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MARIA ZDUNIAK

Wroc aw

TWÓRCZO  KAROLA SZYMANOWSKIEGO

W YCIU KONCERTOWYM WROC AWIA

W OKRESIE MI DZYWOJENNYM XX WIEKU

Badania historycznomuzyczne dotycz ce poszczególnych regionów nabieraj

coraz wi kszego znaczenia, ujawniaj  bowiem dotychczas nieznane fakty, które

uzupe niaj  nasz  wiedz  na temat czo owych postaci polskiego ycia muzyczne-

go oraz recepcji ich dzie  w obcych rodowiskach. Przedmiotem moich bada  jest

obecno  twórczo ci polskich kompozytorów w pierwszej po owie XX w. w yciu

muzycznym Wroc awia – w mie cie b d cym wa nym o rodkiem kulturalnym

Europy rodkowej. Na wysok  pozycj  Wroc awia z o y o si  wiele inicjatyw wy-

wodz cych si  z poprzednich wieków, jak: nieprzerwana od ko ca XVIII w. dzia-

alno  sta ego teatru, rozwijaj ce si  bujnie od drugiej po owy XVIII w. ycie kon-

certowe, za o enie w 1825 r. tzw. Singakademie – organizuj cej regularne koncerty

muzyki oratoryjno-kantatowej, rozpocz ta w drugiej po owie XIX w. dzia alno

Wroc awskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego (Breslauer Orchester-Verein) prze-

kszta conego w XX w. w filharmoni  oraz wiele innych1. Miasto by o atrakcyj-

nym miejscem wyst pów wybitnych, a jak e cz sto najwybitniejszych muzyków

europejskich. W omawianym okresie byli to mi dzy innymi: Richard Strauss, Fe-

lix Weingartner, Leo Slezak, Gregor Piatigorski, Erich Kleiber, Fiodor Szalapin,

Wilhelm Furtwängler, Fritz Kreisler, Vladimir Horowitz, Claudio Arrau, Siergiej

Rachmaninow, Pablo Casals, Jan Kubelik, Beniamino Gigli, Alfred Cortot, Gaspar

Cassadó, Arturo Benedetti Michelangeli, jak równie  polscy arty ci – Ignacy Jan

Paderewski, Wanda Landowska, Józef liwi ski, Bronis aw Huberman, Ignacy

Friedman, Zdzis aw Jahnke, Maurycy Rosenthal, Jan Kiepura, Irena Dubiska, Raul

Koczalski, Eugenia Umi ska i wielu innych.

Przez ca y XIX, a tak e z pocz tkiem XX w. kultywowana by a przede wszyst-

kim twórczo  kompozytorów niemieckich. Jednak e z biegiem lat coraz cz ciej

na tym terenie, w ramach dzia alno ci poszczególnych instytucji, wykonywano rów-

nie  dzie a muzyki ogólnoeuropejskiej. Twórczo  ta interpretowana by a nie tyl-

ko przez miejscowych, lecz tak e pozamiejscowych artystów. Natomiast przez wiele
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1 M. Zdunia k, Muzyka i muzycy polscy w dziewi tnastowiecznym Wroc awiu, Wroc aw 1984.
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lat muzyka s owia ska, z wyj tkiem twórczo ci Fryderyka Chopina2, znajdowa a si

poza zainteresowaniem tego rodowiska. Typowe dla ycia muzycznego Wroc awia

by y okre lone tendencje repertuarowe. Jako przyk ad pos u y  mo e Teatr Wroc aw-

ski, w którym, pocz wszy od 1852 r., preferowano w szczególny sposób twórczo

Richarda Wagnera. Potwierdzaj  ten stan rzeczy dane statystyczne z ko ca XIX w.

informuj ce o zrealizowanych w sezonie 1895/1896 ok. 200 przedstawieniach ope-

rowych, w ród których 45 stanowi y inscenizacje dzie  scenicznych Wagnera3.

Sytuacja ta uleg a pewnej zmianie, gdy w 1890 r. na kierownicze stanowisko

Wroc awskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego powo ano najwybitniejszego pol-

skiego dyrygenta Rafa a Ludwika Maszkowskiego (1838–1901)4. Wprowadzi  on

na estrad  koncertow  miasta dzie a kompozytorów s owia skich: czeskich, rosyj-

skich oraz polskich, takich jak W adys aw ele ski, Zygmunt Noskowski, Aleksan-

der Zarzycki czy Maurycy Moszkowski. Dzi ki inicjatywie Maszkowskiego

zwrócono w tym rodowisku w 1892 r. uwag  na twórczo  Bed icha Smetany, co

zaowocowa o wystawieniem w nast pnym roku jego opery Sprzedana narzeczo-

na5. By o to pierwsze dzie o sceniczne kompozytora s owia skiego, jakie zapre-

zentowano na deskach teatru wroc awskiego. Kilkana cie lat pó niej, dzi ki zaan-

ga owaniu polskiego pianisty, kameralisty i pedagoga – Bronis awa Po niaka

(1887–1953), osiad ego we Wroc awiu w 1915 r., odby a si  w tym mie cie w 1917 r.

wiatowa prapremiera opery Ludomira Ró yckiego Eros i Psyche6.

