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Recepcja koncertów Karola Tausiga w Polsce  

Karol Tausig urodzi  si  4 listopada 1841 roku w Warszawie. Pierwszych 

lekcji gry na fortepianie udziela  mu jego ojciec, Alojzy, jeden z lepszych ów-

czesnych nauczycieli. Matka Karola równie  by a pianistk , znan  w warszaw-

skim rodowisku muzycznym. W wieku lat trzynastu, w wyniku nalega  ojca, 

Karol Tausig wyjecha  do Weimaru i zosta  uczniem Franciszka Liszta. Pocz t-

kowo Liszt waha  si  przed podj ciem decyzji o kszta ceniu kolejnego „cudow-

nego dziecka”, lecz po wys uchaniu Poloneza As-dur op. 53 Fryderyka Chopina 

w wykonaniu m odzie ca z Warszawy nie mia  ju  w tpliwo ci1. Nauka u Liszta 

rozwin a talent m odego wirtuoza, przej  on od swojego nauczyciela energi   

i niezrównan  technik  pianistyczn .  

Po dwóch latach pobytu w Weimarze Tausig wyst pi  po raz pierwszy  

w Warszawie 23 listopada 1856 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego 

jako zaledwie pi tnastoletni artysta. Koncert sk ada  si  z dwóch cz ci.  

W pierwszej publiczno  warszawska us ysza a Adagio i Rondo z Koncertu f-moll 

op. 21 Fryderyka Chopina i Rapsodi  w giersk  cis-moll Franciszka Liszta,  

w drugiej Berceuse i Etiud  cis-moll Chopina oraz Rapsodi  w giersk  a-moll  

i Wielk  fantazj  na tematy z „Don Juana” Liszta2. Koncert zgromadzi  du  

liczb  s uchaczy, którym bardzo podoba y si  zw aszcza nies yszane dot d  

w Warszawie Rapsodie Liszta. Oprócz Tausiga w koncercie bra  udzia  kwartet 

wokalny i orkiestra pod dyrekcj  Adama Münchheimera i Jana Quattriniego, 

która wykona a Uwertur  z Don Juana Wolfganga Amadeusa Mozarta i Uwer-

tur  Münchheimera3. Publiczno  na ogó  z wielkim uznaniem przyj a wyst p 

m odego pianisty. Wykonanie Rapsodii Liszta, pe ne wigoru, ognia, si y i wiet-

                                                 
1  J. Skarbowski, Sylwetki pianistów polski, Fosze, Rzeszów 1996, t. 1, s. 129.  
2  Zob. [M.K.], Przegl d muzyczny. Koncert Karola Tausiga, „Gazeta Codzienna” 1856, nr 310, s. 4. 
3  W programach koncertów z XIX wieku cz sto brakuje pe nych nazw utworów, opusów, tonacji 

etc. Dopiero pod koniec stulecia w recenzjach koncertów zamieszczano dok adne informacje  

o wykonywanych dzie ach. 
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nej wirtuozowskiej techniki, zdumiewa o „potoczysto ci  gammy, rzutko ci  

arpeggia, lotno ci  pasa ów, równo ci  trylu, szybko ci  i si  oktaw”4. Fanta-

zja z „Don Juana” Liszta, któr  Tausig zako czy  koncert, nie znalaz a uznania 

u recenzentów. Pisano o niej, e „trudno co  podobnie dziwacznego i nie-

wdzi cznego utworzy  z tak cudownego tematu, jakim jest La ci darem la ma-

no”5. Wed ug krytyka „Gazety Codziennej”, wybrany na koncert fortepian firmy 

Krahl i Sejdler okaza  si  nieodpowiedni dla jego silnej gry, na czym szczegól-

nie straci o wykonanie Fantazji.  

Koncert Tausiga, a zw aszcza dobór repertuaru sk adaj cego si  z utworów 

Chopina i Liszta, da  sposobno  do zamanifestowania w asnej postawy este-

tycznej warszawskiego wiata muzycznego. Recenzent „Gazety Warszawskiej” 

tak scharakteryzowa  muzyk  Liszta, porównuj c j  z muzyk  Chopina:  

Muzyki te prawie si  wzajem wy czaj : komu wieci Liszt, dla tego nie ja nieje Chopin 

[…], jak talent lubuj cy si  w tematach rwanych, szarpanych, torturowanych na madejo-

wym o u oktaw, piorunuj cych pasa y armatnich, b yskotliwych trylów, mo e polubi  

piew czysty, rzewny. […] Liszt mówi podobno o sobie, e to nowa szko a, my by my to 

nazwali manier  tylko, w której wszystko jest wypot nione, ha a liwe […], ale muzyki 

nie ma. […] Widzimy skrzyd a w ruchu, g owy ani serca nie widzimy6.  

