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Witold Maliszewski – nieznany kompozytor z Podola 
Urodził się w 1873 r w Mohylewie 

na Podolu, w rodzinie ziemiańskiej. 
W latach 1898-1902 był studentem 

Konserwatorium Petersburskiego 
w Klasie Kompozycji Nikołaja Rim-
skiego-Korsakowa. W roku 1908 wyje-
chał do Odessy, gdzie sprawował funk-
cję dyrektora Konserwatorium do 1921 
r. 

Potem przyjechał do Warszawy 
i objął klasę kompozycji w Konserwa-
torium na okres 4 lat. Po raz drugi objął 
katedrę kompozycji tegoż konserwato-
rium w latach 1931-39. W latach 1921-
25 był dyrektorem Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego i Wyższej 
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Jako kompozytor 
zyskał mniejsze znaczenie aniżeli jako 
pedagog i organizator życia muzyczne-
go w Warszawie. 

Najbardziej charakterystycznym ry-
sem jego twórczości jest skomponowa-
nie brakującej części do symfonii 
„Niedokończonej” Fr. Schuberta, za 
którą dostał nagrodę w 1928 r na kon-
kursie w Genewie. 

Ulegał wpływom swego mistrza 
N. Rimskiego-Korsakowa, które prze-
jawiły się w nawiązywaniu m.in. do 
tematyki baśniowej w baletach pt. „ Sy-
rena” i „Boruta”. 

W kompozycjach nawiązywał rów-
nież do twórczości Aleksandra Głazu-
nowa – drugiego obok Rimskiego-
Korsakowa twórcy „Potężnej Gromad-
ki”. Przejawiało się to m.in. w progra-
mowości jego utworów np. „Wielkiej 
Kantaty biblijnej”. 

W drugim okresie twórczości zajął 
się wykorzystywaniem do swych utwo-
rów melodyki polskiego folkloru z te-
renów Kujaw i Podlasia np. w parafra-
zach pt. „Z niwy polskiej” czy „Fanta-
zji Kujawskiej” na fortepian i orkiestrę. 

Wpływ Aleksandra Głazunowa na 
polskiego kompozytora przejawiał się 
również w jego zainteresowaniu póź-
nymi formami neoklasycznymi. 

I tak Maliszewski skomponował 
koncert b-mol na fortepian i orkiestrę 
(w 1931 r), Sonatę na skrzypce i forte-
pian, 3 kwartyety, kwintet smyczkowy 
d-mol. 

Najważniejszą spuścizną kompozy-
tora jest jego „Requiem” napisane 
w 1930 r, a wykonane po raz pierwszy 
w Poznaniu 3 lata później oraz „Missa 
pontyficalis” utworzona w 1930 r dla 
Kościoła. 

W uznaniu dla swych zasług orga-
nizacyjnych otrzymał stanowisko na-
czelnika wydziału muzycznego Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, które piastował 
w latach 1927-34. 

Zmarł w 1939 r w Zalesiu pod War-
szawą. 


