
Artystyczna 
Tymoszówka

Ukraiƒskie siedlisko rodziny Szyma-
nowskich – Tymoszówka – by!a, w do-
s!ownym tych s!ów znaczeniu, domem
pracy twórczej. Rodzice wraz z dzieç-
mi i licznymi kuzynami nieustannie czy-
tali, pisali, rysowali i malowali, grali 
i Êpiewali, wystawiali sztuki. Sprowa-
dzano najnowsze ksià˝ki i nuty. Anna 
z Taubów Szymanowska z dumà opo-
wiada!a o swoich utalentowanych dzie-
ciach, dajàc tym samym do zrozumienia
ubogiej krewnej, matce Jaros!awa Iwasz-
kiewicza, ˝e ta ma zaledwie „zwyk!e” po-
tomstwo.

Ca!a piàtka m!odych Szymanowskich
by!a mniej lub bardziej zwiàzana ze sztu-
kà. Feliks zosta! pianistà, Karol („Katot”)
– kompozytorem, Zofia („Zioka”) – pi-
sarkà i t!umaczkà, Stanis!awa (urodzona
w 1884 w Or!ówce; czwarte dziecko z ty-
moszowieckiej gromadki) – Êpiewaczkà.
Najstarsza, Anna („Nula”), absolwentka
wydzia!u malarstwa, z ˝yciowej koniecz-
noÊci podj´!a prac´ archiwistki. W rodzi-
nie wszyscy lubili Êpiewaç, zw!aszcza 
w letnie wieczory na !awce w ogrodzie.
Stasia najch´tniej Êpiewa!a arie Moniusz-
ki w duecie z bratem Felkiem, z czasem
zaÊ wybi!a si´, jak wspomina!a Zioka, 
na „stanowisko g!osu solowego” w ro-
dzinnym chórze. Pierwszych lekcji
udziela!a jej ciocia ˚ania Zaleska, która
w m!odoÊci uczy!a si´ u jakiegoÊ s!awne-
go profesora w Odessie. Ale jako dziecko

Stasia mia!a wiele zainteresowaƒ. Pisa!a
wiersze, jeêdzi!a konno. W doros!ym 
˝yciu sprawi!a sobie aparat fotograficzny
i lubi!a robiç zdj´cia swoim „kodacz-
kiem”.

Jesieƒ i zim´ Szymanowscy sp´dzali 
w pobliskim Jelizawetgradzie, gdzie dzie-
ci ucz´szcza!y do szko!y muzycznej, pro-
wadzonej przez kuzyna, Gustawa Neu-
hausa (ojca s!awnego pianisty Henryka
Neuhausa) i jego ˝on´.

Szymanowscy, bardzo dbajàcy o wy-
kszta!cenie dzieci, wys!ali Stanis!aw´ do
renomowanej przyklasztornej szko!y 
z internatem – Sacré-Coeur we Lwowie.
Nula, starsza siostra, pobiera!a nauki 
w Sacré-Coeur w Pradze czeskiej. Stasia
wynios!a z lwowskiej szko!y tak dobre
wspomnienia, ˝e po latach umieÊci!a tam
swojà córk´.
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Synkopowana historia muzyki polskiej

Stanis!awa 
Korwin-Szymanowska 
Êpiewajàca siostra

Hanna Milewska

„Karol by! dla mnie czymÊ wi´cej ni˝ ukochanym bratem, 
on by! Êwiat!em mojego ca!ego ˝ycia, on by! jak cieplarnia, 
w której rozwin´!y si´ moje uczucia, moje poglàdy, 
moja sztuka wokalna, mój gust muzyczny.”