Dodawano jednak:  

Zapomniawszy o bezmy lno ci rapsodystowskiej szko y […], a zwracaj c si  ku wyko-

naniu, ku mechanizmowi, przyzna  musimy, e ta szko a dla fortepianu wielkie po o y a 

zas ugi, e Liszt mo e si  nawet nazywa  muzykiem przysz o ci, bo przygotowa  nie-

zmierny materia , z którego muzyka istotnie skorzysta7. 

Niejako na fali zestawienia muzyki dwóch geniuszy fortepianu, porównania 

niekorzystnego dla w gierskiego twórcy, recenzenci dokonuj  druzgoc cej oce-

ny wykonania przez Tausiga utworów Chopina, uwa aj c, e radz c sobie  

z twórczo ci  swojego nauczyciela, zatraci  czucie utworów wielkiego rodaka. 

Jedynie Berceuse znalaz o uznanie, mimo e brakowa o jej mi kko ci i legata 

(„peda  nie zast pi […] tego, co palcom brakuje”8). Natomiast Koncert f-moll 

nie podoba  si  wcale:  

Porwane, posiekane, pogwa cone Adagio pró no dopomina o si  o piewno , […] 

wrzeszcza o ono, nie wzdycha o, […] odegra  je koncertant w tempie niew a ciwym, bez 

wypracowania […], a nawet bez precyzji9.  

W Rondzie krytykowano zbyt szybkie tempo, w którym znik a dosadno  

charakteru mazura. Radzono, by Tausig, chc c my le  o przysz o ci, porzuci  

                                                 
4  [M. K]., Przegl d muzyczny…  
5  Ibidem. 
6  [autor nieznany], Sztuki pi kne, „Gazeta Warszawska” 1856, nr 314, s. 2. 
7  Ibidem, s. 3. 
8  M. Karasowski, Karol Tausig, „Kronika Wiadomo ci Krajowych i Zagranicznych” 1856, nr 225, s. 4. 
9  Ibidem.  
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granie rzeczy efektownych (Rapsodie), gdy  „efektowno  przeminie, a muzyka 

zostanie, […] i nie powinien si  trzyma  tego, co ju  trupem cuchnie”10 –  

w domy le muzyki Franciszka Liszta.  

Pomimo tych zarzutów, dotycz cych gry pi tnastoletniego wirtuoza, wyra-

ano nadziej , e idzie on drog  ku s awie i je eli dalej b dzie rozwija  swoje 

umiej tno ci, wkrótce stanie si  jednym z najwybitniejszych artystów, przyno-

sz cych chlub  swojemu krajowi.  

Nadzieje te mia  szanse potwierdzi  ju  niebawem, gdy po dwuletnim poby-

cie w Wiedniu i nawi zaniu przyja ni z Richardem Wagnerem w 1859 roku 

przyby  ponownie do Warszawy. 30 pa dziernika w Salach Redutowych Teatru 

Wielkiego odby  si  koncert, w programie którego znalaz y si : Fantazja  

z „Proroka” G. Meyerbeera (Marsz uroczysty i Marsz y wiarzy), Nad brzegiem 

ród a, Rapsodia w gierska i Fantazja z „Roberta Diab a” G. Meyerbeera – 

wszystkie utwory Franciszka Liszta, La promesse Gioacchino Rossiniego, mazu-

rek, walc i ballada Chopina oraz Fantazja na tematy z „Halki” S. Moniuszki 

w asnej kompozycji11. 

Koncert ten zosta  odebrany przez krytyk  warszawsk  podobnie jak ten  

z 1856 roku. Program z o ony przede wszystkim z utworów Chopina i Liszta 

skromnie zgromadzona publiczno  przyj a ciep o, lecz nie entuzjastycznie. 

