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Urodziłam się w rodzinie muzyków i choć fakt ten w oczywisty sposób 

wpłynął na kształtowanie się mojej wrażliwości oraz zainteresowań na 

początkowym etapie rozwoju , wyboru życiowej drogi musiałam dokonać sama. 

Rozbudzone dzięki moim Rodzicom pragnienie obcowania ze sztuką, miłość do 

muzyki, szacunek dla pracy oraz nieustanna potrzeba pogłębiania zrozumienia 

fenomenów otaczającego nas świata stały się dopiero fundamen tem, na którym 

powoli wzrastała i rozwijała się prawdziwa pasja. Pasja nadająca mojemu życiu 

głębszy sens. Zjawiska muzyczne w swej złożoności i kompleksowości interesują 

mnie zarówno w wymiarze doznań akustycznych , jaki i duchowych. Sublimacja 

emocji, dotarcie do transcendentnej idei dz ieła muzycznego, a następnie 

wyrażenie jej w szacie dźwiękowej zabarwionej indywidualnym przeżyciem 

oznaczają dla mnie w równym stopniu pracę nad utworem, jak i pracę nad samym 

sobą. 

Moja muzyczna edukacja przebiegała prostą  drogą, na której miałam 

szczęście spotkać wybitnych, mądrych pedagogów. To , kim jestem, jak 

postrzegam i odczuwam świat , zawdzięczam w dużej mierze właśnie im. Dzięki 

nauce u pani prof. Teresy Manasterskiej zdobyłam solidny warsztat p ianistyczny. 

Pani Profesor od początku zwracała uwagę na dbałość o dźwięk, wierne 

odczytanie zapisu nutowego, czystość i precyzję wykonania oraz szczerość 

ekspresji muzycznej. Pozostawiając miejsce dla indywidualności ucznia , 

wyposażała go w zasób środków pianistycznych  ułatwiających swobodne 

poruszanie się w estetyce różnych epok i stylów muzycznych.  

Wykształcenie tych różnorodnych umiejętności pianistycznych nie byłoby  

w moim przypadku możliwe bez niezwykłego gestu pani prof. Anny Żurawlew, 

która podarowała mi , po wysłuchaniu mojego występu w sali koncertowej 

Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, fortepian prof. Jerzego 

Żurawlewa. Dzięki jej wielkoduszności  oraz zaufaniu, którym nie obdarzyła, 

otrzymałam niepowtarzalną szansę rozwoju, czego dowodem stały się liczne 

nagrody na konkursach.  
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Po ukończeniu studiów u prof. Teresy Manasterskiej w warszawskiej 

Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (dyplom z wyróżnieniem w 2002 

roku) oraz dzięki otrzymaniu prestiżowego stypendium Fundacji Crescendum Est 

– Polonia kontynuowałam studia w szwajcarskiej Musikhochschule Luzern w 

klasie prof. Ivana Klansky’ego. Pobyt w Lucernie nie tylko stworzył mi warunki 

do dalszego doskonalenia się oraz poszerzania repertuaru , ale spowodował , że 

znalazłam się bardzo blisko „wielkiej  sztuki”. Organizowany od 1938 roku 

Lucerne Festival , przyciągający najznamienitszych muzyków naszych czasów , 

umożliwił mi uczestniczenie w koncertach, kursach, wykładach oraz kontakt z 

wieloma artystami, jak Claudio Abbado, Maria João Pires czy Maurizio Pollini.  

Czas nauki „pod skrzydłami” Ivana Klansky’ego (dyplom z wyróżnieniem 

2007 roku) jest dla mnie niewyczerpanym źródłem inspiracji i natchnienia. Jego 

bogata osobowość twórcza, wspaniałe wyczucie stylu muzycznego, doskonała 

pianistyka, fenomenalna pamięć, ogromne doświadczenie estradowe i radość 

dzielenia się pięknem wywarły na mnie wielki wpływ. W wyniku wspólnej pracy 

dwukrotnie mogłam stanąć na wspaniałej scenie Konzert- und Kongreszentrum 

Luzern, wykonując w 2005 roku W.A. Mozarta Koncert fortepianowy d-moll 

KV466 z orkiestrą Junge Philharmonie Zentralschweiz pod batutą Thüringa 

Bräma, a dwa lata później  I Koncert b-moll P. Czajkowskiego z Luzerner 

Symphonie Orchester pod batutą Ariela Zukermanna  (recenzja w załączniku).   

