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ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ SERGIUSZA BORTKIEWICZA (1877–1952)
CZĘŚĆ I – SYLWETKA ARTYSTY 1

Analizując biografie artystów w historii muzyki, można zaobserwować, jak bardzo różnią się
opisane w nich losy twórców. Niektórzy zdążyli wypracować sukces i ich nazwiska wychwalane
są przez kolejne pokolenia muzyków, inni nie zdołali doświadczyć splendoru za życia, a stali się
ikoną geniuszu po śmierci. Zdarzają się także scenariusze, w których artysta, mimo zdobytej
sławy za życia, został zapomniany po śmierci. Tak było w przypadku Sergiusza Bortkiewicza.

Ilustracja 1. Zdjęcie Sergiusza Bortkiewicza z 1923 roku
uzyskane ze zbiorów Bhagwana Thadaniego z Winnipeg
1
Niniejszy artykuł otwiera cykl tekstów poświęconych osobie i twórczości Sergiusza Bortkiewicza,
powstałych na podstawie pracy doktorskiej pt.: Idiom taneczny w twórczości Sergiusza Bortkiewicza obronionej w 2015 roku.
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Jego imię na kilkadziesiąt lat praktycznie zniknęło z życia kulturalnego. Dopiero pod koniec
XX wieku twórcą tym na nowo zainteresowali się badacze i wykonawcy. Thadani w swoim
artykule Bortkiewicz, the forgotten romantic zastanawia się:
Jak to możliwe, że kompozytor urodzony w XIX wieku, współczesny takim postaciom
jak Skriabin, Rachmaninow, Głazunow i innym, który przeżył ich wszystkich umierając
w 1952 roku, został tak kompletnie zapomniany2?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Na powyższą sytuację wpływ miało zapewne
bardzo wiele czynników: utrata znacznej części dorobku kompozytorskiego podczas
wojen światowych i rewolucji, bezdzietność czy sceptyczna postawa Bortkiewicza
wobec osiągnięć w dziedzinie reżyserii dźwięku i przekazów medialnych3 i tym samym

niezarejestrowanie żadnych ze swoich utworów na dostępnych nośnikach dźwięku.
Powodem zaistniałej sytuacji mogła być także rezerwa kompozytora wobec nowatorskich
technik kompozytorskich4. Kolejną przyczyną było zapewne pochodzenie kompozytora,
którego twórczości nie chciano popularyzować w Związku Radzieckim, oraz brak
stałego miejsca zamieszkania. Rozproszenie spuścizny po różnych regionach świata
znacznie utrudniało badaczom ocenę jego osoby oraz twórczości. W konsekwencji
w źródłach z XX i XXI wieku odnaleźć można wiele rozbieżności dotyczących zwłaszcza
pochodzenia i przynależności narodowej artysty. W większości prac figuruje on jako urodzony w Charkowie kompozytor rosyjski5,6,7,8,9. Podobną informację możemy znaleźć
w pracy Thadaniego10 i w niektórych źródłach internetowych11. Schwarz opisuje
zaś Bortkiewicza jako pochodzącego z Rosji austriackiego pianistę i kompozytora12.
Do grona ukraińskich twórców zaliczają go natomiast Kalkman13 i Dołganowa14
Interesujące jest także stwierdzenie Juliusza Bortkiewicza, który podaje, że Sergiusz
„urodził się [...] w ukraińskim miasteczku Charkowie w szlacheckiej rodzinie polskiego
pochodzenia”15. Widać zatem, jak trudna do określenia jest przynależność narodowa
2

„How was it that a composer born in the 19th century, a contemporary of Scriabin, Rachmaninov,
Glazounov and others, who outlived all of them and died in 1952, should be forgotten so completely?”.
B. Thadani, Bortkiewicz, the forgotten romantic [online], http://www.musicweb-international.com/
classrev/2000/mar00/thadani.htm [dostęp: 12.10.2015], tłum. A. Kościelak-Nadolska.
3
S. Bortkiewicz, Erinnerungen, „Musik des Ostens” 1971, nr 6, s. 139.
4
L. Holleran, B. Thadani, Discovering the Music of Sergei Bortkiewicz, „Clavier” 1996, nr 1, s. 27.
5
W. Gurlitt (red.), Bortkjewitsch, hasło w: Riemann Musik Lexikon, Mińsk 1959, s. 201.
6
H.J. Kalcisk, Bortkievich, hasło w: Grove’s Dictionary of Music and Musicians, red. E. Blom, t. 1, London 1966, s. 827.
7
O. Thompson, N. Slonimsky (red.), Bortkievitch, hasło w: The International Cyclopedia of Music and Musicians, Nowy Jork 1956, s. 214–215.
8
B. Schӓffer (red.), Bortkiewicz, hasło w: Leksykon kompozytorów XX wieku, Kraków 1963, s. 62.
9
A. Chodkowski (red.) Bortkiewicz, hasło w: Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995, s. 115.
10
B. Thadani, Bortkiewicz, dz. cyt.
11
Sergei Bortkiewicz [online], http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Bortkiewicz [dostęp: 12.10.2015].
12
B. Schwarz, Bortkiewicz, hasło w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie,
t. 3, London 1980, s. 70.
13
W. Kalkman, Sergei Bortkiewicz 1877–1952, his life and works [online], www.bortkiewicz.com
[dostęp: 10.10.2015].
14
Долганова И., Творческая судьба композитора Сергея Борткевича [online], http://ru.wikipedia.org/
wiki/Борткевич,_ Сергей_Эдуардович [dostęp: 1.01.2015].
15
J. Bortkiewicz, Serge Bortkiewicz [online], http://www.musiq.pl/index.php?content=artysta&artystaid=6541&checksum=2776936cfa [dostęp: 10.10.2015].
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tego twórcy. Zapewne dlatego niektórzy badacze i autorzy biografii zrezygnowali z próby
określenia pochodzenia Bortkiewicza, podając jedynie jego miejsce urodzenia16 lub też
wpisując go w krąg twórców żyjących i działających na terenie Związku Radzieckiego17.
Ciekawy jest jednak fakt, że wśród badaczy studiujących bogatą spuściznę Bortkiewicza,
pochodzących z różnych krajów, nie było osoby z Rosji. Thadani sądzi, że powodem tego
mogła być jawna niechęć Sowietów do Bortkiewicza, głównie ze względu na jego negatywne
stanowisko wobec reżimu komunistycznego. W opinii autora „większość Rosjan zaprzecza
«rosyjskości» tego twórcy i woli postrzegać go jako Polaka”18.