Doceniono niezmiern  bieg o  palcow , utyskiwano na zbytnie uwielbienie 

przez m odego artyst  muzyki Liszta, „jednego z naczelników tzw. muzyki 

przysz o ci”12. Uwa ano, e jest to muzyka dzika i chaotyczna, wymagaj ca 

„zadziwiaj cego wy amania palców, pozostawiaj cego po sobie nic albo bardzo 

ma o”13. Dodawano jednak, e wykonanie Tausiga sprzyja zrozumieniu zawar-

tych w niej zawi o ci. Sztuka wykonawcza Tausiga nie znalaz a uznania  

w oczach Józefa Sikorskiego, który na amach „Ruchu Muzycznego” pisa :  

Pan Tausig Chopina i Liszta, których gra  wy cznie, nie odda , jak nale y. Pierwszego 

nie zrozumia  w jego liryzmie i prawowito ci muzykalnej, drugiego w jego burzliwym 

zap dzie. A gdzie mniema , i  najpodobniejszym si  staje, tam pierwszego robi  przesad-

nym i maniernym, drugiego szale cem bezmy lnym14. 

Pomimo wyra nej niech ci do m odego wirtuoza, Sikorski przyznawa , e 

„czuje on dzi  wi cej ni  kiedy  potrzeb  urozmaicenia swej gry cieniowa-

niem”15. Aczkolwiek przyznaje, e wykonanie utworu Rossiniego i Nad brze-

giem ród a Liszta, a nawet walca i mazurka Chopina, maj cych chwilowy, 

przelotny urok, daj  nadziej  na rozwój pianisty, uwa a , e „Panu Tausigowi 

                                                 
10  Ibidem.  
11  Zob. „Gazeta Warszawska” 1859, nr 289, s. 1 
12  Ibidem. 
13  Ibidem. 
14  J. Sikorski, Koncert Karola Tausiga, „Ruch Muzyczny” 1859, nr 44, s. 379. 
15  Ibidem.  
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trzeba uporz dkowania idei, a mo e ich nabycia, zrozumienia natury sztuki”16.  

O Fantazji z „Halki” kompozycji Tausiga, któr  pianista wykona  na bis, pisa : 

„motywy pozszywane byle jako – a ka dy ponadziewany Bóg wie na czym”17. 

Znamienne, ta sama kompozycja by a doceniona przez krytyk  niemieck . Adolf 

Hasse znalaz  w niej „du o miejsc pi knych i poetycznych, a nieraz w harmonii  

i instrumentacji ciekawych”18. 

Recenzja Sikorskiego by a najbardziej radykalna, pozostawa  on bowiem 

pod wp ywem Eduarda Hanslicka, twórcy traktatu estetycznego O pi knie  

w muzyce, zagorza ego przeciwnika Karola Tausiga, przynajmniej w pierwszym 

etapie jego kariery19.  

Podsumowuj c pierwszy okres w karierze polskiego pianisty, nale y stwier-

dzi , e w licznych podró ach koncertowych, mimo znakomitej techniki i rze-

czywistego talentu, nie umia  zyska  sobie powszechnego uznania g ównie  

z przyczyny nadmiernego u ycia si y, gry ha a liwej, buchaj cej nami tno cia-

mi. Zyska  nawet Tausig miano „znakomitego r bacza fortepianowego”20. Po 

uko czeniu swych podró y koncertowych w 1864 roku osiedli  si  na d u ej  

w Wiedniu. Zada  sobie trud popularyzacji muzyki Liszta i Wagnera w Austrii,  

z umiarkowanym jednak powodzeniem. Pomimo wszelkich trudno ci organizo-

wa  koncerty z o one wy cznie z dzie  Liszta, sam dyrygowa  orkiestr  i finan-

sowa  owe przedsi wzi cia. W adys aw Wi licki pisa , e „walcz c usilnie  

z przeciwno ciami tak pod wzgl dem materialnym i artystycznym nie zra a  si  

niepowodzeniem, które tylko g biej rozwin o jego sk onno ci, b d ce niejako 

wst pem do nast pnego periodu jego artystycznej dzia alno ci”21. W 1864 roku 

o eni  si  z pianistk  austriack  Seraphine von Vrabely, ale ma e stwo to nie 

trwa o d ugo. Okoliczno ci te wp yn y na zmian  charakteru Tausiga – sta  si  

melancholijny, zacz  studiowa  Immanuela Kanta i innych niemieckich filozo-

fów. K opoty materialne i rodzinne (rozwód z on  w 1865 roku) spowodowa y 

pogorszenie stanu zdrowia Tausiga. Wówczas to, za rad  Hansa von Bülowa, 

osiedli  si  w Berlinie i tu w a ciwie rozpocz o si  jego przeobra enie arty-

styczne22. 