Wobec przedstawionych faktów nawet nieliczne wroc awskie udokumentowa-

ne wykonania dzie  Karola Szymanowskiego (1882–1937), przypadaj ce na okres

dwudziestolecia mi dzywojennego, nabieraj  szczególnego znaczenia. Wiadomo-

ci na ten temat czerpiemy z anonsów, recenzji i doniesie  kronikarskich publiko-

wanych na amach gazet. Wykaz ten otwiera wyst p Bronis awa Hubermana przy-

padaj cy na grudzie  1925 r.7 Skrzypek wraz z pianist  Siegfriedem Schulze

Maria Zduniak

2 M. Zdunia k, Fryderyk Chopin we Wroc awiu i popularyzacja jego dzie  w dziewi tnastowiecz-

nej stolicy Dolnego l ska, w: Mi dzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju

1946–1999, red. K. Ko ciukiewicz, Wroc aw 2000, s. 17–27.
3 M. Zdunia k, Wagner in Breslau und die Rezeption seiner Werke in der schlesischen Haupt-

stadt, w: Opern und Musikdramen Verdis und Wagners in Dresden. 4. Wissenschaftliche Konferenz

zum Thema: „Dresdner Operntraditionen”, hrsg. von G. Stephan, H. John, P. Kaiser, Dresden 1988,

s. 807–816.
4 M. Zdunia k, Rafa  Maszkowski – najwybitniejszy polski dyrygent ko ca dziewi tnastego wieku,

w: Rafa  Maszkowski (1838–1901), red. D. Kanaf, M. Zduniak, (Tradycje l skiej Kultury Muzycz-

nej, 10), Wroc aw 2005, s. 27–63.
5 M. Zdun ia k, Dzie a sceniczne kompozytorów s owia skich na deskach wroc awskiego Tea-

tru Miejskiego w latach 1893–1936, w: 160 lat Gmachu Opery i 55 lat Polskiej Sceny Operowej we

Wroc awiu, red. K. Ko ciukiewicz, E. S siadek, Wroc aw 2002, s. 35–47.
6 M. Zdunia k, Bronis aw Po niak (1887–1953), w: Festschrift Hubert Unverricht zum 65. Ge-

burtstag, hrsg. von K. Schlager, Tutzing 1992, s. 339–349; eade m, Novitäten im Breslauer Stadt-

theater: Richard Strauss – Salome (1906), Claudio Monteverdi – L’Orfeo (1913), Ludomir Ró ycki –

Eros und Psyche (1917), w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, hrsg. von H. Loos, E. Möller,

Chemnitz 1998, s. 136–145.
7 Bronis aw Huberman, ceniony we Wroc awiu dzi ki swoim cz stym wyst pom, po raz pierw-

szy koncertowa  na tym terenie w 1902 r., M. Zdunia k, Muzyka i muzycy…
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interpretowa  wówczas przed publiczno ci  wroc awsk  m.in. ród o Aretuzy op.

30/1. Warto nadmieni , e Huberman, jakkolwiek rzadko wykonywa  muzyk

wspó czesn , to jednak mia  w swym repertuarze tak e I Koncert skrzypcowy op.

35 oraz Mity op. 30 K. Szymanowskiego. Wybitny ten wirtuoz, wyst puj c nie tylko

na europejskich estradach koncertowych, by  niew tpliwie w okresie mi dzywo-

jennym, obok Paw a Kocha skiego, nieprzeci tnym propagatorem twórczo ci

skrzypcowej K. Szymanowskiego. W recenzji Paula Plüddemanna mo na by o prze-

czyta , e sztuka wykonawcza B. Hubermana odznacza a si  wspania ym blaskiem

i ol niewaj c  gr  barw. Natomiast kompozycj  K. Szymanowskiego, figuruj c

w programie pod tytu em Fontaine d’Aréthuse, recenzent zdawkowo okre li  jako

„utwór popisowy lepszego gatunku”8.

