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den nyere Musik blev Polen først en Faktor af europæisk Betydning med
Fr. Chopin. Levede han end sit meste Liv i Paris, prægedes han end stærkt
af gallisk Elegance og Klangcharme, saa er dog det drømmende, det melankolsk
længselsfulde i hans Sind det Stykke Hjemlandsmuld han stedse førte med sig,
hvor han saa end færdedes. Polen havde, som saa mange af de Lande, der
først „opdagedes“ sent i Musikens Rige, en egenartet Folkem usik,--- allerede
for flere Aarhundreder siden trængte Virkningerne af den polske Nationaldans
ud over Europa, Polsk Dansen, Polonaisen, skabte Epoke baade i Dansen selv
og snart sagt ogsaa i Musiken. Indenfor Omraaderne Opera, Symfoni og Kam
mermusik, altsaa indenfor de „store“ musikalske Former, hørte og hører man
imidlertid stedse saare lidet til Pölen. At Landet ikke desto mindre sidder inde
med — og allerede i adskillige Aar har siddet inde med — en betydelig Stab
skabende Musikere, vil man bl. a. kunne se ved at kaste Blikket paa de for
skellige Navne, der findes paa denne Aftens Program. Det indeholder nemlig en
Række af de nyere polske Komponister, der har vakt Opsigt ogsaa udenfor
deres Hjemland.
Klassikeren mellem dem — om man kan bruge det Udtryk om en Musiker,
der levede fra 1819— 1872, er Komponisten Moniuszko, der, grebet af den roman
tiske Retningslinie, blev Skaberen af en national polsk Opera. Hans vigtigste
Værk er Operaen J ia lk a “. Af de polske Komponister, der med deres Virke naar
ind i vort Aarhundrede, men dog ligesom gaar i Fortsættelse af Moniuszkos
Livsværk, kan nævnes Zelenski, hvis vigtigste Værker (2 Strygekvartetter, 2
Violinsonater, 2 store Symfonier, 4 Operaer, bl. a. Folkeoperaen „Janek“) alle
falder efter 1880, allsaa i den Tid, da Romantiken og den noget yngre Moder
nisme ligesom begynder at brydes; Szym anowski (født 1885), for Tiden Direktør
for Konservatoriet i Warszawa, Komponist til 2 store Symfonier, Sange og to
Operaer ,-Kong Roger“ og „Hagith“; Stojowski, født 1870, for Tiden Professor
ved Konservatoriet i New York, Skaber af en Række større orkestrale Værker,
hvoriblandt Symfonien i d-nioll, skrevet til en Art Hyldest-Konkurrence for den
store polske Klavervirtuos, den første Præsident for den nye polske Republik Ignaz
Paderewski; Noskowski (1846—1909), en af de Musikbegavelser, der som Pædagog
er gaaet i Spidsen for den „ung-polske“ Komponistskole, og som bl. a. skabte en
Række symfoniske Digtninge, hvoriblandt den betydeligste er „Steppen“, i hvilken
han i og for sig vil give en lignende musikalsk Afmalen af Hjemlandets rent
landskabelige Natur, som f. Eks. Czekoslovaken Smetana vil det i sin Cyklus
symfoniske Digtninge „Mit Land“; Karlovicz (1876— 1909), en af Ung-Polens mest
anerkendte symfoniske Begavelser, stærkt inspireret af den instrumentalt-orkestrale Stil, der kom til Orde i Linien Liszt—Rich. Strauss i tysk Musik; end
videre R6zycki ifødt 1885i, især værdsat i sit Hjemland som dramatisk Kompo
nist. At der ikke mindst i de senere Aar, da hele den nationale Frigørelse er
sket Fyldest, føles en stærk Rejsning i polsk Tonekunst, ligger saaledes udenfor
enhver Tvivl, det er sikkert et af de Lande, der endnu ligger inde med et ikke
ringe Fond af ubrugte Kræfter, gennemmiisikalske som dets Beboere er.
Afienens Dirigent Mlynarski (født 1870) har som Komponist bl. a. til en Violin
koncert og en Symfoni med Hæder indskrevet sit Navn i den ung-polske Musiks
Historie, han er desuden for Tiden Direktør for den store Opera i Warszawa og
en af sit Hjemlands største Dirigenter.
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