Wszystko to sprawi o, e Tausig z „r bacza fortepianowego” sta  si  muzy-

kiem-filozofem, t umi cym swoje porywy w grze. Zmieni  zupe nie sposób trak-

towania instrumentu oraz interpretacji. W tym okresie swojej kariery Tausig 

przyjecha  do Poznania. 

                                                 
16  Ibidem. 
17  Ibidem. 
18  Pod. za [a.n.], „Gazeta Warszawska” 1859, nr 285, s. 2.  
19  Niech  Eduarda Hanslicka do Tausiga spowodowana by a popularyzowaniem przez pianist  

twórczo ci Wagnera i Liszta, których koncepcje artystyczne Hanslick krytykowa .  
20  W. Wi licki, Karol Tausig, „K osy” 1871, nr 319, s. 91.  
21  Ibidem.  
22  Zob. ibidem.  
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Koncert mia  miejsce 20 lutego 1869 roku o godz. 19.00 w Sali Bazarowej. 

W programie koncertu nadwornego pianisty króla pruskiego (taki tytu  nosi  

Tausig od 1867 roku) znalaz y si : sonata Ludwiga van Beethovena, preludium, 

fuga i allegro Jana Sebastiana Bacha, Allegro vivacissimo Domenico Scarlattie-

go, nokturn Johna Fielda, ballada Chopina, Marsz wojskowy Franza Schuberta, 

Karnawa  op. 9 Roberta Schumanna i Fantazja na temat „Don Juna” Liszta23.  

By  to wyj tkowy czas dla muzycznego Poznania, gdy  par  dni wcze niej 

w tej samej sali wyst powa  Antoni Rubinstein. Nic wi c dziwnego, e porów-

nanie gry obu mistrzów fortepianu by o nieuniknione. W powszechnej opinii gra 

Rubinsteina by a pe na natchnienia, jednak niezupe nie perfekcyjna („czasami, 

cho  bardzo rzadko, porwany zapa em nie do  czysto dotkn  w przelocie kla-

wisza”24). Tausig za  wed ug recenzenta  

zasiad  do fortepianu zimny, spokojny, bez adnego na twarzy […] uczucia. […] Spokój 

ten u artysty jest wielk  jego zas ug , ale gdy przybrany mask  apatii ozi bia zamiast 

rozgrzewa  s uchacza25.  

Jego niewzruszony spokój zadziwia  publiczno  pozna sk , lecz niezrów-

nana technika i perfekcja wykonania sprawi a, e os d nad tym, kto lepszy, Ru-

binstein czy Tausig, pozostawiono historii.  

21 lutego 1869 z tym samym programem wyst pi  Tausig w Lesznie, a 10 

marca w Bydgoszczy.  

Po raz trzeci (i ostatni) odwiedzi  Tausig Warszaw  w dniach 5–7 marca 

1869 roku. W programach dwóch koncertów, które odby y si  w Salach Redu-

towych Teatru Wielkiego, znalaz y si : dwa preludia i fugi oraz Allegro Bacha, 

Allegro vivacissimo Scarlattiego, nokturn Fielda, Ballada g-moll op. 23, Polonez 

fis-moll op. 5 i As-dur op. 53, Etiuda gis-moll op. 25 nr 10 Chopina, Marsz woj-

skowy Schuberta, Karnawa  op. 9 i Toccata Schumanna, Fantazja na temat 

„Don Juna” Liszta, Sonata f-moll op. 57 „Appasionata”, 32 Wariacje c-moll 

op. 80 Beethovena oraz suita Georga Friedricha Haendla26.  

