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Sylwetki

aurycy Moszkowski urodzi! 
si" 23 sierpnia 1854 roku  
w pruskim Wroc!awiu, w ro-

dzinie polskich #ydów, którzy przybyli 
do miasta z Pilicy niedaleko Zawiercia. 
W czasach gdy wielu #ydów przestawa!o 
przywi$zywa% wag" do swojej tradycji  
i obrz"dowo&ci, rodzina Moszkowskich 
gorliwie je piel"gnowa!a. Byli zamo'ni; 
sta% ich by!o, by pos!a% obu synów do 
najlepszych nauczycieli. Po pierwszych 
lekcjach w domu i przeprowadzce do 
Drezna, Maurycy zacz$! tam ucz"szcza% 
do konserwatorium. Cztery lata pó(niej, 
w 1865 roku, przeniós! si" do Berlina, 
gdzie na uczelni muzycznej Juliusa Ster-
na kontynuowa! nauk" w klasie fortepia-
nu Eduarda Francka i kompozycji Frie-
dricha Kiela. Potem przyszed! czas na 
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Neue Akademie der Tonkunst )eodo- 
re’a Kullaka, gdzie szybko sta! si" praw-
dziw$ gwiazd$. W 1871 roku za!o'yciel 
szko!y osobi&cie zaproponowa! 17-letnie-
mu m!odzie*cowi posad" nauczyciela, 
na której ten pozosta! przez kolejne dwa-
dzie&cia lat. W 1873 mia! miejsce debiut 
Moszkowskiego w roli koncertuj$cego 
pianisty, a zaraz potem wyruszy! on na 
tournée po okolicznych miastach. 

S!awa m!odego wirtuoza szybko przyl- 
gn"!a do jego nazwiska. Dwa lata po 
debiucie uda!o mu si" wspólnie z przy-
jacielem, Philippem Scharwenk$, zor-
ganizowa% wieczór, na którym wykona! 
w!asny koncert fortepianowy z orkie-
str$. W&ród publiczno&ci znalaz! si" sam 
Franciszek Liszt. Zachwycony dzie!em, 
nied!ugo potem zorganizowa! zamkni"ty 
koncert dla bogatej publiczno&ci. Utwór 
Moszkowskiego wykonano wtedy w wer-
sji na dwa fortepia- 
ny. Liszt akompanio-
wa!, Moszkowski gra! 
parti" solisty. Nieste-
ty, dzie!o to, podob-
nie jak wiele innych 
kompozycji Moszkow-
skiego, nie doczeka-
!o si" nigdy wydania 
drukiem i ostatecznie 
zagin"!o (znany do dzi& 
koncert fortepianowy 
E-dur to utwór pó(niej-
szy, wydany jako opus 
59 w 1899 roku). Mniej 
wi"cej w tym czasie uj-
rza!y te' &wiat!o dzienne 
inne kompozycje m!ode-
go wirtuoza. W&ród nich 
znalaz! si" m.in. pierwszy 
zbiór „Ta*ców hiszpa*-
skich” op. 12, oryginalnie 
napisanych na duet for-
tepianowy, a potem zor- 
kiestrowanych przez Schar-
wenk". Te krótkie, wdzi"cz-
ne kompozycje zyska!y ogromn$ po-
pularno&%, da!y Moszkowskiemu s!aw"  
i pozostaj$ w repertuarze do dzi&, w prze-
ciwie*stwie do wielu innych, o których 
zapomniano.

W 1875 roku pianista i kompozytor by! 
ju' tak'e uznanym pedagogiem. Do jego 
uczniów w Berlinie nale'eli: Frank Dam-
rosch, Joaquin Nin, Ernest Schelling, Jo-
aquin Turina czy Wilhelm Sachs. Artysta 
podró'owa! po ca!ej Europie, daj$c kon-
certy; czasem tak'e dyryguj$c. 

W 1884 roku po&lubi! Henriette, m!od-
sz$ siostr" kompozytora Cecile’a Chami-

nade. Wkrótce na &wiat przysz!a dwój- 
ka ich dzieci, syn Marcel i córka Sylwia. 
W po!owie lat 80. zacz"!y si" jednak neu-
rologiczne k!opoty wirtuoza z ramieniem, 
które zmusi!y go pocz$tkowo do ogra- 
niczenia liczby koncertów, a ostatecznie  
do rezygnacji z pianistycznej kariery. 
Skupi! si" wówczas na komponowa- 

niu, nauczaniu oraz  
dyrygowaniu or-
kiestrami. W 1887 
roku Moszkow-
skiego zaproszo-
no do Londynu, 
gdzie mia! mo'-

liwo&% zaprezentowania 
wielu swoich utworów na orkiestr". Jego 
dorobek doceniono, czyni$c go honoro-
wym do'ywotnim cz!onkiem Royal Phil-
harmonic Society. Sukces artystyczny nie 
szed! jednak w parze ze szcz"&ciem osobi-
stym. W 1890 roku rozpad!o si" jego ma!-
'e*stwo – Henriette zwi$za!a si" z poet$ 
Ludwigiem Fuld$.

