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W Państwa ręce oddajemy książkę towarzyszącą projektowi Władysław Żeleński 
i krakowski salon muzyczny. Znajdują się w niej zarówno programy koncertów, 
biogramy wykonawców i prelegentów, jak również artykuły przybliżające postać 
krakowskiego kompozytora oraz zjawisko muzykowania salonowego. 

W 2017 roku przypada sto osiemdziesiąta rocznica urodzin Władysława Żeleńskiego. 
Warto z tej okazji zaprezentować Jego dzieła, przez wiele lat zapomniane oraz 
zdecydowanie za często pomijane przez rodzimych badaczy i muzyków-wykonawców.  
Warto również przypomnieć jego zasługi dla rozwoju życia muzycznego w Krakowie 
i Polsce (pozostającej wówczas pod zaborami). Był on wszakże m.in. inicjatorem 
powołania krakowskiej Akademii Muzycznej. 

Idea przewodnia projektu i niniejszej publikacji ukryta jest w ich tytule. Kluczowym 
staje się pojęcie salonu, zdefiniowane przez słynnego pisarza, krytyka literatury 
i sztuki, poety i historyka przełomu XVIII i XIX wieku – Konstantego Marię Górskiego 
– jako zgromadzenie ludzi wpływowych, światowych, wykształconych i wytwornych. 
Z kolei, niemal sto lat później, Ludwik Dębicki – znany krakowski publicysta – 
pisał: życie towarzyskie bywa środkiem politycznym dla łagodzenia sprzeczności, 
uśmierzania antagonizmów – salon wykwitem i potrzebą wyższej kultury. Złym 
dzisiejszych czasów znakiem upadek salonu i zanik towarzyskości. Dlatego w ogólnej 
koncepcji projektu kryje się próba przywrócenia w świadomości odbiorców potrzeby 
mądrego, rozwijającego, z dużym potencjałem, intelektualno-wychowawczego 
spotkania przy słowie i muzyce w odniesieniu do epoki, której wyjątkowym celem 
było dbanie o rozwój kulturalnej elity Polaków. Nieprzypadkowo dobrano również 
podtytuł książki – tożsamość kulturowa w czasach braku państwowości. W XIX wieku 
salon muzyczny – wyrosły z oddolnego, społecznego ruchu mającego na celu rozwój 
życia kulturalnego – był bowiem miejscem podtrzymywania tradycji narodowych, 
kultywowania polskiej sztuki muzycznej i integracji elit. 

Oba wątki tematyczne, tj. osoba Władysława Żeleńskiego, a także tradycja 
muzykowania salonowego i spotkań elit artystycznych i intelektualnych, w naturalny 
sposób łączą się z trzecim wątkiem: domu rodzinnego Matejków. Ojciec Jana 
Matejki, Franciszek, był muzykiem i nauczycielem. Sam Jan Matejko miał również 
– w zamyśle rodziców – zostać muzykiem. Pomimo wyboru malarstwa, jego związki 
z muzyką pozostały żywe, czego przejawem była wieloletnia przyjaźń z Władysławem 
Żeleńskim. Pragniemy więc tym projektem przypomnieć, iż dawne salony bywały 
nierzadko spotkaniem prawdziwych elit i najwybitniejszych twórców. 



Dopełnienie projektu – złożonego z trzech koncertów połączonych z prelekcjami 
– stanowi sześć artykułów zawartych w niniejszej publikacji. Szereg zagadnień 
dotyczących znaczenia i roli salonu w życiu społecznym opisuje Małgorzata Sułek 
w swoim artykule Parnas czy towarzystwo wzajemnej adoracji? Salon muzyczny jako 
zjawisko społeczno artystyczne. Wychodząc od genezy zjawiska, Autorka omawia 
różnorodne aspekty funkcjonowania salonu (charakter miejsca, gospodarzy oraz 
gości, salonowy savoir-vivre), kładąc nacisk na kształt polskiego salonu w kontekście 
zawiłej historii narodowej. Wątek ten kontunuuje Magdalena Dziadek w artykule 
Polskie salony muzyczne od początku XIX wieku do 1939 roku, opisując losy polskich 
salonów – prowadzonych m.in. przez artystokratów, artystów i wydawców – w różnych 
ośrodkach kulturalnych (Warszawa, Wilno, Lwów, Kraków). Bardzo ciekawy i nieznany 
aspekt krakowskiego życia muzycznego w XIX wieku przedstawia Małgorzata Woźna-
Stankiewicz w artykule Antypody muzycznych salonów w 2. połowie XIX wieku. 
Krakowskie parki wypełnione muzyką. Autorka przedstawia zjawisko muzykowania 
„plenerowego”, występujące podczas takich sezonowych wydarzeń formacje 
muzyczne oraz wykonywane programy. 

Artykuł Macieja Negrey’a Władysław Żeleński (1837-1921) otwiera drugi, istotny 
wątek tematyczny projektu. W tekście swym Autor ukazuje sylwetkę znakomitego, 
lecz na wiele lat zapomnianego kompozytora, pedagoga, animatora życia muzycznego, 
przedstawiając Jego dokonania na tle polskiej kultury muzycznej XIX i początku 
XX wieku. Twórczości Władysława Żeleńskiego poświęcony został również artykuł 
Michała Jaczyńskiego Muzyka kameralna Władysława Żeleńskiego w świetle źródeł 
prasowych, analizujący szeroko pojętą recepcję Jego dzieł przeznaczonych na składy 
kameralne: duetów instrumentalnych, pieśni, trio, kwartetów. Osoba Władysława 
Żeleńskiego – opisywana w kontekście relacji przyjacielsko-zawodowych z Janem 
Matejko – obecna jest także w pełnym licznych odwołań do źródeł, można by rzec 
– migawek z krakowskiego życia – artykule Marty Kłak-Ambrożkiewicz Jan Matejko, 
Władysław Żeleński – spotkania nie tylko artystyczne. 



Pragniemy bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim autorom 
arcyciekawych tekstów, które mogliśmy zamieścić w niniejszej publikacji. Mamy 
nadzieję, że pozwolą one przybliżyć Państwu zarówno sylwetkę kompozytora, jak 
i zjawisko muzykowania salonowego. Serdeczne podziękowania składamy również 
współorganizatorom całego projektu – Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. 
W. Żeleńskiego w Krakowie i jej Dyrektorowi – profesorowi Stefanowi Wojtasowi; 
Instytutowi Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i osobiście Dyrektorowi – 
pani dr hab. Aleksandrze Patalas, wreszcie Muzeum Narodowemu w Krakowie 
i jego oddziałowi biograficznemu – Domowi Jana Matejki oraz osobiście kustoszowi 
oddziału, pani Marcie Kłak-Ambrożkiewicz. 

Projekt odbywa się dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu 
Patriotyzm Jutra, a także wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. 
Patronat nad wydarzeniami objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marszałek Województwa Małopolskiego – pan Jacek Krupa. Patronat medialny 
objęły Radio Kraków, TVP3 Kraków i TVP Kultura. Partnerem wydarzeń jest Miasto 
Kraków. Wszystkim składamy bardzo serdeczne podziękowania, albowiem wsparcie 
to umożliwiło nam zorganizowanie unikatowego i ważnego przedsięwzięcia  
przywracającego pamięć o krakowskim kompozytorze i ważnym aspekcie krakowskiego 
życia muzycznego w XIX wieku. 

Grzegorz Mania
Piotr Różański





Program festiwalu





9 listopada 2017 

18.00 - prelekcja 
Maciej Negrey (akademia Muzyczna w Krakowie)
Władysław Żeleński

aula psM ii st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, ul. Basztowa 9

19.00 - koncert 
Magdalena Molendowska (sopran), Julia samojło-paszkowska (fortepian) 
w programie pieśni m.in. W. Żeleńskiego, C. Cui i s. Moniuszki 

sala koncertowa psM ii st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9

19 listopada 2017 

18.00 - prelekcja 
dr Małgorzata sułek (instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
salon muzyczny

instytut Muzykologii, pałac pusłowskich, ul. Westerplatte 10

19.00 - koncert 
kwartet fortepianowy: Maria sławek (skrzypce), Katarzyna Budnik (altówka), 
Marcin Zdunik (wiolonczela), Grzegorz Mania (fortepian) 
w programie kwartety fortepianowe W. Żeleńskiego i R. schumanna 

sala koncertowa psM ii st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9

23 listopada 2017

18.00 - prelekcja 
Marta Kłak-ambrożkiewicz (kustosz domu Jana Matejki-oddziału Muzeum 
Narodowego w Krakowie) 
Władysław Żeleński i Jan Matejko
prelekcja w ramach cyklu Czwartki u Matejków 

dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41

19.00 - koncert
trio fortepianowe: Joanna Konarzewska (skrzypce), Rafał Kwiatkowski 
(wiolonczela), piotr Różański (fortepian) 
w programie utwory W. Żeleńskiego, a. dvoraka i J. Brahmsa 

sala koncertowa psM ii st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9





Informacje o prelegentach



MaCieJ NeGRey (ur. 11 i 1953 w Kra-
kowie) kompozytor i muzykolog (dy-
plom UJ 1976 pod kierunkiem                 
e. dziębowskiej, w zakresie kom-
pozycji - autodydakta), od roku 1979 
wykładowca akademii Muzycznej 
w Krakowie. 
W tymże roku na V Festiwalu Młodzi 
Muzycy Młodemu Miastu w stalowej 
Woli zdobył iii nagrodę za i Kwartet 

smyczkowy, a w 1981 iii nagrodę na i ogólnopolskim Konkursie Kompozy-
torskim legnickiego towarzystwa Muzycznego za trzy fragmenty Requiem 
na chór a cappella. 
Członek Związku Kompozytorów polskich od 1985; w latach 1987-95, jako 
prezes Krakowskiego oddziału ZKp, był współtwórcą festiwalu dni Muzyki 
Kompozytorów Krakowskich. Jest członkiem Rady programowej Filhar-
monii opolskiej oraz Festiwalu Muzyka na szczytach, współpracował też 
z Festiwalem Muzyczne przestrzenie oraz z europejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa pendereckiego w lusławicach. 
Jest autorem kompozycji orkiestrowych (m.in. salmo notturno na 
wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, 2000; Cantando na wiolonczelę 
i orkiestrę smyczkową, 2005; Concerto breve na 2 flety i orkiestrę, 2013), 
kameralnych (m.in. 4 kwartety smyczkowe: 1978, 1980, 1984, 2014; Kwartet 
fortepianowy 2015; sonatina na klarnet i wiolonczelę, 2007; suita seria na 
2 wiolonczele, 2013), solowych (m.in. Rotacello na wiolonczelę solo, 1995) 
i wokalnych (m.in. pieśni jasne do słów Bogdana dworaka, 1978/2010). 
Jednocześnie od ponad 40 lat jest czynny jako muzykolog, publikując prace 
naukowe, uczestnicząc w międzynarodowych sympozjach, wygłaszając 
wykłady i współpracując z licznymi festiwalami muzycznymi w polsce. 
W centrum jego zainteresowań znajduje się symfonika od Haydna do sibel-
iusa, muzyka polska XiX wieku, muzyka czeska, a zwłaszcza dzieła antonína 
dvořáka. 
Jest autorem stu kilkudziesięciu artykułów i haseł w encyklopedii Muzy-
cznej pW1M, w latach 1995-2011 był jednym z redaktorów naukowych 
tej edycji. Jest także inicjatorem wykonań i wydań wielu utworów muzyki 
polskiej XiX wieku, zwykle we współpracy z orkiestrą akademii Beetho- 
venowskiej, m.in. w 2010 zredagował i wydał z M. dramowicz i e. Wojtackim 
symfonię e-moll Wojciecha sowińskiego i doprowadził do jej wykonania, 
zredagował i doprowadził do wykonania Finale molto presto z symfonii g-
moll Franciszka lessla, dokonał też prawykonania Uwertury d-dur Maksy-
miliana einerta z 1845 roku.



MałGoRZata sUłeK  – dr nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa, polonistka, kul-
turoznawczyni i muzykolog. 
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół 
literatury i muzyki XiX-XXi wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień korespondencji sztuk, 
muzycznych interpretacji poezji adama Mickiewi-
cza, twórczości stanisława Moniuszki oraz Witolda 
lutosławskiego, a także estetyki realizmu socjalisty-
cznego. 
autorka książek pieśni masowe Witolda lutosław-

skiego w kontekście doktryny realizmu socjalistycznego (Musica iagel-
lonica, Kraków 2010) oraz stanisław Moniuszko i inni kompozytorzy wobec 
poezji adama Mickiewicza. studium komparatystyczne (Musica iagel-
lonica, Kraków 2016). Kierownik projektu Muzyka Witolda lutosławskiego 
w „teatrze wyobraźni; jej funkcja i znaczenie w słuchowiskach radiowych” 
(konkurs preludium, Narodowe Centrum Nauki). 
pracownik instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MaRta KłaK-aMBRoŻKieWiCZ - kustosz, pracuje 
w Muzeum Narodowym w Krakowie i prowadzi 
badania nad biografią Jana Matejki, jego kolekcją 
oraz recepcją twórczości. Kieruje od wielu lat 
Muzeum domem Jana Matejki. 
autorka publikacji i wykładów o Matejce, 
kilkudziesięciu wystaw poświęconych jego 
działalności artystycznej oraz kolekcjonerskiej. 
Współpracuje jako wykładowca z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim oraz innymi krakowskimi  
uczelniami.





Koncert 1
9 listopada 2017

program





WładysłaW ŻeleńsKi (1837-1921)

pieśń Jaruhy, sł. J.i. Kraszewski
Blada róża, sł. K. przerwa-tetmajer
elegia, sł. Z. Krasiński
siedzi ptaszek na drzewie, sł. a. asnyk
Czy aniołek czy diabełek, sł. a.e. odyniec
słowiczku mój, sł. a. Mickiewicz

CésaR aNtoNoVič CUi (1835-1918)

sonety do słów a. Mickiewicza op. 48
1.  Cisza morska
2.  dzień dobry
3.  Ranek i wieczór
4.  do Niemna

staNisłaW MoNiUsZKo (1819-1872)

piesń wieczorna, sł. l. Kondratowicz (W. syrokomla) 
Matko już nie ma cię, sł. V. Hugo, tłum. M. Radziszewski 
o Zosi sierocie, sł. J. szujski 

CésaR aNtoNoVič CUi (1835-1918)

poematy do słów a. puszkina op. 25
Nr 11  Ты и вы  [ty i Wy]
Nr 17  Царскосельская статуя [Carskosel’skaya statuya]
Nr 18  Элегия [elegia]
Nr 25  Желание [Želanie]

WładysłaW ŻeleńsKi (1837-1921)

skonaj ty serce, sł. K. przerwa-tetmajer

WyKoNaWCy

MaGdaleNa MoleNdoWsKa (sopran)
JUlia saMoJło (fortepian)



MAgDAlenA MolenDoWSKA z wyróż-
nieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. 
S. Moniuszki w Gdańsku oraz Kurs Operowy 
Guildhall School of Music and Drama 
w Londynie, gdzie otrzymała  Złoty Medal dla 
najlepszej absolwentki 2012/2013. W 2008 
roku była również uczestniczką Opera Studio 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, 
gdzie pracowała m.in. pod kierunkiem Renaty 
Scotto. Obecnie pozostaje pod opieką wokalną 
Yvonne Kenny. 

W trakcie Kursu Operowego w GSMD pracowała 
z Rudolfem Piernay. Kursy mistrzowskie odbyła 
pod kierunkiem takich artystów jak m. in.  
Gerald Finley, Anita Garanca, Helena Łazarska 
czy Claudio Desderi.

Bogaty repertuar solistki obejmuje pieśni, 
dzieła oratoryjne i kantatowe. W londyńskiej 

Sali Barbican prezentowała między innymi pieśni K. Szymanowskiego oraz A. Dvoraka. 
Na zaproszenie Malcolma Martineau nagrała do jego interpretacji dzieł wszystkich 
kompozytora, cykl Huit chansons polonaises F. Poulenca. Wielokrotnie dokonywała 
prawykonań dzieł współczesnych, m. in. kantaty Rythmi Urbani K. Dębskiego czy 
Vanity L. Stylesa.

Jednak jej ukochanym gatunkiem jest opera. Zadebiutowała w 2011 roku na deskach 
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w operze Jakob Lenz Wolfganga Rihma. W tym 
teatrze zadebiutowała także w roli pierwszoplanowej, śpiewając tytułową partię 
w Halce S. Moniuszki. 

Dziś na stałe współpracuje między innymi z Operą Wrocławską, Operą Krakowską, 
Operą Podlaską oraz Glyndebourne Festival i Baden-Baden Festspiele. Artystka 
wykonywała wiele ról Mozartowskich m.in. Donny Elviry w Don Giovannim, Fiordiligi 
w Cosi fan tutte, Hrabiny w Weselu Figara, Vitellii w Łaskawości Tytusa czy Armindy 
w La Finta Giardiniera. Ma w repertuarze również partie: Małgorzaty i Heleny z opery 
Mefistofeles A. Boito, Micaëli w Carmen G. Bizeta, Mimi w Cyganerii G. Pucciniego, 
Tatiany w Eugeniuszu Onieginie P. Czajkowskiego, Kurfürstin w Der Vogelhändler 
C. Zellera, Rosalindy w Zemście Nietoperza J. Straussa i Matki w Jasiu i Małgosi E. 
Humperdincka. W 2016 roku po raz pierwszy dała się usłyszeć w roli Toski w operze 
G. Pucciniego, w produkcji Opery Wrocławskiej.

W 2014 Magdalena Molendowska zadebiutowała jako Die Milliner w Der 
Rosenkavalier i Aninna w Traviacie w premierach zarejestrowanych dla Glyndebourne 
Festival, a w 2016 odbyła trasę z zespołem Glyndebourne Tour jako Donna Elvira 
(Don Giovanni)



JuliA SAMoJło ukończyła 
Akademię Muzyczną im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
w klasie prof. Tatiany Szebanowej. 
Następnie odbyła staż artystyczny 
pod kierunkiem prof. Szábolcsa 
Esztényiego oraz studia podyplo-
mowe i doktoranckie pod opieką 
artystyczną prof. Mai Nosowskiej 
na Uniwersytecie Muzycznym im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Doskonaliła ponadto swoje umie-
jętności pod kierunkiem Ronana 

O’Hory, Grahama Johnsona i Pameli Lidiard w Guildhall School of Music and Drama 
w Londynie, gdzie dwukrotnie została wyróżniona prestiżowym Guildhall Artist 
Fellowship. Kursy mistrzowskie odbyła pod kierunkiem takich artystów jak Halina Czerny-
Stefańska, Emanuel Krasovsky, Lee Kum-Sing, Alexander Kobrin, Victor Derevianko, Alon 
Goldstein, Jerome Rose, Roger Vignoles, Julius Drake, Martin Katz. 

Szeroki repertuar pianistki obejmuje utwory od baroku po najnowsze dzieła takich 
kompozytorów jak: Thomas Adès, Krzysztof Baculewski, George Benjamin, Harrison 
Birtwistle, David Bruce, Grzegorz Duchnowski, Matthew Kaner, Oliver Knussen, Ed 
Nesbit, Julian Philips, Maria Pokrzywińska, Dariusz Przybylski, Weronika Ratusińska, 
Elżbieta Sikora, Raymond Yiu. Julia Samojło ma w swoim dorobku liczne prawykonania 
oraz dokonała wielu nagrań dla Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich, 
Polskiego Radia, wytwórni DUX, Musica Sacra. W 2010 roku została zaproszona przez 
Polskie Radio do nagrania Koncertu fortepianowego Stefana Kisielewskiego z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Poskiego Radia pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Obecnie nagrywa 
wszystkie dzieła na fortepian solo oraz kameralne Krzysztofa Baculewskiego dla wytwórni 
DUX. W 2014 roku płyta Pawła Gusnara Saxophone Varie, na której znajduje się m.in. 
nagrane przez Pawła i Julię Invitation Marii Pokrzywińskiej, otrzymała nagrodę Fryderyk 
w kategorii Album roku - muzyka kameralna do 12 wykonawców.

W listopadzie 2015 roku Julia Samojło zadebiutowała w Carnegie Hall w Nowym Jorku 
z wiolonczelistką Karoliną Jaroszewską. Występowała także m.in. w Concertgebouw 
w Amsterdamie, Barbican Hall, Wigmore Hall, Purcell Room, St. John’s Smith Square 
w Londynie, Rudolfinum w Pradze, Tel Aviv Museum of Art, Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Koncertowała m.in. z Sinfonią Varsovią, Narodową Orkiestrą Symfoniczną 
Polskiego Radia, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją 
Łukasza Borowicza, Krzesimira Dębskiego, Jacka Kaspszyka, Aleksandra Liebreicha, Marka 
Mosia. Od 2006 roku często występuje na festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, 
cyklach koncertowych Muzyczne Pory Roku i Portrety Kompozytorów, organizowanych 
przez Związek Kompozytorów Polskich. Brała także udział w takich festiwalach, jak: 
Warszawska Jesień, Od Chopina do Góreckiego – źródła i inspiracje, Radio Autumn 
w Pradze, Oxford Lieder Festival, City of London Festival oraz koncercie finałowym Young 
Songmakers Almanac Grahama Johnsona w Londynie.

Julia Samojło była laureatką m.in. I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Młodych 
Wykonawców w Atenach, otrzymywała również m.in. Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentów Miast Szczecina 
i Bydgoszczy. Była pedagogiem gry na fortepianie na City University w Londynie (2011- 
2012) oraz w Guildhall School of Music and Drama (2011- 2014). Jest członkiem LoSa 
Duo z perkusistą Leszkiem Lorentem, duetu z wiolonczelistką Karoliną Jaroszewską oraz 
członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. 
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RoBeRt sCHUMaNN (1810-1856)

Kwartet fortepianowy es-dur op. 47
i.   sostenuto assai — allegro ma non troppo
ii.  scherzo. Molto vivace
iii.  andante cantabile
iV.  Finale. Vivace

WładysłaW ŻeleńsKi (1837-1921)

Kwartet fortepianowy c-moll op. 61
i.   allegro con brio
ii.  Romanza. andante sostenuto
iii. intermezzo. allegretto
iV. Finale. allegro appassionato

WyKoNaWCy

MaRia słaWeK (skrzypce)
KataRZyNa BUdNiK-GałąZKa (altówka)
MaRCiN ZdUNiK (wiolonczela)
GRZeGoRZ MaNia (fortepian)



MAriA SłAWeK (rocznik 1988) - skrzypaczka 
polska, solistka i kameralistka. Występowała na 
wielu scenach w Polsce i za granicą. Brała udział 
w festiwalach: Wawel o zmierzchu w Krakowie, 
Muzyka w starym Krakowie, Mozartiana w Gdańsku, 
Festival Internacional de Musique de chambre 
en Charente we Francji, Festiwal Emanacje 
(organizowany przez Europejskie Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego), Letnie Koncerty na 
Grochowskiej (organizowane przez Sinfonię Var-
sovię), czy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współ-
czesnej Warszawska Jesień.

Występowała w wielu miastach Polski, a także 
w Niemczech, Izraelu, we Włoszech, Francji,Wielkiej 
Brytanii, Brazylii, Belgii, na Ukrainie i w USA. 

Od roku 2007 tworzy duet z pianistą Piotrem 
Różańskim. W 2012 roku ukazała się ich debiutancka 
płyta z sonatami Roberta Schumanna oraz Sergiusza 

Prokofiewa wydana przez Agencję Koncertowo-Wydawniczą „Castello”. W 2015 
ukazał się kolejny album artystów, na którym znalazły się dzieła na skrzypce i fortepian 
Mieczysława Weinberga. Płyta ukazała się w wytwórni CD Accord i objęta została 
patronatem Programu 2. Polskiego Radia.

Od 2009 roku współtworzy wyjątkowy zespół - sekstet smyczkowy - wraz 
z najwybitniejszymi muzykami swojego pokolenia w Polsce - Anną Marią Staśkiewicz, 
Katarzyną Budnik, Arturem Rozmysłowiczem, Marcinem Zdunikiem i Rafałem 
Kwiatkowskim.

Nagrania Marii Sławek wielokrotnie prezentowane były na antenie Polskiego Radia 
zarówno jako transmisje na żywo ze Studia im. W. Lutosławskiego oraz Zamku 
Królewskiego w Warszawie, jak i w formie prezentacji obydwu nagranych przez nią 
albumów.

Maria Sławek w 2007 roku otrzymała nagrodę maestro Jerzego Katlewicza 
przyznawaną wyróżniającym się studentom krakowskiej Akademii Muzycznej. 
W latach 2010 i 2013 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W 2011 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla Młodych Twórców 
Kultury, jest także laureatką nagrody The Georg Solti Foudation.

Maria Sławek kształciła się pod kierunkiem wybitnych muzyków - Wiesława 
Kwaśnego i Dory Schwarzberg. Doskonaliła też swoje umiejętności pod okiem takich 
artystów, jak: Kaja Danczowska, Maxim Vengerov, czy Wanda Wiłkomirska. Od 2011 
roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie pracuje na stanowisku 
asystenta. Tam również w 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych.

Artystka gra na instrumencie Charles Francois Gand z pracowni Nicola Lupot (Paryż 
1817).



KAtArzynA BuDniK-gAłązKA  
- absolwentka Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie skrzypiec prof.: 
Mirosława Ławrynowicza, Andrzeja 
Gębskiego i Janusza Wawrowskiego 
oraz w klasie altówki prof. Piotra 
Reicherta. 

Zatrudniona na stanowisku adiunkta 
w klasie altówki w macierzystej 
uczelni. Od lutego 2014 pełni również 

funkcję lidera grupy altówek w orkiestrze Sinfonia Varsovia. 

We wrześniu 2013 została laureatką 3 nagrody prestiżowego konkursu ARD 
w Monachium. Odniosła również sukcesy w licznych konkursach krajowych 
i zagranicznych: 47. Międzynarodowym Konkursie im. Ludwiga van Beethovena 
w Hradec (2008, I nagroda), 15. Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa 
w Pörtschach (2008, I nagroda), 8. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana 
Rakowskiego (2008, I nagroda), Międzynarodowym Konkursie im. Maxa Rostala 
w Berlinie (2009, II nagroda) , Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. 
Maxa Regera w Sondershausen (2009, II nagroda i nagroda specjalna za najlepsze 
wykonanie suity na altówkę solo Maxa Regera) oraz IV Międzynarodowym Konkursie 
im. Michała Spisaka (2010, II nagroda oraz Nagroda Specjalna). 

Jako solistka i kameralistka wielokrotnie koncertowała w Polsce oraz innych krajach 
Europy (Czechy, Austria, Niemcy, Francja). W 2010 roku brała udział w projekcie 
Chamber Music Connects the World organizowanym przez Kronberg Academy, gdzie 
grała z najwybitniejszymi muzykami:  Gidonem Kremerem, Tatjaną Grindenko, Yurim 
Bashmetem oraz Fransem Helmersonem. Występowała na wielu renomowanych 
festiwalach: m.in. Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Kameralnej Muzyka na Szczytach w Zakopanem, Kammermusikfest 
Lockenhaus (gdzie została zaproszona przez Gidona Kremera). 

W listopadzie 2013 roku ukazała się jej solowa płyta - Viola Recital, za którą altowilistka 
otrzymała nagrodę Fryderyk 2014. Za wybitne osiągnięcia otrzymała stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest również stypendystką programu 
Młoda Polska. W 2013 roku została nominowana do Paszportów Polityki. 



MArcin zDuniK wiolonczelista 
polski, solista i kameralista. 
Wykonuje muzykę od renesansu 
po dzieła najnowsze, improwizuje, 
aranżuje i komponuje. Zapraszany 
do udziału w prestiżowych festi-
walach muzycznych –  BBC Proms 
w Londynie, Progetto Martha 
Argerich w Lugano oraz Chopin 
i Jego Europa w Warszawie.

Wystąpił jako solista na estradach wielu renomowanych sal, m.in. Carnegie Hall 
w Nowym Jorku, Cadogan Hall w Londynie i Rudolfinum w Pradze. Wielokrotnie 
partnerowały mu znakomite zespoły – m.in. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, Orkiestra Kameralna Unii Europejskiej, City of London 
Sinfonia, Orkiestra Sinfonia Varsovia i City of London Sinfonia, a także wybitni 
dyrygenci – np. Andrzej Boreyko, Antoni Wit i Andres Mustonen. Ważną rolę w jego 
życiu artystycznym odgrywa współpraca z inspirującymi muzykami, m.in. z Nelsonem 
Goenerem, Gerardem Causse, Krzysztofem Jabłońskim i Krzysztofem Jakowiczem. 
W ramach festiwalu Chamber Music Connects the World miał przywilej koncertować 
wspólnie z Gidonem Kremerem i Yuri Bashmetem.

Był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach 
muzycznych. W 2007 roku został laureatem I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych 
nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda 
Lutosławskiego w Warszawie. W 2008 roku reprezentował Polskie Radio 
w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców organizowanym 
przez Europejską Unię Radiową (EBU) zwyciężając i zdobywając tytuł New Talent 
2008. W 2009 roku otrzymał nagrodę Gwarancja Kultury przyznaną przez TVP 
Kultura.

W czerwcu 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika zrealizowana 
z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kierownictwem Jana Staniendy, 
zawierająca m.in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych J. Haydna. Za płytę 
tę otrzymał nagrodę Fryderyk 2010. Zdunik nagrał także komplet utworów 
na wiolonczelę i fortepian Roberta Schumanna (z pianistką Aleksandrą Świgut; NIFC 
2014), Fantazję na wiolonczelę i orkiestrę M. Weinberga (z Orkiestrą Sinfonia Varsiovia 
pod dyr. A. Mustonena; TWON 2015) oraz szereg kompozycji kameralnych. Dokonał 
również wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Słowackiego.

Marcin Zdunik kształcił się pod kierunkiem wybitnych muzyków – Andrzeja Bauera 
i Juliusa Bergera, zaś wiedzę muzykologiczną zgłębiał studiując na Uniwersytecie 
Warszawskim. Obecnie sam prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, ma również tytuł doktora sztuk muzycznych.

Artysta gra na instrumencie wykonanym przez Wojciecha Topę.



grzegorz MAniA ukończył 
z wyróżnieniem studia pianistyczne 
pod  kierunkiem prof.   Stefana Wojtasa 
w Akademii Muzycznej w Krakowie, 
a równocześnie studia prawnicze 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk 
prawnych za pracę poświęconą 
muzyce w prawie autorskim, 
przygotowaną pod kierunkiem prof. 
dr hab. Janusza Barty. Ukończył 
również z wyróżnieniem studia 

pianistyczne w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie pracował pod 
kierunkiem prof. Martina Rosco’e, prof. Charles’a Owen’a oraz prof. Caroline Palmer. 

Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą, koncertując m.in. 
w Filharmonii Krakowskiej, Zielonogórskiej, NOSPR, St. Martin in the Fields w Londynie, 
a także w Operze oraz Konserwatorium Muzycznym w Hanoi (Wietnam). Występował 
m.in. podczas Festiwalu Emanacje oraz Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna. 

Regularnie koncertuje w Wielkiej Brytanii, wykonując repertuar solowy i kameralny, 
koncertował także we Francji, w Norwegii, Austrii, Włoszech, Islandii, Izraelu. 

Uczestniczył w warsztatach wykonawczych i klasach mistrzowskich m.in. z: Krzysztofem 
Śmietaną, Wiesławem Kwaśnym, Peterem S. Buck’iem, Anthonym Spiri’m, Triem 
Altenberg, Jerome’m Rose’m, Wolfgangiem Redik’iem, Ewą Bukojemską, Alisdair’em 
Beatson’em, Carole Pressland, Victorem Rosenbaum’em, Kają Danczowską. Był 
uczestnikiem Międzynarodowych Kursów Muzyki Kameralnej w Puławach (2003-
2005), a także finalistą międzynarodowych konkursów kameralnych i solowych. 

Jest doświadczonym i wszechstronnym muzykiem-kameralistą i akompaniatorem 
nagradzanym podczas konkursów instrumentalnych. Współpracował z wieloma 
znakomitymi solistami, wspólnie z pianistą Piotrem Różańskim współtworzy Zarębski 
Piano Duo. 
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aNtoNiN dVořáK (1841-1904)

Nokturn H-dur op. 40

WładysłaW ŻeleńsKi (1837-1921)

2 Morceaux de salon, op. 16
(Romans, Chant élégiaque)

aNtoNiN dVořáK (1841-1904)

Mazurek e-moll op. 49

JoHaNNes BRaHMs (1833-1897)

trio H-dur op.8
i. allegro con brio 
ii. scherzo. allegro molto 
iii. adagio
iV. Finale. allegro

WyKoNaWCy

JoaNNa KoNaRZeWsKa (skrzypce)
RaFał KWiatKoWsKi (wiolonczela)
piotR RóŻańsKi (fortepian))



JoAnnA KonArzeWSKA polska skrzypaczka 
pochodząca z Łodzi. Absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie oraz Syddansk Musikkonservatorium  
og Skuespillerskole w Odense. 

W latach 2009-2014 była koncertmistrzem orkiestry 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Od 2014 roku jest koncert-
mistrzem orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego 
w Krakowie. 

W 2014 roku ukończyła klasę solową Konserwato-
rium Południowoduńskiego recitalem debiutanckim, 
podczas którego prezentowała polską i duńską muzykę 
dwudziestego wieku. Występ uzyskał najlepsze recenzje 
i był retransmitowany w duńskim radio DR2. 

Jest laureatką konkursów muzyki kameralnej i skrzypcowej, m.in. I Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Skrzypków im. Eugenii Umińskiej w 2005 roku w Poznaniu,                  
X Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w 2006 
roku w Lublinie, I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalistów Smyczkowych w 2006 
roku w Krakowie. W 2008 roku otrzymała nagrodę dla najlepszego instrumentalisty 
smyczkowego podczas ISA objętego programem Wiedeń – Praga – Budapeszt. 
W 2014 roku wygrała ogólnoduński konkurs Den Danske Strygerkonkurrence 
(również nagroda przyznawana przez orkiestrę Aarhus Symphony Orchestra). 

W 2014 roku była koncertmistrzem orkiestry, solistką oraz pedagogiem podczas 
Carl Nielsen Masterclasses w Danii. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich 
instrumentalistyki solowej, kameralnej i orkiestrowej, m.in. w Łańcucie, Puławach, 
Żaganiu, Kołobrzegu, AISOI – Australian International Summer Orchestra Institute 
w Tasmanii, ISA – Internationale Sommerakademie w Semmering (Austria). 

Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiej 
Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”. W 2012 i 2013 roku była nominowana do 
nagrody kulturalnej miasta Gdańsk. 

Jako solista i koncertmistrz Joanna Konarzewska ma na swoim koncie współpracę 
z takimi orkiestrami jak: Odense Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, NOSPR, 
Orkiestra Filharmonii w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, 
Orkiestra Kameralna Hanseatica, Elbląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna 
Progres.



rAfAł KWiAtKoWSKi – polski 
wiolonczelista, zwycięzca I nagród 
na międzynarodowych konkursach 
w Nowym Jorku, Baltimore, 
Lipsku, Lubljanie, Viňa del Mar 
(Chile), Kuhmo (Finlandia) oraz II 
nagrody na Konkursie Paulo Cello 
w Helsinkach. Laureat Paszportu 
Polityki, czterech Fryderyków oraz 
nagrody Fundacji Kultury Polskiej. 

Koncertował jako solista w Europie, 
obu Amerykach, Afryce i Azji - w Japonii wystąpił m.in. z recitalem w tokijskiej 
w Suntory Hall. Po nowojorskim debiucie recitalowym w Y Hall oraz koncercie 
kameralnym w Carnegie Hall (1999) wielokrotnie odbył tournee koncertowe po USA. 

Występował na renomowanych festiwalach w Polsce, Niemczech, Czechach, 
Finlandii, Rosji, Macedonii, Libanie, Puerto Rico i Chile. Koncertował jako solista 
z wieloma zagranicznymi orkiestrami - m.in. w Los Angeles, Bogocie, Santiago, 
Moskwie, Helsinkach, Budapeszcie, Palermo, Astanie oraz z Filharmonią Monachijską.  
W kraju regularnie występuje i nagrywa z tak wspaniałymi zespołami jak Sinfonia 
Varsovia, Sinfonia Iuventus, Sinfonietta Cracovia, NOSPR, Polska Orkiestra Radiowa 
oraz Filharmonia Narodowa, z którą z wielkim powodzeniem debiutował pod 
dyr. Stanisława Skrowaczewskiego. Sukces ten zaowocował zaproszeniami na 
zagraniczne tournee koncertowe z Orkiestrą FN oraz nagraniem płyty z Koncertem                                            
W. Lutosławskiego pod dyr. Antoniego Wita, które prócz polskich Fryderyków 
otrzymało wiele europejskich wyróżnień. 

Był solistą w koncertach symfonicznych promujących polską kulturę u progu 
przystąpienia Polski do EU, które odbyły się w Kopenhadze (Tivoli Hall), Helsinkach 
i Bazylei. W 2001 r. wiolonczelista wykonał w Berlinie Koncert Altówkowy Krzysztofa 
Pendereckiego pod batutą kompozytora, oraz uczestniczył w polskim prawykonaniu 
Concerto Grosso. Od tego czasu Penderecki regularnie zaprasza młodego artystę do 
polskich i zagranicznych wykonań swoich Koncertów, jak również do ich rejestracji 
płytowych.

Poza działalnością solistyczną Rafał Kwiatkowski z zamiłowaniem uprawia  kamera-
listykę - miał przyjemność współtworzyć na światowych estradach z takimi osobo-
wościami jak Christoph Eschenbach, Maxim Vengerov czy Krystian Zimerman, 
z którym w 2009 r. zagrał serię koncertów uwieńczoną nagraniem płyty dla Deutsche 
Grammophon. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nawiązał kameralną współpracę 
z większością najwybitniejszych polskich artystów. Wielokrotnie koncertował w trio 
z Vadimem Brodskim i Waldemarem Malickim (m.in. w Wiedniu i Kopenhadze). 
Wspólnie z Konstantym Kulką, Krzysztofem Bąkowskim i Krzysztofem Jabłońskim 
został członkiem Kwintetu Warszawskiego reaktywowanego po dwudziestu latach 
przez Stefana Kamasę (zespół zdobył niegdyś światową renomę z Władysławem 
Szpilmanem na czele). Wiolonczelista doświadczył również nieco innego wymiaru 
kameralistyki koncertując i nagrywając CD Polanna z Anną Marią Jopek u boku takich 
gwiazd jak m.in. Gil Goldstein, Gonzalo Rubalcaba czy Krzysztof Herdzin. 

Rafał Kwiatkowski prowadzi od 2005 r. działalność pedagogiczną w warszawskim 
Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina.



piotr różAńSKi ukończył studia licencjackie 
w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. 
Katarzyny Popowej-Zydroń oraz studia magisterskie 
w klasie prof. Ewy Bukojemskiej w tej samej uczelni. 
W zakresie kameralistyki kształcił się przez pięć lat 
w kl. prof. Janiny Romańskiej-Werner. W 2014 roku 
uzyskał stopień doktora sztuki. 

Obecnie jest asystentem w Katedrze Fortepianu 
Akademii Muzycznej w Krakowie oraz nauczycielem 
w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie.  

Piotr Różański jest laureatem licznych konkursów 
pianistycznych, zarówno ogólnopolskich jak 
i międzynarodowych (m.in. XXXVIII Ogólnopolski 
Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, Warszawa 2006 
- I nagroda; Konkurs Pianistyczny o stypendium 
fundacji YAMAHA, Gdańsk 2008 - I nagroda). 
Jest również półfinalistą Piano-e-Competition 
w Minneapolis (USA) 2009; Konkursu Euroradia 

w Bratysławie (jako polski reprezentant) 2009 oraz Konkursu im. J. Brahmsa 
w Pörtschach 2011. 

Koncertował w Polsce, USA, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji i na 
Litwie. Jako kameralista współpracował m. in. z Kają Danczowską, Marią Sławek, 
Grzegorzem Manią, Piotrem Reichertem, Marcinem Zdunikiem, Robertem Kabarą, 
Aleksandrą Lelek, Piotrem Lato, Agatą Kucz. Występował na festiwalach: Winners 
and Masters, Chopin i jego Europa, Premia Filharmonii Łódzkiej, Wawel o zmierzchu, 
Muzyka latem, Mozartiana, Muzyka w Starym Krakowie, Emanacje, Festiwalu 
Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach 
Zdroju, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena. 

Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: 
Eugene`a Indijca, Dinę Yoffe, Aleksieja Orłowieckiego, Paula Badura-Skoda, Joaquina 
Soriano, Thomasaii Ungara, Eleanor Wong. 

Piotr Różański jest laureatem kilku konkursów kameralnych, m.in. Międzynarodowego 
Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi 2010 oraz Niezależnego Międzynarodowego 
Konkursu Indywidualności Muzycznych w Kijowie 2010.
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Chęć podzielenia się swymi spostrzeżeniami na temat sztuki, filozofii czy polityki 
była potrzebą odczuwaną przez ludzi wszystkich epok, choć w zależności od 
zmieniających się okoliczności historyczno-społecznych ujawniała się w różnym 
natężeniu i ze zmienną częstotliwością. W kulturze europejskiej jednym 
z najciekawszych przejawów owej potrzeby wymiany myśli była zainicjowana 
przez włoskich intelektualistów a ostatecznie wykrystalizowana na gruncie 
francuskim w XVII i XVIII stuleciu instytucja salonu artystycznego, podjęta 
i rozwijana następnie przez pozostałe europejskie kręgi kulturowe. 

1. z potrzeby wymiany myśli... – geneza zjawiska  

Za bardzo odległy pierwowzór salonu uważa się toczone już w starożytności 
w trybie mniej lub bardziej regularnym dysputy o filozofii i sztuce. Zachowane 
do naszych czasów Dialogi Platona stanowią najznakomitszy i bezcenny ślad 
– w przeświadczeniu badaczy mających rzeczywiście miejsce – antycznych 
konwersacji, zaś Dworzanin (Il Cortegiano) Baldassare’a Castiglionego jest 
niedoścignionym literackim potwierdzeniem ożywionych debat prowadzonych 
w renesansie przez włoskich humanistów1.