Stanis!awa o swoim bracie, Karolu Szymanowskim

Stanis!awa Korwin-Szymanowska 
w m!odoÊci

Anna Szymanowska 
– matka niezwyk!ych dzieci

Stanis!aw Szymanowski 
– ojciec Êpiewaczki
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Kariera
Stanis!awa by!a bardzo pracowita, do-

k!adna i dociekliwa. Perfekcjonistka, 
wymaga!a wiele od samej siebie i od in-
nych. Przez trzy lata (1903-1906) we
Lwowie uczy!a si´ Êpiewu pod kierun-
kiem Zofii Koz!owskiej (1871-1958). Ta
natomiast kszta!ci!a g!os w Mediolanie 
u signory Fausty Crespi – tej samej, któ-
ra ostatecznie oszlifowa!a talent Salomei
Kruszelnickiej. Los sprawi!, ˝e w póêniej-
szych latach, podobnie jak Stanis!a-
wa Szymanowska, Zofia Koz!owska za-
mieszka!a w Warszawie i wraz z m!odszà
siostrà, Êpiewaczkà Marià Koz!owskà,
prowadzi!a szko!´ Êpiewu przy ulicy
Brackiej 6. Za okupacji odbywa!y si´ tam
popisy wokalne, podczas których zbiera-
no datki na wsparcie m.in. leciwej, scho-

rowanej Anny Szymanowskiej, matki
Stanis!awy.

Systematycznymi çwiczeniami g!osu 
i rozsàdnym doborem repertuaru siostra
Karola zbudowa!a solidny fundament
swojej sztuki wokalnej – technik´ bel-
canta. 23 paêdziernika 1906 odby! si´ de-
biut sceniczny Stanis!awy Korwin-Szy-
manowskiej (bo takiego dwucz!onowego
nazwiska, z dodanym herbem, u˝ywa-
!a). W operze we Lwowie zaÊpiewa!a 
w „OpowieÊciach Hoffmanna” Offenba-
cha. Kiedy po paru miesiàcach lwowski
teatr zajecha! na goÊcinne wyst´py do
Krakowa, Zdzis!aw Jachimecki napisa!:
„W czasie bardzo nied!ugiej pracy na
scenie zdo!a!a pani Szymanowska dojÊç
do nadzwyczajnie pi´knych rezultatów.
Przy wielkiej muzykalnoÊci wielka tech-
nika Êpiewacka. Niezmiernie d!ugi,

drobniutki tryler, bardzo lekkie staccata
na ró˝nych wysokoÊciach rozleg!ego 
i dêwi´cznego g!osu, niemniej wielka
gibkoÊç w pasa˝ach – wszystko to pewne
podstawy wielkiej przysz!oÊci”. Wkrótce
Stanis!aw´ pozna!a publicznoÊç Filhar-
monii Warszawskiej, a potem – ca!ej 
Europy. W ciàgu trzydziestu lat inten-
sywnej kariery stawa!a na scenach te-
atrów muzycznych i filharmonii w takich
miastach, jak Pary˝, Wiedeƒ, Praga, Me-
diolan, Rzym, Berlin, Ryga, Bukareszt,
Liége i wielu innych.

Jej repertuar obejmowa! dzie!a oko!o
stu kompozytorów, od Monteverdiego
do Brittena. Stara!a si´ w!àczaç do kon-
certów jak najwi´cej utworów wspó!cze-
snych kompozytorów polskich, oprócz
Szymanowskiego – Ró˝yckiego, Fitelber-

ga, Opieƒskiego i innych. Âwiadomie
skierowa!a karier´ ku recitalom pieÊniar-
skim. Starannie uk!ada!a ka˝dy program,
budujàc scenariusz prawdziwych mono-
dramów wokalnych o zró˝nicowanym
nastroju. 

W epoce mi´dzywojennej w Êrodowi-
sku Êpiewaczym wybór specjalizacji pie-
Êniarskiej by! ewenementem. Âwiadczy 
o tym wspomnienie Ewy Bandrowskiej-
-Turskiej z wyst´pu w Wiedniu: „Âpie-
wa!am wówczas tylko pieÊni Karola Szy-
manowskiego z wielkim aplauzem, nie-
mniej mój mi!y i znakomity kolega Janek
Kiepura wpad! do mnie do garderoby,
jak bomba, wyÊciska! mnie i zakrzyknà!:
- Ewa, idiotko, po co ty to Êpiewasz? Za-
Êpiewa!abyÊ jednego walca Straussa 
i mia!abyÊ ca!y Wiedeƒ u swoich stóp. –
Profanacja ta wcale mnie nie przerazi!a 

w jego ustach i ja pozosta!am przy swo-
ich pieÊniach, Janek – przy swoich «blon-
dynkach, brunetkach»”.

