji Bohdan Pociej pisze:
od pierwszego słuchania tej płyty było dla mnie jasne, że mam do 
czynienia z interpretacją wybitną, stylem gry wysoko ponad prze-
ciętną miarę. Poddaję się więc sugestii tej gry, daję się przeniknąć 
muzyce, dostrajam swój puls wewnętrzny do jej pulsu, przenika 
mnie jej ruch, porusza rytm, utożsamiam się wprost z f o r m ą 
muzyki konkretyzowaną w nagraniu. doznanie podobne, jak 
w przypadku innych wielkich wykonawców muzyki fortepianowej, 
takich mistrzów zwłaszcza, jak Gieseking, schnabel, kempff – bo 
do ich sztuki mógłbym styl gry Marii Bilińskiej-riegerowej wstępnie 
porównać. a poprzez muzykę, w muzyce, udziela się mocna osobo-
wość artystki. (...)
znana, uznana, doceniona za życia Maria Bilińska-riegerowa po 
swej przedwczesnej śmierci nie doczekała się najmniejszej bodaj 
notki w dwu naszych czołowych encyklopediach Muzycznych (wie-
lotomowej – PwM, jednotomowej – Pwn), choć wielu pomniejszych 
rangą muzyków na takie notki sobie zasłużyło.
jak grała? Czy lepiej: jak gra? albowiem magia sztuki nagrań 
zdolna jest czas przeszły przemieniać w teraźniejszość. Co jest istotne 
w jej sztuce interpretacji, stylu gry? Ujmijmy to w punktach.

40 j. kański, „ruch Muzyczny”, nr 22 z dnia 29 X 1995, s. 41
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Mocne poczucie  f o r m y  – czyli całości integralnej i organicznej 
– w jej dwu zasadniczych wymiarach: poziomym (rozwój w cza-
sie) i pionowym (struktura harmoniczna i polifoniczna). związa-
ny z tym wyostrzony zmysł muzycznej dramaturgii, dramatur-
gicznego rozwoju.

niezwyczajna zdolność prowadzenia i rozwijania m e l o d i i 
(śpiewu instrumentalnego) – wyrazistej, pełnej, soczystej, eks-
presyjnej (dziś nazwalibyśmy to może szczególnym uwrażliwie-
niem na wymowność muzyki, na muzykę jako mowę dźwięków).
równoważność i współgranie pianistycznego temperamentu 
i dyscypliny.
emanująca z gry, w kreowaniu formy, wewnętrzna siła muzyki. 
styl tej gry bardziej mi się zdaje klasyczny niż romantyczny. kla-
syczny – w głębokim sensie (wchłaniającym także „romantyzm”) 
pełnej dojrzałości. jest to gra mądra, rozumiejąca, zawsze świa-
doma swych źródeł i korzeni w różnych stylach muzyki.
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trzon repertuaru płyty stanowią utwory Chopina. tutaj Maria 
Bilińska-riegerowa jawi się jako interpretatorka Chopinowskie-
go stylu z rzędu najwybitniejszych. (w poprzednich „notatkach” 
pisałem o mym upodobaniu w grze starych mistrzów chopini-
styki. Maria Bilińska-riegerowa, o pokolenie od nich młodsza, 
przecież z tej linii się wywodzi). wspaniale wyczuwa romantycz-
ny idiom muzyki, w jego wymiarze wielkim, Chopinowskim, jak 
i w pomniejszym, ówczesnej muzyki popularnej, salonowej (Nok-
turn fielda, Walce schuberta). ale jej interpretacje Chopinowskie 
wzbogacone są jakby – sonorystycznie – doświadczeniem dwóch 
ważnych po-romantycznych stylów fortepianowych: debussy’ego 
i szymanowskiego. zapis gry na starych taśmach nie przekazuje, 
bo przekazać nie jest w stanie, wszystkich walorów dźwiękowej 
kolorystyki. ale przecież i ów niedoskonały zapis daje zakoszto-
wać smaku interpretacji kongenialnej – w grze artystki szczegól-
nie wyczulonej na nową po-romantyczną materię brzmienia, na 
nową sonorystyczną harmonikę, i na inne, odmienne od roman-
tycznego, kształtowanie substancji dźwiękowej.
fragmenty, okruchy wielkiej sztuki interpretacji pianistycznej... 
Cała ogromna reszta pozostaje we wspomnieniach tych, któ-
rzy grę artystki słyszeli za jej życia. a ci, którzy jej nie słyszeli 
przed laty i takich wspomnień nie mają, mogą tylko domniemy-
wać jak grała: Mozarta, Beethovena, Brahmsa... ja zaś jestem 
szczególnie ciekaw jej interpretacji Bacha. na pewno i one były 
kongenialne, zważywszy na szczególne predylekcje artystki do 
gry polifonicznej i czułość na plastykę oraz przejrzystość nawet 
najbardziej „gęstej” fortepianowej faktury...41

zwietrzałe nieco taśmy, mimo technicznej obróbki, w nie-
wielkim tylko stopniu wymierzają sprawiedliwość pianistce 
w tym, co było może jej głównym atutem, tak często podkre-
ślanym przez recenzentów: niezwykłym, czystym i soczystym 
dźwiękiem. ale nagrania te dają pojęcie o jej sztuce interpre-
tacji. obce jej było wszelkie efekciarstwo i emocjonalny ekshi-
bicjonizm, naturalnym biegiem rzeczy stroniła też od muzyki, 
w której uczucia są „na wierzchu”. w jej grze odnajdujemy 
stopienie w jedność pierwiastków lirycznych, dramatycznych, 
wirtuozowskich; śpiewność kantyleny i całkowite panowanie 
nad techniką; pietyzm wobec tekstu, powściągliwość eks-
presji, oszczędne rubato a jednocześnie naturalną giętkość 
i swobodę.

41 Bohdan Pociej, Muzyczne zmartwychwstanie, „tygodnik Powszechny”, nr 47, 
23 Xi 1997.
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Po otrzymaniu płyty, w styczniu 1997 roku wojciech kilar 
pisał w liście do adama riegera:

to naprawdę niezwykłe wzruszenie, ta muzyka, która w cudow-
nych kreacjach Pani Marii jest rzeczywiście Muzyką, te wspo-
mnienia, tak dawne, a nagle bliskie, jakby wczorajsze, z moich 
krakowskich czasów, w których tak naprawdę zadecydował się 
mój los artystyczny, ta ulica, ten dom, Pani Maria, Pan, dzieci... 
Mój Boże, smutno, ale jakiś piękny ten smutek.

wszystkie zachowane nagrania Marii Bilińskiej-riegerowej 
są obecnie dostępne w internecie na youtube.

4. ostatnie lata
w październiku 1979 roku adam rieger kończył 70 lat i po 

zakończeniu roku akademickiego mógł przejść na emeryturę. 
nie zamierzał jednak wycofać się z pracy pedagogicznej, a tak-
że planował dalsze prace wydawnicze, tłumaczenia itp. niestety 
z początkiem tego roku miał problemy z sercem (angina pectoris) 
i musiał wziąć urlop zdrowotny, a kiedy zdiagnozowano u nie-
go stan przedzawałowy wylądował w szpitalu na oddziale kar-
diologii prof. szczeklika, a potem w sanatorium w nałęczowie. 
Był jednak osłabiony i zdeprymowany, na jakiś czas stracił swój 
zwykły optymizm i entuzjazm do życia. Było mu tym ciężej, że 
z początkiem lat osiemdziesiątych córki i syn znaleźli się za gra-
nicą, a po wprowadzeniu stanu wojennego kontakt z nimi był 
utrudniony.

Czuł się bardzo samotny i w 1983 roku, po długim wahaniu, 
ożenił się powtórnie z panią poznaną w sanatorium. nie był to 
szczęśliwy wybór. krzysztof Meyer pisze: 

...nie był to niestety związek w pełni udany, gdyż jego no-
wa towarzyszka życia cierpiała na nerwicę, która powodowała, 
że nie była w stanie ani przez moment pozostać sama. Biedny 
adam z trudem wyrywał się nawet na zajęcia do szkoły42. 

Żona nie podzielała jego zainteresowań i pasji, nic jej zresztą 
po temu nie predestynowało. to małżeństwo spowodowało, że 
osłabiły się, jesli nie całkiem urwały, jego kontakty ze środowi-
skiem muzycznym i z dawnymi przyjaciółmi. nawet kontakty 
z rodziną były odtąd utrudnione.
42 krzysztof Meyer, Mistrzowie i Przyjaciele, Polskie wydawnictwo Muzyczne, kraków 

2011, s. 372.
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kontynuował jednak jeszcze pracę w akademii na wydziale 
wychowania Muzycznego, ucząc czytania partytur i fortepianu 
obowiązkowego – przez 3 lata na pół etatu, a później w latach 
1982-1991 na zasadzie godzin zleconych. w tym czasie często 
przebywał ze względów zdrowotnych poza krakowem, w rabce 
lub Myślenicach, skąd dojeżdżał na zajęcia do krakowa. jak 
bardzo zależało mu na utrzymaniu kontaktu z uczelnią i ze 
studentami świadczy m.in. jego list do rektora a.M. z kwietnia 
1983 roku (w archiwum akademii), w którym wyjaśnia, że nie 
mógł przez parę tygodni przyjeżdżać na swoje zajęcia z czytania 
partytur, gdyż w czasie pobytu w rabce rozchorował się i mu-
siał prosić o czasowe zastępstwo. zaznacza też, że gotów jest 
mieć dodatkowe godziny ze swoimi studentami i przypomina, że 
poprzednio w tym roku akademickim tylko raz musiał opuścić 
zajęcia i bardzo pragnie kontynuować pracę w akademii, doda-
jąc: „Cenię sobie niezmiernie prawo do dalszej współpracy mej 
w naszej uczelni i traktuję to jako wielki przywilej”.

adam rieger zachował do końca żywy umysł, interesował się 
rozwojem wypadków w Polsce po 1989 roku, a także w polityce 
światowej. zbierał materiały i pomagał w redagowaniu tekstu 
do płyty Marii Bilińskiej-riegerowej. interesował się pracą syna 
stefana nad książką Glenn Gould, sztuka fugi, mimo kłopotów 
ze wzrokiem dokładnie przestudiował przez lupę jej maszynopis 
i przesyłał listownie niezliczone uwagi i komentarze. Poświęcił 
także wiele czasu na tłumaczenie esejów aldousa Huxleya, jed-
nego ze swych ulubionych pisarzy, którego idealistyczna filo-
zofia, nawiązująca często do myśli indyjskiej, była mu bardzo 
bliska. Charakterystyczne dla twórczości Huxleya, a szczególnie 
jego eseistyki, było poszukiwanie sensu życia, uniwersalnych 
wartości oraz transcendencji bez oparcia w „religijnej ortodok-
sji”. rieger doprowadził do końca tłumaczenie długiego eseju 
Beliefs (W co wierzymy) i zaczął tłumaczyć książkę Ends and 
Means (Cele i środki). niestety, nie znalazł wówczas wydawcy 
(por. Część ii. Publikacje).

słuchał nieustannie radia, jak przez całe życie, zwłaszcza 
BBC po angielsku oraz rfi z Paryża, skąd nadawał jego syn 
stefan. Potem w listach lub przez telefon komentował te audy-
cje. słuchał też więcej niż poprzednio muzyki, na co wcześniej 
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nie miał czasu. odkrywał ponownie z wielkich nagrań najwspa-
nialsze z dzieł Beethovena, Missa Solemnis i ostatnie kwartety, 
śledząc zmagania geniusza z materią i Bogiem przez pryzmat 
monumentalnej monografii romain rollanda, opisującego ro-
dzenie się w bólach tych arcydzieł. zaczął nawet tłumaczyć to 
dzieło − w archiwum domowym zachował się brulion z tłuma-
czeniem jednego z rozdziałów.

Utrzymywał kontakt telefoniczny i korespondencyjny z dzieć-
mi i wnuczkami oraz kilkoma spośród bliskich przyjaciół, m.in. 
z krzysztofem Meyerem. w książce Mistrzowie i przyjaciele, Meyer 
pisze:

i tak rozpoczęła się ostatnia faza naszej znajomości, korespon-
dencyjna. Pisywaliśmy do siebie w miarę regularnie, po kilka 
listów rocznie. Miło było otrzymywać karteluszki wypełnione 
drobnym, choć niezbyt starannym pismem. w swych listach 
zadziwiająco łączył serdeczność z rzeczowością, opiekuńczość 
z mieszaniem się w moje prywatne życie. w jakimś sensie nadal 
traktował mnie jak ucznia, któremu należy dawać zadania do 
odrobienia, potem egzekwować ich wykonanie, a w razie niedo-
pełnienia obowiązków – strofować. otrzymywałem od niego wiele 
poleceń i niechbym przeszedł wobec nich obojętnie! od czasu do 
czasu uważał za stosowne udzielenie mi pochwały, na przykład 
takim dziwnym komplementem: „Moja «stara ale jara» dobra 
książka o grafologii twierdzi, że jeśli litery «m» i «n»” są napisane 
tak jak ty piszesz, to świadczy to o  d o b r y m   s e r c u   piszą-
cego – gratuluję Ci tego i bardzo się z tego cieszę.
litery stawiał tak małe, że kiedyś poprosiłem go, by pisał trochę 
większymi. „Musisz sobie kupić lupę”, sprzeciwił się w najbliż-
szym liście. Później wracał wielokrotnie do tej kwestii: „Może jed-
nak kupisz tzw. lUPę – i to  d u ż ą,  dobrze powiększającą. wte-
dy będę pisać 2 razy mniejsze literki, ale czytelnie”. na szczęście 
w rzeczach po ojcu znalazłem szkło powiększające, więc problem 
sam się rozwiązał.
jego listy były zbiorem uwag luźno rzucanych na papier, często 
bez składu i ładu, na wiele tematów, jakby na gorąco improwi-
zowanych. tym niemniej doskonale pamiętał ich treść. kiedyś 
napisał mi: „rób znaczki czerwone na moich listach, na co masz 
odpisywać. M.in. pominąłeś dwie rzeczy, o których myślałem, 
że wspomnisz: 1. o spencerze «koegzystencja dyferencjacji i in-
tegracji» – dałem ci przykład z historii muzyki. Myślałem, że to 
poruszysz w twym liście. zauważ pokrewieństwo z zasadą «jed-
ności w rozmaitości» (fuga, forma sonatowa cz: i, warjacje, itp.) 
co myślisz?”
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Bardzo lubił opisywać swoje wrażenia z przeczytanych ostatnio 
książek lub wysłuchanych utworów. z reguły jednak żądał za-
raz, abym i ja natychmiast zaznajomił się z przedmiotem jego za-
interesowań, tak, abyśmy mogli skonfrontować nasze wrażenia. 
„donoszę o najgłębszym w całym moim życiu dotychczasowym, 
przeżyciu (wzruszeniu) muzycznym – pisał 3 lipca 1994. – w ra-
dio (Pr ii 11-13 g) genialna katHleen Battle śpiewa Mahlera 
Pieśni do słów  r Ü C k e r t a,  zespołem orkiestr. dyr. Bar-
birolli. (...)  k o n i e C z n i e  Postaraj się   Z A R A Z   o  t o  
naGranie!!!  n a p i s z  m i  o  t y m,  oraz napisz czy mam rację, 
że «kindertotenlieder» to Co inneGo”.
(...) dość szybko zaczął mi robić uwagi na temat mojej pracy, 
a zwłaszcza terminowych zamówień.(...) „nie zrozum mnie źle; 
ambicja tworzenia jest czymś dobrym i naturalnym, na pew-
no. Życzę Ci tylko takich układów finansowych, abyś miał zu-
pełną wolność, swobodę wyboru – jaką propozycję brać, a jaką 
odsunąć; nie bardzo ja wierzę w takie wymuszanie na sobie, 
jakie jest konsekwencją umowy i to związanej z terMineM 
(brbrbr). Quid dulcius quam habere quicum omnia audeas sic 
loqui ut tecum43? (Cicero) (...) karmił mnie rozmaitymi cyta-
tami z literatury, które spisywał na ogół z pamięci. i denerwo-
wał się, gdy ich nie komentowałem. a po zaklejeniu koperty 
miał zwyczaj pisać coś jeszcze na jej odwrocie. na przykład: 
„i recommend: j. Brahms, 51 tägliche Übungen” (to be in 
good form).
latem 1994 roku nadarzyła się okazja do spotkania. Podje-
chałem pod jego mieszkanie na ulicy Helclów, skąd wyszedł 
punktualnie o umówionej porze. od razu zwrócił się do mojej 
żony, którą zobaczył po raz pierwszy:
- a jak ty właściwie masz na imię, bo pozwolisz chyba, że będę 
ci mówić ty, sss...
Pojechaliśmy na kawę i siedliśmy w ogródku ogrzewani promie-
niami słońca, które powoli chyliło się ku zachodowi. nie mówił 
już równie szybko jak dawniej i przede wszystkim wypytywał. 
nagle usłyszałem polecenie:
- Musisz, ale to koniecznie kupić radio i koniecznie codziennie 
słuchać wiadomości BBC!
w ostatnich dwóch latach życia coraz częściej skarżył się na cho-
robę żony i własne niedomagania. 15 lutego 1998 roku napisał 
mi raz jeszcze, że bardzo chciałby, abym powrócił do krakow-
skiej szkoły, dodając: „muszę Ci to [teraz] powiedzieć, bo raczej 
spodziewam się   n i e  p r z e ż y ć   r o k u  1 9 9 8...” Miesiąc 

43 „Cóż może być milszego niż mieć kogoś, z kim można dyskutować o wszystkim tak 
jakbyś rozmawiał z samym sobą?” (Cicero, De Amicitia, XXii).
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później otrzymałem od niego ostatni list. Pismo, podobnie jak 
w kilku ostatnich, było już bardzo nieczytelne (...)”44.

adam rieger zmarł 5 maja 1998 w Myślenicach. zgodnie ze 
swym życzeniem został pochowany na Cmentarzu rakowickim 
w krakowie u boku swej zmarłej blisko trzydzieści lat wcześniej 
żony Marii. na pogrzeb przyszli tłumnie dawni uczniowie i stu-
denci, współpracownicy, przyjaciele i znajomi. w kaplicy grała 
kaja danczowska, śpiewał zespół chóralny iV wydziału akade-
mii Muzycznej w krakowie pod dyr. adama korzeniowskiego.

na cokole wyryte zostały, też zgodnie z wolą zmarłego, napisy:

Maria Bilińska-riegerowa, pianistka i pedagog
2.ii.1911 – 25.ii.1969

adam rieger, muzyk, pedagog, tłumacz
1.X.1909 – 5.V.1998

44 krzysztof Meyer, Mistrzowie i Przyjaciele…, s. 372-376.
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Poza artykułami na temat wychowania muzycznego oraz 
wydawnictwami w Czytelniku i Polskim wydawnictwie Muzycznym, 
dorobek publicystyczny adama riegera nie jest zbyt bogaty, jak 
na jego wiedzę, doświadczenie i uzdolnienia, gdyż nie miał wiele 
czasu na pisanie, zajmując tyle stanowisk i pełniąc rozmaite 
funkcje społeczno-organizacyjne. nie sprzyjały ujawnieniu jego 
rozlicznych talentów zarówno niewdzięczne po temu czasy, jak 
i jego własny perfekcjonizm i chorobliwa wręcz sumienność, co 
przekładało się często na szkice, rękopisy i maszynopisy niepu-
blikowane lub niedokończone.

lecz i tak dokonał wiele – w wielu dziedzinach – od pedagogiki, 
przez edytorstwo muzyczne, po muzykologię i tłumaczenia.

1. pedagogika

działalność publicystyczna adama riegera była w dużym 
stopniu związana z jego działalnością pedagogiczną, zaintere-
sowaniem zagadnieniami edukacji muzycznej dzieci i młodzie-
ży oraz doświadczeniem uzyskanym w procesie organizowania 
szkolnictwa muzycznego i sprawowania kierowniczych stano-
wisk w szkołach muzycznych na wszystkich szczeblach – pod-
stawowym, licealnym i wyższym. szczególną aktywność w tej 
dziedzinie wykazał w pierwszych latach powojennych, gdy był 
jednym z głównych organizatorów życia i szkolnictwa muzycz-
nego w krakowie, ale i później – jako dyrektor szkoły muzycznej 
i liceum oraz jako dziekan wydziału wychowania Muzycznego 
akademii Muzycznej – brał wielokrotnie udział w konferencjach 
krajowych i międzynarodowych, na których wygłaszał referaty 
na tematy związane z problemami szkolnictwa muzycznego.

zaraz po wojnie opublikował szereg artykułów zawierających 
sugestie co do dalszego rozwoju szkolnictwa muzycznego w Pol-
sce i omawiających różne aspekty edukacji muzycznej. w roku 
1947 zastanawia się w „Poradniku Muzycznym” nad tym, Jak 
zapewnić naszym dzieciom właściwe wykształcenie muzyczne, 
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a w tym samym piśmie (nr 8-9 z 1949 roku), w artykule Po 
zakończeniu roku szkolnego w szkołach muzycznych wskazuje 
też w konkluzji na konieczność przeprowadzenia najważniej-
szej zapewne reformy – reformy  n a u c z a n i a  m u z y k i 
w  s z k o ł a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h:

jeżeli nie zostanie muzyce zapewnione należne jej – już choćby ze 
względów wychowawczych – miejsce w szkole ogólnokształcącej, 
to szeregi „hodowanych” z takim wysiłkiem młodych muzyków 
zawodowych zostaną w przyszłości... bez słuchaczy, a działal-
ność ich zawiśnie w próżni. droga do prawdziwego i szerokiego 
umuzykalnienia społeczeństwa prowadzi bowiem przez szkoły 
ogólnokształcące.

jedno bez drugiego istnieć przecież nie może. filozofii pe-
dagogicznej adama riegera przyświecało podwójne założenie: 
maksimum kultury muzycznej dla wszystkich, optymalne wa-
runki rozwoju dla najwybitniejszych talentów. szczególnie bliski 
jego sercu był projekt  s z k o ł y  s p e c j a l n e j   dla dzieci wy-
bitnie uzdolnionych muzycznie, który przedstawiał w różnych 
gremiach, począwszy od pierwszych lat powojennych. 

nawiązuje do tego m.in. w artykule Żywi ludzie („ruch Mu-
zyczny”, 1946, nr 11-12), który otwiera takie humanistyczne 
credo:

Żyjemy w okresie gorączkowego poszukiwania nowych form 
życia. tam, gdzie wynika to z istotnej wewnętrznej potrzeby, 
gdzie nowa treść woła o nową formę, jest to zjawiskiem zdrowym 
i naturalnym. jak mówi głęboka przypowieść ewangeliczna, nie 
należy „lać wina młodego w statki stare”, aby nie popękały. nie 
można jednak z drugiej strony dopuścić do pewnych przerostów 
formy nad treścią. nie wolno w zapale planów i reform zapomi-
nać o tym, że istotną treścią wszelkich form społecznych jest 
człowiek, i że nie co innego, jak właśnie jakość materiału ludz-
kiego decyduje ostatecznie o poziomie wszelkich osiągnięć. nie-
docenianie tego faktu prowadziłoby do pozornego tylko postępu, 
do rozkwitu instytucji, szyldów, będących czemś w rodzaju czeków 
bez pokrycia.

odnosząc to do szkolnictwa, postuluje pragmatyzm i racjo-
nalne gospodarowanie zasobami ludzkimi:

zerwać z lekceważeniem materiału ludzkiego, szczególnie 
wysokokwalifikowanego, i w miejsce obecnego niejednokrotnie 
„rabunkowego” gospodarowania nim, wprowadzić gospodarkę 
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planową i przemyślaną w każdym szczególe. (...) zrealizować 
w pełni zasadę równego startu przez dopuszczenie do zawodowe-
go szkolnictwa muzycznego wszystkich wybitnie uzdolnionych 
i tylko wybitnie uzdolnionych. w tym celu powołać specjalną 
komisję, która by opracowała szczegółowe plany selekcji naj-
zdolniejszych jednostek, zwłaszcza dzieci, w skali ogólnopolskiej 
(wstępna selekcja przez szkoły, ostateczna przez lotną komisję 
specjalną, objeżdżającą miasta wojewódzkie). dalsze kroki: na-
ukowe badanie i ulepszanie metod sprawdzania muzykalności 
(testów) i metod obserwacji podczas studiów; zorganizowanie 
corocznych bezpłatnych konkursów według jednolitego regu-
laminu w każdym wojewódzkim mieście i stypendia dla laure-
atów; zagwarantowanie wszystkim wybitnie zdolnym bezpłatnej 
nauki w szkołach państwowych, a w razie potrzeby prawa ko-
rzystania z bursy (internatu); uruchomienie takich internatów 
w kilku co najmniej wielkich miastach; stworzenie warunków 
do studiów, dostarczenie instrumentów i nut; powołanie do ży-
cia bodaj jednej specjalnej eksperymentalnej szkoły muzycznej 
dla dzieci wyjątkowo zdolnych, połączonej z bursą i wyposażonej 
w odpowiednie pomoce naukowe; powołanie do życia specjalnej 
komisji z udziałem zawodowych psychologów celem naukowego 
opracowania szczegółowych zasad „psychotechniki muzycznej”, 
co pozwoliłoby zawczasu, na początku lub w trakcie studiów, 
skierowywać uczniów do właściwej dla nich specjalności (...).

idą za tym dalsze sugestie i pomysły, wśród których do najważ-
niejszych i najpilniejszych rieger zalicza ideę powołania do ży-
cia instytutu Pedagogiki Muzycznej, mającego kształcić przyszłe 
kadry i opracowywać metodykę nauczania muzyki. do ćwiczeń 
praktycznych w tej materii będzie mógł jednak przejść dopiero 
później w krakowskiej PwsM: w 1962 roku zostaje kierow-
nikiem katedry Problematyki wychowania Muzycznego, a rok 
później dziekanem iV wydziału wychowania Muzycznego.

szukał też inspiracji za granicą, starając się przenieść to, co 
najlepsze na polski grunt. jak pisze w ankiecie dla akademii 
Muzycznej w roku 1986: 

w roku 1948, korzystając ze stypendium British Council, 
uczestniczyłem w dwutygodniowym „seminarium” wychowa-
nia muzycznego w londynie, co pozwoliło mi, dzięki doskonałej 
organizacji, zapoznać się z teorią i praktyką nauczania muzy-
ki w angielskich szkołach ogólnokształcących. wiadomości te 
wykorzystałem m.in. w szkole Czytania nut (Hoffman-rieger). 
z ramienia sPaMu przebywałem około 20 dni w Budapeszcie, 
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obserwując metody i wyniki nauczania muzyki w szkołach 
różnego stopnia (głównie w szkole średniej)...

swoimi refleksjami z pobytu w anglii podzielił się z czytelni-
kami „Poradnika Muzycznego” w artykule Jeszcze o umuzykal-
nieniu przez szkoły (grudzień 1948), gdzie pisał również o roli 
radia i płyt w upowszechnianiu kultury muzycznej.

