
KAROL SZYMANOWSKI 

Narodziny 

Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku w Tymoszówce (dziś Ukraina).  

 

Pochodził z rodziny szlacheckiej osiadłej na Ukrainie od XVIII w. Jego ojciec, Stanisław, był 

właścicielem majątku Orłowa Bałka, zaś wieś Tymoszówkę odziedziczył po swym ojcu stając 

się jednym z czterech jej właścicieli. 

 
Karol Szymanowski 1887. Tymoszówka 

 

Początki nauki gry na fortepianie 

W 1889 roku rozpoczął naukę gry na fortepianie najpierw pod kierunkiem ojca, potem w 

szkole muzycznej u Gustawa Neuhausa w Elizawetgradzie. 

 
Karol Szymanowski, 1897 



Pierwsze kompozycje 

W latach 1889 - 1990 Karol Szymanowski tworzy swoje pierwsze kompozycje - dziewięć 

preludiów na fortepian, które zostaną wydane w 1905 roku. 

 
Domowe muzykowanie. Stoją: Feliks Szymanowski, Anna (matka) Szymanowska, przy fisharmonii 

siedzi Helena Kruszyńska. Elizawetgrad 

Studia i "Młoda Polska" 

W latach 1901-05 studiował u Marka Zawirskiego (harmonia) i Zygmunta Noskowskiego 

(kontrapunkt i kompozycja) w Warszawie.  

 

W tym samym roku wraz z Grzegorzem Fitelbergiem, Ludomirem Różyckim i Apolinarym 

Szeluto założył Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich działającą pod 

mecenatem Władysława Lubomirskiego i promującą twórczość polskich kompozytorów 

współczesnych. Grupa ta zyskała miano "Młodej Polski". 

 

Celem spółki miało być wydawanie utworów młodych polskich twórców oraz organizacja 

koncertów nowej polskiej muzyki. 



 
Karol Szymanowski, Paweł Kochański, Grzegorz Fitelberg, 1910 (Zdjęcie ze zbiorów Igora 

Strojeckiego.) 

 

 

I Sonata c-moll op. 8 

Szymanowski szybko został uznany za najzdolniejszego z kompozytorów "Młodej Polski". 

Jego kompozycje zaczęły święcić tryumfy na licznych konkursach kompozytorskich.  

 

W 1910 roku we Lwowie otrzymał 1. nagrodę za I Sonatę fortepianową c-moll op. 8. 

Pobyt w Berlinie 

W latach 1903 - 1905 przebywał w Berlinie. Poznał tam Richarda Straussa, którego twórczość 

miała duży wpływ na jego wczesne utwory symfoniczne. 

I Symfonia 

I Symfonia, choć wyrosła z wzorów straussowskich (a niekiedy bliska też Wagnerowi i 

Skriabinowi), nie pozbawiona jest momentów bardzo oryginalnych i śmiałych. Szymanowski 

uznał ją jednak za kompozycję nieudaną; początkowo trzyczęściowa, została ostatecznie 

wykonana tylko raz, 26 III 1909 w Filharmonii Warszawskiej pod batutą Fitelberga — w 

wersji dwuczęściowej (Allegro pathetique, Allegretto), po czym kompozytor ją wycofał. 



Podróże 

W latach 1906-07 wyjeżdżał kilkakrotnie do Berlina i Lipska, w roku 1908 odbył podróż do 

Włoch. W 1914 roku ponownie odwiedził Włochy oraz wybrał się na Sycylię, do Afryki 

Północnej, Paryża i Londynu. W latach 1915-16 wyjeżdżał do Kijowa, Moskwy i Petersburga. 

 
Karol Szymanowski i Stefan Spiess na pustyni. Biskira 1914. 

 

"Hagith" 

"Hagith" to opera napisana pod wpływem twórczości Straussa. Dla nowicjusza w tej 

dziedzinie pisanie opery okazało się żmudnym i czasochłonnym zajęciem. Z listów 

wysyłanych do przyjaciół wiadomo, jak często wpadał w złość, narzekał, nużył się i nudził nad 

"Hagith", i jak tworzone w podnieceniu dzieło budziło w nim na zmianę to zachwyt, to 

pogardę. 

 

Ostatecznie ukończoną operę zdecydowało wydać się wydawnictwo Universal Edition, ale jej 

premiera odbyła się dopiero w 1922 roku w Warszawie. 