Za pierwszy salon artystyczny uchodzi jednak ten, który stworzyła na początku 
XVII wieku we Francji Włoszka Cathérine de Vivonne (1588-1665), żona markiza 
Karola de Rambouillet. Na znak sprzeciwu wobec prymitywnych i ordynarnych 
rozrywek, w jej opinii, oferowanych przez królewski dwór Henryka IV, markiza 
de Rambouillet postanowiła zorganizować w pałacyku na Saint-Thomas du 
Louvre cykliczne spotkania dla osób o bardziej wysublimowanych potrzebach 
i bardziej wyrafinowanych gustach, podczas których czytano na głos literaturę 
i prowadzono dysputy na zajmujące uczestników tematy2. Zebrania o profilu 
literackim w posiadłości Cathérine de Vivonne, określane mianem L’hotêl de 
Rambouillet lub La chambre bleu d’Arthénice3, zaszczycały swoją obecnością 
takie osobistości francuskiego świata literatury, jak Pierre Corneille czy Vincent 
Voiture.

Przedsięwzięcie Madame de Rambouillet prędko stało się wzorem dla innych 
francuskich arystokratek, usiłujących prześcignąć słynną Arthénice pod względem 
zapewnianych gościom atrakcji i gwarantowanego dla spragnionych intelektualnej 
ekwilibrystyki poziomu dyskusji. Znane w całej Europie i opiniotwórcze francus-
kie salony były prowadzone między innymi przez Madeleine de Scudéry, Anne-
Louise de Staël czy Marie-Madeleine La Fayette. Bywanie na salonach, nie 
wspominając już o prowadzeniu własnego, stało się jednym z ważniejszych 
czynników organizujących życie artystyczne nad Sekwaną, zaś francuska moda 
na salony – użyte w tym miejscu sformułowanie nie jest w żadnym stopniu 
przesadne – szybko zaczęła przenikać do innych krajów europejskich.

Salony artystyczne najczęściej przybierały profil literacki, nie oznacza to jednak, 
że w spotkaniach miłośników literatury nie uczestniczyli przedstawiciele innych 
sztuk. Słowo było jednak dostępne najszerszym kręgom odbiorców, którzy 
posiedli umiejętność czytania, zaś prezentacja na głos dzieła literackiego nie 
wymagała tylu zabiegów co zorganizowanie występu muzycznego. Salony 
nastawione jedynie na muzykę były niewątpliwie zjawiskiem rzadszym aniżeli 
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te, na których rozprawiano wyłącznie o literaturze. Z troski o podniesienie 
atrakcyjności salonowych spotkań muzyka – zarówno jako przedmiot konwersacji 
oraz jako podejmowana przez gości aktywność – bardzo prędko znalazła swoje 
istotne miejsce w przestrzeni salonu. 

2. W buduarze, alkowie, sypialni – o nazwie i przestrzeni salonu

Językoznawcy wywodzą nazwę salon z języka włoskiego, w którym funkcjonowało 
słowo salone jako augmentatyw wyrazu sala, będącego określeniem 
reprezentacyjnego pomieszczenia w pałacach liczących się włoskich rodów. 
W języku francuskim odnotowano tę nazwę w latach sześćdziesiątych XVII wieku, 
lecz w odniesieniu do instytucji salonu artystycznego zaczęto się nią posługiwać 
pod koniec XVIII stulecia4. Do słownika Polaków słowo salon wchodzi dopiero 
w XIX wieku. Funkcjonowało ono w polszczyźnie w dwóch znaczeniach i w obu 
było używane przez polskich poetów romantycznych: jako synonim bawialni, 
czyli domowego pomieszczenia, w którym przyjmuje się gości, oraz jako 
określenie kręgu wpływowych osób reprezentujących wyższe warstwy społeczne 
i z upodobaniem zajmujących się sztuką5. 

Wbrew pochodzeniu nazwy regułą nie było zapraszanie gości do przestronnych 
i mających przytłoczyć swoją wielkością sal. Na miejsce tego rodzaju spotkań 
początkowo wybierano stosunkowo niewielkie pomieszczenia, które zapewnić 
miały uczestnikom potrzebny do skupienia się spokój i prywatność. Strefą 
najbardziej zaciszną wydawała się przestrzeń damskiego buduaru, alkowy, 
pokoju sypialnego lub gabinetu, zapewniających nie tylko intymność, ale też 
pozwalających na przyjęcie w miarę swobodnej (siedzącej lub na wpół leżącej) 
postawy ciała6. 

Zebrania te były też obdarzane szeregiem innych nazw nawiązujących do 
przestrzeni spotkań (ruelles, réduits, alcôves7) lub podkreślających ich 
wspólnotowy charakter (société, cercle, club8) lub w błyskotliwy sposób 
odnoszących się do podejmowanych w nich umysłowych aktywności (bureau 
d’esprit9).

Niezależnie od miejsca, w którym zbierali się salonowi bywalcy, musiało ono 
być przestrzenią przytulną i dającą poczucie komfortu, wyposażoną w ładne 
przedmioty. O wyglądzie salonu decydowała oczywiście warstwa społeczna jego 
gospodarzy oraz ich status materialny. Niewątpliwie salony arystokratyczne 
cechowały się największym przepychem, niemniej w salonach prowadzonych 
przez przedstawicieli ziemiaństwa i mieszczaństwa również dbano o estetykę 
i funkcjonalność przestrzeni. Właściwością polskich salonów artystycznych, 
także tych prowadzonych w dużych miastach – nawet po zaadaptowaniu stylów 
empire oraz biedermeier – było podkreślanie sarmackiej przeszłości ojczyzny, 
a tym samym wprowadzanie subtelnych akcentów nasuwających jednoznaczne 
skojarzenia z polskim dworem szlacheckim. 

Do niezbędnego wyposażenia salonu Helena Michałowska zalicza okrągły lub 
owalny stół wraz z otaczającymi go fotelami i krzesłami i ustawione pod ścianami 
liczne kanapy. Oprócz tego w salonach znajdowały się stoliki do gier karcianych, 
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sekretery, biblioteczki oraz serwantki, w których gospodarze domu umieszczali 
rodzinne pamiątki, rodową porcelanę i suweniry z zagranicznych wojaży. Na 
ścianach wisiały lustra optycznie powiększające przestrzeń, portrety przodków 
lub pejzaże, zegary10. Istotnym elementem wystroju każdego salonu był 
fortepian, na którym grywali goście i gospodarze. Na nim leżały nuty i mniejsze 
instrumenty, zaś wokół niego mogły stać pulpity nutowe, ławy oraz krzesła dla 
muzyków. 

W aranżacji salonu uderza przede wszystkim podział przestrzeni na co najmniej 
parę stref, pomiędzy którymi swobodnie mogą przemieszczać się zaproszeni 
goście, dołączając do różnych rozprawiających grup. Spotkania nie musiały 
i rzadko ograniczały się wyłącznie do jednego wskazanego przez gospodarzy 
pomieszczenia – w zależności od liczby przybyłych gości i programu wieczoru 
udostępniano też pokoje sąsiadujące z głównym miejscem spotkań.

3. od obiadów czwartkowych do konspiracyjnych koncertów – o historii 
polskich salonów

Początki regularnych spotkań o charakterze opiniotwórczego salonu wiążą się 
w Polsce z tradycją nazywanych literackimi, uczonymi lub rozumnymi11 obiadów 
czwartkowych, na które król Stanisław August Poniatowski spraszał do Sali 
Marmurowej na warszawskim Zamku Królewskim wszystko, cokolwiek w stolicy 
Rzplitej i w kraju słynęło talentem i wiedzą12, czyli najwybitniejszych poetów 
polskiego oświecenia, w tym Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza czy 
Stanisława Trembeckiego13. Wbrew pojawiającym się w licznych opracowaniach 
informacjom spotkań tych nie uświetniali swoją obecnością artyści zajmujący 
się sztukami plastycznymi. Malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wśród których 
znajdowali się m.in. Marcello Bacciarelli, Franciszek Smuglewicz czy Domenico 
Merlini, król zapraszał na organizowane wzorem czwartkowych obiady 
środowe zwane architektonicznymi i malarskimi14. Nie jest jednak wykluczone, 
że z przedstawicielami obu profesji ostatni król Polski, wielbiciel i mecenas 
wszystkich sztuk pięknych, nie rozprawiał także o muzyce, czy też nie rozbrzmiała 
ona wówczas w zamkowych komnatach. Aczkolwiek przy królewskim stole 
w Sali Marmurowej zasiadło bardzo wielu artystów pióra i pędzla, to władca 
dbał o kameralny, bardziej sprzyjający rzeczowej dyskusji charakter spotkań, nie 
zapraszając zbyt wielu osób jednocześnie. Z myślą o gościach serwowane było 
wykwintne menu:

Podawano biesiadnikom: barszcz, wędliny, kiełbasy, paszteciki, smacznie przez 
nadwornego kuchmistrza francuza [sic!] Tremonta przyrządzane, z mięsiw – ulubioną 
przez króla pieczeń baranią, którą dworzanin obnosząc na wielkim półmisku, 
stentorowym zapowiadał głosem: baran! Wino przy końcu obiadu podawano 
hiszpańskie i to w skromnych dawkach15.

Andrzej Krzysztof Guzek zwraca uwagę na fakt, że choć to obiady czwartkowe 
przyjęto uważać za prototyp pierwszych polskich spotkań salonowych, to z całą 
pewnością, podobnie jak miało to miejsce w wykształconych kręgach europejskich, 
już w okresie renesansu w różnych ośrodkach Rzeczypospolitej dyskutowano 
o sztuce16. Ponadto, jak twierdzi badacz, Stanisław August Poniatowski nie był 
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osamotniony w swych artystycznych i naukowych poczynaniach i pasjach, gdyż 
z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że spostrzeżeniami na temat 
sztuki wymieniano się też na magnackich dworach, które dysponowały własną 
sceną teatralną i utrzymywały zespoły muzyczne. Niektórzy magnaci, w tym 
Wacław Rzewuski i Urszula Radziwiłłowa, z upodobaniem parali się twórczością 
literacko-artystyczną, nie jest zatem wykluczone, że inicjowali oni lub uczestniczyli 
w dyskusjach poświęconych sztuce17.

Na mapie XVIII-wiecznej Polski znaleźć można co najmniej kilka miejsc, w których 
spotykano się, by porozmawiać o sztuce. Najbardziej znane z nich stworzyli 
Czartoryscy, zapraszający gości do warszawskiego Pałacu Błękitnego, Powązek 
i Puław, Braniccy pod wodzą siostry króla, Izabelli Elżbiety w Warszawie, Ogińscy 
w Siedlcach czy Lubomirscy w Łańcucie. Prowadzone w tych ośrodkach dyskusje 
o sztuce, a także jej uprawianie, były jednak przede wszystkim jedną z wielu 
form rozrywki oferowanej gościom, a nie zasadniczym powodem spotkania. 
Choć wpisywały się one w szerszą konwencję salonu towarzyskiego, dały jednak 
asumpt do podejmowania kolejnych tego rodzaju działań. 

Utrata przez Polskę niepodległości, przypieczętowana ostatecznie przez trzeci 
rozbiór, spowodowała jednak zahamowanie dalszego rozprzestrzeniania 
się i ewoluowania zjawiska. Dopiero w XIX stuleciu zaobserwować można 
poczynania zmierzające do stworzenia, wzorowanych na francuskich, miejsc, 
które uchodzić mogą za salony artystyczne (przede wszystkim literackie) sensu 
stricto. Obok salonu Tadeusza Mostowskiego, w którym spotykali się krytycy 
teatralni skupieni w Towarzystwie Iksów, jedno z najsłynniejszych tego rodzaju 
miejsc funkcjonujących na początku XIX wieku prowadził ojciec twórcy Nie-
Boskiej komedii, generał Wincenty Krasiński18. Salon jego uchodził za matecznik 
klasycyzmu, jednak po ukazaniu się drukiem, wyznaczającego symboliczny 
początek polskiego romantyzmu, pierwszego tomu Poezji Mickiewicza stał 
się areną dla burzliwego sporu klasyków z romantykami o kształt ówczesnej 
literatury polskiej. Jednym ze stałych bywalców salonu Krasińskiego był 
zasłużony dla kultury muzycznej Józef Dionizy Minasowicz – współredagujący 
wraz z Karolem Kurpińskim „Tygodnik Muzyczny” – pierwsze polskie czasopismo 
o profilu muzycznym, a także tłumacz librett takich dzieł operowych, jak  Niema 
z Portici Aubera czy Otello Rossiniego19. 

O randze spotkań inicjowanych przez Wincentego Krasińskiego świadczy fakt, 
że to one, zgodnie z tradycją, posłużyły Adamowi Mickiewiczowi jako inspiracja 
przy tworzeniu Salonu warszawskiego z trzeciej części Dziadów20. W scenie tej, 
podobnie jak w kolejnym ustępie dramatu, Panu Senatorze, przedstawiającym 
wileńskie apartamenty Nikołaja Nowosilcowa, poeta znakomicie uchwycił istotę 
dziewiętnastowiecznego salonu i to nie tylko jako zjawiska artystycznego, ale także 
społecznego. Obraz artystycznego salonu wyłaniający się z Mickiewiczowskiego 
dzieła to niewątpliwie miejsce, w którym toczą się ożywione dyskusje na 
tematy związane ze sztuką oraz prezentuje się najnowsze dokonania literackie 
zaproszonych gości. Jest to także przestrzeń, w której rozbrzmiewa muzyka. I tak 
oto w salonie warszawskim rozprawia się o właściwościach literatury polskiej 
i literackich upodobaniach Polaków, zaś drogiego Literata Jenerał usiłuje skłonić do 
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odczytania poematu. Z kolei w pokojach Nowosilcowa goście nie tylko tańczą, lecz 
także mają wysłuchać chóru z Don Giovanniego Mozarta oraz jednego z koncertów 
fortepianowych Herza21. W wymiarze socjologicznym dziewiętnastowieczny 
salon to według Mickiewicza miejsce spotkań skonfliktowanych i snobistycznych 
koterii, w większości współtworzonych przez osoby nieszczere i z upodobaniem 
drwiące ze współtowarzyszy, oddające się grze w karty, przyjemnościom stołu 
i innym rozrywkom, pragnące za sprawą protekcji wpływowych salonowych 
osobistości wyrobić sobie satysfakcjonującą pozycję życiową. 

Szczególnego znaczenia salony nabrały po klęsce powstania listopadowego, 
gdy jedną z form represji wymierzonych w naród polski był zakaz lub 
utrudnianie działalności kulturalno-naukowej, która mogłaby się realizować 
w innych warunkach politycznych w ramach legalnie działających instytucji 
artystycznych lub oświatowych. Salony przejęły wówczas sporą część zadań, 
które zazwyczaj wypełniały teatry, sceny muzyczne, stowarzyszenia artystyczne 
czy uczelnie. Popowstaniowe salony jako przestrzeń prywatna i ograniczona 
do wyselekcjonowanego, stosunkowo niewielkiego grona osób zapewniały 
względne bezpieczeństwo przy wypowiadaniu własnych poglądów i umożliwiały 
kolportowanie zakazanych przez zaborców dzieł. 

Miano najsłynniejszego salonu działającego po upadku listopadowego zrywu 
przypadło w udziale spotkaniom organizowanym przez panie Łuszczewskie 
– matkę Ninę oraz jej córkę – poetkę i improwizatorkę Jadwigę, podpisującą 
się pod swoimi dziełami imieniem Deotyma22. Dość szeroko zarysowany profil 
literacki tego salonu – uwzględniający także wystawianie żywych obrazów oraz 
improwizacje poetyckie – umożliwiał również sięganie po muzykę stanowiącą tło 
dla wypowiadanego słowa lub pokazywanego obrazu. 

Opiniotwórcze salony o profilu muzycznym, funkcjonujące w okresie 
międzypowstaniowym, prowadzili wydawcy muzyczni: Adolf Sennewald 
i Feliks Gebethner. W programach organizowanych przez nich koncertów 
ujmowano najnowszy repertuar, a zwłaszcza ten, którego publikacja brana 
była przez wydawców pod uwagę lub ten, który już zdążył się ukazać staraniem 
prowadzonych przez nich oficyn.

W epoce pozytywizmu, której zwiastunem jest rozkwit czasopiśmiennictwa 
i działalności wydawniczej, aktywność salonowa ulega znamiennemu 
ograniczeniu, choć oczywiście nie zanika całkowicie. Pojawiają się jednak 
nowe sposoby realizowania zadań, dotychczas wypełnianych przez salony. 
Dyskusje, często burzliwe, o sztuce i polityce prowadzone są już w miejscach 
ogólnodostępnych – kawiarniach, klubach dyskusyjnych i pomieszczeniach 
redakcyjnych.

Reaktywacja salonu muzycznego w bardzo nietypowej postaci nastąpiła 
w okresie II wojny światowej. Pragnąc przeciwstawić się podejmowanym przez 
Niemców działaniom zmierzającym do unicestwienia sztuki polskiej, w tym 
muzyki, organizowano wówczas, często mające charakter efemeryczny, tajne 
koncerty wypełnione muzyką polską. Koncerty te odbywały się już od początków 
wojny w dość dużych, położonych ze względów bezpieczeństwa nieco na uboczu 
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miejscach, wyposażonych w fortepian lub pianino. Pieniądze, które udało się 
podczas takiego przedsięwzięcia zebrać, przekazywane były ukrywającym się lub 
pozbawionym możliwości zarobkowania muzykom. 

Organizacja tajnego koncertu wymagała odwagi oraz przemyślenia wielu 
szczegółów. Jak pisze Anna Frołów: 

Zaproszenia na koncerty pisano własnym sumptem na maszynie. Na małej karteczce 
(która mogła być szybko usunięta przy nieoczekiwanej łapance lub innej sytuacji) 
umieszczone były dane wykonawców, program, data, godzina koncertu i dokładny 
adres. Gospodarze mieszkań w większości przypadków nie znali gości, którzy 
o oznaczonej godzinie zbierali się w ich mieszkaniu23.

Najważniejszą kwestią było zapewnienie gościom i wykonawcom bezpieczeństwa: 

Przy każdym konspiracyjnym koncercie w podwórzach domów lub na klatkach 
kamienic czuwali ludzie, którzy w razie najmniejszego niebezpieczeństwa 
umówionym sygnałem ostrzegali właściciela domu24.

Uczestniczenie w okupacyjnych koncertach było szczególną formą oporu wobec 
wroga, a także pełniło funkcję terapeutyczną: 

Nastrój panujący podczas tych koncertów był wyjątkowy. Publiczność złożona była 
zazwyczaj z laików, którzy przychodzili ze względu na obowiązek społeczny, a później, 
mimo wszystkich przeciwności i kłopotów dnia codziennego, ulegli atmosferze 
panującej podczas koncertów i stali się ich stałymi uczestnikami25.  

W program koncertów zawsze wplatano Mazurka Dąbrowskiego, Warszawiankę, 
pieśni patriotyczne, żołnierskie, ludowe, a także utwory kompozytorów 
współczesnych. Spotkania te najczęściej były organizowane w mieszkaniach 
osób związanych z muzyką – Artura Taubego, Ireny Bałłabanowej czy Marii i Zofii 
Kozłowskich26.

4. żurfiksy, fajfy i rauty, czyli salonowy savoir-vivre  

Bywanie na salonach wymagało trzymania się ustalonych konwenansów 
i przestrzegania przyjętych zasad. Różne salony były otwarte w różne dni 
tygodnia. Informacją powszechnie znaną było to, że w Warszawie:

Łuszczewscy przyjmowali w poniedziałki, Wilkońscy we wtorki, T. Tripplin w środy, 
Lewoccy i Paszkowscy w piątki, Skimborowiczowie w soboty, L. Łubieński w niedziele, 
Maciejewscy w niedziele, S. Pruszakowa do r. 1855 w soboty, następnie w niedziele, 
A. Nakwaska w soboty27.  

Spotkania salonowe miały charakter cykliczny – zazwyczaj spotykano się 
w konkretnym miejscu w wybrany dzień o ściśle określonej porze. Przebieg 
spotkań salonowych oraz rządzące nimi prawa obrazowo opisuje Anna Gabryś: 

Znajdując się już w salonie, trafić można było na żurfiks – stały dzień do przyjmowania 
gości. Miał zazwyczaj formę popołudniowej herbatki. W kręgach mieszczańskich (...) 
używano skrótu fiks. W towarzystwach zapatrzonych w kulturę angielską spotkania 
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tego typu nazywano five o’clock, często określając je swojskim mianem fajfów. 
Trwały one zazwyczaj od piątej (czasem czwartej) po południu do ósmej, dziewiątej 
wieczorem. Poświęcone zaś były zwykle rozrywkom statycznym, przy których 
towarzystwo mogło siedzieć, a jeśli poruszało się, to tylko z jednego pomieszczenia 
do drugiego. Podawano herbatę i ciasteczka, Jeśli weszło się do salonu wieczorem 
(około dziewiętnastej), można było znaleźć się na raucie, czyli większym, uroczystym 
przyjęciu wieczorowym  bez tańców, w odróżnieniu od wieczorów tańcujących, które 
odbywały się niemal wyłącznie w okresie karnawału lub lecie. Tańczenie w poście 
było nie do pomyślenia, a i w karnawale powstrzymywano się od zabaw w piątki. 
Na soirée przychodziły tylko osoby zaprzyjaźnione z domem, o takiej porze (późny 
wieczór, po dwudziestej pierwszej) wizyty kurtuazyjne nie były dopuszczalne28.

Salonowy obyczaj wymagał stawienia się w stosownym ubiorze. Z pogoni 
za francuską modą dam prowadzących i bywających na salonach drwiono 
i szydzono, ale też ją naśladowano. Damy te opisywano następująco:  

ufryzowane, w długich lokach à la Sèvigné, wygorsowane, jak pani Dubarry 
i Pompadour, leżące w esach i na kuszetkach, jak prècieuses z hotelu Rambouillet 
i tak wygięte, zapadłe, pochylone na fotelach rococo, lub wysokich gotyckich 
konfesjonałach, słuchały spod wachlarzów przegiętych za niemi kawalerów29.

Przestrzeń salonu niewątpliwie była miejscem, w którym kształtowały się też 
pewne wzorce modowe. Zjawisko to z upływem czasu zaczyna coraz bardziej 
się nasilać. Opis toalet prezentowanych przez elegantki na salonach zamieszczał 
nawet Ilustrowany Kurier Codzienny.

5. Muzy czy pierwsze emancypantki? – o gospodyniach salonów

Patronkami zdecydowanej większości salonów były kobiety. Przedstawicielki płci 
pięknej nie tylko inicjowały tego rodzaju zgromadzenia, ale przede wszystkim 
brały czynny udział w organizacji wszelkich ich aspektów – zapraszały gości, 
obmyślały plan wieczoru, układały menu, a także moderowały oraz aktywnie 
uczestniczyły w toczonych dyskusjach i artystycznych wydarzeniach. 

Prowadzenie salonu wymagało od damy posiadania szczególnego zespołu cech 
umożliwiających zaaranżowanie oraz sprawną realizację atrakcyjnego spotkania 
osób o wysublimowanych gustach. Za wzór salonowej gospodyni uchodziła 
charyzmatyczna kobieta o silnej osobowości, obyta w świecie, mogąca się poszczycić 
szerokim wachlarzem znajomości, inteligentna, błyskotliwa, z poczuciem humoru, 
o szerokich horyzontach i wszechstronnych zainteresowaniach ułatwiających jej 
swobodne rozprawianie na różnorodne tematy. Od patronki salonu wymagano 
też posiadania licznych umiejętności interpersonalnych, które okazywały się 
pomocne w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, wprawnym kojarzeniu ze 
sobą osób o podobnej wrażliwości i gustach, biegłości w odczytywaniu sygnałów 
niewerbalnych wysyłanych przez gości, w tym daru przełamywania nieśmiałości, 
a także zręczności w zażegnywaniu i łagodzeniu sporów. Konfiguracja tych wielce 
pożądanych cech sprawiała, że damy prowadzące salony stawały się muzami 
artystów, inspiratorkami rozlicznych poczynań artystycznych czy też po prostu 
obiektem męskich westchnień. 
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W literaturze przedmiotu akcentuje się często kwestię znakomitego wykształcenia 
gospodyń salonowych, którego – uwzględniając mocno ograniczony model 
edukacji zapewnianej kobietom w XIX i na początku XX stulecia – w inny sposób 
niż poprzez aktywne uczestniczenie w życiu salonowym nie byłyby w stanie 
samodzielnie zdobyć. Obcowanie z wykształconymi i utalentowanymi ludźmi 
oraz wynikająca stąd konieczność stałego uzupełniania swojej wiedzy z różnych 
dziedzin i nieustannego ćwiczenia umiejętności (w zakresie sztuki muzycznej 
praktykowania śpiewu lub gry na instrumentach czy poszerzania wykonywanego 
repertuaru) niewątpliwie wywarły niebagatelny wpływ na formowanie się 
intelektu, osobowości, artystycznych gustów i intelektualnych potrzeb kobiet 
uczestniczących w życiu salonowym zarówno w charakterze gospodyń, jak 
i gości. Należy jednak podkreślić, że ten salonowy model edukacji nie miał 
w żadnym stopniu usystematyzowanego charakteru i nie sprawowało nad nim 
pieczy żadne wykwalifikowane grono pedagogiczne. Kobiety były w tym zakresie 
autodydaktykami zdanymi na własną intuicję, a także pomoc ludzi wskazujących 
im stosowną lekturę.

Wątpliwości może jednak budzić postrzeganie gospodyń salonów jako 
pierwszych emancypantek czy wręcz feministek. Choć to kobieta była spiritus 
movens instytucji salonu, to salonowe życie było sposobem spędzania wolnego 
czasu, obmyślonym przez płeć piękną dla mężczyzn dominujących wśród 
salonowych bywalców, na dodatek precyzyjnie zaplanowanym zarówno od strony 
intelektualno-duchowej (możliwość kreowania i uczestniczenia w rozlicznych 
zjawiskach naukowo-artystycznych), jak i praktycznej (pomoc w nawiązaniu 
zawodowych kontaktów, a nawet zapewnienie posiłku). 

6. Artyści, lwy salonowe, panny na wydaniu, łowcy posagów – bywalcy salonów 

Z uwagi na funkcjonowanie instytucji salonu w przestrzeni nieoficjalnej, nie 
był to teren, na który bez przeszkód każdy mógł się dostać. Zaproszeni goście 
byli odpowiednio wyselekcjonowani, zaś każda nowa persona musiała zostać 
wprowadzona przez osobę znaną gospodarzowi i salonowemu towarzystwu. 
Najprostszym sposobem dostania się do konkretnego salonu było zaoferowanie 
czegoś, co mogło zainteresować potencjalnych partnerów. Kartą przetargową był 
zazwyczaj jakiś rodzaj uzdolnień lub osiągnięć, którymi można było się pochwalić 
lub zrobić wrażenie. 

Najbardziej charyzmatycznymi gośćmi były tak zwane lwy i lwice salonowe, 
znakomicie radzące sobie z salonowymi konwenansami. Stałych bywalców 
nazywano abituami30. 

Salony skupiały przeważnie przedstawicieli określonej warstwy społecznej, dość 
niechętnie przyjmujących do swego grona osoby spoza niej. Niemniej nie znaczy 
to, że z biegiem czasu wejście do danego towarzystwa nie stało się łatwiejsze. 
W drugiej połowie XIX wieku do salonów szturmem wtargnęli, nie zawsze 
rekrutujący się z wyższych sfer, dziennikarze, osoby zamożne i wykształcone oraz 
wielbiciele sztuki.  
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O oprawę muzyczną salonowego spotkania mogli się zatroszczyć sami gospodarze 
lub goście posiadający pewne uzdolnienia w tym kierunku, ochoczo zasiadający 
do muzycznych instrumentów. Szczególnie jednak wyczekiwane były występy 
wybitnych muzyków, koncertujących w danym mieście, których gospodarze 
niekiedy zdołali nakłonić do dania dodatkowego, pozaprogramowego koncertu.    

Nie sposób wymienić wszystkich artystów tworzących w XIX oraz na przełomie 
XIX i XX wieku, którzy brali czynni udział w życiu salonowym, gdyż niemal 
każdy z nich, nie wyłączając samego Fryderyka Chopina, zaczynał swoją 
karierę artystyczną od składania wizyt w domach, w których gromadzili się 
wpływowi i mogący pomóc w zawodowym awansie ludzie. Wspomnijmy zatem 
w tym miejscu, za Heleną Michałowską, jedynie tych muzyków, którzy w drugiej 
połowie XIX stulecia aktywnie uczestniczyli w warszawskim życiu salonowym: 
Stanisława Moniuszkę, Apolinarego i Antoniego Kątskich, Ignacego Marcelego 
Komorowskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego czy Nikodema Biernackiego31.   

Choć salony artystyczne z założenia miały skupiać przede wszystkim ludzi 
zainteresowanych sztuką, w praktyce pojawiały się w nich też osoby, którym 
przyświecał inny cel aniżeli uprawianie sztuki lub dyskutowanie o niej. Salon 
artystyczny był bowiem jedną z wielu, z pewnością najbardziej ambitną, formą 
ówczesnego życia towarzyskiego. W przestrzeni artystycznego salonu można 
było spotkać  niemal wszystkie typy ludzkie realizujące swe własne, niekoniecznie 
związane ze sztuką, zamiary, żeby wspomnieć choćby tylko o prezentujących 
swoje talenty muzyczne pannach na wydaniu, czy też szukających bogatej partii 
łowcach posagów.  

7. od wirtuozerii po trywializację środków wyrazu – o muzyce salonowej

Tworzony z myślą o wykonaniu w przestrzeni salonowej repertuar 
muzyczny odznaczał się zróżnicowaniem zastosowanych środków wyrazu 
i niejednorodnością poziomu artystycznego. Krytycy różnili się w jego 
ocenie, a ich sprzeczne opinie uzależnione były od głoszonych przez danego 
komentatora poglądów na temat znaczenia i funkcji sztuki, kierunku, w którym 
ewoluowała tradycja salonowych zebrań, a także od nazwiska kompozytora 
i jakości jego dzieł salonowych. Przeważała solowa twórczość instrumentalna 
(głównie fortepianowa i skrzypcowa) bądź wokalno-instrumentalna (pieśni), 
a także muzyka kameralna. Skromna obsada, opierająca się na jednym lub co 
najwyżej kilku wykonawcach, była pochodną stosunkowo ograniczonego kręgu 
zapraszanych do salonów gości (wśród nich mogli być zawodowi muzycy oraz 
amatorzy) oraz warunków lokalowych (wydzielony z przestrzeni prywatnej salon 
jest niewątpliwie przestrzenią dużą mniejszą i mniej funkcjonalną niż scena 
w wybudowanym specjalnie na użytek prezentacji muzyki gmachu filharmonii 
lub opery).   

Podkreślane i ganione przez wpływowych recenzentów muzycznych zróżnicowanie 
gatunkowe i jakościowe repertuaru salonowego jest efektem zachodzących 
w XIX wieku zmian w myśleniu o sztuce. W muzykę salonową wpisana jest 
ambiwalentność, która z jednej strony ma swoje źródło w romantycznej 
filozofii, uznającej artystę za natchnione medium, w którego dziełach objawia 
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się świat niematerialny, zaś z drugiej wynika ze szczególnie nasilonego w drugiej 
połowie XIX stulecia traktowania wytworów sztuki jako przynoszących profity 
towarów. Pojęcie muzyki salonowej zawiera zatem wykluczające się wzajemnie 
znaczenia – elitarność i przystępność, oryginalność i pospolitość, szlachetność 
i kicz. Sprzeczność tkwiąca w istocie sztuki salonowej ma swoje przełożenie na 
zróżnicowanie stosowanych przez twórców środków muzycznej ekspresji – obok 
dzieł o charakterze wirtuozowskim i pogłębionym wyrazie występują kompozycje 
mierne, niewychodzące poza przyjęte konwencje i schematy.  

Muzyka salonowa – choć oczywiście, tak jak w przypadku kompozycji Fryderyka 
Chopina i Roberta Schumanna, mogła odznaczać się najwyższym poziomem 
artyzmu – była przede wszystkim produktem powstałym z myślą o wykonaniu 
w ściśle określonej przestrzeni przez konkretny typ wykonawcy dla publiczności 
o stosunkowo dobrze rozpoznanych gustach. Ze względów komercyjnych 
istniejące w XIX i na początku XX stulecia oficyny wydawnicze publikowały szereg 
tytułów salonowych, czerpiąc z tego pokaźny zysk. Ponieważ koszty zakupu nut 
dla wielu melomanów były zbyt wysokie, upowszechniło się wówczas zjawisko 
przepisywania nut i grania ze sporządzonej kopii. By zwiększyć grono potencjalnych 
nabywców publikacji nutowych, wydawcy często zamieszczali na stronach 
tytułowych przymiotnik salonowy, jednoznacznie wskazując przeznaczenie 
kompozycji i informując o ich przystępności. To wówczas powstały takie 
zestawienia jak Salonstück, morceau de salon czy danse de salon32, a także jeszcze 
bardziej precyzyjne tytułowe zlepki w rodzaju polka de salon, mazurka de salon, 
valse de salon, impromptu de salon, fantaisie de salon. Najczęściej spotykanymi 
w polskiej muzyce salonowej gatunkami, w których tytułach pojawiła się ta 
dookreślająca je przydawka, były mazurki i polki. Wśród autorów tego rodzaju 
dzieł znaleźć można zarówno twórców wybitnych, jak i takich, których nazwiska 
nie są znane nawet wytrawnemu muzykologowi. Wśród opublikowanych 
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku utworów o wdzięcznym tytule 
„mazurka (mazourka) de salon” znaleźć można dzieła Henryka Wieniawskiego 
(op. 12), Gustawa Roguskiego, Eugeniusza Gruberskiego i Władysława Szachny. 
Z kolei tytułem „polka de salon” opatrzyli swoje kompozycje m.in. Konstanty 
Paschalski, Michał Zawadzki, Emanuel Kania i Leopold Lewandowski. 

Irena Poniatowska twierdzi, że o niejednolitości repertuaru decydowało przede 
wszystkim kryterium użytkowe: 

Nie ma w zasadzie formalnego określenia muzyki salonowej. Obejmuje ona wiele 
różnych gatunków, form, przeważnie miniaturowych, a o ich przynależności do 
muzyki salonowej decyduje typ środków technicznych (lekkość figuracji, wirtuozeria 
typu brillant) i wyrazowych (sentymentalna uczuciowość, liryczno-elegijny ton, 
elegancja, intymność, gracja, wytworność). Ten typ środków i ich dyspozycja 
określają styl salonowy, rozumiany różnie w poszczególnych latach33. 

Tworzenia repertuaru salonowego zaprzestano po I wojnie światowej, 
a przyczynił się do tego wynalazek radia oraz upowszechnienie urządzeń 
fonograficznych. Znikła tym samym konieczność wykonywania muzyki na 
żywo podczas towarzyskich spotkań. Nadawane na falach eteru dźwięki lub 
odtwarzane z wałków, cylindrów lub płyt kompozycje stanowiły duże ułatwienie 
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oraz gwarantowały zazwyczaj stały i dobry poziom wykonawczy. Salonowe 
walce, mazurki i polki ustąpiły miejsca szlagierom tanecznym i wokalnym, zaś 
w twórczości muzycznej coraz silniej zaczął rysować się, istniejący do czasów 
współczesnych, antagonizm sztuki wysokiej i popularnej. 

8. Kreowanie sądów, inspirowanie, wspieranie – znaczenie instytucji salonu

Doniosłości salonowych spotkań nie sposób przecenić. Salon stanowił jedną 
z najważniejszych i najbardziej złożonych form życia artystycznego od końca XVIII 
do pierwszych dekad XX stulecia, kreując sądy i opinie, inspirując oraz wspierając 
w wymiarze organizacyjnym, a nierzadko także materialnym podejmowane przez 
jego bywalców przedsięwzięcia artystyczne. Szczególnego znaczenia instytucja 
ta nabrała na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami, przejmując 
przynajmniej część zadań przypisanych placówkom i organizacjom kulturalno-
oświatowym, zamkniętych wówczas przez zaborców lub funkcjonujących 
w bardzo ograniczonym zakresie. 

Jedną z najważniejszych funkcji polskich spotkań salonowych było integrowanie 
środowiska artystyczno-naukowego, a tym samym budowanie oraz 
podtrzymywanie poczucia wspólnoty w różnych wymiarach – estetyczno-
artystycznym, narodowym i społecznym. Ów proces konsolidacji odbywał się 
w warunkach nieoficjalnych i zazwyczaj ograniczał się do osób o  podobnych 
zapatrywaniach i wrażliwości estetycznej, nierzadko reprezentujących określoną 
warstwę społeczną. Wraz z mającymi miejsce w XIX wieku w Europie burzliwymi 
przemianami społeczno-politycznymi salony stopniowo zdemokratyzowały 
się, dopuszczając do swoich kręgów osoby o innym statusie społecznym bądź 
materialnym, mających jednak coś do zaoferowania stałym biesiadnikom. 
Liberalizacja społecznych przekonań nie przebiegała jednak w sposób gwałtowny, 
dlatego też w salonach arystokratycznych przeważnie bywali posiadacze błękitnej 
krwi, zaś w mieszczańskich spotykali się przedstawiciele bogatej klasy średniej. 
Z tego też względu, przynajmniej niektóre, środowiska salonowe uchodziły za 
raczej zamknięte, hermetyczne, a nawet snobistyczne. 

Szczególnie istotną właściwością życia artystycznego toczącego się w salonowej 
przestrzeni była jego aktualność. W obliczu wszechwładnie panującej cenzury 
polskie salony odgrywały niebagatelną rolę w rozpowszechnianiu różnorodnych 
informacji, w tym politycznych, które nie zawsze mogły być umieszczone w prasie 
lub podane do publicznej wiadomości w inny legalny sposób. Półprywatna 
przestrzeń salonu, gromadząca krąg zaufanych osób, niejako neutralizowała 
niebezpieczeństwo związane z przekazywaniem pewnych wiadomości. 
Niezależnie od szczególnie istotnych w polskiej rzeczywistości salonowej 
wątków i dyskusji politycznych, salonowi bywalcy wymieniali się nowinkami na 
temat interesujących, ostatnich lub mających dopiero nastąpić, godnych uwagi 
wydarzeń artystycznych lub wartościowych publikacji. 

O randze instytucji salonu w ubiegłych wiekach świadczy przede wszystkim jego 
opiniotwórczy charakter. Dyskusje były wpisane w przebieg salonowych spotkań. 
Wygłaszanie własnych sądów i polemizowanie z cudzymi przekonaniami 
niewątpliwie przyczyniło się do wspólnego wypracowywania oceny pewnych 
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zjawisk artystycznych i propagowania określonych postaw estetyczno-
światopoglądowych. To właśnie w przestrzeni salonu ważyły się losy niektórych, 
poddawanych osądowi, przedsięwzięć artystycznych i ich twórców. Uczestnicy 
tych zgromadzeń inicjowali, kreowali oraz propagowali – i to nie tylko w zakresie 
sztuki, lecz także stroju i sposobów zachowywania się – uznane przez nich za 
wartościowe nowe mody i trendy. Zadaniem salonów było kształtowanie 
gustów i potrzeb estetycznych, a ambicją tych najbardziej wpływowych – 
nadawanie tonu życiu artystycznemu. Salonowa aktywność, objawiająca się 
żywym komentowaniem współczesnych wydarzeń artystycznych, niewątpliwie 
wywarła wpływ na formowanie się podwalin ówczesnej myśli o muzyce, a także 
wypracowała sposoby jej oceniania.

Korzyści z bywania na salonach czerpali i słuchacze, i muzycy. Ci pierwsi, 
zaspokajając przy okazji swoje potrzeby artystyczne, mieli możliwość zapoznania 
się z najnowszym repertuarem, drudzy zaś mogli wyrobić sobie odpowiednie 
stosunki zawodowe i towarzyskie, zaprezentować własny kunszt wykonawczy lub 
kompozytorski, czy też zdobyć wsparcie finansowe i organizacyjne dla własnych 
planów twórczych. 

Instytucja salonu artystycznego powstała z potrzeby wykwintnej rozrywki, będąc 
wysublimowaną formą salonu towarzyskiego. Wraz z rozwojem prasy życie 
salonowe zaczęło podlegać daleko idącym zmianom. Dyskusje na temat sztuki 
przeniosły się na łamy czasopism, stając się dostępne dla szerszych niż salonowe 
kręgów społecznych. Salonowe zgromadzenia zostały zastąpione odczytami lub 
koncertami w kawiarniach czy debatami w prasowych klubach dyskusyjnych, 
otwierając się tym samym na nowe kręgi społeczne i zwiększając siłę swego 
oddziaływania. Choć instytucja salonu straciła wówczas w swym dotychczasowym 
kształcie swoją rację bytu, powracając do swej pierwotnej, towarzyskiej funkcji, 
to ze względu na jej fundamentalne znaczenie dla życia artystycznego w okresie 
zaborów stanowić będzie zawsze piękną kartę w dziejach naszej umysłowości, 
zasługującą na zaszczytną w żyjącym pokoleniu pamięć i uznanie34.  
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Salon muzyczny to zjawisko, które wymyka się jednoznacznej definicji, gdyż wy-
stępował w różnych – przenikających się – odmianach, reprezentował różne po-
ziomy świadomości muzycznej swoich gospodarzy i pełnił różne funkcje – bar-
dziej prywatne bądź bardziej publiczne. Czytelnikom biografii Chopina salon 
muzyczny będzie się kojarzyć w pierwszym rzędzie z luksusowymi przyjęciami 
okraszonymi występami zaproszonych muzyków, wydawanymi przez paryskich 
arystokratów (jak księżna Edmondowa de Polignac), plutokratów (jak Rotschil-
dowie) czy też samych muzyków (jak Paulina Viardot-Garcia). Znamy te salony 
z malarskich przedstawień: olbrzymie sale wypełnione przechadzającymi się 
grupkami pań i panów; w rogu kilka osób skupionych przy fortepianie, większość 
rozmawia, mało kto słucha. Tak też opisał mieszczański salon niemiecki Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann w pochodzącym z pierwszych lat XIX wieku arty-
kule Myśli o wysokiej wartości muzyki, nawołującym do poszanowania muzyki 
i otwarcia uszu. Na przeciwnym biegunie lokują się słynne Schubertiady – intym-
ne wiedeńskie wieczory muzyczne skupiające entuzjastów muzyki, a konkretnie 
muzyki Schuberta; co ciekawe, nikt dotąd nie próbował nazywać ich salonem, 
chociaż czyni się tak powszechnie odnośnie innych domowych zebrań aranżowa-
nych przez muzyków, na przykład tych, które organizowano w domu Feliksa Men-
delssohna-Bartholdy’ego, czy Roberta i Clary Schumannów. Owo zaniechanie 
jest bardzo charakterystyczne i pomaga dopełnić definicję salonu, jako instytucji 
związanej z kulturą miejską. Przedmieścia Wiednia, w których działał Schubert, 
miały więcej wspólnego z wsią. 
Z lektury Prousta wynosimy następnie obraz wyimaginowanego salonu pani 
Verdurin (jej prototypem była Polka, Misia Sert). Jest to typ XIX-wiecznego 
salonu artystycznego, pełniącego rolę opiniotwórczą, wyznaczającego trendy 
w sztuce i decydującego o jej ocenach. Tego rodzaju salon – w istocie będący 
instytucją rynku sztuki – uczynił przedmiotem błyskotliwej obserwacji słynny 
socjolog Pierre Bourdieu, biorąc za model salon pana Arnoux ze Szkoły uczuć 
Flauberta (z kolei prototypem Arnoux był paryski wydawca muzyczny Maurice 
Schlesinger). Salon Fraubertowskiego pana Arnoux był środowiskiem, w którym 
spotykała się część artystów ze swoimi mecenasami, prowadząc grę o zyski 
materialne i symboliczne (sławę), w której to grze niepoślednią rolę odgrywał 
krytyk jako osoba kształtująca opinię publiczną. Geneza salonu pana Arnoux 
wiedzie oczywiście od XVIII-wiecznej paryskiej giełdy malarstwa, nazywanej 
Salonem i ma swoją odnogę w postaci salonu literackiego. Salon literacki zajmuje 
ważne miejsce w historii kultury muzycznej, jako że zapraszano do niego także 
i muzyków.

