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Litwo, ojczyzno moja…
Polka Maria Modliƒska i Litwin Vin-

cas (Wincenty) Baceviãius przez wiele 
lat tworzyli zgrane, kochajàce si´ stad!o.
On – absolwent seminarium pedagogicz-
nego i prywatnego konserwatorium – by!
nauczycielem muzyki. Ona od dziecka
uczy!a si´ gry na fortepianie. Oboje
chcieli zapewniç jak najlepszà edukacj´
czwórce swoich dzieci: Kiejstutowi
(1904-93), Witoldowi (1905-70), Gra˝y-
nie (ur. 5 lutego 1909, zm. 17 stycznia
1969) i Wandzie (ur. 1911). Chcieli te˝
wychowaç potomków na patriotów ko-
chajàcych obie ojczyzny ich rodziców –
Polsk´ i Litw´. Na co dzieƒ wszyscy
mieszkali w ¸odzi, lecz wakacje dzieci
sp´dza!y u krewnych ojca na Litwie i tam
nauczy!y si´ j´zyka litewskiego. W roku
1923 Vincas podjà! decyzj´ o zamiesz-
kaniu na sta!e w Kownie. Maria si´ nie
zgodzi!a. Dzieci na razie zosta!y z nià, 
ale w obliczu drastycznie pogorszajàcej
si´ sytuacji materialnej musia!y szukaç

pracy dorywczej. Nastoletnia Gra˝yna
przygrywa!a na fortepianie jako taper 
w kinie w czasie seansów niemych fil-
mów. Skàdinàd po˝yteczne zaj´cie – pa-
ra! si´ nim tak˝e m!ody Szostakowicz.

Pi´tnastoletni Witold do!àczy! do ojca
i, jako Vytautas Baceviãius, wybra! oby-
watelstwo litewskie. Kiejstut po studiach
znalaz! prac´ w jednym z litewskich li-
ceów, ale nie zagrza! tam miejsca. 
Doros!a Gra˝yna równie˝ próbowa!a
znaleêç swoje miejsce w ojczyênie ojca.
Przyje˝d˝a!a na koncerty, szuka!a etatu
w szkole, ale zaproponowano jej tylko
posad´… suflerki w teatrze. W tej sytu-
acji dokona!a ostatecznego wyboru –
Polski.

ArtyÊci nut i liter
Rodzice uczyli ca!à czwórk´ muzyki 

od najm!odszych lat. Vincas Bacewicz
nie stosowa! tak drastycznych metod jak 
ojciec Michaela Jacksona, ale marzy! 
o kwartecie utworzonym z latoroÊli.

Dzieci natomiast nie wyobra˝a!y sobie,
˝e mo˝na nie uczyç si´ graç na dwóch
(fortepian i skrzypce) albo i trzech (do-
datkowa wiolonczela w przypadku Kiej-
stuta) instrumentach. Pewna leciwa
krewna oskar˝a!a nawet paƒstwa Bacewi-
czów, ˝e chcà swoje potomstwo dopro-
wadziç do domu wariatów. Gra˝yna nie
zg!asza!a sprzeciwów. Ju˝ wtedy czu!a, 
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„Ja wola!abym umrzeç,
ni˝ wzbudzaç w ludziach

litoÊç… Nikt nie mo˝e 
wiedzieç o moich 

zmartwieniach i k!opotach, 
a mam ich niema!o. […] 

Gdyby mnie wcale nie grali,
te˝ bym siedzia!a w kàcie

i pisa!a tak, jak to teraz robi´”.
Gra˝yna Bacewicz
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˝e muzyka to „ostinato jej ˝ycia”, jak
póêniej podsumowa! Stefan Kisielewski.