Aktualny stan badań i zawarte w nim niejasności zrodziły więc potrzebę ponownego przeanalizowania kwestii narodowości kompozytora. Przeprowadzono badania genealogiczne
i historyczne mające na celu wyjaśnienie tego problemu. Jednym z aspektów stała się etymologia
nazwiska „Bortkiewicz”, która może być pomocna w określeniu genezy rodu Bortkiewiczów
i tym samym pochodzenia Sergiusza.
Pochodzenie Sergiusza Bortkiewicza – badania genealogiczne i historyczne

Proces kształtowania się nazwiska jest długotrwały i przebiega bardzo różnorodnie. Analizie
należałoby poddać jego człon podstawowy, określany jako rdzeń, oraz człon końcowy –
przyrostek. Rdzeń nazwiska może pochodzić od imion, zawodu, przedmiotów, miejsca
zamieszkania i innych, przyrostek zaś może sugerować region jego występowania19. Aby
zatem ustalić etymologię nazwiska Bortkiewicz, należy wyodrębnić właściwy źródłosłów
i zbadać jego genezę. Członem podstawowym będzie tu forma „Bort”, która mogłaby
pochodzić od nazwy jednego z plemion pruskich – Bortów, osiadłych na terenach Łotwy
i Litwy20,21. Można zatem zaryzykować hipotezę, że od nich wywodzi się ród Bortkiewiczów.
Wiarygodne zdaje się również założenie, że nazwisko Bortkiewicz oznaczało lud zamieszkujący posiadłość lub wieś o podobnej nazwie. Miejscowości tej należałoby szukać
na dawnych obszarach Królestwa Polskiego22, a dzisiejszych terenach Ukrainy, Litwy,
Białorusi lub Rosji. Mogłyby nią być Bortkowice, Bortki, Bortniki, Bortkiszki, Bortuliszki,
Bortniowa lub Bortków (Bortkov, Бoptkib), liczący obecnie około 809 osób.
Obecność przyrostka -iewicz lub -kiewicz była zapewne wynikiem przemian w ramach
adopcji herbowej. Jak podaje Juliusz Bortkiewicz, „nie jest wykluczonym, że dodanie
końcówki «-kiewicz» mogło nastąpić w ramach procesu nobilitacji tejże rodziny, bo przecież

16
H.J. Moser (red.) Bortkiéwicz, hasło w: Musik Lexikon, Berlin-Schӧneberg 1935, s. 89; D. April, Sergei Bortkiewicz (1877–1952) [online], http://pianosociety.com/cms/index.php?section=2047 [dostęp: 10.10.2015].
17
O. van Rijen, Sergei Bortkiewicz [online], http://home.wanadoo.nl/ovar/bortkiewicz.htm
[dostęp: 10.10.2015].
18
B. Thadani, Recollections, Letters and Documents, Prelude, Winnipeg 2007, s. 5, tłum. A. Kościelak-Nadolska.
19
Polskie nazwiska [online], http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_nazwiska [dostęp: 10.10.2015].
20
Tamże, s. 2.
21
Por. A. Brückner, Starożytna Litwa; ludy i bogi: szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1985; T. Narbutt,
Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 4, Wilno 1837.
22
Por. Historyczne mapy Polski [online], http://polmap.republika.pl/mapy/polska1.htm [dostęp: 10.10.2015].
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[...] nie ma wątpliwości co do jej szlacheckiego pochodzenia”23. W herbarzach szlachty polskiej
nazwisku Bortkiewicz przypisane są różne herby: Jastrzębiec, Grzymała, Korczak, Nałęcz,
Poraj, Przeginia czy Syrykomla24. Ród Sergiusza Bortkiewicza najprawdopodobniej należał
jednak do herbu Lubicz25,26,27. Zapis o tej przynależności można znaleźć między innymi
w Złotej księdze szlachty polskiej z 1882 roku28.

W 2011 roku autorce niniejszego artykułu udało się przeprowadzić wywiad z zamieszkałym obecnie w Toruniu dalekim krewnym Sergiusza Bortkiewicza – panem Juliuszem
Bortkiewiczem. Nie wątpi on w polskie pochodzenie kompozytora, czego daje dowód
w przytaczanej o nim notce biograficznej29. Pan Juliusz jest ponadto twórcą Kroniki rodzinnej,
która zawiera podania, fakty historyczne i wspomnienia z życia członków rodu Bortkiewiczów, przekazywane przez kolejne pokolenia drogą tradycji ustnej. Podaje, że:
[...] w tej rodzinnej kronice występuje także właśnie Sergiusz. Sergiusz, bo mój ojciec,
Henryk Bortkiewicz […] wspominał zawsze o Sergiuszu, nie mówił o Siergieju, Serge’u,
czy innej modyfikacji tego imienia, tylko o Sergiuszu. [Powtarzał, że] był w rodzinie taki
daleki krewny Sergiusz, który [...] zajmował się profesjonalnie muzyką. Ta informacja
została [...] potwierdzona w 1990 roku, kiedy byłem odwiedzić swoich kuzynów w Stanach
Zjednoczonych. Tam moja siostra cioteczna, już w tej chwili nieżyjąca Stefania Howors,
[...] też wspominała o kuzynie, muzyku, który mieszkał na terenie Ukrainy30.

Niestety na przytoczone tu informacje nie ma jasno określonych dowodów ani dokumentów. Rodzina Bortkiewiczów była bowiem bardzo liczna i poszczególni jej członkowie
rozproszyli się po świecie. Biorąc również pod uwagę ich losy w okresie powstań, wojen
i rewolucji, trudno się dziwić, że dokumentacja ta zaginęła. Potomkowie przywiązywali więc
dużą wagę do przekazywania sobie historii rodu drogą tradycji ustnej, która zebrana została
właśnie w przytaczanej tu Kronice. Aby móc w pełni zrozumieć zależności genealogiczne
tej rodziny, postanowiono przyjrzeć się dokładniej jej poszczególnym członkom, a zwłaszcza
postaci ojca Sergiusza – Edwarda – jednego z ważniejszych przedstawicieli rodu.