Program i sama formu a koncertu by y i cie rewolucyjne. Po raz pierwszy 

warszawska publiczno  mia a mo no  wys uchania koncertu wype nionego 

wy czenie muzyk  fortepianow . Do tej pory wszelkie koncerty rozpoczyna y  

i ko czy y si  uwertur  w wykonaniu orkiestry, a popisy solowe z towarzysze-

niem orkiestry lub bez przeplatane by y intermezzami w rodzaju wyst pu wo-

kalnego lub nawet popisu deklamacyjnego27. Tak e repertuar, w jakim zaprezen-

towa  si  Tausig, odbiega  od stereotypów i wystawi  publiczno  na ci k  

                                                 
23  Zob. [a.n.], Pan Karol Tausig…, „Dziennik Pozna ski” 1869, nr 36, s. 6. 
24  Ibidem. 
25  Ibidem. 
26  [J. Sikorski], Wiadomo ci literackie, artystyczne i naukowe, „Gazeta Polska” 1869, nr 51, s. 1. 
27  Zob. E. Szczepa ska-Lange, ycie muzyczne w Warszawie w drugiej po owie XIX wieku, Sut-

kowski Edition Warsaw, Warszawa 2010, s. 587. 
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prób . Tak komentowa  to Józef Sikorski, który dopiero po trzecim przyje dzie 

artysty do Warszawy zaakceptowa  jego sztuk :  

Kompozycja Bacha […], Scarlattiego, […] to nie dla wielkiej publiczno ci – lubo nie 

szkodzi jej zdrowiu muzycznemu, e si  troch  pozna z archeologi  fortepianow , a ra-

czej klawikordow 28.  

Sikorski doceni  technik  Tausiga, której zacz  on u ywa  nie w celu 

ol nienia s uchaczy, lecz do zaprezentowania wszystkich walorów dzie a mu-

zycznego:  

Nie mniej znacz cym dla znawcy jest uderzenie, […] którego [jest] kilka bardzo ró -

nych, a wi c wydatnych stopni. Mi dzy tymi widocznymi stopniami s  drobniejsze od-

cienie, od których idzie koloryt, jaki pan Tausig ró nym kompozycjom […] nadaje. Ta 

okoliczno  uderzenia jedynie mog a uratowa  artyst  od niech ci, z jak  wi ksza cz  

s uchaczów musia a przyj  program koncertu jedynie fortepianowymi rzeczami wype -

niony i przez samego tylko pana Tausiga wykonany29.  

Odnosz c si  do swojej recenzji z wyst pu artysty w 1859 roku, Sikorski 

przyznaje, e czas i praca zmieni y osobowo  Tausiga i jest ju  sko czonym 

artyst , jednym z najwi kszych wirtuozów swoich czasów. Zarzuca mu jednak, 

e w swoich programach unika wykonywania cz ci utworów utrzymanych  

w piewnym nastroju (andante), ocenia go jako jednostronnego wirtuoza, który 

przedk ada technik  nad wyraz, ze szkod  dla ducha kompozycji.  

Bardziej krytyczny wyd wi k mia a recenzja W adys awa Wi lickiego, któ-

ry odmawia  Tausigowi oryginalno ci w interpretacji dzie . Mia  mu za z e, e 

„nic z w asnego ducha nie poczyna, nie wlewa w gr  iskierki uczucia, zostaje 

zawsze spokojnym, a nawet zimnym”30. Wed ug Wi lickiego, wszystko, co gra 

Tausig, „jest szybkie, równe, ani jedna nuta nie chybiona, forte i piano ci le 

zachowane”31, lecz grze tej brak uczucia i inteligencji. Nie dziwi wi c pochwa a 

wykonania utworów Bacha, Scarlattiego, Haendla, Liszta. W nich bowiem, we-

d ug Wi lickiego, „mniej potrzeba uczucia, a tylko cis o ci wykonania”32. In-

terpretacja dzie  Chopina nie zyska a uznania krytyka. 

Nie tylko Wi lickiemu nie podoba o si  wykonanie Poloneza As-dur – zbyt 

emocjonalne, „rozhukane” i ha a liwe („Chopin umia  zdoby  si  na energi   

i si  nie lada, lecz d ugo w nich nie móg  ton ”33). Jedynie wykonanie trio  

z tego Poloneza ol ni o s uchaczy – uchodzi  bowiem Tausig za mistrza techniki 

oktawowej. W oczach krytyków z utworów Chopina uznanie znalaz o wykona-

nie ballady i etiudy tercjowej, któr  Tausig na yczenie publiczno ci powtórzy .  