W rodzimym Êrodowisku muzycznym
cz´sto przyjmowano sukcesy Stasi z nie-
ufnoÊcià i zazdroÊcià. Prominentny
kompozytor i krytyk starszego pokole-
nia, Stanis!aw Niewiadomski, który, 
nawiasem mówiàc, nie przepada! za Ka-
rolem Szymanowskim, o jego siostrze
wyra˝a! si´: „Êpiewaczka ze sprytem”. 
A przecie˝ wykonywa!a tak˝e pieÊni Nie-
wiadomskiego.

Swojà wiedzà i doÊwiadczeniem dzie-
li!a si´ z uczniami konserwatoriów 
w Warszawie, Lublinie, Wilnie i Katowi-
cach. Udziela!a te˝ lekcji prywatnych.
Aktywnie popiera!a popularyzacj´ mu-
zyki. W latach 30. XX wieku z pianistà
Henrykiem Sztompkà da!a seri´ recitali
w salach prowincjonalnych szkó! i Êwie-
tlic. Z entuzjazmem opowiada!a o ˝y-
wych, autentycznych reakcjach s!ucha-
czy, spragnionych kontaktu z wielkà
sztukà. 

W 1931 roku otrzyma!a wa˝ne odzna-
czenie paƒstwowe – Z!oty Krzy˝ Zas!ugi.

Sopran 
liryczno-koloraturowy

Mia!a g!os o niezbyt du˝ym wolu-
menie, lecz uczyni!a z niego instrument 
idealnie sobie pos!uszny. Kompozytor
Micha! Kondracki wspomina!: „[...]
wznosi!a si´ ona na wy˝yny rzadko osià-
galne, gdzie s!owo idealnie zespolone 
z dêwi´kiem osiàga!o swój szczytowy wy-
raz. Ca!a sala zamiera!a wówczas z po-
dziwu, ch!onàc ka˝de, ledwie dos!yszalne
pianissimo, reagujàc ˝ywio!owo na ka˝-
dà odÊpiewanà pieÊƒ”. Jej interpretacje
nazwa! „rewelacjami”, czyli par excellen-
ce objawieniami. Doda!, ˝e Êpiewa!a za-
wsze goràcym, wzruszonym g!osem i ca-
!à duszà. W!aÊnie to przekazywa!a
uczniom – koniecznoÊç wspó!dzia!ania
techniki i emocji.

Jachimecki w roku 1912 stwierdza!:
„Jako pieÊniarka wnosi pani Szymanow-
ska najcenniejsze zalety na estrad´, mia-
nowicie: wysokà inteligencj´ muzycznà 
i ogromnà muzykalnoÊç”.

Âpiewa!a zawsze z pami´ci, i to w kilku
j´zykach – francuskim, niemieckim, w!o-
skim, rosyjskim, hiszpaƒskim, czeskim 
i oczywiÊcie polskim. Mia!a nienagannà
dykcj´.

Oprócz utworów wokalnych brata naj-
ch´tniej wykonywa!a pieÊni francuskie,
zarówno dawne, jak i wspó!czesne. Po
Êmierci córki zaÊpiewa!a w warszaws-
kiej filharmonii ari´ Lii „Pourquoi m’a
tu quitté” („Dlaczego mnie opuÊci!eÊ”) 
z kantaty „L’enfant prodigue” („Syn
marnotrawny”).
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Stanis!awa Korwin-Szymanowska 
– lata 30. XX wieku