Po raz kolejny zabrzmia o ród o Aretuzy we Wroc awiu w 1928 r. w interpre-

tacji I. Dubiskiej i Feliksa Szymanowskiego. Prasa przyj a przyja nie wyst p pol-

skich artystów, którzy ponadto zaproponowali s uchaczom miejscowym wys ucha-

nie 20 Kaprysu D-dur Paganiniego, opracowanego przez K. Szymanowskiego na

skrzypce i fortepian na u ytek koncertów elizawetgradzkich. Recenzenci, chwal c

wyst p utalentowanej skrzypaczki, dostrzegli w ródle Aretuzy tzw. impresjonizm

muzyczny, ujawniony b d  to w „wizualnej impresji”, b d  te  w „efektach malar-

stwa d wi kowego powierzonych fortepianowi”9. W partii fortepianowej Kaprysu

Paganiniego recenzent A. Schmidt dostrzeg  idealne uzupe nienie g osu skrzypco-

wego. Na s owa uznania zas u y  równie  F. Szymanowski – jako odpowiedzial-

ny, subtelny i wra liwy pianista. Okaza o si , e w ród s uchaczy by a znaczna licz-

ba zamieszka ych we Wroc awiu Polaków, co odnotowa  jeden z recenzentów,

pisz c o wyj tkowo serdecznym przyj ciu artystów z ich strony.

W listopadzie tego  roku zamieszczono na amach gazety wroc awskiej spra-

wozdanie z niemieckiego prawykonania Króla Rogera K. Szymanowskiego, które

odby o si  28 X 1928 r. w Duisburgu. Recenzent Theo A. Sprüngli donosi  w nim:

„Z powszechnym napi ciem oczekiwano niemieckiego prawykonania opery Król

Roger Szymanowskiego [...], które zako czy o si  ca kowitym rozczarowaniem.

Zapobiegliwa reklama wydawnictwa10 przedstawi a znanego przywódc  M odej

Polski jako wyrafinowanego kompozytora impresjonistycznych utworów fortepia-

nowych i usi owa a wykreowa  go na zbawiciela wspó czesnej opery pogr onej

w eksperymentowaniu, twierdz c, e wprowadzi on do tego gatunku na powrót

naturalne rodki wyrazu, czyli piew. […] Tak e muzyka, podobnie jak akcja, jest

ma o wyrazista. Szymanowskiemu nie uda o si  zast pi  brakuj cego w operze

napi cia zewn trznego – napi ciem wewn trznym. […] Mimo to wykonanie tej

Twórczo  Karola Szymanowskiego w yciu koncertowym Wroc awia...

8 P. P lüddeman n, Konzert Bronislaw Huberman, BZ nr 600, 22 XII 1925 r.
9 A. S c h m i d t, Violinabend Irena von Dubiska, BZ nr 495, 20 X 1928 r.; W. S t r., Violinabend,

„Breslauer Neueste Nachrichten” (dalej: BNN) nr 286, 19 X 1928; P. S t r. Violinabend von Irena von

Dubiska, „Schlesische Volkszeitung” (dalej: SVz) nr 495, 21 X 1928 r.
10 Oper  Król Roger K. Szymanowskiego opublikowa a w postaci wyci gu fortepianowego ofi-

cyna Universal Edition w Wiedniu w 1925 r.
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opery w Teatrze Miejskim w Duisburgu zas uguje na wysokie uznanie, chocia  przy-

j te zosta o gwizdami”11.

Zdarzenie to opisa  sam kompozytor w li cie skierowanym do Zofii Kocha -

skiej w nast puj cy sposób: „Otó  by o to bardzo pi kne przedstawienie, pod pew-

nymi wzgl dami znacznie przewy szaj ce przedstawienie warszawskie. […] Po

zako czeniu I aktu powodzenie by o do  mierne, ale nie ca kiem s abe. […] Ale

po akcie II s ysz  ze zdziwieniem i rado ci , e powodzenie jest o wiele wi ksze.

[…] Opuszczaj c swoje miejsce po zako czeniu, s ysz  z rado ci , e powodzenie

jest jeszcze wi ksze ni  po II akcie. Wreszcie ukazuj  si  na scenie, ze piewaka-

mi, re yserem itd. i oto w ród frenetycznych oklasków s ysz  gwizdy, krzyki”12.