Ponieważ to, co uważał za ideał, było praktycznie nieosiągalne 
w tamtych czasach, szukał najlepszego możliwie kompromi-
su, czemu dał wyraz w praktycznej działalności – jako dyrektor 
szkół i liceum – a co uzasadniał m.in. w tekście zamieszczonym 
we wrześniu 1957 roku na łamach „ruchu Muzycznego” pt. 
Szkolnictwo muzyczne I i II stopnia, cyfry i refleksje. w artykule 
tym wskazuje m.in. na konieczność lepszej selekcji dzieci wybit-
nie utalentowanych muzycznie i zapewnienia im optymalnych 
warunków rozwoju w szkołach łączących wykształcenie ogólne 
i muzyczne:

nie wiedzieć skąd – (może dlatego, że piszę o szkołach i przez 
skojarzenie przypomniały mi się szkolne czasy i lektury) – przy-
szły mi na myśl pośrodku suchych cyfr piękne słowa wallen-
roda: Wielkie serca, Aldono, są jak ule zbyt wielkie / Miód ich 
zapełnić nie może, stają się gniazdem jaszczurek. Czy to ma jakiś 
związek z naszymi rozważaniami? a może? Czy nie zlekceważono 
u nas jakiegoś niezłomnego prawa liczby, co mści się teraz wiel-
kimi, bardzo wielkimi stratami? wstawmy w dwuwierszu Mic-
kiewiczowskim w miejsce słowa „serce”, słowo „szkoła”: „wielkie 
szkoły są jak ule zbyt wielkie: miód ich zapełnić nie może...” Czy 
zbyt masowy nabór nie musi automatycznie spowodować przy-
jęcia wielkiej ilości uczniów mało zdolnych, po prostu dlatego, że 
liczba wyraźnie zdolnych jest zawsze niewielka i ograniczona?

Biorąc poprawkę na imponderabilia tamtych czasów, tak 
w konkluzji formułował swój potrójny cel i trzy drogi do niego 
prowadzące:

Po pierwsze: każde polskie dziecko winno w szkole podstawo-
wej i średniej (ogólnokształcącej i licealnej) otrzymać należną mu 
wstępną zaprawę muzyczną (śpiew, słuchanie muzyki, gra na 
instrumentach, zespoły, chóry). dostarczenie dobrych kadr 
nauczycielskich dla tych szkół jest najpilniejszym zadaniem 
szkolnictwa muzycznego.
Po wtóre, wszyscy młodsi czy starsi (nawet dorośli), którzy chcą 
się jeszcze wszechstronniej umuzykalnić, a nie mają zamiaru 
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zostać zawodowymi muzykami albo nie mają uzdolnień wystar-
czających do osiągnięcia zawodowego poziomu, powinni otrzy-
mać wszelkie udogodnienia, jak stałe objaśniane audycje, klu-
by miłośników muzyki, płytoteki i wiele innych. jeżeli jednak 
chcą ponadto pobierać indywidualne lekcje gry na jakimś 
instrumencie, muszą za nie płacić w ogniskach muzycznych.
Po trzecie, państwowe szkolnictwo muzyczne i i ii stopnia powin-
no stać się tym, czym w zamierzeniach pierwotnych miało być, 
to znaczy szkolnictwem selekcyjnym dla przyszłych zawodowych 
muzyków.... albowiem społeczeństwo na pewno nie ma obo-
wiązku szkolić muzycznie bezpłatnie (czyli kosztem funduszów 
społecznych) ludzi mało zdolnych, za to ma obowiązek zapewnić 
jednostkom zdolnym, szczególnie dzieciom i autentycznie uzdol-
nionej młodzieży lepsze niż obecnie warunki rozwoju.

w tekście tym rieger nawiązuje do wspomnianej już w roz-
dziale i idei tzw. szkoły talentów dla wybitnie uzdolnionych dzie-
ci i młodzieży. w styczniu 1965 wygłosił w warszawie na sekcji 
Muzycznej rady wyższego szkolnictwa artystycznego referat 
przedstawiający projekt „szkoły specjalnej”. w związku z dużym 
zainteresowaniem obecnych zarząd szkół artystycznych Mini-
sterstwa kultury i sztuki polecił mu opracowanie szczegółowego 
projektu założeń organizacyjnych, programowych i finansowych 
takiej placówki dla dzieci wybitnie uzdolnionych muzycznie. 

rieger w kwietniu 1966 roku zredagował pracę pt. Wstępny pro-
jekt szkoły muzycznej dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży 
w wieku od lat 9-17 przy PWSM w Krakowie. Był to obszerny 
projekt, zawierający ogólną charakterystykę przedsięwzięcia 
oraz szczegółowe opracowanie siatki godzin przedmiotów mu-
zycznych i ogólnokształcących, a nawet kosztorys prowadzenia 
takiej szkoły. Ministerstwo, początkowo zainteresowane, wrzuciło 
zamówiony u niego projekt do szuflady. 
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2. edyToRSTwo muzyczNe 

„fachowość jego opracowań wydawnictw pedagogicznych nie 
miała właściwie sobie równych”, stwierdza krzysztof Meyer. to 
zapewne dziedzina, w której najwięcej po sobie zostawił, przy-
najmniej na piśmie i w druku. wielu z tego korzystało i korzysta 
do dzisiaj.

1. Szkoła czytania nut45

jak pisze adam rieger (w ankiecie dla akademii), szkoła 
czytania nut:

oparta wyłącznie na melodiach ludowych… stanowi próbę nowego 
podejścia, integrującego elementy kształcenia słuchu i wyobraź-
ni dźwiękowej z początkowym okresem nauki gry fortepianowej. 

w Szkole zamieszczone zostały utwory napisane specjalnie dla 
tego wydawnictwa przez znanych kompozytorów, m.in. Grażynę 
Bacewicz, artura Malawskiego, Marię dziewulską i irenę Pfeiffer. 

45 jan Hoffman, adam rieger (opr.), Szkoła czytania nut, Czytelnik, warszawa 1953.
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zachęcając wybitnych polskich kompozytorów współczesnych 
do napisania utworów dla dzieci, rieger pragnął zrealizować 
postulat przedstawiony parę lat wcześniej w swoim artykule Po 
zakończeniu roku szkolnego w szkołach muzycznych. omawiając 
luki w zakresie podręczników i nut dla dzieci na polskim rynku 
wydawniczym, pisze:

Co do naszych kompozytorów, to poza kilku chlubnymi wyjątka-
mi okazują oni zdumiewająco małe zainteresowanie dla potrzeb 
szkolnictwa muzycznego. jeśli najwięksi pisarze pisali arcy-
dzieła dla dzieci i młodzieży, jeśli Bach znalazł czas i chęć do 
napisania Klavierbüchlein, schumann skomponował Album für 
die Jugend, a Bartók znakomite opracowania melodii ludowych, 
a nawet szkołę na fortepian (Mikrokosmos), by wymienić kilka 
tylko przykładów; jeśli mamy teatr dziecięcy i doskonałe ilustra-
cje w książkach dla dzieci – czy nie czas aby nasi najwybitniejsi 
kompozytorzy poświęcili nieco trudu dla stworzenia wartościo-
wej literatury muzycznej dla dzieci i młodzieży?46

jak podkreślił rieger w wywiadzie udzielonym p. Mazur 
(s. 28) „Szkoła jest wspólnym dziełem obu autorów i jej koncep-
cja była wynikiem ich przemyśleń, dyskusji i uzgodnień”.

Układ Szkoły jest następujący: obszerny wstęp (22 strony) 
przedstawiający ogólne założenia tego wydawnictwa i zawierają-
cy interesujące uwagi i sugestie dotyczące pierwszych lat nauki gry 
na fortepianie, część i Uwagi Metodyczne (22 strony) opisująca 
metody stopniowego wprowadzania uczniów w świat dźwięków, 
rytmów i nut oraz część ii przeznaczona dla ucznia bardziej 
zaawansowanego. jak czytamy we wstępie:

Głównym celem Szkoły jest wszechstronne umuzykalnienie 
ucznia i systematyczne rozwijanie jego wyobraźni muzycznej. 
toteż nie należy zbyt dosłownie pojmować tytułu wydawnictwa. 
w ręku dobrego pedagoga będzie ono czymś więcej niż zbiorem 
ćwiczeń w „czytaniu nut”.

warto przytoczyć obszerne fragmenty tego wstępu, gdyż zna-
leźć tu można kwintesencję dobrze pojętej pedagogiki i edukacji 
muzycznej, tak jak je widział adam rieger:

wrogiem zamiłowania i zainteresowania, a tym samym postę-
pów – jest nuda. (...) niniejsze wydawnictwo zrodziło się z chęci 

46 adam rieger, Po zakończeniu roku szkolnego w szkołach muzycznych, „Poradnik Muzyczny”, 
1949, nr 8-9, s. 5.
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dostarczenia naszym szkołom muzycznym ta kiego materiału, 
którego studium byłoby dla uczniów źródłem artystycznej przy-
jemności oraz wskazania takich metod, które by ożywiły, uroz-
maiciły i ułatwiły naukę. ten ostatni punkt jest szczególnie waż-
ny. nawet uczeń obdarzony zdolnościami i zapałem zniechęci 
się, jeżeli będziemy go stale stawiać przed zadaniami zbyt trud-
nymi w danym etapie jego rozwoju. jako jedyne wyjście z takiej 
sytuacji uczeń zastosuje wówczas mozolne „wkuwanie” każdego 
niemal taktu przez niezliczone powtarzanie, co jest oczywistym 
absurdem z psychologicznego i pedagogicznego punktu widzenia 
– w każdym wypadku, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. taki 
styl nauczania wymaga największego wysiłku od ucznia, a naj-
mniejszego od nauczyciela. obowiązki pedagoga są inne: nie 
żałować trudu, by uczniowi oszczędzić zbędnego wysiłku. (...)
Można stosować Szkołę czytania nut w Podstawowych szko-
łach muzycznych, w szkołach muzycznych (w dziale dziecięcym 
i dziale młodzieżowym) i w ogniskach muzycznych, kształcą cych 
uczestników amatorskiego ruchu muzycznego; dobór „lektur 
uzupełniających” będzie w każdym wypadku odmienny. 
Mamy nadzieję, że Szkoła czytania nut zachęci do studium gry 
fortepianowej również amatorów, których celem nie jest osiągnię-
cie „biegłości”, lecz zdobycie umiejętności grania z nut choćby 
w skromnym zakresie technicznym. (...) Będziemy szczęśliwi, je-
żeli „szkoła czytania nut” odegra jakąś rolę w walce o upowszech-
nienie kultury muzycznej w naszym społeczeństwie, o zmniejsze-
nie specyficznego „muzycznego analfabetyzmu”, o udostępnienie 
tym, którzy byli tylko biernymi słuchaczami, radości oso bistego, 
bezpośredniego obcowania z pięknem muzyki. (...)
koncentracja uwagi jest tym mniej nużąca, w im większym 
stopniu jest mimowolna. Mimo wolna uwaga jest wynikiem za-
interesowania, które w nauce muzyki rodzi się przede wszyst-
kim z przeżycia estetycznego. dobre wykonanie prostego nawet 
utworu, muzycznie wartościowego – a więc przykuwającego uwa-
gę wrażliwego ucznia – daje wielorakie korzyści z muzycznego 
i technicznego punktu widzenia. jest to droga skuteczniej pro-
wadząca do opanowania umie jętności gry fortepianowej niż me-
chaniczne, bezmyślne, wielogodzinne odgrywanie jałowych pod 
względem muzycznym wprawek. (...)
w okresie gdy każdego ucznia od początku traktowano jako 
„przyszłego wirtuoza”, peda gogikę muzyczną cechował jedno-
stronny nacisk na tzw. „biegłość palcową”, pojmowaną bardzo 
wąsko, przy jednoczesnym zaniedbywaniu wszechstronnego roz-
woju muzykalności. to naczelne zagadnienie obejmujące rozwój 
wyobraźni muzycznej, instynktu harmonicznego, poczucia ryt-
mu, pamięci muzycznej, wyczucia frazy, zdolności plastycznego 
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słyszenia i realizowania polifonii itp. zostało zepchnięte na drugi 
plan, a lwią część opracowywanego repertuaru stanowiły nie-
zliczone wprawki, ćwiczenia, gamy i etiudy. tylko uczniowie 
odznaczający się wyjątkową wytrwałością i zamiłowaniem lub 
wyjątkowymi zdolnościami mogli przetrwać okres nieopisanej 
nudy, charak teryzującej taki styl nauczania; większość uczniów 
na całe życie zrażała się do muzyki.
w tym okresie – mamy na myśli głównie drugą połowę XiX wieku 
– pedagogika mu zyczna odbiegała na ogół daleko od zdrowych 
zasad głoszonych i realizowanych w wieku XViii (przypominamy 
przeznaczone dla początkujących uczniów łatwe utwory j.s. Ba-
cha). w wieku XViii wymagano, by każdy wykonawca był wszech-
stronnie praktycznie wykształconym muzykiem, by potrafił np. 
zaimprowizować realizację harmoniczną głosu basowego (basu 
cy frowanego). rozumiano wówczas, że nie istnieje zagadnienie 
„techniki samej w sobie”, że rzeczą najważniejszą jest rozwój mu-
zykalności w pełnym znaczeniu tego słowa, a postęp biegłości 
technicznej jest produktem wtórnym tego rozwoju. („Źródłem 
techniki jest mózg a nie palce”).
na jakież trudności napotyka zazwyczaj uczeń, prowadzony we-
dług jednostronnej metody biegłości „palcowej”, gdy przychodzi 
mu wykonać łatwy dwugłosowy utwór Bacha. w czym tkwi przy-
czyna tej trudności, jeżeli nie w tym, że nie potrafi on „przeżyć” 
dwu niezależnych od siebie, a współbrzmiących linii melodycz-
nych. nie słyszy on przebiegu tych dwu melodii, jego wyobraźnia 
muzyczna nie jest wystarczająco rozwinięta. Czego zaś nie ma 
w wyobraźni pianisty, tego nie może być i w jego grze. samo 
nawet mechaniczne odegranie nut sprawia mu w wspomnianym 
wypadku poważne trudności, nie mówiąc już o wykonaniu praw-
dziwie arty stycznym, uwydatniającym za pomocą zróżnicowanej 
dynamiki i artykulacji całkowitą nie zależność obu głosów.
takie wykonanie wymaga swobody aparatu ruchowego i precy-
zyjnej kontroli dźwiękowej: dlatego polifonia jest podstawą mu-
zycznego wykształcenia, szkołą wyobraźni dźwiękowej i jedno-
cześnie niezastąpioną szkołą techniki. z tego powodu przykłady 
muzyczne Szkoły czytania nut są przeważnie opracowane po-
lifonicznie, a układ jej zmierza do syste matycznego rozwijania 
zdolności polifonicznego słyszenia.
dodajmy, że w XViii wieku dziecko muzycznie uzdolnione usta-
wicznie rozwijało swą wyo braźnię muzyczną poznając praktycznie 
obszerny repertuar, uczestnicząc w zespołowym wyko nywaniu 
muzyki wokalnej i instrumentalnej, improwizując, komponu-
jąc, itd. w wieku XiX zagu biono częściowo w pedagogice mu-
zycznej właściwą drogę, opartą na rozwoju twórczego instynktu 
muzycznego. nie brakło w owym czasie znakomitych pedagogów 
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i pianistów; był to przecież okres rozkwitu wirtuozowstwa. ale 
właśnie powszechny podziw, jaki wzbudzała olśniewająca technika 
słynnych wirtuozów, oraz stale rosnące znaczenie estrady koncer-
towej w życiu muzycz nym przyczyniły się do tego, że specjalizacja 
w kierunku techniczno-wirtuozowskim poczęła od grywać dominu-
jącą rolę w nauczaniu muzyki. fałszywe osobiste ambicje uczniów, 
rodziców czy nauczycieli powodowały, że również uczniowie mało 
uzdolnieni uważali za jedyny cel zbli żenie się do poziomu tech-
nicznego koncertujących pianistów. Brak talentu usiłowano za-
stąpić niekończącą się pracą nad rozmaitymi ćwiczeniami tech-
nicznymi. stąd nacisk na „tresurę palców” jako drogę prowadzącą 
rzekomo do „efektu”, a niedocenianie znaczenia harmonijnego, 
wszech stronnego rozwoju zdolności muzycznych. (...)
rozwój wyobraźni muzycznej wymaga, by uczeń  s ł y s z a ł   wiele 
d o b r e j  muzyki, by uczestniczył w zbiorowym śpiewie, w zbioro-
wych lekcjach kształcenia słuchu i rytmiki. Po dobnie jak dziec-
ko poznające obcy język musi słyszeć dźwięki obcej mowy, tak 
i muzyk musi chłonąć jak najwięcej wrażeń muzycznych. sama 
tylko nauka gry na instrumencie stanowi zbyt wąską podstawę 
dla pełnego rozwoju muzykalności. (...)
Uczymy się wszystkiego w życiu głównie przez naśladowanie. dzieci 
mają bardzo silny zmysł naśladowczy. dlatego ucząc muzyki nale-
ży im często dawać „słyszalne” i „widzialne” przykłady (przykłady 
brzmienia i wykonania) i to jak najbardziej prawidłowe.
trzeba jednak niekiedy pozostawiać uczniów własnej „zarad-
ności”, kierując jedynie ich usiłowaniami w sposób dyskretny 
i życzliwy. dodajmy, że pochwała bywa skuteczniejsza niż na-
gana, strach zaś wręcz uniemożliwia swobodną, prawidłową grę. 
(...)
rozwój wyobrażeń dźwiękowych powinien poprzedzać zaznajo-
mienie się ze znakami pisma muzycznego, które są symbolami 
dźwięków. dlatego wprowadzenie pisma muzycznego należy 
k o n i e c z n i e  poprzedzić okresem wstępnym, przygotowaw-
czym. okres ten obejmuje umuzykalnienie bez gry na instru-
mencie i grę na instrumencie bez nut. (...)
w s z e l k i e  k s z t a ł c e n i e  m u z y c z n e  p o w i n n o  r o z p o -
c z y n a ć  s i ę  o d  ś p i e w u. na tej drodze uczeń najszybciej 
dochodzi do od czuwania linii melodycznej jako nurtu zmiennych 
napięć, jako całości organicznie związanej, a nie mechanicznego 
następstwa poszczególnych dźwięków; w ten sposób przyswoi 
sobie po czucie frazy, właściwego rozmieszczenia akcentów, 
budowy okresów, na koniec zdobędzie, jak mówił j.s. Bach, 
„śpiewny sposób gry” („Cantable art”). nabyte umiejętności prze-
niesie na wszelkie grane przez siebie utwory. tylko ten wyko-
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nawca, który ma w sobie wewnętrzny śpiew i „przenosi” go w swą 
grę, zdolny jest do artystycznego odtwarzania muzyki. (...)
Podawać wiadomości teoretyczne, zanim dziecko zdobędzie pew-
ne doświadczenia prak tyczne, jest rzeczą niecelową, a nawet 
szkodliwą. Przypomina to przestarzałe metody nauczania języ-
ków obcych. naukę rozpoczynano od wyuczania suchych reguł 
gramatycznych i niecie kawych i treściowo z sobą nie powiąza-
nych zdań wraz z długim szeregiem „słówek”. w nowo czesnym 
nauczaniu uczeń przede wszystkim os ł u c h u j e  się z brzmie-
niem obcej mowy (co odpowiada naszym etapom przygotowaw-
czym). Później przy pomocy krótkich i łatwych a inte resujących 
opowiadań, z początku ustnych (analogia do naszego „okresu 
przednutowego”), na stępnie czytanych (wprowadzenie pisma mu-
zycznego) wprawia się w posługiwaniu się bardzo ograniczonym 
zasobem słów, nieświadomie zdobywając wyczucie prawidłowej 
składni. re guły gramatyczne stanowią jedynie zwięzłe i przejrzy-
ste podsumowanie i uporządkowanie na bytych poprzednio prak-
tycznie „doświadczeń językowych”.
Podobnie w elementarnym nauczaniu muzyki dopiero wówczas 
podajemy uczniowi teo retyczne wiadomości dotyczące rytmu, 
metrum, tonacji, odległości itp., gdy już zapoznał się praktycz-
nie z tymi zagadnieniami i zdobył, dzięki studium wielu łatwych 
i interesujących przykładów, pewien zasób żywych „doświadczeń 
dźwiękowych”.

Szkoła czytania nut spotkała się z dużym zainteresowaniem 
pedagogów i jest jeszcze wciąż wykorzystywana w pracy dydak-
tycznej, niestety nie doczekała się wznowienia, mimo planowa-
nia przez autorów wydania nowej wersji w Polskim wydawnic-
twie Muzycznym.
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2. polskie wydawnictwo muzyczne
niezwykle ważną konsekwencją zainteresowania adama 

riegera problematyką muzycznego kształcenia młodzieży było 
jego włączenie się w działalność wydawniczą PwM, a w szcze-
gólności w opracowywanie wydawnictw Pedagogicznej Biblioteki 
fortepianowej, stanowiących „kanon” repertuaru fortepianowe-
go. od 1945 roku, wraz ze zbigniewem drzewieckim, janem 
ekierem i janem Hoffmanem, był członkiem komitetu redak-
cyjnego P.B.f., który formułował projekty i dyskutował założe-
nia literatury z repertuaru dla szkół muzycznych. z Biblioteką 
współpracowała również często Maria Bilińska-riegerowa. jak 
pisze o P.B.f. prof. tomaszewski:

Hoffman wnosił do niej swoje niezwyczajnie wielkie pianistyczne 
doświadczenie pedagogiczne, rieger – ogromną wiedzę humani-
styczną i swoje wrażliwe i mądre rozumienie muzyki. 

ważną innowacją było wprowadzenie edycji „źródłowo-
użytkowych”, tj. pozwalających odróżnić uzupełnienia edytora 
od pierwodruku oryginalnego, według zasady „Uhrtextausgabe”. 
U źródeł zainteresowania riegera tego typu edytorstwem były 
jego przemyślenia dotyczące interpretacji utworów muzycznych, 
które rozwijał w trakcie swojej kariery pedagogicznej. we wspo-
mnianym już wywiadzie z p. Mazur powiedział m.in.:

sądzę, że jednym z podstawowych nakazów pedagogiki muzycznej jest 
szacunek dla tekstu muzycznego, czyli intencji kompozytora, który to 
szacunek był od dawna we mnie zaszczepiony, ale jeszcze bardziej 
profesjonalnie zaostrzyło się to przez moje prace edytorskie…
Pierwsza zasada to mieć dobry tekst muzyczny „czysty”, a je-
żeli są tam dodatki wydawcy to wyraźnie oddzielone. Po drugie 
należy ucznia nauczyć respektu dla znaków, którymi kompo-
zytor wyraził swoje intencje... Uczeń powinien znaleźć możliwie 
najbardziej samodzielnie z tego niekompletnie dookreślonego 
obrazu jakim jest zapis nutowy, jak interpretować zamierzenia 
kompozytora47

z reguły wszystkie wydania posiadały wstęp, nieraz obszer-
ny, oraz wskazówki wykonawcze, a większość także komentarz 
krytyczny. jako pierwsza tego typu edycja źródłowo-użytkowa 
wydana została w Polsce Fantazja d-moll kV 397 Mozarta (opra-
cowana z janem Hoffmanem). na takich zasadach opierała się 
47 M. Mazur, Adam Rieger: zarys monograficzny..., s. 24-25.
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później większość pozycji wydanych przez P.B.f. lista utworów 
jest imponująca:

we współpracy z drzewieckim, ekierem i Hoffmanem powstały m.in.: 
- j.s. Bach: Łatwe utwory, Drobne utwory, Małe preludia, Gamy 
i pasaże (3 zeszyty).

we współpracy Riegera z prof. Hoffmanem wydano kilkadziesiąt pozy-
cji; do dziś najczęściej wznawiane są wydania dla młodzieży, takie jak:
- Haydn: 6 Sonat
- Mozart: 7 Sonat, Ronda, Wariacje, Fantazja d-moll, Sonatiny wiedeńskie
- schubert: 4 Impromptus op. 90, 2 Scherza, Moments musicaux op. 94
- schumann: Album dla młodzieży op. 68
- Dawne Tańce i Melodie (3 zeszyty)
- Wybrane Sonatiny (2 zeszyty)
- Technika podwójnych dźwięków
- Studium techniki oktawowej (2 zeszyty)
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we współpracy z marią Bilińską-Riegerową powstały m.in.:
- Heller: Wybór Etiud
- Mozart: Szkicownik londyński
- neupert: Wybór Etiud
- schubert: Tańce
- Czajkowski: Rosyjskie pieśni ludowe
- diabelli: Dwie sonatiny op.163
- weber: Wybór utworów na cztery ręce
- Bach: Tańce wybrane na fortepian z Książeczki muzycznej 
    Anny Magdaleny Bach.

wydanie to zostało opatrzone bardzo ambitnym i szczegółowym 
komentarzem, z licznymi przypisami odnoszącymi się do historii i za-
wartości tej książeczki, cytatami z prac muzykologów, informacjami 
o wcześniejszych wydaniach za granicą. komentarz, przeznaczony dla 
nauczycieli, jest w wersji polskiej, a także w przekładzie na angielski 
i niemiecki autorstwa riegera. 
- Mendelssohn: 48 Pieśni bez słów (i wyd. 1963, ii wyd. 1969,
  iii wyd. 1975, iV wyd. 1984, V wyd. 1993).
opracowany wspólnie z żoną album Mendelssohn, 48 Pieśni bez słów, 
został wydany przez PwM w 1963 roku i później był kilkakrotnie wzna-
wiany. Było to pierwsze w Polsce wydanie obejmujące całość zbioru, 
oparte na różnych wcześniejszych wydaniach Pieśni, m.in. opracowa-
nym przez M. ravela w 1915 roku. w pierwszej edycji Pieśni w opraco-
waniu riegerów (1963) zamieszczony był obszerny wstęp i szczegóło-
wy komentarz, niestety opuszczony w ostatnich wznowieniach z 1984 
i 1993 roku. we wstępie opisana była geneza powstania pieśni (m.in. 
na podstawie korespondencji kompozytora), podłoże historyczne i tło 
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kulturowe epoki. w komentarzu przeprowadzono dokładną analizę 
i porównanie różnych dawnych i nowszych wydań, ukazując rozbież-
ności tekstowe oraz liczne różnice dotyczące oznaczeń wykonawczych: 
„ta próba edytorskiej analizy Pieśni bez słów stanowi jakby pracę 
wstępną do ewentualnego wydania krytyczno-źródłowego; sądzimy 
jednak, że i w tej postaci ułatwi ona głębsze wniknięcie w intencje 
kompozytora”.

Ponadto w serii „Miniatury fortepianowe” rieger opracował samodzielnie 
lub we współpracy z żoną około 30 pozycji, czasami wykraczających 
poza ramy repertuaru szkolnego. ważniejsze z nich to:
- C.Ph.e. Bach: Allegro di molto
- Beethoven: Dwie Bagatele, Menuet G-dur, 6 łatwych wariacji F-dur,  
  6 łatwych wariacji G-dur
- Czajkowski: Romans f-moll
- field: Dwa nokturny
- Haydn: Drobne utwory, Wariacje „La Roxelane”
- liszt: Valse oubliée, transkrypcja „Życzenia” f. Chopina
- noskowski: Polonez elegijny
- ogiński: Polonez „Les adieux à la patrie”
- Prokofiew: Gawot, Preludium C-dur
- ravel: Jeux d’eau, Menuet antique
- różycki: Legenda
- schumann: Arabeska, 3 utwory z op. 124, Romans Fis-dur op. 28, 
  L’oiseau prophète op. 82
- skriabin: Poemat Fis-dur op. 32/1
- weber: Zaproszenie do tańca
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3. muzykoLogia

adam rieger chciał być pianistą, ale zawiodła go ręka. Mógł 
zostać dyrygentem, być może przeszkodziła mu w tym wojna. 
w młodych latach alternatywą wydawała mu się muzykologia, 
do której później, nawet w ostatnim okresie życia, wielokrotnie 
wracał. jak wspomina Mieczysław tomaszewski:

(...) był najwybitniejszym uczniem zdzisława jachimeckiego, ale 
nie otrzymał oczekiwanej – jak mi się kiedyś zdradził – należnej 
Mu asystentury. napisał świetną pracę o pieśniach władysława 
Żeleńskiego, wykorzystywaną później, cytowaną. (...) a był adam 
rieger muzykologiem znakomitym, „urodzonym”, o szerokich 
horyzontach, dla niego nie sam papier z zapisem nutowym, a ży-
wa muzyka i człowiek za nią stojący, jako twórca czy wykonaw-
ca, stanowiły przedmiot naukowej refleksji. dziś nazywamy to 
muzykologią humanistyczną.

w latach przedwojennych powstały zatem dwie duże prace, 
dotąd niepublikowane:

1. Pieśni chóralne Stanisława Niewiadomskiego, praca ma-
gisterska, 1938, 87 stron maszynopisu

2. Pieśni solowe z towarzyszeniem fortepianu Władysława 
Żeleńskiego, praca przeznaczona na rozprawę doktorską, 1939, 
376 stron maszynopisu (por. Część i)

Praca o pieśniach Żeleńskiego pozostawała przez lata w ma-
szynopisie, a jeden z egzemplarzy znajduje się w Bibliotece 
jagiellońskiej. fragmenty pracy są cytowane w książce zdzi-
sława jachimeckiego pt. Władysław Żeleński: „autor niezwykle 
sumiennego studium o liryce Żeleńskiego, mgr adam rieger, 
poddając szczegółowej analizie jego pieśni pod względem form, 
środków, rytmu i harmonii” etc. – następują ważkie, obszerne 
cytaty z pracy riegera48. ostatecznie praca została zeskanowana 
w 2014 roku i jest odtąd dostępna w jagiellońskiej Bibliotece 
Cyfrowej: http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetada-
ta?id=279374&from=&dirids=1&ver_id=&1p=3&Qi= 
48 zdzisław jachimecki, Władysław Żeleński, PwM, kraków 1987, s. 97-99.