J. Bortkiewicz, Kronika rodzinna, archiwum autora, Toruń.
A.B. Winiarski, Herby szlachty Rzeczypospolitej, Warszawa 2006, s. 190.
25
J. Bortkiewicz, Kronika…, dz. cyt.
26
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 180–181.
27
T. Gajl, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku: ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy
nazwisk 55 tysięcy rodów, Gdańsk 2007.
28
Por. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1882, s. 17.
29
J. Bortkiewicz, Serge Bortkiewicz, dz. cyt.
30
Fragment wywiadu z Juliuszem Bortkiewiczem przeprowadzonego przez Agnieszkę Kościelak-Nadolską
dnia 19 lutego 2011 roku w Toruniu, s. 1, archiwum autorki.
23
24

96

Ilustracja 2. Zrekonstruowane drzewo genealogiczne litewskiej gałęzi rodu Bortkiewiczów

Badacze opisujący życie Edwarda Ludwika Bortkiewicza są zgodni co do faktu,
że jako młody człowiek przybył on z innych ziem lub kraju i postanowił osiąść w Charkowie.
Dołganowa opisuje ojca kompozytora jako „[...] poważnego fabrykanta, kupca drugiej gildii,
[...] Polaka, uchodźcę z Witebskiej Guberni”31. To do niego należała nieistniejąca już dziś
posiadłość Artiomówka zlokalizowana w pobliżu miasta Charkowa oraz pobliskie fabryki
i zakłady przetwórcze żywności32. Co ciekawe, niektóre ze wspomnianych fabryk działają
do dzisiaj. Na stronie internetowej Fabryki Szkła Merefa można przeczytać, że „jej historia

31
32

И. Долганова, dz. cyt., s. 1, tłum. J. Bortkiewicz.
Tamże.
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sięga 1896 roku, kiedy to właściciel ziemski spod Charkowa Edward Bortkiewicz rozpoczął
produkcję szkła na potrzeby własnej przetwórni znajdującej się przy majątku Artiomówka”33.
Sam Sergiusz w swojej Autobiografii wspomina:
Ojciec należał do szlacheckiej rodziny zamieszkującej tereny północno-zachodniej Rosji.
Przybył na południe jako młody człowiek i nabył tam posiadłość niedaleko Charkowa.
Dzięki pracowitości i wielkiej inteligencji znacznie powiększył swój majątek i szybko
stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich w okręgu. Kupił nawet wielki dom
w centrum miasta. Był człowiekiem szanowanym i cenionym zarówno w społeczeństwie,
jak i wśród członków klubu szlacheckiego34.

Cennymi informacjami w prowadzonych tu badaniach są więc wzmianki o polskim,
szlacheckim pochodzeniu Edwarda oraz o regionie, z którego przybył do Charkowa.
Interesujący jest fakt, że właśnie w jego sąsiedztwie swego czasu zlokalizowana była
posiadłość Szoknie – miejscowość położona w sąsiedztwie miasta Koszedary (Kaišiadorys)
na terenie obecnej Litwy35, będąca tzw. „gniazdem rodzinnym” rodu Bortkiewiczów herbu
Lubicz. Można zatem śmiało podejrzewać, że stamtąd wywodził się również i Edward.
Jeśli więc Edwardowi Bortkiewiczowi przypisuje się polskie pochodzenie, jego potomek
– Sergiusz, także je posiadał. Niezaprzeczalnym dowodem na to jest podpis kompozytora.
W poszczególnych krajach Europy zarówno jego imię, jak i nazwisko modyfikowano. Przyczyną
była zapewne konieczność dostosowania go do możliwości fonetycznych języka danego
regionu. Obok różnorodnych odmian imienia (Serge, Sergei) występuje wersja „Bortkievich”36
i „Bortkjewitsch”37. Sergiusz jednak, nie przywiązując zbytnio wagi do jednej formy
imienia, zawsze podpisywał się nazwiskiem w jego polskiej, oryginalnej wersji38.

Ilustracja 3. Zdjęcie własnoręcznego podpisu Sergiusza Bortkiewicza uzyskane ze zbiorów zgromadzonych w Nederlands Muziek Instituut w Hadze
33
Merefa Glass Factory, Homepage [online], http://msk.net.ua/en/about/history/ [dostęp: 10.10.2015],
tłum. A. Kościelak-Nadolska.
34
„Father belonged to a noble family from northwest Russia. He came to the South as a young man where
he owned property near Charkow. He increased his estate by means of diligence and great intelligence
and soon became one of the richest landowners in the district. He owned a big house even in the city.
He was highly regarded in society and in the club of the gentry”. S. Bortkiewicz, Autobiography, w:
B. Thadani, Recollections..., dz. cyt., s. 36, tłum. A. Kościelak-Nadolska.
35
J. Bortkiewicz, Kronika…, dz. cyt., s. 4.
36
Por. H.J. Kalcisk, dz. cyt.; Merefa Glass Factory, Homepage, dz. cyt.
37
Por. W. Gurlitt, dz. cyt.
38
Por. podpis Sergiusza Bortkiewicza.
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Nie można jednak jasno stwierdzić, czy Sergiusz Bortkiewicz był Polakiem,
głównie dlatego, że wówczas na mapach Europy nie było Polski. Dziś nikt nie
jest także w stanie stwierdzić, czy twórca ten utożsamiał się z narodem polskim,
gdyż nawet jeśli tak było, nie mógł tego publicznie artykułować. Niemożliwe, aby identyfikował się również z narodem ukraińskim, gdyż państwo to powstało praktycznie dopiero
w XX wieku. Za postrzeganiem go jako Austriaka może przemawiać fakt przyznania mu
obywatelstwa austriackiego w 1925 lub 1926 roku39. Z zachowanych fragmentów listów
można jednak wywnioskować, że uczynił to, aby po pierwszej wojnie światowej i rewolucji
sowieckiej móc spokojnie egzystować w Europie. Zarówno w swojej autobiografii,
jak i spisanych wspomnieniach, niejednokrotnie określał siebie jako Rosjanina. Wynikało
to zapewne z faktu, że wychował się na terenach ówczesnej Rosji, przez co to właśnie
rosyjska kultura i obyczaje odegrały największą rolę w kształtowaniu jego świadomości narodowej. Mimo że precyzyjne określenie narodowości tego twórcy nie jest
do końca możliwe, warto wyraźnie podkreślać, że Sergiusz Bortkiewicz miał polskie,
szlacheckie korzenie.
Działalność artystyczna Sergiusza Bortkiewicza
Talent i zamiłowanie do muzyki Sergiusz z pewnością odziedziczył po swojej matce, która
była pianistką i współzałożycielką charkowskiej szkoły muzycznej40. W swoich wypowiedziach Sergiusz podkreśla, że bardzo duży wpływ na pojmowanie przez niego muzyki
miały organizowane w ich rodzinnym domu różnorakie koncerty. Rodzice nie ograniczyli
się jednak do edukacji swego syna jedynie w zakresie muzyki. Sergiusz, oprócz muzycznego,
uzyskał także gruntowne, humanistyczne wykształcenie. Odbył studia prawnicze
w Petersburgu41, które jednak przerwał tuż przed uzyskaniem stopnia doktora prawa,
aby móc poświęcić się całkowicie muzyce. Ze wspomnień artysty można wywnioskować,
że wykształcenie odebrał na najwyższym, możliwym wówczas poziomie. Świadczy
o tym mnogość muzycznych profesji, w których się specjalizował przez kolejne lata.
Poniżej przedstawiono opis jego kariery na poszczególnych szczeblach i dziedzinach
działalności artystycznej.
Bortkiewicz – pianista