                                                 
28  [J. Sikorski], Wiadomo ci literackie… 
29  Ibidem. 
30  W. Wi licki, Koncerty Tausiga, „K osy” 1869, nr 195, s. 147. 
31  Ibidem.  
32  Ibidem. 
33 [a.n.], „Gazeta Codzienna” 1869, nr 38, s. 4. 
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Jak wi c oceni  gr  Tausiga? Czy by  tylko wietnym technikiem, czy wy-

bitnym artyst ? Nie dysponuj c, co oczywiste, materia em ród owym w postaci 

nagra  jego koncertów, polega  mo na jedynie na opinii wspó czesnych. Liszt 

pisa , e Tausig ma od niego lepsz  technik  i b dzie jego nast pc . Antoni Ru-

binstein sztuk  Tausiga wysoko ceni , a Johannes Brahms gra  z nim nawet na 

cztery r ce swój Koncert d-moll. Hans von Bülow mówi  o nim: „wielki, wybit-

ny, stanowi cy ca  histori  gry na fortepianie od pocz tku do dzisiaj”34. 

Jan Kleczy ski, opisuj c warszawskie koncerty Tausiga, który sam jeden 

bez udzia u orkiestry gra  dwa recitale przy pe nej sali i nies abn cym zaintere-

sowaniu publiczno ci, pisa  jednak:  

Gra to […] zimna i nieg boka […], gra ta nie porywa, nie wzrusza, nie tworzy mi dzy 

wykonawc  a s uchaczem tego pr du, który obudzi  mo e cz stokro  gra nierównie 

mniej sko czona a genialna35.  

Kleczy ski zarzuca Tausigowi, e wychodz c na estrad , nie skupia si , nie 

przygotowuje do wykonania, ale nawet graj c kilka utworów – gra je pr dko, 

jeden po drugim, nie daj c s uchaczowi oddechu i czasu na zastanowienie.  

We wszystkich recenzjach pojawia si  zachwyt nad pianissimo, jakim cza-

rowa  s uchaczy Tausig. Rozwodzono si  nad tym, jak pi kne efekty mo na 

uzyska  bez u ywania nadmiernej si y w grze. To umiej tne i poetyckie trakto-

wanie tego rodzaju techniki fortepianowej w powszechnej opinii by o owocem 

nauki u Liszta36. 

Podsumowuj c, koncerty w Warszawie w 1869 roku ukaza y Tausiga jako 

mistrza techniki fortepianowej, perfekcyjnego pianist , epatuj cego jasno ci  

gry, pi knym d wi kiem, dysponuj cego olbrzymi  skal  cieniowania dyna-

micznego – pianist , który wzbogaci  gr  fortepianow  o nieznane przedtem 

efekty. Liczne sposoby odmiennego traktowania instrumentu, koloryt i si a 

d wi ku, stanowi y o szczególnej odr bno ci talentu Tausiga. Jakkolwiek w jego 

grze zauwa ano pewn  osch o , to ka dy koncert dowodzi , do jakich rezulta-

tów mo na doj  g bokimi studiami nad natur  instrumentu37. Spokój jego gry 

wynika  z woli i wiadomej interpretacji. Unika  w wykonaniu tego, co tr ci o 

egzaltacj  i sentymentalizmem. Nigdy nie wróci  ju  do m odzie czego zapa u  

w grze – sta  si , mo na powiedzie , badaczem sztuki, jego gr  cechowa  spo-

kój, rozum, lecz równie  pewien ch ód. Nic wi c dziwnego, e wykonanie utwo-

rów Scarlattiego, Bacha, Haendla odznacza o si  zrozumieniem stylu, wykwint-

no ci ; utwory Liszta, wymagaj ce pot nej techniki, równie  odpowiada y jego 

temperamentowi. Mniej podoba y si  utwory, w których niezb dna by a fantazja 

                                                 
34  Za: J. Skarbowski, Sylwetki…, s. 133.  
35  J. Kleczy ski, Karol Tausig, „Bluszcz” 1869, nr 11, s. 77. 
36  Zob. ibidem, s. 77–78.  
37  Zob. W. Wi licki, Karol Tausig, „K osy” 1871, nr 319, s. 91.  
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i poetyka, a wi c dzie a Beethovena czy Chopina. Niemniej publiczno  poprzez 

owacyjne przyj cie jego gry wyra a a podziw i zachwyt dla jego talentu.  