129

w latach powojennych adam rieger powracał raz po raz do 
swych muzykologicznych zamiłowań, a jego badania i poszuki-
wania, prowadzone dorywczo, na marginesie działalności peda-
gogicznej i edytorskiej, zaowocowały kilkoma publikacjami:

Zagadnienia leksykalnego indeksowania melodii ludowych 
(rocznik „lud”, 1957, tom Xlii, s. 554-606).

w ankiecie dla akademii rieger pisze (1986): 
obmyśliłem własną, nową metodę indeksowania melodii, po-
zwalającą odnaleźć dowolną melodię nawet w b. obszernym zbio-
rze, jeżeli znamy początek szukanej melodii («incipit»).

 jak objaśnia w sprawozdaniu dla PwsM:
praca ta, oprócz wyliczenia i analizy kilkunastu dawniej stosowa-
nych i projektowanych systemów, zawiera nowy własny projekt; 
istotą jego jest, że opiera się wyłącznie na strukturze interwało-
wej początkowych dźwięków melodii, zrywając z odnoszeniem się 
do toniki stosowanym w niemal wszystkich systemach. (…) system 
pozwala stosować tak hasła czysto nutowe jak i cyfrowe.

na tej zasadzie opracował indeks do około 12000 polskich 
melodii dla reedycji dzieł oskara kolberga. w 1959 roku przed-
stawił osobiście swój projekt w węgierskiej akademii nauk 
w Budapeszcie. został on pozytywnie oceniony na oddziale 
Muzyki ludowej akademii, sprawdzony i zastosowany z pewnymi 
zmianami do ich materiałów.

6 września 1966 na konferencji Międzynarodowego stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Muzycznych (aiBM) rieger wygłosił odczyt 
po angielsku The Project of a Lexicographical Melodic Index.

artykuł w roczniku „lud” został odnotowany w literaturze, 
m.in. w książce Barry s. Brooka o katalogach tematycznych49.

za jedyną podstawę przy tworzeniu hasła w indeksie rie-
ger wziął ilość półtonów między dźwiękiem pierwszym a drugim, 
między drugim a trzecim i tak dalej, oznaczając interwał wzno-
szący się cyfrą (wyrażającą ilość półtonów), a interwał opadają-
cy cyfrą z przecinkiem lub przekreśloną. szukał w następnych 
latach sposobów maksymalnego uproszczenia systemu, idąc za 
radą wspomnianego Brooka, wybitnego specjalisty w tej dziedzi-

49 Barry s. Brook, Thematic Catalogues in Music. An Annotated Bibliography, 
Pendragon Press, Hillsdale 1972, s. 223, pozycja 1056.
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nie, który uczulił go na konieczność przystosowania metody do 
wymogów rodzącej się wówczas informatyki.

sprawa leżała mu na sercu, gdyż jeszcze w 1985 roku, ponad 
30 lat po opracowaniu pierwotnej wersji systemu, pisał na ten 
temat długie listy pełne technicznych szczegółów, szukając po-
mocy w nakłonieniu Polskiego towarzystwa ludoznawczego do 
wyciągnięcia konsekwencji z zawartej z nim przed laty umowy 
i wyraźnego stwierdzenia, czy jego system jest stosowany, czy 
też został zapomniany lub odrzucony. w listach podkreślał, że 
nie chodzi mu bynajmniej o pieniądze czy uznanie, chciał je-
dynie przekonać się, czy wiele miesięcy jego ciężkiej pracy nie 
poszło na marne. jak się wydaje, nie uzyskał żadnej wiążącej 
odpowiedzi.

Nieznane dzieło Gaetano Pugnaniego, Koncert D-dur 
na skrzypce i orkiestrę w odpisie Jean Jacques Rousseau 
w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

rozprawa ta ukazuje się w roczniku „Pagine, polsko-włoskie 
materiały muzyczne” (PwM, kraków-warszawa 1980). jest po-
szerzoną wersją referatu wygłoszonego przez adama riegera po 
francusku na Vii sesji Muzykologicznej Polsko-włoskiej w war-
szawie 12 września 1975. 

 obszerny artykuł (ponad 30 stron) napisany w języku pol-
skim posiada również kilkustronicowe streszczenie w języku 
włoskim i zawiera zarówno historię Koncertu D-dur, jak i szcze-
gółowe jego omówienie.

z listów profesora Basso, muzykologa z konserwatorium w tu-
rynie, wynika, że planowano wydanie tego koncertu we współpracy 
z Polskim wydawnictwem Muzycznym, ale niestety plany te nie 
zostały zrealizowane i koncert do dziś nie został wydany. 

rieger zainteresował się również zapomnianym Koncer-
tem A-dur Pugnaniego, którego jedyna kopia zachowała się 
w Bibliothèque du Conservatoire royal w liège. w wyniku 
korespondencji udało mu się uzyskać kserokopie głosów 
solowych i orkiestrowych koncertu z liège i, jak stwierdza w an-
kiecie dla akademii, „podobnie jak przedtem sporządziłem pełną 
partyturę, poprawiłem błędy sztychu, omówiłem je w komenta-
rzu i całość posłałem do prof. Basso”.
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wiele czasu poświęcił też rieger na zbadanie autentyczności 
odkrytego przezeń w Bibliotece jagiellońskiej w krakowie ręko-
pisu wyciągu klawesynowego z muzyki do baletu Zémire et Azor, 
którego istnienie zasygnalizował w wystąpieniu na warszawskim 
sympozjum. w tekście zamieszczonym później w roczniku 
„Pagine” zaznacza jednak, że „wyciągu klawesynowego niepo-
dobna uznać za autentyczne dzieło Pugnaniego, w każdym razie 
nie w całości”. Po szczegółowej analizie i wymianie korespon-
dencji z kustoszem zbiorów muzycznych Bibliothèque nationale 
w Paryżu, rieger ustalił, że w wyciągu jest wiele zapożyczeń z ba-
letu kompozytora belgijskiego andré Grétry’ego pod tym samym 
tytułem i że „prawie 1/3 całości nie jest tworem Pugnaniego”.

zainteresowanie utworami Gaetano Pugnanego owocuje 
m.in. wyjazdami do włoch i nawiązaniem kontaktów z muzy-
kologami włoskimi. w czasie pobytu we włoszech spędza wiele 
czasu na poszukiwaniu w bibliotekach materiałów do dalszej 
pracy wydawniczej. w listopadzie 1977 roku w bibliotece la 
Marciana w wenecji uwagę jego zwraca rękopis 30 sonat hisz-
pańskiego kompozytora, porównywanego często ze scarlattim, 
sebastiána albero (30 sonatas para clavicordio). zachwyca się 
tymi utworami (w pamiętniku pisze „cudo!”) i ustala, że nie były 
do tej pory nigdy wydane. zamawia wiec mikrofilm i po powrocie 
przygotowuje wybrane sonaty do druku, ze wstępem i komenta-
rzem, w celu wydania ich w Polskim wydawnictwie Muzycznym 
jako edycji źródłowej. jednak mimo opracowania 9 z wybranych 
przez niego 10 sonat, tej pracy nie udaje mu się doprowadzić do 
końca (przerywa ją choroba w 1979) i do wydania nie dochodzi, 
czego żałował do końca życia. 
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4. iNNe puBLikacJe, ReFeRaTy

z talentów literackich adama riegera zdał sobie już sprawę 
profesor zenon klemensiewicz, który w liceum udzielał mu 
zachęty. zaowocowało to tekstami zamieszczonymi w młodzieżo-
wych periodykach, jak „znicz” lub „Hejnał”. jednym z pierwszych 
był poemat prozą Morze, gdzie puszcza wodze fantazji:

Gdy staniesz nad brzegiem morza, na piaskach czy głazach, urwiskach 
czy wydmach − wszędzie, gdziekolwiek okiem pomkniesz, rozwiera 
się przed tobą nieobjęty przestwór morski. wymarzona, nieosiągalna 
dla nas linia, prosta jak promień słoneczny, odrzyna otchłań morza 
od niebios. od linii tej suną ku tobie pieniste grzebienie fal. 
Łamią się i bezsilnie rozsnuwają u stóp twych, pieszcząc je słodkim 
i chłodnym pocałunkiem. Biegnie oko twe w dal, upatrując coraz 
mniejszych i mniejszych czubów fal, aż dobiega do kresu daleko − 
niezmiernie daleko... i łamie się i pada bezsilnie – jak fala u stóp 
twych – śląc w nieskończoność słodki, tęskny pocałunek.
− o, morze!...”50 

rok później w młodzieżowym piśmie „Hejnał” (15.05.1928), 
osiemnastoletni adam dowodzi z równie lirycznym zaangażowa-
niem, że wbrew cynikom i „realistom” – „idealiści” są zawsze 
w końcu górą. w domyśle, jak wolno mniemać, sam do nich 
chciałby być zaliczony.

1. pamięci Bolesława kona (1906-1936)
w latach młodzieńczych adam nie miał wiele czasu na pisanie, 

jako student i profesor jednocześnie. nie mógł jednak przejść 
obojętnie obok tragicznie przedwczesnej śmierci jednego z najbliż-
szych przyjaciół jego i Marii z lat krakowskiego konserwatorium, 
Bolesława kona, który w 1936 roku odebrał sobie życie. Bolesław 
kon był zdobywcą iii nagrody na konkursie Chopinowskim w 1932 
i i nagrody na Międzynarodowym konkursie w wiedniu w 1933 
(drugą nagrodę otrzymał wówczas dinu lipatti!) odszedł mając 
30 lat i zadatki na jednego z największych pianistów stulecia.

wesoły i łagodny w życiu, w pracy bywał kon raczej poważny, 
a dla siebie surowy. sztukę odtwórczą pojmował w swem uko-
chaniu muzyki jako posłannictwo, jako służbę, której wszystko 
podporządkować należy. od dziecka walczył z każdą słabością, 

50 a. rieger, Morze, „znicz”, maj 1927.
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nienawidząc dyletantyzmu, upartą pracą pokonywał trudności 
techniczne; przez odpowiednie lektury i przez duchowe wmyśla-
nie się w świat duchowy wielkich twórców starał się przeniknąć naj-
głębszą istotę odtwarzanej sztuki; uznawał tylko najwyższe cele.
szlachetny i harmonijny (...) oto co uderzało najprzód w konie, 
człowieku i artyście, i co go tak różniło od ducha naszych czasów, 
czasów pośpiechu i jednostronności. „katedra zbudowana na 
równowadze przeciwstawnych sił” – ktoś powiedział. otóż to właśnie 
była gra kona. ogień – tak, ale i marmur; wzruszenie, przejmujący 
liryzm melopei, tak – ale i wola twarda, żelazny rytm, Beethove-
nowskie Es muss sein! a przytem owo także Beethovenowskie 
immer simpler – prostota niezrównana, pełna wytwornego wdzię-
ku, wrodzona (...) Biały, wyrazisty profil – ciemne, gęste włosy 
w tył odrzucone, nikły półuśmiech na wargach. intensywne sku-
pienie – a pod zewnętrznym spokojem, gorący nurt wewnętrzny.
rozpłynął się głos harmonijny w nicości. nie pozostały po nim 
nawet kopje blade: płyty gramofonowe. nic, prócz wspomnienia. 
i prócz zasługi.
Przemija sztuka, a wśród sztuk najrychlej przemija  g r a: taniec, 
scena, muzyka.
opowiada gdzieś tagore o poecie ze swego rodu, któremu wiatr, 
przez otwarte okno wpadając, porywał kartki z dopiero co napi-
sanemi poematami. ale poeta, nie dbając o to wcale, pisał nie-
strudzenie, radosny51.

adam i Maria z pianistą Bolesławem konem, fot. 1935/1936

51 a. rieger, [Pamieci Bolesława Kona], „Biuletyn stowarzyszenia Młodych Muzyków 
w krakowie”, lipiec 1936.
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2. krytyka muzyczna
Poza artykułami bezpośrednio związanymi z problemami 

wychowania muzycznego dzieci i młodzieży, adam rieger już 
w pierwszych latach powojennych pisał do „ruchu Muzycznego” 
na różne inne tematy, korzystając z dużej jeszcze swobody sło-
wa, przed dokręceniem stalinowskiej śruby w roku 1949. i tak 
już w pierwszym numerze z 1945 roku umieszcza artykuł Życie 
muzyczne pod okupacją, często później cytowany, m.in. przez 
stanisława lachowicza w książce Muzyka w okupowanym 
Krakowie 1939-1945 (obszerne fragmenty tego artykułu znaleźć 
można w Części i).

w tymże „ruchu Muzycznym” (1946, nr 2) publikuje artykuł 
O krytyce muzycznej, której standardy chciałby widzieć tak:

Charakter idealnego krytyka wymaga przede wszystkim pewnej 
wewnętrznej harmonii, przejawiającej się w takich cechach, jak 
życzliwość, bezstronność, zdrowy rozsądek, umiar i zmysł pro-
porcji, poczucie odpowiedzialności za każde słowo, odwaga i sa-
modzielność sądu. nie wolno mu zapominać o subiektywizmie 
wszelkiej oceny estetycznej. jak powiedział pewien myśliciel 
„grzechem pierworodnym krytyki jest to, że nie jest ona niczym 
więcej, jak osobistą opinią jednego człowieka. Grzech ten może 
częściowo być złagodzony przez wielką inteligencję i przez ewan-
geliczną dobroć”. (...) krytyka najczęściej za wąsko ujmuje swe 
zadanie, ograniczając się do omawiania ruchu koncertowego, 
będącego przecież tylko jednym wycinkiem z życia muzycznego 
(...) należy poruszać wszelkie zagadnienia, takie jak szkolnictwo, 
radio, wydawnictwa, muzyka kościelna, ruch amatorski, etno-
grafia muzyczna, życie muzyczne za granicą itp. recenzja jest 
jakby informacją o końcowym rezultacie pewnych procesów; jeśli 
informacja nie ma być jednostronna i niepełna, czytelnik winien 
zapoznać się, choćby z innego artykułu, z tłem społecznym i wa-
runkami owych procesów. nie wypada np. gromić filharmoników 
za niedostateczną ilość prób, jeśli się równocześnie nie walczy 
o lepsze uposażenie dla orkiestry (...). 
nie miał racji francuski poeta, mówiąc „La critique est aisée et 
l’art est difficile”. krytyka jest sztuką, piękną i trudną sztuką. 
nie gardzili nią schumann, Berlioz, wagner, debussy. klęską 
recenzji jest esprit. wolimy dziesięć rzeczowych zdań od różańca 
najświetniejszych paradoksów.



135

artykuł spotkał się z dużym oddźwiękiem i wywołał ożywio-
ne dyskusje. tak np. rozwijając ten temat w artykule Krytyka 
w opałach, jerzy waldorff pisze: „oto garść moich uwag o kry-
tyce, uzupełniających świetny, głęboko przemyślany artykuł na-
pisany na ten temat przez adama riegera”52, a jan ekier w ar-
tykule Odwracamy role stwierdza:

Że sprawa krytyki muzycznej u nas jest sprawą ważną i aktual-
ną świadczy artykuł p. riegera (…) artykuł ma charakter ogólny, 
jest jednak bardzo esencjonalny, trafia we wszystkie newralgicz-
ne punkty tego palącego zagadnienia (…) poza tym prowokuje do 
podjęcia tego tematu z różnych stron53.

3. otwarcie na współczesny świat
Przez ponad rok, od stycznia 1947 roku, adam rieger jest 

w „ruchu Muzycznym” redaktorem stałego działu „z prasy za-
granicznej”, gdzie zamieszcza tłumaczenia lub streszczenia ar-
tykułów z amerykańskich, angielskich i francuskich pism mu-
zycznych, które wtedy sporadycznie dochodziły do Polski. jak 
pisze w styczniu 1947 roku, „pisma muzyczne napływają z za-
granicy z opóźnieniem, nieregularnie, z wielu krajów nie mamy 
jeszcze danych…” Po wielu latach odcięcia od świata, czytelnicy 
w Polsce spragnieni byli wieści z życia muzycznego w innych 
krajach. rieger stara się w miarę możliwości informować na bie-
żąco o ważnych wydarzeniach muzycznych za granicą, o wyda-
wanych nowych książkach o muzyce i podręcznikach. dokonuje 
wyboru ciekawszych artykułów, często poprzedza je wstępem 
i komentarzem. 

w „ruchu Muzycznym” nr 5/6 z 1948 roku znajdujemy ob-
szerny i szczegółowy artykuł Sukcesy zagraniczne muzyków 
polskich, zaczynający się od przypomnienia tragicznych lat 
okupacji:

w tymże czasie w Polsce szalał terror bez precedensu w dzie-
jach, a życie kulturalne było zdławione w stopniu, o którym 
świat nie ma, niestety, najmniejszego wyobrażenia. (...) w tym 
groźnym dla przyszłości naszej kultury położeniu artyści nasi 
zdobyli się na wielki wysiłek. kompozytorzy, zarobkując graniem 

52 jerzy waldorff, Krytyka w opałach, „ruch Muzyczny”, 1946, nr 4, s. 12.

53 jan ekier, Odwracamy role, „ruch Muzyczny”, 1946, nr 6, s. 6.
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w lokalach (pamiętny duet dwufortepianowy lutosławskiego 
z Panufnikiem), lekcjami, handlem, Bóg wie czym, w kradzionych 
nocom godzinach pisali partytury. solistom przyszło z pomocą 
społeczeństwo, tworząc dla nich namiastkę estrady w postaci 
nielegalnych „prywatnych koncertów”, którym zawdzięczaliśmy 
tyle niezapomnianych przeżyć artystycznych. tolerowane przez 
niemców, rzekomo „kawiarniane” koncerty („dom artystów” 
woytowicza w warszawie, „dom Plastyków” w krakowie) zamie-
niały się, dzięki cichej zmowie publiczności, w zwykłe, a raczej 
niezwykłe, koncerty. nawet w czasie powstania warszawskiego 
odbyło się w bombardowanej warszawie mnóstwo (chyba ponad 
sto) koncertów dla szpitali, dla wojska, publicznych, prywat-
nych; fakt, któremu cudzoziemcy z trudem dają wiarę. w ka-
tastrofie powstania kompozytorom naszym przepadła większość 
rękopisów – strata nie do odrobienia, która mogła złamać niejed-
nego.(...) tymczasem okazało się, że wcale a wcale nie mamy się 
czego wstydzić wobec zagranicy. fanatyzm pracy i stosowanie 
najostrzejszego samo-krytycyzmu ocaliły poziom naszej muzy-
ki. terror hitlerowski osiągnął przeciwne zamierzonym skutki: 
dobra stal, przygięta, nie pęka, lecz tym silniej się odgina. spo-
łeczeństwo polskie zbiera dziś owoce wytężonej pracy artystów 
w okresie okupacji i swego dla tej pracy poparcia. jesteśmy 
świadkami rozkwitu polskiej muzyki i jej wkraczania na rynki 
światowe. (...) kto wie, może przymusowe odcięcie od wpływów 
obcych w okresie okupacji pogłębiło oryginalność niektórych 
z naszych kompozytorów, zdanych w tym czasie wyłącznie na 
własne poszukiwania.

w opublikowanym rok wcześniej artykule Kilka głosów 
o muzyce współczesnej i stosunku publiczności do niej („ruch 
Muzyczny”, 1947, nr 10) streszcza wypowiedzi trzech kompozy-
torów: arthura lourié, leo nadelmanna i arthura Honeggera, 
pochylających się z troską nad „niepokojącą przepaścią”, jaka 
wytworzyła się między awangardową twórczością muzyczną 
a masami. 

niektórzy sądzą, że tej przepaści do dziś nie udało się zasypać, 
nawet jeśli awangarda mocno spiłowała sobie zęby, starając się 
częściowo choćby wyjść naprzeciw niezmiennie tonalno-roman-
tycznym gustom szerszej publiczności. adam rieger nigdy nie 
dał się całkiem przekonać do muzyki współczesnej, o której war-
tość i urodę spierał się jeszcze w ostatnich latach życia z krzysz-
tofem Meyerem. we wspomnianym tekście stara się niemniej 
zachować wyważone stanowisko, nawet jeśli trudno nie wyczuć 
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jego sympatii do krytycznych wywodów louriégo i nadelmanna, 
którym zarzuca co najwyżej przesadne „uogólnianie”.

arthur lourié, żyjący we francji kompozytor rosyjskiego 
pochodzenia, stwierdza m.in., że:

m e l o d i a,  kamień węgielny wszelkiej muzyki, sprawowała na-
leżną jej władzę w poprzednim stuleciu, lecz w obecnym została 
zagrzebana pod komplikacjami harmonii i rytmu. kompozytorzy 
wstydzą się być przyłapani na pisaniu frazy wyraźnie melodyjnej 
– co może tłumaczy się faktem, że melodia (każda melodia) zdol-
na jest wyjawić jakąś poufną prawdę, prawdziwą psychologiczną 
i duchową istotę jej twórcy.

rieger nie odmawia pewnej słuszności tej „wnikliwej (choć 
zanadto generalizującej) uwadze”, choć dodaje, że „godzi ona jed-
nak nie tyle w kompozytorów, ile w obecną epokę w ogólności”.

leo nadelmann, młody szwajcarski kompozytor i pianista, 
idzie jeszcze dalej, nie zostawiając suchej nitki na panoszącej 
się awangardzie:

niedoszli geniusze gardzą wszelkimi związkami z laikami i unika-
ją ich starannie, by ktoś nie powiedział, że dążą do popularności 
wśród mas. wyruszają więc na poszukiwanie nieuchwytnej, wy-
branej duszy, która jedynie może ich w pełni zrozumieć. Będzie 
to człowiek, którego nazwałbym estetycznym snobem. nie ma 
ich wielu, ale wpływ ich jest wszędzie wielki. estetyczny snob ma 
mocne postanowienie znajdywania piękna wszędzie tam, gdzie 
przeciętny słuchacz nie dostrzega nic prócz brzydoty. Cieszy go 
to bardzo, że ma opinię całkowicie odmienną niż wszyscy, ponie-
waż to uprawnia go do uważania się za członka jak najbardziej 
ekskluzywnego klubu „elity duchowej”. (...)
„Historia muzyki to historia dysonansu” – to zdanie stało się 
jednym z aksjomatów, które uprawniają nowoczesnego kompo-
zytora do wyrażania swych myśli muzycznych w najokropniej-
szej kakofonii. Przed kilkudziesięciu laty trzeba było odwagi, by 
napisać kilka niewinnych dysonansów. dziś trzeba w europie 
zuchwalstwa, by pisać pięknie brzmiącą muzykę. Grozi to na-
tychmiastową klątwą estetycznego snoba. jego ulubionym spor-
tem jest pogoń za reminiscencjami. Powiedzieć kompozytorowi, 
że należy do kierunku neo-romantycznego, jest gorszą zniewagą, 
niż zarzucić mu całkowitą nieudolność. (...) niektórzy z nowych 
historyków muzyki mówią nam, że największą zasługą debus-
sy’ego było – nie stworzenie jego cudownej poezji dźwiękowej, 
lecz wyzwolenie muzyki europejskiej z okropnych więzów wagne-
rowskiego romantyzmu. w konsekwencji nowa szkoła francuska 
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chce się wyzwolić z „więzów” debussy’owskiego impresjonizmu 
(...) Ciekaw jestem, czy Beethoven pragnął się wyzwolić z więzów 
Bachowskiej muzyki i czy dobra muzyka koniecznie musi być 
„muzyką wyzwolenia”?
wróćmy do prostoty, pokory i skromności. nauczmy się uważać 
muzykę, jak to czyniono zawsze: za cudowny symbol tego, co wie-
kuiście ludzkie, za klarowne zwierciadło poruszeń duszy, język 
wyrażający to, co niewysłowione. starajmy się dotrzeć do wszel-
kich audytoriów bez zniżania się do tanich koncesyj. Uważajmy 
niesłychane wzbogacenia nowoczesnych środków, rozszerzenie 
pojęć harmonicznych, wprowadzenie nowych instrumentów 
i barw za cenny dar, którego winniśmy użyć dla dobra prawdzi-
wej sztuki. wyzwólmy się z więzów nowego konwencjonalizmu. 
Piszmy to, co naprawdę uważamy za piękne.

tyle leo nadelmann w tłumaczeniu riegera. jest zabawne, 
że z górą pół wieku później, pisząc niemal dosłownie to samo 
w „tygodniku Powszechnym”, syn prof. riegera, stefan ściągnął 
na siebie gromy obrońców awangardy (w tym wspomnianego 
krzysztofa Meyera), z których jeden uznał go wręcz za „trupa 
społecznego”. w 1947 roku adam rieger komentował tekst mło-
dego szwajcara bardziej ostrożnie, pisząc:

brzmi to bardzo pięknie, jest jednak ogólnikowe i niewiele nam 
mówi o konkretnym wartościowaniu autora. Co uważa on za 
„prawdziwą sztukę”, co za „pięknie brzmiącą muzykę”, co za 
„okropną kakofonię”? (...) w ostatecznej instancji rzecz cała opie-
ra się w końcu zawsze na subiektywnych upodobaniach. jeśli 
ktoś nie dostrzega piękna nawet w szczytowych osiągnięciach 
strawińskiego, Bartóka, Hindemitha czy szymanowskiego, Bóg 
z nim. należy zostawić go w spokoju, żądając tylko, by i on po-
zwolił radować się nowymi przejawami piękna tym swoim bliź-
nim, którzy mają inne upodobania – i nie nastawiał z góry nega-
tywnie tych, którzy pragną zapoznać się z nową sztuką i zbliżyć 
się do niej bez uprzedzeń.