Oprócz salonu arystokratycznego i plutokratycznego, salonu artystycznego 
będącego instytucją rynku sztuki, salonu literackiego gromadzącego chętną do 
intelektualnych dysput elitę, czy też salonu jako miejsca występów profesjonalnych 
muzyków poza godzinami pracy (czyli poza publiczną salą koncertową), mamy 
wreszcie drobnomieszczański i inteligencki pokój, w którym uprawia się 
muzykowanie domowe. Na ogół nie kojarzy się go z salonem, ze względu na to, że 
osoby działające w owym wnętrzu tworzą zamknięte kółko – podczas gdy salon 
jest otwarty, choć oczywiście nie dla wszystkich. Są inne ważne różnice pomiędzy 
muzykowaniem w zaciszu domowym a występowaniem w salonie. Uprawiając 
Hausmusik, wykonawca działa jako amator, czyli na warunkach honorowych. 
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Muzyk występujący w salonie otrzymuje zapłatę: może to być ustalone z góry 
honorarium, kosztowny upominek lub po prostu obiad. Zarówno muzykowanie 
domowe, jak i przyjęcia w salonie odbywają się regularnie, w ściśle określonych 
porach; jednak spotkania domowe nie wymagają wystosowywania zaproszeń; 
nie obowiązuje w nich także towarzyska hierarchia, właściwa dla salonu. 
I jeszcze jedno: tradycyjny europejski salon to instytucja kobieca, zaś domowe 
muzykowanie, zwłaszcza w Środkowej Europie – raczej męska – wywodzi się 
bowiem z tradycji spotkań szkolnych, tzw. Lesekränzchen (wspólne czytanie), 
które z czasem rozwinęły się w Liedertafel (wspólny śpiew męski). Dopiero 
w II połowie XIX wieku powstały w Niemczech żeńskie kwartety śpiewacze, tzw. 
Damenquartetten. W Polsce nie miały niestety swego odpowiednika (pierwszy 
żeński zespół wokalny powstał w Warszawie w 1925 roku, jednak działał krótko). 
Również zbiorowe muzykowanie kameralne w zaciszu domowym uznamy za 
fenomen związany z kulturą męską, jako że odbywało się ono z zastosowaniem 
instrumentów smyczkowych i dętych, na których nie grywały w XIX wieku 
kobiety. Mimo to nie sposób usunąć muzykowania domowego z relacji na temat 
salonów, gdyż pociągałoby to za sobą konieczność wyznaczenia arbitralnej 
granicy między tymi dwoma instytucjami, podczas gdy w rzeczywistości granica 
taka nie istniała, gdyż zacisza domowe bywały okazjonalnie przemeblowywane 
w salony i odwrotnie.

Polski styl życia salonowego, ukształtowany w latach panowania naszego 
ostatniego króla, opierał się na naśladownictwie francuskiego modelu salonu 
literackiego, jako miejsca spotkań elity oddającej się czytaniu i dyskusji 
o literaturze. Do owego salonu importowano także zachodnie formy życia 
towarzyskiego. Prezentacja sztuki była w nim zwykle uzupełnieniem konsumpcji 
i zabawy. Znamy doskonale dzieje obiadów czwartkowych króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, które historycy uznają za prototyp rodzimego salonu 
literackiego. Okres Księstwa Warszawskiego upamiętnił się powstaniem kilku 
kolejnych salonów, satelitarnych w stosunku do Pałacu pod Blachą. Były to 
salony Mostowskich, Łubieńskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Raczyńskich, 
Sułkowskich, Krajewskich – określone przez XIX-wiecznego pamiętnikarza 
Juliusza Falkowskiego jako domy wielkiego świata, które nie należały do żadnej 
koterii, tylko do tej ogólnej strefy, graniczącej z jednej strony z Blachą, z drugiej 
z dawnymi polskiemi obiadowymi domami1. Do owych salonów już w pierwszych 
dekadach XIX wieku wkroczyła sztuka, a wraz z nią i muzyka. Znamy doskonale 
ofertę artystyczną dworu Izabeli Czartoryskiej w Puławach, na którą składały 
się głównie widowiska teatralne z muzyką, przedstawienia baletowe i żywe 
obrazy. Na dworze trzymano kapelę, a także kompozytora i nauczyciela muzyki 
(był nim Franciszek Lessel). Własny salon prowadziła córka Izabeli – Maria 
Wirtemberska – sama będąca powieściopisarką i kompozytorką (skomponowała 
kilka melodii do Śpiewów historycznych Niemcewicza; historycy literatury sądzą 
też, że jako członkini słynnego Towarzystwa Iksów, gromadzącego się w Pałacu 
Mostowskich, pisywała anonimowo recenzje muzyczne). Muzykowano także 
u Lubomirskich w Łańcucie (gdzie nadwornym kapelmistrzem był Włoch, 
Marcello di Capua), u Radziwiłłów w Nieświeżu (tam jako kapelmistrz i dostawca 
muzycznego repertuaru pracował z kolei pochodzący z Niemiec Jan Dawid 
Holland) i w szeregu dworach prowincjonalnych, które powielały styl życia 
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pierwszych rodzin byłej Rzeczypospolitej. W okresie Księstwa Warszawskiego 
powstały w Warszawie także pierwsze salony firmowane nazwiskami kobiet: 
Karoliny Nakwaskiej i Klementyny z Tańskich Hoffmannowej. Ich gospodynie były 
literatkami i działaczkami patriotycznymi.

Szereg nazwisk właścicieli rozmuzykowanych warszawskich salonów lat 20. 
i 30. XIX wieku znamy z biografii młodego Chopina. Jako dziecko grywał on 
u Czartoryskich, Sapiehów, Czetwertyńskich, Radziwiłłów, Lubeckich, Skarbków, 
Pruszaków, Tenczynskich, Zajączków, Sowińskich, Wolickich, Zamoyskich, 
Mokronowskich, Grabowskich, Kickich i in. Legenda głosi, że dotarł aż na Zamek, 
gdzie zagrał dla cara Aleksandra I, otrzymując w zamian brylantowy pierścień2.

Okres po powstaniu listopadowym charakteryzuje się świetnym rozwojem 
literackich salonów mieszczańskich. Od dawna utarła się na ich temat opinia, 
że te działające w Warszawie (ich bowiem dotyczą głównie dotychczasowe 
opracowania) do pewnego stopnia zastępowały zlikwidowane przez zaborcę 
instytucje naukowe i kulturalne, a także przyczyniły się do uruchomienia obiegu 
krajowej literatury poza cenzurą. Mniej się pisało dotąd o roli muzyki w salonach 
warszawskich okresu międzypowstaniowego. Na ten temat można zdobyć jedynie 
fragmentaryczne informacje, pochodzące głównie z listów i wspomnień, jako że 
o spotkaniach w prywatnych salonach z rzadka tylko wspominano w prasie, a jeżeli 
już, to informacje podawano przeważnie anonimowo, bez podania nazwisk osób, 
których dotyczyły (zwykłą formułą, używaną np. w Kurierze Warszawskim było: 
dnia tego i tego w jednym z tutejszych prywatnych kółek odbyło się…). Dodajmy, że 
dotychczas opublikowane prace na temat salonów warszawskich dotyczą jedynie 
tych prowadzonych przez Polaków; przyszły pełny obraz tej instytucji będzie trzeba 
uzupełnić o relację na temat salonów prowadzonych przez Rosjan, bowiem już na 
podstawie obecnie znanych faktów można stwierdzić, że – wbrew potocznemu 
mniemaniu – pomiędzy polskim i rosyjskim życiem kulturalnym w XIX-wiecznej 
Warszawie istniał pewien przepływ. Wiadomo na przykład, że pedagodzy i uczniowie 
otwartego w 1860 roku Instytutu Muzycznego Warszawskiego muzykowali na 
Zamku u Wielkiego Księcia Konstantego, który grywał amatorsko na wiolonczeli, 
a ponadto utrzymywał własną kapelę i zespół śpiewaczy. Historia powstania 
Instytutu łączy się z nazwiskami przedstawicieli kręgów rosyjskich: Fiodora 
Paniutina i Michaiła Gorczakowa, a następnie Pawła i Sergiusza Muchanowów 
oraz żony tego ostatniego – słynnej Marii Kalergis. Od końca lat 50. do początku 
lat 70. XIX w. Biała Dama – jak ją nazywano – była świadomą łączniczką między 
polskim i rosyjskim życiem kulturalnym w Warszawie. Prowadząc własny salon, 
uczestniczyła też w spotkaniach zarówno w polskich (np. u Niny Łuszczewskiej), 
jak i rosyjskich salonach (m.in. u naczelnikostwa Gorczakowów i ich następców 
hrabiostwa Bergów na Zamku). W okresie postyczniowym rolę łączniczki między 
polskim i rosyjskim życiem kulturalnym w Warszawie wzięła na siebie właśnie 
hrabina Berg. W styczniu 1865 roku Maria Kalergis pisała do córki: 

Warszawskie towarzystwo już się zjechało prawie w komplecie. Co wieczór zbierają 
się w małym kółku. Wszyscy mężczyźni i niektóre kobiety bywają na Zamku. Hrabina 
Berg przyjmuje w środę, na porankach. Jej przyjęcia są licznie uczęszczane; jest 
dobra, życzliwa i cieszy się dużym poważaniem3. 
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Jeden z najstarszych salonów literackich Warszawy, a zarazem pierwszy 
warszawski salon, o którym można powiedzieć, że odegrał ważną rolę w polskim 
życiu muzycznym XIX wieku, należał do Niny (Magdaleny) Łuszczewskiej. 
Działał, w postaci słynnych poniedziałków, od 1834 do 1860 roku (tj. do 
chwili aresztowania i wywózki na Sybir pana domu, Wacława Łuszczewskiego) 
w kamienicy mieszczącej się u zbiegu ulicy Świętokrzyskiej i Nowy Świat, później 
w Pałacu Saskim. Preferowano tu formy życia kulturalnego spopularyzowane 
przez arystokrację, zatem urządzane przez gospodynię wieczory były uświetniane 
widowiskami teatralnymi i żywymi obrazami, nadto zaś recytacjami poezji, w tym 
improwizacjami w wykonaniu utalentowanej córki Łuszczewskich – Jadwigi – 
późniejszej słynnej poetki Deotymy. Przedstawienia teatralne były z pewnością 
ilustrowane muzyką, najprawdopodobniej skromną, sprowadzającą się do 
akompaniamentu fortepianowego i śpiewu. Z pamiętników Pauliny Wilkońskiej 
dowiadujemy się wszakże o zrealizowanym w salonie Niny Łuszczewskiej bardziej 
ambitnym przedsięwzięciu muzycznym – wykonaniu w lutym 1848 roku Fausta 
Goethego z ilustracją muzyczną autorstwa Antoniego Radziwiłła. Według 
świadectwa Wilkońskiej, Nina Łuszczewska zapoznała się z muzyką Radziwiłła 
podczas pobytu w Berlinie (w 1835 Faust z muzyką Radziwiłła doczekał się 
wykonania w tamtejszej Akademii Muzycznej). Od Aleksandra Kraushara 
dowiadujemy się z kolei, że osobą, która przygotowała i prowadziła wykonanie 
kompozycji, był Józef Sikorski – wówczas początkujący krytyk muzyczny, 
późniejszy redaktor czasopisma Ruch Muzyczny4.

Przez salon Łuszczewskiej-matki przewinęło się kilku ważnych reprezentantów 
warszawskiego życia muzycznego. Wiadomo między innymi, że zaglądnął 
kilka razy nie przepadający za życiem towarzyskim Stanisław Moniuszko. 
Przez Deotymę został uhonorowany panegirycznym wierszem, mianującym 
go księciem muzyki naszej. W roku 1851 w salonie Łuszczewskich wykonano 
fragmenty kantaty Milda Moniuszki.

Salon Niny Łuszczewskiej sportretował inny jego bywalec, pisarz Włodzimierz 
Wolski (znany nam jako librecista moniuszkowskich oper: Halki i Hrabiny), 
w noweli Czarna wstążka, lokując wśród jej bohaterów alter ego znanych 
postaci warszawskiego życia muzycznego: Marii Kalergis, Józefa Sikorskiego 
i właśnie Moniuszki. Te trzy nazwiska reprezentują skądinąd trzy podstawowe 
składniki struktury społecznej salonu artystycznego w wersji zdefiniowanej przez 
Pierre’a Bourdieu: artystę, mecenasa oraz krytyka. Czy istotnie w salonie pani 
Niny toczyła się gra o stawkę, którą był kapitał symboliczny w postaci zawartych 
w wyższych sferach znajomości? Może to potwierdzić treść skreślonego ręką 
Niny Łuszczewskiej biletu z zaproszeniem dla hrabiostwa Potockich, by zechcieli 
przybyć na jej wieczór, podczas którego miał im zostać przedstawiony „pan 
Moniuszko, którego Halka, napisana i skomponowana z wielkim talentem, ma 
wkrótce uświetnić scenę” (bilet ten zreprodukowany jest we wspomnieniach 
Pauliny Wilkońskiej). Salon Niny Łuszczewskiej utracił znaczenie po aresztowaniu 
i wywózce jej męża na Sybir, jakkolwiek działał nadal. Po roku 1860 jego faktyczną 
gospodynią stała się córka gospodarzy Jadwiga, która – już jako Deotyma – 
tworzyła i wygłaszała tam swoje improwizacje.
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Inne znane salony polistopadowej Warszawy, o których wiemy, że w nich 
muzykowano, należały do konsula belgijskiego Epsteina oraz do Franciszkostwa 
Potockich – u Potockich właśnie wystąpił prywatnie Franciszek Liszt podczas 
swej wizyty w Warszawie w 1843 roku5.

Przed powstaniem styczniowym miała Warszawa również salony ściśle muzyczne.
Jeden z nich należał do arystokratycznego melomana Kazimierza Lubomirskiego 
– od 1852 do 1858 był on wiceprezesem Towarzystwa Wsparcia Podupadłych 
Artystów Muzyki, założonego jeszcze w czasach Elsnera, oraz organizował 
cotygodniowe koncerty w swoim salonie muzycznym. Osobiście wspierał wielu 
muzyków, m.in. jemu zawdzięczał swój wyjazd na studia do Paryża w 1862 roku 
Jan Kleczyński, późniejszy krytyk muzyczny czołowych czasopism warszawskich, 
autor pierwszego polskiego zbiorowego wydania dzieł Chopina oraz cennych 
artykułów o największym polskim kompozytorze. 

Drugi salon muzyczny międzypowstaniowej Warszawy prowadzili Jan Reszke – 
sędzia pokoju, budowniczy Hotelu de Saxe i jego żona – Emilia z Ufniarskich, 
a mieścił się w należącej do nich kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu. 
Oboje byli śpiewakami amatorami i uczynili swój dom miejscem zebrań, które 
pierwotnie miały na celu zbiorowe uprawianie śpiewu. Pomysł swoich zebrań 
w typie Liedertafel wzięli zapewne z Niemiec, skąd wywodziła się rodzina. Emilia 
Reszke czasami występowała publicznie jako śpiewaczka. Para miała czworo dzieci, 
spośród których troje (Jan, Edward i Józefina) zostało wybitnymi śpiewakami 
(pierwszy ze wspomnianych, ożeniwszy się w Paryżu z hrabiną Mailly-Nestles, 
uruchomił we francuskiej stolicy własny, bardzo znany salon, w którym spotykali 
się przedstawiciele tamtejszej arystokracji i artyści6). W warszawskiej siedzibie 
seniorów rodu Reszków odbywały się regularne koncerty z udziałem artystów 
polskich i zagranicznych, a ich dom zaczął pełnić funkcję bliską owej zdefiniowanej 
przez Bourdieu: decydowano tu o przebiegu karier miejscowych muzyków; 
polecenie któregoś z nich przez Reszków było glejtem do kariery, a przynajmniej 
do otrzymania stanowiska w konserwatorium czy operze. W połowie lat 50. XIX 
wieku w salonie Reszków odbyły się prawdopodobnie decydujące negocjacje 
w sprawie uruchomienia Instytutu Muzycznego Warszawskiego, z udziałem 
warszawskiego gubernatora wojennego Fiodora Paniutina i dyrektora Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych Pawła Muchanowa, a także stałej 
bywalczyni tego salonu Marii Kalergis. Przez salon Reszków przewinęło się wielu 
warszawskich muzyków, którzy stworzyli pierwszy skład pedagogiczny Instytutu 
Muzycznego7.

Przeciwieństwem kosmopolitycznego salonu Reszków był salon prowadzony 
przez Tomasza Le Brun, dziennikarza o francuskich korzeniach, wywodzącego 
się z najstarszego warszawskiego rodu księgarzy. W latach 1865-1866 Tomasz Le 
Brun redagował (podobnie jak pan Arnoux ze Szkoły uczuć!) własne czasopismo 
muzyczne pt. Gazeta Muzyczna i Teatralna. Dekadę wcześniej otworzył 
w Warszawie salon, przez który przewijali się miejscowi i przyjezdni śpiewacy 
i wirtuozi. Salon ten spełnił bardzo ważną rolę w latach poprzedzających wybuch 
postania styczniowego, skupiając sparaliżowane kompletnie przez władze carskie 
życie muzyczne miasta, a potem stając się miejscem zakonspirowanych wystąpień 
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patriotycznych. Tam właśnie 4 maja 1862 roku artyści nieczynnej wówczas opery 
warszawskiej zaprezentowali fragmenty opracowania muzycznego Konrada 
Wallenroda, autorstwa czołowego kompozytora warszawskiego Ignacego Feliksa 
Dobrzyńskiego. Data nie była przypadkowa – wypadła tuż po rocznicy 3 maja, 
którą w owym czasie demonstracyjnie obchodzono w Warszawie. W całości 
utwór przestawiono w listopadzie 1864 roku. Ponieważ obowiązywał już 
wtedy zakaz urządzania widowisk teatralnych w prywatnych salonach, Le Brun 
rozprowadził bilety, tworząc na tę okazję ze swego salonu salę koncertową8. 
Dobrzyński był faworytem Le Bruna – w jego salonie prawykonano kilka jego 
utworów, m.in. marsz pamięci Chopina oraz kwartet smyczkowy. Wśród artystów, 
którzy występowali w latach 1862-1866 w salonie Le Bruna – od 1865 roku 
przemianowanego w salę redakcji Gazety Muzycznej i Teatralnej – był młody 
pianista i kompozytor Emanuel Kania, skrzypkowie Kazimierz Łada i Izydor Lotto, 
pedagodzy Instytutu Muzycznego i artyści opery warszawskiej. Wykonywano 
utworów kameralne klasyków (Beethoven, Spohr) i kompozytorów warszawskich; 
sam Le Brun brał w nich udział jako pianista. Prezentowano też duże fragmenty 
zagranicznych oper, które dla ówczesnej sceny warszawskiej rezerwowali dla 
siebie artyści trupy włoskiej. O kolejnych porankach odbywających się w redakcji 
Gazety, jak i o organizowanych przez siebie większych muzycznych imprezach 
(jak uroczysty obchód 95. rocznicy urodzin Beethovena w grudniu 1865 roku) 
informował Le Brun na jej łamach.

Salony muzyczne działały także w domach warszawskich księgarzy i dostawców 
instrumentów muzycznych: Grossmannów, Sennewaldów i Gebethnera. Ludwik 
Grossmann był wziętym kompozytorem; napisał m.in. operę Duch wojewody, 
z której czardasz był przebojem przedwojennych estrad. Fachu uczył się w Berlinie 
u tego samego pedagoga, co Moniuszko – Carla Friedricha Rungenhagena. 
W Warszawie prowadził ze wspólnikiem skład instrumentów klawiszowych 
znany jako Herman & Grossmann. Należał do grona założycieli Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego (1871) i Filharmonii Warszawskiej (1901). Działał także 
jako publicysta muzyczny. Jego salon zasłynął jako miejsce popisów zagranicznych 
gwiazd przyjeżdżających do Warszawy. Według Antoniego Zaleskiego można 
było tam poznać

Rubinsteina i Zofię Menter, Sarasatego i Massiniego, panią Vazeti i pana 
Verger, Teresinę Tua, Grünfelda, Saureta, Bülowa, Auera, Anettę Essipow itd., 
a tam właśnie miało się odbyć przed kilku laty bardzo podobno ciekawe spotkanie                                                                
p. Modrzejewskiej z Sarą Bern[h]ard – wspomina ten, kto skrywa się pod 
pseudonimem XYZ w publikacji od lat będącej źródeł informacji o życiu Warszawy 
pod zaborami (w 2013 wytypowano jako prawdopodobnego autora Henryka 
Sienkiewicza; z braku ostatecznych rozstrzygnięć pozostaniemy tu przy tradycyjnej 
deszyfracji Antoni Zaleski9.

Adolf Sennewald również komponował, zasłynął w Warszawie jako autor 
operetek (w tym dwóch napisanych do tekstów rosyjskich) i tańców. W salonach 
Grossmannów i Sennewaldów gromadzono się także na muzykowanie kameralne. 
Kameralistyka była – jak zanotował Antoni Zaleski – wyłączną specjalnością 
salonu prowadzonego przez Feliksa Gebethnera10. Wieczory kameralne urządzał 
w swoim mieszkaniu również pracujący u Sennewaldów od 1848 roku Ferdynand 
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Hoesick – późniejszy właściciel jednej z największych firm księgarskich 
w Warszawie, współwydawca Kuriera Warszawskiego. Jego relację na ten temat 
przekazał syn, Ferdynand Hoesick we wspomnieniach Powieść mego życia: 

Zaprowadziłem u siebie kwartety instrumentalne. Schodzili się znajomi, muzycy 
i prywatni: przychodził dr Pawlikowski, Grossmann, Stoczyński, Lewenhoff. Czasem 
zebrało się tylu, że można było grać kwintet, sekstet lub oktet. Ja grywałem drugie 
skrzypce11.

Po ożenku Hoesicka seniora w jego domu 

co pewien czas […] odbywały się wieczory muzyczne, tria, kwartety, duety. 
Przychodził pan Unruh, pan Loewenhoff, przychodził pan Goebel[t], czasem i Tischer 
i muzykowano nieraz aż późno w noc. Matka grywała na fortepianie, ojciec zwykle 
grał drugie skrzypce. Przy tej okazji nasłuchałem się mnóstwo uwertur z oper […], 
poznałem najpiękniejsze tria sonaty na fortepian i skrzypce Mozarta, Haydna, 
Beethovena, Mendelssohna, Schuberta. W przerwie, po jakiejś godzinie, podawano 
herbatę, przekąski12.

W latach 60. podwoje swych mieszkań otwarł dla wspólnego prywatnego 
muzykowania kameralnego także pedagog otwartego w 1860 roku Instytutu 
Muzycznego Juliusz Peschke. Przez kilka lat produkował się na prywatnych 
zebraniach muzycznych męski kwartet wokalny prowadzony przez uczącego 
w tymże Instytucie solfeżu Karola Studzińskiego. Powstanie tego latającego 
kwartetu (który z czasem rozrósł się do grupy 15- czy nawet 20-osobowej) 
zawdzięczano Ferdynandowi Hoesickowi, który poznał funkcjonowanie 
podobnych zespołów podczas podróży do Francji i Niemiec. Hoesick junior 
podaje, że nie tylko ćwiczono się tam w wykonywaniu wokalnej klasyki, ale 
i uczono się pieśni patriotycznych. Amatorów wspomagali niekiedy śpiewacy 
opery warszawskiej13.

Wieczory muzyczne organizował także w swoim mieszkaniu Apolinary Kątski, 
założyciel i dyrektor Warszawskiego Instytutu Muzycznego. Pamiętnikarze 
jednogłośnie przypisali wielki sukces, jakim było doprowadzenie do powstania 
Instytutu (w miejsce zamkniętego po powstaniu listopadowym konserwatorium 
i Głównej Szkoły Muzyki) jego talentom towarzyskim. Istotnie, potrafił on nie 
tylko przekonać do swego projektu władze rosyjskie (w czym pomagali Reszkowie 
oraz Maria Kalergis), ale i skutecznie przemówić do serc darczyńców, którzy 
złożyli się na fundusz zakładowy konserwatorium. Wśród owych darczyńców były 
osoby świeckie i duchowne, arystokraci i plebejusze, mężczyźni i kobiety, Polacy, 
Rosjanie, a nawet zagraniczni wirtuozi. Będąc już dyrektorem, sam Kątski zdobył 
sławę filantropa; wszedł w łaski warszawskiego kleru (sam arcybiskup Feliński 
ochrzcił mu syna), popełnił wszakże jeden błąd: w okresie żałoby narodowej 
nie tylko sam zjawiał się na Zamku, lecz prowadził tam na koncerty uczniów 
swojej szkoły. Został okrzyknięty zdrajcą narodowym, wskutek czego zamknęły 
się kieszenie dotychczasowych sponsorów, doprowadzając do sytuacji, że po 
pierwszym, sześcioletnim, okresie funkcjonowania szkoła musiała zostać z braku 
funduszy zamknięta. Kątski jednak nie poddał się i zdołał utrzymać zarówno 
Instytut, jak i własne stanowisko. Rozwinął szeroko uczniowską działalność 
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koncertową, zabiegając o jej dostrzeżenie przez władze rosyjskie. Na popisach 
Instytutu gościł często hrabia Berg. Nie odmawiał Kątskiemu poparcia także 
warszawski metropolita – od 1865 roku Kątski piastował ważne stanowisko 
dyrektora muzyki kościelnej przy archikatedrze warszawskiej, zatrudniając chór 
Instytutu Muzycznego i uczniowską kapelę do oprawy muzycznej nabożeństw. 
Geniusz towarzyski Kątskiego podszepnął mu także pomysł gromadzenia u siebie 
w domu pracujących dla niego muzyków. Wiemy, że był wśród nich Stanisław 
Moniuszko, pracujący w Instytucie w latach 1864-65 i od 1866 roku do śmierci 
(1872). I on dostrzegł zmysł towarzyski Kątskiego, chociaż przedstawił go 
w karykaturalnym świetle (obaj panowie nie cierpieli się): Jako człowiek – wielki 
znawca durniów i pełen środków, którymi ich za nosy wodzi – pisał w liście do 
swego przyjaciela Aleksandra Walickiego14.

Także kolejni profesorowie Instytutu Muzycznego Warszawskiego otwierali 
podwoje swoich domów dla kolegów; z ruchliwego życia towarzyskiego słynęli 
szczególnie dwaj pianiści czynni krótko przed, w czasie i po pierwszej wojnie 
światowej: Aleksander Michałowski i jego imiennik Aleksander Różycki (ojciec 
kompozytora Ludomira Różyckiego). 

Poza ścisłym środowiskiem muzycznym działał w Warszawie popowstaniowej 
w dalszym ciągu – salon Marii Kalergis (do ok. 1873 roku, czyli niemal do śmierci 
wielkiej mecenaski). W okresach, kiedy mieszkała w Warszawie, urządzała ona 
u siebie (w pałacu Potockich, a potem w mieszkaniu przy placu Zielonym) prywatne 
wieczory muzyczne, zaś większe poranki z udziałem wybitnych wirtuozów – 
w siedzibie Rządu Gubernialnego (pałac Paca). Brali w nich udział m.in. Anton 
Rubinstein, Jan Reszke i Hans von Bülow (z którym po śmierci Moniuszki Maria 
Kalergis-Muchanow prowadziła pertraktacje w sprawie ewentualnego objęcia 
dyrekcji opery warszawskiej). O salonie Marii Kalergis napisał oczywiście Antoni 
Zaleski, i to w superlatywach:

Jeśli był kiedyś w Warszawie prawdziwie artystyczny salon, to u niej właśnie. 
Przyjmowała mało osób, ale wyborowe grono artystów i ludzi pióra, a obiady 
i wieczory pani Muchanow należały do najmilszych i najbardziej tentujących15.

Maria Kalergis-Muchanow słynęła także jako filantropka, opiekowała się artystami 
(zorganizowała m.in. koncerty na rzecz Instytutu Muzycznego oraz koncert na 
rzecz Moniuszki), a dzięki swym wpływom u dworu miała udział w powstaniu 
Instytutu Muzycznego Warszawskiego oraz Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego (1871). To ostatnie można uważać za hipersalon, ze względu na 
rolę integrowania bywalców dotychczasowych prywatnych kółek, ale i rodzaj 
działalności, obejmujący nie tylko poważne koncerty, ale i „wieczorki w rodzaju 
niemieckich Kränzchen” – to kolejny opis Antoniego Zaleskiego, który do powstałej 
w 1871 roku instytucji zastosował właśnie nazwę resursy towarzyskiej16. Na liście 
założycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego znaleźli się m.in. Sergiusz 
Muchanow (był pierwszym prezesem Towarzystwa) i Ludwik Grossmann, a oprócz 
tego szereg kompozytorów (w tym Moniuszko) i krytyków. 

Po powstaniu styczniowym liczba salonów literackich w Warszawie zmniejszyła 
się wskutek rozwoju prasy, która stała się nowym forum dyskusji literacko-
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artystycznej o rozległym zasięgu. Rolę miejsc dysput wzięły na siebie także 
redakcje czasopism. Tradycyjne salony literackie prowadzili nadal m.in. Józef 
Korzeniowski, Helena Modrzejewska, jak również wspomniana już Deotyma. 
Poetka przyjmowała gości na swoich czwartkach literackich w domu przy ulicy 
Marszałkowskiej od 1870 roku. Główny nacisk położony był na prezentację jej 
własnej poezji. Wiele improwizacji Deotymy miało treść patriotyczną, stąd jej 
salon był narażony na zainteresowanie carskiej policji; aby temu zapobiec, na 
jedno z zebrań przybył hrabia Berg. Po uświęceniu w taki sposób legalności 
zebrań, pozostawiono je w zupełnym spokoju – wspomina Aleksander Kraushar17.

Najbardziej znany epizod muzyczny związany z postacią Jadwigi Łuszczewskiej to 
jej wkład w obchody setnej rocznicy urodzin Beethovena, na które przygotowała 
teatralny dialog z muzyką, nazwany sceną liryczną Symfonia życia. Był to dialog 
Beethovena i Muzyki, osnuty wokół czołowych kategorii kojarzonych z muzyką 
kompozytora: cierpienia i miłości. W finale utworu padają słowa:

Jedna go może zbawić, ta jedyna siła,
Jakiej mu piekło zazdrości.
Z otwartych niebios siła zstąpiła:
To objawienie miłości!
…………………………
Teraz już wyższy nad wszystkie klęski!
Ta, co na świat go wzniosła z powicia,
Ta dziś go wskrzesza w symfonii życia,
Ach, Miłość to hymn zwycięski! 

Symfonię życia Deotymy wykonano 5/17 grudnia 1870 w Teatrze Wielkim, 
w ramach uroczystego koncertu poświęconego beethovenowskiej rocznicy. 
Recytowali czołowi aktorzy Teatru Rozmaitości, Jan Królikowski i Bronisława 
Dowiakowska. Następnie teatralna orkiestra w składzie powiększonym 
o amatorów wykonała V Symfonię Beethovena.

W ostatnich dekadach XIX wieku w życiu kulturalnym Warszawy ukształtował się 
dość ścisły podział na stosunkowo biedne salony inteligenckie oraz salony bogate, 
należące do arystokracji i burżuazji pochodzenia niemieckiego i żydowskiego. 
Z salonów inteligenckich pamiętnikarze wspominają najczęściej te prowadzone 
przez historyków, literatów i dziennikarzy, takich jak Włodzimierz Spasowicz, Karol 
Benni, Tadeusz Korzon, ksiądz Chełmicki oraz dwie ekscentryczne kobiety w tym 
gronie, utrzymujące się z własnej pracy literackiej: Walerię Marrené-Morżkowską 
i Hajotę (właśc. Helena Janina Rogozińska). Ponieważ – jak nadmieniono – 
było w nich biednie, nie organizowano tam występów muzycznych. Z salonów 
arystokratycznych upamiętniły się, także uprawieniem muzyki, salony Heleny 
Potockiej oraz hrabiów Uruskich (hrabina Uruska prowadziła także salon 
w Paryżu, gdzie spędzała zwykle kilka miesięcy w roku). Wśród przedstawicieli 
warszawskiej burżuazji prowadzących salony byli Kronenbergowie, Blochowie, 
Natansonowie, Epsteinowie, Szlenkierzy, Marconiowie oraz Bersohnowie (jak 
pamiętamy, Mathias Bersohn powierzył Stanisławowi Moniuszce pokierowanie 
polskim prawykonaniem oratorium Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego Eliasz). 
Najsłynniejszy salon patrycjuszowski należał wszakże do barona Leopolda 



67

Magdalena Dziadek / Polskie salony muzyczne od początku XIX wieku do 1939 roku

Kronenberga, sławnego finansisty i filantropa, założyciela szeregu ważnych 
instytucji handlowych i oświatowych w Warszawie, m.in. Szkoły Handlowej. 

Świata finansowego Warszawy, jego historyi, powstania, prądów, zasad i zwyczajów 
nie może poznać dokładnie ten, co nie przypatrzył się całej działalności Leopolda 
Kronenberga i nie miał sposobności studiować jej in anima wili – pisał Antoni Zaleski. 
– Postać to niezmiernie wybitna, tytan, który nasz świat handlowy sam niemal 
stworzył i nadał mu cechy, jakie pomimo wszystkiego do dziś dnia się jeszcze ostały18.

Twórca Szkoły Handlowej nie prowadził salonu. Znany był z surowego, 
oszczędnego stylu życia i z tego, że nie uznawał sztuki jako zbytku. Na zbytek 
ów, w tym kolekcjonowanie dzieł sztuki i muzykowanie w wielkim stylu, 
pozwoliły sobie natomiast jego dzieci. W domu Kronenbergów przy Placu 
Ewangelickim (dziś Plac Stanisława Małachowskiego) wychowało się siedmioro 
dzieci, z których troje kontynuowało tradycję prowadzenia salonu: Maria Róża 
Taubowa, zamężna z Gustawem Taube, Władysław Edward – muzyk i filantrop, 
prezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w latach 1881-1885, oraz 
Leopold Julian, żonaty z Józefiną Reszke. Leopold Julian Kronenberg był jednym 
z członków założycieli Spółki Akcyjnej Filharmonia Warszawska. Pozostawił po 
sobie kompozycje muzyczne, z których kilka zostało wykonanych w latach 20. 
przez orkiestrę Filharmonii Warszawskiej pod jego własną dyrekcją, oraz książkę 
O muzyce i muzykach, opublikowaną w 1936 roku. 

Idąc chronologicznie, trzeba następnie wymienić salon Wertheimów – bankiera 
Piotra i jego żony Aleksandry, śpiewaczki amatorki, córki Edwarda Leo, wydawcy 
Gazety Polskiej. W ich niezwykle reprezentacyjnym salonie, mieszczącym się 
w Pałacu Rembielińskich w Alejach Ujazdowskich, wyposażonym w profesjonalną, 
słynącą z doskonałej akustyki salę koncertową, występowali na początku XX 
wieku m.in. Józef Hofman, Paweł Kochański, Artur Rubinstein, nie licząc sławnych 
muzyków zagranicznych. Muzycznymi talentami popisywały się także dzieci 
Wertheimów – Juliusz (znany pianista, kompozytor i dyrygent, autor pierwszego 
większego artykułu o Karolu Szymanowskim, z którym się zresztą później nie 
przyjaźnił) i jego siostra Joanna (śpiewaczka operowa, za granicą występowała 
pod pseudonimem de Vera). Artur Rubinstein – częsty gość salonu Piotra 
Wertheima, sportretował całą rodzinę w swoich wspomnieniach z młodości. 
Opisał między innymi kulisy zaproszenia go na koncert, które dają pojęcie 
o hojności pana Harmana (pod tym pseudonimem występują Wertheimowie 
w Moich młodych latach Rubinsteina) w stosunku do artystów, których chciał 
pokazać swoim gościom:

Harmanowie zamierzali wydać uroczystą kolację oraz bal dla około dwustu osób 
i pragnęli poprzedzić to przyjęcie koncertem. „Czy Artur – pisała [córka Wertheima, 
Joanna – przyp. M.D.] – nie zechciałby przyjechać do Warszawy i zagrać mniej więcej 
godzinny program? Ojciec z łatwością załatwiłby mu także koncert publiczny. Mógłby 
zatrzymać się u nas w domu na jakieś dwa tygodnie i wykorzystać wszelkie inne 
możliwości”. Dalej dodawała, że skłonny jest zapłacić mi trzysta rubli (150 dolarów) 
honorarium, pokryć koszta podróży, a także zapewnić podobną sumę na koncert 
publiczny19.
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Mniej wystawny, ale o wiele więcej znaczący dla muzyki w Warszawie był salon 
Aleksandra Rajchmana. Człowiek ten rozpoczął pracę w stolicy Priwislinja jako 
właściciel sklepu z akcesoriami muzycznymi. Następnie rozwinął interes w kierunku 
księgarni muzycznej, a w 1883 roku odkupił od Wincentego Kruzińskiego 
wydawane przez niego od 1877 roku czasopismo Echo Muzyczne. Nazwał je 
Echem Muzycznym i Teatralnym, a następnie Echem Muzycznym, Teatralnym 
i Artystycznym. Rozrost tytułu był wprost proporcjonalny do rozszerzania tematyki 
tygodnika. Zamieszczał tam Rajchman najnowsze informacje ze świata sztuki w całej 
Europie, przedrukowywał biogramy gwiazd, dawał fragmenty modnych sztuk 
dramatycznych oraz artykuły popularnonaukowe. Utrzymywał znakomity dział 
recenzji – teatralne pisywał sam, pod pseudonimem Mefisto, muzyczne powierzał 
m.in. Janowi Kleczyńskiemu. Po ożenku z córką warszawskiego bankiera Melanią 
z Hirschfeldów otworzył salon muzyczny, w którym odbywały się profesjonalne 
koncerty muzyczne z udziałem gwiazd, a także prywatne przesłuchania utworów, 
których autorzy zabiegali o zaistnienie w stołecznym środowisku. Kilkakrotnie 
np. słuchano w salonie Rajchmana w całości oper Władysława Żeleńskiego, 
które zamierzał on (tymczasem bezskutecznie) wprowadzić na scenę opery 
warszawskiej (wykonano oczywiście jedynie partie wokalne z akompaniamentem 
fortepianu)20. W zbiorach Muzeum Narodowego zachowała się prowadzona przez 
Rajchmanów kronika gości z wpisami takich osobistości, jak Piotr Mascagni, Arthur 
Nikisch, Richard Strauss oraz wiele fotografii z dedykacjami od odwiedzających 
ich salon muzyków, malarzy, aktorów, reżyserów (zbiór ten jest obecnie częściowo 
udostępniony w Internecie). 

W 1898 roku w Warszawie koncertował Ignacy Jan Paderewski. Po tych 
koncertach narodziła się – właśnie w salonie Rajchmanów – idea stworzenia 
placówki koncertowej z prawdziwego zdarzenia – Filharmonii Warszawskiej. 
Utworzono spółkę akcyjną, do której przystąpił m.in. Leopold Kronenberg (jako 
główny udziałowiec; on też przekazał pod budowę filharmonii własny plac) oraz 
przedstawiciele rodzin arystokratycznych: Natalia, Stefan i Stanisław Lubomirscy, 
Maurycy i Tomasz Zamoyscy, Władysław i Jan Tyszkiewiczowie. Inauguracyjny 
koncert odbył się w Filharmonii Warszawskiej w listopadzie 1901 roku. 
Poprowadził go szef artystyczny placówki Emil Młynarski, przedtem dyrygujący 
w operze warszawskiej. Prowadzona przez Rajchmana Filharmonia stała się 
nie tylko miejscem koncertów z udziałem najgłośniejszych artystów, takich jak 
Arthur Nikisch, Pietro Mascagni, Eduard Grieg, Richard Strauss, Isadora Duncan, 
Yvette Guilbert, ale i forum zebrań kobiet polskich. Działalność w tej dziedzinie 
rozwinęła Melania Rajchmanowa – dzięki niej odbył się w gmachu na Jasnej 
pierwszy legalny wiec kobiet w Królestwie Polskim, z udziałem Konopnickiej 
i Orzeszkowej. Świetnie rozwijająca się impreza Rajchmana poległa w obliczu 
kryzysu związanego z wybuchem wojny rosyjsko-japońskiej i rewolucji 1905 roku. 
Kryzys ten wykorzystali przeciwnicy Rajchmana, występujący rzekomo w obronie 
muzyki polskiej, używający argumentów nacjonalistycznych i antysemickich. 
W 1908 roku Rajchmanowie zostali w wyniku niewybrednej nagonki prasowej 
zmuszeni do opuszczenia kraju. On próbował wystawić w Paryżu Halkę, ona – 
wydawać pismo kobiece. W marcu 1913 roku Melania Rajchmanowa popełniła 
samobójstwo. Mąż przeżył ją zaledwie o dwa lata, zmarł w Warszawie, dokąd 
próbował wrócić po wybuchu I wojny światowej21. Pamięć o Rajchmanach i ich 
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salonie została wskrzeszona dopiero w 2001 roku, gdy obchodzono 100-lecie 
powstania Filharmonii Warszawskiej – w hallu placówki umieszczono wówczas 
tablicę upamiętniającą Aleksandra Rajchmana oraz – również zapomnianego po 
1945 roku – Leopolda Kronenberga.