Stanis!awa, Feliks, Karol, Anna 
– lata 90. XIX wieku
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„Neczek”
W roku 1909, we Lwowie, w prywatnej

kaplicy arcybiskupa Teodorowicza, Sta-
nis!awa wzi´!a Êlub z „Neczkiem”, czyli
Stefanem Bartoszewiczem, absolwentem
Politechniki w Karlsruhe, który w Szwaj-
carii uzyska! stopieƒ doktora nauk tech-
nicznych. Stefan Bartoszewicz by! zawo-

dowo zwiàzany z galicyjskim przemy-
s!em naftowym. Redagowa! periodyk
„Nafta”, by! te˝ sekretarzem Krajowego
Towarzystwa Naftowego. Zawierajàc
ma!˝eƒstwo, mia! lat 39, Stanis!awa – 25.
Jako ju˝ ceniona wokalistka nie zamie-
rza!a po Êlubie rezygnowaç z kariery, tak
jak zapewne zrobi!oby wiele Êpiewaczek
na jej miejscu. Zachowa!a autonomi´ 
w swoich decyzjach artystycznych. Uro-
dzi!a córk´ Alin´ (1911). Karol z wielkim

niepokojem oczekiwa! porodu siostry;
zawsze bardzo troszczy! si´ o jej zdrowie.
Szwagra od razu polubi! – uzna!, ˝e Ste-
fan jest sympatyczny, wzbudza zaufanie 
i szacunek.

Pierwszà wojn´ Êwiatowà sp´dzi!a
wspólnie z dzieckiem i m´˝em w Szwaj-
carii, w Lozannie. Uczy!a Êpiewu, kon-
certowa!a, wyst´powa!a w operze, by!a
konsultantkà w konserwatorium. Ponie-
wa˝ zna!a wielu wspania!ych muzyków

europejskich (jak pianista i kompozytor
Ferrucio Busoni czy skrzypek Joseph 
Szigeti), ch´tnie wspomaga!a wiedeƒskie
wydawnictwo Universal w propagowa-
niu nut z muzykà brata.

W 1916 roku, w Genewie, dzi´ki stara-
niom miejscowych Polaków ods!oni´to
tablic´ pami´ci Juliusza S!owackiego. 
Dr Bartoszewicz by! jednym z g!ównych
organizatorów uroczystoÊci. Stanis!awa
zaÊpiewa!a na okolicznoÊciowym kon-
cercie. Jesienià 1919 Bartoszewiczowie
wrócili do Polski. 

Liczne podró˝e, aktywnoÊç pedago-
giczna, a tak˝e tragedie rodzinne (Êmierç
córki, urodzenie martwego synka) odda-
li!y ma!˝onków od siebie. Pod koniec lat
20. zamieszkali osobno, a Stanis!awa,
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Historia

Karol, Stanis!awa i Feliks 
– w studio Polskiego Radia – 1926

Jaros!aw Iwaszkiewicz 
i siostry Szymanowskie w TymoszówceStanis!awa Szymanowska i, od lewej, 

Grzegorz Fitelberg, Artur Rubinstein, 
Karol i Feliks Szymanowscy, nn – Tymoszówka 1911

Okolica Tymoszówki – rok 1909
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choç nie stroni!a od m´˝czyzn, nie za-
zna!a ju˝ szcz´Êcia w mi!oÊci. 

Kompozytor i jego g!os
Stanis!awa by!a prawykonawczynià

wi´kszoÊci dzie! wokalnych brata. Spo-
Êród najbardziej znanych utworów tylko
„PieÊni ksi´˝niczki z baÊni” (wersja or-
kiestrowa) jako pierwsza zaÊpiewa!a Ewa
Bandrowska-Turska; zresztà bardzo ce-
niona i chwalona przez siostr´ Karola.
Nota bene, kiedy Jaros!aw Iwaszkiewicz
pisa! powieÊç „S!awa i chwa!a”, postaç
Êpiewaczki El˝bietki Szyllerówny ulepi! 
z elementów biografii Stanis!awy Szyma-
nowskiej, Ewy Bandrowskiej-Turskiej 
i hiszpaƒskiej primadonny – Conchity
Supervii.