Jak z powy szej relacji wynika, publiczno , pocz tkowo zachowawcza, pod

koniec przedstawienia nagrodzi a kompozytora i jego dzie o gor cymi oklaskami,

niestety, zag uszanymi gwizdami i okrzykami, „których »przyjazny« charakter nie

pozostawia[ ] w tpliwo ci”13. Okaza o si , e demonstracj , skierowan  przeciw

wystawieniu opery polskiego kompozytora, zorganizowa o ekstremistyczne ugru-

powanie nacjonalistyczne „Stalhelm”. Jest rzecz  znamienn , e przedstawiciel

Poselstwa Niemieckiego w Warszawie zareagowa  na ten eksces i w li cie skiero-

wanym do kompozytora wyrazi  swe niezadowolenie w nast puj cy sposób:

„Z najwy szym oburzeniem us ysza em o trudnych do zakwalifikowania próbach

zak ócenia ze strony niedojrza ych krzykaczy w Duisburgu Pa skiej pi knej opery

Król Roger. Jednocze nie jednak ucieszy o mnie, e publiczno  tak skutecznie

potrafi a si  przeciwstawi  tym nieobyczajno ciom i w serdecznych owacjach da a

wyraz swemu entuzjazmowi i wdzi czno ci wzgl dem Pana”14.

Niesmak kompozytora po tym przykrym do wiadczeniu okaza  si  d ugotrwa-

y. Kilka lat pó niej K. Szymanowski nawi za  do owego wydarzenia w li cie pi-

sanym w 1932 r. do Z. Kocha skiej, w którym czytamy: „Otó  onegdaj wróci em

z Pragi (czeskiej), gdzie 21. (w pi tek) by em na premierze, a w niedziel  na dru-

gim przedstawieniu Króla Rogera. Trzeba Ci wiedzie , e po tym skandalu poli-

tycznym w Duisburgu znienawidzi em Króla Rogera. Przez te 4 czy 5 lat nigdy

nie otworzy em partycji, wprost zapomnia em t  muzyk ! […] Ta ohydna awantu-

ra w Duisburgu zamkn a mi Niemcy, gdzie w a ciwie (gdybym nie by  Polakiem)

móg by Kr. Roger mie  szanse wi kszego powodzenia”15.

Wypowied  ta wiadczy, jak g boko zapad a w wiadomo ci kompozytora owa

manifestacja niemieckich nacjonalistów. Opublikowanie na amach gazety wroc aw-

skiej wysoce tendencyjnego sprawozdania pióra T.A. Sprüngliego jest dowodem,

e równie  na tym terenie dochodzi y ju  w owym czasie do g osu nieprzyjazne

Maria Zduniak

11 T.A. Sprüng l i, Karol Szymanowski:„König Roger”. Deutsche Uraufführung in Duisburg, BZ

nr 515, 1 XI 1928 r.
12 K. Szymanowsk i, Korespondencja. Pe na edycja zachowanych listów od i do kompozytora,

zebra a i opr. T. Chyli ska, t. 3: 1927–1931, cz. 2: 1929, Kraków 1997, s. 21. List datowany 6 I 1929 r.

Cytowany fragment listu K. Szymanowski napisa  po francusku.
13 Ibidem.
14 Ibidem, t. 3: 1927–1931, cz. 1: 1927, 1928, Kraków 1997, s. 350–351.
15 Ibidem, t. 4: 1932–1937, cz. [1]: 1932, Kraków 2002, s. 327.
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echa w odniesieniu do muzyki polskiej. Dlatego te  fakt ów powinien by  rozpa-

trywany w kontek cie ówczesnej sytuacji politycznej oraz nastrojów antypolskich

ujawnionych w wielu rodowiskach niemieckich kilka lat przed doj ciem Hitlera

do w adzy. W tej tendencyjnej i pozbawionej obiektywizmu relacji pomini to ja-

k kolwiek prób  oceny dzie a, która mog aby wiadczy  o zrozumieniu jego rangi

przez pisz cego.

W pa dzierniku 1930 r. I. Dubiska ponownie przyjecha a z recitalem do Wro-

c awia. Tym razem towarzyszy  jej Jerzy Lefeld. W programie figurowa y mi dzy

innymi Dwie impresje K. Szymanowskiego: ród o Aretuzy oraz prawdopodobnie

poemat Driady i Pan, w owym czasie cz sto wykonywany przez skrzypaczk  pod-

czas jej wyst pów. Z uznaniem pisano o wyrafinowanej technice skrzypcowej so-

listki oraz budz cych zachwyt podwójnych d wi kach, fla oletach czy pizzicato

wykonywanych z gracj  i swobod  podczas interpretacji ród a Aretuzy16. Nato-

miast w kompozytorze rozpoznano jedynie twórc , który „ czy z powodzeniem

lini  melodyczn  z elementem kolorystycznym”17.

W nast pnym roku, 1931, B. Huberman zawita  po raz ostatni do Wroc awia.

Tym razem równie  w czy  do programu swego recitalu ród o Aretuzy K. Szy-

manowskiego. Z wypowiedzi recenzenta A. Schmidta wynika, e utwór ten

„w owym b yskotliwym, zmys owo-pi knym wykonaniu graniczy z czarami. Tyl-

ko tak, a nie inaczej musi zabrzmie  prawdziwie impresjonistyczna muzyka”18.