Utalentowana trójka rodzeƒstwa (naj-
m!odsza Wanda, mimo zdolnoÊci i umie-
j´tnoÊci, nie zdradza!a ochoty do wspó!-
uczestniczenia) wyst´powa!a na publicz-
nych popisach, nie tylko w szkole. Grali 
w trio, duetach i solo, przedstawiali te˝
pierwsze w!asne kompozycje. Z perspek-
tywy lat, Gra˝yna by!a wdzi´czna rodzi-
com za gruntowne muzyczne wykszta!-
cenie. Dzi´ki niemu wi´zy siostrzano-
-braterskie okaza!y si´ silniejsze ni˝ odle-
g!oÊci w przestrzeni i granice polityczne.
Cz´sto spotyka!a si´ z pozosta!ymi w kra-
ju Kiejstutem i Wandà, natomiast do 
Witolda prawie codziennie pisa!a listy.

Witold z Kowna wyruszy! na studia
kompozytorskie i pianistyczne do Pary-
˝a. Wybuch II wojny zasta! go na tournée 
w Ameryce Po!udniowej. Od 1940
mieszka! w USA, w Nowym Jorku. Choç
bardzo t´skni!, nie chcia! wróciç do Li-
twy – republiki sowieckiej. ˚y! skromnie
– g!ównie z pensji wyk!adowcy szkó!
muzycznych i z prywatnych lekcji. Wcià˝
komponowa!, koncertowa! jako pianista.
Osiem razy wystàpi! z recitalem w Car-
negie Hall.

Kiejstut, pianista, kompozytor i peda-
gog, by! rektorem Paƒstwowej Wy˝szej
Szko!y Muzycznej w ¸odzi w latach
1957-69.

Wanda, pianistka i muzykolog, krytyk
muzyczny, dziennikarka radiowa i poet-
ka – zosta!a stra˝niczkà i propagatorkà
spuÊcizny twórczej Gra˝yny. Ju˝ czter-
dzieÊci lat godnie spe!nia to zadanie.

Podstawy gry na skrzypcach i forte-
pianie przekaza! Gra˝ynie ojciec. Dzie-

si´cioletnia dziewczynka wstàpi!a do 
renomowanego !ódzkiego konserwa-
torium muzycznego Heleny Kijeƒs-
kiej-Dobkiewiczowej, a przedmiotów
ogólnokszta!càcych uczy!a si´ w gimna-
zjum humanistycznym Janiny Pryssewi-
czówny.

Skrzypaczka 
pierwszorz´dna

Gra˝yna zdecydowa!a, ˝e b´dzie stu-
diowaç w Warszawie. Âciàgn´!a tam mat-
k´ i Wand´. Zapisa!a si´ na wydzia! filo-
zofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
do Paƒstwowego Konserwatorium Mu-
zycznego do trzech klas: kompozycji
(prof. Kazimierz Sikorski), skrzypiec
(prof. Józef Jarz´bski) i fortepianu (prof.
Józef Turczyƒski).

Po kilku semestrach, jako perfekcjo-
nistka, zrozumia!a, ˝e nie zdo!a pogodziç

wszystkich tych kierunków,
zrezygnowa!a wi´c z filozofii 
i fortepianu. W 1932 otrzyma-
!a (summa cum laude) dwa
dyplomy – z gry na skrzypcach
i kompozycji. Ignacy Jan Pa-
derewski ufundowa! dla niej
stypendium na dalsze studia
kompozytorskie u s!ynnej Nadii
Boulanger w paryskiej École
Normale de Musique. Korzys-

tajàc z pobytu w stolicy Francji, Gra˝yna
pobiera!a prywatne lekcje u skrzypka
André Toureta.

W 1934 roku znów pojecha!a do Pary-
˝a, aby pod kierunkiem wybitnego peda-
goga i wirtuoza Carla Flescha opracowaç
program na I Mi´dzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy im. Wieniawskiego, który
mia! si´ odbyç w 1935. SpecjaliÊci wró-
˝yli jej zdobycie nagrody. Niestety, 
w przeddzieƒ jej wyst´pu w II etapie do
mieszkania Bacewiczów dokonano w!a-
mania. Z!odzieje ukradli wszystkie cenne
przedmioty – oprócz sukni galowej 
i skrzypiec. Po bezsennej nocy, sp´dzo-
nej na policyjnym dochodzeniu, artystka
nie by!a w dobrej formie.  