Poza uczestnictwem w koncertach, kursach mistrzowskich (prof. prof. 

Andrzej Jasiński, Jerome Rose, Rudolf Buchbinder, Hiroko Nakamura, Victor 

Makarov, Andrei Gavrilov, Murray Perahia, Peter Lang, Kristian Bezuidenhout) i 

festiwalach (Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, fes tiwal chopinowski w 

Mariańskich Łaźniach, International Student’s Music Festival w Kyoto, Japonia, 

Hamamatsu Piano Academy, Japonia, MittelFest w Cividale, Włochy, Murten 

Classics, Szwajcaria) mój rozwój muzyczny wymagał weryfikacji umiejętności 

podczas konkursów. Zdobyłam trzynaście czołowych nagród – osiem razy 

pierwszą nagrodę – na czternastu konkursach krajowych i zagranicznych. 

Występowałam z koncertami pod batutą takich dyrygentów jak: Marek Pijarowski, 

Jacek Rogala, Tomasz Radziwonowicz, Tomas Koutnik, Karel Walter, Ariel 

Zukermann oraz Paul Dijkstra. Wielokrotnie byłam stypendystką Ministra 

Kultury, Towarzystwa im. F. Chopina i Międzynarodowej Fundacji im. F. 

Chopina. W 2002 roku otrzymałam specjalną nagrodę Prezydenta Miast a 



3 

 

Warszawy dla najlepszego absolwenta warszawskich uczelni. Rok później 

spotkało mnie jeszcze jedno wielkie wyróżnienie:  miałam zaszczyt wykonać 

recital chopinowski dla Cesarza Japonii Akihito i jego małżonki  Michiko w czasie 

ich oficjalnej wizyty w Polsce.  

Mimo tych sukcesów moje wewnętrzne poszukiwania trwały dalej. Dopiero 

podjęcie studiów w słynnej szkole muzyki dawnej Schola Cantorum Basiliensis w 

Bazylei, Szwajcaria, pozwoliło rozjaśnić wiele nurtujących mnie zagadnień. 

Trzyletnie studia podyplomowe, które ukończyłam w klasie  fortepianu 

historycznego prof. Jespera Christensena, otworzyły przede mną nowe horyzonty.  

Rozpoczęcie nauki na mozartowskim hammerklavier oraz romantycznym 

fortepiano spowodowało lawinę zmian. Weryfikacji uległy wszystkie elementy gry 

oraz sama technika. Nowe odkrycia przyniosły także korzyści w grze na 

fortepianie współczesnym. Wymagało to jednak cierpliwości, czasu i wielkiej 

pokory. Zrozumiałam, że osiągnięcie zadowalającego efektu brzmieniowego na 

fortepianie historycznym jest procesem, którego nie da się przyśpieszyć. Ostry, 

nieprzyjemny dźwięk jest efektem przenoszenia na fortepian historyczny techniki 

gry wykształconej na instrumencie współczesnym. Dopiero jej wysublimowanie, 

udoskonalenie legata, wypracowanie właściwego dotyku klawisza, umiejętne 

stosowanie rubata, zróżnicowanie artykulacyjne i niezależne prowadzenie głosów  

pozwalają na wydobycie z instrumentu niezliczonej ilości niuansów i odcieni, 

których nie da się, przy najlepszych nawet chęciach, zrealizować na fortepianie 

współczesnym. Wiele uwag kompozytorskich dotyczących m.in. pedalizacji i 

frazowania dopiero wtedy nabiera właściwego sensu.  