Panoramę patrycjuszowskich salonów warszawskich przełomu XIX i XX wieku 
dopełniają miejsca spotkań artystycznych zorganizowane przez dwie córki 
Mathiasa Bersohna: Jadwigę, żonę Aleksandra Kraushara (który XIX-wieczne 
salony warszawskie uwiecznił w wartościowej książeczce Salony i zebrania 
literackie warszawskie na schyłku w. XVIII i w ubiegłym stuleciu, wydanej w 1916 
roku ) oraz Hortensję, zamężną za Salomona Lewentala. U obu sióstr gromadziła 
się śmietanka warszawskiej inteligencji, czołowe postacie nauki, literatury, sztuki, 
dziennikarstwa, ale stosunkowo mało osób ze świata muzyki. Rolę mecenasów 
muzyki sprawowały natomiast osoby, które wymieniliśmy wyżej jako akcjonariuszy 
Filharmonii Warszawskiej: księżna Stanisławowa Lubomirska, księżna Maurycowa 
Zamoyska, książęta Maurycy Zamoyski i Władysław Lubomirski. Ten ostatni znany 
jest powszechnie jako mecenas kompozytorów z grona Młodej Polski. To dzięki 
niemu zawiązała się ich inicjatywa wydawnicza pod nazwą Spółka Nakładowa 
Młodych Kompozytorów Polskich (z udziałem Karola Szymanowskiego, Ludomira 
Różyckiego, Apolinarego Szeluty i Grzegorza Fitelberga) i dzięki jego funduszom 
odbyły się koncerty grupy Młoda Polska w Berlinie i Wiedniu. Lubomirscy 
i Zamoyscy byli autorami kilku ważnych świąt muzycznych w Warszawie ostat-
nich lat przed wybuchem I wojny, m.in. zorganizowali obchody 100-lecia urodzin 
Chopina (1910). Koncerty muzyki polskiej organizowała także w tym czasie 
hrabina Maria z Górskich Kazimierzowa Sobańska – śpiewaczka amatorka, 
uczennica Edwarda Reszkego. Swój salon prowadziła od śmierci męża (1909) 
przy ulicy Kredytowej. Do przedsięwzięć zorganizowanych wspólnie przez 
Sobańską i Hortensję Lewentalową należały m.in. warszawskie obchody 100. 
Rocznicy urodzin Chopina (1910) oraz jubileuszowy koncert muzyki Władysława 
Żeleńskiego zorganizowany w 1912 roku, w 75-lecie urodzin artysty. Jego pieśni 
śpiewała wówczas sama hrabina Sobańska22.

Salon Marii Sobańskiej przetrwał czasy wojenne i odrodził się po 1918 roku, 
jako ostatni elitarny salon Warszawy. Bywali w nim znani politycy: Roman 
Dmowski, Stanisław Wojciechowski, Kajetan Morawski, wybitni uczeni, m.in. 
Tadeusz Zieliński i Józef Ujejski, a przede wszystkim literaci: Maria Dąbrowska, 
Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Kazimierz 
Wierzyński, Tadeusz Pruszkowski, Pia Górska. Muzycy schronili się w tych czasach 
m.in. pod skrzydła pianisty Henryka Melcera, który już przed wojną urządzał 
w domu wieczory muzyczne, a od 1916 roku prowadził w Hotelu Polonia Polski 
Klub Artystyczny, zaprojektowany jako półprywatne miejsce spotkań całego 
warszawskiego środowiska artystycznego. Melcer był prezesem klubu, zaś 
wiceprezesem – Stefan Benzef – bankowiec, mąż pianistki Róży, byłej uczennicy 
Melcera we Lwowie, zaangażowany dość mocno w życie muzyczne: znalazł 
się m.in. w gronie założycieli polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa 
Muzyki Współczesnej. Najbardziej aktywnymi członkami Klubu byli literaci. 
Prowadzili w latach 20. regularną działalność w postaci odczytów, pod nazwą 
środy literackie. Czasami w Klubie organizowano także widowiska kabaretowe. 
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Co ciekawe, spośród muzyków, do Klubu należały wyłącznie osoby piszące, 
a przy tym – reprezentujące kręgi zachowawcze: Piotr Rytel (krytyk muzyczny, 
kompozytor, pedagog warszawskiego konserwatorium), Juliusz Wertheim 
(kompozytor, dyrygent, publicysta), Juliusz Rosenzweig (krytyk muzyczny) 
i Leopold Binental (krytyk muzyczny i chopinolog)23. Również i u Melcera 
bywali politycy. Po wojnie, dzięki znajomości ze Stanisławem Wojciechowskim 
(dość bliskiej – w lutym 1925 roku prezydent zjawił się w Filharmonii, gdzie 
bywał rzadko, na koncercie kompozytorskim Melcera), dostał on stanowisko 
dyrektora konserwatorium warszawskiego i utrzymał je do roku 1928, kiedy 
wskutek konfliktu ministerstwo przyjęło jego dymisję, mianując jako następnego 
dyrektora Karola Szymanowskiego. 

Życia towarzyskiego Karola Szymanowskiego w Warszawie nie sposób niestety 
zaliczyć do historii salonów, bo chociaż kompozytor niezmiernie lubił gości, nie 
przyjmował w domu, gdyż go tam nie miał. Locum przy ulicy Raszyńskiej oddał 
do dyspozycji swej licznej rodziny, przybyłej do Warszawy po utracie rodzinnego 
majątku na Ukrainie w 1920 roku. W połowie lat 20. próbował mieszkać sam 
na Nowym Świecie, ale wtedy z przyjaciółmi wolał się spotykać w pobliskiej 
kawiarni Astoria. Później Szymanowski zamieszkał w Zakopanem, a w czasie 
pobytów w Warszawie wynajmował pokój w hotelu Bristol i tam przyjmował 
gości. Opis życia towarzyskiego Szymanowskiego jako mieszkańca Bristolu dała 
Anna Iwaszkiewiczowa:

W apartamenciku, który zajmował na IV piętrze hotelu „Bristol” przewijały się 
od rana do późnej nocy tłumy ludzi, którzy nie tylko nie mieli względu na to, że 
każdy człowiek a cóż dopiero artysta, potrzebuje spokoju do pracy i wypoczynku, 
ale którzy, bezceremonialnie korzystając z uprzejmości i gościnności Karola, jedli, 
a zwłaszcza pili na jego rachunek, co nieraz przekraczało jego możliwości finansowe. 
Przy tym spotykały się tam osoby nie mające ze sobą nic wspólnego, często nawet 
nie znające się wcale, tak, że wytwarzał się nieznośny nastrój bałaganu, pijaństwa, 
bezsensownych rozmów ludzi spotykających się przypadkowo, z których każdy 
chciał przeczekać drugiego i ze złością spoglądał na wchodzącego nowego gościa24. 

Przyznajmy, że z tradycją salonu nie miało to nic wspólnego… Czy zatem może 
zakopiańska Atma Szymanowskiego, jego pierwszy prawdziwy dom, była 
salonem? Jak dotychczas, nikt tego tak nie nazwał.

Wracając do klubów – ten rodzaj życia towarzyskiego elity upowszechnił 
się w Warszawie w XX-leciu międzywojennym, wypierając salony na spółkę 
z kawiarniami literackimi. Było to poniekąd związane z pauperyzacją tej 
warstwy – polska inteligencja po I wojnie wybitnie zubożała, ponadto do stolicy 
napłynęli liczni jej przedstawiciele z byłej Galicji, Kresów oraz z głębi Rosji, 
często pozbawieni jakichkolwiek środków do życia (pokazują to świetnie losy 
rodziny Karola Szymanowskiego). Członkostwo w klubach opłacano składkami, 
potrzebnymi do utrzymania lokalu i ufundowania poczęstunku. Oprócz 
wspomnianego Polskiego Klubu Artystycznego, zarejestrowało się w stolicy 
w 1924 roku Towarzystwo Artystyczne, reklamujące się jako organizator zebrań 
towarzyskich połączonych z atrakcjami artystycznymi i tańcami (nie mylić 
z Towarzystwem Artystycznym założonym przez warszawskich malarzy, które 
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organizowało doroczny Salon w rozumieniu wystawy swych prac). Zebrania te, 
odbywające się w hotelu Europejskim, nazwano czarnymi kawami. Ponadto, 
w 1924 roku zainaugurowano w Warszawie czwartki w Belwederze – miało to 
być nawiązanie do obiadów Stanisława Augusta.

Do tradycji salonów prowadzonych przez producentów i handlarzy instrumentów 
próbowali nawiązać warszawscy przedstawiciele brytyjskiej firmy Aeolian 
Company, rozprowadzającej fortepiany różnych marek oraz mechaniczne 
instrumenty Duo-Art. W ich promocję byli zaangażowani najwybitniejsi 
pianiści, z polskich – m.in. Ignacy Friedman i Ignacy Jan Paderewski. Firmowy 
salon firmy, nazwany Aeolian Hall, mieścił się na ulicy Ossolińskich 4 (dawnej 
Czystej).

***
Drugi co do ważności ośrodek kulturalny Królestwa Polskiego – Wilno ma 
o wiele mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o działalność artystycznych salonów. 
Miasto zostało, jak wiadomo, w XIX zdegradowane przez Rosjan, utraciło 
uniwersytet, a w związku z tym znaczną część wykształconych obywateli. Ostały 
się tam wszakże dwie duże polskie oficyny wydawnicze (Maurycy Orgelbrand 
i Adam Zawadzki) i polski teatr, prężnie działało niemieckie towarzystwo 
muzyczne oraz (okresowo) niemiecka trupa operowa. Brakło jednak w Wilnie 
kogoś, kto – jak Józef Ignacy Kraszewski w o wiele bardziej prowincjonalnym 
Żytomierzu – stworzyłby prywatne centrum życia artystycznego, przyciągając 
innych własnymi zaletami towarzyskimi i talentami.

Coś w rodzaju salonu muzycznego prowadził wszakże w Wilnie Stanisław 
Moniuszko, w okresie, gdy mieszkał tam z rodziną (w latach 1840-1858). 
Mieszkanie mieściło się przy ulicy Niemieckiej, w domu należącym do rodziny 
żony kompozytora, Aleksandry z Müllerów. Dom ten był rodzajem zajazdu 
i posiadał sporą salę, którą wykorzystywano na większe towarzyskie spotkania 
i koncerty. Pierwszy biograf Moniuszki, Aleksander Walicki odnotował, że 
zwykłe zebrania w domu Aleksandry i Stanisława Moniuszków miały odmienny 
charakter niż te znane z salonów warszawskich. Gospodarze nie ograniczali 
mianowicie wstępu osobom niskiego urodzenia:

Dom Moniuszków stał się wkrótce ogniskiem, skupiającém całą inteligencję Wilna, 
literacką i artystyczną […] był zbiornikiem najróżnorodniejszych żywiołów, które 
gdzieindziej żadnym sposobem złączyć by się z sobą nie mogły. Spotykali się tam: 
księża, hrabiowie, urzędnicy, oficerowie, poeci, rzemieślnicy, artyści, hreczkosieje, 
młodzież ucząca się i Bóg wie nie kto”25.

W pewnych okresach, na przykład podczas kontraktów (sezonowych 
targów, na które zjeżdżała się cała okolica) salon Moniuszków zamieniał się 
w salę koncertową, w której odbywały się poważne produkcje muzyczne 
przygotowane przez Moniuszkę wspólnie z innym mieszkającym wtedy w Wilnie 
kompozytorem – Wiktorem Każyńskim. Liczono na udział wybitniejszych sił 
artystycznych, zwykle jednak musiano się zadowolić udziałem lepiej lub gorzej 
wykształconych amatorów. Oto, jak sam Moniuszko scharakteryzował barwną 
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grupę muzyków zaproszonych do wykonania koncertów w czasie kontraktów 
w liście do Józefa Sikorskiego z 1852 roku:

Mlle Louisa Barbier Christiani
Mr Mahler (czytaj: Malheur, son companion de voyage, pianiste pas extraordinaire)
Czcigodny Samuel Kossowski
Kazimierz Łada (o biada!!)
Wernik – (z Petersburga)
Żywokini, artysta dramatyczny Teatru Moskiewskiego 
Skwarczyński, art. dram. ze Lwowa
Lew, tygrys, małp bez liku i słoń ośmioletni
Les fréres Wieniawski (tych ostatnich oczekuję najgoręcej) 
Wyobraźże sobie, jak  
Ciężkie ołowie leżą na mej głowie…26.

Liliana Narkowicz wymienia w swojej książce Stanisław Moniuszko w Wilnie kilka 
innych miejsc, w których prywatnie organizowano w tym mieście wydarzenia 
artystyczne. Były to przeważnie domy tamtejszych arystokratów, w których amatorzy 
przygrywali do tańca, żywych obrazów lub podczas pikników. Z instytucją salonu 
artystycznego związała autorka nazwiska wileńskich pań: Michaliny z Radziwiłłów 
Tyszkiewiczowej, Zofii ze Śniadeckich Balińskiej, Antoniny z Sulistrowskich 
Śniadeckiej, Doroty z Morikonich Łopacińskiej, Marii z Obuchowiczów Czapskiej, 
Matyldy z Güntherów Buczyńskiej, Apolinary z Żabów Platerowej czy Aliny 
Platerówny27. Do tej listy można dodać jeszcze nazwisko czołowego wileńskiego 
księgarza Józefa Zawadzkiego – w jego składzie książek miał stale być do dyspozycji 
klientów fortepian lub nawet dwa. Najprawdopodobniej służyły do doraźnego 
przegrywania znajdujących się w księgarni nut, chociaż pamiętnikarz – Stanisław 
Morawski – wspomniał, że przy owych instrumentach gromadzili się również 
miłośnicy śpiewu28.

***
Skoro mowa o księgarzach, nadarza się okazja przeniesienia się do Lwowa. Żoną 
tutejszego wydawcy, Karola Wilda, była Leonia z Maciejowskich – pianistka 
amatorka, wielbicielka muzyki Chopina, uczennica ucznia kompozytora Josepha 
Christopha Kesslera. On i ona bardzo mili ludziska – piał na temat pary Stanisław 
Moniuszko, który odwiedził ich w 1865 roku, gdy przygotowywał we Lwowie 
wykonanie Widm29. Na temat roli Leonii Wildowej jako inicjatorki salonu 
muzycznego pisze przedwojenny historyk Stanisław Wasylewski:

Stworzyła mu dom i salon radosna, że ma możność częstego kontaktu ze światem 
artystycznym, który pan Karol umie skupiać wokół siebie30.

W salonie, którego gospodyni często popisywała się grą na fortepianie, bywał 
w drugiej połowie lat 50. XIX wieku czołowy lwowski pianista i pedagog fortepianu 
Karol Mikuli (uczeń Chopina), a także poeta Kornel Ujejski, który, będąc pod 
urokiem Leonii, dedykował jej swoje Tłomaczenia Szopena (1866).

Lwów wydał jeszcze kilka innych entuzjastek Chopina, również udzielających się 
towarzysko w swoich domach. Były to pianistki amatorki wykształcone przez 
Karola Mikulego – Julia z Ostrowskich Tomaszewska i Kornelia Parnasowa. Po 
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pierwszej pozostał album z wpisami wielu polskich artystów, m.in. Kornela 
Ujejskiego, który żartobliwymi słowy dziękował w 1879 roku za wieczór spędzony 
w jej towarzystwie w uzdrowisku w Zawałowie: 

Daj, Boże szczęście i zdrowie 
Za Szopena w Zawałowie!
Proceder hydroterapii 
Z początku nie sprzyja Muzie:
Biedaczka albo się gapi,
Lub bąka słowa papuzie.
Kastalskie Medweja wody
Zdolne są wenę podniecić – 
Lecz później; dziś zamiast ody
Dwa wiersze umiałem sklecić: 
Daj, Boże szczęście i zdrowie 
Za Szopena w Zawałowie!

Wierszyk został przedrukowany w lwowskim magazynie artystycznym Iris w 1899 
roku. 

Pianistka i kolekcjonerka Kornelia Parnasowa, z domu Lövenherz, zamieniła swój 
dom we Lwowie przy ulicy Piekarskiej w muzeum pamiątek po Chopinie. Wśród kilku 
setek eksponatów – dziś rozproszonych po różnych zbiorach polskich i ukraińskich 
– znajdował się m.in. namalowany przez Marię Wodzińską portret Chopina oraz 
będący jej własnością album, który Parnasowa zdążyła opublikować w 1912 
roku. Kornelia Parnasowa udzielała się publicznie także jako autorka odczytów 
(m.in. wygłosiła na I Zjeździe Muzyków Polskich we Lwowie odczyt o tzw. kajetach 
Chopina), napisała też kilka artykułów o Chopinie, utrzymanych w podniosłym 
tonie patriotycznym (m.in. w 1919 roku – Wizje Szopena o Polsce opublikowane 
w Gazecie Muzycznej redagowanej prze Stanisława Niewiadomskiego, który był 
wielbicielem talentu pianistki i poświęcił jej tom swoich pieśni).

Poczet lwowskich pianistek, które udzielały się publicznie i towarzysko, uzupełnia 
wybitna artystka i pedagog Helena Ottawowa, również uczennica Mikulego, 
wirtuozka koncertująca od początku XX wieku po lata 40. w kraju i za granicą, 
kierowniczka założonej przez siebie szkoły muzycznej we Lwowie, po wojnie 
związana Krakowem. W swoim Słowniku pianistów polskich Stanisław Dybowski 
przytacza następującą relację Zuzanny Stromenger (córki wykształconego we 
Lwowie krytyka muzycznego Karola Stromengera, oraz Marii Melcer – córki 
Henryka Melcera), odnoszącą się do czasów międzywojennych:

[pianistka] utrzymuje żywe i rozległe kontakty w kręgach artystyczno-intelektualnych, 
przyjaźni się m.in. z rodziną Szymanowskich, z Pawłem Kochańskim, z Janiną 
Korolewicz-Waydową, Arturem Rubinsteinem, Jerzym Lalewiczem, a przede wszystkim 
z Henrykiem Melcerem i jego rodziną. Na towarzyskich spotkaniach w jej mieszkaniu 
przy ul. Konopnickiej, później Kochanowskiego, można było, prócz muzyków, spotkać 
także znajomych naukowców31.

Helena Ottawowa opisała środowisko, w którym się obracała, we wspomnieniach 
pt. Lwy spod ratusza słuchają muzyki (wyd. Ossolineum, 1987).
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W sprawozdaniu o działalności muzycznych salonów Lwowa w XIX wieku nie może 
zabraknąć wzmianek o otwartych domach prowadzonych przez tamtejszych 
pedagogów i działaczy muzycznych płci męskiej, zaczynając od pochodzącego 
z Wadowic pianisty i organisty Rudolfa Schwarza, który swą karierę w grodzie 
nad Pełtwią rozpoczął w roku 1857 od założenia sklepu z galanterią. Sklep 
przekształcił się później w skład fortepianów, a właściciel zakończył karierę 
na stanowisku dyrektora Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego (instytucji 
prowadzącej lwowskie konserwatorium). Jego salon muzyczny, działający od ok. 
1857 roku, gromadził sporą liczbę amatorów, tak znaczną, że można było wziąć się 
do wykonywania wielkich rzeczy choralnych – jak wspomniał w nekrologu artysty 
Stanisław Niewiadomski. W salonie Schwarza uprawiano też muzykę klasyczną, 
a sam gospodarz popisywał się w nim grą na harmonium (fisharmonii)32. Sam 
Niewiadomski – czołowy lwowski kompozytor, publicysta i działacz muzyczny 
(w latach 1886-87 dyrektor teatru, przed pierwszą wojną światową referent od 
spraw muzyki w lwowskim magistracie, w sezonie 1918/19 dyrektor lwowskiej 
opery) został zapamiętany przez współczesnych jako osoba wybitnie towarzyska, 
„obdarzona wybitnym czarem osobistym, [który] łączy[ł] go z wszystkiemi 
artystami polskimi i bardzo długim szeregiem osobistości zagranicznego życia 
muzycznego” – jak głosi jubileuszowy tekst o artyście ogłoszony anonimowo 
w Tygodniku Ilustrowanym [1927 nr 51; 1056]. Owe zalety potwierdziła też 
popularna publicystka Paula Lamowa33.

***
Kolejne miasto, które wypada odwiedzić w poszukiwaniu polskich salonów 
muzycznych, to Kijów – stolica Wschodniej Ukrainy, znajdującej się w II połowie 
XIX wieku pod panowaniem rosyjskim. Był to ośrodek wielonarodowy, w którym 
wielką rolę odgrywali, obok Rosjan, Żydzi i Polacy (Ukraińcy, czyli Rusini byli 
objęci carskimi represjami, gdyż władze nie uznały ich odrębności narodowej). 
W Kijowie działały dwie polskie księgarnie sortymentowo-nakładowe, 
zajmujące się wydawaniem muzykaliów: założona w 1855 roku oficyna 
Antoniego Kocipińskiego oraz trzy lata młodsza firma Leona Idzikowskiego. 
Obaj panowie prowadzili salony muzyczne. Kocipiński dysponował w tym 
względzie doświadczeniem zdobytym w Wiedniu, gdzie mieszkał w latach 1849-
1855 po wydaleniu z Rosji na skutek wykrycia w jego składzie zakazanych dzieł 
Słowackiego. Z racji słowianofilskich sympatii Kocipińskiego jego salon gromadził 
przedstawicieli polskiego i ukraińskiego świata artystycznego. Przestał istnieć 
wraz ze śmiercią gospodarza (1866). Firma i salon Idzikowskiego, mieszczące 
się na reprezentacyjnej ulicy Kijowa – Kreszczatiku, przetrwały natomiast aż do 
rewolucji bolszewickiej. Właściciele mieli szerokie kontakty w Europie – filie ich 
firmy działały w wielu miastach rosyjskich i w Warszawie (1911). Kijowski salon, 
prowadzący również galerię sztuki, był jednym z najważniejszych centrów życia 
artystycznego przedwojennego Kijowa.

***
W środowisku galicyjskich salonów obmyślono i zrealizowano dwa kapitalne 
muzyczne przedsięwzięcia. Pierwszym z nich było polskie staggione na słynnej 
Wystawie Teatralno-Muzycznej, jaka odbyła się w roku 1892 w Wiedniu, drugim 
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– lwowskie obchody 100-lecia urodzin Chopina w roku 1910. Urzędujący 
w Wiedniu społeczny komitet, który przygotowywał polskie występy na 
wiedeńskiej wystawie (były to spektakle Halki oraz Krakowiaków i Górali) 
składał się z przedstawicieli polskiej arystokracji zamieszkałej w obu centrach 
galicyjskich. Prezeską Komitetu obrano księżnę Romanową Potocką. Wśród 
członków komitetu byli: książę Roman Potocki, książę Radziwiłł, księżna Marcelina 
Czartoryska, hrabia Ludwik Wodzicki oraz – najczynniejszy w tym gronie – hrabia 
Zygmunt Cieszkowski, który był wiolonczelistą amatorem i znanym działaczem 
kulturalnym w Krakowie (w latach 1887-1894 piastował stanowisko sekretarza 
Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych). Na wykonawców całego 
projektu zostali wyznaczeni artyści lwowskiej opery, gdyż władze carskie nie 
zgodziły się, by sztukę polską reprezentowała w Wiedniu scena warszawska. 
W decydującej fazie przygotowań do polskiego staggione utworzono we Lwowie 
podkomitet, w którym działali m.in. Stanisław Niewiadomski, Rudolf Schwarz 
i Władysław Żeleński.

Lwowskie obchody 100-lecia urodzin Chopina (1910) miały charakter 
ogólnopolski i bardziej demokratyczny. Przy tej okazji spotkało się bowiem całe 
polskie środowisko muzyczne, w ramach I Zjazdu Muzyków Polskich. Udział 
arystokratycznych amatorów polegał na zabezpieczeniu funduszy tudzież 
sformowaniu olbrzymiego amatorskiego chóru, który został zaangażowany do 
wykonania utworów dawnej muzyki polskiej. 

Dziewiętnastowieczne salony krakowskie reprezentuje przede wszystkim dom 
księżnej Marceliny Czartoryskiej. W zimie mieścił się on w centrum miasta, przy 
ulicy Sławkowskiej, latem zaś na Woli Justowskiej, w odremontowanej willi zwanej 
dziś Willą Decjusza. Księżna osiadła w Krakowie roku 1876, a więc pod koniec 
życia, gdy miała już za sobą błyskotliwą działalność towarzyską w Paryżu, gdzie 
spotykała się z tak wybitnymi muzykami jak skrzypkowie Vieuxtemps i Allard, 
wiolonczelista Franchomme, pianista Tellefsen (uczeń Chopina) i oczywiście sam 
Chopin. O genezie krakowskiego salonu księżnej tak pisał Stanisław Tarnowski:

Chciała swój dom zrobić miłym, chciała przez swój dom wzmocnić i ożywić towarzyskie 
życie miasta, chciała to życie towarzyskie wzmocnić i ożywić ludźmi i rodzinami 
rzetelnego wykształcenia, wartości lub zasługi; chciała rozwinąć przez towarzyskie 
stosunki artystyczne instynkta, w Krakowie wtedy mocno uśpione. Przyjmowała 
zawsze i wiele; chciała ściągać i bawić wszystkich, niektórych wybranych cieszyć 
i kształcić wyborową muzyką34. 

Dalej informuje Tarnowski, że były dwa rodzaje przyjęć u księżnej: wielkie, 
otwarte dla wszystkich, podczas których często sama popisywała się grą na 
fortepianie i małe, zamknięte, mające ścisły charakter wieczorów muzycznych. 
Wśród bywalców owych małych spotkań Tarnowski wymienia: młodego 
kompozytora krakowskiego Władysława Żeleńskiego, krytyka muzycznego 
Czasu Stanisława Tomkowicza, hrabiego Jerzego Szembeka, redaktora Przeglądu 
Polskiego Ignacego Skrochowskiego, wiolonczelistę amatora hrabiego Zygmunta 
Cieszkowskiego, śpiewaczkę Józefę Michałowską (była córką malarza Piotra 
Michałowskiego), jak również Jana Matejkę35. Szereg z tych osób prowadziło 
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w Krakowie własne salony muzyczne. Byli to hrabia Zygmunt Cieszkowski, Józefa 
Michałowska i Władysław Żeleński.

Państwo Wanda i Władysław Żeleńscy osiedli na stałe w Krakowie u progu lat 
80. XIX wieku. Wanda była już wówczas doświadczoną pisarką i publicystką, 
wyszkoloną przez swoją przyjaciółkę i mentorkę Narcyzę Żmichowską. 
Żmichowska była założycielką grupy warszawskich emancypantek, znanych 
w historii polskiej kultury jako entuzjastki. Słynęła z ekscentrycznych, wyraźnie 
lewicowych poglądów, była też w młodości zaangażowana w pracę konspiracyjną. 
Po przyjeździe do Krakowa Wanda Żeleńska wycofała się z własnej aktywności 
literackiej, odnajdując się w roli menadżerki męża. Salon państwa Żeleńskich nie 
pretendował do roli salonu literackiego i nie był salonem kobiecym: królował 
w nim pan domu i pod jego zapewne dyktando dobierano gości – głównie 
spośród muzyków, aby oddawać się wieczorami wspólnemu muzykowaniu. 
Ferdynand Hoesick junior, który bywał w domu Żeleńskich podczas swych 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, wymienił spośród bywalców tego domu 
(mieszczącego się w willi przy ulicy Sebastiana) Stanisława Tomkowicza, Oskara 
Kolberga, Zygmunta Stojowskiego (ulubionego ucznia Żeleńskiego), skrzypka 
Wincentego Singera (pracującego w konserwatorium prowadzonym przez 
Żeleńskiego), księżnę Marcelinę Czartoryską oraz jej syna Marcelego. Grywali 
tam także przyjezdni wirtuozi tej miary, co Ignacy Jan Paderewski, Józef Hofman 
i Józef Śliwiński36. Analogiczne grono gości przewijało się przez salon prowadzony 
przez Marię Stojowską, matkę kompozytora Zygmunta Stojowskiego. I tu 
pojawili się Paderewski i Hofman, a ponadto pochodzący ze Lwowa pianista 
Moritz Rosenthal, niemiecki wirtuoz i dyrygent Hans von Bülow oraz rosyjski 
kompozytor, pianista i pedagog Anton Rubinstein. W salonie Marii Stojowskiej 
narodziła się przyjaźń jej utalentowanego syna z Paderewskim, który pomógł 
mu zaistnieć w Paryżu, a następnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Zygmunt 
Stojowski osiadł w 1901 roku.

Z innych osób wymienionych przez Annę Gabryś – autorkę znakomitej książki 
Salony krakowskie37– jako gospodarzy krakowskich salonów artystycznych trzeba 
wspomnieć Józefa Majera – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i pierwszego 
prezesa krakowskiej Akademii Umiejętności, malarza Józefa Mehoffera, pisarza 
Karola Huberta Roztworowskiego, pianistkę Klarę Czop-Umlauf oraz dwie 
legendarne postacie Krakowa młodopolskiego: Stanisława Przybyszewskiego 
i Feliksa Jasieńskiego. Przybyszewski czarował swych gości grą na fortepianie, 
preferując Chopina, zaś jego żona, słynna Dagny, zaznajamiała gości z muzyką 
Griega. Dom Przybyszewskich był nie tyle salonem, co sanktuarium z ołtarzem, 
na który wywindował się ekscentryczny i egocentryczny pan domu. Jego 
interpretacje i improwizacje muzyczne uchodziły za wielce egzaltowane. 
Przedłużeniem tej egzaltacji były pisma Przybyszewskiego o muzyce Chopina, 
na czele z wydrukowanym w Życiu krakowskim w 1899 roku esejem Ku czci 
mistrza, będącym zapisem odczytu, który wygłosił autor w mekce młodopolan – 
Zakopanem. Przeciwnik Przybyszewskiego, warszawski krytyk Antoni Sygietyński, 
świetnie oddał atmosferę owego towarzyskiego wydarzenia, kopiując perfidnie 
właściwe Przybyszewskiemu językowe manieryzmy:
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Jak dotąd kulminacyjnym punktem życia duchowego Zakopanego był odczyt                       
p. Przybyszewskiego o metamuzyce Chopina.

Jak to? Nie wybiera się pan na odczyt?... „Podobno biletów już nie ma!” „Co? Muszę 
dostać się do Sali , choćby przemocą!” „Czy prawda, że Przybyszewski będzie jedną ręką 
grał, a drugą mówił o Chopinie?”... „Powiadają, że panny wychowane w skromności 
obyczajów i języka na odczycie tym znajdować się nie mogą”…”Naga dusza”… hm!, 
hm!... „Wczoraj śnił mi się Sabała. Duch jego z fujarką w zębach „szedł piskający” 
po Starej Polanie, a księża gospodyni skrobała marchewkę i przedrzeźniała go na 
gęślikach ze świerkowego drzewa!”… „Którejś nocy psy wyły rozpacznie, poglądając 
się bez przerwy w niebo… „Przez trzy dni w powietrzu słuchać było: Horla!, Horla!...38.

Przeciwieństwem hałaśliwego domu Przybyszewskich był zaciszny salon Feliksa 
Jasieńskiego, pełniący również funkcję prywatnego muzeum. Jakkolwiek główną 
dziedziną jego aktywności było pisarstwo, nie tylko grywał na fortepianie, 
ale i amatorsko zajmował się kompozycją. Swoje kompetencje muzyczne 
spożytkowywał jako krytyk muzyczny i protektor muzyków – wypromował m.in. 
przedwcześnie zmarłą krakowską kompozytorkę Jadwigę Sarnecką. Czasami 
występował publicznie w salonach i na amatorskich koncertach, wpisując się 
w krakowską kulturę salonów. „Zamiłowanie do komponowania muzyki i gry 
instrumentalnej pozostało towarzyskim przymiotem [ Jasieńskiego – przyp. 
M.D.], zjednywało podziw czy sympatię otoczenia ceniącego naturalny talent 
i wielką kulturę gościa salonów” – tak Ewa Miodońska-Brookes skomentowała 
fenomen Mangghi (tym pseudonimem posługiwał się Jasieński) po lekturze 
listów pisanych do niego i o nim m.in. przez Paderewskiego i jego żonę39.

Poczet przedwojennych gospodarzy krakowskich salonów kończy dom państwa 
Zdzisława i Zofii Jachimeckich przy ulicy Grodzkiej. On był pionierem polskiej 
muzykologii (założycielem pierwszego w Polsce uniwersyteckiego Seminarium 
Historii i Teorii muzyki na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz autorem poczytnych 
książek i artykułów o muzyce (w tym monografii Wagnera, Chopina, Moniuszki 
i Szymanowskiego), ona – tłumaczką literatury włoskiej. Oboje byli dla krakowian 
symbolami wykwintnej kultury i szerokich horyzontów intelektualnych. Zasługą 
Jachimeckiego było doprowadzenie do przyznania Karolowi Szymanowskiego 
tytułu doktora honoris causa UJ oraz do pochówku kompozytora na Wawelu.

***
Okres, w którym działał salon państwa Jachimeckich, można określić jako 
postsalonowy – w XX-leciu międzywojennym ta forma kontaktów towarzysko-
intelektualnych odeszła już bowiem do lamusa, ustępując (i to już od początku 
XX wieku) kawiarni literackiej. Charakterystyczne, że Stanisław Przybyszewski, 
opisany wyżej (może trochę na wyrost) jako gospodarz salonu, sportretował 
w swojej powieści Synowie ziemi życie krakowskiego środowiska artystycznego, 
umiejscawiając jego dysputy właśnie w kawiarni. Samemu zaś środowisku nadał 
cechy bohemy. Na temat klubów, kawiarni literackich i form pokrewnych, które 
prawodawstwo II Rzeczypospolitej określiło jako nocne zakłady widowiskowe 
(kabaret, café concert itp.) napisano już wiele, podobnie jak o cyganerii 
artystycznej. Dla naszego użytku narodziny życia kawiarnianego, równoczesne ze 
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zmierzchem salonów, należałoby interpretować jako rezultat głębokiej przemiany 
socjologicznej, której rezultatem było powstanie na początku XX wieku nowego 
modelu artysty, żyjącego poza społeczeństwem i ze swojej alienacji czyniącego 
inspirację do nowego stylu życia, zakładającego splendid isolation – w ramach 
owego stylu artyści tworzą niszę, w której porozumiewają się wyłącznie ze sobą. 
Salon – nawet elitarny – jest przeciwieństwem niszy. W salonie artyści bywają 
bowiem nie dla siebie, lecz dla innych, chociaż wybranych; nie starają się też być 
ekscentryczni, gdyż w salonie obowiązują, jak sama nazwa wskazuje, salonowe 
maniery. O tęsknocie za owymi manierami i samym życiem salonowym, jaka 
nurtowała jeszcze pokolenie międzywojenne, świadczy wymowny drobiazg: 
rubryka towarzyska w „Kurierze Warszawskim” – najpopularniejszym dzienniku 
stolicy – była podzielona na życie i salon. W ramach sprawozdań dotyczących życia 
publikowano zawiadomienia o zaręczynach i ślubach, natomiast część salonowa 
poświęcona była działalności wybijających się pań w zakresie organizacji balów 
dobroczynnych itp.

Koniec salonów można łączyć także z tym, iż XX wiek dostarczył nowych sposobów 
promowania tej odnogi sztuki, która była nakierowana na cel komercyjny, 
takich jak promocje wydawnicze, konkursy, plebiscyty, listy przebojów. Z kolei, 
narodziny nowego stylu życia ogółu, polegającego na udziale w masowych 
imprezach, uprawianiu sportu, podróżowaniu, spowodowały zmniejszenie się 
zainteresowania amatorskim uprawianiem sztuki, w tym zwłaszcza muzyki, 
gdyż wymaga to specjalistycznych umiejętności, które zdobywać trzeba przez 
lata. Z tradycji domowego muzykowania ostały się dziś bodajże tylko pamiątki 
w postaci upchniętego do kąta pianina czy stosiku zakurzonych nut.

Na nową tradycję, jaką próbują budować dziś, czy raczej odbudowywać, 
wykształceni i nastawieni prokulturowo entuzjaści, składa się także odrodzone 
życie salonowe. Nawet jeśli jest to jedynie zabawa w salon, należy ją powitać 
z szacunkiem. I jak najszybciej się przyłączyć.

***
Powyższy przegląd polskich salonów muzycznych nie obejmuje tych 
prowadzonych przez Polki i Polaków za granicą: w Paryżu, Petersburgu, Wiedniu 
czy Berlinie. Było ich wiele, poczynając od petersburskiego salonu pianistki Marii 
Szymanowskiej, poprzez paryskie salony polskich arystokratek, przebywających 
tu stale lub czasowo w latach 30. i 40. XIX wieku (Marcelina Czartoryska, 
Delfina Potocka), po wspomniany wyżej salon Jana Reszkego w Paryżu, dom 
Paderewskiego w Morges, który był centrum spotkań europejskiego świata sztuki 
i polityki, czy podmiejską willę klawesynistki Wandy Landowskiej w St. Leu-la-
Foret pod Paryżem, przekształconą przez nią w pałac sztuki muzycznej. Poza tym 
rolę salonów odegrały po 1918 roku siedziby polskich posłów i ambasadorów 
w głównych ośrodkach Europy: Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Londynie. Ten rozdział 
polskiej kultury muzycznej jeszcze nie opracowany, czeka wciąż na tego, kto 
chciałby się nim zająć.
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W okresie krakowskiej działalności (1881-1921) Władysława Żeleńskiego 
oraz jego krótkich pobytów w Krakowie (1863, 1864) w trakcie studiów 
w Pradze (1859-1866), czy w czasie (1871-1872) tuż przed przeniesieniem się 
do Warszawy (1872-1880), muzyczne salony pod Wawelem, ale i pozamiejskie, 
były symbolem kultury elitarnej oraz kojarzyły się z muzyką kameralną, 
fortepianową i z udziałem wokalistów czy skrzypków. Liczne tereny zielone 
w Krakowie doby autonomicznej oraz w latach międzywojennych były natomiast 
w większości miejscem publicznym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców. 
Parki były jednym z symboli ówczesnej kultury masowej, egalitarnej oraz 
przywodziły na myśl występy orkiestr dętych i symfonicznych, chórów, 
a współudział solistów odbierano jako istotną lecz dodatkową atrakcję. A zatem 
w Krakowie w 2. połowie XIX wieku aż do początku wielkiej wojny - podobnie jak 
i w innych europejskich centrach - znamienne dla miejskiej kultury muzycznej 
już od przełomu XVIII i XIX wieku antynomie między muzyką funkcjonującą 
w mieszczańskich i arystokratycznych salonach i z myślą o nich tworzoną, 
a muzyką wykonywaną w publicznych, lecz mimo to umiarkowanie egalitarnych 
salach koncertowych, zostają w coraz bardziej intensywny sposób poszerzane 
przez różnego typu obecność muzyki w publicznych plenerowych przestrzeniach 
miejskich. To w nich, w Krakowie - w równej mierze co w Paryżu, Pradze czy 
Wiedniu lub mniejszych ośrodkach Austro-Węgier - możliwość słuchania muzyki 
częstokroć nie jest związana z koniecznością poniesienia kosztów, albo opłata 
za uczestnictwo w koncercie jest niska. Lecz w przeciwieństwie do praktyk 
muzycznych (grania, śpiewania, słuchania) kultywowanych w salonach, te 
rozgrywające się w parkach były ograniczone nie tylko czasowo, bo uprawiane 
w okresie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym (od ok. 20-25 kwietnia do ok. 
15-20 października), ale także w znacznym stopniu uzależnione od pogody. 
Do muzycznych salonów przychodzili zaproszeni goście z tzw. towarzystwa – 
znajomi właścicieli, znane postaci z kręgów literackich, teatralnych, muzycznych, 
malarskich i dziennikarskich. Bywalcy salonów bez wątpienia odwiedzali też 
krakowskie parki, lecz ich koncertowa publiczność była, jako całość, odmienna, 
bo niezmiernie zróżnicowana pod względem statusu społecznego i wieku. Treść 
sprawozdań prasowych i wspomnień1, dotycząca imprez muzycznych w parkach, 
poświadcza, że ich uczestnicy to przede wszystkim urzędnicy, w tym z naczelnych 
miejskich instytucji, oraz wojskowi, gimnazjaliści i studenci, kupcy, rzadziej 
rzemieślnicy. Ponadto młodzież pracująca, guwernantki, rodziny z dziećmi 
w różnym wieku, starsze panie i panowie. Przy okazji kościelno-narodowych świąt 
czy rocznic sporadycznie przybywały grupki ludności i nawet dzieci z wiejskich 
okolic Krakowa, niekiedy też przybysze spoza ziem polskich oraz mieszkańcy 
innych zaborów. 

Zielone publiczne przestrzenie Krakowa, ich lokalizacja, przeznaczenie i charakter 
miały wpływ na typ i treści wydarzeń społecznych mających w nich miejsce, w tym 
muzycznych lub silnie z muzyką współgrających. Biorąc pod uwagę np. okres do 
końca wielkiej wojny, powszechnie dostępne ogrody i parki w Krakowie za życia 
Władysława Żeleńskiego były, podobnie jak obecnie, otwartą strefą rekreacji, 
terenem spacerów, miejscem rozrywek i zabaw oraz czynnego wypoczynku. 
W których z nich najczęściej, choć sezonowo, rozbrzmiewała muzyka? 
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Najstarszym, bo zakładanym od lat 20.-30. XIX wieku, publicznym parkiem 
w szczególny sposób powiązanym z dziejami podwawelskiego grodu są Planty, 
stanowiące zielony pierścień okalający Stare Miasto, będące ulubionym traktem 
przechadzek mieszkańców Krakowa i zarazem często uczęszczanym pieszym 
szlakiem komunikacyjnym. Nieodległym od Plant, a na równi starym (koniec lat 
30. XIX w.) i także związanym z miejscową, mieszczańsko-rzemieślniczą i strzelecką 
tradycją Krakowskiego Bractwa Kurkowego, jest Ogród Strzelecki (pierwotnie 
nazywany Steinkellerowskim), w dzielnicy, a uprzednio przedmieściu, Wesoła, 
przy ulicy Lubicz. To miejsce wiosennych, letnich i jesiennych plenerowych spotkań 
Krakowian i regularnych koncertów od 1852 roku2, a przez cały rok rautów, balów, 
wieczornic i koncertów w usytuowanej tu Sali Strzeleckiej (od połowy lat 70. 
XIX w.). To ogród silnie wyróżniający się nie tylko dzięki zawodom strzeleckim 
i corocznemu wyborowi króla kurkowego, ale i kultywowaniem polskich tradycji 
patriotycznych i kulturowych. Ich trwałymi znakami stały się (od lat 80. XIX w.) 
postawione pomniki królów polskich: Zygmunta Augusta i Jana III Sobieskiego. 