Laureatami zostali wówczas m.in. 
Dawid Ojstrach i Ginette Neveu. Gra˝y-
na zadowoli!a si´ dyplomem. Nie przy-
sz!o jej do g!owy, aby t!umaczyç przy-
czyn´ pora˝ki przed publicznoÊcià lub 
krytykami. A przecie˝ by!a usprawiedli-
wiona. Tajemnic´ ujawni!a dopiero 
w zbiorze wspomnieƒ „Znak szczególny”. 

W latach 1936-38 by!a koncertmi-
strzem Orkiestry Polskiego Radia, którà
dyrygowa! Grzegorz Fitelberg. Chcia!a
si´ z bliska przyjrzeç pracy zespo!u; po-
znaç mo˝liwoÊci instrumentów i ró˝ne
wspó!brzmienia. Muzycy Fitelberga byli
prawykonawcami kilku kompozycji Ba-
cewiczówny, m.in. I koncertu skrzypco-

wego (z autorkà jako so-
listkà) i „Trzech pieÊni
na tenor i orkiestr´”.

Równolegle Gra˝yna 
z zapa!em uprawia!a ka-
meralistyk´. Najcz´Êciej
akompaniowa! jej brat
Kiejstut. W czasie okupa-
cji uczestniczy!a w kon-
certach, zarówno kons-
piracyjnych, jak i tych 

Historia

Bacewicz, Henryk Szeryng 
i Eugenia Umiƒska – festiwal
Warszawska Jesieƒ 1959

Wawrzyniec ˚u!awski
(1916-57)

Spotkanie w Poznaniu w roku 1953. 
Od lewej: Poradowski, Baird, Jasieƒski, Markowski, 

Bacewicz, Kiesewetter, Ekier, ˚u!awski, NN, Szeligowski, 
Feicht, Lissa, Sobieski, Jurdziƒski, Olearczyk, 

Szabelski, Wis!ocki, 
Mycielski i Lutos!awski

M!oda Bacewiczo?wna 
ze skrzypcami
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organizowanych oficjalnie przez Rad´
G!ównà Opiekuƒczà. Nie przestawa!a
komponowaç. Napisa!a wtedy m.in. 
I symfoni´, I sonat´ na skrzypce solo 
i II kwartet smyczkowy. Po Powstaniu
Warszawskim, kiedy ludnoÊç cywilnà
wyp´dzono z Warszawy, r´kopisy Bace-
wiczówny zosta!y w mieszkaniu. Na
szcz´Êcie walizk´ z nutami uratowali
znajomi.

Tu˝ po wojnie podj´!a prac´ wyk!a-
dowcy teorii i pedagoga skrzypiec w Paƒ-
stwowym Konserwatorium w ¸odzi. 
W latach 50. skupi!a si´ na komponowa-
niu. Do pedagogiki wróci!a pod koniec
˝ycia, jako profesor klasy
kompozycji w warszaw-
skiej Paƒstwowej Wy˝szej
Szkole Muzycznej.

Bardzo d!ugo, prak-
tycznie do poczàtku lat
60., by!a prawykonawczy-
nià swoich dzie! skrzypco-
wych. Jakà by!a skrzy-
paczkà, wspomina Stefan
Kisielewski: „[...] gra!a ze
swadà i energià, bardzo
czysto i precyzyjnie, choç
niezbyt wielkim tonem, 
z ogromnym przej´ciem,
które si´ udziela!o; w ogó-
le ca!a jej szczup!a syl-
wetka, skupiona energia,
jakaÊ ˝arliwa drapie˝noÊç 
w stosunku do muzyki
by!y niezwykle sugestyw-
ne i nakazujàce respekt. Mnie osobiÊ-
cie ogromnie imponowa!o, ˝e dziew-
czyna gra na skrzypcach, a w dodatku
komponuje. Có˝ to za urodzony demon 
muzykalnoÊci! – myÊla!em sobie”.