Lekcje z prof. J. Christensenem przeradzały się w prawdziwe święto i 

trwały godzinami. Jego ogromna wiedza muzyczna , sięgająca dużo dalej  niż 

zwyczajowe ramy akademickiego wykształcenia , obejmowała historię i praktykę 

wykonawczą muzyki klawiszowej od jej początków do końca XIX w.  Odbywające 

się z jego udziałem dyskusje i spotkania , w czasie których analizowaliśmy 

nagrania historyczne między innymi  Raula Koczalskiego i Moriza Rosenthala oraz 

wielu innych pianistów wywodzących się ze szkoły Franciszka Liszta i Teodora 

Leszetyckiego, pozwalały na uświadomienie sobie i zgłębienie wielu zagadnień 

wykonawczych.  

Eksplorowanie nowego dla mnie obszaru muzyki pomogło mi odnaleźć 

upragnioną równowagę pomiędzy teorią a praktyką. Idee muzycznej retoryki, 
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teoria afektów, charakterystyka poszczególnych tonacji, gra rubato przestały być 

niedookreślonymi pojęciami, stały się rzeczywistym przeżyciem. To 

doświadczenie spowodowało daleko idące zmiany w moim rozumieniu estetyki 

oraz stylu muzycznego.  

W oparciu o zdobytą wiedzę inaczej zaczęłam postrzegać muzykę okresu 

przedklasycznego i klasycznego, wykonując ją na fortepianie typu Walter , oraz 

muzykę romantyczną. Stopniowo poznawałam różnice między fortepianami 

początku XIX wieku  (Streicher, Graf) a późniejszymi (Erard, Pleyel, Broadwood). 

Prześledzenie rozwoju  jakże bliskiego mi instrumentu  okazało się pasjonującą 

podróżą i tak jak w przypadku podróży – wróciłam z niej odmieniona, 

wzbogacona o nowe doświadczenia. Swoimi „odkryciami” podzieliłam się , 

pracując nad doktoratem poświęconym poszukiwaniom związków między muzyką 

instrumentalną i operową W. A. Mozarta  – Analiza i interpretacja wybranych 

utworów fortepianowych W.A. Mozarta w świetle retoryki jego oper . Semantyka 

muzyczna, z którą zetknęłam się już wcześniej , połączyła się doskonale z 

pojmowaniem muzyki jako „mowy dźwięków”, charakterystycznym dla 

opisywanego okresu.  

Wszystkie moje wieloletnie doświadczenia oraz ca ła zdobyta wiedza 

znalazły swoją pełną syntezę w pedagogice. W 2005 roku zostałam zatrudniona na 

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jako asystent w 

klasie fortepianu prof. Teresy Manasterskiej. Od kilku lat związana jestem ściśle 

z klasą prof. Ewy Pobłockiej.   

Spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze zagadką. Odkrywanie jego 

predyspozycji, dostosowywanie tempa i sposobu pracy do jego niepowtarzalnej 

indywidualności, uwrażliwianie na piękno i prawdę, których doświadczamy dzięki 

sztuce, to najpiękniejsza, twórcza i zarazem odpowiedzialna praca , jaką można 

wybrać. W pracy tej, jak wielokrotnie się przekonywałam , zawsze wzbogacają się 

obie strony. To często dzięki otwartości i kreatywności studentów uczymy się 

najwięcej. Myślę, że poza rzete lnym przygotowaniem, wiedzą i pracą intuicja jest 

w pedagogice tym rozstrzygającym elementem, który pozwala w drugim 

człowieku odnaleźć tkwiącą w nim, a często ukrytą iskrę artyzmu. Chwila kiedy ta 

iskra przenika w muzyczną materię, w wykonanie konkretnego  utworu jest 

najwspanialszą nagrodą i motywacją do dalszej pracy.  
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Doświadczenie pedagogiczne zdobywałam także w ciągu rocznego pobytu 

w Daegu, Korea Południowa. Samodzielnie prowadziłam klasę fortepianu na 

Uniwersytecie Keimyung – Chopin University of Music. Czas spędzony z grupą 

studentów uświadomił mi rolę języka i mowy w naturalnym kształtowaniu 

frazowania w muzyce europejskiej. Oczywiste dla nas , Europejczyków,  rozłożenie 

akcentów i napięć muzycznych wynika z rytmu i melodii mowy, którą się 

posługujemy. Przypominały mi się kursy z prof. Andrzejem Jasińskim, który 

chętnie podkładał słowa lub krótkie zdania pod wybrane motywy chopinowskich 

mazurków. Oprócz regularnych zajęć ze studentami prowadziłam także kursy i 

lekcje otwarte w kilku college’ach muzycznych m.in. w Daegu, Daejeon oraz 

Gimcheon.  