W 1870 roku Tausig ponownie odwiedzi  Pozna  i 5 lutego o godz. 19.00  

w Sali Bazarowej da  koncert, w programie którego znalaz y si  nast pujace 

utwory: Sonata op. 53 Beethovena, Boureé Bacha, Presto scherzando Feliksa 

Mendelssohna, Nokturn Es-dur op. 9, dwie etiudy z opisu 25 i dwa mazurki op. 

59 i 23 Chopina, w asna kompozycja Nouvelles soirées de Vienne (parafraza  

z Johannesa Straussa), Sändchen Schuberta (prawdopodobnie w opracowaniu 

Liszta), VIII Rapsodia w gierska Liszta i Toccata Schumanna38.  

Licznie zgromadzona publiczno  najwy ej oceni a wykonanie mazurków 

Chopina. Oczywi cie, nie oby o si  bez porównania gry Tausiga i Rubinsteina, 

który w tamtych latach te  odwiedza  Pozna . I tym razem recenzenci byli 

zgodni, e oboje s  najwybitniejszymi pianistami swoich czasów – po Liszcie39.  

Kolejnym polskim miastem, które odwiedzi  Tausig w swych artystycznych 

podró ach, by  Lwów, gdzie na pocz tku maja 1870 da  dzie  po dniu dwa nie-

zwykle udane recitale40. Publiczno  lwowsk  rozgrza a wiadomo  o tym, e 

równie  Rubinstein wyst pi niebawem we Lwowie, ale okaza o si  to plotk . 

Zapewne by o to wynikiem powszechnie znanej rywalizacji mi dzy tymi dwoma 

mistrzami fortepianu.  

Ostatnim polskim koncertem Tausiga by  wyst p w Krakowie 13 maja 1870 

roku w sali Teatru Starego. Gra  Sonat  op. 53 Beethovena, Allegro vivacissimo 

Scarlattiego (ogromne wra enie zrobi a na publiczno ci perfekcja gry staccato), 

Ballad  op. 47 i dwa mazurki oraz Polonez As-dur op. 53 Chopina. W drugiej 

cz ci koncertu krakowianie us yszeli IV Ballad  Rubinsteina, Sändchen Schu-

berta-Liszta, Nouvelles soirées de Vienne Tausiga. Zako czy  koncert Fantazj   

z „Don Juna” Liszta41. Program nie zmieni  si  wi c zbytnio w stosunku do 

poprzednich wyst pów. Koncert, wed ug prasy, zapisa  si  w pami ci mieszka -

ców Krakowa jako jeden z „naj wietniejszych tryumfów sztuki”42. Oprócz za-

chwytów nad technik  pianisty jako zalet , która odró nia go od innych, po-

strzegano „spokój, wolny od wszelkiej dzy wywierania efektów, a jednak sam 

przez si  najefektowniejszy”43. Tylko w chwilach najwi kszego forte zauwa y  

mo na by o „nie nat enie fizyczne, lecz lekki rumieniec na twarzy muzyka”44. 

Fenomenalna technika lewej r ki, któr  Tausig górowa  nad wszystkimi pia-

nistami, obiektywizm w interpretacji, szeroka gama odcieni dynamicznych, szla-

chetne fortissimo – to przymioty gry podnoszone ju  przez recenzentów podczas 

                                                 
38  Zob. [a.n.], „Dziennik Pozna ski” 1870, nr 38, s. 3.  
39  Zob. ibidem. 
40  Zob. [a.n.], Korespondencja, „K osy” 1870, nr 260, s. 388. 
41  Zob. [a.n.], Koncert, „Czas” 1870, nr 111, s. 3. 
42  Ibidem. 
43  Ibidem.  
44  Ibidem. 
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wcze niejszych jego wyst pów w Polsce i dostrze one równie  przez krytyk  

krakowsk . Wszystkie utwory zaprezentowane przez Tausiga podoba y si   

i by y gor co oklaskiwane. Jedynym przykrym akcentem by a nie do ko ca za-

pe niona widownia, co publicysta krakowskiego „Czasu” skwitowa  dosadnie:  

Sala jak na Kraków do  by a zape nion , o wiele jednak mniej ni  na to zas ugiwa  ta-

lent koncertanta. Rzecz dziwna, e je eli cze  najwymowniejszej ze sztuk pi knych nie 

sk oni a ogó u publiczno ci tutejszej do s yszenia najcelniejszego dzi  z jej reprezentan-

tów, przynajmniej pró no  nie doradzi a wzi  udzia u w tym muzykalnym bankiecie, 

aby móc poche pi  si , e si  s ysza o Tausiga45. 