Gwoli zachowania równowagi, rieger tłumaczy zresztą 
obszerne fragmenty tekstu arthura Honeggera:

Żadna sztuka nie jest do tego stopnia źle rozumianą jak muzyka. 
ludzie kupują portrety i obrazy współczesnych malarzy; czytują 
powieści i książki współczesnych pisarzy; uczęszczają na sztuki 
teatralne współczesnych autorów; kina są wysprzedane na po-
kazach najnowszych filmów. tylko muzykę traktuje się inaczej. 
tutaj masy lubią muzykę napisaną w tym względnie krótkim 
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okresie czasu, który rozpoczyna się od Beethovena i kończy na 
wagnerze. (...) taka postawa publiczności wobec muzyki jest 
czymś nowym. w przeszłości melomanom bardzo zależało na 
tym, by znać dzieła współczesnych mistrzów. (...) Moim zdaniem 
ludzie winni żyć w harmonii ze swą epoką i znajdować przyjem-
ność w przeżywaniu dzieł sztuki stworzonych przez ludzi im 
współczesnych. niepodobna używać nowoczesnych przyrządów, 
jak telefon czy radio, i żyć życiem umysłowym epoki romantycz-
nej czy klasycznej. 

rieger komentuje, że „Honegger słusznie zarzuca publiczno-
ści zaskorupianie się w pewnych przestarzałych nawykach słu-
chania i niezdolność elastycznego poszerzania wrażliwości este-
tycznej”, widząc tego przyczynę w wychowaniu muzycznym: 

jeśli szkoły muzyczne (i umuzykalniające) opuszczać będzie mło-
dzież o naprawdę „wygimnastykowanych muzycznie” głowach, 
mająca pewne horyzonty historyczne, osłuchana ze stylami 
wszystkich epok – a nie tylko, jak przeciętny słuchacz koncer-
tów, małego wycinka od Mozarta do Czajkowskiego – to dla tak 
przygotowanych słuchaczy wszelka propaganda nowej muzyki 
będzie zbyteczna; samo dzieło przemówi do nich silnie, jeśli tylko 
mieć będzie po temu warunki. 

albo i nie przemówi, jak do niego samego, mimo „wygim-
nastykowanej muzycznie” głowy. lecz jego własne upodobania 
mało rzutowały na jego postawę jako pedagoga, dyrektora 
muzycznych instytucji czy też współautora Szkoły czytania nut, 
powierzającego przykłady muzyczne wyłącznie kompozytorom 
współczesnym.

doświadczenia z dziećmi w szkołach muzycznych wykazują, że 
z największą przyjemnością grają one dobre utwory nowoczesne 
Bartóka, Palestra, Caselli itd. także pozbawiona przesądów nowa 
publiczność reaguje podobnie

stwierdza w przypisie do artykułu, dodając w konkluzji, że sto-
sunek do muzyki jest w końcu 

tylko częścią jeszcze szerszego problemu, jakim jest stosunek 
dzisiejszego człowieka do sztuki i kultury w ogóle – naznaczony, 
w porównaniu ze „złotymi okresami” sztuki, piętnem egocentry-
zmu i powierzchowności.
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4. Radio wszechnicą kultury
od młodych lat riegera pasjonowało radio „od obu stron”: 

jako słuchacza i jako nadawcę, kierownika muzycznego krakow-
skiego radia przed wojną, udzielającego się też w rozgłośniach 
w Grodnie i zwłaszcza w wilnie. widzi w tym medium nieocenio-
ne narzędzie edukacji i upowszechniania kultury. 

w roku 1940 w wilnie wymyśla z kompozytorem witoldem 
rudzińskim swego rodzaju algorytm, mający wszczepić słucha-
czom bakcyla „dobrej” muzyki. Pierwsza z tych audycji wyemito-
wana została 6 grudnia 1940 roku wieczorem. wszystkie miały 
formę „pogadanek” mających:

ułatwić orientację w dziedzinie muzyki tym licznym słuchaczom, 
którzy, choć szczerze lubią muzykę, jednak nie posiadają odpo-
wiedniego przygotowania i pragną uzyskać wyjaśnienie niejednej 
trudności.

rieger i rudziński wymyślili sprytną formułę rozmowy mię-
dzy muzykiem a jego młodszą siostrą, uczennicą szkoły śred-
niej, która wie niewiele, ale pragnie się podkształcić. Przygoda 
zaczęła się tak:
M. – Co to była za płyta? Czy nie coś Chopina?
V. – tak, rzeczywiście. Preludjum.
M. – Co to znaczy Preludjum?
V. – tyle co: krótki utwór, przygrywka, wstęp.
M. – Czy może to było Preludjum „deszczowe”?
V. – Masz tobie. już jest. Powiedz laikowi Chopin, a zaraz zapyta o Pre-
ludjum „deszczowe”. tym razem zgadłaś istotnie.
M. – a skąd ta nazwa?
V. – istnieje tradycja, że w jednem ze swych preludjów Chopin wyraził 
nastroje, jakie go ogarnęły, gdy dumał samotnie w ponury, deszczo-
wy dzień... Był wtedy na Majorce i mieszkał w celi, gmachu niegdyś 
klasztornym.
M. – Proszę cię, puść tę płytę od początku, całą.

...i tak dalej – wprowadzenie do formy sonaty czy formy waria-
cji, zapoznanie się ze sztuką klasyków wiedeńskich czy z formą 
opery... rieger z rudzińskim starają się dokonać tego, w kilku-
nastu audycjach wyemitowanych przez wileńskie radio, czemu 
dużo później nadali jeszcze bardziej sugestywną formę, dzięki 
wsparciu kamery, leonard Bernstein w Usa czy jean-françois 
zygel we francji.
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w artykule O wielotorowość w programach muzycznych 
(„ruch Muzyczny”, 1946, rok ii, nr 4) rieger szuka odpowiedzi 
na pytanie:

co zrobić z masą odbiorców, którzy w poważnej muzyce widzą 
tylko „piłę?” (...) Czy ustąpić przed tak wyraźnym żądaniem 
większości słuchaczy i zredukować do minimum audycje muzy-
ki poważnej? Czy dla „honoru domu” narażać się na stałe nieza-
dowolenie większości publiczności? Czy wreszcie iść na pewien 
kompromis, w myśl poglądu (...), iż „program musi iść po linii 
złotego środka?” 

rieger uważa, że rozwiązanie nie polega na kompromisowym 
pomieszaniu programów, co nikogo nie zadowoli, lecz na 

zasadzie wielotorowości, równoczesnego prowadzenia kilku 
równoległych i jasno zróżnicowanych akcji. (...) nie chodzi tu 
o sztywne ramy lub o stwarzanie sztucznych przedziałów spo-
łecznych. woźny może być muzykalniejszym od ministra. Chodzi 
jedynie o przejrzyste rozplanowanie imprez i ułatwienie każdemu 
właściwego wyboru. Celem stałego wychowywania słuchaczów 
należałoby w każdej kategorii programów przemycać co jakiś 
czas utwór, należący właściwie do „wyższej grupy”. w ten sposób 
w małych dawkach można szerokie masy stopniowo przyzwycza-
jać do coraz trudniejszej muzyki. z czasem wzrośnie orientacja, 
do czego powinny się przyczyniać jak najstaranniej przemyślane 
objaśnienia, a wraz z orientacją wzrośnie i zamiłowanie.

artykuł kończy refleksja, która po blisko 70 latach pozostaje 
aktualna:

wszystkie poruszone wyżej sprawy zazębiają się o jeden z „klu-
czowych” problemów teraźniejszości. Problem upowszechnienia 
kultury, pogodzenia warunków jej ilościowej ekspansji z warun-
kami jakości, poziomu, wytwarzania nowych wartości. jedną 
z dróg wiodącą do tego trudnego, a zdaniem niektórych nieosią-
galnego celu, wydaje mi się zasada wyraźnego zróżnicowania – 
wielotorowości – poczynań kulturalnych, pozwalająca ogarnąć 
zarówno masy odbiorców kultury, jak i mniej liczne, lecz najcen-
niejsze grupy jej współtwórców. 
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5. Słuchając Rubinsteina
obszerne fragmenty artykułu z 1958 roku, w którym adam 

rieger dał prawdziwą próbkę swych talentów literackich

a w tem, coś grał, taka była prostota
doskonałości peryklejskiej,
jakby starożytna która cnota,
w dom modrzewiowy wiejski
wchodząc, rzekła do siebie:
odrodziłam się w niebie, 
i stały mi się arfą wrota (…)

        (norwid, Fortepian Szopena)

właściwie nie bardzo mieściło się nam w głowie, mimo zapo-
wiedzi prasowych, że genialny polski pianista naprawdę do nas 
przyjedzie. tyle lat marzyliśmy o tym daremnie!
Gdy wreszcie z początkiem czerwca rozklejono afisze, wielkimi 
czerwonymi literami wykrzykujące jego nazwisko, flegmatyczny 
kraków, w którym przed wojną rubinstein tak często koncerto-
wał, dostał po prostu gorączki.
(...) trema nasza trwa zaledwie kilka sekund; rubinstein gra 
i wszelki niepokój pierzcha bez śladu. już od pierwszych taktów 
Toccaty Bacha w transkrypcji Busoniego poznajemy ten sam soczy-
sty, prężny, chyba jedyny w świecie dźwięk fortepianu. nie wiedzieć 
jakim instynktem czujemy wszyscy: oto mistrz nad mistrze. jak to 
się stało, że podnieconym przed chwilą i rozproszonym, a teraz 
intensywnie zasłuchanym tłumem owładnęła pewność niezbita, 
przynosząca odprężenie i spokój? w chwili tak wielkiego sku-
pienia rodzi się jakby zbiorowa dusza publiczności, każdy z nas 
staje się cząstką tej duszy. wprost dotykalnie odczuwamy to 
wspólne poddanie się autorytetowi artysty. zatopiony w muzyce, 
czujny – prowadzi. Promieniuje z niego siła i pewność.
Panuje, bo służy. jakby słuchał cały czas bacznie jakiegoś ta-
jemnego dyktatu. jakby mówił, nie: „patrzcie jak ja gram” lecz: 
„słuchajcie wraz ze mną, jakie to piękne...”
„to”, to wizja dźwiękowa, którą zna i kocha, którą słyszy w so-
bie wewnętrznym słyszeniem najdokładniej, w najdrobniejszych 
szczegółach i pragnie nam wiernie przekazać.
nie tylko „wie czego chce”, nie tylko realizuje z łatwością każdy 
zamysł – ale po prostu nie potrafi chcieć niczego, co by nie by-
ło prawdą dzieła muzycznego. słyszeliśmy, że przez długie lata 
uporczywie szukał tej prawdy, tego idealnego kształtu każdego 
utworu, że zmieniał koncepcje i styl swej gry. tekst nie jest dla 
niego pretekstem do wysuwania na pierwszy plan własnej osobo-
wości. Ukazuje nie siebie, lecz dzieło – plastyczne, wieloplanowe, 
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pulsujące życiem. jakże tam każdy szczegół dostrzeżony i wysły-
szany! nie ma jednego dźwięku obojętnego, zlekceważonego. ileż 
niespodzianek w utworach zdawałoby się znanych, ile nowych 
piękności odkrytych w partiach „drugoplanowych”.
(...) Pochłonięty muzyką rubinstein zapomina o publiczności, 
„muzykuje” w najcudowniejszym, najbardziej poufnym znacze-
niu tego słowa. słuchacz, zamknąwszy oczy, doznaje dziwnego 
złudzenia, że wcale nie znajduje się w wielkiej sali koncertowej, 
lecz w domu artysty, który w sąsiednim pokoju o szarej godzinie 
wyczarowuje dla siebie samego piękno umiłowanych arcydzieł. 
tu chyba tkwi wyjaśnienie tajemnicy tej zadziwiającej prostoty 
„doskonałości peryklejskiej”. dojrzały Beethoven notuje gdzieś: 
immer simpler (coraz prościej). tylko największy kunszt pozwala 
mówić muzykę tak po prostu. (...)
koncert w starym krakowie był pierwszym występem artysty 
w ojczyźnie po dwudziestu latach nieobecności. wpadł tu „jak 
w centrum polszczyzny”, dumał przy grobowcu serdecznego 
przyjaciela szymanowskiego w kościele na skałce, radował się 
wawelem. Może i jemu wydawało się, że koło czasu zawróciło 
wstecz...
(...) opuszczaliśmy salę wstrząśnięci, oczyszczeni. wiele osób 
długo i cierpliwie czekało przed gmachem, by artystę, wsiada-
jącego do auta z żoną i dwojgiem młodszych dzieci, jeszcze raz 
pożegnać. (...)
inni artyści borykają się z trudnościami technicznymi – on po-
konać musiał pokusy jakie rodziły: niebywała łatwość, fenome-
nalne dyspozycje wirtuozowskie. okiełznać taki temperament, 
oczyścić swą grę z najmniejszych nawet naleciałości przesa-
dy, nieszczerości, efektu dla efektu – któż wie, ile to wymagało 
charakteru?
w koszmarnej epoce dwóch wojen światowych, faszyzmów, 
zamętu i zachwiania się kryteriów moralnych i estetycznych, 
rubinstein jest ucieleśnieniem wierności dla tego co najcenniej-
sze w duchowej kulturze europy. robert schumann powiedział: 
prawa etyki i sztuki są jednakowe. rubinstein daje wzór życia 
i wzór artyzmu. 
spróbujmy wyszczególnić najważniejsze walory jego sztuki. (...) 
na czoło wysuwa się fantastyczne brzmienie instrumentu, wielo-
barwność, niezwykła rozpiętość różnic dynamicznych, mistrzow-
skie utrzymywanie absolutnie jednakowej siły brzmienia i dozo-
wanie stopniowych zmian w dynamice. Przypomnę dla przykładu 
Adagio z Toccaty Bacha, grane „białym”, „bezwibracyjnym” dźwię-
kiem, przeszywające intensywną a powściągliwą ekspresją oraz 
miażdżący efekt stopniowego crescendo w przejściu do Fugi. albo 
niematerialne sotto voce w Impromptu Ges-dur schuberta, ten 
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szmer nieziemski (der Äolsharfe gleich) nad którym unosi się, 
lekko się ważąc i wahając, delikatnie nucona melodia (jakiż kon-
trast tworzyło potem wejście trioli w głosie basowym!).
omówione cechy w połączeniu z genialną pedalizacją prowa-
dzą do niezrównanej plastyki i przejrzystości obrazu dźwięko-
wego. Podkreślić trzeba nieomylne rozplanowanie wszystkich 
konstrukcyjnych elementów. z logiki koncepcji utworu rodzi się 
taka sugestywność, że interpretacja wydaje się niemal zawsze 
jedyną właściwą.
dalszą cechą jest „długooddechowość” narracji muzycznej, 
żelazna konsekwencja i ciągłość w prowadzeniu szeroko rozbudo-
wanych gradacji. arcywzorem może być przetworzenie w pierwszej 
części Koncertu e-moll Chopina (który rubinstein wykonał w war-
szawie) grane w idealnie „osadzonym” tempie i zapierające oddech 
powolnym nieubłaganym narastaniem napięcia aż do punktu kul-
minacyjnego. w zakresie melodii lirycznych przytoczymy drugą 
część tegoż Koncertu albo „niekończącą się” frazę w Scherzu b-moll.
nadzwyczajna śpiewność, budowanie frazy na fundamencie 
wokalnego odczucia linii melodycznych. Cantable Art starego 
Bacha, singend denken k.f.e. Bacha, l’art du chant appliqué 
au piano romantyków. zgodne z czystą tradycją chopinowską 
traktowanie ornamentyki jako integralnej części melodii; fioritu-
ry wyśpiewane legatissimo (bez wirtuozowskiego „błyszczenia”) 
spokojnie zaokrąglone (Koncert część druga, Barkarola).
Prężny, pulsujący rytm. 
swoboda miarkowana smakiem i umiarem. odchylenia od me-
chanicznego, metronomicznego tempa, nieraz mikroskopijnie 
małe, lecz wyrazowo arcyważne. Przypomnę minimalne zawaha-
nie się w jakże wymownym, jakby nieporadnie szukającym drogi 
epizodzie „pedałowym” w Toccacie Bacha, albo ledwie dostrze-
galne ociąganie ósemek w temacie Fugi (druga połowa taktu) 
dla dobitniejszego „nasadzenia” rytmu; albo leciutkie zwolnienie 
i ściszenie frazy lewej ręki w Impromptu As-dur schuberta, 
nieoczekiwane na tle jednostajnej figury rytmicznej w prawej 
ręce (takty 49-50). a cóż dopiero mówić o genialnym tempo 
rubato w utworach Chopina, o „otchłannym” drugim Mazurku! 
(zagrać go w ten sposób mógł tylko polski pianista).
niezawodne poczucie stylu i wynikające stąd zróżnicowanie 
gatunku dźwięku i ekspresji. słusznie nazwano rubinsteina „mi-
strzem wszystkich stylów”. jeden tylko przykład: idealnie wcze-
snoromantyczny styl interpretacji obu Impromptus schuberta; 
przeciwstawienie schubertowskiego wyrazu cierpienia w ii części 
Impromptu As-dur, wyrazu raczej kobiecego, schumanowskiemu 
passionato, wielkim gestom romantycznym w dramatycznych 
fragmentach Karnawału. (...)
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By przekonać się, że sztuka rubinsteina jest szlachetnym, 
dojrzałym owocem wiekowej tradycji, warto przytoczyć kilka 
charakterystycznych wypowiedzi z XViii i XiX wieku o sztuce 
interpretacji:
Muzyk może innych wzruszyć tylko wtedy jeżeli sam jest wzru-
szony (k.f.e. Bach). Trzeba swobody, która odrzuca wszystko 
co niewolnicze i mechaniczne. Trzeba grać z duszy, a nie jak wy-
uczony ptaszek (j.w.). Niekiedy można popełniać najpiękniejsze 
odstępstwa od taktu (j.w.). Das ging ans Herz (Haydn – o grze 
Mozarta). Najpiękniejszy, najwymowniejszy wyraz, uczucie, 
które nieodparcie znajduje drogę do serca słuchacza (nissen – 
o grze Mozarta). Wzorem dla każdego instrumentalisty powinna 
być muzyka wokalna (leopold Mozart). Najważniejszą i najtrud-
niejszą rzeczą w muzyce jest umiejętność utrzymania (zasadni-
czego) tempa (w.a. Mozart). Tempo rubato, np. w jakimś adagio, 
robię tak żeby lewa ręka nic o tym nie wiedziała (w.a. Mozart).
 Przejdźmy do romantyków:
Dopiero oklaski, pochwały, że każda nutka jak perełka wybita (Cho-
pin, w liście z 27 iii 1830, relacjonuje opinię publiczności o jego 
grze). Metronom zawsze znajdował się na fortepianie Chopina (Mi-
kuli). Chopin dmuchał delikatnie na płonącą świecę, a gdy płomień 
drżał, mówił do ucznia: „widzi pan, to moje rubato”; potem dmuchnął 
mocno, gasząc płomień, i dodał: „a to pańskie rubato” (przytoczone 
przez t. Matthay). Gra niektórych wirtuozów przypomina chód czło-
wieka pijanego – nie bierz z nich przykładu (r. schumann).
jeżeli chodzi o interpretację utworów romantycznych, możemy 
się odwołać do żywej tradycji. słyszeliśmy np. grę emila sauera, 
który w młodości opracowywał Koncerty Chopina z lisztem, 
pamiętającym przecież doskonale grę Chopina. niektórzy z nas 
słyszeli przez radio utwory schumanna, grane przez sędziwą 
pianistkę zamieszkałą w anglii (nazwiska niestety nie pamię-
tam), która w latach swej młodości była uczennicą klary schu-
mann, żony kompozytora. Przykłady można by mnożyć. w obu 
przytoczonych wypadkach charakterystycznymi cechami wyko-
nania arcydzieł Chopina i schumanna były: naturalność, umiar, 
śpiewność, traktowanie figuracji jako rozdrobnionej melodii, 
klarowność i plastyka. 
z tych przykładowo wybranych wypowiedzi i obserwacji wynika, 
że niezależnie od niezaprzeczonych różnic stylistycznych istnieją 
pewne wspólne podstawowe założenia w muzyce tak klasycznej, 
jak i romantycznej. arcydzieła obu epok cechuje równowaga ro-
zumu i uczucia, formy i treści, rygoru i swobody. tenże ideał gło-
sili i w grze swojej osiągali najwięksi muzycy XViii i XiX wieku. 
realizując tę samą harmonię przeciwstawnych elementów 
w swej osobowości i w swej grze, jest rubinstein kontynuatorem 
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najbardziej autentycznej tradycji odtwórczej w muzyce europej-
skiej, tradycji jakby ponaddziejowej, ponad wszelką zmienną 
„modą” w dziedzinie interpretacji.
kultura polska, konar z drzewa kultury europejskiej, opiera 
się na analogicznych zasadach, wykształconych w kulturze an-
tycznej; najwyższym zaś wykwitem naszej kultury w sztuce jest 
twórczość Chopina. w niej przecinają się ogniskowe linie rozwoju 
kultury polskiej i europejskiej. odnajdujemy je również w sztuce 
odtwórczej artura rubinsteina, będącego nie tylko kontynuato-
rem tej wielkiej tradycji, ale i najznakomitszym spośród żyjących 
pianistów jej przedstawicielem54.

epilog: artur rubinstein miał okazję przeczytać powyższy 
artykuł i podczas tournée w izraelu powiedział polskiej dzien-
nikarce „wiele ciepłych słów o wysokim poziomie «ruchu Mu-
zycznego» i artykule pióra adama riegera, który mu szczególnie 
przypadł do serca”55. Pani sosnowska, która dobrze znała au-
tora artykułu z czasów, gdy mieszkała w Polsce, przekazała mu 
listownie relację z tego miłego zdarzenia. Gdy przy najbliższej 
okazji rubinstein ponownie wystąpił w krakowie, po koncercie 
adam rieger przedstawił mu się za kulisami. wielki pianista 
ucieszył się ogromnie ze spotkania i zaprosił oboje państwa 
riegerów na dzień następny na obiad do restauracji w Hotelu 
francuskim. adam rieger mówił po latach, że to spotkanie 
pozostało na zawsze w jego pamięci. 

6. opracowanie kroniki pwSm
w związku z jubileuszem Państwowej wyższej szkoły Mu-

zycznej w krakowie w roku 1963, powstaje trzyosobowy komitet 
redakcyjny w składzie: adam rieger, aleksander frączkiewicz, 
Mieczysław drobner. w efekcie ich pracy, nakładem Polskiego 
wydawnictwa Muzycznego ukazuje się w roku jubileuszowym 
album 75 lat Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. rieger 
opracował bardzo obszerny tekst omawiający szczegółowo 
dzieje wyższej szkoły Muzycznej w latach 1945-1963. w an-
kiecie dla akademii wspomina, że praca ta była bardzo czaso-
chłonna, gdyż opracowanie wymagało żmudnego poszukiwania 
danych w dokumentacji Uczelni.

54 a. rieger, Słuchając Rubinsteina, „ruch Muzyczny”, 1958, nr 15, s. 12-16.

55 izabela sosnowska, Artur Rubinstein w Izraelu, „ruch Muzyczny”, 1959, nr 1, s. 19.
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7.  przekład monografii alfreda einsteina 
 Mozart – człowiek i dzieło56

tłumaczeniu tej pracy z niemieckiego i angielskiego rieger 
poświęcił wiele lat, cyzelując każde słowo. jedna z dwóch lub 
trzech monografii poświęconych Mozartowi, które każdy muzyk 
i meloman musi znać. książka jest już dawno wyczerpana (dwa 
nakłady łącznie ponad 15000 egzemplarzy), a o jej wznowienie 
rieger zabiegał jeszcze bezskutecznie w ostatnich latach życia, 
początkowo w PwM, później również w innych wydawnictwach. 
jak pisał w liście z 30 iii1995:

w ubiegłym roku PwM powiadomiło mnie, że względu na trud-
ności ekonomiczne odstępuje z żalem od przewidzianego wzno-
wienia i pozostawia mi wolną rękę, jeśli chodzi o ewentualną re-
edycję w innym wydawnictwie. 

w dalszym ciągu listu podkreśla zalety książki i zasadność 
jej wznowienia na rynku polskim, pisząc m.in., że autor łączy 
„umiłowanie przedmiotu, ścisłość naukowca i wnikliwość ar-
tysty, erudycję i szerokie horyzonty, talent literacki”. niestety, 
książka nie została już wznowiona, ale żyje nadal własnym 
życiem w kręgach melomanów, a w audycjach Polskiego radia, 
szczególnie w programach dwójki, do dzisiaj często jest cytowa-
na (por. Część i).

8. Tłumaczenie Hedleya
ostatnim opublikowanym tekstem adama riegera by-

ło tłumaczenie przemówienia, jakie wygłosił w warszawie po 
angielsku arthur Hedley, wybitny angielski chopinolog, członek 
jury iV Międzynarodowego konkursu Chopinowskiego. rieger, 
który był sekretarzem technicznym konkursu, poznał Hedleya 
osobiście i poprosił go o udostępnienie mu odpisu mowy z my-
ślą o przetłumaczeniu jej na język polski. Hedley zgodził się na 
ewentualną publikację tłumaczenia, ale w wirze innych obo-
wiązków i prac rieger nie miał kiedy się tym zająć. Po latach 
odnalazł odpis mowy w starych papierach i postanowił go prze-
tłumaczyć i opublikować. jak wyjaśnia:

56 wydanie i: Polskie wydawnictwo Muzyczne, kraków 1975, wydanie ii, kraków 
1983.
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przemówienie Hedleya jest może jednym z najpiękniejszych syn-
tetycznych tekstów o Chopinie (…). Przetłumaczyłem wiernie 
całość, kopie wersji angielskiej przesyłam do Biblioteki towarzy-
stwa im. fr. Chopina w warszawie57.

adam rieger i arthur Hedley

57 a. rieger, Hedley o Chopinie, „ruch Muzyczny”, 1996, nr 2, s. 32.
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5. TekSTy NiepuBLikowaNe

tych jest zapewne najwięcej, poczynając od niemal codziennych 
wpisów do pamiętnika, poprzez listy i szkice szkiców, a skończyw-
szy na wewnętrznych recenzjach dla PwM, tifC-u i różnych in-
nych instytucji. jak rzemieślnicy, cyzelujący wyłącznie „ku chwa-
le Boga” najmniejsze detale płaskorzeźb w skazanych na wieczną 
niewidoczność, podniebnych zakamarkach średniowiecznych ka-
tedr, adam rieger był kimś niezdolnym pójść na łatwiznę czy wy-
kręcić się sianem. jego bogiem była rzetelność, a ta religia pociąga 
za sobą wiele kosztów i rzadko jest ścieżką zdrowia. Perfekcjonizm 
i skrupulatność wiodły go nieuchronnie do przekraczania termi-
nów i do wykraczania poza ramy rozsądku, gdy na dziesiątkach 
stron recenzował prace lub książki jeszcze nie wydane, na ogół 
rekomendując ich opublikowanie lub tłumaczenie, lecz także su-
gerując poprawki czy uzupełnienia na podstawie szczegółowych 
badań, które przeprowadzał przy okazji pisania recenzji, spędzając 
długie godziny na sprawdzaniu faktów i źródeł w Bibliotece jagiel-
lońskiej lub innych archiwach.

emblematyczna pod tym względem jest jego recenzja we-
wnętrzna dla PwM, licząca blisko sto stron maszynopisu a za-
tytułowana Niektóre spostrzeżenia dotyczące „księgi” Pauliny 
Czernickiej i pracy Jerzego Marii Smotera na ten temat. rieger 
zalecił gorąco wydawnictwu opublikowanie tej pracy, demistyfi-
kującej fałszerstwa wokół rzekomych listów Chopina, lecz pod-
dał ją wcześniej gruntownej analizie, tropiąc niczym sherlock 
Holmes najmniejsze poszlaki i dowody − muzyczne, lingwistyczne, 
stylistyczne, psychologiczne − dla zdemaskowania owej głośnej 
mistyfikacji. okazuje się, że z tą łamigłówką rieger zmagał się 
najwyraźniej wcześniej od innych, jeszcze w latach czterdzie-
stych w wilnie, gdy w dzienniku „słowo wileńskie” stanisław 
szpinalski zamieścił w artykule o Chopinie cytaty z przypisywa-
nych mu listów. Młody redaktor wileńskiego radia był tym zbul-
wersowany i zaraz po wojnie kontynuował dochodzenie, które 
nie przyniosło rozstrzygnięć, zważywszy na inercję czy niechęć 
środowiska:
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Można sobie wyobrazić, jak zelektryzowały mnie pierwsze po 
wojnie (1945 r.) publikacje. oczekiwałem wyświetlenia tej spra-
wy. zapowiadano autografy, potem okazało się, że ich nie ma, 
zaczęło się kwestionowanie. wtedy byłem głęboko zgorszony, że 
domniemane listy największego polskiego artysty drukują bez-
ceremonialnie drugorzędne periodyki bez żadnych konkretnych 
podstaw i danych. 

