
Laudacja prof. Zygmunta Krauze 
z okazji przyznania Maestro Szabolcs Esztenyi tytułu  
doktora honoris causa  
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, 
Szanowny Senacie i Szanowni Profesorowie 
Dostojny Doktorancie 
Drodzy Studenci 
 
Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt a równocześnie 
przyjemność przedstawienia sylwetki artystycznej Maestro Szabolcsa 
Esztenyi. Artysty, którego znam i podziwiam od początku jego pobytu 
w naszym kraju. Większość z nas tu obecnych, zna i docenia jego 
artystyczne dokonania, tym niemniej pozwolę sobie przypomnieć 
niektóre aspekty i fakty z jego życia, działalności i twórczości.  
 
Urodził się w Budapeszcie w 1939 roku. Tamże ukończył 
konserwatorium im. Beli Bartoka w specjalności fortepian i 
kompozycja. Rok przed maturą, w roku 1956 uczestniczy w 
manifestacji solidarności z Polakami. Fakt ten zaważył  na jego 
przyszłości, bowiem droga na wyższe studia muzyczne była dla niego 
zamknięta. Zdecydował się na emigrację do Polski. Jako uchodźca 
przyjechał do Warszawy na początku 1962 roku. Jaki to skarb przyjąć 
młodego wówczas muzyka, który w następstwie resztę swojego życia 
poświęcił edukacji i twórczości muzycznej, wzbogacając życie 
artystyczne Polski...  W Warszawie podjął studia gry na fortepianie w 
Wyższej Szkole Muzycznej u prof. Margerity Trombini – Kazuro oraz 
kompozycji u prof. Witolda Rudzińskiego. W obu dyscyplinach 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Z tą uczelnią związał się na całe 
życie. Od roku 1998 jest profesorem sztuk muzycznych.  
 
Szabolcs Esztenyi jako pianista solista osiągnął najwyższy stopień 
kunsztu artystycznego. Występował w wielu krajach Europy 
z wybitnymi orkiestrami, dyrygentami i muzykami. Jego kreacje 
docenione przez publiczność i krytykę budzą szacunek poprzez 
wnikliwe, dokładne i zgodne z intencją kompozytora odczytanie 
tekstu muzycznego. Szczególnie należy podkreślić jego fascynację 



twórczością najnowszą. Maestro Esztenyi realizował prawykonania 
utworów wielu polskich kompozytorów, przyczyniając się do ich 
sukcesu. Niezapomniane jest dla mnie jego wykonanie Pianophonii 
Kazimierza Serockiego na festiwalu Warszawska Jesień w 1997 roku. 
Godna szacunku jest jego wierność muzyce Tomasza Sikorskiego, 
naszego wspólnego przyjaciela. Szabolcs Esztenyi wykonywał i do 
dzisiejszego dnia wykonuje większość jego utworów na fortepian.  
 
Szczególną pasją Szabolcsa Esztenyi jest muzyka kameralna. Przez 
lata brał udział w różnych zespołach: w duecie fortepianowym 
z Jerzym Witkowskim, w kwintecie z Kwartetem Wilanów, w duecie 
z Iwoną Mironiuk. Wyjątkowo dobrze wspominam jego współpracę 
z zespołem Warsztat Muzyczny. Wielokrotnie zastępował mnie 
podczas mojej nieobecności w kraju. Miałem wówczas pewność, że 
oddaję partię fortepianu i dyrekcję całego zespołu w ręce nadzwyczaj 
sumiennego, wrażliwego artysty, który z największą troską zrealizuje 
muzyczne zadania. 
 
Jako improwizator Maestro Esztenyi zajmuje naczelne miejsce w 
polskim życiu muzycznym. Improwizuje solo w historycznych stylach 
jak również realizuje swoje własne idee w zespołach i innymi 
muzykami, między innymi z zespołem Kawalerowie Błotni, z którym 
wykonuje m.in. partytury fotograficzne. Jest twórcą własnego nurtu 
kompozytorskiego – muzyki kreowanej – której cechą jest połączenie 
i zrównoważenie trzech funkcji artystycznych: wykonawcy, 
improwizatora i kompozytora. Instrument, którym operuje to fortepian 
totalny.     
 
Twórczość Maestro Esztenyi krąży wokół fortepianu. Cykl 
kompozycji „Muzyka kreowana“ łączy w sposób unikalny i osobisty 
element improwizacji i zapisu ścisłego. Niezaprzeczalna wartość tego 
cyklu leży w emocjonalnym przeżyciu kompozytora, który dedykuje 
poszczególne części sprawom lub osobom mu bliskim. Jest 
zafascynowany muzyką repetytywną, partyturami graficznymi, 
elementami aleatoryzmu.  
 
Istotną częścią artystycznego życia i dorobku Szaobolcsa Esztenyi jest 
pedagogika. Od 1972 roku do dnia dzisiejszego nieprzerwanie pracuje 



jako pedagog improwizacji fortepianowej w Szkole Muzycznej II 
stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z ogromnym 
zaangażowaniem prowadzi pracę u podstaw, jednak nie jest nigdy 
zwykłym nauczycielem a pozostaje twórczym artystą, który traktuje 
proces nauczania  w sposób indywidualny, odkrywa nowe pola 
nauczania, nowe perspektywy dla ucznia. Uczy improwizacji na 
swojej Alma Mater przyczyniając się do ukształtowania kadry 
nauczycielskiej Wydziału Piątego jak również w latach 1989 – 2014 
na Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest zapraszany przez polskie i  
węgierskie ośrodki akademickie, gdzie wygłasza wykłady na temat 
kreatywnej pedagogiki i nauczania improwizacji. Bierze udział w 
niezliczonej ilości kursów improwizacji fortepianowej. Tą ogromną 
pracą profesor Szabolcs Esztenyi przyczynia się w istotny sposób do 
rozwoju dziedziny, która wyzwala w młodym muzyku wyobraźnię, 
wrażliwość i umiejętność przekazywania swoich emocji. Chwała ma 
za to. 
 
Szabolcs Esztenyi jest laureatem I nagrody Ogólnopolskiego 
Konkursu Improwizacji Fortepianowej w roku 1968. W uznaniu 
zasług w roku 1988 otrzymał medal Związku Kompozytorów Polskich 
za popularyzacje muzyki współczesnej, rok później nagrodę ‘Orfeusz” 
przyznaną przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków, w 1993 otrzymał 
doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich a w roku 2009 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Szanowni Państwo, próbowałem nakreślić sylwetkę Maestro Esztenyi, 
wymieniając jego pracę, jego osiągnięcia, opisując jego fascynacje. 
Ale nie powiedziałem o najważniejszym. Nie powiedziałem jakim jest 
człowiekiem. Znam profesora Esztenyi od czasu gdy pojawił się w 
Polsce, a więc od ponad pół wieku. To człowiek nadzwyczaj skromny, 
lojalny, wierny przyjaciel. Jako muzyk – to wzór dokładności, 
pracowitości a przy tym pełen fantazji. Uczmy się od niego tych cech, 
które artyście mogą pomóc w trudnym życiu. Dziękujemy Maestro 
Esztenyi za wszystko, czego dokonałeś. Dziękujemy, że jesteś z nami.  
 
 
 