Zdaniem muzykologów (i samej Êpie-
waczki) Stanis!awa jako interpretatorka
twórczoÊci Szymanowskiego pe!ni!a
swoiste pos!annictwo. Na etapie plano-
wania i komponowania, warsztat wokal-
ny siostry (skala g!osu, gi´tkoÊç, barwa,
wra˝liwoÊç estetyczna) by! dla Karola
punktem odniesienia i ostatecznym kry-
terium wyborów artystycznych. Zade-
dykowa! jej kilka swoich dzie!: I pieÊƒ
(„Daleko zosta! ca!y Êwiat”) z cyklu 
6 pieÊni op. 2, „Vier Gesänge” op. 41, 
a przede wszystkim „S!opiewnie” op. 46.
Stasia Êpiewa!a parti´ Roksany w premie-
rowej inscenizacji „Króla Rogera” w war-
szawskim Teatrze Wielkim w 1926 roku.

W roku 1938, ju˝ po Êmierci Karola, 
a przed swoim przedwczesnym zgonem,
Stanis!awa opublikowa!a niewielkà (56
stron w wydaniu oryginalnym) ksià˝k´
pod tytu!em: „Jak nale˝y Êpiewaç utwo-
ry Karola Szymanowskiego”. Praca ta
Êwiadczy nie tylko o Êwietnym piórze 
i wielkiej wiedzy muzycznej autorki, lecz
stanowi jej credo artystyczne oraz pod-
sumowanie doÊwiadczeƒ pedagogicz-
nych. Stanis!awa, doskonale Êwiadoma
swego warsztatu wokalnego, stosuje in-
dywidualne podejÊcie do uczniów. Wpa-
ja im dà˝enie do perfekcji technicznej 
i do poszerzania horyzontów ogólnomu-
zycznych.

„Szymanowskiego nie wolno Êpiewaç
bez wzruszenia” – to punkt wyjÊcia 
rozwa˝aƒ Stanis!awy. Poniewa˝ szuka!
natchnienia w pi´knej poezji, Êpiewak
najpierw powinien si´ wczytaç w tekst 
literacki. Potem nast´puje etap analizy
tekstu muzycznego i Êpiewak musi tego
dokonaç wspólnie z „pierwszorz´dnym”
(okreÊlenie Szymanowskiej) muzykiem –
pianistà lub dyrygentem. Zasadniczà 
rol´ odgrywa dyscyplina rytmiczna, nie
polegajàca wszak na bezmyÊlnym s!ucha-
niu metronomu (Szymanowski by! wro-
giem tego urzàdzenia, nazywa! je „nie-
przyjemnà maszynkà”). Chodzi o rytm

frazy, podpowiadany przez sens s!ów,
rozk!ad interwa!ów, wartoÊci nut i rodzaj
artykulacji. 

Brat i siostra
Z ca!ej rodziny najbli˝sza Karolowi by-

!a Stanis!awa – nie tylko z racji wspó!-
pracy muzycznej, która ich !àczy!a, lecz
tak˝e konstrukcji psychicznej – stosunku
do pracy, poczucia odpowiedzialnoÊci.
Tylko Stasi zwierza! si´, jak wielkim ob-
cià˝eniem jest dla niego utrzymywanie
matki (czyli zatrudnienie dla niej etato-
wej piel´gniarki i gosposi) i nieustajàce
wspieranie finansowe pozosta!ych, nie-
zaradnych, sióstr. Kiedy w ostatnich la-
tach ˝ycia bywa! w Warszawie, zatrzymy-
wa! si´ w mieszkaniu siostry, przy ulicy
Marsza!kowskiej 17, na IV pi´trze. Âpie-
waczka mieszka!a drzwi w drzwi z jasno-
widzem Stefanem Ossowieckim, a jej 

sàsiadkà z góry by!a wdowa po W!ady-
s!awie Reymoncie.

Karol rewan˝owa! si´ siostrze za goÊci-
n´ zaproszeniem do „Atmy”, swojej willi-
-azylu, wynajmowanej w Zakopanem.