Co gorsza, najpewniej wyssane z palca Czernickiej cytaty 
z rzekomych listów Chopina trafiły rychło do odbiorców zagra-
nicznych, przełożone pośpiesznie na angielski. 

już w pierwszych latach powojennych rieger wracał do spra-
wy leżącej mu na sercu. w październiku 1961 roku zabierał na 
ten temat głos na forum rady naukowej tifC, która na sesji 
naukowej w nieborowie ustaliła, że teksty rzekomych listów 
Chopina są apokryfami. ale dopiero w recenzji z książki smote-
ra ulżył sobie intelektualnie i moralnie, widząc w tym przedsię-
wzięciu „początek rehabilitacji polskiego środowiska naukowego 
i kulturalnego”: 

zbadanie kulisów „zmowy milczenia” tego środowiska byłoby 
interesującym przyczynkiem do socjologii kultury w okresie po-
wojennym. dopuszczono do tego, że od początku sprawa sta-
ła na głowie. Żeby uzmysłowić sobie, jaką krzywdę wyrządzono 
pamięci Chopina (...), wyobraźmy sobie, że to nie jego, lecz np. 
adama Mickiewicza nieznane listy oferuje jakaś bliżej niezna-
na i przez nikogo nie rekomendowana dama (...) we własnych 
odpisach ...zaręczając, że dostarczy autografy, a potem „wykrę-
cając się sianem” aż do stwierdzenia, że rękopisy zostały skra-
dzione. któżby to drukował „na wiarę?” Badano by skrupulat-
nie personalia i dzieje „oferentki”, przyciśnięto by ją do muru. 
znawcy badaliby każdy niuans stylu: języka, zgodności faktów i 
dat. (...) w razie stwierdzenia szeregu poważniejszych odchyleń 
i sprzeczności natychmiast zakwestionowanoby teksty. kto wie, 
czy obeszłoby się bez rozprawy sądowej. a gdyby jakiś amator 
„Mickiewiczolog” przesłał przekłady za granicę dla publikacji, 
zażądanoby kategorycznie wyjaśnień (...) i spotkałyby go dra-
styczne konsekwencje. tymczasem wobec Chopina, dla naszej 
kultury niemniej od Mickiewicza zasłużonego a w szerokim świe-
cie cieszącego się, z natury swej sztuki, rozleglejszym rezonan-
sem, nie uważano za konieczne zachować tych elementarnych 
nakazów ostrożności i przyzwoitości.
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smoter zapoznał się z recenzją dla PwM przed publikacją 
książki i cytuje ją kilkakrotnie, serdecznie dziękując riegerowi 
za życzliwość i pomoc (por. Część i).

jednym z niewielu specjalistów, którzy od pierwszej chwili 
dali stanowczo odpór mistyfikacji wokół rzekomych listów Cho-
pina, był wspomniany wyżej arthur Hedley, wybitny angielski 
chopinolog i kolekcjoner, który do tej polemiki wracał wielokrot-
nie w licznych artykułach. sprawa tzw. listów do delfiny była 
jednym z tematów korespondencji, jaką rieger prowadził przez 
lata z Hedleyem.

wśród rozlicznych tekstów i wewnętrznych recenzji dla PwM 
i rady naukowej tifC warto wymienić obszerną Opinię o na-
desłanych materiałach do Wydania Narodowego Chopina pod 
red. prof. Jana Ekiera (połowa lat sześćdziesiątych, maszynopis 
w archiwum rodzinnym). jak pisze aneta teichman w monogra-
fii poświęconej ekierowi, ten ostatni napotkał początkowo duże 
trudności z akceptacją i poparciem świata muzycznego dla swe-
go projektu wydania narodowego, wobec czego:

zwrócił się do wybitnych autorytetów naukowo-artystycznych 
o opinię na temat pierwszego tomu Komentarzy źródłowych do 
Ballad oraz wersji maszynopisowej Wstępu do Wydania Narodo-
wego. nie wszyscy zaproszeni podjęli się tego zadania i ostatecz-
nie w skład grona recenzentów weszli: igor Bełza, józef Cho-
miński, zbigniew drzewiecki, konrad Górski, artur Hedley, 
jarosław iwaszkiewicz, zofia lissa, adam rieger, witold ru-
dziński i Mieczysław tomaszewski58.

w swojej recenzji rieger jak zwykle nad wyraz sumiennie 
analizuje te materiały w kilku rozdziałach, tyleż wskazując na 
zalety opracowania, co formułując szereg propozycji zmian oraz 
wątpliwości co do dokonanej selekcji wersji dla tekstu głównego 
i prezentacji odchyleń na wybranych dwu przykładach − z Bal-
lady f-moll. Mimo pewnych zastrzeżeń, recenzent popiera gorąco 
projekt pomnikowego wydania dzieł Chopina, wskazując na nie-
zwykłą doniosłość takiego przedsięwzięcia. 

warto zaznaczyć, że już prawie 20 lat wcześniej, w skiero-
wanym do PwM i ministerstwa memoriale O polskie wzorowe 

58 aneta teichman, Jan Ekier, fundacja wydania narodowego dzieł fryderyka Chopi-
na, Polskie wydawnictwo Muzyczne, warszawa-kraków 2013, s. 136.
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wydanie dzieł Fryderyka Chopina w setną rocznicę śmierci 
(30.01.1948, maszynopis w archiwum rodzinnym), rieger po-
mstował na skandaliczny jego zdaniem fakt, iż „w sto lat niemal 
po śmierci fryderyka Chopina nie istnieje w żadnym kraju ani 
jedno pełne, krytyczne, wzorowe wydanie kompozycji jednego 
z najgenialniejszych artystów ludzkości” i apelował gorąco o na-
prawienie tego stanu rzeczy, w związku z okrągłym jubileuszem 
oraz pierwszym po wojnie konkursem Chopinowskim w 1949 
roku. jednak inne wówczas były priorytety, a gdy w 1959 roku 
jan ekier zainicjował wreszcie to przedsięwzięcie, rychło ugrzę-
zło ono w bagienku polskich niemożności. Pomimo przychylnych 
recenzji wstrzymano dotacje na badania naukowe i po wydaniu 
w 1967 roku pierwszego zeszytu nutowego (Ballady) prace nad 
wydaniem narodowym niemal całkowicie stanęły; zostały po-
nownie podjęte 10 lat później i doprowadzone do końca dopiero 
w roku 2010.

tekstów poświęconych Chopinowi, kompozytorowi najbliż-
szemu sercu adama riegera i jego żony, było znacznie więcej. 
w roku 1960 zrecenzował krytycznie dla tifC-u, wytykając jej 
wiele błędów i braków, pracę Bolesława regenbrechta Chopin-
pianista, polemizującej z książką alfreda Cortota Les aspects 
de Chopin (albin Michel, Paris 1949). w recenzji stwierdza, że 
jej publikacja byłaby możliwa dopiero po gruntownej korekcie. 
najwyraźniej do tego nie doszło.

w 1965 roku rieger przygotował referat opracowany w dwóch 
wersjach, polskiej i niemieckiej, który wygłosił na sekcji na-
ukowej czeskiego towarzystwa im. fr. Chopina w Mariańskich 
Łaźniach: Literacka twórczość sióstr Chopina jako przyczynek do 
poznania rodzinnego środowiska (tytuł niem.: Chopin’s Schwe-
stern und ihre literarische Tätigkeit − ein Beitrag zur Kenntniss 
des Einflusses des Familienkreises). Podsumowanie brzmiało 
tak:

Poznanie pism sióstr fryderyka pozwala nam lepiej ocenić wy-
soką atmosferę moralną jego kręgu rodzinnego. w tej kochającej 
a rozumnej i szlachetnej rodzinie znalazł młody mistrz siłę 
duchową, spokój i skupienie, które sprzyjały wczesnemu i pełne-
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mu rozwojowi jego geniuszu. tej szczęśliwej epoce zawdzięczamy 
m.in. oba cudowne koncerty fortepianowe.
Może nie jest zbyt śmiałym przypuszczenie, że kryształowy nurt 
tej muzyki odzwierciedla też w jakiś sposób te ciepłe promienie 
siostrzanej miłości, którą obdarowały fryderyka tak hojnie czy-
ste serca − emilii, izabelli i ludwiki59.

również dla tifC-u podjął się szczegółowego omówienia 
obszernej pracy magisterskiej olgierda Pisarenko Recepcja mu-
zyki Chopina we Francji w latach 1832-1860 (warszawa 1972). 
w recenzji rieger rekomenduje wydanie pracy (po pewnych za-
sugerowanych przez niego poprawkach) w formie książkowej. 

w kilka lat później wreszcie pisze dla Polskiego wydawnic-
twa Muzycznego obszerne omówienie trzytomowej książki wło-
skiego muzykologa Gastone Belottiego Chopin – l’uomo (Chopin 
− człowiek), rekomendując jej przekład i wydanie przez PwM, do 
czego jednak nie dochodzi.

Autotranskrypcje Beethovena: pewne archetypy melo-
dyczno-ekspresyjne; symbolika „gwiaździstego nieba”. referat 
wygłoszony na spotkaniach w Baranowie w 1977 roku. tekst 
przeznaczony pierwotnie do publikacji w PwM, ale ostatecznie 
niedokończony. w ankiecie dla akademii pisze: 

tekstu odczytu nie oddałem do druku z materiałami zjazdowymi, 
bo gdy moment oddania całości do druku się zbliżał, rozchoro-
wałem się na serce60.

aldous Huxley – eseje. w ostatnich latach życia zajął się rów-
nież tłumaczeniem esejów Huxleya, których przesłanie trafiało 
mu do serca. Przełożył m.in. długi esej Huxleya Beliefs (W co 
wierzymy) i dwa rozdziały z książki Ends and Means (Cele i środ-
ki), którą zamierzał przetłumaczyć w całości, gdyby znalazł zain-
teresowanego wydawcę. niestety, lata dziewięćdziesiąte nie były 
w Polsce łatwym okresem dla poważnych wydawnictw. tak np. 
w odpowiedzi na zapytanie o możliwość wydania esejów Huxleya 
przez wydawnictwo Śląskie otrzymał list (maj 1995), w którym 
wydawca pisze:

59 Maszynopis w archiwum rodzinnym.

60 rękopis w archiwum rodzinnym.
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zapoznałem się ze znakomitym przekładem Huxleya, co spowo-
dowało, że w marcu i kwietniu zbierałem zamówienia z naszych 
hurtowni na tę książkę. z naszego rozeznania i uzyskanych 
wyników jawi się niemożność wydania…

wyłącznie, jak wyjaśnia dalej, ze względów finansowych. Podobne 
odpowiedzi uzyskał rieger z innych wydawnictw. tłumaczenia 
Huxleya nie doczekały się jak dotąd wydania.
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w ostatnim rozdziale zebraliśmy garść wspomnień współ-
pracowników, przyjaciół i byłych studentów adama riegera. 
we wszystkich wypowiedziach przewija się wątek życzliwości, 
empatii, otwarcia na innych i na świat. rozdział zamyka osobi-
ste wspomnienie Urszuli Gątkowskiej-węgrzyn, współautorki 
tej książki oraz relacja z sesji w akademii Muzycznej w krako-
wie, zorganizowanej przez nią w 2008 roku, w dziesiątą rocznicę 
śmierci Profesora. 
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1. mieczysław Tomaszewski

Przez 40 lat łączyła nas przyjaźń. należał do ludzi „ciepłych”, 
nie stwarzał dystansu. najściślejsza nasza współpraca związana 
była z Podyplomowym studium edytorstwa Muzycznego. 
Powstało chyba w roku 1966 z inicjatywy jana Hoffmana, ale 
to właśnie adam rieger był, od samego początku działalności 
studium, moim doradcą i konsultantem. Miał doświadczenie 
edytorskie jako przez całe lata współpracownik Polskiego wy-
dawnictwa Muzycznego, współ-edytor – przede wszystkim wraz 
z janem Hoffmanem – nieocenionej serii pt. Pedagogiczna 
Biblioteka fortepianowa („pebeef”). Hoffman wnosił do niej swoje 
niezwyczajnie wielkie pianistyczne doświadczenie pedagogicz-
ne, rieger – ogromną wiedzę humanistyczną i swoje wrażliwe 
i mądre rozumienie muzyki. 

z wielkim zaangażowaniem uczestniczył także w organizowa-
nych przez PwM i naszą wyższą szkołę jesiennych spotkaniach 
Muzycznych w Baranowie. Cieszę się, że wspominając ten czas 
pani Małgorzata dziewulska przypomniała istotnie genialne mo-
menty z udziału w nich, z wystąpień adama.

zaskakiwał swoimi talentami i umiejętnościami. jedziemy 
kiedyś wlekącym się pociągiem do warszawy, by wziąć udział 
w sympozjum chopinowskim urządzanym w nieborowie, w spra-
wie podejrzanych o nieautentyczność tzw. listów Chopina do 
delfiny Potockiej. adam mówi nagle: przeczytam ci coś. rzecz 
dotyczyła Mozarta. i zaczął czytać – z właściwą sobie szybko-
ścią – tekst z jakiejś książki. w którymś momencie potknął się, 
wymieniając serię synonimów. wówczas dopiero zorientowałem 
się, że czyta nie tekst polski, a angielski, tłumacząc go a vista, 
w owym oszałamiająco szybkim tempie. Chodziło o monografię 
twórcy Requiem, pióra alfreda einsteina. zamówiłem u niego 
wówczas polską wersję einsteinowskiego Mozarta; ukazała się 
w jego znakomitym przekładzie.

Pamięć o adamie riegerze, wspaniałym człowieku, trwa żywa 
i gorąca. Mam w uszach rozmowy z nim, najczęściej telefoniczne, 
długie, niekończące się, bo zawsze naładowane istotnymi pro-
blemami. i zawsze „przyspieszone”, jakby bał się, że nie zdąży 
przekazać tego, co uważał za ważne.
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zarazem wspomnieniu o nim towarzyszy melancho-
lia. Melancholia wynikająca z poczucia, że nie dane Mu było, 
jak sądzę, spełnić się do końca. Może lepiej: nie dane Mu było 
osiągnąć tego, do czego miał wszelkie dyspozycje, a także tego, 
co Mu się bez wszelkiego wątpienia należało.

Myślę, że zamierzał zostać muzykologiem. Był najwybitniejs-
zym uczniem zdzisława jachimeckiego, ale nie otrzymał ocze-
kiwanej – jak mi się kiedyś zdradził – należnej Mu asystentu-
ry. napisał świetną pracę o pieśniach władysława Żeleńskiego, 
wykorzystywaną później, cytowaną. nie znalazła widać wys-
tarczającego uznania u swego promotora. a był adam rieger 
muzykologiem znakomitym, „urodzonym”, o szerokich hory-
zontach, dla niego nie sam papier z zapisem nutowym, a żywa 
muzyka i człowiek za nią stojący, jako twórca czy wykonaw-
ca, stanowiły przedmiot naukowej refleksji. dziś nazywamy to 
muzykologią humanistyczną. zrealizował się więc wszechstron-
nie – poprzez pedagogikę.

a należała Mu się profesura, której nie dożył. nie dał się 
namówić na zebranie materiałów dokumentujących jego 
wszechstronną działalność, niezbędnych dla sformalizowania 
sprawy. namowy były bezskuteczne. Może ktoś z nas powinien 
był Mu w tym pomóc? wielu z nas, którzy mieliśmy to szczęście 
zetknąć się z nim, niezmiernie wiele Mu zawdzięcza.

MieCzysŁaw toMaszewski (ur. 1921) – muzykolog, teoretyk, edytor mu-
zyczny, autor ok. 250 tekstów naukowych i eseistycznych, w tym 24 książek 
m.in. o Chopinie i Pendereckim. Profesor i doktor honoris causa akademii 
Muzycznej w krakowie, honorowy obywatel m. krakowa. w 1954 został re-
daktorem naczelnym Polskiego wydawnictwa Muzycznego, a w latach 1965-
1988 był jego dyrektorem. kierował katedrą edytorstwa Muzycznego (1968-
1996) oraz zespołem analizy i interpretacji Muzyki (1976-1986), które powołał 
do życia. w 1996 roku został kierownikiem katedry teorii i interpretacji dzieła 
Muzycznego.
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2. krzysztof meyer61

...znałem go ponad czterdzieści lat. do dziś pamiętam wraże-
nie z pierwszego spotkania. Był dyrektorem Podstawowej szkoły 
Muzycznej, a ja właśnie zostałem do niej przyjęty, do Vi klasy. 
Średniego wzrostu, chudy jak szczapa, ruchliwy, mówił niesły-
chanie szybko. wyrażał się krótko, lakonicznie i sucho. od cza-
su do czasu, kiedy w potoku wyrzucanych z siebie słów, brako-
wało mu tchu, z donośnym świstem wciągał powietrze. Ponieważ 
nie uczył w naszej klasie żadnych przedmiotów, widywałem go 
raczej rzadko. zawsze sprawiał wrażenie, że się śpieszy, jakby 
jego czas był wyliczony co do sekundy. Czasami niespodziewa-
nie przychodził do klasy i wizytował lekcje. Pewnego razu wpadł 
dosłownie jak burza. wpierw coś powiedział, najprawdopodob-
niej kazał nam się pilnie uczyć, po czym usiadł na krześle przy 
wieszaku (w szkole nie było szatni) i oparł się o wiszące płaszcze. 
wiosenne słońce przygrzewało, toteż po chwili zdrzemnął się, co 
oczywiście wszyscy zauważyli. Po kilkunastu minutach zerwał 
się, jeszcze raz polecił nam się sumiennie uczyć i pobiegł dalej. 
kiedy wiele lat później przypomniałem mu ten epizod, okazało 
się, że doskonale go pamiętał. Po prawie czterdziestu(!) latach 
napisał w liście: „nie wiem, czy zdrzemnąłem się u was w pod-
stawówce – raczej myślę, że tylko się «odprężałem z zamkniętymi 
oczyma» po jakiejś «nerwówce» – a takich stresów miałem wtedy 
trochę, zwłaszcza przez kanalię z wydz[iału] kultury, któremu 
jako dyr[ektor] PPsM i PlM «podlegałem»”62.

na pewno miał wiele kłopotów i nieprzyjemności z powodu 
swojej postawy politycznej. wprawdzie nie wypowiadał się otwar-
cie przeciwko ustrojowi – wtedy w ogóle nie mógłby piastować sta-
nowisk dyrektorskich – w prywatnych rozmowach pozwalał sobie 
jednak na różne uwagi, które stawiały go w jak najlepszym świe-
tle. Był zbyt inteligentny i wykształcony, by nie wiedzieć, czym był 
system polityczny w powojennej Polsce, i zbyt uczciwy i prostolinij-
ny, by pozwalać sobie na przekraczanie granic przyzwoitości. kie-
dy nastał „polski październik” i nauka języka rosyjskiego w szko-
łach przestała być obowiązkowa, gorąco namawiał wszystkich 
61 fragmenty artykułu Adam Rieger – in memoriam, opublikowanego na łamach 

„ruchu Muzycznego” z 18 iV 1999, w pierwszą rocznicę śmierci adama riegera.

62 list do mnie z 6 kwietnia 1995.
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rodziców, by zaaprobowali wprowadzenie do liceum Muzycznego 
nauki jednego z języków zachodnich. wprawdzie rychło minister-
stwo nakazało powrót do rosyjskiego, ale dzięki riegerowi przez 
rok mieliśmy lekcje niemieckiego oraz przez pięć lat łaciny.

Chcąc wymienić jeszcze jakąś cechę, która charakteryzowała 
naszego dyrektora, trzeba by wspomnieć o jego niewiarygodnym 
wręcz roztargnieniu. do legendy szkolnej przeszła opowieść o tym, 
jak do baku swego motoroweru zamiast benzyny nalał wina i dzi-
wił się, że silnik nie chce pracować. Przez lata powtarzano też inną 
historię: umówił się z jakimś uczniem u siebie w domu, posadził go 
przy fortepianie, po czym wstał od instrumentu i wyszedł z domu 
na pół dnia, zamykając mieszkanie na cztery spusty.

nie mniej charakterystyczny był styl jego pisarstwa. Pozosta-
wił wprawdzie niewiele publikacji, wszystkie jednak jak w kropli 
wody odbijały jego niecodzienny sposób zachowania (…). im-
ponował erudycją. odebrał znakomite wykształcenie, a potem 
udzielał się w różnych dziedzinach życia muzycznego. (...)

Był niezwykle oczytany, uwielbiał wielką literaturę. ogromne 
fragmenty poezji cytował z pamięci i to w języku oryginału. jeszcze 
pod koniec życia wypisywał mi w listach z pamięci długie cyta-
ty Goethego, życząc sobie w dodatku, bym sprawdzał, czy się nie 
pomylił. jego humanistyczne zainteresowania, szerokie horyzonty 
i niewątpliwy talent literacki świetnie oddaje artykuł, jaki napi-
sał o arturze rubinsteinie. dał wyraz swemu uwielbieniu Chopina 
i podziwu dla rubinsteina, inkrustując tekst fragmentami poezji 
norwida, słowackiego, Goethego i cytatami z wypowiedzi Carla 
Philippa emanuela Bacha, Mozarta i schumanna63.

jednakże jego piętą achillesową była sztuka współczesna, 
a zwłaszcza muzyka, której zupełnie nie rozumiał i serdecznie 
nie znosił. Myślę, że jego świat dźwiękowy zamykał się w ramach 
gdzieś między Corellim a Mahlerem, z wyraźną preferencją dla 
romantyzmu. Chopin był jego bożyszczem, podobnie jak Mozart, 
Beethoven i schumann. w ostatnim liście do mnie pisał: „stary 
Beethoven nie bez racji mówił: «über 2 dinge wird nie disku-
tiert: der liebe Herrgott – und der Generalbass...»” (...)

Był nie tylko wyjątkowym erudytą, ale przede wszystkim – 
zwariowanym wprawdzie – niemniej najwyższej klasy nauczy-
cielem. fachowość jego opracowań wydawnictw pedagogicznych 
63 a. rieger, Słuchając Rubinsteina, „ruch Muzyczny”, 1958, nr 15.
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nie miała właściwie sobie równych. Mimo pewnych skłonności 
bałaganiarskich, miał niezwykłe zdolności organizacyjne, a przy 
tym chcąc osiągać coraz lepsze wyniki nauczania ciągle szukał 
niekonwencjonalnych rozwiązań. fantastyczna wprost znajo-
mość wielu języków obcych pozwalała mu na stałe poszerzanie 
horyzontów, a my dzięki niej otrzymaliśmy piękne tłumaczenie 
monografii Mozarta pióra alfreda einsteina. (...)

kiedy w szkole działo się coś niezwykłego i potrzebna była na-
gła pomoc, natychmiast zwracano się do niego. w marcu 1964 
przyjechała do krakowa nadia Boulanger i rieger od rana do 
wieczora zatrudniony był jako tłumacz. Przy niewyczerpanych si-
łach nadii było to zajęcie wręcz mordercze. w każdym razie drugi 
tłumacz, zygmunt Mycielski, miał dosyć wszystkiego po jednym 
dniu. obok licznych spotkań, rozmów i wizyt uczelnia zorganizo-
wała otwarty kurs analizy. odbywał się we „floriance”, jedynej 
sali, która mogła pomieścić kilkuset zainteresowanych słuchaczy. 
wszyscy siedzieliśmy na widowni, nadia na estradzie analizowała 
tego dnia Canticum sacrum strawińskiego, co chwila podchodząc 
do fortepianu, by zagrać z pamięci kolejny fragment lub zadyrygo-
wać niewielkim chórem przygotowanym specjalnie na tę okolicz-
ność. Po bokach estrady siedzieli tłumacze: zygmunt Mycielski, 
który zazwyczaj nie był w stanie nadążyć za tempem nadii, i adam 
rieger, który niemal każde jej zdanie kończył tłumaczyć w tym sa-
mym momencie, w którym ona wypowiadała swoją kwestię.

nadia wykład prowadziła po francusku. z niektórymi muzy-
kami lepiej jednak mogła się porozumieć po niemiecku, z innymi 
znów po angielsku. rieger z błyskawiczną prędkością tłumaczył 
ze wszystkich języków, a do tego jeszcze od czasu do czasu sta-
wiał pytania od siebie. kiedy jednak w pewnym momencie angiel-
ski, niemiecki i francuski zupełnie się nadii poplątały, a zygmunt 
Mycielski pogubił się do reszty, rieger wyskoczył na środek estra-
dy i zawołał: „teraz to już się jej wszystko pomyliło...”

sala zareagowała gromkim śmiechem. nadia, którą los ob-
darzył – mówiąc najoględniej – skromnym poczuciem humoru, 
dostrzegła, że wydarzyło się coś niezaplanowanego. zrobiła su-
rową minę i władczym gestem pokazała riegerowi miejsce z bo-
ku estrady, dodając jeszcze jedno słowo „allez!” rieger, potulnie 
jak uczniak, grzecznie powrócił na swoje miejsce.



162

niedługo potem nastały dla niego trudniejsze czasy. w roku 
1969 po długiej chorobie zmarła jego ukochana żona, utalento-
wana pianistka Maria Bilińska-riegerowa. trójka dorosłych już 
dzieci opuściła dom i adam bardzo źle znosił samotność. Chyba 
w połowie lat siedemdziesiątych [w rzeczywistości później, w ro-
ku 1983 − przyp. sr] ożenił się powtórnie. szybko okazało się, 
że nowa żona wymaga nieustannej opieki i biedny adam, tak 
towarzyski i ciekawy życia, raptem został przywiązany do domu. 
na uczelni pojawiał się coraz rzadziej, wpadał tylko na godzinę 
lub dwie i zaraz musiał wracać do żony. kiedy przeszedł na eme-
ryturę, większość z nas zupełnie straciła z nim kontakt.

w połowie lat osiemdziesiątych wyjechałem z krakowa. od 
tego czasu pisywaliśmy do siebie w miarę regularnie, od kilku 
do kilkunastu listów rocznie. (...) Mimo podeszłego wieku nadal 
był bardzo aktywny, interesował się wieloma sprawami, czytał, 
słuchał, a nawet pracował. na początku lat dziewięćdziesiątych 
na przykład tłumaczył eseje Huxleya. Pozostawał pod ich ogrom-
nym wrażeniem i oczywiście zażądał, abym je jak najszybciej 
przeczytał, i to koniecznie w oryginale, po angielsku. (...)

na jego listy musiałem odpowiadać w miarę szybko, gdyż 
wyraźnie denerwował się, gdy zwlekałem: „okroPnie długo nic 
od Ciebie nie dostałem”. i kiedy indziej: „Bardzo Ci dziękuję za 
list, w którym wspominasz o swym krótkim pobycie w krakowie. 
tyle zajęć, że nie zdążyłeś do mnie zatelefonować, więc zacytuję 
Pana tadeusza: «tak postępując czynisz bardzo nieroztropnie», 
albowiem zajęłoby ci to 5 (PięĆ!) minut”. Pewnego razu wręcz 
oberwało mi się: „zdrajCo – pisał – koperta [twego listu] 
wyszła z Poznania – ergo byłeś i nie zatelefonowałeś... odPisz, 
czy nie mam racji?”

kiedyś napisałem mu, że podziwiam ludzi, którzy mają wielo-
kierunkowe zainteresowania, szerokie horyzonty i stale znajdu-
ją czas na dokształcanie się. odpowiedział natychmiast: „jest to 
alternatywa życia mniej ambitnego i niewiele ponadto. «alUzjU 
PoniaŁ», choć wiem, że  n i e  była zamierzona i «nie do mnie 
piłeś», ale do mnie pasuje...”