W 1897 roku s!awny i bogaty Mosz-
kowski przeniós! si" do Pary'a, gdzie 
zamieszka! z drug$ 'on$ i córk$. Szybko 
odnalaz! si" na paryskich salonach, zy-
skuj$c opini" wybitnego pedagoga oraz 
hojnego i dobrodusznego cz!owieka. 

Zawsze ch"tnie s!ucha! m!odych, utalen-
towanych artystów i stara! si" pomaga%  
w ich promocji. Sam mia! w swojej kla-
sie przysz!e gwiazdy &wiatowych scen: 
Vlado Perlemutera, )omasa Beechama, 
Józefa Ho+mana, Wand" Landowsk$  
i Gaby Casadesus. W 1899 roku berli*ska 
Akademia nada!a mu swoje cz!onkostwo. 
W tym czasie wielu producentów forte-
pianów próbowa!o namówi% mistrza, by 
zgodzi! si" na podró' do USA i promo-
wa! tam ich instrumenty. Mimo niebo-
tycznych sum, które mu proponowano, 
niezmiennie odmawia!. By% mo'e, gdy-
by nie by! taki nieprzejednany, jego 'y-
cie potoczy!oby si" inaczej. Amerykanie 
kochali wirtuozów jak 'aden inny naród  
i jak nikt potra,li docenia% geniuszy.

Tymczasem w 1908 roku 54-letni Mosz-
kowski zacz$! coraz bardziej podupada% 
na zdrowiu. Jednocze&nie nowe czasy 
przynios!y spadek popularno&ci jego 
dzie!. B"d$c wiernym starym modom, 
sta! si" szybko przedstawicielem poko-
lenia 'yj$cych skamienia!o&ci. Rzadziej 
go grano, a on sam wyra(nie nie umia! 
przystosowa% si" do zmian. Przesta! 
przyjmowa% nowych uczniów t!umacz$c, 
'e „chc$ pisa% jak ci artystyczni szale*cy 
– Skriabin, Schoenberg, Debussy, Satie”. 
W dodatku w 1910 'ona artysty zostawi!a 
go dla jego najlepszego przyjaciela, a od-
chodz$c zabra!a ze sob$ córk". Porzucony 
przez rodzin" i odtr$cony przez publicz-
no&%, stopniowo popad! w zapomnienie. 
Jakby tego by!o ma!o, w krótkim czasie  
z bogacza sta! si" biedakiem. Po sprze-
da'y ,rmom wydawniczym praw au-
torskich do swoich dzie!, zainwestowa! 
wszystko w polskie, niemieckie oraz 
rosyjskie obligacje i papiery warto&cio-
we. W chwili wybuchu wojny sta!y si" 
one bezwarto&ciowe. Jedynymi, którzy 
nawet wtedy nie zapomnieli o dawnym 
mistrzu, byli jego uczniowie. Bernhard 
Pollack wys!a! w imieniu kompozytora 
now$ aran'acj" wyci$gu fortepianowego 
z jego jedynej opery „Boabdil” do domu 
wydawniczego Petersa w Lipsku. Uda!o 
si" za ni$ otrzyma% 10000 franków. Józef 
Ho+man zaoferowa! ze swojej strony po-
moc w wysoko&ci 10000 marek.

W grudniu 1921 roku, gdy rozesz!y si" 
wie&ci, 'e Moszkowski jest ci"'ko chory  
i tonie w d!ugach, przyjaciele postanowi-
li zorganizowa% w nowojorskiej Carnegie 
Hall specjalny koncert charytatywny na 
jego rzecz. Na scenie stan"!o 15 fortepia-
nów, przy których zasiedli najwi"ksi mu-
zycy tamtych lat, m.in.: Osip Gabrilowicz, 
Percy Grainger, Josef Lhevinne, Elly Ney, 
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Wilhelm Backhaus, Ignacy Friedman 
i Harold Bauer. Ignacy Jan Paderewski 
przys!a! telegram z gor$cymi przepro-
sinami, 'e nie mo'e uczestniczy% w tym 
wyj$tkowym wydarzeniu. Za pulpitem 
dyrygenckim stan$! Frank Damrosch.  
W sumie uda!o si" zebra% 13275 dolarów, 
z których cz"&% od razu polecono prze-
s!a% do paryskiego oddzia!u National 
Bank of New York. Reszt" kompozytor 
mia! otrzymywa% w postaci rocznej do-
'ywotniej renty. Niestety, Moszkowski 
nie zd$'y! ju' z tych pieni"dzy wiele sko-

rzysta%. Jego choroba post"-
powa!a zbyt szybko. Zmar! 4 marca 1925 
roku na raka 'o!$dka.

