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W ś r o d o w e , 
wrześniowe 
popołudnie 
kiedy jesień 
zaglądała w 

okna POSK-u, Konfraternia Ar-
tystów Polskich zaprezentowała 
kolejny Koncert przy Kawie. 
Barbara Bakst zapowiadając 
koncert, powiedziała, że pro-
gram artystyczny środowego 
koncertu swoją powagą dopa-
sowuje się do nastrojów, które 
na nas czekają o tej porze roku. 
Przedstawiła pianistę Macieja 
Raginię jako utalentowane-
go muzyka, mającego wiele 
do zaofiarowania, m.in. swoje 
umiejętności pianistyczne, doj-
rzałość, wrażliwość i wspaniałą 
technikę.

Na pierwszą część koncertu 
złożyły się Sonata G-moll K8 
włoskiego kompozytora Do-
menico Scarlattiego, którego 
twórczość przypada na począ-
tek XVIII w. Jak powiedziała 
Barbara Bakst, był on zwią-
zany z Watykanem jako kon-
certmistrz kapeli Św. Piotra. 
Warto przypomnieć, chociaż 
na pewno niektórzy melomani 
już o tym wiedzą, że Scarlatti 
był nadwornym klawesynistą 
polskiej królowej Marii Kazi-
miery. Następnym utworem 
przed przerwą na kawę, była 
Sonata E-dur op. 110 Ludvica 
van Beethovena.

W drugiej części koncertu 
Maciej Raginia zagrał Kla-
vierstucke Es-dur D 946 Nr. 2 
Franza Schuberta i Fantasien 
op. 116 Johannes Brahmsa. 
Raginia to dojrzały pianista, 

który starannie dobiera swój 
repertuar na każdy koncert. Na 
koncercie Konfraternii okazał 
się znakomitym wirtuozem, 
o dużej wrażliwości muzycz-

nej. Jest to pianista z tempe-
ramentem, podejmującym 
wyzwania zagrania niejedno-
krotnie niełatwych kompozy-
cji. Był to definitywnie recital 

przeznaczony dla znawców 
klasyki poważnej, wymagają-
cej większego zaangażowania 
muzycznego. Absolwent Royal 
College of Music, uczeń znako-

mitego profesora Kevina Ken-
nera, dalej kontynuował studia 
muzyczne uzyskując tytuł Ma-
ster of Music in Peformance w 
Guildhall School of Music and 
Drama. Nic dziwnego, że zaczął 
koncertować w prestiżowych 
salach koncertowych nie tylko 
na Wyspach, ale m. in. także w 
Niemczech, Grecji, Hiszpanii 
czy w Polsce.  

Maciej Raginia w rozmowie 
z „Dziennikiem” potwierdził, 
że kompozycje Chopina grał 
bardzo dużo razy, dlatego tym 
razem zdecydował się nie zagrać 
ani jednego utworu mistrza. Jak 
powiedział, Chopin jest kom-
pozytorem, którego najlepiej 
rozumie. Obecnie poszerza swój 
repertuar o innych kompozy-
torów, nie tylko romantyków. 
W jego repertuarze są również 
koncerty z orkiestrą, a nawet 
nienależący do łatwych, koncert 
fortepianowy G-moll Op. 16  
nr. 2 Sergiusza Prokofieva. Moż-
liwość studiowania, a obecnie 
koncertowania na Wyspach, 
ocenia jako jedną z najlepszych 
rzeczy jaka mu się przytrafiła. 
Gdy tylko zaczął studiować, spę-
dził cały miesiąc na chodzeniu 
na koncerty i słuchaniu „swoich” 
pianistów, których miał okazje 
przed tym usłyszeć. Drugą za-
letą była możliwość współpra-
cowania z jednym z nich – nie 
tylko świetnym pianistą, ale  
i doskonałym profesorem Ke-
vinem Kennerem. Jeżeli chodzi 
o plany na przyszłość, następny 
koncert odbędzie się 30 listopa-
da, w Szkocji, w Dumfries, gdzie 
zagra utwory Schumanna, Cho-