Pianistyka stanowiła niewątpliwie główny zakres działalności artystycznej Bortkiewicza.
Edukację rozpoczął pod okiem matki. Niebawem został włączony w poczet uczniów
charkowskiej szkoły muzycznej, gdzie lekcji fortepianu udzielał mu Ilja Slatin (ówczesny
dyrektor szkoły i przewodniczący Imperial Russian Music Society) oraz Albert Bensch.
Po ukończeniu szkoły średniej w wieku 18 lat, młody Bortkiewicz pojechał do Petersburga.
39
40
41

Por. J. Bortkiewicz, Serge..., dz. cyt.; W. Kalkman, dz. cyt.
S. Bortkiewicz, Erinnerungen, dz. cyt., s. 136.
Tamże, s. 139.
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Tam studiował jednocześnie na uniwersytecie (prawo) i w cesarskim konserwatorium.
Wówczas uczelnia ta mogła poszczycić się wieloma wybitnymi osobowościami w gronie
pedagogicznym, takimi jak: Rimski-Korsakow, Głazunow, Liadow, Auer, Wierschbilowicz,
Essipova czy Blumenfeld. Artysta został przydzielony do klasy teorii Anatola Liadowa,
zaś na zajęcia z fortepianu uczęszczał do Karla van Areka (ucznia Leszetyckiego)
i młodego wówczas asystenta Paula de Conne42. Po czterech latach edukacji, jesienią
1900 roku, podjął decyzję o kontynuowaniu studiów za granicą. Za mekkę muzycznego wykształcenia obrał konserwatorium muzyczne w Lipsku. To właśnie tu na dobre
rozwinął skrzydła swojej pianistycznej edukacji. Jego mentorem stał się wówczas Alfred
Reisenauer – jeden z wybitnych uczniów Franciszka Liszta.
W trakcie studiów w Lipsku Sergiusz niejednokrotnie występował publicznie. Wydarzeniem, które szczególnie zapadło mu w pamięć, było wykonanie Koncertu A-dur Liszta
z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Felixa Weingartnera w Monachium.
Naukę w lipskim konserwatorium zakończył Bortkiewicz w 1902 roku, zdobywając
Nagrodę Schumanna (przyznawaną za najlepszą, studencką interpretację roku43). Otrzymał
także rekomendację od swojego profesora, dzięki której zorganizowano mu kolejne występy
w Berlinie, w tym także z orkiestrą44.

Po krótkim pobycie w Paryżu powrócił do rodzinnej Artiomówki. Tam również
prowadził aktywną działalność koncertową. Pierwszy jego koncert w Charkowie odbył się
16 lutego 1904 roku. Wykonał wówczas utwory Schumanna, Chopina, Liszta i Beethovena.
Leonidow, recenzent gazety „Południowy Kraj”, napisał:
[…] Wykonawca ujawnił pieszczotliwe uderzenie, śpiewny ton i solidną technikę gry.
Poradził sobie z wielką swobodą z tymi trudnymi kompozycjami. Siergiej Bortkiewicz
z sensem i zadumą odniósł się do prezentowanych dzieł, wykorzystując wszystkie
możliwości interpretacyjne, jednocześnie twardo utrzymując rytm i stylistykę utworu.
W jego wykonaniu nie zanotowano niezamierzonych prób nadmiernego popisywania
się techniką gry powodujących uszczerbek w przekazywaniu zamiarów i intencji
kompozytora. […] Takie utwory Bortkiewicz wyjątkowo dobrze interpretuje, wkładając
w swoje wykonawstwo wiele uczucia i pasji45.

S. Bortkiewicz, Study in Russia, w: B. Thadani, Recollections..., dz. cyt., s. 4.
S. Bortkiewicz, Autobiography, dz. cyt., s. 38.
44
S. Bortkiewicz, Pianist in Berlin, w: B. Thadani, Recollections..., dz. cyt., s. 20.
45
„[…] обнаружил мягкое туше, приятный певучий тон и солидную технику. Справляясь совершено
свободно со всевозможными сложными агрементами и фиоритурами, г. Сергей Борткевич толково и
вдумчиво относится к исполняемому произведению, тщательно нюансирует его и твердо держится
ритма и стильности. В его исполнении вовсе не замечается нежелательного стремления блеснуть
техникой в ущерб остальным требованиям исполняемого композитора […] Такие пьесы С. Борткевич
особенно тщательно и осмысленно нюансирует и фразирует, вкладывая при этом в свое исполнение
много искреннего чувства и увлечения”. Леонидов, Концерт C. Борткевича, w: Южный край, 19.02.1904,
w: Долганова И., Творческая судьба композитора Сергея Борткевича [online], http://ru.wikipedia.org/
wiki/Борткевич,_ Сергей_Эдуардович [dostęp: 22.02.2015], tłum. J. Bortkiewicz.
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Oprócz solowych recitali Bortkiewicz miał także możliwość zagrać koncert z tamtejszą
orkiestrą symfoniczną, którą dyrygował wówczas Ilja Slatin. Obok utworów Czajkowskiego
i Głazunowa rozbrzmiał także pierwszy koncert na fortepian i orkiestrę autorstwa
Bortkiewicza. Następnego dnia zagrał natomiast solowy recital złożony z utworów Liszta,
Chopina, Beethovena i własnych kompozycji fortepianowych46.
W owym czasie Sergiusz zaręczył się z Elżbietą Geraklitową, którą poślubił 18 lipca
1904 roku. Po ślubie młodzi Państwo Bortkiewiczowie postanowili zamieszkać w Berlinie.
Tam pianista rozpoczął współpracę ze sławną, czeską primadonną Emmą Destinn. Odbywał

także tournée poza granicami Niemiec, odwiedzając Austrię, Węgry, Francję, Włochy i Rosję.
Z czasem zauważał jednak, że kariera wirtuoza zadowalała go coraz mniej47.

Po wybuchu wojny w 1914 roku artysta musiał opuścić Niemcy i powrócić do rodzinnego Charkowa. Tam współpracował między innymi z Bieloussowem – wiolonczelistą,
Mogilewskim – skrzypkiem oraz Berdiaewem – dyrygentem. W Charkowie poznał także
skrzypka Franka Smita, któremu zadedykował swój koncert skrzypcowy. Muzycy koncertowali razem głównie na terenie południowej Rosji. Mimo trudnych czasów odnosili sukcesy,
a największym okazał się koncert w Moskwie. W kontynuowaniu owocnej współpracy
przeszkodziła im rozpoczęta wtedy rewolucja48. Pianista zmuszony był opuścić rodzinne
miasto i wraz z żoną udał się do Konstantynopola (dzisiejszy Stambuł), gdzie z czasem
poznał wpływowych ludzi, którzy pomogli mu wznowić działalność koncertową (grał
między innymi w America Collage w Bebeku49).