Karier´ skrzypaczki rzuci!a ostatecz-
nie dzi´ki… kotu. Przygarni´ty na proÊ-
b´ córki zwierzak panicznie ba! si´
dêwi´ku skrzypiec. Warcza!, piszcza! 
i ucieka! pod szaf´. Z litoÊci dla kota 
Bacewiczówna skoncentrowa!a si´ tylko
na komponowaniu. Co prawda, wra˝li-
wy futrzak okazywa! swoje niezadowole-
nie, kiedy nuci!a przy fortepianie, ale 
ciche miauczenie da!o si´ wytrzymaç.

OdtwórczoÊç, twórczoÊç
Komponowaç zacz´!a w wieku trzynastu

lat. Od razu wiedzia!a, ˝e stanie si´ to celem
jej ˝ycia. O twórczoÊci Bacewiczówny z cza-
sów studenckich wypowiedzia! si´ dyrygent
Fitelberg: „To b´dzie kiedyÊ bardzo dobra
kompozytorka, ale musi przedtem mnó-
stwo napisaç, «wypisaç si´», zanim dojdzie
do w!asnego j´zyka i w!asnej techniki”.

Bazà wypadowà do tych poszukiwaƒ
by! neoklasycyzm.

Skrzypce i instrumenty smyczkowe
zajmowa!y szczególne miejsce w jej zain-

teresowaniach kompozy-
torskich. Napisa!a siedem
koncertów skrzypcowych,
dwa wiolonczelowe i je-
den altówkowy, a tak˝e
siedem kwartetów smycz-
kowych, pi´ç sonat na
skrzypce i fortepian oraz
dwie na skrzypce solo. 
W 1948 powsta! jeden 
z jej najbardziej cenio-
nych i rozpoznawalnych
utworów – „Koncert na
orkiestr´ smyczkowà”,

porównywany przez Kisielewskiego do
„Koncertów Brandenbur-
skich” Bacha: „PoczuliÊmy
tu wreszcie «krwisty ka-
wa!» zdrowej i smacznej
muzyki, napisanej z poten-
cjà twórczà – iÊcie m´skà”.
A prasa amerykaƒska za-
uwa˝a!a: „W utworze Ba-
cewicz nie by!o w!aÊciwie
nic kobiecego”.

Surowo ocenia!a atmos-
fer´ panujàcà w Êwiatku
kompozytorskim: „My te˝
si´ !udzimy – za ka˝dym ra-
zem – ˝e muzyka nasza
wzbudzi wreszcie zachwyt kolegów. Ka˝dy
nowy utwór jako najlepszy (w naszym 
poj´ciu) jest nowà okazjà i nowà nadziejà”.

Muzyka by!à dla niej przede wszystkim
sztukà rozplanowania dêwi´ków w cza-
sie. Zauwa˝y!a, ˝e tempo kompozytor-
skiej wyobraêni jest szybsze ni˝ tempo
rzeczywistoÊci. Bardzo stara!a si´ orien-
towaç na bie˝àco w Êwiatowych trendach
kompozytorskich, ale nie ulega!a mo-
dom. Nie ogranicza!a swojej stylistyki 
do sztywnych ram, do zamkni´tego 
zespo!u chwytów. PrzyÊwieca!a jej idea

nieustannego rozwoju indywidualnego
j´zyka muzycznego, mocno zakorzenio-
nego w tradycji.

W ponurych czasach socrealizmu, 
zadekretowanego przez w!adz´, unika!a
otwartego konfliktu z decydentami 
resortu kultury. Podobnie jak Lutos!awski
i wielu innych kompozytorów, znalaz!a
schronienie w niszy stylizacji fol-
klorystycznych i utworów dla dzieci. Uni-
ka!a wypowiedzi politycznych. Przy ca!ej
rezerwie wobec ideologii komunistycznej,
docenia!a pozytywne strony mecenatu
paƒstwowego i systemu zamówieƒ na
utwory. Jej kompozycje otrzymywa!y licz-
ne nagrody paƒstwowe. By!y zg!aszane 
na mi´dzynarodowe konkursy. W naj-
wi´kszym mroku stalinowskiej nocy, 
w 1951 roku, „IV kwartet smyczkowy”

Bacewiczówny wygra! pre-
sti˝owy konkurs w belgij-
skim Liege.