Pewnego razu postanowiłem zobaczyć się z nim. zdawałem so-
bie sprawę z tego, że najprawdopodobniej spotkam go po raz ostat-
ni. latem 1994 roku przypadkowo był w krakowie, a i ja musia-
łem tam spędzić jeden dzień. Pojechaliśmy na kawę i usiedliśmy 
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w ogródku ogrzewani upalnymi promieniami słońca, które zresztą 
powoli zbliżało się ku zachodowi. szybko spostrzegłem, że bardzo 
się zmienił. nie mówił już aż tak szybko jak dawniej. więcej wypyty-
wał, co z  kolei mogło być naturalne, gdyż to ja przyjechałem z da-
leka. ale przede wszystkim nie odczuwało się już w nim tej niewy-
obrażalnej energii, która wszystkich porażała. jak wielu starszych 
ludzi nie bardzo już orientował się w nowej sytuacji politycznej. 
Mówił wprawdzie, że stale słucha wiadomości, ale na ile rzeczywi-
ście zdawał sobie sprawę ze wszystkich ówczesnych przemian?...

na początku 1998 roku otrzymałem od niego ostatni list. 
Pismo miał już bardzo nieczytelne. Prosząc mnie o coś na przy-
szłość, dodał: „Muszę Ci to teraz powiedzieć, bo raczej spodzie-
wam się nie przeżyć roku 1998...”

w okolicach wielkanocy dowiedziałem się, że leży w łóżku tak 
mocno osłabiony, iż nie jest nawet w stanie podejść do telefonu. 
więcej nie miałem o nim żadnych wiadomości. zaniepokojony 
zatelefonowałem na początku czerwca i wtedy żona poinformo-
wała mnie, że 5 maja zmarł w szpitalu.

z przykrością stwierdziłem, że jego śmierć przeszła właściwie 
niezauważona. o odejściu człowieka tak niezwykle zasłużone-
go dla polskiego szkolnictwa muzycznego, bez reszty oddanego 
sprawom młodzieży, nie wspomniano nawet w czasopismach 
muzycznych. o adamie riegerze zaczęto zapominać od momen-
tu, kiedy przeszedł na emeryturę. a był to wszak nauczyciel nie-
zwykły, nieustannie tryskający pomysłami, inspirujący, jedyny 
w swoim rodzaju. i takim pozostał w pamięci przyjaciół, którym 
sam był do końca wierny i bez reszty oddany.

krzysztof Meyer (ur. 1943 w krakowie) – kompozytor, pianista, pedagog, 
autor licznych książek o muzyce, m.in. monografii poświęconych szostako-
wiczowi i lutosławskiemu. Uczył się kompozycji m.in. u stanisława wiechowicza 
i krzysztofa Pendereckiego. studia w krakowskiej PwsM zwieńczył dyplomami 
z kompozycji (1965) i teorii muzyki (1966). naukę kontynuował w Paryżu u nadii 
Boulanger oraz prywatnie pod kierunkiem witolda lutosławskiego. w latach 
1966-1987 uczył przedmiotów teoretycznych, a w latach 2008-2014 kompozycji 
w akademii Muzycznej w krakowie. na uczelni tej pełnił również obowiązki prorekto-
ra (1972-1975) oraz kierownika katedry teorii Muzyki (1975-1987). w latach 1987-
2008 był profesorem kompozycji w Hochschule für Musik w kolonii. w latach 
2009-2013 był profesorem na wydziale Historycznym Uniwersytetu im. adama 
Mickiewicza w Poznaniu. zdobył wiele nagród na międzynarodowych konkur-
sach kompozytorskich. w książce Mistrzowie i przyjaciele (PwM, kraków 2011) 
poświęca wiele stron adamowi riegerowi.
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3. antoni wit

w czasie nauki szkolnej i studiów oraz w późniejszej działal-
ności miałem okazję spotkać i pracować z wieloma znakomitymi 
profesorami, spotkać wiele ciekawych osobowości: Henryka 
Czyża, krzysztofa Pendereckiego, wandę waliszewską, franciszka 
skołyszewskiego, ludwika stefańskiego, nadię Boulanger, czy 
też w ramach studiów prawniczych władysława woltera i jana 
Gwiazdomorskiego.

ale w tym gronie jedną z najciekawszych postaci był niewąt-
pliwie adam rieger. Miałem wielkie szczęście, że zaraz u progu 
studiów w krakowskiej Państwowej wyższej szkole Muzycznej 
los zetknął mnie właśnie z nim i zostałem jego uczniem w ra-
mach tzw. fortepianu obowiązkowego. Ponieważ ukończyłem 
szkołę Średnią jako pianista, byłem na tyle zaawansowany 
w tym zakresie, że w ramach zajęć przerabiałem ciekawy repertu-
ar. Profesor rieger zwracał uwagę przede wszystkim na sprawy 
muzyczne i interpretacyjne, a lekcje z nim zachęcały do maksy-
malnej koncentracji i wysiłku.

dość szybko zorientowałem się z jak interesującą i nieprze-
ciętną osobowością mam do czynienia i nowy profesor stał się 
dla mnie niemalże natychmiast niekwestionowanym autorytetem. 
imponował erudycją, wrażliwością muzyczną i znakomitą, wręcz 
legendarną znajomością języków obcych (potrafił np. z niezwy-
kłą szybkością czytać trudne, obcojęzyczne teksty błyskawicznie 
tłumacząc je na język polski). zresztą w tej dziedzinie stale się 
doskonalił i pamiętam jak już w wieku lat ponad sześćdziesięciu 
znakomicie opanował język włoski.

ale tym, co wyróżniało go spośród wielu znakomitych profeso-
rów uczących wówczas w PwsM, była ogromna życzliwość wobec 
otaczających go zjawisk artystycznych, a także wobec artystów 
i studentów. Cecha ta, nie tak częsta w środowisku artystycz-
nym, tym bardziej budzi do dziś mój podziw, że przecież przed 
wojną adam rieger sam był znakomicie zapowiadającym się pia-
nistą. Ukończył z odznaczeniem krakowskie konserwatorium (w 
tamtych czasach, zupełnie inaczej niż dzisiaj, takie odznacze-
nia należały do rzadkości), co jeszcze w czasach moich studiów 
(1963-1967) powodowało zawistne uwagi ze strony niektórych, 
nawet zasłużonych pedagogów. kłopoty z ręką, a następnie wojna 
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nie pozwoliły mu kontynuować kariery pianistycznej, jednakże 
nie pozostawiło to w nim żadnego śladu w postaci np. pewne-
go zgorzknienia czy też niechęci do tych, którym poszczęściło się 
bardziej. i choć wtedy w wieku pięćdziesięciu kilku lat był tylko 
docentem, to promieniował zawsze entuzjazmem, energią, pozy-
tywnym stosunkiem do ludzi i ich dokonań.

Pierwsze moje miesiące w PwsM z wielu względów nie były 
dla mnie łatwe i prof. rieger był właśnie pierwszą osobą, która 
oceniła bardzo wysoko moje zdolności i cechy osobowości. i to 
jemu przede wszystkim zawdzięczam, że zdobyłem na uczelni 
dobrą pozycję, a profesor Czyż zaczął poświęcać mi coraz więcej 
uwagi. dzięki temu miałem od trzeciego roku studiów stypen-
dium naukowe, brałem udział w corocznych koncertach w kra-
kowskiej filharmonii, a rektor wysuwał mnie jako kandydata 
do stypendiów zagranicznych, co w owym czasie miało znacze-
nie niewyobrażalne dla dzisiejszych studentów.

Po ukończeniu studiów kontakt nasz nie urwał się i byłem 
częstym gościem w jego domu przy Helclów w czasie moich po-
bytów w krakowie. a i w latach późniejszych mogłem spotykać 
go, kiedy mieszkał w Myślenicach. i tylko żałuję, że nie zawsze 
stosowałem się do jego wskazówek, tak daleko wybiegających 
w przyszłość i tak, właściwie można powiedzieć proroczo, odga-
dujących rozwój wielu zjawisk, jakie nastąpiły w przyszłości. ale 
cóż, aby skorzystać z mądrych rad mądrych ludzi trzeba same-
mu często najpierw odpowiednio dojrzeć…

antoni wit (ur. 1944 w krakowie) – dyrygent, profesor Uniwersytetu 
Muzycznego fryderyka Chopina w warszawie, dyrektor artystyczny or-
questa sinfónica de navarra w Pampelunie. studiował w PwsM w krako-
wie – dyrygenturę u Henryka Czyża i kompozycję u krzysztofa Pendereckiego; 
ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie jagiellońskim. kierował 
m.in. filharmonią Pomorską (1974-1977), orkiestrą i Chórem PritV w krako-
wie (1977-1983), wosPritV w katowicach (1983-2000). w latach 2002-2013 
był dyrektorem naczelnym i artystycznym filharmonii narodowej w war-
szawie. ze swoimi zespołami koncertował w wielu krajach europy, azji i obu 
ameryk. występował również jako dyrygent gościnny ze słynnymi orkiestrami, 
m.in. Berliner Philharmoniker, BBC symphony orchestra, la scala, shanghai 
symphony orchestra i wieloma innymi. nagrał ponad 200 płyt, w tym szereg 
światowych prawykonań muzyki polskiej. wiele z tych nagrań uzyskało naj-
bardziej prestiżowe nagrody międzynarodowej krytyki.
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4. kaja danczowska

adam rieger był dla mnie przede wszystkim dyrektorem 
szkoły podstawowej, do której zdawałam w wieku siedmiu lat. 
nie dostałam się wtedy. Całkiem się nie dostałam. Moja Mama 
zmartwiona stała pod drzwiami, gdy nagle wybiegł do nas jakiś 
chudy, szybko mówiący pan na przygiętych kolanach. Pamiętam 
tę charakterystyczną sylwetkę. nie dumny, nadęty dyrektor, ale 
taki drobny, serdeczny człowiek. Powiedział: „nie dostałaś się, 
ale jesteś na pierwszym miejscu pod czerwoną kreską”. nie wie-
działam, co to znaczy. nad kreską byli ci przyjęci. Mojej Mamie 
obiecał, że jeśli tylko ktoś zrezygnuje i będzie miejsce, zostanę 
przyjęta. i tak się stało.

Po wielu latach powiedział mi dyryktor rieger dlaczego nie 
zdałam egzaminu. otóż zamiast nic nie mówić i być skupioną, 
wykrzyknęłam rozbawiona: „jakie tu śmieszne białe i czarne 
pałeczki! one tak ładnie grają!” nie wiedziałam, że to klawisze. 
nie widziałam wcześniej pianina ani fortepianu. na egzamin 
poszłam zupełnie nieprzygotowana. Później w te białe i czar-
ne pałeczki Pan dyrektor uderzał i zagrał jakąś melodyjkę, a ja 
miałam ją powtórzyć głosem. za nic nie chciałam wykonać pole-
cenia, to samo było z rytmem.

Po latach adam rieger wytłumaczył mi, że nie powtarzałam 
melodii, ponieważ od razu dokomponowywałam tzw. następnik. 
Podobnie było z rytmem. od razu to zrozumiał i wiedział, że 
był to najlepiej zdany egzamin. na pewno w archiwach szkoły 
zachowany jest dokument o niezdanym przez kaję danczowską 
egzaminie, która to kaja „wciągnięta” została jednak przez adama 
riegera! dlatego ta postać jest dla mnie tak niezwykle ważna. 
Gdyby nie on, wylądowałabym na pewno w rejonowej szkole 
podstawowej i nie byłoby o czym rozmawiać.

Często wspominam jego roześmianą od ucha do ucha twarz 
i słyszę słowa: „ach, to ty nie zdałaś egzaminu – i patrz, co z cie-
bie wyrosło!” już pod koniec pierwszej klasy zawiózł mnie do 
warszawy, aby przedstawić w szkole Muzycznej na Miodowej. 
sam siadł do fortepianu i zaakompaniował mi w Tańcowała 
Magdalena oraz w Koncercie seitza. Myślę, że nie każdego dy-
rektora szkoły byłoby na to stać... sekundował mojemu rozwo-
jowi przez całe niemal życie.
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Gdy miałam osiem lat, przyjęła mnie do swojej klasy prof. 
eugenia Umińska – zrobiła to na prośbę dyrektora riegera. tylko 
dzięki niemu miałam od dziecka kontakt z tą wielką artystką, 
profesorem prowadzącym wyłącznie studentów, pierwszą damą 
wiolonistyki polskiej. Często profesor Umińska zapraszała adama 
riegera na moje lekcje, a przy okazji na ciasteczko. dyrektor 
rieger niezmiennie prosił: „Geniuchna, daj ty mi kawałek chle-
ba, to wystarczy, a ty – mała – graj, bom ciekaw, coś zrobiła!”

tak więc adam rieger wykreował moje życie – przecież profesor 
Umińska nie uczyła żadnych dzieci. te wspólne lekcje były zawsze 
wesołe. dyrektor rieger mówił szybko, nerwowo, urywał zdania, 
ale to nie miało nic z zacinania się – on już myślami szybował dwa-
dzieścia zdań do przodu. inni nie mówią gładko, bo nie wiedzą, co 
powiedzieć – on miał zaś po prostu za dużo do powiedzenia.

Mówił wyraźnie, z wielką ekspresją, miał świetną dykcję 
i bardzo wyrazistą, żywą mimikę. Chodził szybko, często nie za-
uważał na ulicy kogoś znajomego, uśmiechał się do swoich my-
śli lub do muzyki, którą żył, którą nosił w sobie, którą wiecznie 
śpiewał. Śmigaliśmy tak wokół siebie po Basztowej i zawsze coś 
nucił, jakby komponował. ten ozdobnik, ozdobniczek rozpraco-
wywał w głowie: „a! cześć kajusiek, dobrze leci?...” i już dalej, 
żywe srebro, tak się mówi o małych dzieciach, ale on miał wła-
śnie tę radość dziecka.

Bywał na koncertach we „floriance” i zawsze w filharmonii. 
z żoną – tajemniczo uśmiechniętą, o wspaniałej sylwetce. to 
jedna z piękniejszych kobiet, pastelowo ubrana, zawsze z apasz-
ką na szyi. lubiłam na nią patrzeć. zresztą nie tylko ja. w prze-
rwie koncertu stała gdzieś pod ścianą, milcząca, z uśmiechem 
jakby z obrazu, z portretu.

Gdy byłam już na studiach, adam rieger odnalazł nieznany 
koncert Pugnaniego. Był tym niezwykle pochłonięty. Przychodzi-
łam do niego i razem graliśmy i analizowaliśmy, odczytując ten 
niewyraźny rękopis. „skrzyknij kaja orkiestrę! od razu! i nagraj 
to, musisz to nagrać!” niestety, nie udało mi się skrzyknąć 
orkiestry. Byłam w jakichś rozjazdach, tu ojstrach, tam koncert, 
Monachium, Bruksela – konkurs za konkursem. nie wykona-
łam tego koncertu. Żałuję, że nie spełniłam tej prośby. nigdy 
przecież o nic mnie nie prosił mój dyrektor rieger...
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za miesiąc obchodzimy dziesiatą rocznicę jego śmierci. Grałam 
na pogrzebie. nie mogłam uwierzyć w napis na klepsydrze: 
„docent adam rieger”. a my, młodsi, jesteśmy profesorami. 
Było mi wstyd i jest mi wstyd do dzisiaj.

Kraków 2008

kaja danCzowska (ur. 1949) – skrzypaczka i pedagog, absolwentka PwsM 
w krakowie. Uczennica eugenii Umińskiej, ukończyła też dwuletnie studia 
u dawida ojstracha w konserwatorium Moskiewskim oraz kurs mistrzowski 
u ruggiero ricciego. laureatka wielu konkursów międzynarodowych, zdobyła 
m.in. srebrny medal na konkursie im. królowej elżbiety Belgijskiej w Brukse-
li. koncertuje i nagrywa płyty z największymi muzykami, m.in. z krystianem 
zimermanem, janem krenzem, jerzym Maksymiukiem, krzysztofem Pende-
reckim, stanisławem skrowaczewskim, antonim witem, Gidonem kremerem, 
Mischą Maiskym. od 1972 roku prowadzi działalność pedagogiczną w akade-
mii Muzycznej w krakowie. od 1997 roku jest profesorem zwyczajnym.
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5. Bożena otfinowska

liceum [Muzyczne] moich lat (1956-1962) to cudowna atmos-
fera, którą kreowali wspaniali ludzie – najpierw w osobie samego 
dyrektora adama riegera. niezwykle dobrego i uczynnego czło-
wieka, obdarzonego wieloma talentami, zawsze bardzo zajętego, 
pochłoniętego tysiącem pomysłów, idei i problemów, a pomimo 
to znajdującego czas na inne sprawy, wydawałoby się drobne. 
Myślę teraz z odległej perspektywy czasu, że dobrze uchwytną 
i charakterystyczną cechą pana adama była jego niezwykła życz-
liwość i nigdy nie gasnąca gotowość niesienia pomocy, przede 
wszystkim nam, uczniom. to było wzruszające, z jaką czujnością 
i mądrością odgadywał nasze możliwości, talenty i rozterki w po-
dejmowaniu różnych decyzji, niekoniecznie dotyczących dalszej 
drogi kształcenia muzycznego. jestem pewna, że wielu absolwen-
tów liceum pana riegera tak właśnie zapamiętało!

liceum dyrektora adama riegera to także niezapomniane 
grono nauczycielskie, które w sporym procencie tworzyli na-
uczyciele przedwojenni, cieszący się w krakowie ogromnym sza-
cunkiem. wspaniale i rzetelnie przygotowani do wykonywania 
swojego zawodu, ludzie ogromnej wiedzy. 

to pani profesor Helena Czerska, polonistka, wychowawczyni 
mojej klasy, nazywana przez nas „ozyrysem”, z racji umiłowania 
klasycznych wartości, harmonii i ładu etycznego. Pani profesor ste-
fania Murczyńska, matematyk, świętej cierpliwości i wyrozumia-
łości nauczyciel. Pani profesor Maria waligórska, ucząca nas geo-
grafii, strasząca groźną miną, ale niezwykle pogodna duchem. Pani 
profesor danuta rosner, nauczająca historii, ale przede wszystkim 
genialna druhna, która współtworzyła w naszym liceum nieza-
pomnianą Żeńską drużynę Harcerską „słowiki”. w moim życiu to 
osobny, bardzo piękny rozdział, którego nigdy nie zapomnę!

z młodszych, zachwycający gawędziarz pan profesor lucjan 
kaszycki, który wprowadzał nas podczas swoich lekcji solfeżu 
na nowe ścieżki porozumienia między uczniem a nauczycielem. 
wtórował mu w podobnym traktowaniu nas ks. Mieczysław 
turek, nasz katecheta. Cudowny, przeciekawy i przemądry 
człowiek. Pani profesor irena Pfeiffer, dyrygent naszego szkol-
nego chóru i orkiestry, przedobra, ambitnie i ciężko nad nami 
pracująca. efektem jej pracy były nasze liczne, niezpomniane 
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koncerty i występy. Pani prof. irena rolanowska, do której klasy 
fortepianu należałam. fantastyczny pedagog i metodyk naucza-
nia, przeurocza, zawsze pełna humoru, ale także wymagająca. 
spod jej ręki wyszło sporo wybitnych muzyków, niekoniecznie 
klasycznych, żeby wspomnieć tylko andrzeja zielińskiego 
(założyciela sławnego zespołu „skaldowie”), czy nieodżałowanego 
wacka kisielewskiego.

niekoronowanym królem pedagogów „mojego” liceum był 
niewątpliwie pan profesor roman janicki, biolog, zwany przez 
uczniów „kozą”, z racji swojej charakterystycznej białej bród-
ki. nauczyciel prezentujący nieczęsto spotykaną i absolutnie 
niezmienną życzliwość dla uczniów. on po prostu prawdziwie 
kochał młodzież i swój zawód! nie przypominam sobie, aby kie-
dykolwiek na kogoś krzyknął, zdenerwował się, powiedział coś 
przykrego. Uwielbiany po prostu przez nas i w najwyższym stop-
niu szanowany. nigdy na lekcjach nie miał problemu z dyscy-
pliną, choć nie wszystkich przecież ten przedmiot interesował. 
nauczyciel obdarzony prawdziwą charyzmą. wzór wydawałoby 
się książkowy czy filmowy, a jednak istniał naprawdę!

dyrektor adam rieger pomógł w swoim czasie nie tylko mnie, 
ale także w sposób niezwykle istotny mojemu ojcu, Bohdanowi 
Pytlińskiemu, któremu zaproponował w roku 1954 stanowisko 
swojego zastępcy. w tym bowiem okresie mój ojciec jako na-
uczyciel historii i pełniący funkcję wicedyrektora w jednej ze 
szkół zawodowych krakowa, był represjonowany z przyczyn po-
litycznych. Panował mrok „stalinowskich czasów”. Utracić wtedy 
pracę, czy pozycję zawodową, znaczyło bardzo wiele! tym nieza-
pomnianym, przyjacielskim gestem przyniesienia pomocy adam 
rieger zajmuje w mojej pamięci miejsce szczególne!

w praktyce zresztą wybór okazał się znakomity. ten „dyrek-
torski duet” był naprawdę doskonały! obaj panowie świetnie się 
uzupełniali i rozumieli. Pod ich batutą, wspólnie z innymi wy-
bitnymi pedagogami, my uczniowie mogliśmy odczuć orzeźwia-
jące podmuchy lat 1956-1957, pierwszej „odwilży” po powstaniu 
węgierskim i wypadkach poznańskich. wróciła do szkół religia. 
w liceum pojawił się kochany ks. Mieczysław turek. Przy-
wrócono tradycję szkolnych rekolekcji w kościele parafialnym 
św.  floriana, w których uczestniczyła nie tylko młodzież, ale całe 
prawie grono nauczycielskie. Powróciło „szare Harcerstwo”. 
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w liceum zawiązała się z pomocą profesor danuty rosne-
rowej wspomniana i sławna w krakowie z pięknego chóralnego 
koncertowania drużyna „słowików”, do której należałam. wspie-
rał nas po ojcowsku dyrektor rieger, a stare pieśni harcerskie 
rozpisywał cudownie na głosy profesor lucjan kaszycki.

nasza niezastąpiona polonistka, profesor Helena Czerska, z taką 
miłością i nostalgią wspominająca na lekcjach wojenne tajne kursy 
nauczania, wyciągała z lamusa skrzętnie ukrywane cudne poezje 
niepublikowanego w Polsce poety kazimierza wierzyńskiego.

Pracowita pani profesor irena Pfeiffer pośpieszyła czym prędzej 
z przepięknym koncertem Chóru i orkiestry liceum, prezentując 
wieczór twórczości stanisława Moniuszki w naszej filharmonii.

dzięki jej entuzjazmowi i cierpliwości przedstawiliśmy pew-
nego roku w sali „florianki”, prawdziwe jasełka, z udziałem 
licealnego chóru, śpiewającego cudowne i nieznane kolędy.

nigdy nie zapomnę łez w oczach ludzi, kiedy recytowałam 
podsunięty na tę okazję przez profesor Czerską przepiękny 
wiersz wierzyńskiego Kolęda dziecinna. i nigdy nie zapomnę 
tej kolejki, która ustawiła się po przedstawieniu, aby zdobyć... 
tekst! Pisałam szybko w sali obok na podsuwanych, zdobytych 
naprędce świstkach papieru.

to wszystko było możliwe tylko dzięki wspomnianemu „dyrek-
torskiemu duetowi”, adamowi riegerowi i mojemu niezapomnia-
nemu ojcu! dzięki pomocy części niezwykłego grona nauczyciel-
skiego, którzy to wszyscy, solidarnie i jednomyślnie, odważyli 
się podjąć ryzyko i dali nam odczuć, młodym jeszcze dziecia-
kom, smak prawdy... tak bardzo ograniczanej i celowo ukrywa-
nej przed naszym szkolnym pokoleniem lat pięćdziesiątych.

BoŻena (Maria) otfinowska z domu Pytlińska (1943-2012) − ukończyła 
Państwowe liceum Muzyczne w krakowie w roku 1962 (wydział rytmiki), 
a następnie pedagogikę na Uj. Pracowała początkowo w Polskim wydaw-
nictwie Muzycznym, a później na Uj, Politechnice krakowskiej i Uniwersy-
tecie Pedagogicznym (wówczas wsP), akompaniując tam m.in. w sekcji gim-
nastyki artystycznej, grając własne kompozycje z wykorzystaniem polskiego 
i słowiańskiego folkloru. Uczestniczyła w ogólnopolskich zawodach odnosząc 
sukcesy. od 1986 roku mieszkała w kanadzie, gdzie uczyła muzyki, pracując 
jako pianistka, akompaniatorka i konsultant muzyczny w University of alberta, 
Grant Mcewan University oraz alberta Ballet Company (edmonton). zmarła 
6 Xi 2012 roku w st. john’s (nowa fundlandia).
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Państwowe liceum Muzyczne w krakowie,  
zdjęcie pamiątkowe nauczycieli i absolwentów, rok 1963
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6. anna Spiss

Chciałabym tu wspomnieć o pewnym epizodzie w naszym 
życiu rodzinnym, w którym adam rieger odegrał bardzo pozy-
tywną rolę. otóż nasz ojciec, Bohdan Pytliński, nauczyciel histo-
rii i zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych w technikum 
odzieżowym w krakowie, delegowany na krajową konferencję 
dyrektorów szkół w radomiu (dokładnej daty nie pamiętam), 
zabrał tam głos w dyskusji i ujął się za młodzieżą w sprawach 
religijnych. konsekwencją tego wystąpienia miało być zwolnienie 
go z „odzieżówki” z dniem 31 sierpnia 1954 roku i przeniesienie 
„na własną prośbę” do innej krakowskiej szkoły. Chodziło o to, 
że w czasie rekolekcji wielkopostnych szkoła, zgodnie z zalece-
niem władz, organizowała obowiązkowe zajęcia, na co skar-
żyły się uczennice. ojciec zakończył swe wystąpienie słowami: 
„a przecież konstytucja gwarantuje obywatelom swobodę wyznań 
i praktyk religijnych”. kiedy schodził z trybuny, podszedł do niego 
„dyżurny ubek” i zapytał: „Czy pan dyrektor zawsze tak mówi?”

sytuacja była poważna, nasi rodzice-nauczyciele mieli na 
utrzymaniu trzy córki, dwie starsze chodziły do szkoły podsta-
wowej, najmłodsza miała 3 lata (później ukończyła liceum 
Muzyczne w 1970, a w roku 1975 uzyskała dyplom z gry na 
organach w klasie prof. jana jargonia PwsM w krakowie). ojcu 
udało się z trudem uzyskać możliwość zatrudnienia jako sze-
regowy nauczyciel historii w technikum Przemysłu kamienia 
Budowlanego w krakowie, co go jednak nie usatysfakcjonowa-
ło. z powodu stresu nastąpił u niego nawrót zaleczonej choro-
by. Mama zaczęła energicznie szukać lepszej pracy dla niego. 
Przypomniała sobie o adamie riegerze, z którym znała się od 
wczesnej młodości. adam rieger mianowany dyrektorem Pań-
stwowego liceum Muzycznego w krakowie poszukiwał akurat 
wicedyrektora do spraw pedagogicznych. kiedy mama zjawiła 
się u niego i zgnębiona wyłuszczyła sprawę, ucieszył się ogrom-
nie i wykrzyknął „danusiu, spadasz mi jak z nieba! właśnie po-
szukuję pedagoga z tak dobrymi kwalifikacjami, Bohdan będzie 
bardzo mi przydatny!”

tak więc z dniem 1 września 1954 roku nasz ojciec zo-
stał zatrudniony w liceum na stanowisku wicedyrektora (był 
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absolwentem pedagogiki Uj) i nauczyciela historii. jak widać, 
adam rieger nie bał się wystąpić o zatrudnienie „politycznie 
niepoprawnej” osoby. ojciec był szczęśliwy, że będzie pracować 
wśród muzyków; sam był muzykalny, śpiewał i prowadził w mło-
dości chóry szkolne, grał amatorsko na skrzypcach.

i tak się zaczęła kilkuletnia współpraca obu panów ku pożyt-
kowi tej niezwykłej na owe czasy szkoły. Byli bardzo różni – nasz 
ojciec spokojny, obowiązkowy, skrupulatny, rieger kreatywny, 
pełen artystycznego polotu, niespokojny i roztargniony – świet-
nie się zatem uzupełniali, choć nie obyło się przy tak różnych 
charakterach bez drobnych tarć i narzekań ojca, który czasem 
nie nadążał za przełożonym. obaj jednak bardzo kochali mło-
dzież i oddawali się pracy pedagogicznej bez reszty, przy czym 
erudycja riegera musiała imponować. kiedy czasem, bardzo 
rzadko, wpadał do nas, już od progu mówił szybko i dużo, a potem 
dosłownie wypadał z mieszkania. zawsze w biegu! w czasie 
spotkań w filharmonii rozmawiał ze mną o kolbergu (byłam 
wówczas studentką etnografii na Uj), jego wiedza na ten temat 
była ogromna.

a kiedy nasz ojciec zmarł na wylew krwi do mózgu, 18 czerwca 
1963 roku w wieku 56 lat, był jednym z pierwszych w naszym 
domu ze słowami pociechy i konkretną pomocą. wtedy i długo 
potem odczuwałyśmy jego życzliwość, m.in. pomógł siostrze Bo-
żenie w znalezieniu pracy w Polskim wydawnictwie Muzycznym.

anna sPiss z domu Pytlińska (ur. 1940) − etnograf, dr nauk humanisty-
cznych. emerytowany kustosz dyplomowany Muzeum etnograficznego im. 
seweryna Udzieli w krakowie. autorka kilkudziesięciu publikacji, m.in. Muzea 
etnograficzne na wolnym powietrzu w Europie (warszawa 1984) oraz scenariu-
szy wystaw muzealnych. współredaktorka i współautorka ciągłego wydawnict-
wa Polskiego towarzystwa ludoznawczego: Etnografowie i ludoznawcy polscy. 
Sylwetki, szkice biograficzne. Członek m.in. komisji etnograficznej PaU, 
Polskiego towarzystwa ludoznawczego i stowarzyszenia Historyków sztuki.
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7. Joanna wittek

adam rieger. Mój Boże! Cóż za wspaniała postać! Pianista, mu-
zykolog, pedagog, edytor, wieloletni dyrektor liceum Muzycznego 
im. fryderyka Chopina w krakowie, a także docent i przez długie 
lata dziekan wydziału wychowania Muzycznego Państwowej 
wyższej szkoły Muzycznej. ileż funkcji pełnił ten człowiek w swo-
im niezwykle pracowitym życiu! z trudno wytłumaczalnych po-
wodów nie osiągnął nigdy tytułu profesora, niemniej zawsze będę 
Go w ten sposób tytułować. Człowiek o niesłychanej inteligen-
cji i wyobraźni, wybitny erudyta, obdarzony wspaniałą pamięcią 
i niezwykłym talentem językowym, a  przede wszystkim entuz-
jasta kształcenia muzycznego młodzieży, dla której skoczyłby 
w ogień! 

jako redaktor PwM właśnie dla tej młodzieży opracowywał – 
często wraz z profesorem Hoffmanem lub z własną żoną, Marią 
Bilińską-riegerową – wiele pozycji dydaktycznych: doskonale 
wybrane zbiory najróżniejszych etiud, słynne zbiory sonatin – 
potocznie zwane „Hoffman-rieger”, Pieśni bez słów Mendelssohna, 
rozliczne miniatury fortepianowe i wiele innych. a wszystko 
opatrzone wnikliwym, fachowym komentarzem. także świetny 
podręcznik czytania nut a vista ze znakomitymi, niezwykle istot-
nymi uwagami we wstępie.