Zas ugi Tausiga dla rozwoju sztuki muzycznej nie ogranicza y si  wy cznie 

do jego wyst pów na scenie. Oprócz propagowania nowej muzyki – dzie  Liszta 

i Wagnera – ten g boko my l cy artysta pracowa  dla rozwoju sztuki równie  

jako nauczyciel. W 1866 roku w Berlinie za o y  szko  wirtuozów, której roz-

g os sprowadzi  wielu uczniów ze wszystkich stron wiata46. W ci gu czterech 

lat istnienia tej szko y Tausig wykszta ci  kilkunastu znakomitych wirtuozów, 

m.in.: Wier  Timanow, Rafaela Joseffy, Zofi  Mentez, Adel  Lindberg i Polaka 

A. Micha owskiego.  

Tausig by  równie  kompozytorem, tworzy  jednak g ównie transkrypcje, 

opracowa  m.in. fragmenty Walkirii Wagnera, Marsz wojskowy, Polonez melan-

cholijny, Andante con variazioni, Rondo Schuberta, fragmenty z Pot pienia 

Fausta Hectora Berlioza, utwory organowe Bacha, Zaproszenie do ta ca Webe-

ra, Romans hiszpa ski Schumanna. Napisa  kilka fantazji, m.in. Wielk  fantazj  

z „Halki” S. Moniuszki, trzy fantazje na tematy z Tristana i Izoldy Wagnera. 

Wyda  te  kilka dzie  oryginalnych. Jego sze  etiud op. 6, dedykowanych Marii 

Kalergis-Muchanow, by y w swym czasie cenione przez znawców i pianistów.  

Obok komponowania Tausig po o y  niema e zas ugi wydaniem etiud 

Muzzio Clementiego Gradus ad Parnasum oraz preludiów i fug Bacha, gdzie 

opracowa  palcowanie, akcentacj  i opatrzy  je wskazówkami interpretacyjnymi, 

pozwalaj cymi zrozumie  te trudne dla wspó czesnych dzie a47. Dwa lata swego 

ycia po wi ci  na stworzenie wyci gu fortepianowego ze piewaków norym-

berskich Wagnera, stworzy  tak e w asn  wersj  instrumentacji partii orkiestro-

wej w Koncercie fortepianowym e-moll op. 11 Fryderyka Chopina.  

Jak pisze Jerzy Skarbowski, „w ko cowych latach swojego krótkiego ycia 

Tausig sta  si  mizantropem. Przem czony nerwowo i wyczerpany psychicznie, 

kapry ny w postanowieniach i zachowaniu, odsun  si  od ludzi, nie chc c wy-

st powa  publicznie na estradach”48. W lipcu 1871 roku w czasie swojego poby-

tu w Lipsku, gdzie przyby  w celu z o enia wizyty Franciszkowi Lisztowi, Karol 

Tausig zachorowa  na tyfus. 17 dnia tego miesi ca zmar , przynosz c olbrzymi  

                                                 
45  Ibidem.  
46  Zob. W. Wi licki, Karol Tausig, s. 92.  
47  Zob. ibidem.  
48 J. Skarbowski, Sylwetki…, s. 134–135.  
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strat  sztuce muzycznej tamtej doby. Cho  dzia a  g ównie w obr bie niemiec-

kiej kultury muzycznej, ostentacyjnie przyznawa  si  do polsko ci, by  jednym  

z najwi kszych artystów polskich, jakich widzia  i s ysza  XIX wiek.  

Abstract 

Charles Tausig and reception of his concerts in Poland 

The article is an attempt of the synthesis of the musical art of Karol Tausig (1841–1871) and 

an assessment of aesthetics of the works of the outstanding Polish pianist, the composer, the pro-

moter of the music of Franciszek Liszt and Ryszard Wagner in the period of developing of the 

latest trend in the European music. The contemporary press, commenting on Tausig’s performanc-

es in Poland, and also the opinions of foreign musical authorities were used in this article as the 

base for analysis and interpretation of Tausig’s pianism. 