W 1885 roku, wzorując się na ogrodach Wiednia, metropolii tak przecież 
bliskiej Krakowowi, założono wielofunkcyjny (rozrywka, sport w lecie i w zimie, 
gastronomia) Park Krakowski, położony za wałami fortecznymi i ulicą Karmelicką, 
naówczas dość oddalony od centrum miasta. Stanowił jednak konkurencję dla 
najliczniej uczęszczanego ogrodu publicznego Strzeleckiego, bo - jak pisano na 
początku lat 90. – współzawodniczył […] w gromadzeniu publiczności w niedziele 
i święta, darząc ją także muzyką3. Od 1902 roku można było do niego dojechać nie 
tylko dorożką czy powozem, ale i elektrycznym tramwajem, m.in. z przystanków 
na Placu Wolnica czy Rynku Głównym. Podobne udogodnienie komunikacyjne 
zyskał wówczas także Miejski park im. dr. Jordana, również leżący na obrzeżach, 
za rogatką Wolską, otwarty w 1888 roku. Pierwotnie przeznaczony był przede 
wszystkim na zabawy, ćwiczenia wojskowe i gimnastykę dzieci, bez różnicy 
stanów, a sukcesywnie ustawiane w nim popiersia murowane znakomitych 
w narodzie królów i mężów miały służyć odwiedzającym mniej oświeconym 
warstwom ludności, których członkowie dopytując się o tych mężów, uczą się 
cenić: prawość, zacność, dzielność i ojczyznę kochać4. Za Wisłą, na jej prawym 
brzegu, w mieście Podgórze (włączonym do Krakowa dopiero w lipcu 1915 roku), 
otworzono w 1896 roku nowy ogród miejski - Park na Krzemionkach Podgórskich 
(od 1906 im. Wojciecha Bednarskiego, założyciela parku). Tuż za kościołem na 
Rynku Podgórskim powstał więc prześliczny zakątek, pełen świeżego powietrza, 
zieleni, otoczony wspaniałą panoramą Krakowa, Wisły, Kopca Krakusa, Kościuszki, 
Bielan i dalekich wzgórz, obsadzony pięknym szpalerem drzew i mający 
z gustem zaprojektowane chodniki oraz tarasy i ganki amfiteatralnie spuszczone 
w przestronną dolinę5. Zaraz po inauguracji tej cichej ustroni, w której ukryć się 
można przed skwarem lata postulowano, aby występy orkiestry na stałe weszły 
do zwyczajów tego nowego parku, bo zapewne będą chętni także z Krakowa, aby 
w nich uczestniczyć. 

Wykonawcami koncertów w wymienionych parkach były, co należało do 
specyfiki miast garnizonowych jakim był wówczas Kraków, przede wszystkim 
orkiestry wojskowe (nazywane muzyką wojskową) różnych pułków piechoty 
ck. armii Austro-Węgier, w większości posiadające też sekcję instrumentów 
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smyczkowych, oraz miejscowe orkiestry cywilne, rzadziej zespoły spoza Krakowa. 
W Ogrodzie Strzeleckim np. w latach 60.-90. XIX wieku występowały orkiestry 
wojskowe pułków piechoty (w skrócie pp.): 67. (kapelmistrz Leopold Kohout), 20. 
(Gotthard Schindelar lub Josef Maleček), 56. (Josef Langer lub Josef Marek), 13. 
(Heinrich Buresch lub Jan Nepomucen Hock, lub Franz Konopasek), 40. (Michael 
Zimmermann lub Edmund Patzke), 60. (Gustav Mahr), 57. (Anton Ambrož lub 
Emanuel Żerownitzki)6. Te same zespoły - poza orkiestrami 67., 40. i 60. pp. – grały 
też w Parku Krakowskim w latach 80.-90., natomiast po 1900 roku m.in. orkiestry 
pułków piechoty: 20., 56., 13., 100. (kapelmistrz Edmund Patzke lub Engelbert 
Sitter), 4. (Anton Klemm). Częściej niż gdzie indziej muzyczne grupy cywilne – 
poza wojskowymi (np. 56., 13., 100. pp.) - gościły natomiast w Parku Jordana. 
Były to od lat 90. po rok 1918 m.in. orkiestra Harmonii (dyrygenci: Władysław 
Ondraczek, Stanisława Czyżowski, Jan Górski, Adam Wroński), Weteranów (Józef 
Nikiel), Mandolinistów (Grzegorz Senowski). 

Spoza Krakowa do Ogrodu Strzeleckiego (m.in. 1866, 1890), Parku Krakowskiego 
(m.in. 1897, 1900) i Parku Jordana(m.in. 1901) przyjeżdżała Orkiestra Salinarna 
z Wieliczki. W pierwszym z wymienionych parków, na estradzie dla muzyki, 
z okazji uroczystości Mickiewiczowskich 4 lipca 1890 roku obok zespołu 
z Wieliczki wystąpiła 44-osobowa orkiestra lwowskiej Harmonii pod dyrekcją 
Maurycego Falla. Również duża, 50-osobowa Orkiestra Włościańska z Zamościa, 
prowadzona przez Karola Namysłowskiego, gościła w Parku Jordana (od końca 
lipca 1911 roku), później koncertując w Starym Teatrze (wrzesień 1911)7. W tych 
trzech parkach śpiewały krakowskie chóry, najczęściej Akademicki (dyrygenci: 
Wiktor Barabasz, Bolesław Wallek-Walewski) oraz Lutni (Adolf Steibelt, Antoni 
Isakowicz), rzadziej Towarzystwa Muzycznego czy Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, natomiast Chór Włościański z Bieżanowa sporadycznie popisywał 
się w Parku Krakowskim (m.in. w 1886). Wokalne zespoły dziecięce, orkiestry 
krakowskich gimnazjów oraz chór Krakowskiego Towarzystwa Operowego (pod 
dyrekcją Bolesława Wallek-Walewskiego) występowały w Parku Jordana czy 
w Podgórskim nawet w czasie wojny.

Wyróżniającą się atrakcją parkowych wydarzeń z udziałem muzyki stanowiły 
występy orkiestr cygańskich. Taka po raz pierwszy grała np. w Parku Krakowskim 
w świąteczne popołudnie i prawie do północy 15 sierpnia 1897 roku. Dzierżawca 
tego parku i zarazem jego założyciel, Stanisław Rehman, specjalnie jeździł na 
Węgry, aby ów zespół sprowadzić do Krakowa8. Tabor cygański przybył do Parku 
Jordana w 1903 roku, a jego zespól muzyczny koncertował (24 maja) obok 
orkiestry Harmonii w trakcie festynu na rzecz krakowskiego Sokoła9. Z kolei 
w tzw. Parku Oleandry, położonym na terenie, gdzie odbywała się wystawa 
architektoniczna, w zbudowanej tam wówczas muszli koncertowej, w maju 
1913 roku wystąpił inny instrumentalno-wokalny i taneczny zespół cygański. 
Poza Cyganami, przyciągały uwagę mieszkańców starego grodu sporadyczne 
popisy wokalne czarnoskórych śpiewaków, co było w tamtych czasach czymś 
niezwykłym. Na przykład w Ogrodzie Strzeleckim, w środę 10 września 1879 
roku śpiewał tenor Borgel, Afrykanin, z towarzyszeniem orkiestry wojskowej 56. 
pp.10 Wykonane przez niego w języku niemieckim i angielskim piosenki, także 
na bis, podobały się słuchaczom. Ze wspomnianym zespołem cygańskim do 
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Parku Oleandry również przyjechał murzyński wokalista, który wielokrotnie tu 
występował od 17 maja 1913 roku11. 

Można powiedzieć, że już od lat 50. najczęściej rozbrzmiewającym muzyką 
krakowskim parkiem były Planty. O tym się w mieście wiedziało. Ponadto 
o tradycji plenerowych koncertów niejako przypominała altana dla orkiestry 
(nazywana też, podobnie jak w innych ośrodkach w Europie, kioskiem lub 
pawilonem muzycznym) usytuowana w zieleni niedaleko Placu św. Ducha, 
za kamiennym mostkiem prowadzącym wówczas na Planty od ul. Panieńskiej 
(dzisiaj ul. Skłodowskiej-Curie). I co ważne, od połowy lat 70. miejscowe gazety 
anonsowały te odbywające się na Plantach koncerty, niekiedy podając nawet 
ich plan oraz nazwy występujących zespołów. Koncertowano tu także wokół 
klombów, w tzw. kółkach. Należały do nich np. w pobliżu dworca kolejowego 
klomb w niewielkiej kotlinie (gdzie był kopiec i słup z herbem Krakowa, a od 
1874 roku obelisk Straszewskiego), inny naprzeciw kościoła św. Norberta (na 
rogu ul. Wiślnej i Plant) wyróżniający się stojącą pośrodku topolą, czy w pobliżu 
budynku starostwa (nieopodal Barbakanu, na wysokości ul. Zacisze) oraz Pałacu 
Sztuki. Także obok licznych na Plantach pomników (m.in. Lilii Wenedy, Harfiarza 
- tzw. Bojana, Tadeusza Rejtana, Artura Grottgera, Fryderyka Chopina) niekiedy 
wykonywano muzykę z okazji specjalnych, narodowo-kulturowych rocznic. 
Aby wyobrazić sobie ów zwyczaj uczestniczenia w plenerowych koncertach na 
Plantach zobaczmy ich plan w wybranych przykładowo latach i miesiącach:

• rok 1884

naprzeciw Zakładu Fotograficznego Walerego Rzewuskiego, w altanie u wylotu 
ul. Panieńskiej, godz. 13:30-17:00, orkiestry: 20. pp. – 6 i 20 października; 57. 
pp. – 13 i 27 października; 13. pp. – 17 i 31 października; 

• rok 1901 

naprzeciw Kawiarni Janikowskiego, w altanie u wylotu ul. Panieńskiej, godz. 
17:00 -18:30 – 10 maja, 14 i 28 czerwca, orkiestra 20. pp.; 17 maja i 31 czerwca, 
orkiestra 56. pp.; 24 maja, orkiestra 13. pp.;

klomb naprzeciw kościoła św. Norberta, godz. 17:00 -18:30, orkiestry: 56. pp. - 
7 maja, 25 czerwca, 13. pp. – 14 maja, 18 czerwca, 20. pp. – 21 maja, 100. pp. 
– 28 maja, 11 czerwca;

• rok 1904

naprzeciw Kawiarni Janikowskiego, w altanie u wylotu ul. Panieńskiej, ok. godz. 
18:00, orkiestra Harmonii w każdą niedzielę i święta w czerwcu; 

• rok 1913

naprzeciw Kawiarni Sauera (dawnej Janikowskiego), w altanie u wylotu ul. 
Panieńskiej, godz. 18:00-19:00, orkiestra wojskowa, w poniedziałek 16 czerwca 
oraz w piątki 6 i 27 czerwca; 
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klomb naprzeciw kościoła św. Norberta, godz.18:00-19:00, orkiestra wojskowa, 
w poniedziałki 9 i 30 czerwca oraz w piątek 20 czerwca;

kółko plantacyjne przed budynkiem starostwa, orkiestra wojskowa, godz. 18:00-
19:00, w poniedziałki 2 i 23 czerwca oraz w piątek 13 czerwca;

• rok 1914 

naprzeciw Kawiarni Sauera, w altanie u wylotu ul. Panieńskiej, ok. godz. 17:00, 
orkiestry: 1. pp. – 6 lipca, 20. pp.- 27 lipca, 56. pp. – 6 sierpnia, 100. pp. – 17 
sierpnia; 

klomb naprzeciw kościoła św. Norberta, ok. godz. 17:00, orkiestry: 56. pp. – 16 
lipca, 93. pp. – 10 i 20 sierpnia; 

kółko plantacyjne przed budynkiem starostwa, ok. 17:00, orkiestry: 20. pp. – 2 
lipca, 3 sierpnia; 100. pp. – 23 lipca; 1. pp. – 13 sierpnia12. 

Słuchacze koncertów na Plantach mogli skorzystać z umieszczonych tam na stałe 
ławek, inni stali, a do przechodniów dźwięki muzyki docierały przypadkowo. Dla 
odbiorców koncertów w muzycznej altanie, w pobliżu ul. Panieńskiej, w latach 
90. specjalnie rozstawiano krzesła, nieraz jako płatne miejsca numerowane, które 
można było wcześniej rezerwować. Słuchacze sadowili się też przy plenerowych 
stolikach pobliskiej kawiarni, leżącej w najpiękniejszym miejscu Plant 
i najulubieńszej promenady. Od 1913 roku nowy właściciel lokalu, Franciszek Sauer, 
nie tylko odnowił podniszczony pawilon i „uzupełnił go pięknym, na stylowych 
kolumnach wspartym portykiem”, ale i umieścił wiele dodatkowych stolików na 
zmienionej werandzie, która, jak pisano, przypomina styl krakowskiej wystawy 
architektonicznej [Wystawa Architektury i Wnętrz w otoczeniu ogrodowym, 
w 1912 r.] i malowniczo rysuje się na tle plantacyjnej zieleni13. 

Regularne koncerty poza Plantami odbywały się zazwyczaj w środy, niedziele 
i święta w Ogrodzie Strzeleckim (godz. 16:00), w środę, sobotę, niedzielę i święta 
w Parku Krakowskim (godz. 16:00, czasami 15:00 lub 14:00); w niedziele, niekiedy 
w sobotę lub w czwartek w Parku Jordana (o 16:00 lub 15:00, sporadycznie 
o 14:00 względnie 17:00). W niektórych latach (m.in. 1888, 1891) orkiestry 
wojskowe w każdą środę lipca, po południu, grały też w Parku Łobzowskim 
należącym do Szkoły Kadetów Piechoty, a wstęp do tego dawnego królewskiego 
ogrodu był bezpłatny. Nazwy zespołów, ich dyrygentów oraz innych wykonawców 
koncertów w parkach podawano w prasie. Dość często zamieszczano ramowy lub 
także szczegółowy program tych koncertów, czego w zdecydowanej większości 
wypadków nie czyniono w odniesieniu do regularnych koncertów na Plantach. 
Poza koncertami jednej lub dwóch orkiestr (i wówczas dwóch dyrygentów) 
lub chóru z niewielkim udziałem orkiestry, które miały rozbudowany oraz 
różnorodny pod względem gatunków utworów muzycznych program, odbywały 
się tzw. Monstrekonzerte, głównie w Ogrodzie Strzeleckim. Były one rodzajem 
turnieju kilku orkiestr wojskowych, które na przemian i pod kierunkiem swoich 
kapelmistrzów prezentowały odrębny program, a dopiero w ostatniej części 
koncertu kolejno po jednym utworze. 
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Ponadto w niektórych sezonach proponowano cykle koncertów ogrodowych. 
Tego typu innowację wprowadził np. kapelmistrz Jan Nepomucen Hock ze swoją 
orkiestrą 13. pp. w Ogrodzie Strzeleckim w 188414, rozpoczynając - w niedzielę 
4 maja o godzinie 18:00 - serię koncertów monograficznych poświęconych 
muzyce jednego narodu od wieczoru włoskiego: kompozycje Belliniego, 
Donizettiego, Rossiniego, Verdiego i innych. Inny, 3 lipca, obejmował twórczość 
kompozytorów polskich: Chopina, Moniuszki, Kurpińskiego i Wieniawskiego. 
Planowano następne koncerty – francuski i niemiecki. Z kolei w Parku Jordana 
odbywały się koncerty tzw. popularne, adresowane przede wszystkim do mniej 
zamożnych i w mniejszym stopniu doświadczonych w zakresie sztuk pięknych 
czy teatru grup ludności miejskiej - rzemieślników, robotników, drobnych 
kupców, służby domowej. Od jedenastu do trzynastu koncertów popularnych, 
przeważnie od maja do września w czwartki, realizowała w latach 1897 – 1912 
orkiestra Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Krakowskiej Harmonia15. Ich program, 
w którym przeważała muzyka o lżejszym charakterze, oraz bilety wstępu w cenie 
niższej niż na pozostałe koncerty w parkach krakowskich, były przystosowane do 
możliwości finansowych i kompetencji muzyczno-estetycznych odbiorców tego 
typu koncertów plenerowych.

We wszystkich parkach organizowano festyny, z loterią i częścią gastronomiczną, 
w ramach których koncert, często stanowiący tylko tło dla innych rozrywek, był 
jedną z atrakcji obok np. żywych obrazów, ćwiczeń gimnastycznych, pokazów 
akrobatycznych czy żonglerskich, lotu balonem, skoków ze spadochronem oraz 
nieodzownego spalania sztucznych ogni. 

W programach mieszanych (tzw. składanych) różnego rodzaju koncertów 
figurowała muzyka symfoniczna, głównie utwory epoki klasyczno-romantycznej, 
uwertury koncertowe i operowe, fragmenty symfonii, niekiedy koncertów 
instrumentalnych czy utworów wokalno-instrumentalnych. Były to np. Mozarta 
VII Symfonia D-dur KV 45 (cz. I), Beethovena V Symfonia c-moll op. 67 (cz. I), 
uwertury Leonora III, Egmont, Zwycięstwo Wellingtona, czyli bitwa pod Vittorią 
op. 91, Chór więźniów z opery Fidelio na głosy męskie i orkiestrę, transkrypcja 
na orkiestrę Allegra z Septetu Es-dur op. 20 na klarnet, róg, fagot, skrzypce, 
altówkę, wiolonczelę i kontrabas; Liszta rapsodie węgierskie, Saint-Saënsa 
poemat symfoniczny Dans macabre op. 40, Schumanna Zigeunerleben na sola, 
chór i orkiestrę op. 29 nr 3, Bizeta suita Arlezjanka, Dvořáka Tańce słowiańskie 
z op. 46 oraz Legenda z op. 29, koncerty lub utwory skrzypcowe Alarda, Bériota, 
Vieuxtemps’a. Ponadto włączano do programu transkrypcje na orkiestrę 
kompozycji fortepianowych m.in. Antona Rubinsteina Bal kostiumowy op. 103, 
Moszkowskiego Tańce hiszpańskie op. 65. Często słuchano uwertur z oper, m.in. 
Gdybym był królem Adama, Jubel Flotowa, Rusłan i Ludmiła Glinki, Don Giovanni 
Mozarta, Hugenoci Meyerbeera, Wilhelm Tell oraz Semiramida Rossiniego, 
Boccaccio Suppégo, Mignon Thomasa, Nabucco Verdiego, Freischütz, Oberon 
i Euryanthe Webera. 

 Grano też inne fragmenty instrumentalne (często tańce lub orkiestrowe aranżacje 
arii) z oper np. Donizettiego (Belizariusz, Hrabia Paryża), Gounoda (Faust), 
Halevy’ego (Żydówka), Herolda (Zampa), Mascagniego (Cavaleria rusticana), 



90

Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny

Mercadantego (Brigante), Meyerbeera (Afrykanka, Dinorah), Thomasa (Hamlet), 
Verdiego (Ernani, Trubadur), Wagnera (Tannhäuser, Latający Holender, Rienzi). 
Lubianą formą były fantazje na tematy z oper lub ułożone z nich potpourri, m.in. 
z Carmen Bizeta, Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego, Fausta Gounoda, Pajaców 
Leoncavallo, Aidy Verdiego, Lohengrina Wagnera, Sprzedanej narzeczonej 
Smetany. Wśród utworów chóralnych kompozytorów obcych krakowskie chóry 
śpiewały kompozycje m.in. Abta, Adama, Gounoda, Griega, C. Kreutzera, 
Ławrowskiego, Mendelssohna, Wachnianina, C. M. Webera.

Z muzyki o lżejszym charakterze na parkowych koncertach, zwłaszcza w trakcie 
festynów, uwzględniano modne europejskie tańce, m.in. walce - Josefa Straussa 
Aquarellen Waltz op. 258, Émile’a Waldteufela Tout-Paris op. 240, Henriego 
Litolffa Frascati op. 126, Rudolfa Dellingera Gondellieder Waltzer, galopy Edaurda 
Straussa Weit aus! op. 81 i Józefa Maleczka W powietrzu. Były to również marsze, 
gawoty, mazury, polki i krakowiaki autorstwa muzyków działających w Krakowie 
i w pozostałych ośrodkach Galicji czy na terenie innych zaborów, np. Alfonsa 
Wolfganga Czibulki, Adama Wrońskiego, Józefa Marka, Edmunda Patzke, Jana 
Nepomucena Hocka, Stanisława Niedzielskiego, Władysława Madurowicza, 
Antoniego Langera, Karola Namysłowskiego i in.

Kultywowano też muzykę polską. Prezentowano symfoniczne ustępy lub 
opracowania na orkiestrę arii z oper Moniuszki (Straszny dwór, Halka, Hrabina, 
Verbum nobile), Kurpińskiego (Krakowiacy i Górale, Zamek na Czorsztynie), 
Moniuszki uwerturę koncertową Bajka, fragmenty z jego muzyki teatralnej do 
Witoloraudy J. I. Kraszewskiego, Sonety krymskie, wersje na orkiestrę Poloneza 
elegijnego op. 22 nr 3 Noskowskiego. W repertuarze chórów poza licznymi 
pieśniami Moniuszki, figurowały utwory np. Jana Galla, Stanisława Bursy, 
Zygmunta Noskowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Franciszka Guniewicza, 
Wincentego Studzińskiego, Józefa Sierosławskiego, Bolesława Wallka-
Walewskiego, Adama Münchheimera, Piotra Maszyńskiego oraz opracowania 
ludowych pieśni polskich, słowackich i ukraińskich. Wykonywano orkiestralne 
aranżacje fortepianowych polonezów, walców i mazurków Chopina, fantazje 
oparte na tematach z jego dzieł oraz transkrypcje na chór pieśni czy nawet 
preludiów. Popularne były tzw. wiązanki lub wieńce melodii polskich pieśni 
ludowych i patriotycznych układane na orkiestrę przez m.in. Adama Wrońskiego, 
Jana Nepomucena Hocka, Franciszka Słomkowskiego.

Na koncertach w parkach krakowskich nie tak często grano utwory Władysława 
Żeleńskiego. Najczęściej miało to miejsce w ramach plenerowych koncertów 
Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego (m.in. Ogród Strzelecki 27 VI, 9 IX 1882, 
9 VI 1883; Park Krakowski 8 VI 1895), Chóru Akademickiego (m.in. Park Krakowski, 
3 VI 1886, 7 VII 1888) oraz orkiestry Harmonii (m.in. Park Jordana, 6 V 1906, 7 V 
1912). Orkiestry 40., 60. i 13. pp., pod dyrekcją Edmunda Patzke, Gustava Mahra 
i Jana Nepomucena Hocka wykonywały utwory Żeleńskiego prezentowane 
przez nie również w salach koncertowych, m.in. Poloneza i Mazura, czyli Dwa 
tańce polskie op. 37, Uwerturę z 1857 roku, symfoniczne fragmenty z Goplany, 
muzykę baletową z Konrada Wallenroda 16. Chór Towarzystwa Muzycznego lub 
Akademicki często śpiewały przygotowane przez Żeleńskiego opracowania na 
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chór (lub także z solistą) pieśni Moniuszki, np. Krakowiaczek (Wesół i szczęśliwy 
Krakowiaczek ci ja), Pieśń pochodu Litwinów (Niech wesoło szumi las) oraz Znasz 
li ten kraj 17. 

Zdarzało się, że cała rodzina Żeleńskich była zaangażowania w parkową imprezę 
z muzyką. Miało to miejsce m.in. przy okazji festynu (Park Jordana, niedziela, 
6 V 1906), z którego dochód był przeznaczony na rzecz orkiestry Harmonii, 
której drugą część koncertu pod dyrekcją Jana Górskiego otwierało wykonanie 
Poloneza Żeleńskiego. Sam kompozytor, jego syn Edward Narcyz, synowa – 
żona Stanisława, obok m.in. Lucjana Rydla i Kazimierza Tetmajera, przekazali 
wówczas fanty na festynową loterię18. Architekt i właściciel Krakowskiego 
Warsztatu Witrażów, Stanisław Gabriel Żeleński był jednym z członków 
założycieli Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Krakowskiej Harmonia. Władysław 
jako organizator lub kompozytor często angażował się w krakowskie uroczystości 
o charakterze narodowo-patriotycznym. Wraz z Towarzystwem Muzycznym 
współdziałał m.in. w hucznych krakowskich obchodach 200-setnej rocznicy 
zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Chór męski z towarzyszeniem 
orkiestry miejskiej wykonał wówczas specjalnie napisaną przez Żeleńskiego 
Kantatę (Obległa Wiedeń pogan nawała…) do słów Władysława Ludwika 
Anczyca, wydaną w roku następnym nakładem Gminy Miasta Krakowa. Pod 
dyrekcją kompozytora jej prawykonanie odbyło się 12 września 1883 roku, ok. 
godziny 17:00, na zakończenie uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
Sobieskiego (projekt Karola Zaremby, płaskorzeźba Piusa Welońskiego) na 
Kościele Mariackim. Po raz drugi została ona zaprezentowana tego samego dnia 
w Starym Teatrze, o godz. 18:30, przed spektaklem sztuki W. L. Anczyca Jan III pod 
Wiedniem 19. Po raz trzeci zabrzmiała w Ogrodzie Strzeleckim 13 września 1883 
roku, po godzinie 16:00, ponownie dyrygowana przez kompozytora zaraz po 
odsłonięciu pomnika Króla Jana III Sobieskiego (dłuta Walerego Gadomskiego). 
Kantata znowu wywołała entuzjastyczne na cześć naszego Maestro oklaski 
i okrzyki20. W Krakowie Sobieskiego tablicę i pomnik do dzisiaj możemy podziwiać, 
w Bibliotece Jagiellońskiej mamy sposobność zapoznać się z rękopisem kantaty 
Żeleńskiego (w wersji na głosy solowe, chór i fortepian) datowanym na 21 maja 
1883 roku i pochodzącym ze zbiorów Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, 
a nowe wydanie kantaty (oprac. Szymon Kawalla) ukazało się w bydgoskim 
wydawnictwie Pomorze w 1985 roku. 

W krakowskich prywatnych salonach muzyka rozbrzmiewała przez cały rok, lecz 
latem nie tak często, bo ich właściciele udawali się do swych wiejskich domów lub 
do kurortów. Sezon muzyczny w publicznych krakowskich parkach, jak pisałam, 
trwał od wczesnej wiosny do wczesnej jesieni, ale nie można też zapominać, że 
i zimą pewnego rodzaju przeciwwagą salonów stawały się również ślizgawki, 
gdzie grały orkiestry wojskowe. Upowszechniająca się bowiem od początku 
lat 70. jazda na łyżwach była intensywnie propagowanym sportem, natomiast 
dodatkową zachętą miała być towarzysząca łyżwiarzom muzyka - umilająca 
i niejako wspomagająca ruch na świeżym powietrzu. Taką ofertę przedkładały 
mieszkańcom Krakowa ślizgawki m.in. na Stawie Zwierzynieckim (obecnie Plac 
na Groblach), w Ogrodzie Macewiczów (dawnym Kremera, przy ul. Łobzowskiej, 
obecnie teren klasztoru karmelitanek bosych), w Ogrodzie Potockich na Olszy 
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(obecnie tzw. Stara Olsza, przy ul. Sokołowskiego), przy ul. Karmelickiej vis-à-
vis Zakładu św. Józefa dla osieroconych chłopców (ul. Karmelicka 66), obok 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (przy ul. Kopernika), 
w Parku Krakowskim, przy tzw. Pałacu Zwierzynieckim (Dworku Łowczego 
przy ul. Kościuszki, obecnie siedziba Znaku), na dawnym boisku Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół przy ul. Wolskiej (dzisiaj ul. Piłsudskiego).

Na antypodach muzycznych salonów w Krakowie, w 2. połowie XIX wieku 
i na przełomie nowego stulecia, poza opisanym tu fenomenem muzyki obecnej 
sezonowo w krakowskich parkach - oraz różnymi salami publicznymi, gdzie przez 
większość roku dawano koncerty, w tym tzw. koncerty ludowe (popularne) - 
znalazła się także powszechnie dostępna od października 1879 roku galeria 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w górnych salach Sukiennic. Tam bowiem 
osobom przechadzającym się po wystawie malarstwa oraz widzom uważniej 
oglądającym obrazy w niedzielę, jesienią i zimą w latach 80.-90., towarzyszył 
koncert orkiestry wojskowej. Nie można też zapominać o muzyce umilającej 
śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację spożywane w tzw. mleczarniach, 
bufetach, cukierniach, kawiarniach i restauracjach, a latem w przynależnych do 
nich ogródkach na wolnym powietrzu (przy m.in. lokalu Józefa Tylko na Plantach, 
przy ul. Zwierzynieckiej, noszącego zmienne nazwy - Ogród pod Kopcem 
Kościuszki, Dolina Szwajcarska, Ogród Gościnny pod Kopcem Kościuszki, w letniej 
Mleczarni Eweliny Dobrzyńskiej w Parku Jordana, na Dębnikach w Ogrodzie 
Weneckim prowadzonym przez Emanuela Tilles’a, na Woli Justowskiej w ogrodzie 
restauracji Józefa Masnego). Możliwość posłuchania w tych lokalach, zwłaszcza 
w niedziele i święta, w wykonaniu głównie orkiestr wojskowych, instrumentalnych 
aranżacji różnych melodii operowych i operetkowych, popularnych pieśni 
i piosenek czy tańców, nie była co prawda ofertą skierowaną do melomanów, 
ale propozycją miłej rozrywki, od której nie stronili również bywalcy salonów. 
Z kolei przez restauratorów muzyka na wolnym powietrzu traktowana była jako 
dodatkowa atrakcja, mająca przyciągnąć różnorodną klientelę, podobnie jak 
rzetelna obsługa, bilard czy kręgielnia, smaczne potrawy, marcowe piwo, tokaje, 
wina austriackie, węgierskie, francuskie, reńskie i szampańskie. 

W muzycznych salonach Krakowa i jego okolic do końca wielkiej wojny odbiorcami 
muzyki byli przede wszystkim jej miłośnicy i znawcy, natomiast w krakowskich 
parkach słuchali muzyki – spacerowicze, miłośnicy muzyki i w mniejszym stopniu 
jej znawcy. Tutaj i tutaj preferowano instrumentalną muzykę XIX i początków 
XX wieku, czyli naówczas współczesną oraz opracowania na różne zespoły 
instrumentalne melodii z ulubionych w danym czasie oper, często w formie 
potpourri. Koncerty orkiestr wojskowych uwzględniały też utwory komponowane 
przez ich kapelmistrzów. W salonach śpiewano pieśni i arie operowe czy 
operetkowe autorów polskich i z całej Europy, a w krakowskich parkach 
występowały chóry i preferowano utwory kompozytorów polskich oraz innych 
działających zwłaszcza w monarchii Austro-Węgierskiej. Koncerty w krakowskich 
parkach nie tylko uprzyjemniały przechadzkę, ale wielu mieszkańcom miasta, 
pochodzącym z mniej zamożnych sfer społecznych, dawały możliwość zdobycia 
doświadczeń muzycznych w inny sposób dla nich niedostępnych. Wstęp do 
muzycznych salonów był wolny, ale tylko dla określonych w każdym z nich grup 
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towarzyskich i zawodowych oraz rekomendowanych sporadycznych gości. Kto 
tylko pragnął, słuchał muzyki na Plantach za darmo, a w pozostałych parkach ceny 
wstępu na koncert nie były wygórowane. Te parkowe koncerty przyczyniały się 
do upowszechnienia muzyki, a te w salonach podtrzymywały i wzmagały tradycję 
amatorskiego i profesjonalnego kultywowania muzyki oraz prowadzenia rozmów 
jej poświęconych.
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6 lipca bieżącego roku minęło 180 lat od dnia narodzin Władysława 
Żeleńskiego, zaś już niebawem, 23 stycznia 2021 roku, przeminie 100 lat 
od jego śmierci. Obydwie te rocznice, wraz z nadchodzącym w roku 2018 
stuleciem Polski Odrodzonej, sprawiły, że po wielu latach zapomnienia 
i zapoznania, postać Żeleńskiego zaczęła w końcu skupiać na sobie uwagę 
potomnych.

Nie będziemy tu rozważali wszystkich przyczyn owego zapomnienia, które zresztą 
nie ograniczyło się bynajmniej do osoby i twórczości Żeleńskiego, ale objęło 
niemal całą muzykę polską XIX wieku, od Elsnera do Paderewskiego. O niektórych 
jednak wspomnieć musimy, gdyż inaczej nie sposób pojąć, jak doszło do tego, że 
liczny i chlubiący się wielowiekową tradycją kulturalną naród mógł wyprzeć ze 
świadomości tak znaczną część własnego dorobku. Jak to się stało, że w epoce, 
w której narody Europy tworzyły kanon współczesnego repertuaru, Polska nie 
potrafiła zaoferować światu niczego prócz dzieł Chopina. I na czym właściwie 
polegały zasługi Władysława Żeleńskiego. Może wyjaśni to rzut oka na kondycję 
polskiej kultury muzycznej XIX wieku.

***
Wiadomo, że kondycję tę określała sytuacja ziem polskich i samych Polaków 
pod zaborami. Ale co to oznaczało w praktyce? Otóż po pierwsze - podział 
pomiędzy trzy wojujące nieraz ze sobą mocarstwa, pozbawił polskie ziemie 
wspólnego obiegu kulturowego. Warto uzmysłowić sobie, że na przykład 
Żeleński i Noskowski, jakkolwiek Polacy i bynajmniej nie emigranci, żyli i tworzyli 
w dwóch różnych państwach. Lub to, że aby dostać się ze Lwowa przez Warszawę 
do Poznania, należało przekroczyć dwie granice. Po drugie – owe polskie niegdyś 
ziemie stały się w krótkim czasie trzema, gospodarczo zaniedbanymi prowincjami 
trzech wielkich mocarstw. To, co na ich terenie powstawało pod egidą państwa, 
należało do zaborcy, a wszystko inne pozostawało pod jego kontrolą. Stąd próby 
oparcia niektórych form życia publicznego o obywatelskie stowarzyszenia (np. 
towarzystwa muzyczne w Warszawie, Lwowie, czy Krakowie), o prywatną własność 
ziemiańską (orkiestry hrabiów Polanowskiego, czy Starzeńskiego w okolicach 
Lwowa), czy arystokratyczną (Puławy Czartoryskich, Łańcut Lubomirskich), a także 
o instytucje kościelne (głównie w Wielkopolsce, a także w Warszawie, Krakowie, 
czy Częstochowie). Lecz szlachta i arystokracja stopniowo ubożały, zwłaszcza te 
rody, które nie chciały okazać zaborcy bezwzględnej lojalności i angażowały się 
w ruch narodowy. W miastach zaś niewiele było szybko bogacącej się burżuazji, 
dzięki której tak bujnie rozwijały się w zachodniej Europie banki i teatry, szpitale 
i wydawnictwa, uczelnie i filharmonie, galerie sztuki, muzea i wszystkie właściwe 
rozwiniętym społeczeństwom instytucje życia publicznego. Po trzecie wreszcie 
i wcale nie najmniej ważne – odbiorców sztuki wysokiej nie mieliśmy za wielu. 
Muzyka pełnić miała, w pojęciu inteligencji i mieszczaństwa, funkcje rozrywkowe 
i uświetniające, lub angażować się w wysiłek podtrzymania tożsamości narodu, 
i głównie pod tym kątem była oceniana. Kryteria czysto artystyczne miały 
znaczenie drugorzędne. 

Wydawałoby się, że w takich warunkach nie może zaistnieć żadna ważka kultura 
muzyczna, gdyż żaden z jej trzech filarów, jakimi są twórczość, wykonawstwo 
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i szkolnictwo muzyczne, nie miał na ziemiach polskich w XIX wieku realnego 
oparcia. Jakże bowiem komponować symfonie i opery, gdy brak wydawnictw, które 
zdolne byłyby wysztychować partie orkiestrowe, czy wokalne, o wydrukowaniu 
partytur nie wspominając? A jeśli nawet by się to udało uczynić ogromnym 
kosztem za granicą, to gdzie na ziemiach polskich znaleźć zespół, który mógłby 
dzieło przyzwoicie wykonać? Ale wyobraźmy sobie, że i tego udałoby się dopiąć 
– jak liczna publiczność przyjdzie na koncert? Jaki będzie z tego dochód? Czy 
raczej - ile wyniesie strata? Adam Münchheimer, kompozytor oper zwany kiedyś 
polskim Meyerbeerem, próbował w 60 latach XIX wieku zorganizować w Operze 
Warszawskiej cykl comiesięcznych, abonamentowych koncertów symfonicznych – 
rzecz, którą z powodzeniem w Pradze praktykował Bedřich Smetana. Nic z tego! 
Po roku zaledwie eksperymentu zaniechano. Koncerta są nudne – zanotował 
w dzienniku któryś z nielicznych słuchaczy. W roku 1857 wykonano w Warszawie 
po raz pierwszy całość II Symfonii Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego (1807-1867), 
nagrodzonej na konkursie w Wiedniu w 1834 roku i tam w 1836 prawykonanej. 
Kompozytor czekał na to wydarzenie – bagatela – 21 lat. Jego dzieło – pierwsza na 
świecie symfonia w stylu narodowym – mało kogo już wówczas obchodziła. Czy 
można się dziwić, że Józef Nowakowski (1800-1865), absolwent pierwszego rocznika 
klasy kompozycji Józefa Elsnera w Konserwatorium Warszawskim, jeszcze w czasie 
studiów publicznie wyróżniany przez Stanisława Staszica za postępy, za swoje 
dwie symfonie, cztery uwertury i Koncert klarnetowy, skończył jako kompozytor 
pieśni i drobiazgów fortepianowych? Zresztą one właśnie przetrwały, bo działające 
wówczas w Warszawie oficyny, a raczej oficynki muzyczne, były w stanie je wydać. 
Tamte zaś dzieła pozostały w rękopisie – i spłonęły w Powstaniu Warszawskim lub 
przepadły wcześniej. W podobnych przypadkach polscy historycy muzyki zwykli 
się pocieszać, że nic strasznego się nie stało, bo owe zaginione kompozycje były 
zapewne i tak bez wartości. To przeświadczenie hamowało wszelkie poszukiwania 
i dociekania prawdy, a nasza wiedza o polskiej muzyce XIX wieku pozostawała 
niepełna i wypaczona.

***
Dziś już jednak wiemy, że mimo tak wielu przeciwności, muzyka polska XIX wieku 
poza Chopinem i Moniuszką nie tylko istniała, ale reprezentowana była przez 
wszystkie gatunki znane muzyce europejskiej tego okresu. Oznacza to, że polscy 
kompozytorzy, działający zarówno na ziemiach polskich, jak i na emigracji, tworzyli 
opery i oratoria, kantaty i msze, pieśni na chór a cappella i pieśni solowe, symfonie, 
koncerty i uwertury, kwartety smyczkowe, tria fortepianowe i wiele innych dzieł 
kameralnych na różne składy, sonaty na instrumenty solo z towarzyszeniem 
fortepianu, sonaty fortepianowe i wszelkie inne formy przeznaczone na ten 
instrument. Jest natomiast tragiczną prawdą, że większość z tych dzieł, nie 
wydana, przepadła wskutek wojen i innych klęsk dziejowych, a czasem tylko 
wskutek zaniedbań, lub też nie rozpoznana spoczywa w zakamarkach bibliotek 
Polski i Europy...

Wiemy dziś również, że mimo nadzwyczaj niesprzyjających warunków, 
wykonawstwo muzyczne na ziemiach polskich okresu zaborów bynajmniej nie 
zamarło. Chodzi nie tylko o wybitnych solistów-wirtuozów słynnych na cały świat, 
jak Karol Lipiński, Henryk Wieniawski i jego brat Józef, czy nieco później Ignacy 
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Paderewski, lecz również o kameralistów występujących w wielkomiejskich 
salonach, o zespoły chóralne i orkiestrowe, tworzone w ramach towarzystw 
muzycznych, zwykle upadające po sezonie, czy dwóch, i wciąż na nowo 
odbudowywane, zasilane – jak w Krakowie – muzykami stacjonujących wojsk, 
lub subwencjonowane przez... dyrektora, jak to czynił Noskowski w Warszawie, 
który sam dwukrotnie takie orkiestry powoływał.

Wiemy też, że czyniono wszystko, co możliwe, aby stworzyć na ziemiach 
polskich system szkolnictwa muzycznego. Wymagało to pomocy ze strony 
zaborczych państw. Dziś nie brzmi to dobrze, ale wówczas alternatywy nie było. 
Konserwatorium Warszawskie, uruchomione w 1821 roku przez Józefa Elsnera 
(1769-1854), było nie tylko czwartym w kolejności powstania konserwatorium 
w Europie (po paryskim, wiedeńskim i praskim), ale też najnowocześniejszym, gdyż 
klasy teorii muzyki i kompozycji afiliowane były przy Uniwersytecie Warszawskim, 
co nadawało absolwentom status ukończenia szkoły wyższej. Wychowankowie 
Elsnera – w liczbie kilkunastu – stali się pierwszą w Europie narodową szkołą 
kompozytorską. Szkoda, że prócz Chopina, twórczość żadnego z nich nie jest 
szerzej znana. Po wybuchu Powstania Listopadowego Konserwatorium zostało 
ukazem carskim zamknięte, lecz w 1861 roku absolwenci uczelni doprowadzili do 
otwarcia w Warszawie Instytutu Muzycznego. Powstałe w 1838 roku Galicyjskie 
Towarzystwo Muzyczne we Lwowie otworzyło w 1870 własne Konserwatorium, 
wcześniej jednak, bo pod koniec 1838 roku w Krakowie przybyły z Włoch Franciszek 
Mirecki założył Szkołę Śpiewu Dramatycznego z wydziałem instrumentalnym, 
kierowanym przez wybitnego organistę Wincentego Gorączkiewicza. 
Przekształcona w 1841 w Szkołę i Bursę Muzyczną, afiliowana przy krakowskim 
Instytucie Technicznym, stała się pierwszą publiczną i zarazem świecką placówką 
szkolnictwa muzycznego w Krakowie. To jej tradycje przejęła Szkoła Towarzystwa 
Muzycznego, a następnie krakowskie Konserwatorium. Tu jednak musimy 
nareszcie wrócić do postaci Władysława Żeleńskiego, bez którego determinacji 
ta ostatnia instytucja mogłaby wcale nie powstać.

