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˚YCIE MUZYCZNE DAWNEGO
CIECHOCINKA (XII)

Irena Dubiska przysz∏a na Êwiat w pobliskim Ino-
wroc∏awiu w 1899 r. Nauk´ gry na skrzypcach rozpo-
cz´∏a ju˝ jako pi´cioletnie dziecko. Studiowa∏a w Ber-
linie w konserwatorium J. Sterna, u L. Helbling-Lafont
i M. Grünberga, uzyskujàc dyplom ze z∏otym medalem.
Uczy∏ jà te˝ Carl Fleisch.  W latach 1917-1919 swojà
nauk´ uzupe∏nia∏a u samego Bronis∏awa Hubermana,
jednego z najwi´kszych polskich skrzypków XX wieku.

Irena Dubiska debiutowa∏a jako dziewi´ciolatka
w Wittenberdze. Przed I wojnà Êwiatowà wyst´powa∏a
jako cudowne dziecko w triu z A. Hekkingiem (wiolon-
czela) i I. Pathy (fortepian). Jej talent mog∏a podzi-
wiaç publicznoÊç w ca∏ej Europie. Dawa∏a nie tylko
liczne recitale, wyst´powa∏a równie˝ z orkiestrà pod
dyrekcjà wybitnych muzyków polskich i zagranicznych.
Po I wojnie Êwiatowej koncertowa∏a ze swoim mis-
trzem Bronis∏awem Hubermanem  w Holandii, Niem-
czech i Polsce. Z tym s∏ynnym skrzypkiem wyst´powa-
∏a w repertuarze na dwoje skrzypiec. Krytycy wiedeƒscy
nazwali jà „Hubermanem w spódnicy”. Warszawski
debiut odby∏ si´ ju˝ w wolnej Polsce. W 1919 r. Ire-
na Dubiska zagra∏a Koncert skrzypcowy Johannesa
Brahmsa z orkiestrà pod dyrekcjà Emila M∏ynarskiego.
W czasie plebiscytu na Górnym Âlàsku koncertowa∏a
dla górników i robotników. Poczàtkowo gra∏a w kwar-
tecie z M. Fliederbaumem, E. M∏ynarskim i E. Kochaƒ-
skim.

Na mapie jej tras koncertowych znalaz∏ si´ tak˝e
Ciechocinek. W lipcu 1926 r. zawita∏a do uzdrowiska.
Wystàpi∏a w Teatrze Letnim, gdzie po mistrzowsku
zagra∏a Koncert skrzypcowy Mieczys∏awa Kar∏owicza,
nokturn Fryderyka Chopina i Fantazj´ „Faust” Henryka
Wieniawskiego. Krytyk „Zdroju Ciechociƒskiego” za-
chwyca∏ si´ jej koncertem. Pisa∏, ˝e Dubiska „jest to
bez zaprzeczenia  jeden z najwybitniejszych talentów
skrzypcowych o Êwietnej technice, pi´knym, pe∏nym
ciep∏a du˝ym tonie, Êlicznym, szlachetnym frazowaniu
i o wyjàtkowej kulturze muzycznej”.

Nale˝y wspomnieç, ˝e artystka by∏a pierwszà wyko-
nawczynià utworów skrzypcowych Karola Szymano-
wskiego, z którym koncertowa∏a od 1927 r. w kraju
i zagranicà. Gra∏a z tym znakomitym kompozytorem
i pianistà m. in. w Wilnie, Rzymie, Mediolanie, Genewie,
Wiedniu i Rydze. Odnosi∏a sukcesy w ca∏ej Europie.
W 1930 r. za∏o˝y∏a Kwartet Polski, który póêniej otrzy-
ma∏ imi´ Karola Szymanowskiego. Lata II wojny Êwia-
towej sp´dzi∏a w Warszawie. Koncertowa∏a w kawiar-
niach oraz w domach prywatnych. Po wojnie gra∏a
w kwartecie z Wandà Wi∏komirskà, notabene swojà
niegdysiejszà uczennicà, jej bratem Kazimierzem Wi∏-

komirskim (wiolonczela)  i Mieczys∏awem Szaleskim
(altówka).

By∏a znanym i cenionym pedagogiem. Poczàtkowo
dawa∏a lekcje prywatne, potem prowadzi∏a klas´ skrzy-
piec w konserwatorium warszawskim, a po 1945 r.
w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Muzycznej w ¸odzi
i Warszawie. Jej uczniami byli wybitni skrzypkowie
m.in.: Piotr Janowski, Stefan Rachoƒ i wspomniana
Wanda Wi∏komirska.

Âwiatowa renoma Dubiskiej sprawi∏a, ˝e wielokrot-
nie zapraszano jà do jury mi´dzynarodowych konkur-
sów w Genewie, Lipsku i Bukareszcie. Opublikowa∏a
opracowania utworów muzyki skrzypcowej dla celów
dydaktycznych i estradowych. Zmar∏a 1 czerwca 1989
r. Od 2003 r. odbywa si´ w ̧ odzi Ogólnopolski Konkurs
Skrzypcowy im. Ireny Dubiskiej.

              Aldona Nocna

1 czerwca min´∏a 25. rocznica Êmierci wybitnej skrzypaczki, która koncertowa∏a przed laty w Cie-
chocinku. Warto jà przypomnieç.
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