Po powrocie do Europy Bortkiewicz poświęcił się innym dziedzinom muzycznym, przez
co pianistyka zeszła u niego na dalszy plan. Nie zaprzestał jednak występów publicznych.
Koncertował aktywnie praktycznie aż do końca swego życia. Mogła go usłyszeć między innymi
publiczność Wiednia, Budapesztu, Lipska, Berlina i Warszawy50.

46
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И. Долганова, dz. cyt.
S. Bortkiewicz, Pianist in Berlin, dz. cyt., s. 22.
S. Bortkiewicz, In Russia during World War I, w: B. Thadani, Recollections..., dz. cyt., s. 25.
S. Bortkiewicz, Autobiography, dz. cyt., s. 39.
Tamże, s. 40.
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Ilustracja 4. Plakat z koncertu, który odbył się w 1942 roku w Wiedniu, uzyskany ze zbiorów Bhagwana
Thadaniego z Winnipeg

Analizując działalność artystyczną Bortkiewicza, można stwierdzić, że jako pianista
odniósł on duży sukces. Niejednokrotnie w osiągnięciu pełni powodzenia przeszkadzały mu
okoliczności związane z wybuchem wojny czy rewolucji. Gdyby nie fakt, że sam postanowił
zrezygnować z kontynuowania tej pełnej sukcesów kariery, niewykluczone, że przeszedłby
do historii pianistyki jako wirtuoz i znakomity interpretator muzyki fortepianowej.
Bortkiewicz – kompozytor

Już od wczesnych lat Bortkiewicz pragnął poszerzać swoje umiejętności. Będąc studentem
petersburskiego konserwatorium, uczęszczał aktywnie na zajęcia z harmonii, a w konserwatorium w Lipsku oprócz zajęć fortepianu z Alfredem Reisenauerem kształcił się także w zakresie teorii i kompozycji u Salomona Jadassohna oraz kontrapunktu u Karla Piuttiego51.
51

S. Bortkiewicz, Erinnerungen, dz. cyt., s. 149.
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Swoich sił na gruncie kompozycji Bortkiewicz próbował już w wieku 14 lat. Utworów
tych nie traktował jednak poważnie52. Pierwszy sukces przyniosła mu premiera Koncertu
fortepianowego op. 1 w 1908 roku w Charkowie. Partię solową wykonał wówczas sam
kompozytor, a orkiestrą zadyrygował Ilja Slatin. Zarówno wykonanie, jak i utwór spotkały się
z aprobatą publiczności i recenzentów:
Bortkiewicz osiągnął błyskotliwy i zasłużony sukces. Jego koncert fortepianowy, chyba
pierwszy opus młodego kompozytora, nosił cechy nowatorskich dążeń: autor odszedł
od tradycyjnej, trzyczęściowej budowy i skłonił się ku formie obu koncertów Liszta”53.

Mimo sukcesu i pozytywnego przyjęcia przez grono artystyczne utwór ten nie przetrwał
do naszych czasów, gdyż sam Bortkiewicz postanowił go zniszczyć. Jego „ocalałe” fragmenty
włączył zaś do partytury kolejnego dzieła na fortepian z orkiestrą, które otrzymało nazwę
I Koncert fortepianowy B-dur op. 16.

Głównym wydawcą utworów Bortkiewicza był Daniel Rahter. Jak wspomina kompozytor,
to właśnie on „odkrył jego twórczość”54. Pierwszymi wydanymi opusami są: cykl pieśni
op. 2 (1904), który także nie przetrwał próby czasu, cykle fortepianowe op. 3–8, 10–14, 17
(1905–1913) oraz I Sonata fortepianowa op. 9 (1907) i zbiór Etiud na fortepian op. 15 (1911)55.

Ilustracja 5. Zdjęcie Sergiusza Bortkiewicza z 1910 roku, uzyskane ze zbiorów Bhagwana Thadaniego z Winnipeg
S. Bortkiewicz, Pianist in Berlin, dz. cyt., s. 20.
„Пианист С. Борткевич имел блестящий и заслуженный успех. Его фортепианный концерт, чуть
ли не первый ориз молодого композитора, носит следы новаторских стремлений: автор отказался от
традиционных трех частей, тяготея к форме обоих концертов Листа”. Риголетто, 3-e cимфоническое
собрание, w: Долганова И., Творческая судьба композитора Сергея Борткевича, dz. cyt., tłum. J. Bortkiewicz.
54
S. Bortkiewicz, Pianist in Berlin, dz. cyt., s. 20, tłum. A. Kościelak-Nadolska.
55
O. van Rijen, Sergei Bortkiewicz [online], http://home.online.nl/ovar/bortkiewicz.htm [dostęp:
10.10.2015].
52
53
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Do roku 1915 Bortkiewicz komponował regularnie, a jego dzieła wydawali Rahter,
Ries & Erler, Rozsavolgyi oraz Kistner & Siegel. Początkowo były to głównie utwory na fortepian solo, lecz niedługo potem pisał również kompozycje na większe składy instrumentalne: Russische Tänze op. 18 w wersji na orkiestrę oraz na 2 fortepiany, poemat symfoniczny Othello op. 19, który także doczekał się swojej fortepianowej wersji (duet) i Koncert
wiolonczelowy op. 20.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej, mimo warunków niesprzyjających pracy
twórczej, Bortkiewicz nie zarzuca komponowania. W okresie tym powstają dwa koncerty

(wiolonczelowy op. 20 oraz skrzypcowy op. 22), cykle fortepianowe (op. 21, 24) i zbiór pieśni
do słów Paula Verlaine’a op. 2356.

Kiedy wybuch rewolucji w Rosji zmusił Bortkiewicza do wyjazdu do Konstantynopola,
artysta praktycznie nie miał ani możliwości, ani sposobności, by spokojnie komponować.
Dopiero po przybyciu do Wiednia w lipcu 1922 powraca do tworzenia, tym razem na
dużą skalę. Jego utwory, różniące się stylem i obsadą, praktycznie wszystkie zostają
wydane drukiem. W tym czasie powstają opusy 25–33, a wśród nich kolejne dwa koncerty
fortepianowe57. Utworem, który umożliwił Bortkiewiczowi powrót na arenę artystyczną,
był niewątpliwie Koncert skrzypcowy op. 22 wykonany w Pradze przez Franka Smita
pod batutą samego kompozytora. Wydarzenie to rozpoczęło serię koncertów w różnych
miastach Europy. Kolejnym, wielkim wydarzeniem, była premiera II Koncertu fortepianowego op. 28 na lewą rękę w Wiedniu, w 1923 roku. Partię solową wykonał wówczas Paul
Wittgenstein, któremu utwór został dedykowany. Niedługo potem odbyły się prawykonania
Koncertu wiolonczelowego op. 23 w Budapeszcie oraz III Koncertu fortepianowego „Per aspera
ad astra” op. 32 w Wiedniu zinterpretowanego przez pianistkę Marię Neuscheller pod dyrekcją kompozytora. Tego dnia rozbrzmiały także: Koncert skrzypcowy op. 22, poemat
symfoniczny Othello oraz suita orientalna Tausend und eine Nacht op. 3758.