***
Wszystko, co napisaliśmy powyżej, napisaliśmy po to, aby wykazać, że Władysław 
Żeleński był – jako polski kompozytor działający w danym miejscu i czasie – 
postacią bardo typową. Podobnie jak większość ówczesnych polskich twórców, 
starał się zdobyć jak najrozleglejsze wykształcenie muzyczne i przywiązywał 
doń wielką wagę. Podobnie jak oni – tworzył niemal we wszystkich gatunkach 
muzycznych, zdając sobie sprawę z nikłych szans na wykonanie bardziej 
ambitnych dzieł na wielką obsadę. Podobnie jak oni również starał się tworzyć 
instytucje muzyczne, redagował ich projekty, organizował koncerty, występował 
jako pianista-kameralista i akompaniator, pisał recenzje, toczył homeryckie boje 
z niektórymi działaczami o wąskich horyzontach, wreszcie zaś uczył, uczył i jeszcze 
raz uczył niestrudzenie przez większą część swego życia aż do śmierci. A na koniec 
– w sposób również jakże typowy – podzielił los swych nauczycieli, kolegów 
i uczniów. Pozostał bowiem niedoceniony i zapomniany, choć doświadczył 
również sukcesów i cieszył się powszechnym szacunkiem. Prześledźmy zatem 
główne dziedziny jego działalności.
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***
Powiedzieliśmy, że Władysław Żeleński był postacią typową. Nie znaczy to 
jednak, że przeciętną. Miał autentyczny, wybitny talent muzyczny, który wszelako 
w starym rodzie Żeleńskich z Żelanki herbu Ciołek, był czymś nowym. Żeleńscy 
bowiem, od połowy XVI wieku zamieszkali w Łucjanowicach (dziś Łuczanowice) 
koło Krakowa, pełnili różne zaszczytne urzędy, niezbyt jednak eksponowane, 
gdyż byli arianami, później zaś wyznawcami kalwinizmu. Nie uniknęli też 
prześladowań. Od połowy XVII wieku część rodu przeniosła się w okolice 
Bochni, do Grodkowic i Brzezia. Żeleńscy uchodzili za znakomitych gospodarzy, 
nie bogacili się jednak nad miarę i nie żyli ponad stan. Dziadek kompozytora, 
Andrzej Paweł Samuel Żeleński pojął za żonę Józefę de Dahlke, która była córką 
słynnej z urody Estery Linowskiej, ozdoby obiadów czwartkowych i generała 
wojsk koronnych Ferdynanda Krzysztofa Dahlke, który z upodobaniem uprawiał 
malarstwo pejzażowe. Kto wie, czy nie tą drogą przeniknęły do rodu Żeleńskich 
skłonności artystyczne. W każdym razie już ojciec Władysława, Marcjan Żeleński, 
był utalentowanym pianistą-amatorem, próbującym sił w kompozycji. On też, 
pod wpływem matki, przeszedł na katolicyzm, jako gorący patriota wziął udział 
w Powstaniu Listopadowym, a powróciwszy do domu odznaczony krzyżem Virtuti 
Militari, ożenił się z Kamilą Russocką i objął dobra grodkowickie. W Grodkowicach 
przyszło na świat ich pięcioro dzieci, wśród nich 6 lipca 1837 roku Władysław 
Marcjan Mikołaj Żeleński – późniejszy kompozytor.

Ale nie było dane Marcjanowi i jego rodzinie pędzić spokojnego żywota we 
własnych dobrach. Grodkowicki dziedzic był wtajemniczony w przygotowania 
do antyaustriackiego powstania, którego idea była bardzo popularna wśród 
szlachty. Chcąc uprzedzić jego wybuch władze rozpuściły wśród włościan plotkę, 
że szlachta po to się zbroi, by ich wymordować, a starosta tarnowski Joseph Breinl 
von Wallerstein wyznaczył nagrody za każdego zabitego szlachcica. Tak zaczęła się 
rabacja chłopska zwana także rzezią galicyjską. 23 lutego 1846 roku dotarła ona do 
Grodkowic. Marcjan Żeleński został okrutnie zamordowany. Pani Kamila z dziećmi 
wyprowadziła się do Krakowa. Dopiero po latach Stanisław Żeleński, starszy brat 
Władysława, objął na powrót grodkowickie dobra.

***
W Krakowie Władysław Żeleński podjął naukę szkolną. W 1850 wstąpił do 
Gimnazjum św. Anny - taką nazwę za austriackich czasów nosiło słynne 
kolegium Nowodworskiego. Pobierał też lekcje gry fortepianowej u Kazimierza 
Wojciechowskiego, a od 1854, u Jana Germasza (1795-1867), Czecha z pocho-
dzenia, słusznie uważanego za najlepszego wówczas pianistę i pedagoga   
w Krakowie. Odbył również dwie wycieczki do Wiednia, gdzie był na 
przedstawieniach Wesela Figara i Don Giovanniego Mozarta, wysłuchał jego 
Requiem i Symfonii g-moll, a w końcu miał okazję być na jednej z czołowych 
romantycznych oper – na Robercie Diable Meyerbeera. Wkrótce potem został 
uczniem wspomnianego już Franciszka Mireckiego (1791-1862), świetnego 
kompozytora, znawcy opery, jakich mało, autorytetu zarówno w dziedzinie 
śpiewu, dykcji i emisji głosu (uczył Helenę Modrzejewską), jak i instrumentacji. 
Pod jego kierunkiem skomponował Uwerturę na orkiestrę, którą poprowadził 
z orkiestrą Szkoły i Bursy Muzycznej na popisie uczniów tej placówki   
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29 lipca 1857 roku. Był to jego publiczny debiut jako kompozytora i dyrygenta. 
Uwertura zaginęła, podobnie jak szereg innych kompozycji napisanych 
pod okiem Mireckiego. Ocalała tylko I Sonata fortepianowa op. 5, którą 
w 1859 wysztychowała w Mediolanie oficyna Ricordich, z dawna zaprzyjaźniona 
z Mireckim. Oto dlaczego należy drukować dzieła muzyczne.

***
Jeszcze w 1857 podjął Żeleński studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ale dwa lata później, wkrótce po swym debiutanckim koncercie, wyjechał do Pragi, 
by w 1862 uwieńczyć je doktoratem na Uniwersytecie Karola. Prawdziwą przyczyną 
wyjazdu była jednak chęć pogłębienia umiejętności jako pianisty i kompozytora. 
Zapisał się więc na lekcje u Alexandra Dreyschocka, u którego studia pianistyczne 
odbywał wcześniej jego starszy brat – Stanisław. Dwuletnie studia kompozycji 
i teorii muzyki podjął w Instytucie Muzyki Kościelnej (Ústav pro církevní hudbu), 
zwanym Szkołą Organową, gdyż kształciła ona głównie organistów kościelnych. 
Lecz jej rektor, Josef Krejči, mistrz kontrapunktu, bardzo dbał o wysoki poziom 
nauczania. Właśnie mury uczelni opuścił jego najwybitniejszy uczeń, Antonín 
Dvořák, który żadnej już później nauki nie potrzebował. Żeleński dokonał 
naprawdę dobrego wyboru. W Pradze spędził zresztą całe sześć lat z niewielkimi 
przerwami, podczas których wyjeżdżał to do Lipska i Drezna, gdzie poznał Karola 
Lipińskiego i zaznajomił się z operami Glucka, którymi się zachwycił, to znów do 
Wiednia, gdzie zaprzyjaźnił się z Arturem Grottgerem i był na Tannhauserze oraz 
Lohengrinie Wagnera. W 1860 odbył wycieczkę w Tatry, ale nie znamy jej trasy. 
Zaowocowała później znaną uwerturą. W samej stolicy Czech też nie próżnował, 
ale nie wtopił się w miejscowe środowisko. Przebywał głównie wśród Polaków. 
Mimo to został zauważony jako kompozytor. Stworzył wówczas m.in. Pieśni 
z rękopisu królowodworskiego, Sekstet op. 9, dziś zaginiony, nawiązał kontakty 
z wydawcami, wówczas też powstał projekt opery Konrad Wallenrod, nad którą 
pracował kilkanaście lat. W Pradze dojrzewał, stawał się artystą. Szkoda, że z jego 
pobytu w tym mieście zachowało się tak mało istotnych relacji.

Ostatni etap studiów Żeleńskiego miał miejsce w Paryżu, dokąd udał się on pod 
koniec 1866 roku. Podjął naukę kompozycji w konserwatorium pod kierunkiem 
Napoleona Henri Rebera, ale wkrótce z niej zrezygnował i blisko 3 lata uczęszczał 
na prywatne lekcje do Bertholda Damckego, zajętego pracą nad wydaniami 
oper uwielbianego przezeń Glucka. W tym czasie napisał uwerturę koncertową, 
czy też raczej „obraz charakterystyczny” W Tatrach, być może też II Sonatę 
fortepianową op. 20, nie wiemy jednak, czy w tych kwestiach konsultował się 
z Damckem. Tu też po raz ostatni spotkał się z Grottgerem, który pozostawił jego 
piękny portret. W końcu uznał swą edukację muzyczną za zakończoną i z końcem 
roku 1870 powrócił do Krakowa.

***
Życie muzyczne w Krakowie miało swą specyfikę. Zdarzały się wprawdzie 
gościnne występy szarlatanów i muzycznych cyrkowców, jak Cavaliere Felice 
Calderazzi, profesor i koncercista na szklankach, od czasu do czasu jednak dawali 
się tu słyszeć znakomici artyści, jak Józef Wieniawski i Maurycy Rosenthal. 
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Działało też w Krakowie grono osób fachowych i szczerze oddanych sztuce, ze 
znakomitą pianistką, uczennicą Chopina, księżną Marceliną Czartoryską na czele. 
Do grona tego należał Kazimierz Hofman - pianista, kompozytor i dyrygent, Jan 
Nepomucen Hock - skrzypek i dyrygent, kapelmistrz stacjonujących w Krakowie 
pułków piechoty, Antoni Vopalka i Stanisław Niedzielski - dyrygenci, dyrektorzy 
Towarzystwa Muzycznego, Władysław Emil Śmietański - wybitny pianista, 
Stanisław Taborowski - skrzypek, Maria Mecenseffy – śpiewaczka, i wielu 
innych, których nie sposób wymienić. Władysław Żeleński z miejsca rzucił się 
w wir muzycznych wydarzeń, wziął udział w kilku koncertach, a 30 stycznia 1871 
dał w sali teatru własny koncert kompozytorski z udziałem m. in. K. Hofmana,                     
J. N. Hocka i M. Mecenseffy, na którym zaprezentował obraz charakterystyczny 
W Tatrach, kilka utworów chóralnych, fortepianowych i pieśni. Dochód 
przeznaczył na restaurację Sukiennic. Ale jeszcze w tym samym roku znalazł się 
w Warszawie, przypuszczalnie ściągnięty przez Stanisława Moniuszkę, po którego 
niespodziewanej śmierci w 1872 objął klasę kontrapunktu i harmonii w Instytucie 
Muzycznym. Zainstalował się tu na dłużej, ożenił się z Wandą Grabowską, tu 
przyszli na świat jego synowie – Stanisław Gabriel, Tadeusz Kamil (znany jako 
Boy) i Edward Narcyz – on sam zaś zaczął odgrywać coraz większą rolę w życiu 
muzycznym Warszawy jako kompozytor, pedagog i krytyk muzyczny. W 1878 
został dyrektorem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, ale gdy jego plany 
założenia w Warszawie stałej orkiestry i chóru spaliły na panewce, podał się 
do dymisji, zaproponował na swe miejsce Zygmunta Noskowskiego, i w 1881 
powrócił na stałe do Krakowa, za którym w gruncie rzeczy bardzo tęsknił, i dokąd 
już od paru lat wyjeżdżał z koncertami kompozytorskimi, przywożąc m. in. swą 
I Symfonię, ukończoną jeszcze w 1872 roku. Tak rozpoczął się ostatni, najdłuższy, 
najtrudniejszy i najbardziej owocny rozdział w życiu i twórczości Władysława 
Żeleńskiego.

***
Porzućmy teraz chronologiczny opia wydarzeń (choć padnie tu jeszcze wiele dat), 
a skupmy się na tym, co w dorobku Żeleńskiego najważniejsze – na kompozycji 
i na działalności jako organizatora i pedagoga.

Opuszczając Warszawę był już Żeleński po czterdziestce, ale jego teka 
kompozytorska nie należała do szczególnie wypchanych. Symfonia, uwertura, 
dwa kwartety smyczkowe, dwie sonaty i parę miniatur fortepianowych, trochę 
utworów chóralnych i około 40 pieśni solowych – wszystko to świadczyło 
o wszechstronności twórcy, ale też wskazywało, że nie wszedł on dotąd – 
może poza pieśniami – na swoją własną, szeroką drogę rozwoju artystycznego. 
Marzeniem bowiem Żeleńskiego była opera. I zdaje się, że krótki wypad do 
Pragi w roku 1880 umocnił go w postanowieniu ukończenia dzieła, które przed 
kilkunastu laty w tym pięknym mieście obmyślał.

Dziełem tym był Konrad Wallenrod. Parę fragmentów skreślonych w Pradze, 
i później, w latach warszawskich, czekało na ciąg dalszy. Na nowym miejscu, 
w Krakowie, Żeleński zabrał się do pracy. Autorami libretta, opartego na 
mickiewiczowskim poemacie, byli Zygmunt Sarnecki i Władysław Noskowski – 
obaj ludzie teatru. W 1884 opera była gotowa. Jej premiera 26 lutego 1885 we 
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Lwowie okazała się wielkim sukcesem. Latem tego samego roku zespół Opery 
Lwowskiej wystawił Konrada Wallenroda w Krakowie dwunastokrotnie, co 
było w tutejszych warunkach zupełnym ewenementem i ogromnie podniosło 
autorytet Żeleńskiego, starającego się wówczas o uruchomienie w Krakowie 
Konserwatorium. Była to pierwsza od dłuższego czasu polska opera podejmująca 
temat tak ważki, oparty na arcydziele literatury narodowej i napisana przez 
twórcę, który tematowi temu mógł stawić czoła. Wiemy, że o Konradzie 
Wallenrodzie myślał Franciszek Mirecki jeszcze we Włoszech będąc i spotykając 
się z Mickiewiczem. Muzykę do scenicznej adaptacji Konrada Wallenroda 
ukończył też częściowo Ignacy Feliks Dobrzyński. Dopiero jednak Żeleńskiemu 
udało się rzecz zrealizować w pełni. Nie było to łatwe. 4-aktowe dzieło w typie 
grand opéra ma tylko jedną, za to niezwykle odpowiedzialną partię żeńską – 
rolę Aldony, co przynajmniej teoretycznie jest wbrew oczekiwaniom publiczności 
i stawia również wyzwania inscenizatorom. Żeleński poradził sobie z tym głęboko 
kontrastując sceny, które jednak przepływają w sposób naturalny, zachowując 
jednocześnie klimat pewnej surowości. Całość ujęta jest w luźny system 
motywów przewodnich. Warto dodać, że Konrad Wallenrod został w Krakowie 
uroczyście wznowiony 15 lipca 1910 roku z okazji obchodów 500-lecia zwycięstwa 
pod Grunwaldem i odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego. Ewenementem 
o historycznym znaczeniu było to, że w tej uroczystości prym wiedli trzej polscy 
kompozytorzy: Ignacy Jan Paderewski, fundator pomnika, Feliks Nowowiejski – 
autor Roty i Władysław Żeleński – twórca tematycznie związanej z wydarzeniem 
wielkiej opery.

Sukces Konrada Wallenroda dowiódł, że opera, której twórcy sięgają do 
skarbnicy literatury narodowej, może liczyć na dobre przyjęcie publiczności. Już 
więc w 1886 Żeleński wziął na warsztat Balladynę Słowackiego. O libretto zwrócił 
się do Ludomiła Germana, który dość swobodnie podszedł do pierwowzoru, 
na drugi plan sprowadzając zbrodnię Balladyny, rozbudowując za to wątki 
poboczne, przede wszystkim zaś eksponując rolę Goplany, od której imienia 
opera ostatecznie wzięła swój tytuł. Tak powstała 3-aktowa baśń usytuowana na 
pograniczu świata fantastycznego i realnego, przy czym oba światy zostały przez 
kompozytora bardzo starannie scharakteryzowane i wewnętrznie zróżnicowane. 
Elfy, rycerze, duchy, wieśniacy – cały ten środowiskowy chaos opanował Żeleński 
dzięki wyrafinowanym środkom kolorystycznym, fakturalnym i znakomitemu 
wyczuciu efektów wokalnych, a także dzięki oparciu dramaturgii utworu na 
dialogach. Konstruując sceny ludowe konsultował się z Oskarem Kolbergiem. 
W efekcie stworzył prawdziwą, polską operę romantyczną, która przez całe lata 
opierała się zapomnieniu, a i dziś jest w stanie przemówić do publiczności tak, jak 
podczas swej premiery w Krakowie, 23 lipca 1897 roku i entuzjastycznie przyjętych 
przedstawień we Lwowie i w Warszawie. Należy żałować, że z niewiadomych 
przyczyn nie doszło do planowanego wystawienia Goplany w Pradze (mimo 
zakupienia przez Národni Divadlo materiałów nutowych i wydrukowania libretta 
w języku czeskim), gdyż to właśnie dzieło Żeleńskiego, bardziej niż jakiekolwiek 
inne, miało w swoim czasie szanse na zdobycie scen europejskich.

4 października 1900 roku miała miejsce we Lwowie premiera kolejnego 
scenicznego dzieła Żeleńskiego – 2-aktowej opery Janek, również do libretta 



103

Maciej Negrey / Władysław Żeleński 1837-1921

Germana. Spotkała się ona z dobrym przyjęciem, aczkolwiek przyniosła – 
zwłaszcza po Goplanie – pewne zaskoczenie. Oparta na prawdziwym ponoć 
wydarzeniu, dość wiernie odzwierciedlająca życie i obyczaje górali podhalańskich, 
oszczędna w obsadzie i formie, może aspirować do miana pierwszej polskiej 
opery werystycznej. Żeleński, który nie miał szczególnego upodobania do 
muzyki ludowej, ponownie okazał swą sumienność studiując melodie góralskie. 
cytując kilka z nich i komponując parę fragmentów na ich wzór, z zachowaniem 
specyficznych właściwości skalowych i rytmicznych, co we wcześniejszych 
próbach stylizacji muzyki góralskiej – także samego Żeleńskiego – nie miało 
właściwie miejsca. 

Ostatnią operą Żeleńskiego była Stara baśń do libretta Aleksandra Bandrowskiego, 
które ten znakomity tenor osnuł na bardzo niegdyś popularnej powieści Józefa 
Ignacego Kraszewskiego pod tym samym tytułem, a podejmującej mitologiczny 
wątek rywalizacji pomiędzy rodami Popiela i Piasta w przedhistorycznej Polsce. 
Było to libretto inne od tych, z którymi Żeleński miał dotąd do czynienia – napisane 
prozą i niemal pozbawione tradycyjnych, zamkniętych numerów. Mimo to 
zafascynowało kompozytora, odznaczało się bowiem konsekwencją i ciągłością, 
zawierało patriotyczne przesłanie i nieco fantastyki obecnej w tajemniczych 
siłach przyrody. Żeleński oswajał się z nim kilka lat zanim w 1906 ukończył 
dużych rozmiarów 4-aktowe dzieło odznaczające się symfonicznym rozmachem, 
bardzo przemyślaną instrumentacją i zaawansowaną harmoniką, wykorzystującą 
m.in. struktury całotonowe. Całość wykazuje pokrewieństwo z Libuszą Bedřicha 
Smetany, zwłaszcza w finałowej apoteozie, będącej sceną powołania Piasta na 
tron. Stara baśń wystawiona została 14 marca 1907 we Lwowie i odniosła olbrzymi 
sukces, który zawdzięczała także Aleksandrowi Bandrowskiemu w eksponowanej 
partii Domana. Sukces ten zbiegł się z obchodami 70-ych urodzin kompozytora. 
Nie okazał się on jednak trwały. Już w latach międzywojennych zapomniano 
o operach Żeleńskiego z wyjątkiem Goplany. Wprawdzie w podręcznikach ich 
autor figurował nadal jako największy polski kompozytor operowy po Moniuszce, 
ale były to tylko puste słowa.

Podobne znaczenie przypisywano od zawsze pieśniarskiej twórczości 
Żeleńskiego, pochodzącej z lat 1857-1911. Nie jest ona specjalnie obfita, liczy 
około 90 pozycji, wśród których bardzo niewiele jest prostych piosnek, masowo 
produkowanych w tamtych czasach. Taką szlachetną piosnką jest Czarna sukienka 
do słów Konstantego Gaszyńskiego, powszechnie śpiewana po upadku Powstania 
styczniowego, a nawiązująca do obyczaju przywdziewania żałoby przez polskie 
kobiety, zwłaszcza szlachcianki, w trudnych dla narodu chwilach. Ogromna 
większość pieśni Żeleńskiego ma jednak charakter artystyczny, niemal wszystkie 
też powstały do tekstów polskich poetów: A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego,                 
A. Asnyka, S. Garczyńskiego, T. Lenartowicza, Mirona, A. E. Odyńca, K. Przerwy-
Tetmajera, L. Rydla, Wł. Syrokomli, M. Wolskiej, T. Wodzickiej, B. Zaleskiego czy 
N. Żmichowskiej. Wyróżniają się zwłaszcza zbiory 5 pieśni do słów Zygmunta 
Krasińskiego z ok. 1881 roku i 9 pieśni do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
(po 1891). Trzeba też wspomnieć o Pieśniach Gabryelli op. 25 do słów Narcyzy 
Żmichowskiej, przyjaciółki żony Żeleńskiego. Tylko w trzech przypadkach mamy 
do czynienia z polskimi przekładami obcych poetów. Wymienić tu należy 
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Pieśni z rękopisu królowodworskiego do słów Vaclava Hanki w przekładzie 
L. Siemieńskiego, napisane jeszcze w Pradze około 1862 roku. Ważną cechą 
wszystkich niemal pieśni Żeleńskiego jest podporządkowanie tekstu strukturze 
muzycznej, co w czasach, gdy większość kompozytorów wysnuwała formę 
muzyczną z konstrukcji i ekspresji słowa poetyckiego, było osobliwością.

Pozostała część twórczości Żeleńskiego przedstawia obecnie zbiór dość 
chaotyczny. Liczne pieśni chóralne oraz kantaty na chór, solistów i orkiestrę - 
zwykle okolicznościowe, co nie przesądza o ich wartości – wyszły z repertuaru 
wraz z upadkiem towarzystw chóralnych. Od czasu do czasu dowiadujemy się 
jednak o odnalezieniu jakiejś kompozycji w tym gatunku. Niezbyt liczna twórczość 
symfoniczna już dawno doznała wielkiego uszczerbku wskutek zaginięcia obu 
symfonii. Z I Symfonii, której prawykonanie miało miejsce w Warszawie 19 
kwietnia 1872, ocalała część wolna, Andante sostenuto, wydana u Kistnera 
w Lipsku ok. 1884 roku jako Trauerklange. Elegischer Andante. W naszych czasach 
nie była ona wykonana. Nie wiadomo, co się stało z rękopisem całości dzieła, nikt 
bowiem nie ustalił, jaki los spotkał spuściznę po kompozytorze, której jedynie 
niewielkie fragmenty zachowały się w bibliotekach. Przepadła również II Symfonia 
Żeleńskiego, napisana ok. 1912 roku i wykonana w Warszawie. Także i tym dziełem 
nie zainteresował się nikt w latach międzywojennych. Prawdopodobnie jego 
rękopis spłonął wraz ze zbiorami Filharmonii Warszawskiej. Tylko dzięki wydaniu 
partytury u wzmiankowanego wyżej Kistnera ocalał jedyny szerzej znany utwór 
orkiestrowy Żeleńskiego – obraz symfoniczny W Tatrach, powstały pod wrażeniem 
wycieczki, jaką odbył kompozytor w roku 1860. Jest to wprawdzie utwór nieco 
akademicki i konwencjonalny w formie, ale co do efektu dźwiękowego świetny, 
napisany ze znawstwem instrumentacji, odznaczający się plastycznymi tematami 
i doskonałym fugatem w przetworzeniu. Tym bardziej należy żałować zaginięcia 
obydwu symfonii. Zachował się natomiast prawdopodobnie ostatni symfoniczny 
utwór Żeleńskiego – Koncert fortepianowy Es-dur op. 60 z roku 1903, o kapryśnej 
narracji, interesującej harmonii i wspaniałej fakturze pianistycznej. 

Mało rozpoznana jest twórczość fortepianowa Żeleńskiego; obydwie sonaty 
wydał ostatnio prof. Marek Szlezer z Akademii Muzycznej w Krakowie. Niezmienną 
popularnością cieszy się zbiór 25 Preludiów op. 38 powstały w 1881 roku. 
Stosunkowo dobrze na tle innych działów twórczości Żeleńskiego przedstawia się 
znajomość jego kameralistyki, większość kompozycji została bowiem wydana za 
życia kompozytora. Obydwa późniejsze kwartety smyczkowe (dwa sprzed 1859 
roku zaginęły, podobnie jak wspomniany już Sekstet op. 9) wymagają jeszcze 
studiów interpretacyjnych, wykonywane bywa Trio fortepianowe op. 22 i Sonata 
na skrzypce i fortepian op. 30 (II Sonata z 1917 roku zaginęła). Szczególne znaczenie 
posiada jednak Kwartet fortepianowy c-moll op. 61, napisany w 1904 lub 1909 
roku, w każdym razie w bezpośredniej bliskości Koncertu fortepianowego i Starej 
baśni. Ze znanych dzieł Żeleńskiego utrzymanych w wielkiej formie cyklicznej jest 
to dzieło najznakomitsze, najpełniejsze, niezmiernie dojrzałe, wyważone i pełne 
głębokie ekspresji. Zyskało też ostatnio duże powodzenie wśród wykonawców, 
zwłaszcza młodych, których na szczęście nie interesują opinie na temat 
konserwatyzmu Żeleńskiego, zależności jego stylu od muzyki Mendelssohna, czy 
Brahmsa, i wynikającego stąd jakoby niewielkiego znaczenia jego dzieł. 



105

Maciej Negrey / Władysław Żeleński 1837-1921

***
Ocena twórczości Żeleńskiego w polskim piśmiennictwie muzykologicznym 
nie zawsze była pochlebna, nigdy jednak nie kwestionowano jego zasług jako 
organizatora życia muzycznego w Krakowie. Niewątpliwie Żeleński powrócił 
tu nieco zdegustowany stosunkami panującymi w Warszawie i zrażony 
niepowodzeniami, jakie go spotkały na stanowisku dyrektora Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego. Z tym większą energią przystąpił do działania 
w mieście swojej młodości.

1 września 1881 roku objął Żeleński obowiązki profesora harmonii i kontrapunktu 
w Szkole Muzycznej Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Placówka ta była 
w prostej linii spadkobierczynią dobrze mu znanej Szkoły i Bursy Muzycznej 
założonej przez Franciszka Mireckiego. Żeleński doskonale jednak zdawał 
sobie sprawę, że dla Krakowa, który za sprawą Józefa Dietla rozpoczął powrót 
do grona metropolii, jest to zbyt mało. Jego ideą było umożliwienie podjęcia 
nauki muzyki przez młodzież, która po latach zastoju ponownie zaczęła napływać 
do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już 23 XII 1881 opublikował w krakowskim 
Czasie artykuł, w którym przedstawił projekt utworzenia w Krakowie stałej 
orkiestry, opery oraz uczelni muzycznej. Do realizacji dwóch pierwszych 
postulatów wówczas nie doszło, gdyż Kraków dysponował prowizorycznymi, 
a więc szczególnie trwałymi rozwiązaniami: występami orkiestr stacjonujących 
tu pułków piechoty oraz corocznymi letnimi wizytami zespołu Opery Lwowskiej 
z wartościowym repertuarem. Nowoczesnej placówki dydaktycznej wszakże nic 
nie mogło zastąpić.

W starania o utworzenie Konserwatorium zaangażowani byli prócz Żeleńskiego 
także Stanisław Niedzielski, prezes Towarzystwa Muzycznego, Stanisław 
Tomkowicz, historyk sztuki, konserwator zabytków, publicysta i redaktor Czasu 
oraz niezawodna księżna Marcelina Czartoryska. Przedzieranie się przez gąszcz 
przepisów i obłaskawianie służbistych austriackich urzędników trwało siedem 
lat, w trakcie których urósł ogromnie autorytet Żeleńskiego jako uczestnika 
koncertów na szczytne cele społeczne i kompozytora opery Konrad Wallenrod, 
o której krakowskim sukcesie wspominaliśmy wyżej. Wreszcie 1 lutego 1888 roku 
Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie zostało otwarte, a na 
jego czele stanął Władysław Żeleński, który funkcję dyrektora pełnił do końca 
życia przez 33 lata.

Utrzymanie działalności tej placówki okazało się rzeczą daleko trudniejszą niż 
jej założenie. Jedną z przyczyn były narastające z czasem sprzeczności pomiędzy 
Konserwatorium a Towarzystwem, gdyż uczelnia rozwijała się znacznie bardziej 
dynamicznie niż jej macierzysta instancja, która zaczęła pochłaniać wypracowane 
przez Konserwatorium środki. Tymczasem Żeleński bardzo dbał o zapewnienie 
uczelni jak najlepszych sił pedagogicznych, angażując takich artystów jak 
B. Domaniewski, J. Drozdowski, S. Eisenberger czy J. Lalewicz. Sam prowadził 
klasę teorii muzyki, gry organowej i niekiedy wyższy kurs gry fortepianowej, 
a także zajęcia z tzw. rozszerzonej harmonii, będące właściwie propedeutyką 
kompozycji. Jego uczniami byli m. in. Henryk Opieński, Roman Statkowski, 
Zygmunt Stojowski i Felicjan Szopski – kolejne pokolenie zapomnianych 
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polskich twórców. Do listy tej dodajmy Ignacego Paderewskiego, który 
był uczniem Żeleńskiego jeszcze w Warszawie. Jednak największą zasługą 
Konserwatorium było podniesienie ogólnego poziomu życia muzycznego 
w Krakowie i wykształcenie kadry znakomitych nauczycieli gry na fortepianie, 
organach, skrzypcach, wiolonczeli, w zakresie śpiewu solowego i teorii muzyki. 
W najlepszych okresach do Konserwatorium uczęszczało 800 uczniów rocznie. 
Prawdziwym sukcesem Żeleńskiego było utrzymanie działalności uczelni podczas 
I wojny światowej mimo konieczności opuszczenia dotychczasowej siedziby, 
przeznaczonej na cele wojskowe. Dzięki temu mogło Konserwatorium wejść 
w struktury Polski Odrodzonej niejako z marszu, w postaci gotowej do działania 
w warunkach odzyskanej po wielu latach wolności. Z górą osiemdziesięcioletni 
już wówczas, choć wciąż pełen energii Żeleński, był jedynym wielkim polskim 
kompozytorem XIX wieku, który doczekał spełnienia marzeń o wolnej Polsce.

***
Przez wiele lat postać Władysława Żeleńskiego była dla jednych uosobieniem nurtu 
konserwatywnego w muzyce polskiej pomiędzy Chopinem a Szymanowskim, 
dla innych zaś przykładem zasłużonego pracownika na polu sztuki – jak dawniej 
mawiano. Nie zamierzamy przeczyć tym określeniom, chcemy tylko podkreślić, 
że nie ma w nich nic deprecjonującego. Nurt konserwatywny w europejskiej 
sztuce 2. połowy XIX wieku, a zwłaszcza akademizm, odegrał bardzo poważną 
rolę, która od pewnego czasu jest doceniana. Postawa konserwatywna, kojarzona 
z doskonałością tradycyjnego warsztatu, nie wyklucza wszak wysokiego poziomu 
inspiracji, nie oznacza braku fantazji, czy pomysłowości. Rzecz w tym, że polscy 
twórcy żyli i tworzyli w warunkach, które nie pozwalały do ich twórczości 
stosować wyłącznie kryteriów artystycznych. Sztuka polska XIX wieku – a więc 
także muzyka – zawsze była w pewnym stopniu zaangażowana w cele społeczne, 
narodowe. Na dodatek wielu twórców takich jak Żeleński, czy jego przyjaciel 
i poniekąd rywal – Zygmunt Noskowski – uważało za swój obowiązek więcej 
uwagi poświęcać kształceniu młodzieży niż własnej twórczości. Było to zgodne 
z pozytywistycznymi hasłami pracy u podstaw; praca ta miała zaowocować już 
w wolnej Polsce, w warunkach swobody wyboru drogi artystycznej. Dylematów, 
przed jakimi stał Żeleński, nie mieli jego rówieśnicy – Brahms, Saint-Saëns, czy 
Czajkowski, którzy swój talent wyzyskali w pełni. Być może najlepiej rozterki 
swego kolegi z praskiej Szkoły Organowej wyraziłby Antonín Dvořák, który 
w liście do niemieckiego wydawcy Simrocka napisał: [...] chcę Panu powiedzieć, 
że artysta także ma ojczyznę, dla której musi zachować mocną wiarę i gorące 
serce. 
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W powszechnej opinii polska muzyka kameralna w II połowie XIX wieku nie 
rozwijała się tak prężnie jak w innych ośrodkach, szczególnie niemieckich, gdzie 
tradycja jej wykonywania była od dawna ustalona. Tezie tej sprzyja niewątpliwie 
fakt, iż do naszych czasów przetrwało wyjątkowo niewiele dzieł wybitnych, jednak 
– jak zauważa Irena Poniatowska w swojej podręcznikowej pracy pt. Twórczość 
muzyczna w drugiej połowie XIX wieku – liczba utworów komponowanych na 
obsadę kameralną wcale nie była w Polsce mała1. Niestety często dzieła te 
są znane jedynie z tytułów i notatek prasowych, stąd nie jest możliwa ocena 
ich wartości artystycznej, a co za tym idzie, dokonanie obiektywnej naukowej 
syntezy zagadnienia. Tworzenie utworów na mniejsze składy wykonawcze 
uwarunkowane było w omawianym okresie przede wszystkim niesprzyjającą 
sytuacją ekonomiczną: na skutek braku stałych orkiestr (solidnym zespołem 
orkiestrowym dysponował jedynie Teatr Wielki w Warszawie) nie było 
w Polsce warunków do rozwoju muzyki symfonicznej. Poza preferowaną operą 
kultywowano więc muzykę salonową, organizowano też budzące entuzjazm 
występy wirtuozów. Na obrzeżach sytuowała się muzyka kameralna, która 
uchodziła za trudną. Funkcjonowała zarówno w nurcie popularnym (Hausmusik, 
romantyczna moda na muzykowanie domowe, była związana z ekspansją 
mieszczaństwa i przyniosła rozkwit małych form, szczególnie kameralnych 
duetów), jak i artystycznym, w którym lokowali się kompozytorzy solidnie 
wykształceni, wśród nich m.in. Władysław Żeleński i Zygmunt Noskowski, uważani 
dziś za głównych przedstawicieli polskiej kameralistyki II połowy XIX wieku. 
Mierzyli się oni z klasycznymi formami, a najpopularniejszymi gatunkami, po 
które sięgali, były kwartety smyczkowe, tria fortepianowe i sonaty skrzypcowe, 
ale również kwintety, sekstety i muzyka na skrzypce, wiolonczelę lub altówkę 
z akompaniamentem fortepianu lub zespołu instrumentalnego. Uprawianie tego 
rodzaju twórczości stanowiło rodzaj muzycznej pracy u podstaw, polegającej na 
wzbogacaniu rodzimego repertuaru. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest twórczości kameralnej jednego z najważniejszych 
przedstawicieli pokolenia pomoniuszkowskiego, wspomnianego już Władysława 
Żeleńskiego (1837-1921), i stanowi próbę rekonstrukcji jej recepcji tak w Polsce, 
jak i poza granicami kraju. Głos oddamy krytykom muzycznym, którzy oceniali 
żywe wykonania utworów Żeleńskiego, co ułatwi oszacowanie ich rzeczywistego 
znaczenia w czasach, gdy były najbardziej popularne i najczęściej wykonywane. 
Źródła prasowe, które stanowią podstawę niniejszego artykułu to zarówno 
periodyki (w tym gazety o profilu fachowym – muzycznym), jak i dzienniki, 
głównie polskie, ale też austriackie. Obejmują one okres czasowy od debiutu 
Żeleńskiego do roku 1939.

Mimo iż Władysław Żeleński znany jest dziś głównie jako autor czterech oper 
o charakterze narodowym (Konrad Wallenrod, Goplana, Janek i Stara baśń) oraz 
pieśni, a cezury na jego drodze twórczej wyznaczane są właśnie przez premiery 
wielkich utworów dramatycznych, należy podkreślić, iż muzyka kameralna od 
zawsze była bardzo ważnym aspektem jego działalności kompozytorskiej. Już 
w okresie wczesnej edukacji muzycznej, jaką Żeleński odbywał w latach 50. XIX 
wieku u krakowskiego pedagoga Franciszka Mireckiego, skomponował on dwa 
kwartety smyczkowe oraz Trio, zaś podczas swojego pobytu w Pradze w latach 1859-
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1866 – Sekstet smyczkowy C-dur2. O istotnej roli, jaką odegrał Żeleński w dziedzinie 
rodzimej kameralistyki przeczytać możemy m.in. na kartach propagandowej 
broszury Die Musik in Polen, opublikowanej w roku 1892 – a zatem w okresie 
szczytowej popularności kompozytora – na okoliczność Wystawy Teatralno-
Muzycznej w Wiedniu. To właśnie utwory kameralne Żeleńskiego, będącego 
wtedy jeszcze przedstawicielem młodej generacji polskich twórców, wyróżnił 
autor publikacji, Franciszek Bylicki, zaświadczając równocześnie, iż zostały one 
napisane w stylu poważnym (ernst), a także, że noszą w sobie ślady obcowania 
twórcy z największymi klasycznymi mistrzami (grösste klassische Meister)3. 
Wypowiedź tę należy traktować jako odbicie programu, który zadeklarował 
sam Żeleński, lokując swoją twórczość właśnie w kręgu oddziaływania wielkich 
klasyków; tym tłumaczył konserwatywny rys, który charakteryzował jego dzieła, 
całkowicie odporne na powiew nowych prądów niesionych przez muzyczny 
modernizm.

Pierwsza wzmianka dotycząca utworu kameralnego Władysława Żeleńskiego, 
jaką odnalazł autor niniejszego artykułu w polskim czasopiśmiennictwie, dotyczy 
Sonaty na skrzypce i fortepian op. 30. Nie było to co prawda najwcześniej 
powstałe dzieło komnatowe krakowskiego twórcy, jednak spośród utworów 
o poważniejszym znaczeniu i rozmiarach zostało najwcześniej wydane (oficyna 
F. Hoesicka, Warszawa 1879)4, a według monografisty Żeleńskiego – Zdzisława 
Jachimeckiego – zdobyło też największą popularność5. Dodać można, iż Sonata 
zadedykowana została księżnej Marcelinie Czartoryskiej6, którą Żeleński – 
według własnej relacji – poznał jeszcze w okresie swoich studiów na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i której miał okazję akompaniować 
podczas koncertu w jej słynnym krakowskim salonie7. 

Wspomniana powyżej wzmianka prasowa datowana jest na marzec 1875 roku: 
recenzent Tygodnika Ilustrowanego, Jan Kleczyński (pianista i pedagog, znawca 
dzieł Chopina), oddał uznanie scherzu pana Żeleńskiego (à la mazur), które ma 
być podobno ustępem z sonaty na fortepian i skrzypce8. Obszerniejsze recenzje 
dotyczące tego dzieła pochodzą z roku 1879, a ich autorami są Juliusz Stattler 
(pedagog i krytyk związany z poświęconym literaturze i sztuce czasopismem 
Kłosy)9 oraz wspomniany już Kleczyński (tym razem wypowiadający się na łamach 
Tygodnika Powszechnego)10. Jak dowiadujemy się z powyższych relacji, Sonatę 
odegrali – a było to podczas wieczoru utworzonego w 1871 roku Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego – skrzypek Stanisław Barcewicz oraz pianista 
Aleksander Michałowski – ówcześni czołowi profesorowie warszawskiego 
konserwatorium. Zdaniem Kleczyńskiego, dzieło choć udane, nie posiadało 
przymiotów, które pozwoliłyby mu zdobyć przychylność publiczności:   

Formy poważne i kunsztowne zarazem tej Sonaty nie zbyt żywo przemówić zdołały 
do usposobienia słuchaczy; a przecież śliczne i nader oryginalne scherzo potrafiło 
ich rozgrzać do ogólnego oklasku. Sonata w ogóle jest dziełem pięknem, a jednak 
do koncertowej estrady niezawodnie mniej ponętnem – zwłaszcza wydało się nam, 
że partya skrzypcowa nie dość wdzięcznie ten instrument przedstawia.

Dodać można, iż w wypowiedziach warszawskich krytyków widoczna jest 
rozbieżność w ocenie sposobu traktowania przez Żeleńskiego partii skrzypiec – 
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Stattler dostrzega jej równorzędność w stosunku do partii fortepianu, Kleczyński 
zaś to, że pod względem trudności nie może ona konkurować w pojedynku z nim. 

Kolejnym omawianym szerzej w prasie utworem kameralnym Żeleńskiego jest 
Kwartet smyczkowy F-dur op. 24, utwór nagrodzony w konkursie Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego w roku 187511, wydany zaś przed rokiem 1885 w lipskiej 
oficynie Kistnera. Okazją do sporządzenia recenzji był trzeci z serii koncertów 
kameralnych organizowanych przez grono zawodowych muzyków warszawskich 
w Resursie Kupieckiej, który odbył się 13 listopada 1877 roku. Wykonawcami 
byli organizatorzy koncertów: skrzypkowie zawiązani z Instytutem Muzycznym 
Warszawskim Władysław Górski i Cezary Trombini, a ponadto nieznani dziś bliżej 
amatorzy: Jan Myszkowski (altówka) oraz Arwed Poorten (wiolonczela). Nie była 
to z pewnością premiera dzieła, co potwierdził recenzent Kuriera Warszawskiego 
wspominając, iż treść kwartetu uległa przekształceniom w stosunku do znanej 
już publiczności wersji pierwotnej12. Anonimowy sprawozdawca wskazał 
na oryginalność wyzyskiwanych przez kompozytora pomysłów muzycznych 
wykraczających chwilami poza zakres muzyki pokojowej. Poprzez częste 
stosowanie polifonii imitowane miało być brzmienie zespołu orkiestrowego, 
zaś obfitość figuracji z jednej strony sprzyjała równowadze głosów, z drugiej 
zaś – jak zauważył krytyk – zaburzała jasność rysunku melodycznego (np. 
w części pierwszej Allegretto). Recenzja zwieńczona została ogólną interpretacją 
twórczości Żeleńskiego w kontekście modnej wówczas i szeroko dyskutowanej 
twórczości Wagnera: 

P. Żeleński należy, jak o tem cała jego działalność artystyczna świadczy – do 
grona muzyków emancypujących się spod doktrynerstwa wagneryzmu; wziąwszy 
z nowego kierunku to, co sztukę pchnęło na szlachetniejsze tory, nie wyrzekł się, 
jak katechumeni Wagnerowscy melodji i jej spraw. Że zaś źle na tem nie wyszedł – 
przekonywa wzmagająca się z każdą jego kompozycją twórczość i samodzielność13.

