
Władysław Żeleński (1837-1921), urodzony w podkrakowskich Grodkowicach, gdzie do dziś 

– staraniem państwa Marty i Ireneusza Trybulców – rozbrzmiewa jego muzyka, to jedyny wybitny 

polski kompozytor pokolenia Brahmsa, Czajkowskiego i Dvořáka, któremu poszczęściło się dożyć 

odzyskania niepodległości. Niewiele jej zażył, lecz mógł się spodziewać, że wraz z zaborcami znikną 

przeszkody trapiące muzykę polską od 120 lat z górą – brak orkiestr, sal koncertowych, wydawnictw 

muzycznych i – co szczególnie dotkliwe – brak szkolnictwa oraz powszechnej edukacji muzycznej, 

stanowiącej jeden z fundamentów kultury narodowej. Mógł mieć nadzieję, że uda się scalić Polskę po 

latach rozbicia i sparaliżowania obiegu wspólnych wartości kulturowych. Bo Żeleński był obywatelem 

Królestwa Galicji i Lodomerii, podczas gdy Noskowski był poddanym carskim, a Nowowiejski – 

obywatelem Prus. Fakt ten często uchodzi naszej uwadze, a pozostawił po sobie trwałe blizny. 

O ile sztuka odżyła w odrodzonej Polsce, o tyle z powszechną edukacją muzyczną poszło źle – 

dziś jej po prostu nie ma. Nie wybaczyłby tego Żeleński. To on w roku 1888 utworzył w Krakowie 

Konserwatorium. Kształciło ono nie tylko profesjonalistów. Zaspokajało społeczną potrzebę 

krzewienia kultury. Służyło ludziom pragnącym nadać sens i formę swej muzykalności. Kończyli oni 

naukę bogatsi w zdolność do pełniejszego rozumienia sztuki, w umiejętność czytania nut i gry na 

instrumencie, a nawet w możliwość jej nauczania w stopniu podstawowym, na czym korzystały 

następne pokolenia. Niektórzy jednak kształcili się z myślą o podjęciu zawodu muzyka. Dla nich 

Żeleński angażował najlepsze siły pedagogiczne. Umiał utrzymać niezależność Konserwatorium od 

Towarzystwa Muzycznego, którego formalnie było ono częścią, a w którym dochodziło do niesnasek. 

Przeprowadził też uczelnię przez trudny czas I wojny światowej. Dokonał tego mimo podeszłego 

wieku, bo miał energię, wolę, a przede wszystkim olbrzymi autorytet. Ten zaś zawdzięczał swej 

pozycji jako kompozytora. 

Był twórcą uzdolnionym i gruntownie wykształconym. Naukę muzyki rozpoczął w Krakowie, 

mając lat dziesięć, od lekcji gry na fortepianie i skrzypcach u Kazimierza Wojciechowskiego, 

doskonalił się u pianisty Jana Germasza, uczył się teorii i kompozycji u Franciszka Mireckiego, 

występował wspólnie z ks. Marceliną Czartoryską, uczennicą Chopina. W 1859 wyjechał do Pragi, 

gdzie w 1862 ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Karola, a także muzyczne w Szkole 

Organowej pod kierunkiem nauczyciela Dvořáka – Josefa Krejčiego. Przez dalsze 4 lata studiował u 

niego prywatnie i komponował - głównie pieśni. Wraz z polską primadonną praskiej opery, Heleną 

Zawiszanką, brał udział w polsko-czeskich koncertach, będących wyrazem solidarności Czechów z 

trwającym właśnie Powstaniem Styczniowym. Od 1866 roku studiował w Paryżu, zrazu w 

Konserwatorium u Napoléona Henri Rebera, później prywatnie u Bertholda Damckego, z którym 

pracował nad większymi formami. Do Krakowa powrócił w połowie 1870 roku z solidną teką 

utworów, wśród których był znany dziś obraz charakterystyczny W Tatrach. Od 1871 do 1880 

przebywał w Warszawie, wpierw jako profesor harmonii i kontrapunktu w Instytucie Muzycznym, a 

później jako dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W 1872 poślubił Wandę 

Grabowską i napisał I Symfonię, z której zachowała się do dziś tylko część wolna, zatytułowana 



Dźwięki żałobne. W 1880 osiadł w Krakowie, wszczynając starania o utworzenie Konserwatorium. 