Stanis!awa bardzo lubi!a, kiedy Karol
przys!uchiwa! si´ jej çwiczeniom, jej 
pracy nad nowym repertuarem. By! su-
rowym krytykiem. Potrafi! stwierdziç
bez ogródek: „Co to za Êwiƒstwa Êpie-
wasz”? Nie uznawa! t!umaczenia, ˝e te
„Êwiƒstwa” sà dobre dla rozÊpiewania,
dla g!osu, wreszcie – ˝e tego wymaga 
kariera. Powtarza!: „Nie wolno zni˝aç 
lotów”. Stasia, Êwiadoma potrzeby reper-
tuarowych kompromisów, Êpiewa!a rów-
nie˝ te nieakceptowane przez Karola rze-
czy, lecz zawsze towarzyszy!a jej myÊl: 
„O Bo˝e, Karol by mnie skrzycza!”. Nie
znosi! na przyk!ad „starego idioty” Gou-
noda czy Delibes’a, wielbi! za to arie 
z „Normy” Belliniego i „Wesela Figara”
Mozarta.

Stanis!awa by!a przy umierajàcym bra-
cie w klinice w Lozannie. Trzyma!a go za
r´k´, czyta!a mu, mówi!a do niego a˝ do
ostatniego tchnienia, a potem jecha!a do
Warszawy przez pó! Europy, w wagonie
przewo˝àcym trumn´. Wspó!towarzy-
szem tej funeralnej podró˝y by! m!ody
kompozytor – Roman Maciejewski.

Âmierç brata by!a dla Stanis!awy cio-
sem, po którym w!aÊciwie nie zdo!a!a si´
podnieÊç. W liÊcie do profesora wiedeƒ-
skiej akademii muzycznej, Josepha
Marksa, z 20 lipca 1937, pisa!a Êpiewacz-
ka ze wzruszajàcà szczeroÊcià: „Kiedy by-
liÊmy jeszcze mali, Karol by! dla mnie 
zawsze najlepszy, najmàdrzejszy, naj-
pi´kniejszy, wszystko, co mówi! lub czy-
ni!, by!o dla mnie cudowne, i tak te˝ 
zosta!o, pomimo i˝ prowadzi!am bardzo
intensywne ˝ycie i ˝e bardzo moje ˝ycie
lubi!am. Teraz nagle wszystko si´ skoƒ-
czy!o – sta!am si´ apatyczna, mój Êpiew
ju˝ mnie nie interesuje, poniewa˝ Karol
mnie nie mo˝e us!yszeç. Nie czytam ju˝
pi´knych ksià˝ek, poniewa˝ dotàd mu-
sia!am z nim dzieliç moje wra˝enia na 
temat przeczytanej ksià˝ki. Przy ka˝dym
programie, który zestawia!am, zasta-
nawia!am si´, czy to si´ Karolowi spo-
doba?”. 

Sta!a matka bolejàca
Karol Szymanowski nie mia! w!asnych

dzieci, ale, wychowany wÊród licznego
rodzeƒstwa i kuzynów, lubi! dzieci i do-
brze je rozumia!. Najwi´kszà sympatià
darzy! dwie siostrzenice – Krystyn´, cór-
k´ Zofii-Zioki i Alin´, córk´ Stasi. Krysia
Grzybowska, zwana „Kicià”, która w la-
tach 30. przemieszkiwa!a nawet pod
opiekà wujcia w zakopiaƒskiej „Atmie”,
opublikowa!a potem wspomnienia 

Historia

Stefan Bartoszewicz, 
mà˝ artystki

Alusia 
Bartoszewiczówna 
– oko!o 1918
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„Karol z Atmy”. Alusia Bartoszewi-
czówna podobnie jak jej matka, odbie-
ra!a edukacj´ w przyklasztornej szkole 
z internatem Sacré-Coeur we Lwowie. 
W styczniu 1925 podczas rekreacji 
w ogrodzie, grupa dziewczàt okrà˝a!a ze
Êpiewem figur´ Êw. Stanis!awa Kostki.
Nagle kamienny posàg runà! z coko!u
tak niefortunnie, ˝e uderzy! w g!ow´
w!aÊnie Alusi´. Dziewczynka straci!a
przytomnoÊç i wkrótce zmar!a. Za!at-

wianiem formalnoÊci pogrzebowych za-
jà! si´ Karol, w tym czasie obecny we 
Lwowie. Zwierzy! si´ Jaros!awowi Iwasz-
kiewiczowi, ˝e by! to najci´˝szy okres 
w jego ˝yciu. Stanis!awa, b´dàca wtedy 

w cià˝y, pod wp!ywem szoku 
i rozpaczy urodzi!a martwe
dziecko.