pina, Beethovena i Schuberta. 
Janina Kwiatkowska ze Zjed-
noczenia Polek w rozmowie z 
„Dziennikiem”  zapytana o po-
wód częstego uczestniczenia w 
Koncertach przy Kawie mówiła, 
że chętnie przychodzi do Sali 
Teatralnej. Koncerty przypo-
minają jej dawne czasy, kiedy 
tego typu imprezy odbywały 
się w salonach. Docenia wkład 
Barbary Bakst w organizowanie 
koncertów i chęć promowania 
młodych polskich muzyków 
poza granicami Polski. Każdy 
koncert jest inny, często bierze 
w nim udział więcej niż jeden 
muzyk. Jest to dla niej spo-
sób na przyjemne spędzenie 
popołudnia. Jak powiedziała, 
Maciej Raginia okazał się bar-
dzo dobrym pianistą i chociaż, 
jak twierdzi, nie posiada wy-
kształcenia muzycznego, to 
jednak nie ma to wpływu na 
wyrobienie sobie własnej opinii 
o muzykach koncertów Kon-
fraterni. Możliwość spędzenia 
popołudnia w towarzystwie 
sympatycznych znajomych i 
posłuchania dobrej muzyki jest 
niezwykle kusząca. 

Maciej Raginia brał czynny 
udział w odbywającym się od 
5 do 9 sierpnia „Piano Week” 
w Bagnor University, gdzie dał 
recital na otwarcie festiwalu w 
Północnej Walii. Jego zaintere-
sowania dotyczą również mu-
zyki kameralnej. Pianista, który 
cały czas rozwija swój talent, 
definitywnie zrobił duże wraże-
nie, nie tylko na niżej podpisa-
nej, ale i na stałych bywalcach 
koncertów Konfraterni. r

W kraju po-
wstało Sto-
warzyszenie 
Fraszka im. 
Jana Sztau-

dyngera, którego członkiem 
może zostać każdy miłośnik 
twórczości tego poety i pisarza. 
Pierwsze walne zebranie człon-
ków odbyło się 1 czerwca 2013 r. 
w Bibliotece im. Stefana Żerom-
skiego w Zakopanem. Popular-
ność i uznanie jakimi cieszył się 
za życia autor „Piórek” i „Szczę-
ścia z datą wczorajszą” była dla 
nas oczywiste, gdyż „uśmiech 
i poezja” w trudnych latach po 
1945 r. w kraju wzmacniała nas 
na duchu. Potwierdzały to spo-
tkania autorskie, które w salach 
ledwie mieściły wielbicieli jego 
talentu, a każda nowa książka 
rozchodziła się w mgnieniu oka, 
często z pod lady, aczkolwiek 
krytyka o nim i innych godnych 
omawiania twórcach, raczej 
milczała. Obecnie nowe nakła-
dy czy tytuły nowych książek 
także znikają z półek księgarń.

Pamiętam powojenny Dol-
ny Śląsk, opuszczony przez do-
tychczasowych mieszkańców, 
głównie zasiedlany przez na-
szych rodaków ze Wschodnich 
Kresów RP oraz Wielkopolan. 
Przybył tu także krakowski ar-
tysta malarz Wlasimil Hofman 
(1881-1970), który w Szklarskiej 
Porębie zamieszkał w 1947 r.  
i pociągnął za sobą zaprzyjaź-
nionego Jana Sztaudyngera. 
Obaj znaleźli tu urzekającą 
przyrodę Karkonoszy ze Śnież-
ką i świątynią Wang,  inspirację 
i spokój dla twórców. Zamiesz-
kali z dala od wielkiej wędrówki 
ludów jaka odbywała się wów-
czas oraz wprowadzania nowe-

go ładu społeczno-politycznego 
w naszym kraju. Sztaudynger 
napisał wówczas szereg wier-
szy, których natchnieniem była 
Szklarska Poręba, a ukazały się 
w tomie „Puch ostu” (1958). 
To z tamtych czasów, gdy we 
Wrocławiu odbywały się wie-
czory autorskie, moje zaintere-
sowanie twórczością poety się 
rozpoczęło, wzrastało i pozo-

stało do dzisiaj. Jan Sztaudyn-
ger (1904-1970) zaczął tworzyć 
przed wojną i rozwijał skrzydła 
w Krakowie oraz w Poznaniu, 
a po wojnie w Szklarskiej Po-
rębie, Łodzi i Zakopanem. Po 
przedwczesnej śmierci poety 
córka Anna, znana socjolog w 
środowisku naukowym oraz  
z działalności Uniwersytetu III 
Wieku, została kustoszem do-

robku literackiego swego ojca. 
Willa pod Skocznią i przylegają-
cy ogród są do dzisiaj miejscem 
pracy twórczej w Zakopanem. 
Poeta w żartobliwym życiory-
sie, dla pisma humorystycznego 
„Karuzela” (kwiecień, 1970) po-
dał opis związków rodzinnych:

„Liryczne strony mej duszy 
dźwięczały dzięki Matce, która 
była poetyczna, poetzyująca, 

romantyczna, skłonna do ma-
rzeń o miłości. Po ojcu odzie-
dziczyłem dowcip i złośliwość. 
Po Babce – matce Ojca – talent 
literacki. Babka układała spora-
dycznie bardzo udane fraszki. 
Napisała i wydrukowała po-
wieść, pisała bajki o zwierząt-
kach. Po Babce – matce Matki 
– zamiłowanie do ogrodu, do 
wsi i zdolność do szaleńczej 
wszechogarniającej miłości. Po 
Dziadku – oju Matki – pasję 
do grzybów, do lasu, do leśnych 
kwiatów, do pacynek. Po Pra-
dziaku – Janie Gautier – wy-
buchowy temperament i pasję 
porządnictwa (dostaję szału na 
widok wrzuconego papierka)”, 
cytuję za A. Sztaudynger-Ka-
liszewiczową, „O Jana Sztau-
dyngera w Szklarskiej Porębie 
bytowaniu” (Rocznik Jelenio-
górski 1972 t. X s. 62). Istotnie, 
wszystkie wymienione cechy 
charakteru, pasje i zamiłowa-
nia przodków przewijają się w 
całej twórczości poety – liryce  
i prozie, fraszkach i bajkach, mi-
krodramatach i dramacie „Apo-
stoły”. W 1987 r. wybór fraszek 
został nawet przetłumaczony 
na język esperanto przez Jerze-
go Handzlika. Mało kto wie, że 
Jan Sztaudynger był specjalistą 
od teatru lalek (pacynek) i napi-
sał książkę  „Marionetki” (1938) 
oraz wydawał pismo  „Bal u lal” 
(1938-39). Po wojnie inicjował 
wprowadzenie „Dnia Ojca”, 
które chciał, by było obchodzo-
ne w dniu 23 czerwca i „Kwiaty 
dla Taty”, by nie kolidowało z 
imieninami autora. Po śmierci 
rodziców poety, w 1955 r. prze-
nosi się z Łodzi do Zakopane-
go. Od tego czasu chorował, 
przebywał w różnych szpitalach  

i „po długim i szczęśliwym ży-
ciu” zmarł 12 IX 1970 r. w Kra-
kowie. Zabytkowa willa „Koszy-
sta”, którą nabyli rodzice poety 
w latach 20., to drewniany gó-
ralski dom pod reglami, dzisiaj 
przy ulicy Józefa Piłsudskiego 
69. Urocze to miejsce, w któ-
rym poeta czerpał natchnienie 
od wczesnych lat młodości tętni 
dalej twórczym życiem.

Zakopane jest znane z do-
brych tradycji, jako miasto 
pisarzy: Tetmajera, Witkiewi-
cza, Sienkiewicza, Bałuckiego, 
Żeromskiego, Struga, a w now-
szych czasach Makuszyńskie-
go, Brandstettera i Morstina, 
chociaż za ich życia w mieście 
nie zawsze ani zadowolenie, 
ani duma były namacalne. 
Willa „Koszysta” jest jeszcze 
niewątpliwie jednym miejscem 
historycznym z duszą, w któ-
rym bywali m.in. Julian Tu-
wim, Stefan Kisielewski oraz 
pisarz ikon Jerzy Nowosielski. 
To tu zebrano twórczość poety, 
pamiątki osobiste i rodzinne,  
w tym po przodkach niemiec-
kich i francuskich oraz bogatą 
ikonografię, w tym portret poety 
autorstwa Wlastimila Hofmana 
z 1925 r. oraz „Spiżowe piórka” 
– medale, autorstwa Janusza 
Benedyktowicza i Andrzeja 
Żurawskiego, które wydano w 
dziesiątą rocznicę śmierci Jana 
Sztaudyngera. Celem stowa-
rzyszenia jest opieka nad spu-
ścizną i rozbudowa ekspozycji 
o pamiątki po innych artystach, 
którzy odwiedzali poetę.

Zainteresowani działal-
nością stowarzyszenia mogą 
nawiązać kontakt za pośrednic-
twem maila: stowarzyszenie-
fraszka@gmail.com r

Jesienny recital 
fortepianowy  
w POSK-u

 � JOLANTA POTOCKA

 � EUGENIUSZ S. KRUSZEWSKI

Jan Sztaudynger 
i jego spuścizna

Fraszka to ptak  
szybkiego lotu,
Od błyskawicy  
– do grzmotu.

aMaciej Raginia podczas koncertu