Lata te były złotym okresem w działalności twórczej kompozytora. Spod jego pióra
wychodziły coraz to nowe utwory, które wszystkie wydano drukiem. Wśród nich znalazły się, między innymi Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę op. 38, Nach Leo Tolstoi’s
Kindheit op. 39, Preludia op. 40, Suita na wiolonczelę solo op. 41, Lyrical Intermezzo
na skrzypce i orkiestrę op. 44, Hafis-Songs na orkiestrę op. 43, Russian Rhapsody op. 45
na fortepian i orkiestrę oraz w wersji na dwa fortepiany, opera Akrobaten op. 50, którą
uważa się za zaginioną, gdyż jej partytura nie przetrwała do naszych czasów, Österreichische Suite na orkiestrę smyczkową op. 51 (tu również Bortkiewicz pokusił się o napisanie
aranżacji utworu na duet fortepianowy), I Symfonia Aus meiner Heimat op. 52, Uwertura
do Märchenopera op. 53, II Symfonia op. 55 czy Jugoslawische Suite „Adria” op. 58
na orkiestrę. Oczywiście nie zaprzestał pisania na fortepian solo, czego przykładami
56
57
58

S. Bortkiewicz, Autobiography, dz. cyt., s. 38.
S. Bortkiewicz, Autobiography, dz. cyt., s. 39–40.
Tamże, s. 40.
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mogą być Ballada op. 42 i Elegia op. 46, szereg cykli fortepianowych (op. 48–59)
i II Sonata fortepianowa op. 60. Wśród utworów wieńczących spuściznę Bortkiewicza
widnieją natomiast cykle pieśni (op. 56–74)59.

Spoglądając na wyszczególnioną tu twórczość, można z całą pewnością uznać Bortkiewicza
za płodnego kompozytora. Nie ograniczał się do wyboru konkretnego składu wykonawczego,
choć oczywiście w związku z jego wykształceniem przeważają tu utwory fortepianowe.
Niestety ze znanych badaczom 74 opusów do dziś odnalezionych i zachowanych jest
tylko 5260. Większość utworów została bowiem zniszczona lub też zaginęła w trakcie
działań wojennych. W swoich kompozycjach artysta nawiązywał głównie do tradycji muzyki
rosyjskiej, w tym do twórczości kompozytorów takich jak Czajkowski czy Rachmaninow61.
W solowych utworach przebrzmiewa muzyka Chopina i Schumanna, czasem dostrzec można
także naśladownictwo lisztowskiej faktury62. W melodyce usłyszeć można „słowiańską
nutę” charakteryzującą się wielką śpiewnością i melodyjnością poszczególnych motywów.
Oprócz tego u Bortkiewicza widać także wpływy niemieckiej szkoły późnego romantyzmu63
oraz pewne próby operowania barwą i tonalnością, które później charakteryzowały
impresjonistów. Warto zatem dziś propagować jego twórczość zarówno na polu pianistycznym, jak i muzykologicznym.
Bortkiewicz – dyrygent

Działalność dyrygencka Bortkiewicza jest ściśle związana z jego twórczością kompozytorską,
najczęściej bowiem stawał na podium podczas interpretacji własnych utworów. Tak było
w przypadku I Koncertu fortepianowego B-dur op. 16 w 1913 w Berlinie, gdzie partię
solową wykonał Hugo van Dalen w towarzystwie zespołu Blüthner Orchestra64
oraz wszystkich późniejszych premier: Koncertu skrzypcowego op. 22, III Koncertu
fortepianowego „Per aspera ad astra” op. 32, Koncertu skrzypcowego op. 22, poematu
symfonicznego Othello czy suity Tausend und eine Nacht op. 37. Często zapraszany był także
do Wiednia przez zespół Tonkünstler Orchestra, z którym interpretował muzykę rosyjską.
Mimo iż dyrygentura nie była dla Bortkiewicza działalnością priorytetową, również
i na tym polu odnosił sukcesy: „Jego talent był wychwalany przez prasę, od której
zbierał liczne pochwały, podobnie jak od publiczności, która nagradzała go wielkim aplauzem”65.
W. Kalkman, Sergei Bortkiewicz…, dz. cyt.
И. Долганова, dz. cyt., s. 3.
61
A. Nadolska, Tradycje romantyczne Piotra Czajkowskiego i Sergiusza Rachmaninowa w I Koncercie fortepianowym B-dur op. 16 Sergiusza Bortkiewicza, praca dyplomowa, AM. im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, nakład
własny, Łódź 2009.
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A. Nadolska, Stylistyka i konteksty twórczości fortepianowej Sergiusza Bortkiewicza, praca magisterska,
AM. im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, nakład własny, Łódź 2008.
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И. Долганова, dz. cyt., s. 3.
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W. Kalkman, dz. cyt.
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S. Bortkiewicz, Autobiography, dz. cyt., s. 40, tłum. A. Kościelak-Nadolska.
59
60

105

106

Ilustracja 6a i 6b. Fragmenty partytury I Koncertu fortepianowego B-dur op. 16 z naniesionymi
przez Sergiusza Bortkiewicza wskazówkami interpretacyjnymi uzyskane ze zbiorów zgromadzonych
w Nederlands Muziek Instituut w Hadze.
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Ostatnim wielkim wydarzeniem artystycznym, w którym Bortkiewicz brał czynny udział,
był uroczysty koncert zorganizowany z okazji rocznicy jego 75. urodzin. Odbył się on 26 lutego
1952 roku w Wiedniu. W programie znalazły się autorskie: I Koncert fortepianowy op. 16,
Des Frühlings und des Pans Erwachen – ein lyrisches intermezzo nach Gemälden von Sandro
Botticelli opus 44 na skrzypce i orkiestrę oraz I Symfonia Aus meiner Heimat op. 52. Koncertem
dyrygował wówczas kompozytor66. Jubilat wspomina to wydarzenie z wielkim sentymentem:
Sam koncert odniósł wspaniały sukces i splendor zarówno wśród prasy, jak i publiczności.
Moi soliści byli pierwszorzędni, a orkiestra grała z radością i z duchem. Napisano też, że
dyrygowałem niczym 25-latek! [...] Wreszcie miałem sposobność, aby wszystkim pokazać,
co mogę zrobić, mając do dyspozycji odpowiednią salę, solistów i duży zespół. Nie tylko
krytycy, ale i moi znajomi byli zaskoczeni. Gdybym miał bogaty mecenat i menedżera, aby
móc organizować takie koncerty [...], moje życie byłoby zupełnie inne […]. Zawsze jednak
mogę się cieszyć, że dane mi było odczuć tak wielkie uznanie w wieku 75 lat, podczas gdy
wielu twórców, którzy naprawdę na takowe zasłużyli, otrzymali je dopiero po śmierci67.