WÊród ulubionych kom-
pozytorów wymienia!a
Bacha, Brahmsa, Ravela,
Bartóka, Prokofiewa. Kli-
mat „koronkowej, roko-
kowej muzyki” Mozarta 
z wiekiem jej zoboj´tnia!.

Krytycy i muzykolodzy szybko zaklasy-
fikowali Bacewiczówn´ do nurtu neokla-
sycyzmu. Wszak uprawia!a z upodoba-
niem formy preromantyczne, jak sonata,
symfonia, toccata czy concerto grosso.
Stosowa!a pastisz i persyfla˝. Przedk!ada-
!a linearyzm nad faktur´ akordowà i kul-
tywowa!a solidne rzemios!o kontrapunk-
tyczne, a poza tym stroni!a od muzyki
programowej. Mawia!a, ˝e najwa˝niejsza
jest logiczna forma. WyjaÊnia!a: „W mojej
muzyce du˝o si´ dzieje, jest ona drapie˝-
na, a jednoczeÊnie liryczna”.

Historia

Wanda Bacewicz

Wanda Bacewicz 
– ok!adka tomiku 
z wierszem dla Gra˝yny
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Vytautas Bacevicius – p!yta
z premierowymi nagraniami
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Wa˝nym punktem na jej drodze twór-
czej by!a „Muzyka na smyczki, tràbki i
perkusj´” (1958) – utwór nawiàzujàcy do
s!ynnej „Muzyki na ins-
trumenty strunowe, per-
kusj´ i czelest´” Bartóka.
Bacewiczówna wyekspo-
nowa!a tu ostre kontrasty,
wyrazisty rytm i zwroty
dynamiki. „Muzyka na
smyczki…” bywa uwa˝ana
za najlepsze dzie!o orkie-

strowe artystki. Wzbudzi!a
˝ywà reakcj´ europejskich
choreografów, stajàc si´
warstwà dêwi´kowà sze-
Êciu baletów. 

Gra˝yna Bacewicz zain-
teresowa!a si´ równie˝
technikà serialnà (na
przyk!ad w VI kwartecie
smyczkowym - 1960), wi-
dzàc w niej kolejnà szans´
odÊwie˝enia swojego sty-
lu. Takà szans´ stwarza!
te˝ sonoryzm, ku które-
mu zwróci!a si´ choçby 
w „Koncercie na orkiestr´” (1962), czer-
piàc radoÊç z eksperymentowania wielo-
barwnà instrumentacjà.

Wyra˝one s!owami
W muzyce stawia!a na „bezprogramo-

woÊç”, mo˝e jednak nie zaspokaja!o to jej
potrzeby ekspresji i dlatego sk!oni!a si´
te˝ ku literaturze?

Podobnie jak jej siostra Wanda, Bacewi-
czówna by!a obdarzona talentem literac-
kim. Za pióro chwyci!a w czasie okupacji.

Napisanà wtedy powieÊç „Dwie drogi” 
da!a do oceny Kisielewskiemu, a on po-
chwali! i nawet znalaz! wydawc´, który 

kupi! r´kopis z myÊlà 
o wydaniu go po wojnie,
do czego ostatecznie nie
dosz!o. W r´kopisach po-
zosta!y równie˝ powieÊci 
z lat 60. – „Sid!a” (krymi-
na!) i „Oporny hydraulik”
(powieÊç o... kompozyto-
rach) oraz nieukoƒczona

„PowieÊç wojenna”. Z kil-
ku-nastu opowiadaƒ wy-
dania doczeka!y si´ tylko te
o charakterze autobiogra-
ficznym, zebrane w tomie
„Znak szczególny” (Czytel-
nik, 1970, 1974). Sztuka 
z roku 1963 „Jerzyki albo
nie jestem ptakiem” mia!a
premier´ w Teatrze TV 
w re˝yserii Edwarda Dzie-
woƒskiego (1968).