Karol Szymanowski cykl pieÊni
do s!ów Kazimiery I!!akowiczów-
ny, „Rymy dzieci´ce”, dedykowa!
„Pami´ci Alusi”. Ale nie zapo-

mnia! te˝ o bólu matki dziecka, pogrà˝o-
nej w ˝a!obie.

Kiedy zgin´!a Alusia, Szymanowski
pracowa! nad utworem zamówionym
przez przemys!owca Bronis!awa Krystal-
la, który chcia! uczciç pami´ç zmar!ej
m!odo ˝ony. Kompozytor zmieni! plany

i zamiast Requiem (ÊciÊlej – „Ch!ops-
kiego requiem”) napisa! „Stabat Mater”
do pi´knego przek!adu Czes!awa Jan-
kowskiego. S!owa otwierajàce VI cz´Êç
utworu brzmià: „Chrystus niech mi 
b´dzie grodem, Krzy˝ niech b´dzie 
mym przewodem”. O umuzycznieniu
tego fragmentu Szymanowski powie-
dzia!: „Tak, to najpi´kniejsza melodia,
jakà uda!o mi si´ kiedykolwiek w ˝yciu
napisaç”.

Prawykonanie „Stabat Mater” odby!o
si´ w warszawskiej filharmonii 11 stycz-
nia 1929 roku. Stanis!awa zaÊpiewa!a
parti´ sopranu, a dyrygowa! Grzegorz 
Fitelberg. Transmisji radiowej tego kon-
certu przys!uchiwa! si´ wzruszony Karol,
przebywajàcy wówczas w Austrii na ku-
racji w sanatorium w Edlach.

Rodzicielk´ piàtki Szymanowskich,
panià Ann´, tak˝e spotka! los matki 
boleÊciwej. W ciàgu czterech lat, 1934-
-38, musia!a op!akiwaç Êmierç trojga
spoÊród pi´ciorga swoich dzieci – Felik-
sa, Karola i Stanis!awy. Sama zmar!a 
w roku 1943, w wieku lat 90. Trzy lata 
po matce zmar!a Zioka. Nula po˝egna-
!a si´ z tym Êwiatem jako ostatnia z ro-
dzeƒstwa, w 1951 roku. Zahaczy!a obca-
sem o szyn´ i zosta!a przejechana przez
tramwaj. 

UlotnoÊç dêwi´ków
Po Êmierci Karola Stanis!awa straci!a

ch´ç do ˝ycia. Nie mia!a dzieci, nie ist-
nia!o jej ma!˝eƒstwo, muzyka przesta!a
sprawiaç radoÊç. Wyzna!a: „MyÊla!am
powa˝nie, aby skoƒczyç z moim Êpiewa-
niem. Po co si´ m´czyç, je˝eli nie daje to
przyjemnoÊci”.

Historia

Warszawska premiera „Króla Rogera”,
1926 – Stanis!awa jako Roksana

Program koncertu we Lwowie – 1920

R´kopis „S!opiewni” – dedykacja
kompozytora dla siostry

„Jak nale˝y Êpiewaç utwory 
Karola Szymanowskiego” 
– wersja angloj´zyczna – PWM 1982
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W marcu 1938, w pierwszà roczni-
c´ Êmierci Szymanowskiego, odby! si´ 
w Teatrze Wielkim koncert, podczas któ-
rego wykonano trzy wokalno-orkiestro-
we dzie!a kompozytora: „Litani´”, „Veni
Creator” i III symfoni´. Wszystkie partie
sopranowe wykona!a Stani Zawadzka,
wówczas solistka Opery Poznaƒskiej.

Siostra Karola nie czu!a si´ na si!ach za-
Êpiewaç. 