Człowiek o dziecięcej wprost ciekawości wszystkiego co 
się wokół dzieje, gołębim sercu i niezwykle wrażliwym sumie-
niu. spoglądał na świat zawsze przez pryzmat ewangelii. Po 
latach dopiero dowiedziałam się, że źródłem tego była wiedza 
i  wrażliwość niemal genetycznie wyniesiona z domu rodzinnego: 
dziadek Profesora, pastor Michejda był niezwykle skutecznym 
siewcą tego ziarna.

jeśli można mówić czasem o prezentach losu, to takim 
właśnie prezentem dla mnie był kontakt z Profesorem riege-
rem i jego nadzwyczajną żoną, wspaniałą pianistką (wyróżnioną 
na ostatnim przedwojennym konkursie Chopinowskim), 
Marią Bilińską-riegerową. niestety, lata w których przyszło 
jej żyć, nie sprzyjały rozwojowi osobistej kariery, ale nagra-
nia jakie pozostawiła świadczą najlepiej o randze jej talen-
tu i umiejętnościach. Potwierdzają to entuzjastyczne opinie 
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znakomitego krytyka muzycznego Bohdana Pocieja, a także erica 
Heidsiecka, świetnego pianisty i pedagoga z lille, porównujące tę 
pianistkę do największych światowych sław. Pani Maria riege-
rowa była też świetną kameralistką – występowała często w  triu 
ze znakomitymi muzykami: skrzypaczką eugenią Umińską 
i  wiolonczelistą józefem Mikulskim. aurę jaka otaczała tę 
osobę najlepiej oddają słowa z pośmiertnego wspomnienia pro-
fesor eugenii Umińskiej: „wszystko w niej było ze szlachetnego 
kruszcu”.

osobiście byłam świadkiem spotkania Pani Marii z profesor 
ireną sijałową (świetną pianistką pochodzenia rosyjskiego, 
zatrudnioną w krakowskiej uczelni), która z okrzykiem radości 
podeszła do Pani riegerowej: „ach! to Pani jest pani riegerowa! 
Proszę Pani, ja właśnie słuchałam Pani nagrania intermezzów 
Brahmsa! ja nic lepszego w życiu nie słyszałam!”. niestety na-
grania te, dokonane dla Polskiego radia w krakowie, przepadły! 
Podobnie jak znakomite nagranie preludiów debussy’ego. 
zostaŁy zMazane!!! – Ponieważ… brakowało taśm do nagrań 
big-beatu! ot, ponure powojenne czasy…

zdając egzamin do liceum Muzycznego marzyłam o kontak-
cie z Panią Marią, ale klasa niestety była pełna. w tej sytuacji 
Profesor rieger zgodził się zaopiekować przez pierwszy rok 
„zbłąkaną owieczką”. jakież to były interesujące i inspirujące 
lekcje! Błyskotliwe, niesłychanie pomysłowe uwagi sięgające 
niekiedy odległych horyzontów myślowych, odnoszących się do 
zjawisk literackich, historycznych, malarskich. Uwagi często 
niezwykle żartobliwe, a nawet niekiedy zjadliwe (jak np. komen-
tarz do jakiegoś nieciekawego wykonania: „no, tak… równo 
w  gamkach”). 

nigdy nie zapomnę mojego „zderzenia się” z Sonatą cis-moll 
op. 27 nr 2, słynną „Księżycową”. już w trzeciej klasie szkoły 
podstawowej w domowym lamusie wygrzebałam tomy tak po-
pularnych na przełomie XiX i XX wieku tzw. Morceaux célèbres, 
zbiorów „ulubionych utworów” do muzykowania domowego 
(niegdyś były one własnością siostry mego dziadka, absolwent-
ki konserwatorium lwowskiego), a w jednym z nich – pierws-
za część Sonaty „Księżycowej”! „zagrywałam” się nią w kółko 
bez pamięci, lejąc autentyczne łzy wzruszenia i zachwytu (takie 
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„kiepsko zmeliorowane” dziecko – jak mówił zaniepokojony 
tatuś, a mama już myślała szukać pomocy psychologa). ale teraz 
nadszedł czas, aby zmierzyć się z całością dzieła. niestety, twór-
ca zastawił tu znacznie większe pułapki – trzeba było znacznie 
energiczniej „gmerać paluchami”. Gmerałam więc i gmerałam, 
ale dzieło broniło się dzielnie przed tymi atakami i finał wciąż 
brzmiał „nie dość mrawo”. i tu razu pewnego padła uwaga Pana 
adama: „słuchaj no, kochaniutka! Podłóż ty sobie pod ten temat 
np. takie słowa:

Hmm, byłażby to przypadkiem prawidłowa diagnoza? kon-
sternacja, potem śmiech, ale jakże to pomogło! jak odwróciło 
uwagę od zmagań palcowych i wyzwoliło energię „tfurczą” – „kę-
dy zapał czyni cudy”! 

Podobnych anegdot można przytoczyć niemało. Profesor 
sypał nimi jak z rękawa, sam także niekiedy stając się ich obiek-
tem. osobie tak niezwykłej z pewnością nie sprawi ujmy przy-
toczenie choć niektórych z nich. w okresie rozwoju tzw. socja-
listycznego dobrobytu Profesor dorobił się po latach własnego 
pojazdu! Był to mianowicie… rower. ale z motorkiem! to było 
coś! i tak razu pewnego Pan dyrektor rieger wychodząc z li-
ceum Muzycznego dosiadł swego „Pegaza”. a Pegaz nic! nie dał 
„gaza”! dla artysty żyjącego głównie strawą duchową (o cielesną 
dbał znacznie mniej, o czym świadczyła jego wybitnie szczupła 
sylwetka) problem wielce zawiły! Po kilkakrotnych próbach uru-
chomienia wehikułu zdesperowany Profesor zaczepił któregoś 
z roślejszych uczniów: „słuchaj no kochaniutki, zobacz co tu 
się stało. nie chce zaskoczyć!” Uczeń, nieco zdziwiony, ale jak 
większość młodych w tym czasie czujący już nieco problemy mo-
toryzacji, odważył się podejść do pojazdu i podjąć próbę dia-
gnozy. naciskał to i owo, pociągał za linki, sznurki, sprawdzał 
rurki i połączenia, i – nic. „a może to brak paliwa?”„ależ nie! 
sam dolewałem!” – odparł Profesor. Uczeń nie dał jednak za 
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wygraną – postanowił zajrzeć do baku. i… oblicze rozjaśnił mu 
uśmiech tryumfu! Poczuł bowiem natychmiast upojną woń… no 
– może niekoniecznie benzyny. a wszystko przez to, że w kąciku 
gabinetu pana dyrektora obok flaszki z paliwem stała identy-
czna – z resztką wina, którego w śladowych ilościach pozwolo-
no skosztować młodzieży podczas studniówki. nietrudno sobie 
wyobrazić, jak po tym zdarzeniu wzrosła temperatura uczuć do 
ukochanego dyrektora!

w swym notorycznym zabieganiu (liceum, PwsM, PwM, troje 
własnych dzieci), z głową pełną pomysłów, ciągle „w chmurach”, 
Profesor bywał niekiedy przezabawnie roztargniony. zdarzyło się 
kiedyś [zapewne kilka razy, gdyż anegdotę tę słyszano także z ust 
innych uczniów – przyp. sr], że zaprosił studenta na lekcje for-
tepianu do domu. Pracowali z wielkim zapałem, ale w pewnym 
momencie zadzwonił telefon. Profesor spiesznie wyszedł z pokoju 
i – dość długo nie wracał. student czekał cierpliwie, ale wreszcie 
nieco zaniepokojony postanowił się odezwać. Cisza! nikt nie odpo-
wiada. ostrożna penetracja sąsiednich pomieszczeń nie daje re-
zultatu. Mieszkanie zamknięte! Profesor – wyszedł! a były to cza-
sy, gdy nie znano jeszcze błogosławieństwa telefonii komórkowej! 

jakże urocze były różne profesorowe powiedzonka, gry słowne, 
trawestacje różnych porzekadeł, jak „nomina sunt odorosa” lub 
„wszystko ma swoje zady i walety”, lub – mała zmiana w pol-
skim tytule słynnej L’isle joyeuse – „wsypa radosna” (o co rze-
czywiście w tym utworze nietrudno).

te tak urocze licealne kontakty z Profesorem przeniosły się 
później na teren Państwowej wyższej szkoły Muzycznej, gdzie Pro-
fesor – będąc dziekanem wydziału wychowania Muzycznego – nie-
jednokrotnie zwracał się do bliżej mu znanych absolwentów „swo-
jego” liceum, aby: a to zagrać lub zaakompaniować coś z jakiejś 
okazji, a to pomóc jakiemuś słabszemu studentowi, tym bard-
ziej, że w swej ogromnej dobroci szczególną opieką otaczał zdolną 
młodzież z uboższych, nieraz bardzo odległych środowisk. każdy 
„najpośledniejszy” żaczek mógł w każdej chwili i w każdej sprawie 
zwrócić się do Profesora i nigdy nie został zlekceważony.

Mój bliski kontakt z Profesorem trwał także dzięki temu, że 
miałam szczęście znowu studiować pod okiem jego żony, która 
po dłuższej przerwie spowodowanej obowiązkami rodzinnymi, 
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ponownie podjęła pracę na uczelni. niestety, los tym razem 
był okrutny: moja najwspanialsza Mistrzyni zmarła po długiej 
chorobie cztery miesiące przed terminem mego dyplomu. i na-
wet w tym okresie, mimo osobistej tragedii, Profesor służył mi 
fachową radą i pomocą.

adam rieger z żoną Marią i joanną wittek, lata sześćdziesiąte
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jednak najbardziej znaczącym był okres pisania pracy dyplo-
mowej, kiedy to wybrawszy dość ryzykowny temat Próba analizy 
indywidualnych stylów odtwórczych muzyki Chopina na podsta-
wie wybranych interpretacji Poloneza-Fantazji op. 61 (a Profe-
sor zasugerował znakomite norwidowskie motto: „Choć inaczej 
się echa ustroją...”), a więc teren penetrowany już przez całe 
pokolenia badaczy, poprosiłam Profesora o opiekę naukową. 
i tu dopiero rozpętała się burza pomysłów! sięganie po coraz to 
nowe – chociaż niekiedy właśnie bardzo stare – pozycje z lite-
ratury fachowej, porównywanie różnych wydań, wyszukiwanie 
odstępstw od oryginalnego tekstu, bieganie do instytutu Muzy-
kologii po kolejne pozycje, także dotyczące teorii, praktyki i za-
sad realizacji dzieła muzycznego. spotkania z tak inspirującym 
opiekunem pracy „pączkowały” nowymi odkryciami i kolejny-
mi stronami tekstu. i jeśli w wyniku tej współpracy moja praca 
dyplomowa została oceniona stopniem „celująco z najwyższym 
wyróżnieniem” i to z ręki tak wymagającego muzyka i pedagoga, 
jakim był profesor jan Hoffman, ówczesny rektor naszej uczel-
ni, to było to w oczywisty sposób wynikiem współpracy z tak 
niezwykłym promotorem. 

wspaniały, niezapomniany, przedobry człowiek, a dla mnie 
jeden z najciekawszych, najwyższej próby autorytetów.

joanna wittek (ur.1944) − ukończyła studia pianistyczne w akademii 
Muzycznej w krakowie w klasie Marii Bilińskiej-riegerowej, a kameralistykę 
studiowała w klasach Marii szmyd-dormus i janusza zatheya. wieloletni 
akompaniator i pedagog kameralistyki w akademii Muzycznej w krakowie na 
stanowisku adiunkta. dysponuje rozległym repertuarem z zakresu kamera-
listyki skrzypcowej, wiolonczelowej, a zwłaszcza wokalnej. towarzyszyła soli-
stom podczas licznych koncertów, kursów mistrzowskich i międzynarodowych 
konkursów w Polsce (wrocław, warszawa, duszniki, Bytom, nowy sącz) i za 
granicą (wiedeń, Pampeluna, Bratysława, Paryż, Caltanissetta). wielokrotnie 
wysoko oceniana przez jury konkursów (m.in. konkursu im. jacques thibaud 
w Paryżu – 1975), dyplom dla najlepszego akompaniatora na konkursie im. 
antonína dvořáka w karlovych Varach 1980.
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8. ewa michnik-Szynalska 

Profesora adama rieger wspominam jako wspaniałego 
człowieka, pedagoga, a także dziekana wydziału iV Państwowej 
wyższej szkoły Muzycznej w krakowie, w której po studiach 
rozpoczęłam pracę jako asystent.

Pierwszy raz zobaczyłam Profesora na egzaminie wstępnym 
do PwsM. Czekałam stremowana na korytarzu, kiedy zostanę 
poproszona do sali na egzamin z fortepianu. dziekan rieger 
wyszedł z sali i wyczytał moje nazwisko. Gdy spostrzegł, że mam 
tremę, powiedział do mnie: „nie bój się, wszystko będzie dobrze, 
myśl tylko o muzyce”. i rzeczywiście – dzięki jego uśmiechowi 
zapomniałam o komisji egzaminacyjnej i grałam po prostu dla 
siebie Nokturn fis-moll Chopina i jego Etiudę C-dur, a także Partitę 
c-moll Bacha. nie wiedziałam, jaki będzie wynik egzaminu, ale 
Profesor wybiegł z sali i powiedział: „Będziesz u mnie w klasie 
fortepianu”.

Przygotowywałam z nim Sonatę „Waldsteinowską” Beethove-
na i Fantazję Mozarta. Były to wspaniałe lekcje. Pasjonowała go 
pedagogika, poświęcał nam studentom bardzo wiele czasu. Pod-
czas zajęć przekazywał wiele informacji z zakresu historii mu-
zyki, dyskutował na temat warsztatu kompozytorskiego, oma-
wiał specyfikę utworów, które opracowywaliśmy. Mówił o stylu 
i sposobach interpretacji. najważniejsza dla niego była zawsze 
strona muzyczna utworu, technika zaś stanowiła tylko środek 
pozwalający na przekazanie właściwej interpretacji.

Profesora można było spotkać na Uczelni zawsze. Był tam 
obecny od rana do późnego wieczora – serdeczny, uśmiechnięty, 
życzliwy i bardzo „zabiegany”. Pomagał każdemu studentowi, 
który przyszedł do niego z problemami, służył radą i wspierał 
nas, nawet w naszych życiowych kłopotach. jego otwartość 
i umiejętność znalezienia w każdym studencie pozytywnych 
cech sprawiała, że wielu młodych ludzi  – wrażliwych i utalen-
towanych, ale z kompleksami, zamkniętych w sobie, potrafiło 
z jego pomocą pokonywać samych siebie i osiągać dużo lepsze 
efekty w nauce.

interesowały go nasze wyniki osiągane także w przedmiotach, 
które prowadzili inni pedagodzy. Przychodził też na moje egzaminy 
z dyrygowania i potem w czasie lekcji fortepianu przekazywał 
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mi swoje uwagi, dotyczące np. interpretacji prowadzonych 
przeze mnie utworów chóralnych. wierzył, że po ukończeniu 
dyrygentury będę pracować w tym zawodzie, ale namawiał mnie, 
by skończyć również rozpoczęty przeze mnie wcześniej wydział 
teorii.

dzięki jego radom i sugestiom uzyskałam trzy dyplomy 
magistra sztuki w PwsM w krakowie. i każdy z nich okazał się 
bardzo przydatny na różnych etapach mojego zawodowego życia. 
Po ukończeniu wydziału dyrygentury, kiedy rozpoczęłam 
pracę najpierw jako młodszy, a potem starszy asystent, Profe-
sor był moim zwierzchnikiem. zwracałam się do niego ze swoimi 
kłopotami, na jakie napotykałam w początkowym etapie pracy. 
Profesora spotykałam też na zebraniach rady wydziału, gdzie 
zawsze pełen energii i życzliwości rozwiązywał problemy Uczelni. 
interesował się nie tylko moją pracą uczelnianą, ale także pytał 
o koncerty i programy jakie przygotowywałam. Ciekawiło Go, 
jakich mam solistów i z jakimi orkiestrami pracuję. sam zapra-
cowany i zabiegany, znajdował czas na choćby krótką rozmowę, 
radę i wsparcie. wiedziałam, że zawsze mogę na niego liczyć.

ewa BarBara MiCHnik-szynalska (ur. 1943) − dyrygent, absolwentka PwsM 
w krakowie, wieloletnia dyrektor opery krakowskiej i opery wrocławskiej, 
była też dyrektorem artystycznym Międzynarodowego festiwalu oratoryjno-
kantatowego „wratislavia Cantans”. Poprowadziła ok. 200 spektakli operowych 
w różnych krajach świata. w akademii Muzycznej w krakowie. pracowała 
od roku 1972, w latach 2000-2013 jako profesor w instytucie dyrygentu-
ry Chóralnej i edukacji Muzycznej. laureatka wielu nagród, otrzymała m.in. 
złoty Medal „zasłużony kulturze Gloria artis”, nazgrodę im. arturo toscani-
niego „złoty orfeusz“, nagrodę im. richarda wagnera, wrcoławską nagrodę 
Muzyczną oraz złotego fryderyka za całokształt twórczości.
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9. paweł przytocki 

Moje pierwsze spotkanie z Profesorem miało miejsce w roku 
1978 podczas egzaminów wstępnych na wydziale wychowania 
Muzycznego w akademii Muzycznej w krakowie. Przyjechałem 
z krosna, małego miasta na Podkarpaciu i szczerze mówiąc nie 
bardzo wiedziałem, co mam dalej ze sobą robić. wiedziałem, że 
muzyka będzie moim „chlebem powszednim”, ale wybór kierun-
ku studiów był dla mnie nie lada problemem. Był to moment 
niezwykle istotny, ponieważ Profesor był osobą prowadzącą ten 
egzamin (jako dziekan był wtedy najważniejszy) i zadawał mi 
kluczowe pytania. sposób w jaki to robił, znamionował, że ma-
my do czynienia z osobą niezwykłą.

erudyta, przenikliwy umysł obdarzony niezwykłą umie-
jętnością czytania z drugiej osoby. nie sposób było tego nie 
zauważyć. kiedy już zdałem egzamin wstępny z najwyższą 
punktacją, trafiłem do Profesora na zajęcia z czytania par-
tytur i fortepianu. Były to niezapomniane lekcje, ponieważ 
odbywały się wyłącznie w domu. Był to swoisty rytuał. Pro-
fesor kończył poobiednią sjestę około godziny 16.45 herbatą 
w salonie, po to, aby będąc w pełni wypoczętym o godz. 17.00 
rozpocząć lekcję. Moje początki były trudne ,ponieważ czyta-
nie chorałów 4 gł. i 5 gł. johanna sebastian Bacha w starych 
kluczach było dla mnie absolutną nowością i wymagało dużej 
koncentracji i sporego nakładu indywidualnej pracy. Pamię-
tam, kiedy po zagraniu przeze mnie kilku chorałów Profesor 
zamilkł przez dłuższą chwilę, a ja w napięciu oczekiwałam 
reakcji na to, co przed chwilą zagrałem. Po chwili Profesor 
zanucił chorał dodając oryginalny tekst niemiecki. wtedy zro-
zumiałem, że te pozornie ascetyczne i monotonne chorały mają 
swój drugi, mistyczny wymiar. dużo było tych momentów 
zamyślenia, wyczekania i dialogu z samym sobą na lekcjach 
z Profesorem.

Czasem pomiędzy lekcjami czytania partytur a fortepianem 
odbywałem spacer z psem Profesora (cocker-spaniel niugi). ot, 
po prostu relaks i świeże powietrze między lekcjami. Po godzinie 
partytur zaczynałem lekcję fortepianu. na początek też Bach 
– Partita B-dur, potem Chopin, Mozart – Rondo a-moll kV 511. 
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Podczas tych lekcji czułem, że otwieram się na muzykę, bez kom-
pleksów sięgam po nowe utwory i zaczynam „oddychać świeżym 
powietrzem”, po okresie zwątpienia i rozterek w krośnie.

Poznawałem nie tylko nowe utwory, ale również stare nagra-
nia z płyt analogowych. Pierwszy raz zetknąłem się ze sztuką 
wykonawczą dinu lipattiego. nie zapomnę kiedy Profesor odna-
lazł w stercie płyt nagranie tegoż artysty. słuchałem z zapartym 
tchem. dwadzieścia lat później kupiłem tę samą płytę w wersji 
Cd i znowu poczułem smak herbaty u Profesora, niezapomnia-
ną aurę salonu, śpiewny dźwięk starych fortepianów. Musimy 
pamiętać, który to był rok – 1978, pierwsze lekcje u Profesora, po-
tem sierpień 1980, początek przemian w Polsce i wreszcie 1981. 
Bez takich postaci jak Profesor ciężko byłoby mi przejść przez 
ten okres.

Bardzo wyraziście utkwił mi w pamięci moment, kiedy na 
lekcji wykonywałem Koncert f-moll Bacha. wówczas musieli-
śmy odbyć zajęcia w budynku akademii Muzycznej w krako-
wie przy ul. starowiślnej 3, ponieważ potrzebna była duża sala 
z dwoma fortepianami (drugi fortepian realizował partię orkie-
stry). Pamiętam jak dziś, kiedy to po odegraniu całości Profesor 
znacząco zamilkł. wybiegł z sali i przyprowadził prof. Barbarę 
Buczek, kompozytorkę, po czym poprosił, abym wykonał drugą 
część koncertu raz jeszcze. Czułem się w szczególny sposób tym 
faktem wyróżniony.

to były momenty uskrzydlające i pozwalały mi bardziej wie-
rzyć w siebie. dodawały mi siły i mogę z perspektywy trzydziestu 
lat powiedzieć, że były to chwile wpływające bezpośrednio na 
mój rozwój artystyczny i dalsze życie zawodowe w roli dyrygenta. 
kiedy w roku 1981 zacząłem studia na dyrygenturze u Profe-
sora jerzego katlewicza, miałem już ukształtowany „kręgosłup 
muzyczny”. w moim przypadku było tak, że muzyki najpierw 
nauczył mnie Profesor rieger, a dopiero później stałem się dy-
rygentem. Myślę, że była to właściwa kolejność, lekcje w domu 
Profesora riegera na ulicy Helclów 21 wpłynęły na ten proces 
w sposób znaczący. 

jedna cecha Profesora była wprost ujmująca: troskliwość 
i empatia. Profesor zawsze pytał czy mam co jeść, czy się dobrze 
wysypiam, czy nie jestem przeciążony nauką. w tym samym 
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czasie rozpocząłem pracę w operze krakowskiej i miałem sporo 
zajęć. ale, jak to w życiu bywa, czasem po próbie zdarzało się 
nam dłużej przy koniaku pogadać o sztuce bel canto. tak się raz 
niefortunnie zdarzyło, że tego samego dnia wieczorem miałem 
lekcję u Profesora. koniak chyba do końca nie zdążył wyparować. 
kiedy przyszedłem na lekcję, Profesor przez chwilę znacząco mi 
się przyglądał, po czym jak zawsze z ojcowską troską zaczął 
pytać o moje zdrowie, naukę i problemy życiowe. Żadnych 
wyrzutów, po prostu troskliwość i ciepło.

PaweŁ PrzytoCki (ur. 1958) − absolwent dyrygentury (1985) w akademii 
Muzycznej w krakowie w klasie prof. jerzego katlewicza. Był dyrektorem 
artystycznym filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, filharmonii Łódzkiej oraz 
w latach 2008-2012 dyrektorem naczelnym i artystycznym filharmonii im. 
karola szymanowskiego w krakowie. współpracował również z teatrem wiel-
kim operą narodową w warszawie. koncertował w wiedniu, Berlinie, Paryżu, 
Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, a także w ostatnich latach w santiago de 
Chile, Bogocie i tel awiwie. od roku 2008 prowadzi klasę dyrygentury w aka-
demii Muzycznej w krakowie.
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10. małgorzata westrych

Miałam to szczęście, że w latach 1971-1975, kiedy studio-
wałam w PwsM (obecnie akademia Muzyczna w krakowie) na 
wydziale iV wychowania Muzycznego dziekanem był właśnie 
docent adam rieger, niezwykła osobowość, kopalnia wiedzy 
muzycznej, wrażliwy na piękno, przyjaciel studentów, po prostu 
CzŁowiek.