Bacewiczówna napisa-
!a tak˝e tekst do jednej
ze swoich pieÊni – „Boli
mnie g!owa”. To w!aÊ-
ciwie uroczy ˝art mu-

zyczny; Êpiewaczka powtarza wcià˝
jedno zdanie: „Ach, jak bardzo boli
mnie g!owa”.

By!a wytrawnà znawczynià literatury
klasycznej i wspó!czesnej. Ceni!a Camu-
sa – lecz nie Sartre’a, Kafk´ – lecz nie Do-
stojewskiego, Poego i Conrada – lecz nie
Galsworthy’ego. Potrafi!a napisaç ob-
szerny list ze sprostowaniem do redakcji 
pisma, które zamieÊci!o nierzetelnà re-
cenzj´ ksià˝kowà. Doskonale orientowa-
!a si´ w dziejach dramatu. Pisa!a opraw´

muzycznà do przedstawieƒ teatralnych.
Wspó!prac´ z nià chwali! sobie bardzo
Bohdan Korzeniewski.  

Dear Mister 
Gra˝yna Bacewicz

Niektórzy dyrygenci, pewni, ˝e majà
do czynienia z kompozytorem p!ci m´-
skiej, zaczynali listy: „Dear Mister Bace-
wicz” albo „Cher Monsieur Gra˝yna 

Bacewicz”. Pewien wiedeƒski krytyk 
napisa! nawet: „Wiadomà jest rzeczà, i˝
w cieniu Gra˝yny Bacewicz stoi m´˝czy-
zna, który pisze za nià wszystkie kom-
pozycje”.

Aby osiàgnàç tyle, ile w ˝yciu osiàg-
n´!a, musia!a mieç ponadprzeci´tnà 
inteligencj´ emocjonalnà. By!a silna,
konsekwentna i surowa. Nie okazywa!a
wspó!czucia, gdy˝ uwa˝a!a to za os!abia-
nie czyjejÊ odpornoÊci na stres. Przez 
ponad rok walczy!a o odzyskanie spraw-
noÊci po powa˝nym wypadku samocho-
dowym (1954). Kiedy le˝a!a w ci´˝kim
stanie w szpitalu, w g!owie dêwi´cza! jej
wcià˝ poczàtek fugi f-moll Bacha. Muzy-
ka, jak wspomina!a: „Stanowi!a nitk´,

Historia

Gra˝yna Bacewicz – ok!adka
tomu wspomnieƒ i anegdot

P!yta Dux 0691

Grób Gra˝yny Bacewicz 
– Powàzki – Aleja Zas!u˝onych

Konkurs kompozytorski 
im. Bacewicz – ¸ódê 2009

Tablica pamiàtkowa na domu 
w Warszawie – Koszykowa 35
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której trzyma!am si´ kurczowo, aby nie
byç wciàgni´ta na drugà stron´”.

Nie lubi!a mówiç ani o swoim warszta-
cie, ani o ˝yciu. Kiedy dzwonili dzienni-
karze z proÊbà o wywiad, mówi!a: „Sio-
stry nie ma w domu”. 

Nadia Boulanger, legendarna profe-
sorka, z której rad korzysta!o kilka po-
koleƒ kompozytorów z ca!ego Êwiata, 
w tym tak˝e z Polski, nigdy nie za!o˝y!a
rodziny, ale nie odradza!a kobietom ar-
tystkom wychodzenia za mà˝. Powie-
dzia!a Gra˝ynie: „Nie wolno roztkliwiaç
si´ nad sobà. Pami´taj, je˝eli chcesz byç
prawdziwym kompozytorem, nie ma dla
ciebie litoÊci”. 

