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W moim muzycznym domu to tytuł wydanego w formie książkowej wywiadu-rzeki z
profesor Elżbietą Stefańską, jedną z najbardziej znanych klawesynistek, która przez
długie lata kierowała Katedrą Klawesynu i Instrumentów Dawnych krakowskiej
Akademii Muzycznej. Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia im. Ludwika i
Haliny Czerny-Stefańskich, propagującego krakowskie tradycje muzyczne.
Koncertowała i nagrywała w wielu krajach na całym świecie, zasiadała w jury
konkursów pianistycznych noszących imię jej mamy, lub obojga rodziców oraz w jury
konkursów międzynarodowych. Wykonywała partię klawesynu w ścieżce dźwiękowej
do dwóch polskich filmów: „Awatar, czyli zamiana dusz” Janusza Majewskiego, oraz
„Skazany” Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. W marcu tego roku znalazła się w
gronie osób uhonorowanych tytułem „Człowiek Roku Gazety Krakowskiej 2018”.
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Wywiad z artystką przeprowadziła Joanna Wiśnios, absolwentka muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka historii muzyki i literatury muzycznej w
Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie i wielka propagatorka muzyki
klasycznej wśród dzieci i dorosłych. Tytuł książki nawiązuje oczywiście do piosenki
Hanny Banaszak W moim magicznym domu. Ta parafraza ma tu jednak swoje
uzasadnienie, ponieważ mieszkanie państwa Stefańskich przy ulicy Garncarskiej w
Krakowie posiada i posiadało niepowtarzalną atmosferę, którą tworzyły nie tylko
sprzęty, ale przede wszystkim ludzie.
Rodziców Elżbiety, którzy byli wybitnymi pianistami, nie trzeba nikomu
przedstawiać. Warto jednak wspomnieć, że jej ojciec, Ludwik Stefański poświęcił się
działalności pedagogicznej. Jej matka, Halina Czerny-Stefańska została Laureatką

Pierwszej Nagrody IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina, w którym otrzymała również nagrodę Polskiego Radia za najlepsze
wykonanie mazurków. Pamiętam z dzieciństwa, które przypadało na lata
siedemdziesiąte, że reklamy pojawiały się w telewizji sporadycznie, a między
programami emitowano przerywniki muzyczne. Wtedy często oglądałam fragmenty
recitali Kaji Danczowskiej i właśnie Haliny Czerny-Stefańskiej.
Miała piękny i zarazem wielki dźwięk – mówi o jej grze córka – Posiadała to coś, co
nazywam szlachetną prostotą, czyli niby nic się nie dzieje, ale wszystko zostaje
powiedziane (…) Mamie udało się stworzyć własny styl. Nawet gdy grała na
zdezelowanym pianinku, można było bez problemu rozpoznać, że to właśnie ona,
nikt inny.
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Obie panie koncertowały i nagrywały m. in. w Japonii. Elżbietę zafascynowała
kultura tego kraju, oraz sumienność i obowiązkowość mieszkańców, której sama
miała okazję doświadczyć. Podczas tournée towarzyszyła jej dziesięcioosobowa ekipa
fachowców.
Nikt nigdy nie zawiódł – opowiada artystka – Mogłam spokojnie przygotowywać się
do koncertów i nie musiałam zawracać sobie głowy niczym innym(…) Wszędzie
jeździł ze mną stroiciel.

Domownicy i goście

Najważniejszymi meblami w domu przy Garncarskiej są instrumenty muzyczne:
fortepiany, pianino, klawesyny i szpinet. Elżbieta Stefańska wznowiła po latach
przerwy koncerty domowe, które wcześniej odbywały się za życia jej rodziców, z
udziałem znanych muzyków i aktorów. Dziś w domu profesor Stefańskiej mieści się
założona przez nią w 2010 roku Prywatna Szkoła Muzyczna, do której przyjmowani
są chętni bez limitu wiekowego. Najstarszy uczeń ma siedemdziesiąt lat.
Gościło w nim, a nawet przemieszkiwało wielu młodych pianistów z całego świata: z
Japonii, Chin, Niemiec, Czech, a nawet jeden student z Kuby.
Mama prowadziła dom otwarty. Chciała pokazać nam, młodym, że nie należy
zamykać się w czterech ścianach i twierdzić, że wszystko co polskie i krakowskie
jest najlepsze. Nie mogliśmy w tamtych czasach jeździć po świecie, więc mama
zapraszała świat do nas.
Elżbieta Stefańska opowiada nie tylko o swoich sukcesach, fascynacjach i
wspaniałych ludziach, jakich spotkała na swojej drodze, ale i o rozczarowaniach,
błędach i rozstaniach. Surowo ocenia siebie, zarówno jako muzyka, jak i jako
pedagoga, choć zaznacza, że dla uczniów stara się być zawsze życzliwa i ma
indywidualne podejście do każdego z osobna, w zależności od jego wrażliwości.
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Niektóre fragmenty pełne są humoru. Kiedy Joanna Wiśnios zauważa, iż
pozostawianie uczniom zbyt dużej swobody może spowodować, że zaczną
„małpować” profesora, Elżbieta Stefańska odpowiada:
My, muzycy, często małpujemy. Ważne, żeby wybrać tę właściwą małpę!
W muzycznym domu profesor Stefańskiej byłam dwukrotnie, ale dzięki tej książce
mogę „odwiedzać” go częściej. Z radością odkryłam, że goszczą tam osoby znane mi
z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im Władysława Żeleńskiego przy ulicy
Basztowej. A więc dyrektor szkoły Stefan Wojtas, uczeń i student profesora Ludwika
Stefańskiego, pianista i wybitny pedagog, który wykształcił kilku laureatów
konkursów chopinowskich; znakomity organista Joachim Grubich oraz dyrygent

Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Do grona stałych
gości i współpracowników Elżbiety Stefańskiej należy też mój szkolny kolega, flecista
Tomek Potaczek.

Elżbieta Stefańska i Mariko Kato, fot. arch. E. Stefańskiej

Elżbieta Stefańska i Mariko Kato, fot. arch. E. Stefańskiej
Profesor Stefańska gra także w duecie ze swoją chrzestną córką Mariko Kato, która
wprowadziła się na Garncarską kilkanaście lat temu. Przyjechała do Polski na
wakacyjny kurs pianistyczny i zapragnęła zobaczyć dom Haliny Czerny-Stefańskiej,
którą pamiętała z kursów prowadzonych przez nią w Japonii. „Muzyczny dom”
spodobał jej się do tego stopnia, że wyraziła chęć zamieszkania w nim. Tak mnie
zaskoczyła, że od razu się zgodziłam – mówi profesor Stefańska.
Muzycznie i życiowo
Wydawnictwo Polihymnia z Lublina zatroszczyło się o odpowiednią szatę graficzną
książki, przypominającą album rodzinny. Sięgałam po nią z obawą, że jest to
rozmowa muzykologa z muzykiem, czyli dwóch osób „znających się na rzeczy”,
niezrozumiała dla mniej zorientowanego czytelnika. Jednak już lektura pierwszych
stron mile mnie zaskoczyła. Owszem, są fragmenty przeznaczone dla
wtajemniczonych w muzykę klawesynową, na przykład, jak wydobywać dźwięk z
instrumentu, żeby gra na nim była „artystyczna, a nie tylko sprawnościowa”. I tu

kryje się niespodzianka dla tych, którzy kojarzą klawesyn wyłącznie z epoką baroku i
z klasycyzmem do Mozarta, bo okazuje się, że można wykonać na nim również jeden
z utworów Krzysztofa Pendereckiego – Partitę.
Mamy tu do czynienia z opowieścią o życiu, które obraca się wokół muzyki. Jej
treścią są kolejne etapy edukacji, relacje z koncertów, nagrań, konkursów i opisy
dalszych losów niektórych laureatów. Treść pewnych anegdot i sposób ich
opowiadania wywołuje wzruszenie, z kart książki bije wewnętrzne ciepło. Obalony
zostaje stereotyp, że droga zawodowa muzyka, pochodzącego z muzycznej rodziny
jest usłana różami; a jeśli nawet, to te róże mają kolce, które czasem boleśnie ranią.
Przy niektórych fragmentach niejeden czytelnik, zwłaszcza czytelniczka, powie na
pewno: „Ojej, ja też przeżywałam coś podobnego! Też miałam, albo miałem, podobne
spostrzeżenia, wątpliwości, lęki!”
Jeśli chodzi o mnie, najbardziej spodobała mi się, sformułowana spontanicznie przez
profesor Stefańską, definicja idealnego ucznia i żałuję, że nie poznałam jej wcześniej.
Dzisiejsi adepci sztuki muzycznej, nie tylko klawesyniści, albo pianiści, znajdą w tym
wywiadzie wiele cennych rad, popartych doświadczeniem. Dowiedzą się na przykład,
jak można neutralizować „złe spojrzenie” nieżyczliwych ludzi, który to sposób
stosował profesor Ludwik Stefański.
Książkę przeczytałam w ciągu jednego wieczoru i trudno było mi się od niej oderwać.
A kiedy skończyłam, poczułam zbierające się pod powiekami łzy.
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