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Piotr Perkowski
O KAROLU SZYMANOWSKIM
(WYPOWIEDŹΏ W FILMIE “W TRZYDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
KAROLA SZYMANOWSKIEGO”, 1967)

Opowiem chyba o mało znanej podróży Szymanowskiego do Torunia. Było to
w 1936 roku latem, kiedy Szymanowski wybrał się z wizytą do mnie, do tego pięknego
miasta, gdzie właśnie po przyjeździe z Paryża organizowałem życie muzyczne. Podróż
odbył w sposób niezywkły, bo stateczkiem wiślanym. Odebrałem go na przystani
toruńskiej. Wyglądał raczej niedobrze i zamiast wypocząć, jak projektował, chyba się
zmęczył podróżą. Ale od razu kazał zaprowadzić się do Konserwatorium, gdzie z wielkim
zaciekawieniem przyglądał się nowiutkim meblom, całemu wyposażeniu nowemu, siadał
przy świeżo sprowadzonych stołach w sali teoretycznej, próbował fortepianów. Każdym
razem, jak przychodził do szkoły, zawsze interesował sie jakimś nowymi problemami,
kazał sobie przedstawiać nasze prace, nasze plany. Tam chyba, w czasie rozmowy właśnie
z Szymanowskim powstał projekt budowy Filharmonii Pomorskiej w Toruniu.
To właśnie, że Szymanowski tak prawdziwie szczerze interesował się cudzymi
sprawami, że potra*ł, miał tę umiejętność niezywkłą, wzruszającą wysłuchania do końca
każdej relacji najrozmaitszych ludzi o ich sprawach, to właśnie było chybą tą cechą, która obok innych jego zalet - zjednywała mu niesłychanie ludzi i wytwarzała tę atomosferę
jakiejś niezwykłej miłości dla niego.
O swoich sprawach Szymanowski zdecydował się mówić w Toruniu przed samym
wyjazdem. Oświadczył mi, że wkrótce będzie musiał wyjechać za granicę, dokąd go
wysyłają na leczenie. “Nie wiem - powiedział - czy i kiedy wrócę. I dlatego postanowiłem
cię odwiedzić właśnie w Toruniu, i tu się z tobą pożegnać. Teraz mam do ciebie prośbę.
Chciałbym, abyś się zaopiekował Stasią (Stasia to jest siostra jego). Pragnąłbym, aby ona
mogła pracować właśnie w tej uczelni, razem z tobą, u ciebie”. Byłem wstrząśnięty tym
pożegnaniem, nie potra*łem nawet jakoś z sensem mu odpowiedzieć. Karol wyjechał.
Wtenczas, w Toruniu, widziałem go po raz ostatni w moim życiu.
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