Z uznaniem na temat nieprzeci tnej techniki i sugestywnej gry wirtuoza wypo-

wiedzia  si  tak e recenzent Ernst Kirsch, kre l c z pewn  nonszalancj  nast pu-

j ce zdanie: „Niesamowita pewno  chwytu, któr  niejeden s uchacz-skrzypek

podziwia z ukrywan  zazdro ci , a zw aszcza te wyszukane techniczne triki, które

takie utwory, jak ród o Aretuzy, czyni  interesuj cymi”19.

Zastanawia brak szerszego merytorycznego omówienia na amach prasy wro-

c awskiej ród a Aretuzy K. Szymanowskiego mimo kilkakrotnego wykonania tego

utworu na estradach koncertowych miasta przez tak wybitnych skrzypków, jak

B. Huberman oraz I. Dubiska. Z powy szych lakonicznych wypowiedzi wynika,

e recenzenci miejscowi nie byli wówczas wiadomi odkrywczych walorów no-

wego stylu skrzypcowego tego genialnego dzie a b d  te  nie chcieli dostrzec jego

niezwyk ych warto ci. Prawdopodobnie w tek narracyjno-dramatyczny, a zw aszcza

oryginalna faktura tego utworu by a dla krytyków po prostu nieczytelna.

Wzrost zainteresowania twórczo ci  K. Szymanowskiego uwidoczni  si  dopiero

pod koniec lat 30. wiadcz  o tym przypadaj ce na 1938 r. wroc awskie prawyko-

nania utworów kompozytora. W programie 7. koncertu symfonicznego ówczesnej

Filharmonii figurowa a Uwertura koncertowa E-dur op. 12 oraz trzy pie ni z to-

warzyszeniem orkiestry: Samotny ksi yc, S owik (z cyklu Pie ni ksi niczki z ba-

ni op. 31) oraz Zuleikha/Zulejka (z cyklu Pi  pie ni op. 13) interpretowane przez

Twórczo  Karola Szymanowskiego w yciu koncertowym Wroc awia...

16 A. Schmid t, op. cit.; W. S t r., op. cit.
17 A-n n, Violinabend Irena von Dubiska, SZ, nr 544, 25 X 1930 r.
18 A. Schmid t, Violinkonzert Bronislaw Huberman, BZ, nr 79, 20 III 1931 r.
19 E. Ki r sc h, Konzert Bronislaw Huberman, SZ, nr 145, 20 III 1931 r.
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Ew  Bandrowsk -Tursk . Wybór Uwertury, dokonany przez dyrygenta Philippa

Wüsta, podyktowany by  prawdopodobnie utrzymaniem tego dzie a w estetyce nie-

mieckiej. Koncert ten szeroko komentowano na amach prasy. Recenzent Joachim

Herrmann stwierdzi , e dyrygent odczyta  partytur  K. Szymanowskiego z wyj t-

kow  pieczo owito ci , a przygotowanie i zaanga owanie muzyków usatysfakcjo-

nowa o s uchaczy. Ponadto zwróci  uwag  na fakt, e K. Szymanowski „swoje ar-

tystyczne wykszta cenie zrealizowa  wy cznie w kraju ojczystym i uchodzi nie

tylko za czo owego kompozytora polskiego [...], lecz równie  zaliczany jest do naj-

bardziej interesuj cych zjawisk wiata muzycznego Europy. [...] Jego wielka Uwer-

tura zawiera wszystkie najnowsze zdobycze wysoce rozwini tej techniki instru-

mentalnej i wyj tkowe, pod wzgl dem kolorystycznym, wykorzystanie orkiestry.

Jego stylu nie mo na nazwa  na ladowczo-niesamodzielnym, wyró nia go bowiem

bogaty j zyk d wi kowy. [...] Twórczo  Szymanowskiego mówi nam o drodze,

jak  kompozytor przeby  – od wra liwego romantyka, bazuj cego na gruncie har-

moniki tonalnej, a  do przezwyci enia nowoczesnych tendencji. [...] Pod wzgl -

dem tonalnym [trzy pie ni Szymanowskiego] nie jawi  si  nam w sposób radykalny,

chocia  ró ni  si  zasadniczo mi dzy sob . Pie ni te cechuje bogaty i specyficzny

nastrój muzyczny. Wokaliza, zastosowana w pie niach S owik i Samotny ksi yc, nie

sprowadza si  jedynie do muzycznego zdobnictwa, lecz s u y podkre leniu wyrazu

i jest muzycznie uzasadniona. [...] Jednak e s owia skie pochodzenie kompozytora

nie ujawni o si  jednoznacznie w prezentowanych dzie ach, o ile nie zapragnie si

dostrzec zwi zków jego temperamentu z kultur  polsk , b d  to w nies ychanej pla-

styce i ruchliwo ci stosowanej motywiki b d  te  w zdecydowanej kolorystyce”20.