Wiedeń. Kontrakt z Universal - Edition. 



W 1912 roku Szymanowski osiedlił się w Wiedniu. W tym czasie nawiązał kontakt z firmą 

Universal-Edition, z którą podpisał kontrakt na 10 lat. 

Zamiłowanie do Orientu 

W roku 1915 napisał "Pieśni księżniczki z baśni" - cykl pieśni na głos i fortepian, w których 

szczególnie widać jego umiłowanie do Orientu. 

 
Szymanowski w świątyni w Segeście 

I Koncert skrzypcowy 

"Muszę powiedzieć, że jestem bardzo kontent z całości — znów różne nowe nutki — a zarazem 

trochę powrotu do starego. — Całość strasznie fantastyczna i nieoczekiwana."  

 

Utwór Szymanowskiego to pierwszy nowoczesny koncert skrzypcowy — porzuca tradycję XIX 

wieku i systemu dur-moll na korzyść nowego języka dźwiękowego i kolorystycznego oraz 

nowej ekspresji. 

Pożegnanie z Tymoszówką 

W 1917 roku, po rewolucji październikowej, kompozytor na zawsze opuścił Tymoszówkę. 

Przeprowadził się do Elizawetgradu, a w 1919 roku osiedlił się w Warszawie. 



 
Pokój Feliksa Szymanowskiego (brata Karola) w Tymoszówce 

Podróż do Nowego Jorku 

W 1921 roku wraz z Pawłem Kochańskim i Arturem Rubinsteinem odbył podróż do Stanów 

Zjednoczonych. W drodze powrotnej, w Paryżu, w maju 1921 roku spotkał się z Igorem 

Strawińskim i Siergiejem Diagilewem, a 28 maja był obecny na przedstawieniu "Święta 

wiosny". 

 
Artur Rubinstein, Karol Szymanowski, Zofia i Paweł Kochańscy na statku „Carmania” w drodze do 

Ameryki, styczeń 1921. 

"Mandragora", "Słopiewnie", Polska 

W IX 1921 roku Szymanowski wyjechał w drugą podróż do Nowego Jorku. 20 stycznia 1922 

roku odbyła się tam amerykańska premiera "Mandragory", a także światowe prawykonanie 



"Słopiewni".  

 

W drodze powrotnej w marcu i kwietniu zatrzymał się w Paryżu. Podróże po Europie i USA 

przyczyniły się znacznie do wejścia muzyki Szymanowskiego na światowe estrady 

koncertowe, nie zdecydował się jednak na pozostanie za granicą. 

 
Nowy Jork, lata dwudzieste 

 

Zakopane po raz pierwszy 

W sierpniu 1922 r. przyjechał po raz pierwszy po I wojnie światowej do Zakopanego, które 

odtąd zaczął regularnie odwiedzać. Jego artystyczne zainteresowania zaczęły skupiać się coraz 

bardziej na polskiej muzyce ludowej, szczególnie podhalańskiej i kurpiowskiej. 



 
Karol Szymanowski w swojej pracowni w "Atmie". Zakopane, 1931. 

Mazurki 

Cykl ten należy uznać za opus vitae Szymanowskiego w dziedzinie twórczości fortepianowej. 

Świadczy o tym wyrażona wielokrotnie w listach i wypowiedziach kompozytora świadomość 

wyzwania, jakim było dlań podjęcie dialogu z chopinowską tradycją gatunku mazurka, a także 

– w konsekwencji – wyjątkowo długi czas powstania dzieła w jego ostatecznej wersji. 

Premiera "Stabat Mater" 

Szymanowski tak o tym utworze mówił w wywiadzie udzielonym Mateuszowi Glińskiemu na 

łamach „Muzyki‖ w listopadzie 1926: 

 

―Na postanowienie moje napisania utworu religijnego wpłynął cały szereg pobudek, od 

wewnętrznych osobistych przeżyć począwszy aż do zewnętrznych okoliczności życiowych, 

które sprawiły, że ostatniej zimy, odłożywszy chwilowo na bok inne, zaczęte już ‗świeckie 

dzieła‘, poświęciłem się wyłącznie Stabat Mater―. 

Rektor Konserwatorium i Szkoły Wyższej 

Od 22 lutego 1927 do 31 sierpnia 1929 r. był rektorem Konserwatorium Warszawskiego. Od 1 

września 1930 do 30 kwietnia 1932 r. pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Muzycznej w 

Warszawie. 