Bortkiewicz – pedagog
Działalność dydaktyczna towarzyszyła Bortkiewiczowi praktycznie przez całe życie. Mimo
że często dzięki niej podnosił swoją pozycję w środowisku artystycznym, traktował ją
marginalnie. Pierwszą jego posadą, oprócz udzielania prywatnych lekcji, było zatrudnienie
na stanowisku nauczyciela w Klindworth-Scharwenka-Konservatorium w Berlinie. Wykładał
tam jednak jedynie przez jeden sezon68. Po wybuchu I wojny światowej otrzymał propozycję
zatrudnienia w rosyjskim konserwatorium, którą jednak odrzucił. Otworzył w Charkowie
prywatną szkołę muzyczną, którą początkowo zlokalizował przy ulicy Sumskiej 104A, a później
w dawnym domu swojej matki mieszczącym się na tej samej ulicy pod numerem 2869.
Gdziekolwiek się znalazł, studenci napływali do niego z różnych stron. Podczas pobytu
w Konstantynopolu jego uczniami byli Ormianie, Grecy, Turcy oraz obywatele Europy.
Z uśmiechem wspomina, że podczas lekcji ze studentkami musiał wówczas tolerować
obecności matek lub cioć, a czasem nawet i mężów70.

Nieznany jest dokładny przebieg kariery pedagogicznej Bortkiewicza po powrocie
do Europy. Zapewne większość informacji, podobnie jak i partytur, zaginęła w wyniku
działań wojennych. Z niektórych listów artysty można wywnioskować, że w okresie drugiej
66

W. Kalkman, dz. cyt.
„The concert itself was a great, glittering success with the public and the press (in agreement!). My soloists
were first class, the orchestra played with spirit and joy, and I, as was written and said, conducted like a 25 year
old! […] Finally I had the opportunity to show, in a large hall with a large orchestra and soloists, what I can do.
Not only the critics, but others who know me, were surprised and amazed. If I had a rich Maecenas and manager,
to arrange such concerts […] things would be different for me. […] I can always feel happy to have found so much
recognition at the age of 75 years, which, really, comes in most cases after death of someone who really earned it”.
List S. Bortkiewicza do H. van Dalena z 18.03.1952 roku, w: W. Kalkman, dz. cyt., tłum. A. Kościelak-Nadolska.
68
S. Bortkiewicz, Erinnerungen, dz. cyt., s. 155.
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И. Долганова, dz. cyt., s. 3.
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S. Bortkiewicz, A refugee in Constantinople, w: B. Thadani, Recollections…, dz. cyt., s. 33.
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wojny światowej pracował w wiedeńskim konserwatorium71. Niedługo potem Bortkiewicz
otrzymał posadę dyrektora klasy mistrzowskiej w tamtejszej placówce, a w 1947 roku
przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Bortkiewicz – autor i krytyk muzyczny

Ogólnie pojęta krytyka muzyczna była pobocznym obszarem działalności muzycznej
Bortkiewicza, lecz mimo to warta jest opisania. Sergiusz nie odbywał żadnych kursów
ani studiów w tym zakresie, nie licząc zajęć z teorii muzyki i przerwanych tuż przed
dyplomem studiów prawniczych. Największy wpływ na jego elokwencję miało z pewnością
oczytanie w różnorodnej literaturze światowej. Wielokrotnie wspomina o swojej fascynacji
dziełami Goethego, Szekspira, Schopenhauera, Scotta czy Byrona.
Bortkiewicz był także poliglotą: biegle posługiwał się językiem rosyjskim, niemieckim,
można śmiało podejrzewać, że również i polskim, poznał podstawy greki i łaciny72, używał

często zwrotów z języka francuskiego i podobno umiał porozumieć się także w języku włoskim
i angielskim73. Nie dziwi zatem fakt, że jako człowiek wykształcony nie bał się wyrażać
własnych sądów, myśli i poglądów.

Jego głównym dziełem jest książka Die seltsame Liebe Peter Tschaikowsky’s and der
Nadjeschda von Meck zawierająca przetłumaczone przez Bortkiewicza listy Czajkowskiego74.

Ilustracja 7. Zdjęcie okładki książki autorstwa Sergiusza Bortkiewicza
Die seltsame Liebe Peter Tschaikowsky’s and der Nadjeschda von Meck
71
72
73
74

List S. Bortkiewicza do H. Ankwicz-Kleehovena z 8.12.1945 r., w: W. Kalkman, dz. cyt.
S. Bortkiewicz, Autobiography, dz. cyt., s. 36.
S. Bortkiewicz, In South Russia, from 1917 onwards, w: B. Thadani, Recollections..., s. 30.
S. Bortkiewicz, Die seltsame Liebe Tschaikowskys und der Madame von Meck, Lipsk 1938.
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Interesujący jest również artykuł pt. Künstlerisches Glaubensbekenntnis napisany
w 1923 roku, w którym dał wyraz swojej sceptycznej postawie wobec modernizmu i nowych
trendów w muzyce XX wieku75. Niestety tekst ten jest dziś nieosiągalny. Godnymi uwagi są
także zapisane i wydane wspomnienia artysty. Można je odnaleźć w czasopiśmie „Music des
Ostens”, jako Erinnerungen, oraz w pracy Thadaniego Recollections, Letters and Documents,
jako Autobiography oraz Recollections.

Ilustracja 8. Rękopis pierwszej strony artykułu Erinnerungen autorstwa Sergiusza Bortkiewicza
uzyskany ze zbiorów Bhagwana Thadaniego z Winnipeg

W artykułach tych oprócz biografii odnaleźć można krótkie recenzje z koncertów oraz
relacje z przedstawień operowych i baletowych. Opisano tam na przykład wrażenia po recitalu
Antona Rubinsteina, który odbył się w Charkowie około 1893 roku.

75

Sergei Bortkieweicz [online], http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Bortkiewicz [dostęp: 10.10.2015].
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Rubinstein grał na fortepianie tak wspaniale i tak wyjątkowo, że przestało mieć
znaczenie, co gra, a liczyło się jedynie jak gra. Do dziś mam w pamięci jego Barcarollę.
Pod jego palcami fortepian jakby śpiewał. Kiedy atakował klawisze swoimi dłońmi
wielkimi, jak łapy lwa, a przy tym miękkimi jak aksamit, biedny instrument niemal
się poddawał, jęcząc niekiedy i zawodząc. Salon, w którym odbywał się koncert,
nie mógł bowiem w żaden sposób pomieścić takiej masy brzmienia i ogromu dźwięku”76.