Tak e Josef Wittkowski, recenzuj c ten koncert, okre li  K. Szymanowskiego

jako kompozytora niezale nego, „który okre lonymi rodkami wyrazowymi oraz

wirtuozowskim potraktowaniem wielkiej orkiestry przypomina Richarda Straussa.

Jednak nie jest od niego uzale niony. Polski kompozytor idzie w asn  drog  twórcz .

Kszta tuje swoj  artystyczn  przestrze  yciow  odznaczaj c  si  delikatnym, oso-

bistym profilem, i jak si  wydaje, s u y raczej kulturze ogólnoludzkiej ani eli na-

rodowej”21.

Ze zdumieniem nale y stwierdzi , e aktualne wiadomo ci dotycz ce m.in.

mierci K. Szymanowskiego w 1937 r. nie dotar y w owym czasie do Wroc awia,

recenzent Joachim Herrmann odnotowa  bowiem w swej recenzji, e kompozytor,

jako wiod ca posta  wspó czesnej muzyki polskiej „mieszka obecnie w Warsza-

wie i tam pe ni funkcj  dyrektora Pa stwowego Konserwatorium oraz nauczyciela

kompozycji”22.

Maria Zduniak

20 J. Her rman n, Polnische Musik der Gegenwart, BNN nr 66, 8 III 1938 r.
21 J. Wi t tkowsk i, 7. Philharmonisches Konzert. Slawische Musik, SVz nr 67, 9 III 1938 r.
22 Z powy szej wypowiedzi wynika, e we Wroc awiu przeoczono nie tylko wiadomo  dotycz c

mierci kompozytora, lecz równie  fakt przejazdu przez Niemcy konduktu a obnego i zorganizowa-

nia w dniu 3 IV 1937 r., staraniem prezydenta Izby Muzycznej Rzeszy oraz kierownika Instytutu Pol-

sko-Niemieckiego w Berlinie, manifestacji a obnej na dworcu w Berlinie, gdzie w drodze z Lozan-

ny do Warszawy zatrzyma  si  poci g wioz cy trumn  obit  kirem  (K. Szymanowsk i, op. cit.,

t. 4: 1932–1937, cz. [6]: 1936/1937, s. 314).
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Koncert, który odby  si  w obecno ci polskiego konsula generalnego Coppen-

sa oraz zró nicowanego audytorium w wielkiej Sali Wroc awskiego Domu Kon-

certowego (Breslauer Konzerthaus), licz cej 1478 miejsc siedz cych i 145 stoj -

cych, wed ug opinii recenzenta Heinza Bröckera spe ni  jeszcze jeden wa ny cel:

„Bez w tpienia by a to interesuj ca impreza, ów siódmy filharmoniczny koncert,

w którym wzi a udzia , obok licznych niemieckich s uchaczy, tak e polska kolo-

nia. By  to koncert, który przys u y  si  wymianie kulturalnej pomi dzy obydwo-

ma s siaduj cymi narodami i przedstawi  nie tylko jedn  z najwybitniejszych pie-

waczek, lecz równie  czo owego polskiego kompozytora, którego nazwisko

opromienione jest europejsk  s aw ”23.

Zastanawiaj cy jest fakt, e równie  i ten recenzent szuka  polskich elementów

w muzyce K. Szymanowskiego i znalaz  je w delikatnej melancholii pie ni zatytu-

owanej Samotny ksi yc, wykonanej powtórnie „na bis” przez solistk  wieczoru

E. Bandrowsk -Tursk . Konkluzja H. Bröckera by a nast puj ca: „W dzie ach tych

odzwierciedli  si  rozwój europejskiej muzyki ostatnich dziesi tków lat, który mo -

na zobrazowa  kre l c rozwojow  lini  prowadz c  od Richarda Straussa do Stra-

wi skiego, od impresjonistycznej sztuki instrumentacyjnej do rozk adu harmoniki

i atonalnego ha asu. T  w drówk  stylistyczn  najlepiej zobrazowa a pie  zaty-

tu owana S owik, interpretowana przez Ew  Bandrowsk -Tursk  z wielkim zaan-

ga owaniem”24.