 
Pierwsze posiedzenie Rady Głównej Wyższej Szkoły Państwowego Konserwatorium Muzycznego w 

Warszawie: Od lewej: Hieronim Feicht, Grzegorz Fitelberg, Józef Turczyński, Zbigniew Drzewiecki, 

Karol Szymanowski, Janusz Miketta, Ludomir Różycki, Kazimierz Sikorski. Warszawa, wrzesień 

1930 (ze zbiorów PWM) 

 

 

Światowa premiera "Króla Rogera" 

Pomysł opery o wrażliwym władcy i tajemniczym pasterzu począł drążyć wyobraźnię 

Szymanowskiego w 1918 roku na Ukrainie, gdy wojna odcięła go od Europy a rewolucja 

zniszczyła rodzinny dwór w Tymoszówce. Libretto zrodzone z rozmów z Jarosławem 

Iwaszkiewiczem i z ich późniejszej korespondencji jest całkowicie oryginalne, nie czerpie z 

gotowego dramatu ani powieści. Uniwersalny temat opery umożliwił ukazywanie poprzez jej 

muzykę i treść nie tylko modernistycznej wizji antyku, przepychu Bizancjum, klimatu secesji i 

dekadencji ale również ruchu hippisów, zagrożenia sekciarstwem, problemów 

chrześcijaństwa. 

Choroba 

W 1929 r. u Karola Szymanowskiego rozpoznano gruźlicę. Było to początkiem jego częstych 

odwiedzin w sanatoriach w Edlach, Davos, Grasee, Zakopanem i Lozannie. 



 
Karol Szymanowski, willa "Atma" w Zakopanem, 1935. fot.: Antoni Wieczorek/Zbiory Muzeum 

Narodowego w Krakowie 

Zakopane - Willa Atma 

W 1930 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem, w willi "Atma". Opuścił ją dopiero w roku 1935. 

"Harnasie" 

U progu lat 20. XX w. Szymanowski intensywnie uczestniczył w życiu towarzysko-

artystycznym Zakopanego i poznawał muzykę górali. Tak zrodził się pomysł stworzenia 

baletu-pantomimy "Harnasie". Premiera odbyła się w Operze Poznańskiej w 1938 r., a dzieło 

doczekało się licznych dalszych wystawień w Polsce i za granicą. 

IV Symfonia koncertująca op. 60 

Skomponowana wiosną 1932 r., w ciągu niespełna czterech miesięcy (od marca do czerwca), 

IV Symfonia — Symphonie concertante op. 60 na fortepian i orkiestrę (dedykowana Arturowi 

Rubinsteinowi) jest właściwie koncertem fortepianowym, który Szymanowski od wielu lat 

zamierzał napisać.  

 

W liście do przyjaciela pisał:  



 

„Ta IV Symfonia to właściwie prawie koncert, szczęściem niezbyt trudny więc może go jako 

tako zagram…‖ 

Koncerty w całej Europie 

W latach 1933-36 Karol Szymanowski koncertował jako wykonawca własnych utworów we 

Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Włoszech, Jugosławii, Bułgarii, Niemczech, Szwecji, Danii, 

Norwegii i Związku Radzieckim. 

 
Karol Szymanowski i Vladimir Hanoušek podczas koncertu w rozgłośni praskiej. Praga, 12 maja 

1935. (ze zbiorów PWM) 

Śmierć 

W marcu 1937 r. przyjechał do sanatorium w Lozannie i tam zmarł 29 marca. Został 

pochowany  w Krypcie Zasłużonych w kościele oo. Paulinów na Skałce w Krakowie.  



 
Uroczystości pogrzebowe Karola Szymanowskiego w Krakowie, 7 kwietnia 1937 

Umiłowanie dla piękna 

„Żywię umiłowanie dla całego spotykanego w życiu piękna, zdając sobie sprawę, że to 

wyjątkowe i nieskończenie cenne. Życzę Panu wszelkiego powodzenia i pełni radości (tej 

jedynej, która naprawdę istnieje) radości tworzenia.  

Karol Sz." 

(Z listu do Serge Lifara, Paryż, 20 lipca 1932) 

 

 

 

materiały pochodzą ze strony http://culture.pl/pl/tworca/karol-Szymanowski 