Zbudował je na fundamentach Szkoły Towarzystwa Muzycznego, która przejęła schedę po Szkole i 

Bursie Muzycznej, założonej przez Mireckiego w 1838 roku. Komponował przy tym coraz więcej i 

nie tylko pieśni, których napisał blisko 100, i które zyskały mu tytuł następcy Moniuszki. Należy mu 

się on także jako twórcy 4 oper o tematyce narodowej, bądź opartych na wybitnych dziełach literatury 

polskiej. Są to: Konrad Wallenrod według Mickiewicza, szkicowany już w Pradze, a wystawiony we 

Lwowie w 1885, Goplana, według Balladyny Słowackiego, uchodząca za najwybitniejsze dzieło 

Żeleńskiego, wystawiona w Krakowie w 1896, oparty na tematyce podhalańskiej, werystyczny Janek, 

wystawiony we Lwowie w 1900, i tamże wystawiona w 1907 Stara baśń, skomponowana na kanwie 

słynnej niegdyś powieści Kraszewskiego. Niestety, dzieła te, poza nielicznymi fragmentami, nie 

funkcjonują dziś w obiegu polskiej kultury. Dotyczy to większości dorobku Żeleńskiego, w tym 

kantat, dzieł religijnych i instrumentalnych. Pieśni wydawano dość często, ale większe utwory 

pozostały w rękopisach i uległy rozproszeniu. Niektóre mogły zostać wywiezione przez Niemców w 

czasie okupacji wraz z majątkiem Konserwatorium. Warto jednak podejmować poszukiwania, co 

czyni wspomniany już Ireneusz Trybulec, bo odnajdują się utwory nigdzie dotąd nie notowane, jak 

Śpiew aniołów, bądź zagrzebane w przepastnych zbiorach, jak Psalm XLVI z tekstem w tłumaczeniu 

Jana Kochanowskiego. Wielu badań będzie wymagało ustalenie dat ich powstania. Dziś usłyszymy je 

po raz pierwszy od stulecia, nikt z nas ich nie zna. Usłyszymy też ów zachowany fragment I Symfonii, 

który ocalał, bo ukazał się w lipskiej oficynie Kistnera ok. 1884 roku pod tytułem Trauerklänge. Czy 

reszta dzieła przepadła? Nie wiemy! Nie odnaleziono dotąd II Symfonii, ukończonej w 1912 roku. A 

tymczasem talent Żeleńskiego właśnie w tych późnych latach wydał najpiękniejsze owoce. Świadczy 

o tym Koncert fortepianowy op. 60, który usłyszymy dziś na końcu, dzieło wybitne, oryginalne co do 

formy i brzmienia, budzące coraz większy podziw wśród wykonujących je muzyków, dorównujące 

wartością późnemu, wspaniałemu Kwartetowi fortepianowemu op. 61.  

Władysław Żeleński należy do tych polskich kompozytorów, jak Mirecki, czy Noskowski, 

którzy w czasach pomiędzy Chopinem a Szymanowskim budowali na ziemiach polskich zarówno 

powszechną kulturę muzyczną, jak i kulturę wysoką. Ich najlepsze dzieła mogą się liczyć również w 

skali europejskiej, lecz to już nie zależy od twórców, lecz od nas. Dziś czcimy rocznicę Żeleńskiego. 

Obyśmy o nim jutro nie zapomnieli. Jak to niegdyś ujął Zygmunt Noskowski: „Oby ten zapał [...] nie 

stał się rakietą z szumem wylatującą pod obłoki, aby po chwili spaść w postaci zwęglonego kija...” 

Maciej Negrey 
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