W grudniu 1938 r. odby o si  jeszcze jedno wroc awskie prawykonanie utworu

K. Szymanowskiego. By  nim I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37 wykonany przez

l ski Kwartet Smyczkowy podczas 2. Koncertu kameralnego w Sali Muzycznej

Pa acu Królewskiego. Recenzent Alfred Zobel stwierdzi , e „przedstawione dzie-

o plasuje si  w nurcie stylu ekspresjonistycznego. Zarówno melodyka, jak i har-

monia wiadcz  o zdecydowanym odej ciu od muzycznej tradycji”25.

W podsumowaniu recenzent wypowiedzia  si  z uznaniem nie tylko na temat

kompozycji i poszczególnych jej ust pów, lecz nazwa  kompozytora wielk  oso-

bowo ci . Z kolei Friedrich Wagner, krytyk l skiej gazety codziennej, zwróci

uwag  na oczekiwania s uchaczy, którzy spodziewali si  us ysze  w Kwartecie cha-

rakterystyczne cechy typowe dla polskiego stylu narodowego oraz wyrazistsz  pod

tym wzgl dem oryginalno . Tymczasem oczekiwania te nie zosta y w pe ni

zaspokojone. Zdaniem pisz cego „dzie o Szymanowskiego, z punktu widzenia tech-

niki kompozytorskiej, trudno uzna  za konkretnie polskie, wpisuje si  ono bowiem

raczej w nurt muzyki europejskiej […] co ujawni o si  w impresjonistycznym zró -

nicowaniu efektów wspó brzmieniowych i delikatnym, a zarazem wyrafinowanym

nawi zaniu do twórczo ci Debussy’ego oraz do Ravelowskiej muzyki kameralnej”26.

Twórczo  Karola Szymanowskiego w yciu koncertowym Wroc awia...

23 H. Bröcke r, Philharmonisches Konzert mit polnischer Musik. Ewa von Bandrowska-Turska

als Solistin, „Schlesische Tageszeitung” (dalej: STz) nr 67, 9 III 1938 r.
24 Ibidem.
25 A. Zobe l, Schloßkonzert, BNN nr 338, 10 XII 1938 r.
26 F. Wagne r, Streichquartet eines polnischen Komponisten. Erstaufführung beim Kammermu-

sik-Abend, STz nr 340, 11 XII 1938 r.
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Natomiast krytyk Heinrich Seifert jawi si  nam jako znawca dorobku kompo-

zytorskiego Szymanowskiego. Stwierdzi  on, e „w twórczo ci tego bezsprzecz-

nie wybitnego kompozytora widoczne jest zespolenie tre ci i formy w bezpo red-

nim spe nionym prze yciu. Te za o enia dochodz  tak e do g osu w jego utworach

fortepianowych, symfoniach czy dzie ach chóralnych. Uduchowione rodki wyra-

zowe s u  wykszta ceniu formy w sposób silny i nowoczesny o narodowym

zabarwieniu, a ponadto [twórczo  ta] odznacza si  niezwyk ym urokiem [...] jak

równie  fascynuj cym wykorzystaniem realnych mo liwo ci poszczególnych in-

strumentów. [...] Jaka  wolno , jaka  wiara we w asne si y twórcze znajduje tutaj

uj cie dla niezwyk ej ekspansji muzycznego sposobu my lenia”27.

W ród cytowanych pe nych uznania wypowiedzi recenzentów wroc awskich nie

zabrak o równie  g osu J. Wittkowskiego, który stwierdzi , e I Kwartet K. Szy-

manowskiego „zarówno w swej strukturze, jak i w tre ci zosta  ca kowicie rozpo-

znany, i naszym zdaniem jest jednym z najwa niejszych dzie  Szymanowskiego,

wytycza ono nowe drogi wspó czesnej twórczo ci kameralnej. [...] Odwa ne jest

zestawienie poszczególnych ust pów, które ujawniaj  nowe rozwi zania w mi-

strzowskim wykorzystaniu mo liwo ci brzmieniowych instrumentów i ich reje-

strów. Utwór cechuje ponadto dobrze wywa ony czas trwania. Nowa jest tak e ca a

koncepcja, która utrzymuje s uchaczy w napi ciu. [...] Silne wra enie, jakie wy-

wo a o to dzie o, by o wynikiem doskona ej interpretacji. [...] By  to wa ny wy-

st p l skiego Kwartetu Smyczkowego, który dzi ki temu wykonaniu znalaz  si

w gronie bezkonkurencyjnych zespo ów”28.