W 1936 roku Bacewiczówna wysz!a 
za mà˝ za lekarza, Andrzeja Biernackie-
go. W swoistym prezencie Êlubnym 
dla m´˝a skomponowa!a pieÊƒ „Mów 
do mnie mi!y” do s!ów Rabindranatha
Tagore w t!umaczeniu Jana Kasprowi-
cza. Prawykonawczynià utworu by!a
Êpiewaczka Stanis!awa Korwin-Szyma-
nowska (siostra Karola Szymanowskie-
go), a akompaniowa! jej brat Gra˝yny,
Kiejstut Bacewicz.

Mà˝ Bacewiczówny, Andrzej Biernacki
(1903-63), kardiolog i pulmonolog, 
profesor Akademii Medycznej w War-
szawie, by! muzykiem amatorem i melo-
manem. Studenci tak scharakteryzowali
go w kabarecie: „Dziwna to losu zasadz-
ka/I podzia! zas!ug nierówny,/Nie mówi
si´, ˝e gra profesorowa Biernacka, lecz
mówi si´, ˝e leczy mà˝ Bacewiczówny”.
W nekrologach po Êmierci profesora nie
zamieszczono informacji o tym, czyim
by! m´˝em. 

W 1942 roku Bacewiczówna uro-
dzi!a jedynà córk´ - Alin´ – dziÊ malark´
i poetk´.

Kompozytorka sprawnie godzi!a ˝ycie
zawodowe z osobistym, podkreÊla!a 
jednak, ˝e zawdzi´cza!a to wrodzonym
zdolnoÊciom organizacyjnym i szyb-
koÊci dzia!ania. Wyznawa!a: „Otó˝ 
nienawidz´ ludzi powolnych. Wolno
myÊlàcych, wolno mówiàcych, wolno
chodzàcych, wolno pracujàcych”. Dlate-
go nie znosi!a za!atwiania spraw urz´do-
wych i kiedy tylko mog!a, wyr´cza!a si´
siostrà. Cechowa!o jà 
bardzo szybkie chodzenie
i zamaszyste, wr´cz kan-
ciaste ruchy. Kiedy po
wys!uchaniu Êwietnego
wykonania swego kwarte-
tu wpad!a jak bomba (to
jej okreÊlenie) na scen´,
˝eby uÊciskaç pierwszego
skrzypka, muzyk uchyli!
si´ z przera˝eniem, pew-
ny, ˝e kompozytorka chce
go spoliczkowaç. 

Mia!a problemy z orien-
tacjà przestrzennà. Po-
trafi!a pracowaç przez 
ca!y dzieƒ, z krótkà przer-
wà ko!o po!udnia – lecz
nawet podczas tego odpo-
czynku jej umys! pracowa!. Lubi!a uczu-
cie po˝ytecznego zm´czenia.

Na zewnàtrz wydawa!a si´ spe!niona 
w ma!˝eƒstwie i macierzyƒstwie. Tylko
najbli˝si przyjaciele (w tym muzyko-
log Maria Dziewulska, szef PWM Tade-
usz Ochlewski i rodzeƒstwo) wiedzieli,
˝e nie zazna!a szcz´Êcia w ˝yciu osobi-
stym. W 1950, w 14. roku ma!˝eƒstwa,
wyznawa!a: „Ja nale˝´ do samotni-
ków, ludzi skrytych i pe!nych wewn´trz-
nych hamulców. Moje ˝ycie romantycz-
ne ogranicza si´ do prze˝yç wyobraêni 
i fantazji...”. A jednak spróbowa!a 
zmieniç marzenia w rzeczywistoÊç.
Wielkim uczuciem obdarzy! jà Waw-
rzyniec ˚u!awski („Wawa”), m!odszy 
o siedem lat kompozytor, publicysta, 
alpinista. Niestety, w 1957 zginà! w Al-
pach pod lawinà, kiedy szed! na pomoc
kolegom.