Dziwne, iż to właśnie utwór kameralny zainspirował recenzenta do zestawienia 
Żeleńskiego z mistrzem z Bayreuth; nawiązania tego rodzaju implementowano 
bowiem zazwyczaj do tekstów krytycznych odnoszących się do nowych dzieł 
operowych, względnie symfonicznych. Można to uznać za wynik panującej 
wtedy mody na muzykę Wagnera.  Kwartet F-dur został poddany ocenie również 
na łamach Przeglądu Tygodniowego. Związany z tym pismem Aleksander 
Świętochowski dostrzegł w utworze sangwiniczność myśli muzycznej, 
szlachetnie wtłoczonej w granice klasycznej formy14. Dzieło docenił także – już 
przy innej okazji, mianowicie koncertu kompozytorskiego Żeleńskiego, który 
odbył się 15 grudnia 1880 roku w Krakowie – Franciszek Bylicki, twierdząc, iż pod 
względem lekkości i swobody ustępuje mu niejeden kwartet nowy, nagrodzony 
przez Niemców. Podkreślił też krytyk, iż jest to utwór pełen treści i o misternej 
fakturze15. Zimna [na co dzień] publiczność krakowska przyjęła Żeleńskiego – jak 
się dowiadujemy od recenzenta – niezwykle serdecznie, wielokrotnie wywołując 
go na estradę oklaskami.   

Jednym z najczęściej recenzowanych utworów kameralnych Żeleńskiego w latach 
siedemdziesiątych było Trio E-dur op. 22 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę. 
Impulsem do rozpoczęcia pracy nad utworem był konkurs Warszawskiego 
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Towarzystwa Muzycznego w roku 1873; autor nie ukończył jednak dzieła na czas, 
dokonał tego dopiero w roku 1875, a zaraz potem zostało ono wydane w Lipsku16.

Prawykonanie Trio miało miejsce w ramach cyklu niedzielnych poranków 
muzycznych w Resursie Kupieckiej, które odbywały się w kwietniu i maju 
1874 roku. Jak ujawnił Kurier Warszawski, koszty związane z organizacją tych 
muzycznych spotkań pokrył sam Żeleński17. Z jednej strony pomysł mógł być 
umotywowany umożliwieniem sobie zaprezentowania własnych utworów 
kameralnych szerokiej publiczności (jak zaznaczono we wstępie do niniejszej 
pracy, twórczość tego rodzaju nie cieszyła się jej największymi względami), 
z drugiej zaś strony – chęcią popularyzacji dzieł na składy kameralne w ogóle. 
26 kwietnia, na drugim z poranków, w towarzystwie Kwartetu Es-dur op. 74 
Beethovena zabrzmiało Trio op. 22 Żeleńskiego. Wykonawcami byli Władysław 
Górski i Emil Stiller (obaj związani z Instytutem Muzycznym) oraz muzycy 
orkiestry operowej: Liebrecht i Thalgrün. Oceny utworu były pozytywne, 
jednak nie bardzo entuzjastyczne. Anonimowy recenzent związany z Kurierem 
Warszawskim wskazał na obfitość myśli [muzycznych] oraz ich rozumne 
opracowanie, z drugiej zaś strony dodał, iż nadmiar owych myśli utrudnia 
śledzenie tematów przewodnich i dezorientuje słuchacza18. Na przeładowanie 
pomysłami wskazał również w swym sprawozdaniu w Gazecie Polskiej Józef 
Sikorski. Krytyk wystosował nawet do Żeleńskiego postulat popularyzowania 
pomysłów (wprowadzania tematów ciekawszych pod względem melodycznym 
i bardziej chwytliwych), a także stosowania momentów wytchnienia, gdyż na 
nich to właśnie duch słuchacza wypoczywa i do dalszego lotu skrzydła rozwija19. 
Sikorski odniósł się także do kwestii tytułów części: Vivos voco, Mortuos plango, 
Fulgura frango (zwołuję żywych, opłakuję zmarłych, poskramiam pioruny) i ich 
związku z materią muzyczną Tria. 

Recenzję wydanego Tria op. 22 napisał dla Bluszczu Jan Kleczyński. Krytyk 
doszukał się w utworze znamion ilustracyjności: dostrzegł płacz wiolonczeli oraz 
imitowane przez fortepian bicie dzwonu. Ponadto, szlachetność formy i ton 
uroczyście-poważny uwydatnione miały zostać poprzez użycie przez Żeleńskiego 
tonacji starokościelnych20. Co ciekawe, Gustaw Roguski (współpracujący 
z Żeleńskim profesor harmonii w Warszawskim Instytucie Muzycznym) uznał 
wręcz przeciwnie, iż Trio nie należy do muzyki programowej, a autor uchwycił 
tylko na papier trzy myśli muzyczne, odpowiadające trzem łacińskim zdaniom 
[figurującym jako motto kompozycji – przyp. M.J.]21. Wydaje się, iż ów spór 
dotyczył odmiennego rozumienia przez obu krytyków idei muzyki programowej. 
Podczas gdy Kleczyński odwoływał się do prostej przedstawieniowości (czy 
ilustracyjności), Roguski – do symbolizmu, który wymagał od kompozytora 
postępowania bardziej subtelnego, wpływania na wyobraźnię słuchacza. 

Historia wykonań Tria E-dur związana jest również z działalnością salonów 
muzycznych, w tym znanego warszawskiego salonu prowadzonego przez 
księgarza Feliksa Gebethnera. Tamże, 19 lutego 1877 roku, utwór zaprezentowany 
został z czynnym udziałem samego kompozytora, o czym nie omieszkał donieść 
swoim czytelnikom kronikarz Kuriera Warszawskiego:
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W salonach muzycznych Feliksa Gebethnera zebrało się wczoraj znakomite grono 
muzyków i melomanów. Erato warszawska, zdawała się mieć tu całą swą armję 
zmobilizowaną – wszystkie jej bronie dzielnie były reprezentowane. Na dobrą 
muzykę, w całem tego słowa znaczeniu, nie długo czekano, zagorzali bowiem artyści 
jak Poorten i młody Adamowski ujęli za swe instrumenta i otoczywszy Żeleńskiego, 
odegrali jego trio, o którem niejednokrotnie z uznaniem wspominaliśmy22.

Jak wynika z lektury kronik publikowanych w prasie warszawskiej, w salonach 
składu fortepianów Gebethnera i Wolffa stołeczni artyści spotykali się regularnie, 
mianowicie w co drugi poniedziałek. W repertuarze tych koncertów utwory 
Żeleńskiego musiały gościć dość często, czego dowodem jest kolejna wzmianka 
prasowa, tym razem dotycząca wykonania przez Stanisława Barcewicza Romansu 
op. 29 na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu w listopadzie 1877 roku23.

Wracając do dziejów wykonań Tria E-dur należy wspomnieć, iż to właśnie tym 
utworem zadebiutował Żeleński w Wiedniu jako kompozytor poważnej muzyki 
kameralnej24. 5 grudnia 1878 roku w małej sali Towarzystwa Przyjaciół Muzyki 
odbył się koncert z udziałem znakomitych wykonawców: członków Kwartetu 
Josefa Hellmesbergera (ten czołowy wiedeński zespół działał od roku 184925), 
będącego zarazem gospodarzem wieczoru, oraz pianisty Juliusa Epsteina, 
profesora konserwatorium wiedeńskiego. Utwór Żeleńskiego zyskał raczej 
średni sukces: recenzent Wiener Sonn- und Montags-Zeitung napisał, iż dzieło 
nie odznacza się szczególną inwencją i nie wywołuje głębszego wrażenia26, zaś 
w dzienniku Die Presse zamieszczona została uwaga, że sądząc po tej pracy, nie 
śmiemy wierzyć, że Żeleński został powołany do wyższych rzeczy27. Oceny Tria 
podjął się też czołowy wiedeński krytyk Eduard Hanslick. Co ważne, nie odmówił 
on Żeleńskiemu całkowicie talentu, zaznaczył jednak, iż jest on jakby wymęczony, 
mało skoncentrowany i prawdopodobnie szczęśliwy jedynie w małych formach. 
Dokonawszy wcześniej analizy dzieła, Hanslick stwierdził stanowczo, iż w każdej 
z jego części znaleźć można luki, puste miejsca, co wskazuje na brak inwencji 
kompozytorskiej, a kolejne frazy rozwijane są w sposób mechaniczny28. Jeszcze 
dobitniej, i nie szczędząc przy tym złośliwości, wypowiedział się na temat Tria 
korespondent lipskiego tygodnika Musikalisches Wochenblatt:

Nowe Trio fortepianowe Zelenskiego (niegdysiejszego studenta wiedeńskiego 
konserwatorium [sic!]) wydało się obok kwintetu Goldmarka stosunkowo małe 
i filisterskie, chociaż jest to w każdym razie utwór o muzykalnym odczuciu 
i fakturze. Jako wzory nasuwają się tu Beethoven (szczególnie w swoich wielkich 
triach) i Schumann. Kompozytor  nie deliberuje wiele, lecz ze zdrową radością 
tworzenia pisze to, co właśnie mu się nasunie; najbardziej interesująca jest część 
pierwsza z powodu bogatych harmonicznych kombinacji. Prof. Epstein zagrał partię 
fortepianową z wielkim uczuciem i precyzją. Wielki aplauz publiczności przypadł 
raczej wykonawcy niż kompozycji29.

Autorzy, którzy komentowali omawiany koncert i głosy prasy austriackiej po nim, 
dopuścili się, pod pozorem przybliżania polskim czytelnikom treści cytowanych 
wyżej recenzji zagranicznych, charakterystycznych zniekształceń. Na przykład 
według Aleksandra Świętochowskiego, Hanslick napisał przede wszystkim 
o talencie Żeleńskiego do małych form, pochwalił szczęśliwy wybór tematu, 
szlachetne zacięcie i melodyjność30. Była to stała taktyka, jaką przyjmowali nieraz 
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polscy pisarze muzyczni, informując czytelników o zagranicznych sukcesach 
rodzimych kompozytorów: ukrywali oni niewygodne opinie i podkreślali, iż sama 
obecność polskiej muzyki za granicą powinna być dla ich rodaków powodem do 
dumy. W ich pojęciu był to rodzaj walki o polską tożsamość, manifestacja prawa 
do uczestnictwa Polaków w kulturze europejskiej.   

Z pierwszej połowy lat 80. XIX wieku pochodzą dwie wypowiedzi Jana 
Kleczyńskiego, w których krytyk, odnosząc się wyłącznie do muzyki kameralnej 
Żeleńskiego, formułuje równocześnie ogólne opinie na temat stylu jego 
twórczości. Kleczyński uważał, że artystyczna indywidualność Żeleńskiego 
wynikała z nadmiaru uczoności; kategorię tę przeciwstawiano tradycyjnie 
natchnieniu (czy też inwencji). Nie był to pomysł nowy, akademizm zarzucano 
Żeleńskiemu niemal od początku jego drogi twórczej. Według krytyka, miał on 
się objawiać głównie niedostateczną melodyjnością tematów; jeśli kompozytor 
decydował się jednak wprowadzać piękne melodie (a działo się to w chwili 
wyższego polotu), wówczas  jego dzieła przemawiają prawdziwym, tęsknym 
patosem i silnie wryć się mogą w duszę, jak np. w części Andante z Tria 
fortepianowego op. 2231. W innym miejscu stwierdził recenzent, że  

należy [ono] do bardziej sympatycznych utworów zbiorowej muzyki. Idee piękne, 
przeprowadzenie oryginalne, nawet brzmienie instrumentalne dobre32.

Kolejną kategorią, którą przypisał twórczości Żeleńskiego Kleczyński – tym 
razem w kontekście Sonaty skrzypcowej – była archaiczność stylu, co wyjaśnił 
krytyk wyjątkowo nieprecyzyjnie jako rzadkie połączenie powagi i naiwności33. 
Za prawdziwe arcydzieła uznał on ponadto Kwartet smyczkowy F-dur op. 28 
oraz Wariacje na temat własny op. 21 na kwartet smyczkowy34. W tym miejscu 
wspomnieć należy, iż ten ostatni utwór powstał w Paryżu w czasie nauki 
Żeleńskiego u Bertholda Damckiego, tak wiec w latach 1868-1869, wydany zaś 
został w Lipsku w oficynie Fr. Kistnera (w latach 1880-1885). We wspomnianej już 
monografii Żeleńskiego autorstwa Zdzisława Jachimeckiego przeczytać możemy, 
iż w stosunku do wcześniejszych prób kwartetowych takich kompozytorów jak 
Stanisław Moniuszko, czy Feliks Ignacy Dobrzański, był ten kwartet (…) zjawiskiem 
znacznie wyższego znaczenia artystycznego35, co potwierdził też znacznie później 
Włodzimierz Poźniak, uznając dzieło za pierwszą wybitniejszą pozycję polskiej 
muzyki kameralnej XIX wieku36. 

Z końcem kwietnia 1884 roku, w Salach Redutowych odbył się koncert 
Stanisława Barcewicza, jednego z najsławniejszych polskich wirtuozów skrzypiec. 
W programie wieczoru, prócz koncertu Maurycego Moszkowskiego, Suity g-moll 
Ferdinanda Riesa i Poloneza Henryka Wieniawskiego, znalazł się Romans na 
skrzypce z towarzyszeniem fortepianu op. 29 Żeleńskiego. Wydarzenie nie było 
komercyjnym sukcesem. Autor relacji, Jan Kleczyński, wyraził ubolewanie nad 
postawą warszawskiej publiczności, która nie zdołała zapełnić sali koncertowej, 
a posłużył się przy tym przysłowiem: w swojej ojczyźnie trudno być prorokiem37. 
Romans był stałym elementem repertuaru Barcewicza, choć prawdopodobnie 
artysta wykonywał go tylko podczas występów w Polsce. Z tego powodu spotkał go 
zarzut sformułowany przez Bronisławę Neufeldównę, jedyną wówczas w Polsce 
kobietę uprawiającą zawodową krytykę muzyczną, przy okazji omawiania przez 
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nią koncertu uświetniającego 25-lecie powstania Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego (odbył się w roku 1896)38.

24 lutego 1885 roku miała miejsce długo oczekiwana premiera opery Konrad 
Wallenrod we Lwowie. Było to wielkie święto polskiej muzyki i przyciągnęło 
do lwiego grodu melomanów z całego kraju39. Zainteresowanie twórczością 
Żeleńskiego w tym mieście trwało niemal cały rok, czego zwieńczeniem były 
dwa koncerty kompozytorskie, które odbyły się w dniach 10 i 11 grudnia. Drugi 
z nich uwzględniał w swym programie prawie wyłącznie dzieła kameralne. 
W wykonaniu Tria E-dur op. 22 oraz Romansu op. 29 uczestniczył sam kompozytor 
(fortepian), a towarzyszyli mu profesorowie konserwatorium Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego – skrzypek Maurycy  Wolfsthal i wiolonczelista Alois 
Sládek. Publiczność miała też okazję usłyszeć części Intermezzo i Andante z II 
Kwartetu smyczkowego A- dur op. 42 (utwór wydany został około pięć lat później 
we Wrocławiu przez Hainauera; wykonali go z rękopisu  Wolfsthal, Słomkowski, 
Kozłowski i Sládek), a ponadto ustępy z opery Konrad Wallenrod (arie i chóry) oraz 
pieśni (spośród solistów wymienić należy primadonnę opery lwowskiej Teresę 
Arklową oraz barytonistę uczącego śpiewu we Lwowie – Emila Souvestre’a)40. 

Z utworów kameralnych Żeleńskiego na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku kilkakrotnie 
wykonywany był Kwartet F-dur op. 28 – tak w Krakowie, jak i w Warszawie. Jesienny 
sezon koncertowy roku 1888 otworzyło tym utworem Krakowskie Towarzystwo 
Muzyczne, kierowane przez Wiktora Barabasza, pianistę i dyrygenta, absolwenta 
konserwatorium w Wiedniu; podczas koncertu zaprezentowano również 
premierowo Trzy pieśni Paderewskiego do słów Adama Asnyka41. Rok później 
Kwartet ocenił Aleksander Poliński, który w swoim artykule w Echu Muzycznym… 
zatytułowanym Wieczór muzyki pokojowej (dotyczył koncertu, który odbył się 
w lutym 1889 roku w Warszawie42) napisał, że nic [w nim] nikogo razić nie może. 
Krytyk docenił przejrzystą formę dzieła, ciekawe pomysły harmoniczne, a także 
swobodę z jaką Żeleński operuje techniką wariacji, na co dowodem jest według 
Polińskiego fakt, iż nie da się tu odczuć żmudnej pracy kompozytorskiej. Finał 
kwartetu utrzymany ma być według recenzenta w duchu Schubertowskim43. 
Dla porządku dodajmy, że dzieło wykonali muzycy związani z warszawskim 
konserwatorium – Stanisław Barcewicz, Emil Stiller, Jan Jakowski i Władysław 
Aloiz. Z roku 1891 pochodzi informacja dotycząca kolejnej już prezentacji Kwartetu 
podczas koncertu organizowanego przez Krakowskie Towarzystwo Muzyczne; 
relację z wydarzenia zdał tym razem zainteresowanym czytelnikom Jan Gall. Krytyk 
szczególnie pochwalił wykorzystany przez kompozytora rodzaj pracy tematycznej, 
polegający nie na modyfikowaniu melodyki samego tematu, a ukazywaniu go – 
poprzez zmiany melodyczne i harmoniczne – w coraz to nowym otoczeniu, co 
pozwala wprowadzać słuchacza w coraz to nowe nastroje44.    

Z końcem roku 1890, 15 i 17 grudnia, odbyły się we Lwowie dwa koncerty złożone 
tylko z utworów Żeleńskiego. Liczne zapowiedzi tych wydarzeń zamieściły na 
swoich łamach lwowskie dzienniki – Gazeta Narodowa i Gazeta Lwowska45. 
Publiczność co prawda najbardziej czekała na prawykonania pieśni kompozytora 
do słów Marii Konopnickiej – Z łąk i pól oraz Poleciały pieśni moje46, a także na 
muzykę baletową z opery Goplana, jednak w programie wydarzenia znalazły się 
również Romans i Taniec fantastyczny z op. 29. Niestety, lwowscy korespondenci 
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muzyczni zawiedli swoich czytelników, w żadnym bowiem dzienniku, a nawet 
w Echu Muzycznym… nie pojawiła się profesjonalna relacja z koncertu. W Gazecie 
Narodowej przeczytać mogliśmy jedynie, że całość była pod każdym względem 
wspaniałą47.

Latem i wczesną jesienią roku 1892 odbyła się w Wiedniu słynna Wystawa 
Muzyczno-Teatralna, która nawiązywała do powszechnych wystaw londyńskich 
i paryskich, a zorganizowana została z inicjatywy mecenaski sztuki, księżnej 
Pauliny Metternich-Sandor (żony ambasadora austriackiego w Paryżu). Celem 
wydarzenia było ukazanie dorobku kultury europejskiej w dziedzinie dramatu 
i muzyki. Podczas gdy Czesi odnieśli na wystawie wielki sukces, polskie staggione 
uznano wprost za nieudane – z powodu zaniedbań ze strony polskiej nie doszło 
do skutku wiele koncertów, a wśród nich wieczór operowy, podczas którego miały 
zostać wykonane wybrane sceny z IV aktu opery Konrad Wallenrod Władysława 
Żeleńskiego48. W poprawieniu wizerunku polskiej sztuki i ukazaniu jej w korzystnym 
świetle pomóc miały tzw. koncerty rehabilitacyjne, które zostały zaplanowane na 
styczeń 1893 roku49. Zamierzenia te rzeczywiście zostały zrealizowane, bowiem – 
jak doniosło niebawem Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne – już w styczniu 
1893 roku z powodzeniem został w Wiedniu wykonany Kwartet smyczkowy A-dur 
op. 42 Żeleńskiego, przez muzyków nowo utworzonego kwartetu M. Druckera50. 
Przyznać należy, iż utwór został przyjęty dużo cieplej, niż przecierające wiedeńskie 
szlaki w roku 1878 Trio E-dur. Anonimowy autor rubryki Theater, Kunst und Literatur 
w dzienniku Extrapost uznał Kwartet za utwór w najściślejszym stylu klasycznym, 
dodając, iż to za pośrednictwem dzieł kameralnych Żeleński najlepiej ukazuje swą 
indywidualność51. Kompozytorowi udało się zdobyć przychylność również innego 
krytyka, który na łamach Montags-Zeitung pochwalił jego poczucie formy:

W sobotę 21 stycznia, dał pod kierownictwem pana kapelmistrza M. Druckera 
złożony z wymienionego pana (1 skrzypce) oraz panów J. Capauska (2 skrzypce), 
Fr. Jelinka (altówka) i R. Hillera (wiolonczela) w Sali Bösendorfera swój pierwszy 
koncert nowo utworzony Kwartet Druckera. Program składał się z Kwartetu 
G-dur Mozarta, Kwartetu c-moll op. 18 nr 4 Beethovena i Kwartetu A-dur op. 
42 Władysława Żeleńskiego. […] Wykonany po raz pierwszy w Wiedniu kwartet 
Żeleńskiego jest całkiem interesującą pracą. Jej pierwsza część Allegro con 
brio” brzmi jeszcze trochę zawile; druga część Intermezzo jest już opracowana 
klarowniej, a w części trzeciej, śpiewnym Molto cantabile rozwija się pięknie, 
wznosząc się do poruszającej namiętności, by znaleźć w części ostatniej Allegro 
molto vivace skuteczne rozwiązanie52.

Z tego samego roku pochodzi informacja dotycząca uczczenia obchodów święta 
3 maja przez wiedeńską Polonię. Studenckie stowarzyszenie Ognisko urządziło 
z tej okazji koncert – odbył się dnia 5 maja – w którego programie, prócz pieśni 
Żeleńskiego, znalazł się tegoż Romans g-moll na skrzypce z towarzyszeniem 
fortepianu53. Kwerenda dzienników krakowskich także przyniosła kolejną 
wzmiankę na temat obecności muzyki kameralnej Żeleńskiego w stolicy Austrii: 
14 i 24 marca 1896 roku, w ramach wieczoru kwartetowego Tyberga zabrzmiały 
w tym mieście Wariacje na temat własny op. 21 na kwartet smyczkowy54. 

Częstym miejscem prezentacji muzyki kameralnej były z końcem XIX wieku 
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popularne koncerty Towarzystw Muzycznych; muzyka komnatowa zapełniała luki 
w ich programach, np. stanowiła rodzaj przerywnika między kolejnym dziełem 
orkiestrowym, a występem popularnej śpiewaczki. 18 stycznia 1895 roku podczas 
tego rodzaju koncertu w Warszawie wystąpili m.in. Justyna Machwicówna 
(śpiewaczka), Stanisław Barcewicz oraz K. Ranuszewiczówna (pianistka, uczennica 
Henselta i Liszta). Ostatnia z wymienionych uczestniczyła w wykonaniu kwartetu 
fortepianowego Zygmunta Noskowskiego, który posłużył Janowi Kleczyńskiemu, 
autorowi sprawozdania w Echu Muzycznym…, jako pretekst do oceny stanu 
umuzykalnienia warszawskiej publiczności:

Ponieważ przeciętni słuchacze koncertów Towarzystwa Muzycznego nie nadto są 
oswojeni ze słuchaniem muzyki kameralnej, uważamy także zamieszczenie między 
utworami mniej ciężkimi, jednego poważnego ansamblu, za nader pożyteczne do 
rozbudzenia smaku55.   

Romans Żeleńskiego, a także Koncert d-moll Vieutemps’a i polonez Lauba 
wykorzystane zostały przez krytyka jako podstawa oceny techniki skrzypcowej 
Barcewicza, który zdumiewał tego wieczora [słuchaczy] szerokością swej gry 
i siłą tonu56. 

O swej twórczości Żeleński  przypomniał warszawskiej publiczności z końcem 
kwietnia 1896 roku, kiedy zorganizował kolejny koncert kompozytorski. Niespełna 
cztery miesiące później miała się odbyć prapremiera drugiego wielkiego 
dzieła dramatycznego Żeleńskiego – opery Goplana. To prawdopodobnie ten 
fakt zdecydował o doborze programu koncertu: znalazły się w nim bowiem 
w większości dzieła kameralne: Sonata na skrzypce i fortepian F-dur op. 30, 
Kwartet smyczkowy A-dur op. 42, Stanisław Barcewicz wykonał też Romans 
G-dur op. 29 (nadprogramowo), a ponadto dwa utwory chóralne (Hymn do 
muzyki i Róże) oraz pieśni, zabrakło zaś wyjątków z oper i dzieł symfonicznych57. 
Mógł to być element strategii polegającej na dozowaniu napięcia przed wielkim 
wydarzeniem muzycznym, jakie miało się odbyć niedługo na scenie opery 
lwowskiej. Stanisław Ciechomski określił ów kameralny wieczór Żeleńskiego 
mianem zajmującego, ale i wzruszającego głęboko. Artykuł Ciechomskiego 
jest pierwszym, w którym odnajdujemy bliższe informacje dotyczące Kwartetu 
smyczkowego A-dur op. 42; jak poinformował autor, utwór został w tym czasie 
wydany we Wrocławiu u J. Heinauera. Następujące po sobie części dzieła jawiły 
się recenzentowi jako miejsca zmagań natchnienia (rozumianego jako bogactwo 
treści muzycznych) i formy. Pierwszy element wzbudzać miał u słuchacza zachwyt, 
drugi zaś wprowadzać umiar i smak – miarą dobrego utworu muzycznego miało 
być umiejętne ich połączenie, co odnalazł recenzent w niektórych miejscach 
Kwartetu Żeleńskiego (np. w finale)58. W wykonaniu dzieła uczestniczyli 
panowie Barcewicz, Noskowski, Jakowski i Ciuk. Entuzjastycznie odebrana miała 
zostać, znana już publiczności, Sonata na skrzypce i fortepian, czemu sprzyjał 
z pewnością fakt, iż zagrali ją wspólnie Żeleński i Barcewicz.

Dlaczego ta cenna a natchniona perła twórczości Wł. Żeleńskiego tak rzadko 
ukazuje się na programach, odgadnąć nie podobna59.

- napisał Ciechomski zachwycony wykonaniem innego utworu, Romansu 
w tonacji G-dur.
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Programy koncertów kompozytorskich Żeleńskiego w pierwszym dziesięcioleciu 
XX wieku były układane tak, by ukazać różnorodność gatunków, jakimi twórca 
się parał, a co za tym idzie – różnorodne oblicza jego talentu. 3 marca 1901 roku 
odbył się monograficzny koncert w Krakowie60. Nie wspomniały o nim miejscowe 
dzienniki, jednak korespondencję do Echa Muzycznego… przesłał Felicjan 
Szopski, uczeń Żeleńskiego i autor skromnej monografii pełnej osobistych 
wspomnień o kompozytorze61. Z relacji Szopskiego wynika, iż oprócz całego 
zestawu utworów: orkiestrowych (uwertura W Tatrach, Polonez d-moll i Gawot), 
wyjątków z oper (Konrad Wallenrod i Goplana), pieśni (Babie lato, Cień Chopina, 
Elegia) i chóralnych (Kyrie, Gloria i Credo z Mszy łacińskiej na 4-głosowy chór 
męski z towarzyszeniem organów), wykonane zostały również dzieła kameralne: 
Romans oraz Taniec fantastyczny op. 2962. 

Analogiczny koncert odbył się 12 listopada 1902 roku w sali uniwersyteckiej, gdzie 
wykonane zostało młodzieńcze Trio op. 22 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę, 
a także pieśni.

Szkoda, że wykonanie utworów nie stało na wysokości zadania. […] Kompozytora 
przyjmowano owacyjnie63

- zanotował kronikarz Echa…, potwierdzając, iż sam fakt zainteresowania 
muzyków artystyczną muzyką kameralną nie gwarantował w żadnej mierze, jak 
mogłoby się wydawać, jej przyzwoitego poziomu artystycznego. 

25 maja 1909 roku, niedługo po premierze ostatniego z dzieł operowych 
Żeleńskiego, Starej baśni, kompozytorowi poświęcony został jeden z warszawskich 
poranków otwartej w roku 1901 Filharmonii Warszawskiej, podczas którego 
wykonano Wariacje na temat własny na kwartet smyczkowy op. 21, Trio na 
fortepian, skrzypce i wiolonczelę op. 22, a ponadto wyjątki z oper Konrad 
Wallenrod, Goplana i Janek oraz pieśni na sopran64. Organizatorem poranka była 
Sekcja Muzyki Zbiorowej do Doby Współczesnej działająca przy Warszawskim 
Towarzystwie Muzycznym. Relacjonujący koncert na łamach Młodej Muzyki 
Adam Wyleżyński skupił się jedynie na jego stronie wykonawczej, pisząc:

Z zespołów kameralnych trio fortepianowe (p. Męczyńska, pp. Dłutowski i Buttler) 
aczkolwiek opracowane dokładnie i odegrane zupełnie dobrze – ustępowało 
wykonaniu wariacji na kwartet smyczkowy. Zespół p. Dłutowskiego i jego towarzyszy 
(pp. Buttler, Kmieć, Barszczewski), jak nieraz na porankach Sekcji, wykazał już 
nie tylko solidność pracy przygotowawczej, ale i dużą precyzję we frazowaniu, 
zmianach dynamiki i w ogóle w muzykalnem oddaniu całości. Wszystkie te zalety, 
uzewnętrznione w wykonaniu wariacji na kwartet smyczkowy, przedstawiły tę 
kompozycję z jak najlepszej strony65.

Przełom pierwszego i drugiego dziesięciolecia XX wieku był dla Żeleńskiego udany 
pod względem obecności jego utworów poza granicami kraju. Z początkiem marca 
1909 roku doszedł do skutku monograficzny koncert kompozytorski w Kijowie, 
którego celem był dochód na rzecz polskiego Towarzystwa Dobroczynności. 
Spośród dzieł kameralnych w programie znalazły się: Kwartet (chodzi najpewniej 
o Kwartet fortepianowy c-moll op. 61; utwór powstał w roku 1909, wydany zaś 
został przez firmę nakładową Litolffa w Brunszwiku w roku 1911), wykonany 
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siłami miejscowymi (Pulikowski, Ryba, Mullert, Kaspin), Trio na fortepian, 
skrzypce i wiolonczelę op. 22, a ponadto szereg pieśni, które zaśpiewała 
Stanisława Korwin-Szymanowska – siostra Karola Szymanowskiego, wówczas 
artystka opery lwowskiej oraz Gryszkiewicz – tenor opery miejskiej w Kijowie66. 
Kijowski korespondent – był nim Aleksander Wielhorski, późniejszy pedagog 
konserwatorium warszawskiego – nie ocenił w żaden sposób zaprezentowanego 
materiału muzycznego, a jedynie kurtuazyjnie stwierdził, że     

Ogólne wrażenie było bardzo dodatnie, a obecnego na koncercie kompozytora 
wywołano niejednokrotnie67.

Ponadto, według  relacji Wielhorskiego, Żeleński miał od Rosjan otrzymać 
kosztowny podarunek w postaci srebrnej liry. Niespełna dwa lata później, pod 
koniec lutego 1911 roku, Kwartet fortepianowy c-moll zabrzmiał w Kijowie 
ponownie, tym razem w wykonaniu uczniów tamtejszej szkoły muzycznej na 
czele z profesorem Bobińskim68.

Za gest lojalności wobec Władysława Żeleńskiego uznać należy fakt włączenia przez 
skrzypka Zygmunta Szwarcensteina, profesora związanego z konserwatorium 
krakowskim, utworu tego kompozytora (prawdopodobnie był to  Romans na 
skrzypce i fortepian op. 29) do własnego koncertu, który odbył się w Berlinie 
w renomowanej sali Blüthnera w 1910 roku69.

W tym samym czasie (w roku 1911) muzyka kameralna Żeleńskiego 
prawdopodobnie trafiła również do Paryża. Jak doniosła kronika Przeglądu 
Muzycznego, kwartet Lejeune’a zaznajamiał wówczas publiczność z historycznym 
rozwojem twórczości kameralnej poszczególnych narodów, a podejmując się 
opracowania utworów polskich, wśród dzieł takich twórców jak Kurpiński, Elsner, 
Moniuszko, Chopin, Dobrzyński, Noskowski, Münchheimer i Statkowski, zespół 
umieścił również te autorstwa Żeleńskiego70 (niestety nie wiemy, które z nich 
zostały wykonane). Prasa polska nie zamieściła informacji na temat sposobu 
przyjęcia rodzimych utworów przez francuską krytykę.

W 1912 roku Władysław Żeleński obchodził 75-te urodziny, a zarazem 50-lecie 
pracy twórczej. Z tej okazji w głównych polskich miastach odbyły się poświęcone 
mu uroczyste koncerty jubileuszowe. Pozostał po nich ślad w postaci tekstów 
okolicznościowych, zawierających zwyczajowe życzenia, a także rysy biograficzne 
– najczęściej wyidealizowane, uwypuklające patriotyzm kompozytora71. Nawet 
przedstawiciel obozu młodej Polski w Muzyce Zdzisław Jachimecki, który 
wcześniej oskarżał kompozytora o oportunizm i zaściankowość, przy tej okazji  
określił go mianem Musicae polonicae princeps72. 15 grudnia 1912 roku miał 
miejsce jubileuszowy koncert w Krakowie, zaś dwa dni później kompozytora 
uczciła Warszawa. Organizatorką wieczoru w Filharmonii Warszawskiej była 
Hortensja Lewentalowa, gospodyni jednego z najsławniejszych salonów 
artystycznych Warszawy, a w roli wokalistki wystąpiła inna warszawska 
mecenaska sztuki, hrabina Maria Kazimierzowa Sobańska. Spośród utworów 
kameralnych publiczność usłyszeć mogła Romans op. 29 na skrzypce i fortepian, 
wykonany przez Stanisława Barcewicza. Większość relacji z koncertu, jak np. te 
opublikowane w tygodniku Świat i w Kurierze Warszawskim, zawierają jedynie 
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wiadomości o charakterze towarzyskim (jak choćby szczegółowy opis wieńców, 
które otrzymał jubilat)73. Poważniej podszedł do swego zadania Henryk Opieński, 
który na łamach Przeglądu Muzycznego nazwał koncert jubileuszowy Żeleńskiego 
manifestacją narodowego ducha, a w utworach wyodrębnił przede wszystkim 
obecność polskich tematów. O dziełach kameralnych krytyk nie wspomniał 
jednak wcale.74 

Śpiew skrzypiec Barcewicza tłumaczył natchnienie poety w Romansie, 
uduchowionym – promiennie i idealnie75

- napisał wszakże w Kurierze Warszawskim Adam Dobrowolski. Powyższa 
wypowiedź, choć dyletancka, potwierdza specyficzną pozycję muzyki kameralnej, 
postrzeganej jako trudna – ta, która musi zostać publiczności wyjaśniona, 
w przeciwieństwie choćby do pieśni, trafiających wprost do serc słuchaczy. 

Zachowując chronologię naszej relacji nadmienić należy, iż w roku 1912 odbył się 
we Lwowie koncert kameralny Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, podczas 
którego wykonano utwory Mendelssohna, Josepha Jongena, Dworzaka oraz 
Kwartet fortepianowy c-moll op. 61 Żeleńskiego76.

Oczekiwanych pięknych wrażeń życzę wszystkim, którzy cierpliwie wysłuchali 
potwornie wykonanych kwartetów na […] wieczornych koncertach komnatowych. 
[…] gra zupełnie niezgranych pp. profesorów konserwatorium raziła zdumiewająco 
brakiem tonu, polotu, głębi myślowej, a nierzadko nieczystością brzmienia. Wyjątek 
stanowił prof. Kurz (partja fortepianowa), a szczególnie prof. St. Głowacki ceniony 
nasz Jaques-Delcroz’ista. Słuchanie utworów Mendelssohna, Jongena, Dworzaka,  
a  szczególnie nowalji, kwartetu sędziwego Żeleńskiego było torturą

- żalił się czytelnikom załamany słabym poziomem wykonawczym muzyków 
lwowskich Marceli Gajewski77. Co ciekawe, krytyk – uwzględniając trudne 
warunki – docenił za to poprawne i staranne przygotowanie wcześniejszego 
koncertu symfonicznego.

W korespondencji Gajewskiego spotykamy pierwszą szerszą wypowiedź 
dotyczącą samego Kwartetu fortepianowego c-moll, cenną, mimo że zawierającą 
jedynie osobiste estetyczne impresje autora:  

Z podziwem i rozkoszą słuchało się świeżej, jędrnej muzyki o tematach jasnych; 
pierwsza i ostatnia jej część nieco gadatliwie, lecz romanza i intermezzo pełne 
romantycznego piękna. Należy rychło i wzorowo wykonać nabytek, cenny 
podwójnie w ubogim dziale polskiej literatury kameralnej78.

Kolejny jubileusz obchodził Żeleński z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, 
która przypadła na rok 1917 i uczczona została szczególnie przez środowisko 
muzyczne Krakowa. Pomimo trudnych wojennych warunków na operową 
estradę powróciła wówczas,  po 17-letniej nieobecności, opera Janek. Według 
relacji Czasu, podczas uroczystości Zdzisław Jachimecki wręczył Żeleńskiemu 
dar honorowy w podziękowaniu za skomponowanie II Sonaty na skrzypce 
i fortepian, która miała zostać właśnie złożona do druku79. Tego dzieła dotyczy 
również anegdota, którą przekazał wiele lat później – w artykule wydanym 
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z okazji 10. rocznicy śmierci krakowskiego kompozytora –  tenże Jachimecki. 
Otóż, odpowiedzią na opinię muzykologa na temat utworu  (miał go okazję 
usłyszeć podczas próby kompozytora z krakowską skrzypaczką Dobrzańską)  były 
podobno słowa Żeleńskiego: 

Mówi pan, że [Sonata] jest taka ciepła w wyrazie? To się świetnie składa, od jutra 
nie będzie potrzeba palić w piecu, a tak trudno teraz o węgiel!80.

Jak zaznaczył Jachimecki, dzięki Sonacie stał się Żeleński oficjalnie najdłużej 
aktywnym twórczo kompozytorem w całej historii muzyki polskiej, ukończył ją 
bowiem wraz z osiemdziesiątym rokiem życia. W stosunku do samego utworu 
użył krytyk takich określeń jak energia wyrazu, ciepło inwencji melodycznej i polot 
poetyczności81. W tym samym tekście pióra Jachimeckiego odnaleźć możemy 
również ciekawą ocenę stylistyczną późniejszych dzieł kameralnych krakowskiego 
twórcy – Kwartetu smyczkowego A-dur oraz Kwartetu fortepianowego c-moll. 
W obu tych utworach Żeleński zbliżyć się miał, według krytyka, do Johannesa 
Brahmsa82.   

Niezwykle mało jest informacji na temat prezentacji muzyki kameralnej 
Żeleńskiego w okresie międzywojennym. Pewne jest, iż w promocji twórczości 
krakowskiego kompozytora uczestniczyło Polskie Radio. Najczęściej emitowano 
co prawda pieśni solowe i chóralne, a także wybrane arie z oper – były one 
częścią popularnych programów składankowych poświęconych muzyce polskiej 
– wiadomo jednak, iż od czasu do czasu redaktorzy radiowi przypominali sobie 
również o dziełach komnatowych. W 1927 roku rozgłośnia krakowska nadała 
Romans na skrzypce i fortepian op. 29 oraz Sonatę skrzypcową op. 30, a w 1928 
i 1929 Polskie Radio Katowice – Wariacje na temat własny g-moll op. 21 na 
kwartet smyczkowy.

Ostatnia informacja na temat wykonania utworu kameralnego Żeleńskiego 
do 1939 roku, do której dotarł autor niniejszego artykułu, pochodzi z końca 
lat 30. XX wieku. Jednym z punktów obchodów jubileuszu setnych urodzin 
Żeleńskiego był warszawski koncert transmitowany za pośrednictwem Polskiego 
Radia na całą Europę. 6 lipca 1937 roku zainteresowani radiosłuchacze mogli 
usłyszeć pieśni Władysława Żeleńskiego w wykonaniu Heleny Korff-Kaweckiej 
i Michała Zabejdy-Sumickiego, jak również Kwartet fortepianowy c-moll, który 
zaprezentowali skrzypaczka Lidia Kmitowa, altowiolista Mieczysław Szaleski, 
wiolonczelista Roman Halber i pianista Ignacy Rosenbaum83. 