Byłam jego studentką w klasie fortepianu i czytania party-
tur. Pamiętam lekcje fortepianu (często u dziekana w domu). 
Był wielkim miłośnikiem Mozarta, ja Beethovena. nasze dysku-
sje były zażarte, każde z nas wysuwało swoje argumenty, ale za-
wsze dochodziliśmy do kompromisu. obowiązkowym punktem 
był spacer z ukochaną suczką, bardzo inteligentnym zwierzę-
ciem, bo gdy „podobała” się jej moja gra, to siedziała na fotelu 
„tak jakby słuchała”, a gdy „nie była zadowolona” ostentacyjnie 
wychodziła z pokoju. dziekan rozwijał moją wrażliwość muzycz-
ną, uczył rozumienia piękna muzyki. a prywatnie był to ciepły, 
bardzo życzliwy człowiek – jak drugi ojciec. każdy ze studen-
tów miał problemy i kłopoty, które i mnie nie omijały... zawsze 
„adaś”, jak nazywaliśmy pieszczotliwie Pana dziekana, służył 
radą i pomocą, dodając otuchy w trudnych chwilach. Były to 
piękne lata – te studenckie i te, gdy już byłam pracownikiem 
Uczelni, akompaniatorem w klasie dyrygentury. zawsze będę 
wspominać Pana dziekana z wielką sympatią i szacunkiem.

MaŁGorzata westryCH (ur.1952) – pianistka i akompaniatorka. Ukończyła 
wydział wychowania Muzycznego PwsM w krakowie w roku 1975. wieloletnia 
korepetytorka chóru i solistów śpiewaków w operze krakowskiej, jak również 
akompaniatorka w klasie dyrygentury jerzego katlewicza, krzysztofa Misso-
ny i józefa radwana w akademii Muzycznej w krakowie. od ponad 20 lat 
prowadzi też czynną działalność koncertową, akompaniując wielu wybitnym 
śpiewakom, m.in. kazimierzowi Pustelakowi, Urszuli krygier, czy wiesławowi 
ochmanowi.
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11. adrian Thomas 

Przyjechałem do krakowa po „warszawskiej jesieni” 1971. 
Miałem studiować kompozycję w PwsM jako student objęty pol-
sko-brytyjską wymianą rządową. Po wejściu do budynku przy 
ulicy Bohaterów stalingradu zorientowałem się, że nikt nie był 
powiadomiony o moim przyjeździe. znaleziono dla mnie pokój 
w tym ponurym gmaszysku, gdzie spędziłem samotnie kilka no-
cy. wybawił mnie z opresji adam rieger, który zaproponował 
mi wynajęcie wolnego pokoju w jego własnym mieszkaniu na 
ulicy Helclów. zostałem tam przyjęty z wielką serdecznością, 
nie tylko przez adama, ale i przez resztę rodziny, poczynając 
od niugi – uroczej psiny, z którą nie omieszkaliśmy się zaraz 
zaprzyjaźnić.

adam był wulkanem energii, wciąż tryskał pomysłami. 
niczym narciarz w wielkim tempie i z poślizgiem slalomował 
po mieszkaniu. Był zadowolony z tego, że miał do konwer-
sacji rodowitego anglika, a mnie zwalniało to z konieczności 
uczenia się polskiego, o którym prawie nie miałem wówczas 
pojęcia. nie poczyniłem zresztą w tej materii oczekiwanych 
postępów, gdyż reszta rodziny znała angielski lub francuski, 
więc polskiego uczyłem się głównie na pobliskim targu. spę-
dziliśmy z adamem wiele godzin na dyskutowaniu, częściej 
o różnych aktualnych sprawach niż o muzyce. Przyłączałem się 
do niego, gdy łapczywie chłonął wiadomości BBC world servi-
ce, albo wpadał do mojego pokoju z najświeższymi informa-
cjami. naszym ulubionym programem był quiz Just A Minute, 
osobliwy konkurs krasomówstwa, który po czterdziestu 
latach wciąż jest jeszcze na antenie.

rozmawialiśmy też o muzyce − żywo pamiętam dyskusję 
o Mahlerze – i uderzyło mnie, do jakiego stopnia wspierał mo-
je wysiłki kompozytorskie, choć zapewne musiał uważać moje 
podejście za nazbyt eksperymentalne (studiowałem u Bogusława 
schaeffera). nauczono mnie smażyć placki i zalewać esencję 
w czajniczku, która pod wieczór była zabójczo mocna. Pamię-
tam, kiedy raz po wyjściu z PwsM ustawiłem się w długiej kolej-
ce i zdobyłem kilo bananów, „rzuconych” właśnie na rynek. nikt 
z rodziny nie widział takich rarytasów od miesięcy i wszyscy 
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domownicy, włącznie z innym lokatorem, zasiedli w kuchni i de-
lektowali się smakołykiem.

zawsze byłem odtąd wdzięczny adamowi, że tak serdecznie 
i ciepło mnie przyjął w owym egzotycznym dla mnie wówczas 
kraju, który opuściłem po siedmiu miesiącach niepomiernie bo-
gatszy o jego przyjaźń, energię, kulturę i głęboki humanizm.

Tłumaczył z języka angielskiego Stefan Rieger

adrian tHoMas (ur. 1947), kornwalijski muzykolog i kompozytor. studiował 
w nottingham, Cardiff oraz krakowie, m.in. u Bogusława schaeffera. jego 
kompozycje były wykonywane w europie i Usa. w latach 1990-1993 pracował 
w BBC radio 3 jako szef działu muzycznego, organizując m.in. festiwal 
„Polska!”. wieloletni (obecnie emerytowany) profesor uniwersytetu w Car-
diff, jest wybitnym znawcą nowej muzyki polskiej i autorem wielu prac na 
jej temat. najważniejsze pozycje książkowe to: Grażyna Bacewicz: Chamber 
and Orchestral Music, Górecki (wydana po angielsku i po polsku), Polish 
Music since Szymanowski i monografia Koncertu wiolonczelowego witolda 
lutosławskiego. adrian thomas został uhonorowany m.in. nagrodą związku 
kompozytorów Polskich (1989), orderem zasługi dla kultury Polskiej (1996) 
oraz złotym medalem Gloria artis (2013) w uznaniu wybitnych zasług na polu 
promocji polskiej kultury w świecie.
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12. urszula gątkowska-węgrzyn

Profesor adam rieger odegrał wielką rolę w moim za-
wodowym życiu. szczególnie dziś, z perspektywy czasu, zdaję 
sobie sprawę, jako bardzo jego wrażliwość i życzliwe zaintereso-
wanie moją sytuacją po ukończeniu studiów wpłynęły na podej-
mowane przeze mnie decyzje.

Bliżej poznałam profesora, gdy po ukończeniu studiów piani-
stycznych w klasie profesora jana Hoffmana w krakowskiej aka-
demii Muzycznej, podjęłam studia w nowo powstałym studium 
edytorstwa Muzycznego. współtwórcą studium był oczywiście 
Profesor adam rieger. jednak gdy mówię „współtwórca” nie mam 
na myśli tylko administracyjnej funkcji. erudycja i pasja Profesora 
sprawiły, że dla nas – słuchaczy studium – jego wykłady i semi-
niaria okazywały się wielkim wydarzeniem, które z kolejnego eta-
pu zdobywania wiedzy czyniły niezwykłą przygodę intelektualną, 
szkołę edytorskiego rzemiosła a równocześnie szkołę wrażliwości.

Gdy dostałam się na studia doktoranckie w akademii Muzycznej 
w warszawie, przerwałam edukację w zakresie edytorstwa. Byłam 
pianistką, a możliwość pracy nad rozprawą Tradycje chopinowskie 
w polskiej pianistyce i pedagogice wydawała się naturalnym uzu-
pełnieniem mojego pianistycznego warsztatu. nie chciałam jednak 
zrywać kontaktu z Profesorem i dlatego zwróciłam się do niego 
z prośbą, by zechciał zostać promotorem tego przedwsięwzięcia. 
ku mojej wielkiej radości Profesor po namyśle wyraził zgodę. 

szlifując kolejne wersje konspektu pracy doktorskiej spędziłam 
wiele godzin w jego słynnym ze wspaniałej atmosfery mieszkaniu 
przy ulicy Helclów. zważywszy na uroczy i powszechnie znany brak 
poczucia czasu Profesora, nasze rozmowy i analizy wszelkich do-
stępnych źródeł trwały często do północy. ile wspaniałych rozmów, 
ile inspiracji zawdzięczałam Profesorowi… 

efekt współpracy z Profesorem przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania. w warszawskiej akademii Muzycznej entuzjasty-
cznie przyjęto konspekt i otwarto przewód. Były jednak wczesne 
lata 70., atmosfera w uczelni nie sprzyjała aspiracjom naukowym 
instrumentalistów, do tego trudności z dostępem do materiałów 
spowodowały, że ostatecznie byłam zmuszona do zaniechania 
podjętej pracy. i tu Profesor jak najbliższy przyjaciel, zawsze 
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wyczulony na każdy problem dotykający podopiecznego czy 
współpracownika, zaproponował mi pracę w charakterze 
nauczyciela fortepianu obowiązkowego i akompaniatora na wy-
dziale wychowania Muzycznego, którego był dziekanem. Mimo 
komplikacji, jakie łączyły się wówczas z zatrudnieniem na uczel-
ni osób bezpartyjnych, dziekan rieger przyjął mnie do pracy na 
zasadzie tzw. godzin zleconych. Powierzył mi wówczas opiekę nad 
dwojgiem studentów wydziału wychowania i edukacji. Życzliwie 
przyglądał się efektom mojej pracy i wielokrotnie wspierał 
dodając otuchy w trudach pedagogicznego rzemiosła. w rezulta-
cie prowadzę ten przedmiot do dziś, starając się realizować idee 
Profesora. staram się przekazać przyszłym nauczycielom i dyry-
gentom wiedzę, którą sama przed laty otrzymałam od Profesora 
riegera – uczę swoich studentów pokory wobec dzieła muzycz-
nego, odczytywania go zgodnie z intencją twórcy i, jak niegdyś 
on, próbuję kształtować ich artystyczną wrażliwość.

dorobek Profesora, wielokierunkowość jego działań, ogrom-
na pasja w dążeniu do realizacji wytyczonych celów nadały 
kształt wydziałowi edukacji Muzycznej. Co ważniejsze jednak 
Profesor odcisnął niezatarty ślad na artystycznej osobowości 
i mentalności wielu swych uczniów i współpracowników.

Profesor adam rieger – muzyk, nauczyciel, tłumacz, publicy-
sta, edytor, poliglota, to postać, którą najprościej określić można 
mianem człowieka renesansu. to wielki przywilej spotkać kogoś 
tak nieprzeciętnego na swej drodze życia, ale równocześnie to 
wielkie zobowiązanie. jego pasje, zainteresowania i umiejętności, 
a przede wszystkim imponujący dorobek naukowy i edytorski, 
zasługują by uchronić je od zapomnienia.

UrszUla Gątkowska-węGrzyn (ur. 1945) – studia pianistyczne ukończyła 
w klasie prof. jana Hoffmana w akademii Muzycznej w krakowie, a studia 
doktoranckie w akademii Muzycznej w warszawie. Przez wiele lat akompania-
torka-kameralistka, nauczyciel, następnie prowadząca zespół Przedmiotowy 
fortepianu obowiązkowego w akademii Muzycznej w krakowie. Promotor 
prac magisterskich na wydziale edukacji z zakresu problematyki związanej 
z metodą chopinowską gry na fortepianie. wieloletni członek rady wydziału 
instrumentalnego oraz senatu akademii Muzycznej. współpracuje również 
z krakowską PosM ii st., prowadząc tam klasę fortepianu.
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13. Seminarium profesor adam Rieger in memoriam

9 maja 2008 roku w 10 rocznicę śmierci prof. adama rie-
gera w akademii Muzycznej w krakowie miała miejsce sesja, 
zorganizowana przez st. wykł. Urszulę Gątkowską-węgrzyn.

w kościele ewangelickim św. Marcina odprawione zostało 
nabożeństwo, śpiewał chór, na organach grał adam Pilch.

Po nabożeństwie uczestnicy sesji przeszli do sali kameralnej 
akademii Muzycznej. referat o życiu i działalności Profesora 
wygłosiła Urszula Gątkowska-węgrzyn, a następnie wspominali 
go dawni współpracownicy i studenci. 

sala kameralna aM – uczestnicy sesji poświęconej adamowi riegerowi,  
9 maja 2008

Profesor Mieczysław tomaszewski opowiedział o swojej długo-
letniej przyjaźni z adamem riegerem, o wspólnych projektach i do-
konaniach, i wyraził żal, że tak wybitny człowiek nie doczekał się pro-
fesury. Mówił, że rieger „byłby najwspanialszym muzykologiem”, 
ale życie pokrzyżowało te plany i wszystko wyraził przez swoją 
pedagogikę: „wszystko co nosił w sobie, przekazał uczniom. każ-
dy, kto się zetknął z adamem riegerem, wiele mu zawdzięcza”. 

Profesor lidia Matynian (obecnie dyrektor instytutu dyry-
gentury Chóralnej, edukacji Muzycznej i rytmiki akademii Mu-
zycznej w krakowie) wspominała „wspaniałe zajęcia odbywające 
się «poza czasem» nierzadko w domu Profesora na Helclów”.
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izabela jasińska-Buszewicz, ceniona śpiewaczka, solistka opery 
Śląskiej i wieloletni pedagog akademii Muzycznej w krakowie opo-
wiedziała o pomocy i wsparciu, jakiego doznała od adama riegera: 
„w wieku 14 lat starałam się o przyjęcie do szkoły Muzycznej, której 
dyrektorem był adam rieger. nie miałam żadnego przygotowania 
do tego typu szkoły. Profesor zbadał słuch i stwierdził, że jestem za 
młoda na śpiew, natomiast mogę być przyjęta na flet. wyraziłam 
zgodę, dostałam się do liceum Muzycznego, poznałam nuty. od 
początku miałam wspaniałych nauczycieli, m.in. janinę zathey. 
Przez cały czas dobry duch adama riegera czuwał nade mną. na 
studiach i po studiach, gdy już pracowałam, stale mi towarzyszył. 
Bardzo wiele zawdzięczam Profesorowi”.

Uczestnicy sesji. od lewej: Urszula Gątkowska-węgrzyn, adam korzeniowski,  
stefan rieger, anna rieger-Pratt, Mieczysław tomaszewski

jerzy rieger, pianista, przez wiele lat akompaniator w katedrze 
dyrygentury akademii Muzycznej oraz anna spiss, córka byłego 
wicedyrektora liceum Muzycznego, przypomnieli zasługi riegera 
jako dyrektora tej instytucji. jerzy rieger powiedział: „zdawałem 
maturę w 1956 roku w liceum Muzycznym. dyrektor adam 
rieger, mój stryj, był dla nas wszystkich nie tylko wrażliwym 
wychowawcą w zakresie muzyki, o czym na pewno wspominają 
inni uczniowie, ale też w czasach, zwanych stalinowskimi, potrafił 
zabezpieczyć nas przed politycznym naciskiem. na przykład 
w mojej klasie również powstało koło zMP, jednak ci, którzy się 
nie dali zapisać, a była to połowa klasy, nie mieli z tego powodu 
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żadnych przykrości. to w tamtych czasach wymagało odwagi 
i umiejętności – m.in. w doborze kadry nauczycielskiej. do-
wodem na naszą pewność siebie (a pewnie też i lekkomyślność) 
może być fakt, że nie baliśmy się iść na pochód pierwszomajowy 
z transparentem z zapisem nutowym: «do, re, mi, do, re, do» (co 
w naszym pokoleniu muzyków było zaszyfrowanym niezbyt cen-
zuralnym komentarzem «pocałuj mnie...»)”.

 na zakończenie sesji odbył się koncert wybranych utworów 
z wydań opracowanych dla PwM przez adama riegera, jana 
Hoffmana oraz Marię Bilińską-riegerową, w wykonaniu stu-
dentów i pedagogów akademii Muzycznej w krakowie, m.in. st. 
wykł. elżbiety Hoffmanowej, a także byłej uczennicy Marii Biliń-
skiej-riegerowej, st. wykł. Marty kmiecik-kulig.

 



195

14. Sesja naukowa  adam Rieger in memoriam,  
      listopad 2015

24 listopada 2015 roku miała miejsce w akademii Muzycznej 
w krakowie sesja zorganizowana przez  prof.dra hab. jana 
jazownika, kierownika katedry Badań Muzyczno-edukacyjnych. 
sesja połączona była z promocją książki o adamie riegerze. re-
feraty wygłosili autorzy książki – Urszula Gątkowska-węgrzyn, 
anna rieger-Pratt i stefan rieger. Urszula Gątkowska-węgrzyn 
przywołała postać adama riegera jako pedagoga niezwykle życzli-
wego młodzieży i podkreśliła jego zasługi dla edukacji muzycznej, 
anna Pratt podzieliła się osobistymi wspomnieniami o ojcu, a ste-
fan rieger przedstawił poglądy adama riegera na kierunki rozwoju 
edukacji muzycznej w Polsce na podstawie jego artykułów i wypo-
wiedzi. zastanawiał się na ile jego prognozy i marzenia  sprawdziły 
się lub nie. następnie wywiązała się ożywiona dyskusja, w której 
wzięli udział byli wychowankowie adama riegera, wspominając 
serdeczne kontakty z nim jako dyrektorem liceum Muzycznego 
oraz dziekanem akademii Muzycznej.
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Summary

adam Rieger (1909-1998) was a Polish musicologist and 
professor at the kraków academy of Music. His professional life 
extended over many fields. He studied piano and conducting at 
the kraków Music Conservatory and graduated in 1928 with 
the highest distinction. He pursued his piano education in Pa-
ris but his career as a pianist was cut short by an acute illness 
affecting his wrists. He then enrolled in the Philosophy facul-
ty of the jagiellonian University to follow courses in the field 
of musicology and in 1938 obtained his master’s degree (Ma). 
in the years leading up to the war, rieger often appeared in 
concerts as pianist, conductor and presenter of classical music 
in schools’ concerts. for two years (1934-36) he was in charge  
of the Music section of kraków radio, recruiting talented  
musicians to collaborate with the radio, introducing educational 
broadcasts for young listeners, and helping organize the wawel 
festivals transmitted live across Poland.

His teaching career, spanning over 60 years, began very early, 
while he was still a student. Between 1930 and 1936 he taught 
piano and theory at the kraków Conservatory, for one year 
(1938/1939) he was director of the Music institute in Grodno, 
where he also gave courses, and in the academic year 1940/41 
he taught at the Vilnius Music Conservatory. in june 1941 he 
returned to kraków and during the remaining years of the 
occupation helped to support his family by private teaching 
(music and languages, mainly english). He also became invo-
lved in arranging clandestine concerts in which many prominent  
musicians took part, including his wife, Maria Bilińska-riegerowa. 
at that time, as evidenced by his letters and other writings, he 
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was already planning for and discussing with friends the shape 
of the education system in post-war Poland. His views were 
based on his deeply felt belief in the principle of equal educa-
tional opportunities for all and his concern that so many talen-
ted children were denied top-level education and their talents 
wasted. as for forming professional musicians, he believed that 
highly talented children, selected from all classes of society, 
should be given optimum conditions for their personal and 
artistic development and educated in special schools staffed by 
excellent teachers. 

 after the war, he tried to put his ideas into practice and 
devoted himself to the task of reforming the music education 
system in Poland. He expressed his views in conferences and 
in articles on the subject and prepared programmes for music 
schools of different levels. His motto was “maximum music 
education for all pupils, best possible conditions for exceptionally 
gifted children”. in 1945 he organized and became the principal 
of a primary music school which originally was to become what 
he referred to as “szkoła talentów”, a special school for talented 
pupils. However, this idea was rejected by the Ministry and the 
project was never realized. nevertheless, this did not dampen 
rieger’s enthusiasm for organizing and improving music education, 
and for several years he was Headmaster of both a primary and 
a secondary school (Państwowe liceum Muzyczne) which 
integrated general and music education. at the same time (from 
1947) he also taught at the Music academy in kraków and was 
dean of the department of Music education from 1963 until 
his retirement in 1979. He helped create studium edytorstwa 
Muzycznego, a unique postgraduate course preparing future 
music editors, where he gave seminars and supervised theses. 
He continued teaching part-time at the academy until 1991.

 for many years rieger closely cooperated with Polskie 
wydawnictwo Muzyczne (Polish Music Publishing House) which 
was founded in 1945, immediately after the war. He became 
a member of the PwM committee in charge of Pedagogiczna 
Biblioteka fortepianowa (Pedagogical Piano library), a series 
which published compositions for young people. rieger contri-
buted many publications, initially with several other editors, 
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later mainly in collaboration with jan Hoffman and sometimes 
with his wife. these editions, based on careful research and 
faithfulness to the original (urtext), are still regularly reprinted 
and extensively used in music schools.

aside from his contributions in the field of music education 
and editing, rieger was involved in many projects and music 
events in Poland and was a member of several organizations 
bringing together musicians and musicologists. Before the war 
he was a co-founder of the young Musicians association, whose 
aim was to support and promote young artists. after the war he 
helped organize the Union of Polish Musicians, was on the 
Board of PwM, tifC (frederick Chopin society) and sPaM 
(Polish association of Musicians). in the 1950s he took part in 
an ambitious project to collect and record Polish folk songs in 
the kurpie region and developed a new and original system of 
indexing folk melodies. for several years he delivered lectures 
on Polish music in different languages (english, french and 
German) to foreign students and music teachers within the 
framework of the jagiellonian University summer school. He 
took part and read papers in many conferences in Poland and 
abroad. 

this book consists of three parts:

part i, Life and work, provides an account of Professor 
rieger’s life and his achievements and contributions in several 
fields. the authors make generous use of documents, letters 
and diaries in family records. the picture that emerges is of 
a man with outstanding gifts and wide interests, engaged in 
many (perhaps too many) fields of activity, an idealist bursting 
with new ideas and occasionally eccentric projects, struggling 
to fulfill his dreams and aspirations as well as provide for his 
family (three children) in the difficult circumstances of life in 
communist Poland. a chapter is dedicated to his wife, Maria 
Bilińska-riegerowa, whose career as a concert pianist and piano 
teacher was interrupted by her premature death. excerpts are 
cited from excellent reviews, written by prominent music critics, 
of her concerts and radio recordings.
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in part ii, publications, the authors examine rieger’s 
impressive contributions in the field of music editorship and also 
review his articles that appeared in Polish periodicals, quot-
ing passages that illustrate his style and provide evidence of 
his considerable literary talent. His work as a translator is also  
discussed, especially his excellent translation of alfred einstein’s 
biography of Mozart, published by PwM. apart from his 
published texts, some of his many unpublished writings are 
considered, such as his often long, always well-researched 
“internal” critical reviews for PwM and tifC that recommended 
books for publication (or not), as well as his translations 
of aldous Huxley’s essays, undertaken in the last years of his 
life. 

part iii, Recollections, opens with Professor Mieczysław 
tomaszewski’s account of his close friendship with adam rieger 
and his observations on rieger’s admirable qualities as teacher, 
editor and musicologist (”adam rieger had all the makings of an 
outstanding musicologist, representing what we call nowadays 
humanistic musicology...”). Professor tomaszewski concludes: 
”all of us who were fortunate enough to know him owe him 
a great deal.” Most of the other “recollections” come from adam 
rieger’s former students, now successful musicians, who recall 
the support and encouragement they received from dean rieger 
in the early, often difficult years of their musical apprenticeship. 
rieger’s pedagogical credo was based on the holistic concept of 
education; he believed that the development of personality and 
character were as important as artistic development. He also 
emphasized that a professor should not only like but also 
respect his students. this approach was certainly appreciated 
by students, as testified by their reminiscences. Here are some 
of their comments:

“He was an extraordinary teacher – unconventional, inspiring, 
and gushing with ideas…” (krzysztof Meyer). 

“His concern for the students and his empathy were most 
engaging” (Paweł Przytocki).

“i was greatly impressed by his erudition, musical sensitivity 
and his almost legendary mastery of several languages… what 
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distinguished him among other eminent professors at the Music 
Conservatory was his enormous goodwill towards other musicians 
and towards students” (antoni wit).

“He was always willing to help and advise students who 
came to talk to him about their problems, often personal ones. 
His openness and ability to find positive qualities in every 
young person helped many talented but insecure students gain 
self-confidence and overcome their complexes” (ewa Michnik-
szynalska).

“adam was a force of nature, his mind racing with ideas... 
i left for home (…) immeasurably enriched by his friendship, 
energy, culture and sheer humanity” (adrian thomas).

Anna Rieger-Pratt
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spencer Herbert 108
spiss anna (z domu Pytlińska) 

173-174, 193
stachowski Marek 82
starzyński roman 37
stefańska Halina 53
stefański ludwik 164
steuermann edward 27-28, 41, 

93-94
stęszewski jan 70
strawiński igor 138, 161
stróżewski władysław 82
szczeklik andrzej 105
szczepański jan józef 87
szeligowski tadeusz 49
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szmyd-dormus Maria 180
szostakowicz dmitrij 163
szpinalski stanisław 49, 149
sztompka Henryk 69
szuman stefan 10
szweykowski zygmunt Marian 70
szymanowski karol 44, 53, 92, 97, 

102, 104, 138, 143, 185, 189

Śliwiński zbigniew 68

tagore rabindranath 133
tamarkina róża 94
teichman aneta 151
thibaud jacques 180
thomas adrian 188-189, 199
toch ernst 36
tomaszewski Mieczysław 9, 70, 

76, 124, 128, 151, 157-158, 
192-193, 198

turek Mieczysław 169-170
turowiczowie (rodzina) 12

Umińska eugenia 53, 70, 91, 97, 
101, 167-168, 176

Vetulani adam 11, 86
Vetulani irena 86

Vetulani jerzy 87
Villa Gianluca la 85
wagner richard 134, 137, 139
waldorff jerzy 66, 135
waliszewska wanda 164
weber Carl Maria von 126-127
weber juliusz 60
westrych Małgorzata 187
węsławski stanisław 49
wiechowicz stanisław 64, 68, 

163
wierzyński kazimierz 171
wisłocki stanisław 96
wiśniewska stanisława 26
wit antoni 164-165, 168, 199

wittek joanna 64, 100-101, 175-
180

wodiczko Bohdan 96
wolter władysław 164
woytowicz Bolesław 70, 95, 136
woźniakowski jacek 87
wroński tadeusz 70

zathey janina 193
zathey janusz 180
zieliński andrzej 170
zimerman krystian 168
zygel jean-françois 140

Żak jakub 94
Żeleński władysław 41-42, 128, 

158
Żuławski wawrzyniec 96
Żmudziński tadeusz 53
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adam rieger z żoną Marią, córką anną i synem stefanem, lato 1968
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wykład w szkole letniej dla cudzoziemców, lipiec 1977

wakacje w anglii – gra w krokieta, sierpień 1981
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wakacje w anglii – z młodszym bratem jerzym riegerem, sierpień 1981

z rodziną w krakowie. od lewej: córka anna,  
wnuczka Marysia, synowa danka, wnuczka zosia, lato 1984
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z synem stefanem i wnuczkami zosią i Marysią w Myślenicach, lato 1989 
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z krzysztofem Meyerem



211

        

z wnuczką Marysią, Myślenice 1993

w mieszkaniu na ulicy Helclów – lekcja muzyki z wnuczkami, grudzień 1994
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z wnuczką zosią, Myślenice 1993

w mieszkaniu na ulicy Helclów, grudzień 1994
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z wnuczkami, Myślenice 1995

Myślenice
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Myślenice

ostatnie zdjęcie adama riegera (z wnuczkami), Myślenice, lato 1997
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