Erinnerungen to także skarbnica informacji biograficznych na temat wielu wybitnych
postaci świata artystycznego, z którymi Sergiusz Bortkiewicz miał okazję się spotkać.
Można odnaleźć tu między innymi opis życia pianisty Alfreda Reisenauera czy też wokalistki Emmy Destinn. Niejednokrotnie napotkać można także krótkie noty o osobistościach,
takich jak Puccini, Czajkowski, Rachmaninow czy Skriabin.
Bortkiewicz, jako naoczny świadek wydarzeń XX wieku, w swoim tekście zawarł również
niezwykle interesujące, dokładne opisy pierwszej wojny światowej i przebiegu rewolucji w Rosji.
Niejednokrotnie wśród wspomnień artysty przeczytać można także jego polemikę
na tematy społeczne, polityczne, filozoficzne, a także muzykologiczne. Jednym z ciekawych
fragmentów poświęconych tej tematyce jest wywód poświęcony roli współczesnych wynalazków i środków masowego przekazu w rozwoju muzyki i edukacji muzycznej:
A tempo! […] ta okropna choroba naszych czasów. Mądrzy Rzymianie mawiali: „non multa
sed multum”. To samo tyczy się muzyki! Nikt nie powinien dążyć do wysłuchania tak dużej
ilości utworów, jak to tylko możliwe. […] Sztuka jest elitarna, i elitarnym powinno być
także jej przeżywanie. Z całą pewnością jest fascynujące to, że człowiek może słuchać
każdego, dostępnego utworu z Wiednia, Berlina, Londynu czy Rzymu przez radio,
ale nie ma to nic wspólnego ze sztuką. I czy to ma być postęp w edukacji i rozwoju
muzyki? Jeśli tak, to liczba studentów oraz sprzedaż w sklepach muzycznych powinny
wzrosnąć w niewyobrażalnie szybkim tempie. Jednakże, doświadczamy sytuacji zgoła
odwrotnej. Stan rynku muzycznego jest tragiczny. Wydawcy drukują coraz mniej
utworów, a sale koncertowe pustoszeją. Jeśli muzykowanie w domowym zaciszu zginie,
to zginie też muzyka77.

„Rubinstein played the piano so magnificently and so uniquely that actually what he played was of
no importance as to how he played. Today I can still hear his Barcarolle in my ears. He could really sing
at the piano. When he attacked the keys with his mighty lion- like paws, which were at the same time as soft
as velvet, the poor instrument almost gave up, cracking and groaning. It was not a concert grand but a large
grand for the salon, which was by no means designed for his gigantic power”. S. Bortkiewicz, Childhood, w:
B. Thadani, Recollections..., s. 1, tłum. A. Kościelak-Nadolska.
77
„And the tempo! […] this horrible sickness of our times. The clever Romans have already said: non multa
sed multum. […] And this is so with music! One should not hear as many musical pieces as possible […] Art
is elitist, and so is the enjoyment of art, because one must devote hours of the most reverential understanding just to it. It is certainly interesting and fascinating that one can listen to all possible music from Vienna,
Berlin, London, Rome by tuning a radio, but this has nothing to do with art. Is this going to be progress in music
education and the dissemination of music? If this were so, then the number of music students and the sales
in music shops should increase enormously. However, we experience exactly the opposite. The situation
of the music business is calamitous. Publishers print less and less new items and the concert halls remain
empty. If playing music in the house is dying out, so also is music”. Tamże, s. 3.
76
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***

Sylwetka Sergiusza Bortkiewicza jako artysty jest niezwykle interesująca. Niewielu muzyków potrafiłoby odnosić sukcesy na tak różnorodnych płaszczyznach działalności muzycznej. Dotychczas jednak – oprócz licznych stron internetowych – żadne ze źródeł naukowych
nie opisało dokładnego przebiegu jego kariery. Jedynie pojedyncze, zachowane do dziś
wzmianki w prasie mogą w jakimś stopniu przybliżyć ocenę jego osoby przez współczesnych
mu krytyków. Dzięki zapisanym wspomnieniom artysty, listom oraz dokumentom możliwe było choć częściowe odtworzenie historii jego życia.
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THE LIFE AND WORKS OF SERGEI BORTKIEWICZ (1877–1952), PART 1:
THE ARTIST’S PROFILE
Sergei Bortkiewicz was a composer whose creative output has been recently rediscovered.
Since his death in 1952, his works for many years had been almost completely forgotten.
Fortunately, at the end of the 20th century, there were artists and researchers who began
to be more and more interested in his works1. Thanks to them, Bortkiewicz’s music was
retrieved from the archives and included into concert programmes. Hence, the profile of Sergei
Bortkiewicz as a pianist, composer, teacher and author of literary works is becoming more
and more famous and appreciated in the artistic community. This paper opens a cycle
of articles based on the doctoral thesis entitled Dance idiom in Sergei Bortkievich’s works,
which is a result of a several years of research on the artist’s compositions and biography.
In numerous source texts, including various music encyclopedias, authors speculate about

Sergei Bortkiewicz’s nationality. Some of them claim that he was Russian2, others write about
his Ukrainian origin3. Researchers often mention he was a member of the Austrian community4.
That is most certainly due to the fact that the artist spent most of his life in Austria and received
an Austrian citizenship5 in the 1920s. The author of one of web pages writes that “Sergei
Bortkiewicz was born in the Ukrainian town named Kharkov to a noble family of a Polish
origin, as a son of the landowner Edward Bortkiewicz”6. Due to the mentioned state of research,
the need determine the composer’s nationality and to study the history and genealogy of his
family in great detail seemed natural. That is why one of the aims of the article is to discuss
the assumption of Bortkiewicz’s Polish lineage even though he was born and raised in the
territory of the present-day Ukraine. Results of these studies and justification of the idea could
serve as a basis for promoting the composer, especially within Poland’s artistic community.

1
Bortkiewicz’s researchers among others are: B.N. Thadani, W. Kalkmann, R. Feldmann, M. Henbury-Ballan,
I. Dołganowa, J. Bortkiewicz, A. Kościelak-Nadolska.
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Luckily, it was possible to contact Juliusz Bortkiewicz, the author of the website quoted
here. He also proved to be the composer’s distant relative. With his help A. Kościelak-Nadolska
managed to access numerous interesting documents on the life history and genealogy of the
Bortkiewicz family, especially the composer’s father – Edward Bortkiewicz. The result of the
research is a well-based conclusion of Sergei Bortkiewicz’s Polish lineage.
The article also describes Sergei Bortkievich’s artistic career in various areas of musical
activity, i.e., as a pianist, composer, conductor, teacher and author.
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