W lutym 1938 Stanis!awa obj´!a sta-
nowisko pedagoga w Âlàskim Konser-
watorium Muzycznym w Katowicach. 
W tym˝e mieÊcie, na szeÊç tygodni przed
Êmiercià, wystàpi!a po raz ostatni. Zmar-
!a 7 grudnia 1938 w Warszawie. Zosta!a
pochowana we Lwowie, na Cmentarzu
¸yczakowskim, obok Alusi, w grobowcu
rodzinnym Bartoszewiczów.

Chocia˝ odnosi!a niekwestionowane
sukcesy na scenach Êwiata, nie nale˝a-
!a do wokalistek cz´sto rejestrowanych
na p!ytach. Wiadomo, ˝e nagra!a kilka
albumów, ale typowe dla fonografii lat
20. i 30. XX wieku szelakowe krà˝ki (78
obrotów na minut´) by!y noÊnikiem 
!atwo t!ukàcym. W archiwach paƒst-
wowych nie zachowa!y si´ ˝adne nagra-
nia Stanis!awy Szymanowskiej. W zbio-
rach prywatnych zlokalizowano jednà,
bezcennà p!yt´, wydanà przez firm´ 
Parlophon w 1931 roku (nr katalogo-
wy: 44163). Âpiewaczka wykonuje dwie 
pieÊni: na stronie pierwszej – „Polnà 
ró˝yczk´” Moniuszki, na drugiej – „Zu-
lejk´” Karola Szymanowskiego. Na forte-
pianie towarzyszy jej brat – Feliks Szy-
manowski.

Kontakt z g!osem z przesz!oÊci wy-
wo!uje wzruszenie i zachwyt. Mamy do
czynienia z perfekcjonistkà w ka˝dym 
calu. Nieskazitelna intonacja, wyrówna-

nie ca!ej skali g!osu od dêwi´cznych 
do!ów po pewnà, swobodnà gór´, wspa-
nia!e legato, przemyÊlne gospodarowa-
nie imponujàco d!ugim i Êwietnie pod-
partym oddechem, cieniowanie dyna-
miki, lekkoÊç w realizacji ozdobników.
Frazowanie wynikajàce z analizy tekstu
literackiego, tworzenie pe!nej emocji
kreacji wokalno-aktorskiej. G!os raczej
jasny, gi´tki, ciep!y, z nutkà s!odyczy;
g!os, który potrafi te˝ zabrzmieç mocno 

i energicznie. Z którà ze Êpiewaczek
mo˝na porównaç Êpiew Stanis!awy Kor-
win-Szymanowskiej na podstawie tego
jedynego nagrania? Pierwsze skojarze-
nie – Elisabeth Schwarzkopf. Drugie 
– Urszula Kryger, chocia˝ tu podobieƒ-
stwo odnosi si´ bardziej do sposobu
Êpiewania ni˝ do samego g!osu – Kryger
jest przecie˝ mezzosopranem. 

Autorka has!a poÊwi´conego Stanis!a-
wie Korwin-Szymanowskiej w Encyklo-
pedii Muzycznej, prof. Teresa Chyliƒska,
pracuje obecnie nad monografià Êpie-
waczki. Siostra Karola po stokroç na to
zas!uguje. "

Informacje o artystce 
sà rozproszone w wielu 
rozmaitych êród!ach. Szuka!am ich
m.in. w korespondencji 
Karola Szymanowskiego, 
w zapiskach Zofii Szymanowskiej 
i Jaros!awa Iwaszkiewicza, 
we wspomnieniach muzyków 
i krytyków, w prasie przedwojennej. 
Serdecznie dzi´kuj´ 
za pomoc pracownikom 
Zak!adu Zbiorów Dêwi´kowych 
i Audiowizualnych 
Biblioteki Narodowej oraz 
dr. hab. Edwardowi Bonieckiemu 
z Instytutu Badaƒ Literackich PAN.

Historia

Stanis!awa i Karol 
w Davos – 1930

Karol i Stanis!awa 
– Warszawa, oko!o 1932

Stasia 
w pracowni Karola 

w Atmie 
– 1935

Stanis!awa i Karol 
przed Atmà 
– 1935

Karol i Stasia na werandzie Atmy 

– Zakopane 1935
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