Potrafi!a byç bardzo uparta i miewa!a
zbawiennà intuicj´. Kiedy w 1939 wraz 
z rodzinà opuÊci!a Warszaw´, podczas
marszu nalega!a, aby jak najszybciej
opuÊcili Garwolin i przebiegli przez
most. Chwil´ póêniej na Garwolin spa-
d!y bomby.

Autorka monografii kompozytorki,
Ma!gorzata Gàsiorowska, twierdzi:
„Gra˝yna Bacewicz to bodaj pierw-
sza kobieta na Êwiecie, która prze!a-
ma!a ten schemat, ten nawyk myÊlowy
ka˝àcy traktowaç twórczoÊç «kobiecà» 
z taryfà ulgowà lub w najlepszym razie
jako «manifestacj´ p!ci»”. Pewien an-

gielski krytyk mianowa! jà „Pierwszà 
damà muzyki”. Judith Rosen, która 
w 1984 wyda!a w USA monografi´ kom-
pozy-torki, uwa˝a: „Tak jak Polska 
stanowi most nad geograficznà przepa-
Êcià mi´dzy krajami kapitalistycznymi 
a socjalistycznymi, Bacewicz wraz ze
swymi rodakami muzykami przerzuca
most mi´dzy neoromantyzmem Szy-
manowskiego a modernizmem Luto-

s!awskiego”. 
Gra˝yna Bacewicz zmar-

!a na zawa! serca w War-
szawie 17 stycznia 1969.
Jest pochowana w Alei
Zas!u˝onych na Cmenta-
rzu Powàzkowskim. Na
wieÊç o jej Êmierci Dy-
mitr Szostakowicz powie-
dzia!, ˝e by!a „wspania!ym
kompozytorem i za-
dziwiajàco przepi´knym
cz!owiekiem”, „màdrym
rozmówcà”.

S´dziwa, dziÊ 98-letnia
Wanda Bacewicz t´skni 
za ukochanà siostrà. 
W wydanym w roku 2003
tomiku „Póki trwamy”

zamieÊci!a wiersz bez tytu!u, dedykowany
„Gra˝ynie”:

Wi´c jesteÊ?
a tak d!ugo Ciebie nie by!o –
zjawiasz si´ niespodzianie
W moich snach
czasem gdzieÊ w dali
bywa te˝ ˝e idziesz wprost ku mnie
ze skrzypcami
i s!ysz´ Twà muzyk´

Wi´c ju˝ nie ukrywasz si´ przede mnà?
czy chcesz mnie pocieszyç
w naszej roz!àce?
a mo˝e mnie przyzywasz
dajesz mi znaki –
ale czy Ci´ odnajd´?

W tym roku mija sto lat od uro-
dzin kompozytorki i czterdzieÊci lat 
od jej Êmierci. Krystian Zimerman po-
stanowi! z!o˝yç jej ho!d, tak jak zwyk! to
robiç w takich sytuacjach: serià kon-
certów i nagraniem p!yty. Znajdà si´ 
na niej: II sonata fortepianowa i dwa
kwintety fortepianowe. Album Deutsche
Grammophon uka˝e si´ niebawem.  "

Wszechstronny portret 
Gra˝yny Bacewicz jako artysty 
i cz!owieka znajduje si´ w monografii
Ma!gorzaty Gàsiorowskiej 
„Bacewicz” (PWM, Kraków 1999, 
wznowienie 2009).

Historia

Najwa˝niejsze kompozycje
Gra˝yny Bacewicz:
4 symfonie
7 koncertów skrzypcowych
2 koncerty wiolonczelowe
Koncert fortepianowy
Koncert na 2 fortepiany
Koncert 

na orkiestr´ smyczkowà
Partita
Muzyka na smyczki, 

tràbki i perkusj´
Pensieri not turni
Koncert na wielkà orkiestr´
Divertimento na smyczki
5 sonat na skrzypce i fortepian 
opera radiowa 

„Przygoda króla Artura”
balet „Po˝àdanie”

Monografia Ma!gorzaty
Gàsiorowskiej