***
Powyższej relacji z cała pewnością nie można uznać za wyczerpującą, jej autor jest 
pewien, iż utwory kameralne Żeleńskiego zabrzmiały w omawianym okresie także 
przy wielu niewspomnianych tu okazjach i w innych salach koncertowych. Jednak 
już na podstawie cytowanych powyżej materiałów źródłowych sformułować 
można pewne generalne wnioski dotyczące tak recepcji twórczości kameralnej 
Żeleńskiego, jak i nurtu ruchu koncertowego, który stanowił jej podstawę. 
Przede wszystkim zauważyć należy, że utwory kameralne rzadko były tymi, na 
które niecierpliwie czekała publiczność, a koncerty złożone wyłącznie z utworów 
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kameralnych były w Polsce epoki zaborów rzadkością. Głównie organizowały je 
(często w formie muzycznych poranków) Towarzystwa Muzyczne podążające za 
realizacją swych statutowych celów, do których należała promocja różnorodnych 
form muzyki rodzimej, jak również sami muzycy, poszukujący dla siebie miejsca 
na trudnym polskim rynku. Osobną rolę – głównie towarzyską – odegrały 
koncerty organizowane w salonach i prywatnych mieszkaniach w ramach 
muzykowania domowego. Czytelnika przedwojennej prasy mogą niepokoić 
liczne zarzuty krytyków dotyczące słabego poziomu rodzimej kameralistyki. 
Ten stan rzeczy związany był też niewątpliwie z brakiem tradycji budowania 
w Polsce zespołów specjalizujących się w wykonawstwie dzieł kameralnych, 
a w konsekwencji angażowania do ich prezentacji przypadkowych muzyków, 
którzy akurat pasowali do składu. Ta sytuacja była efektem braku stabilizacji 
rodzimego życia muzycznego – wielu znakomitych muzyków, zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych, traktowało Warszawę, Kraków czy Lwów jedynie jako miasta 
tranzytowe – przejściowe etapy w podróżach po Europie i USA, podejmowanych 
w poszukiwaniu kompetentnej publiczności i opłacalnych posad. W konkurencji 
z rynkami zachodnimi i rosyjskim ziemie polskie  zdecydowanie przegrywały w obu 
aspektach; nasiloną emigrację muzyków z miast polskich wypada zatem uznać za 
główny powód, dla którego klasyczna muzyka kameralna nie zapuściła tu korzeni 
w okresie zaborów. Nie bez racji wydaje się uwaga Józefa i Krystyny Chomińskich, 
że porządne utwory kameralne Polaków zyskiwały większe powodzenie poza 
granicami kraju, o czym świadczy m.in. fakt wydawania ich w czołowych zachodnich 
oficynach takich jak Bote&Bock, Litolff, Kistner, Kahnt, Leuckart84. Prawidłowość 
tę w pełni potwierdzają losy muzyki kameralnej Żeleńskiego. W niewielkim 
stopniu potrafiła je zmienić rodzima krytyka muzyczna. Lektura zbioru recenzji 
autorstwa polskich krytyków pozwala zauważyć brak wypracowania w rodzimym 
piśmiennictwie rzetelnego i odpowiednio pojemnego modelu oceny dzieła 
kameralnego. Bardzo często relacje z wykonań muzyki kameralnej bohatera 
tego szkicu zawierają jedynie krótką informację o samym fakcie wykonania, 
co w zestawieniu z opasłymi akapitami opisującymi symfonie, opery i pieśni 
pozwala również sądzić, iż autorzy recenzji nie byli specjalnie zainteresowani 
kameralistyką w ogóle. Potwierdzałby to fakt, iż jedynie wyjątkowo odnoszono 
dzieła Władysława Żeleńskiego do analogicznych gatunków z repertuaru obcego. 
W ogólności przyznać należy, że krytycy polscy mieli do twórczości kameralnej 
krakowskiego kompozytora stosunek pozytywny, niekiedy zaś być może nazbyt 
optymistyczny, co jest szczególnie widoczne w zestawieniu ich recenzji z tymi 
autorstwa recenzentów wiedeńskich, czy lipskich, dotyczącymi tych samych 
utworów. Powodem tego stanu rzeczy była chęć docenienia ogromnego wkładu 
pracy Żeleńskiego jako kompozytora rodzimego, który bardzo konsekwentnie, 
niemal od początku swojej działalności kompozytorskiej realizował plan 
wypełnienia białych plam w dorobku muzyki polskiej.  
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… Tak go skończyłem, jak tylko mogłem najlepiej…1 

Przytoczony fragment wypowiedzi Matejki, dotyczący ukończonego dzieła, 
określa twórczość zarówno Jana Matejki - najwybitniejszego polskiego malarza 
historycznego, pedagoga, kolekcjonera, przez mu współczesnych uznanego za 
spóźnionego romantyka - jak i Władysława Żeleńskiego -  muzyka kompozytora, 
autora lirycznych pieśni, oper, dydaktyka i pedagoga. Pierwszemu w młodości 
sugerowano, by wybrał zawód nauczyciela muzyki, temu drugiemu proponowano 
zainteresować się prawem. Ich życiorysy składają się na niezwykle interesujące 
biografie a znajomość zawarta w szkole wskazuje na inspirującą relację dwóch 
niezwykłych osobowości.

Matejko urodził się w Krakowie 24 czerwca 1838 roku i z tym miastem związany 
był przez całe życie. 

Rodzina Matejków zajmowała dwa pokoje na III piętrze od frontu kamienicy przy 
ul. Floriańskiej 41 w Krakowie (obecnie znajduje się tu Muzeum Dom Jana Matejki). 
Franciszek Matejko, Czech z pochodzenia, który po śmierci żony Joanny sam 
zajmował się potomstwem, wspomagany przez jej siostrę Katarzynę Zamojską, 
starał się wychować na polskich patriotów. Był surowy i miał wysokie wymagania 
co do edukacji dzieci. Pracował jako nauczyciel muzyki oraz organista. Pomocą 
w wychowaniu i edukowaniu młodszego rodzeństwa służył mu najstarszym syn, też 
Franciszek, który poświęcił się historii, filozofii by po latach zostać pracownikiem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawdopodobnie za jego przyczyną Janowi bliskie 
było środowisko akademickie. Uczestniczył w spotkaniach, organizowanych 
w dawnym refektarzu franciszkańskim, w pracowni rzeźbiarza Parysa Filippiego, 
w których udział brali także młodzi artyści. Rozmawiano o literaturze i sztuce, 
zajmowano się polityką, czytano poezje i literaturę. 

Matejko w Krakowie ukończył Szkołę Św. Barbary i uczęszczał do Gimnazjum 
Św. Anny. W wieku czternastu lat został przyjęty do krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych (1852)

Tak w roku 1853, pamiętnym  dla szkoły, zjawiło się w niej dwóch małych chłopców; 
Pierwszego przyprowadził ojciec zacny, powszechnie szanowany profesor muzyki, 
polecając Profesorowi nowego ucznia drobnej budowy, ale o świecącym geniuszem 
oku: chłopcem tym był Jan Matejko; drugim, z zakątka Galicyi przybyłym, Artur 
Grottger2.

nauka w Szkole Sztuk pięknych 

Warto przypomnieć, że stało się to wbrew woli ojca, który szykował dla spokojnego 
i religijnego syna, bacząc na jego zdolności muzyczne, karierę duchownego lub 
organisty.

Uczeń Liceum św. Anny zaniedbywał nauki tam wykładane na rzecz historycznych 
i rysunkowych zainteresowań. W wyniku tego brak promocji do klasy trzeciej stał 
się bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia edukacji artystycznej. Było to możliwe, 
bowiem w owym czasie w Szkole Sztuk Pięknych mogli pobierać naukę nawet 
kilkunastoletni chłopcy, jeśli tylko wykazali się zdolnościami plastycznymi. 
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W programie nauki było kopiowanie odlewów gipsowych i martwej natury, zaś 
interesujące Jasia kompozycje historyczne mogli wykonywać dopiero uczniowie 
kończący naukę. Wykonywał je więc poza szkołą, lecz nie zapowiadały one jeszcze 
przyszłego Mistrza. 

Ojciec kształcił także muzycznie Jana, ponieważ uważał, że w przyszłości może 
mu to zapewnić byt.

Chodząc do klas szkolnych Jan Matejko uczył się, prócz tego i muzyki w domu. Sam 
nawet ojciec dawał mu lekcje, co już było ze strony ojca niezwykłą i wyjątkową łaską.

W materiałach źródłowych znajdujemy informacje na temat  rozrywek 
rodzeństwa Matejków.

Franciszek czasem tylko grał na fortepianie… Częściej sadzał ojciec syna do gry; on 
zwykle wykonywał melodie znanych narodowych pieśni, nadto pieśń husycką, marsz 
żałobny  Beethovena i Chopina. Czasem i ojciec wpadał w zapał i zaczynano chórem 
śpiewać 3.

Marian Gorzkowski, sekretarz Matejki, na podstawie relacji  rodzeństwa artysty, 
a przede wszystkim siostry Marii Golichowskiej, pisał: 

Gdy więcej gromadziło się dzieci, zwłaszcza na święta, wówczas ojciec grał zwykle 
tańce na fortepianie, a dzieci tańczyły; mały Jaś również w ślad za innymi puszczał 
się w tany4.

Drugi przyszły artysta urodził się 6 lipca 1837 roku w Grodkowicach pod 
Krakowem,  jako syn Marcjana Żeleńskiego i Kamilli z Russockich. Kiedy jego 
ojciec ginie podczas rzezi galicyjskiej w 1846 roku, matka przeprowadza się 
z dziećmi do Krakowa. W 1850 roku Władysław rozpoczął (podobnie jak Jan) 
naukę w gimnazjum Św. Anny w Krakowie.

Potem obaj spotykali się w pracowni Parysa Filippiego, jako że związani byli 
z działalnością Obozu Młodych. Mimo ekskluzywnego charakteru, środowisko 
młodych od początku  nastawiło się  na działalność szerszą, na rozbudzenie życia 
społecznego i umysłowego młodzieży akademickiej i mieszkańców Krakowa 
w ogóle. Na pewno też widywali się w budynku Instytutu Technicznego, gdzie 
na jednym piętrze studiowali adepci Szkoły Sztuk Pięknych, a na drugim zgłębiali 
nauki uczniowie Franciszka Mireckiego.

Kręgi aktywnej literacko młodzieży, studentów, młodych naukowców, których 
historycy literatury nazwali przedburzowcami. Z tego kręgu wyszli: polityk 
i publicysta Alfred Szczepański, historyk Józef Szujski, literaci: Edward Lubowski, 
Ludwik Gumplowicz, Jan Matejo, Walery Gadomski, muzycy: Władysław Żeleński, 
Kazimierz Hofman5.

Żeleński ukończył w 1857 roku gimnazjum ze świadectwem dojrzałości. Od 
Kazimierza Wojciechowskiego przeszedł  w 1854 roku  w zakresie nauki gry na 
fortepianie  do Jana Germasza. Drugim jego nauczycielem był Franciszek Mirecki, 
w czasach tych pierwsza  osobistość muzycznego światka krakowskiego.
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Już w czasach gimnazjalnych napisał Żeleński dwa kwartety smyczkowe, trio na 
fortepian, skrzypce i wiolonczelę, uwerturę  na  orkiestrę6.

Jako uczeń gimnazjum Żeleński odbywa, wspólnie z bratem, pierwszą  podróż do 
Wiednia, gdzie bywa w operze, słucha Franciszka  Liszta.

Kończąc gimnazjum w 1857 roku, już 29 lipca Władysław Żeleński dyryguje 
publicznym wykonaniem Uwertury na orkiestrę. Koncert odbył się Sali Bursy  
muzycznej w Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Matejko ukończył Krakowską Szkołę Sztuk Pięknych jako wyróżniający się uczeń 
i otrzymał cesarskie stypendium na studia zagraniczne (1858). Wyjechał  do 
Monachium. Po rocznym tam pobycie powrócił do Krakowa gdyż otrzymał 
powołanie do wojska. Dzięki pomocy ojca i namalowanemu w darze portretowi 
pani Wiktorii Kosińskiej, żony komisarza magistratu, udało się uzyskać 
odroczenie służby. Malarz ukończył też w tym okresie obraz historyczny Otrucie 
królowej Bony, który uznany został przez krytyków sztuki w Krakowie za dojrzały 
kompozycyjnie. 

W tym samym czasie Żeleński kontynuuje studia muzyczne w Pradze. Ponadto 
na tamtejszym uniwersytecie w 1862 roku uzyskuje doktorat z filozofii. Ponieważ 
matka doznawała wielu przykrości od ludzi ze swojej sfery w związku z karierą 
muzyczną syna ten 

zobowiązał się solennie do uzyskania tytułu doktora filozofii, by zdobyciem godności 
akademickiej  uwolnić ją przynajmniej częściowo od pretensyj ziemiańskich7.

W maju 1860 roku Jan udał się na kolejne stypendium do Wiednia. Studia 
w wiedeńskiej Akademii niezbyt go cieszyły. 27 maja 1860 pisał w liście do swego 
przyjaciela i przyszłego szwagra Stanisława Giebułtowskiego: 

Dziwne skamienianie czuję w sobie, nic mnie nie zajmuje, ja zawsze tylko nad 
Wisłą, nie ma godziny bym tam nie był – drażniący świat wielkiego miasta. To trup 
zabalsamowany i wyróżowany8.

Młody artysta  rozpoczął studia w pracowni profesora Christiana Rubena. 
Malował  króla Jana Kazimierza na Bielanach. Niestety, pomiędzy profesorem 
a studentem doszło do konfliktu, o którym pisano tak (w wiedeńskiej gazecie 
Neue Freie Presse ukazał się felieton przypominający o pewnym incydencie): 

Jeden z uczniów przedstawił swemu profesorowi obrazek do poprawienia 
i oceniania. Profesor skinął przychylnie głową i rzekł: bardzo dobrze rzecz wykonana, 
z uczuciem. Muszę jednak zwrócić panu uwagę, że sytuacja wymaga aby król klęczał. 
Z ócz młodzieńca wypadła błyskawica. Nie wybuchnął przez szacunek dla starego 
profesora i tylko głosem dobitnym powiedział: królowie polscy przed nikim nie 
klękali9.

O  rezygnacji ze studiów wiedeńskich  Jana Matejki pisał  też we Wspomnieniach 
Izydor Jabłoński, przyjaciel malarza, który cytuje jego wypowiedź: 
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Dyrektor Akademii Ruben... krytyką moich figur poucinanych w obrazie Jana 
Kazimierza i wstrętną radą przemian w tym obrazie zraził mię, a do odcięcia mu się 
brakło mi niemieckiego języka ...10.

Po powrocie do Krakowa w 1860 r. malarz opublikował pionierską pracę opartą 
na studiach historyczno-etnograficznych, album Ubiory w Polsce 1200-1795, 
w którym na dziesięciu tablicach litograficznych rozrysował wygląd polskich 
strojów i zachodzące w nich zmiany od czasów Bolesława Wstydliwego do 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to ubiory uczniów, duchowieństwa, 
chłopów, Żydów, szlachty, króla i dworu, mieszczan, rycerstwa, magnatów oraz 
członków cechów i bractw.

Opuścił też w tym czasie dom rodzinny i z kolegą Florianem Cynkiem wynajął 
pokój na III piętrze kamienicy Fischerów przy Rynku Głównym w Krakowie. 
Mimo skromnych warunków przystąpił do wykańczania  obrazu rozpoczętego 
w Wiedniu. Gdy odwiedził go Izydor Jabłoński

…w niskim i nie obszernym pokoju był na sztaludze obraz Jana Kazimierza na Biela-
nach .... jakby na dokończeniu11. 

Kontynuując Izydor Jabłoński wspominał:

Wpadał do tej pracowni czasem Żeleński z łoskotem  i zaraz  na powietrznej 
klawiaturze  z gestami i intonacyą, zgrabnie oddawał motywa ważniejsze ze swej 
kompozycji, pono  Konrada Wallenroda, pytając: „No a co, Jasiu, jak to uważasz – no 
a to?” … itd. Jan słuchał uważnie, bo też czuł i rozumiał muzykę ale obecny kolega 
nic a nic12.

Obraz Otrucie królowej Bony otrzymał przychylną recenzję Lucjana 
Siemieńskiego, krytyka Czasu, gdy ostatecznie wykończony, pod koniec 1861, 
roku został pokazany na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie.

W założeniach programowych malarstwa Matejki miały się znaleźć obrazy 
wskazujące na przeszłość Rzeczpospolitej oraz przyczyny jej upadku. Pierwszy 
raz w postać Stańczyka, błazna królewskiego, artysta wcielił się w swoim 
obrazie Stańczyk na balu u królowej Bony (1862). Błazen opuścił salę balową 
i duma o utracie Smoleńska. W tym, i innych obrazach był wyrazicielem opinii 
Jana Matejki. Akcję Kazania Skargi (1864) malarz umiejscowił w prezbiterium 
katedry, a główna postać - Piotr Skarga - otrzymała rysy twarzy malarza. Obraz 
był pierwszym wystawionym na wystawie w Paryżu, gdzie otrzymał złoty medal. 
Sukces zawodowy i finansowy ułatwił Matejce podjęcie decyzji o założeniu 
rodziny.

W krakowskim kościele oo. Karmelitów na Piasku, 21 listopada 1864, artysta 
poślubił Teodorę Giebułtowską. Z tego związku przyszło na świat pięcioro dzieci. 
Żona malarza wielokrotnie była przez niego portretowana, użyczając rysów 
twarzy bohaterkom jego obrazów.
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Teodora była uzdolniona muzycznie, pisała też wiersze, rysowała, a nawet 
marzyła o występach scenicznych.

Opis ślubu Matejków zawdzięczamy Stanisławie Serafińskiej. Obraz ich związku 
natomiast  i wzajemnych relacji wyłania się z listów z lat 1869-1881, które pisali 
do siebie jako narzeczeni, a później małżonkowie13. Teodora od najmłodszych 
lat wyróżniała się dość żywym temperamentem a kiedy pojawiła się na lekcjach 
muzyki u Franciszka Matejki, ten nazywał ją kapryśnicą. Jan starał się o jej 
rękę uzyskując przychylność matki panny, Pauliny Giebułtowskiej oraz szwagra 
Leonarda Serafińskiego. Napisał list do  wybranki zamieszkującej z matką 
w Wiśniczu. 

W nocy z 15 na 16 listopada 1863 zakochany Jan pisał: 

Najdroższa Pani Moja, Długom się kłócił z myślami zanim zdecydowałem się napisać 
te słów kilka... proszę o przebaczenie mojej śmiałości... Nie obowiązuję jednak Pani 
do odpowiedzi... zostawiając pokierowanie całe woli i chęci, które są własnością 
Pani. Resztę w przyszłość rzucam14.

Kilkadziesiąt listów znajdujących się w zbiorach muzeum, które pisane były 
z powodu częstych rozłąk, pozwala śledzić losy pary. Oto kilka wybranych 
fragmentów. 

Latem 1866, przed wyjazdem do Krynicy, Teodora pisze z Wiśnicza do Jana 
zajętego wykańczaniem obrazu Rejtan:

Jasiek nie pisze jakby na ukaranie moje... Ja czekam z dnia na dzień... Przyjedź, 
zabierz co Twoje do swojego domku a będzie najlepiej... Całuję Cię, mój kochany 
w buzię i ślepka, w nosek krzywy a kochany, mój drogi mężusiu. Twoja cię kochająca 
niezmiennie Dora15.

W tym czasie zapewnienie bytu rodzinie było dla artysty sprawą priorytetową. 
Był  mężem, ojcem  dwuletniego Tadzia, uznanym autorem Kazania Skargi, 
Rejtana.

Początek roku 1867 to zabiegi wokół pozyskania jakichkolwiek funduszy na 
utrzymanie rodziny. Dodatkowo sprawę pogarszał fakt, że zdrowie spodziewającej 
się kolejnego potomka Teodory nie było najlepsze.  

W styczniu  pożar w mieście doszczętnie zniszczył Górne Młyny na końcu ul. 
Krupniczej i tylko dzięki obfitym opadom śniegu nie rozprzestrzenił się dalej. 
Jednakże na wszelki wypadek dobytek Matejków został spakowany i przeniesiony 
do pracowni artysty na parterze domu przy ul. Krupniczej 5, gdzie rodzina wtedy 
mieszkała. 

Na szczęście kłopoty finansowe Matejków zostały wkrótce rozwiązane dzięki  
zakupieniu  przez cesarza  Franciszka Józefa obrazu Rejtan. 

Malarz otrzymywał wiele zamówień na portrety, które były źródłem dochodu. 
W późniejszym okresie twórczości artysta wykonywał na zamówienie portrety 



135

Marta Kłak-Ambrożkiewicz / Jan Matejko, Władysław  Żeleński – spotkania...

arystokracji, osobistości ze sfer politycznych i naukowych. Wprowadzał w nich 
efektowne tło i rekwizyty.

Problemy bytowe, narodziny kolejnych dzieci, ich choroby oraz choroby 
małżonków powodowały perturbacje rodzinne, których obraz wyłania się z 
korespondencji Matejków.

Z listów tych również przebija świadomość własnych wad. Teodora napisała 
w jednym (8 IX 1869): 

kochany Jasiu. Pokładam tylko tę nadzieję znając Twoją dobroć dla mnie, że cierpliwie 
i pobłażliwie będziesz dalej i dalej postępował z tym chwiejnym człowiekiem rodzaju 
żeńskiego16.

Najpewniej autorka uczyniła aluzję do zmienności nastrojów, a także gwałtownie 
rosnącej tuszy. Postępująca  choroba cukrowa, na którą cierpieć  miała  oraz  
śmierć najmłodszej córki Matejków - Reni - nasiliły stan emocjonalny Teodory. Jej  
ekscentryczny pomysł nauki śpiewu w Dreźnie na długo dostarczył w Krakowie 
tematu do plotek, tym bardziej, że nie przyniósł wymiernych efektów 
artystycznych. 

Kiedy Władysław w Żeleński dał swój pierwszy koncert kompozytorski w Krakowie 
nie mogło na nim zabraknąć  i państwa Matejków.

Z listu  pisanego po 30 stycznia1871 roku przez Antoniego Serafińskiego, 
siostrzeńca Matejkowej do sióstr: 

Zaproszony przez ciocię i wuja do loży jest (Tosio) na koncercie Władysława 
Żeleńskiego  i napisze tak: „Czytałyście sprawozdanie w Czasie – ja dodam tylko, że 
byłem na chwilę uniesiony a dotąd jestem pełen podziwu dla kompozytora, który 
prawdziwie mogąc,  pracuje zasłużenie i z zapałem.

Fantazja pastoralna, trzy śpiewy i chór „Wilia… tchną całe oryginalnością  i talentem”17.

W październiku tego samego roku Żeleński przeniósł się do Warszawy. Rozpoczął 
pracę między innymi nad I Symfonią. Bywał w rodzinie Jana Grabowskiego 
i oświadczył się    córce Jana, Wandzie.

Wanda Grabowska, narzeczona Żeleńskiego, w liście z 9 grudnia tego samego 
roku do swojej dawnej nauczycielki, a później przyjaciółki, pisarki i poetki, 
Narcyzy Żmichowskiej, napisała:

Fotografia wypowiedziała wszystko, zanim ja zdążyłam – słowa moje dostarczą więc 
tylko jakiś dopełniających szczegółów. Już od dwóch tygodni Władysława Żeleńskiego  
za narzeczonego uważam, a jednak oprócz sióstr i ojca nikt jeszcze nie wie o tym…. 
A co mu dodaje wdzięku najistotniejszego w moich oczach, to wyemancypowanie 
się z przesądów, z ciasnoty arystokratycznej swojego otoczenia. Stworzył własną 
siłą swój własny świat, zdobył się odważnie na karierę artystyczną i – odbiegł 
daleko duchem. Bo mój orzeł szybuje daleko po wyżynach. Gdyby pani słyszała 
jego wczorajszą improwizację albo wykonanie Beethovena, albo wreszcie jego 
własne piosenki! Teraz t w o r z y m y największe dzieło nasze: tworzymy symfonię, 
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która w muzyce polskiej będzie tworzyła epokę, jak obrazy  Matejki tworzą epokę 
w malarstwie…18.

Władysław Żeleński poślubił Wandę Grabowską 13 maja 1872 roku.

Narcyza  Żmichowska już 14 maja tak opisała ślub: 

Z zadziwiającą odwagą zdeptano wszelkie zabobony. Ślub odbył się 13 i w poniedziałek.  
Uspokajałam lękliwsze serca tym spostrzeżeniem, że wśród zaproszonych  były same 
tylko szczęśliwe w pożyciu małżeńskim pary, kilka idealnych prawie …19.

W trakcie pięciu lat małżeństwo świętowało narodziny trzech synów.

Po śmierci Stanisława Moniuszki Żeleński objął stanowisko profesora harmonii 
w Konserwatorium Warszawskim. Z początkiem 1878 roku ustąpił z niego 
i przyjął stanowisko dyrektora artystycznego Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Z funkcji zrezygnował jesienią 1880 roku. Kłopoty z władzami, 
nieznajomość rosyjskiego a wreszcie potrzeba kształcenia dzieci i brak chęci 
powierzenia ich szkole rosyjskiej, skłoniły Władysława Żeleńskiego do powrotu 
z rodziną do Krakowa. Następnego roku, w lipcu, zamieszkuje z rodziną 
w Krakowie. Dzięki jego staraniom w 1887 roku powstało konserwatorium 
krakowskie, a on otrzymał stanowisko profesora harmonii.

Kontakty i spotkania na gruncie towarzyskim między artystami nie ustały. 
Stanisława Serafińska, siostrzenica Matejkowej, zanotowała w raptularzu:

Czwarty dzień pobytu. Z Rabki się wszyscy wynoszą. Odjechali Boguszewscy, 
Żeleńscy, Estreicherowie. Cioci  przybyła za sąsiadkę p. hr. Cielecka20.

Uczeń Żeleńskiego, Ferdynand Hoesick, który odwiedzał rodzinę nauczyciela 
każdej niedzieli, we wspomnieniach napisał o domu Żeleńskich:

czułem  się tam jak w domu, a  przy wybornej herbacie z samowaru, słynnej  
u Żeleńskich, aż nadto miałem okazji do kształcących rozmów z  panią Żeleńską  
o literaturze, z „dyrektorem”, który wtedy komponował Goplanę o muzyce. Do tej 
herbaty  często zasiadał również i sędziwy Oskar Kolberg, znany zbieracz pieśni 
ludu polskiego, u którego „dyrektor”, jako u specjalnego znawcy melodii ludowych 
polskich, nieraz przy mnie zasięgał rad co do niektórych pieśni i arii w Goplanie. 
Stary Kolberg jako kolega szkolny Chopina interesował mnie podwójnie.

Między gośćmi, bywającymi na tych niedzielach, a rekrutującymi się z najlepszego 
towarzystwa krakowskiego, bywał Stanisław Tomkowicz, a od czasu do czasu 
przychodziła  i księżna  Marcelina Czartoryska ...21.

Pod datą 20 grudnia 1879 roku Marian Gorzkowski zanotował:

Tego dnia byłem zaproszony do domu Matejki na obiad, gdzie był również i muzyk 
Żeleński; ponieważ ofiarował on Matejce polonez i mazur, sama  pani chciała go 
koniecznie ugościć. Rozmowa była zrazu ciągle  o muzyce. Po obiedzie Pani szepnęła 
mi, bym kogoś jeszcze do domu zaprosił , a mianowicie panią Wołodkowiczową;  
wyszedłem więc i wkrótce wprowadziłem tak  ją, jak również panią  Strogonow, 
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która po śmierci młodego syna swojego zamieszkała w Krakowie. Żeleński grał dużo 
i śpiewała. Chociaż  żadnego nie ma głosu, to jednak można się było domyśleć, co 
to są za utwory i jakimi by były gdyby ktoś znakomicie zaśpiewał. Wielka rozpoczęła 
się potem sprzeczka o muzyce Wagnera i jego utworach; Żeleński utrzymywał, 
że będąc w Bajrucie  i słysząc jego operę  był do niewytrzymania znudzony że 
z nudów przeklinał Wagnera że, potem wzniósł okrzyk na cześć Moniuszki, 
którego coraz więcej ceni; pani  Wołodkowiczowa przeczyła temu, twierdząc, 
że Wagner dziś nie jest jeszcze zrozumiały, lecz jest to wielki geniusz, że muzyka 
jego ma coś niebieskiego, coś, co wiąże niebo z ziemią. Gdy potem wszczęła się 
rozmowa o potrzebie opery polskiej, a Żeleński z zapałem o tym mówił to mu 
przepowiadałem, że on stworzy polską operę, która może będzie stanowić epokę 
w muzyce polskiej22.

Zdzisław Jachimecki, jeden z biografów Władysława Żeleńskiego, napisze wiele 
lat później:

Niemal paradoksalną rzeczą był fakt powstania zarówno Konrada Wallenroda, jak 
i trzech  następnych oper Żeleńskiego w Krakowie, w mieście, w którym opera byłą 
zawsze i jest dalej zjawiskiem efemerycznym, nietrwałym, gdzie nie może nigdy 
zapuścić głębiej korzeni, pomimo nieustannego wołania o nią tysiącznych rzesz 
mieszkańców. Gdzież jednak indziej w Polsce  mogła powstać opera takiego rodzaju 
i formatu, jeżeli nie w Krakowie, w tym relikwiarzu  pamiątek naszej przeszłości, 
w którym Jan Matejko niedawno ukończył swój potężny Grunwald…23.

Na temat  życia towarzyskiego i kulturalnego Krakowa lat osiemdziesiątych XIX 
wieku Maria  Kietlińska pisała we wspomnieniach:

Piątkowe spotkania w salonach Marii Stojowskiej przez lat wiele były ośrodkiem  
życia kulturalnego w Krakowie. Wieczory  upływały nie tylko na muzyce, ale i na 
swobodnej i miłej pogawędce.

Z osób, których przez lat wiele spotykałam w salonie Stojowskich,  wymienię, 
tylko bliżej mi znanych: byli to prof. Józefowie Łepkowscy, prof. Szujscy z córkami,  
p. Chłopicka z córkami, Tarnowscy Janowie i Stanisławowie, p. Tadeuszowa 
Tarnowska z córka, Wincentowie Rapaccy, Bałuccy Michałowie, prof. Krzymuscy 
Edmundowie, prof. Adamkiewiczowie, Mycielscy Feliksowie, rzeźbiarz Gadomski 
Walery z żoną słynną z piękności, ks. Druccy-Lubeccy, hr. Łosiowa z córką, p. 
z Czetwertyńskich Mazarki, Dembiccy, Janowie Matejkowie, …, prof. Bochenkowie, 
Władysławowie Żeleńscy24.

Gorzkowski wspomina, że dla poprawy warunków życia Matejko wraz 
z rodziną przeprowadził się do  wyremontowanego  domu po rodzicach przy 
ulicy Floriańskiej 41.  Nabył go od pozostałych spadkobierców oraz zajął się 
remontem i przebudową. W tym samym okresie objął stanowisko dyrektora 
Szkoły Sztuk Pięknych Krakowie (poprzedzone propozycją objęcia dyrektury 
Akademii Sztuk Pięknych w Pradze). Funkcję tę pełnił aż do śmierci. W liście 
Antoniego Serafińskiego z 24 kwietnia możemy przeczytać:

Wuj wyjechał przed paroma dniami do Wiednia, gdzie rozwiesza obrazy na 
wystawie powszechnej… Tylko słyszałem, że Wuj po powrocie z Wiednia pojedzie 
do Ojca prosić o wspólne ułożenie punktów warunkujących przyjęcie ze strony 
Wuja propozycji czeskiej co do pensji… Praga zaprasza go całym sercem! Czytałem 



138

Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny

adresy zapraszające od akademików praskich do Cioci, do pań, żon członków 
Umelecky  Besedy, od malarzy i profesorów akademii25.

…polecone mi przez kolegów zredagowanie i zebranymi podpisami wyposażenie 
trzech memoriałów w sprawie założenia w Krakowie Akademii Sztuk Pięknych 
w miejsce dotychczasowej Szkoły Sztuk Pięknych. Motywem całych tych memoriałów 
jest oczywiście gorąca ochota młodzieży, aby Matejko nie wyjechał do Pragi, jeno 
został naszej Akademii kierownikiem i sławy pełną firmą…26.

W dorosłym życiu Matejko nie stronił od muzyki. Jego sekretarz wspominał: 

Po przyjeździe na wieś artysta był w dobrym usposobieniu, myśląc zapewne o swej 
młodości  ożywił się, grał na fortepianie, co mu się rzadko zdarzało. Widok Matejki 
przy fortepianie był dla mnie bardzo ciekawy; mówiliśmy o Chopinie, Beethovenie 
i jego uroczystych utworach, które Matejko uwielbiał, a w końcu artysta zagrał 
jakiś hymn kościelny, słyszany wypadkiem niegdyś w kościele w Monachium, który 
zapamiętał, a który był pełen prostoty. Matejko twierdził, że nasze pieśni ludowe, 
kościelne i niektóre obrzędowe przenoszą myśl w odwieczne czasy, w epokę 
przedhistoryczną, że tyle mają patriarchalnej  prostoty i piękności, jak  rzadko gdzie 
indziej…27.

Panowie Matejko i jego późniejszy sekretarz, Marian Gorzkowski, poznali się na 
odczycie poświęconym twórczości Fryderyka Chopina.

Sekretarz opisał to wydarzenie w dzienniku:

Odczyt  ówczesny był bardzo ładny; Stanisław Tarnowski  tłumaczył, pod jakim Chopin 
wrażeniem tworzył muzyczne swe prace, co wtedy czuł lub cierpiał, co wówczas 
w jego życiu zdarzyło się, a księżna Marcelina Czartoryska  te same muzyczne utwory 
Chopina prześlicznie wykonywała28.

Jan Matejko i Władysław Żeleński przyjaźnili się z wybitną pianistką i filantropką, 
uczennicą Carla Czernego i Fryderyka Chopina  – księżną Marceliną Czartoryską. 
Portretowana przez Matejkę w 1874 roku, księżna otrzymała obraz w darze. 
Natomiast w domu Żeleńskiego niejednokrotnie bywała ona wraz z synem.

Niestety w tym czasie sytuacja rodzinna malarza ulega zmianie. Zniecierpliwiony 
i zmęczony  szeregiem obowiązków  Matejko 1 kwietnia 1881 pisał do 
przebywającej za granicą żony:

Do serdecznego widzenia a rychłego – Twój zawsze najwięcej ze wszystkich kochający 
swoją jak się zwiesz sama Zawieruchę. Ucałowanie i od dzieciąt. Gdera Jan29.

W następnym roku, kiedy jej stan zdrowia pogarsza się, a zachowania zaczynają 
być niepokojące, ze względu na dzieci Teodorę uznano za niezrównoważoną 
i postanowiono umieścić w szpitalu. Po jego opuszczeniu zamieszkała w dworku 
w Krzesławicach, który małżeństwo posiadało  od 1876 r.

Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Jana Matejki obchodzony był przez Polaków  
żyjących na całym świecie. Przysyłali artyście wyrazy hołdu i wdzięczności za jego 
dzieła. Jednocześnie łączono obchody z świętowaniem 200 rocznicy odsieczy 
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Wiednia. Matejce nadano honorowe obywatelstwo Krakowa, wręczono berło. 
Chór odśpiewał  pieśń okolicznościową ze słowami Bałuckiego. Zwycięstwo 
Sobieskiego zostało uczczone Kantatą  na chór męski i orkiestrę autorstwa 
Żeleńskiego do słów Adama Asnyka.

Pisarz Michał Bałucki, uczestnik spotkań Obozu Młodych, w liście do Wojdałowicza 
(Kraków, 4 VI 1883 r.): 

ja zdaje się na uroczystość jubileuszową Matejki zajrzę do Krakowa, tj. 23 czerwca. 
Jakby to  było dobrze, żebyśmy się zjechali…30.

Kiedy w Krakowie bywał Ignacy Paderewski obydwaj twórcy uczestniczyli 
w spotkaniach z nim.

W r. 1885 w przejeździe do Francji, zatrzymał  się młody Ignacy Paderewski 
w Krakowie  i, jak zwykle wszyscy artyści muzycy czynili, złożył wizytę w domu 
Stojowskich. Po obojętnym przyjęciu jakiego doznał był w Warszawie, nie miał 
zamiaru wystąpić z koncertem. Uprosił go jednak  Władysław Żeleński, aby zechciał 
zagrać na wieczorku w Towarzystwie Muzycznym…31.

Zapewne na ten wieczór zgromadził całe towarzystwo odwiedzające państwa 
Stojowskich w ich salonie.

Ferdynand Hoesick  wspominał rok 1889:

W pół roku potem odbyły się w tymże gmachu teatru, w Sali Redutowej, dwa 
niezapomniane koncerty Paderewskiego, niezapomniane jako wrażenie genialnej 
gry fortepianowej  jedynej w swoim rodzaju, i jako widok paru pierwszych rzędów  
krzeseł, w których widziało się takie postacie, jak kardynała Dunajewskiego, biskupa 
Krasińskiego, księżnej Marceliny Czartoryskiej, Pawła Popiela, Matejki, Tarnowskiego, 
Żeleńskiego, Asnyka, Koźmiana i wielu innych ludzi znakomitych w narodzie…32.

Obydwaj, zarówno Jan Matejko jak i Władysław Żeleński, kształcili uczniów, 
wielu znanych później artystów, doprowadzili do powstania nowych siedzib szkół 
artystycznych, walczyli o finanse, stypendia. Wszelkie propozycje wysyłane do 
władz dotyczące tych spraw nie  zawsze  jednak zyskiwały aprobatę  ministerstwa.

Osoba Jana Matejki wywoływała różne reakcje u jemu współczesnych. Od krytyki 
po uwielbienie:

P. Wacław Szymanowski także w zaimprowizowanej mowie porwał słuchaczów 
świetnym porównaniem. Wraca on z wystawy paryskiej, gdzie widział, jak  Matejko 
powalił o ziemię Wielkiego mistrza Krzyżaków, zaćmił niemieckiego malarza Makarta, 
pokonał jakby księcia lignickiego Pilotego, a wielu tam padło pod cięciem jego pędzla, 
jakby miecza, komturów niemieckich, tego by nie naliczył. Więc gdy wróci z Włoch, 
Kraków powita go znów jako pogromcę  Krzyżaków, zwycięzcę  spod Grunwaldu33.

Matejko zawsze uczestniczył w życiu religijnym miasta, znany był ze swej 
szczodrości na rzecz potrzebujących.

Zawsze jednak zaskakiwał swoją skromnością, pokorą, sprawiedliwością.
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Z powodu stałego urządzenia już w Sukiennicach Muzeum Narodowego Matejko 
należy do obrad w nim rozpoczętych i na posiedzenia ciągle uczęszcza. Przy wyborze 
osoby na dyrektora Muzeum Narodowego różni ubiegali się ludzie; od zdania jednak 
Matejki zależał wybór jednego z nich; posada ta z roczną stałą pensją obudziła 
w Krakowie  wielki ruch i starania. Jakie  było zdziwienie, gdy Matejko na dyrektora 
Muzeum  narodowego wybrał tę właśnie osobę, która była mu wrogą i często 
wiele mu nawet robiła przykrości. Matejko  postarał się nadto, by jego wybór był  
zatwierdzony, bo lubił  nawet swym wrogom okazać bezstronność34.

W dorosłym życiu Jana  nadal  były obecne, ważne dla niego dziedziny sztuki: 
muzyka i teatr: Ferdynand Hoesick wspominał:

Podobna atmosfera panowała co sobotę wieczorem na premierach w teatrze… Dość 
powiedzieć,…że w tzw. „loży znawców” siadywał stale Karol Estreicher, Adam Asnyk, 
Józef Blziński; że w lożach widywało się takie damy, jak panie Adamowa i Arturowa 
Potockie, jak księżna Marcelina Czartoryska, że często w jednej loży widziało się 
Stanisława Tarnowskiego z rodziną , a w drugiej obok Matejkę z córkami …35.

Matejko znając tak szczegółowo historię kraju naszego obrał.... nauczający w pracach 
kierunek... Bo jeśli dzieje przeszłości kraju gdzieś zapisane... w zapomnienie 
przechodzą, to malowany obraz może pozostać jako świadectwo... wszyscy 
zachowują go w pamięci. Obraz więc artystyczny najlepszy jest może pomnikiem 
dziejów, bo w jednej chwili bez pracy i bez mozołów, bez wertowania albo czytania 
książek daje pojęcie o całym przedmiocie36.

Było to credo artystyczne młodego Jana Matejki. Zasadom tym był wierny do 
końca życia, dlatego też każdy obraz był wynikiem głębokich przemyśleń i studiów 
historycznych. 

Jan Matejko w wyniku choroby, z którą zmagał się przez wiele lat zmarł 1 
listopada 1893 roku w swoim domu w Krakowie i został pochowany w grobowcu 
rodzinnym na cmentarzu Rakowickim. Uroczysty pogrzeb artysty, w którym 
brali udział mieszkańcy miasta i liczne oficjalne delegacje odbył 7 listopada. 
Kardynał Albin Dunajewski odprawił w kościele Mariackim nabożeństwo żałobne 
w niezwykłej oprawie muzycznej. Później kondukt żałobny okrążył Rynek Główny, 
a następnie ulicami Floriańską i Lubicz przy dźwiękach dzwonu Zygmunta udał 
się na cmentarz Rakowicki. 

Pogrzeb zgromadził tysiące Polaków ze wszystkich zaborów, z zagranicy i przerodził 
się w patriotyczną manifestację. Rodzina otrzymała kondolencje z całego świata, 
poematy i pieśni pisane ku czci artysty. 

Ferdynand Hoesick, odwiedzając  po latach Kraków, wspomniał:   

Nie spotka się także Matejki. W latach 1888 i 1889… widywało się go często. Ażeby 
się z nim spotkać, wystarczało około godziny 9-ej rano znaleźć się na Plantach 
w pobliżu  Bramy Floryańskiej. Była to godzina, o której  zawsze, zimą i latem, pogoda 
czy słota, szedł do swej pracowni w gmachu  Szkoły Sztuk Pięknych. Patrząc nań, 
miało się wrażenie – a przynajmniej ja go doznawałem zawsze – że ma się przed sobą  
człowieka świętego37.
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Historyczna rola działalności Władysława Żeleńskiego na niwie muzycznej 
w kulturze polskiej to pewien łącznik pomiędzy epoką Stanisława Moniuszki 
a twórcami Młodej Polski. Ogromne znaczenie dla edukacji muzycznej miała 
jego działalność (blisko pięćdziesięcioletnia) i praca pedagogiczna.  Władysław 
Żeleński umiera 23 stycznia 1921 roku. Przed śmiercią pisze Marsza dla wojska 
polskiego już w odrodzonej  Polsce. 

Żeleński zawód kompozytora  uważał za posłannictwo  narodowe i społeczne 
i zgodnie z tym poglądem  rozwijał swą twórczość owianą idealizmem38.

Pisarz Michał Bałucki, współautor Zarysu urządzenia stowarzyszenia, dla  
młodych  pisał po latach w swojej autobiografii:

Schodziliśmy się – wspominał Bałucki – w rzeźbiarskiej  pracowni Filippiego, 
urządzonej  ze starego refektarza O.O Franciszkanów. Obok skromnych i nieśmiałych 
kochanków muz zasiadali  tam tacy potentaci pióra i pędzla, jak Matejko, Grottger, 
Szujski, Tadeusz Wojciechowski, Kubala  (wtedy kryjący  się jak fiołek w trawie ze 
swoją wiedzą i poezją ), Żeleński i inni. Wielcy i mali, starsi i młodsi, bez różnicy, 
przyjaźnie sobie dłonie uścisnęli i poufnie prowadzili rozmowy. Obok Łuszczkiewicza, 
już wtedy profesora, siadali – niedawno jeszcze uczniowie jego-jak Gadomski, Cynk, 
Gryglewski; obok drukowanego już Szujskiego młodziutki Chłędowski, Bełcikowski, 
Turski, Lubowski i inni. Zajmujące były te zebrania; … Czytało się poezje zakazane 
w szkole; młode talenty zwierzały  się kolegom  ze swych  prób młodzieńczych 
i pomysłów na przyszłość…39.

Artyści, dawni druhowie, niewątpliwie przez całe życie - zarówno na polu 
działalności artystycznej jak i społecznej byli wierni  zobowiązaniom podjętym 
w młodości.
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