Na podstawie cytowanych opinii wroc awskich recenzentów mo na stwierdzi ,

e muzyka K. Szymanowskiego z biegiem lat pozyska a w stolicy Dolnego l -

ska, wbrew narastaj cym nastrojom antypolskim, grono entuzjastów. wiadcz

o tym zorganizowane w 1938 r. dwa koncerty: symfoniczny i kameralny. Zaska-

kuje przewijaj ca si  w recenzjach ch  odnalezienia elementów polskich w pre-

zentowanych dzie ach K. Szymanowskiego. Krytycy szukali rodowodu tej twór-

czo ci i jej zwi zku z polskimi tradycjami narodowymi. Jakkolwiek kompozytor,

ze wzgl du na sporadyczne wykonania wymienionych dzie  na estradach koncer-

towych miasta, stosunkowo rzadko przemawia  za pomoc  tych e do wyobra ni

miejscowych s uchaczy, to jednak poprzez liryczn  ekspresj , szczero  artystycz-

nej wypowiedzi, swoist  harmonik  oraz wyrafinowan  kolorystyk  d wi kow

ostatecznie zdoby  przychylno  melomanów i recenzentów.

W propagowaniu twórczo ci K. Szymanowskiego we Wroc awiu nie do prze-

cenienia jest tak e rola B. Po niaka – pianisty, kameralisty i pedagoga29. Jak ju

wspomniano, ten wszechstronny muzyk osiad  w 1915 r. we Wroc awiu, gdzie sp -

dzi  30 lat swojego ycia. W tym czasie rozwin  szerok  dzia alno  artystyczn

i pedagogiczn , która rzadko bywa uwzgl dniana w polskim pi miennictwie mu-

Maria Zduniak

27 H. Se i fe r t, Schlesische Philharmonie: Zweiter Kammermusikabend, SZ nr 627, 11 XII 1938 r.
28 J. Wi t tkowsk i, Schlesisches Streichquartett. 2. Schloßkonzert, SVz nr 341, 11 XII 1938 r.
29 M. Z d u n i a k, Szkolnictwo muzyczne we Wroc awiu w XIX i pierwszej po owie XX wieku,

w: Wroc awskie szko y. Historia i architektura, red. M. Zwierz, Wroc aw 2004, s. 64–71.
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zycznym. Propagowa  on w ród swoich uczniów twórczo  fortepianow  K. Szy-

manowskiego, o czym wiadcz  nast puj ce dane: w kwietniu 1938 r. Iza Ostoia

wyst pi a z recitalem, w którego programie, obok Preludium i fugi polskiego kon-

sula wroc awskiego Franciszka Brzezi skiego oraz Thème varié A-dur op. 16

I.J. Paderewskiego, figurowa a Etiuda b-moll op. 4/3 K. Szymanowskiego30. Jak

wynika z recenzji i notatek prasowych, B. Po niak organizowa  w swoim mieszka-

niu koncerty zwane „Hausmusik”31. Na ogó  brali w nich udzia  jego uczniowie.

Chocia  nie wszystkie wieczory by y odnotowywane i recenzowane na amach prasy

wroc awskiej, to jednak dzi ki zachowanym relacjom mo na stwierdzi , e w kwiet-

niu 1939 r. w ramach kolejnego koncertu domowego Senta Glasneck wykona a

I Sonat  fortepianow  op. 8, natomiast w kwietniu nast pnego roku w programie

takiego koncertu figurowa y dwie pie ni K. Szymanowskiego z cyklu Pie ni mi o-

sne Hafiza op. 24, interpretowane przez piewaczk  Annemarie Rubarth z Erichem

Leierem przy fortepianie32.

Ujawnione fakty, dotychczas nieznane, s  zarówno odkrywcze, jak i szczegól-

nie no ne. wiadcz  one, niejako wbrew okre lonym tendencjom politycznym,

o istniej cej wymianie kulturalnej pomi dzy dwoma s siaduj cymi ze sob  naro-

dami, informuj  ponadto, w jaki sposób przebiega  proces poznawania i rozumie-

nia muzyki K. Szymanowskiego we Wroc awiu, mówi  tak e o yciu muzycznym

tego miasta w okresie mi dzywojennym.

Twórczo  Karola Szymanowskiego w yciu koncertowym Wroc awia...

30 A.C. Groege r, Eine begabte Schülerin Pozniaks. Klavierabend Iza Ostoia, STz nr 112, 25 IV

1938 r.
31 B. Po niak mieszka  wówczas w okaza ej willi usytuowanej przy Staudenweg nr 2, obecnie ul.

Biegasa (Adressbuch für Breslau und Umgebung, Breslau 1937, s. 545; Breslau 1942, s. 578).
32 E. Marckwal d, Hausmusik, BNN nr 105, 17 IV 1939 r.; W. S t r äuß le r, Hausmusikabend,

BNN nr 97, 9 IV 1940 r.