#ycie i kariera Maurycego Moszkow-
skiego to przyk!ad, jak bardzo nieprze-
widywalny jest los artysty i jak wiele  
zale'y od przypadku. Wyniesiony na 
szczyt kariery geniusz pozosta! tam krót-
ko i w dramatycznych dla niego, a jakby 
niezauwa'onych przez &wiat okoliczno-
&ciach stoczy! si" w otch!a* zapomnie-
nia. Nie by!o jego win$, 'e trwa! wierny 
zasadom, które wpojono mu na lekcjach 
kompozycji. Staj$c si" przedstawicielem 
starych czasów, nie umia! jednak zadba% 

o to, by podtrzyma% zainteresowanie pu-
bliczno&ci, która wci$' potra,!a docenia% 
mistrzów, nawet je&li nie wyznaczali no-
wych trendów. Cho% 'y! w czasach, gdy 
istnia!a ju' fonogra,a, nie zostawi! po 
sobie 'adnych nagra*. Cho% wiele razy 
zapraszano go do Ameryki, zawsze od-
mawia!. A to przecie' stamt$d pop!yn$! 
do niego strumie* pieni"dzy od ludzi, 
którzy nigdy nie poznali go na 'ywo. 
Gdyby tylko tam pojecha!, móg!by do'y% 
staro&ci w spokoju, dostatku i mocniej 
zapisa% si" w historii muzyki.

Maurycy Moszkowski nie by! 
kompozytorem tworz$cym dzie-
!a wielkie i patetyczne. Mówiono  
o nim, 'e by! radosny, 'e pisa! rzeczy 
lekkie, przyjemne dla ucha, niewy-
magaj$ce powagi i skupienia. Ró'ni! 
si" od wielu swoich kolegów po fachu 

z tego samego pokolenia. Gdy ostatecz-
nie podj$! wyzwanie napisania wielkie-
go koncertu fortepianowego, dzie!o nie 
zosta!o przyj"te zbyt ciep!o. Ambicja 
przeros!a twórc". Krytycy pisali: „Jest tu 
wielko&%, jest i delikatno&%, wida% nawet 
nieco sprytu, ale potrzeba tych sk!adni-
ków du'o wi"cej, gdy kto& podejmuje si" 
napisa% koncert, którego sama pierwsza 
cz"&% to ponad 100 stron partytury.”,  
a tak'e: „Nie oczekiwali&my od Mosz-
kowskiego iskry bo'ej i trzeba przyzna%, 
'e najnowsze dzie!o nas nie rozczarowa-
!o”. Sam kompozytor, czy to robi$c dobr$ 
min" w obliczu krytyki, czy nabieraj$c 
do utworu du'ego dystansu napisa! kie-
dy& w odpowiedzi na pro&b" o przes!anie  

egzemplarza partytury: „Z przyjemno&ci$ 
wysy!am panu mój koncert fortepianowy 
jednocze&nie informuj$c, 'e po pierwsze 
jest on zwyczajnie bezwarto&ciowy, a po 
drugie – jego 400-stronicowa partytura 
przydawa!a mi si" zwykle tylko do tego, 
by postawi% fortepianowy sto!ek wy'ej  
i w ten sposób móc bardziej wnikliwie 
studiowa% lepsze utwory”.

Paderewski napisa! o Moszkowskim, 
'e „jako pierwszy po Chopinie wiedzia!, 
jak dobrze pisa% na fortepian i korzy-
sta% w utworach z wszystkich elemen-
tów techniki pianistycznej”. Dzi& utwory 
Moszkowskiego stopniowo wracaj$ do 
sal koncertowych. I to nie tylko w posta-
ci krótkich popisów na bis, wyci$ganych  
z archiwów przez co ambitniejszych pia-
nistów. Przyk!ad zagranej w tym roku  
suity op. 71 pokazuje, jak wiele potencja-
!u drzemie w partyturach kiedy& uzna-
nych za przestarza!e, a dzi& wracaj$cych 
do !ask, cenionych za &wie'o&%, polot  
i oryginalno&%. W czasach, gdy awangar-
da si" wypali!a, ch"tnie wracamy do daw-
nych mistrzów. 

Ko*cz$c, warto przypomnie% pe!ne 
humoru s!owa kompozytora, który zo-
baczy! wpis Hansa von Bülowa w ksi"dze 
pami$tkowej po jednym z koncertów. 
Bülow napisa!: „Trzech najwi"kszych 
kompozytorów &wiata to Bach Beetho-
ven i Brahms. Wszyscy inni to kretyni”. 
A Moszkowski doda! od siebie: „Ci trzej 
najwi"ksi to Mendelssohn, Meyerbeer  
i Moszkowski. Wszyscy inni to chrze&ci-
janie!”.  ◆
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