Na UMFC w Warszawie oprócz studentów fortepianu głównego od 10 lat 

prowadzę zajęcia fortepianu ogólnego ze studentami kierunków dyrygentura, 

kompozycja, teoria i rytmika. Praca ta sprawia mi ogromną satysfakcję. M am do 

czynienia z osobami o wysokiej inteligencji i wiedzy muzycznej, z którymi 

realizuję autorski program nauczania. Ważnym elementem zajęć jest improwizacja 

i czytanie a vista. W pracy pedagogicznej pomagają mi bardzo wiadomości 

zaczerpnięte z  fizjologii muzyki. Wiedza, z którą zetknęłam się w Szwajcarii, 

powoli przenika do szerszej świadomości także w naszym kraju. Jednym z jej 

aspektów jest profilaktyka zdrowia muzyków. Drugim – optymalizacja procesów 

uczenia, gry na instrumencie oraz przełożenia gestu na dźwięk. Pogłębiona wiedza 

o tym, że ciało grającego jest jego pierwszym instrumentem , nie jest zbyt 

popularna. Wykształcenie indywidualnego dźwięku jest naturalnym pragnieniem i 

dążeniem każdego wykonawcy. Gdzie indziej miałby ten indywidualny dźwięk 

mieć swe podłoże, jeżeli nie w naszym własnym ciele?  W ciele, które nie jest 

przecież mechaniczną konstrukcją, ale miejscem, w którym mieszczą się także 

nasze uczucia i emocje. Praca nad doskonaleniem techniki, praca nad dźwiękiem 

jest niemożliwa bez zauważenia tej oczywistej, a często pomijanej zależności. 

Ćwiczenie na instrumencie może być o wiele bardziej efektywne , jeżeli 

zdobędziemy pewne pojęcie o działaniu ciała w czasie gry, a także o procesach 

przebiegających w mózgu. Dzięki temu czas uczenia się – zapamiętywania i 

syntezy informacji – może znacznie się skrócić, a w niektórych przypadkach 

przebiegać nawet równolegle z przyswajaniem nowego materiału. Ćwiczenia, 

które wykonuję ze studentami , potwierdziły skuteczność stosowanych metod.  
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Pragnienie dzielenia się wiedzą z zakresu pedagogiki oraz fizjologii muzyki 

doprowadziło do zorganizowania kursu Talentwoche w Lucernie, Szwajcaria. 

Dzięki zaangażowaniu grupy 4 muzyków, do której należę , oraz pomocy 

finansowej stowarzyszenia Konservatoriumverein Luzern kurs odbędzie się w tym 

roku po raz piąty.  Do nadania kursowi niekonwencjonalnej formy (lekcje muzyki 

kameralnej, warsztaty teatralne etc.) zainspirowały mnie doświadczenia nabyte w 

czasie warsztatów muzycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, które go 

byłam wieloletnią stypendystką. Pomoc wybitnie uzdolnionej młodzieży uważam 

za obowiązek przynoszący mnóstwo radości. Regularnie prowadzę zajęcia podczas 

warsztatów muzycznych Krajowego Funduszu oraz wygłaszam wykłady dla 

młodych naukowców biorących corocznie udział w ogólnopolskim obozie 

Funduszu w Serocku. 

Szukanie niekonwencjonalnych sposobów popularyzowania muzyki oraz 

docierania do jak najszerszego grona odbiorców zaowocowało jeszcze innym 

przedsięwzięciem.  Od 2013 roku jestem opiekunem artystycznym cyklu Koncerty 

pod gwiazdami w Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie. Ideę cyklu charakteryzuje dobrze krótki tekst mojego autorstwa 

napisany specjalnie z okazji inauguracji sezonu koncertowego. „Przekona nie, że 

świat muzyki i świat gwiazd jest w swej najgłębszej istocie tożsamy, 

towarzyszyło człowiekowi od pradziejów. Podejmowane na przestrzeni wieków 

próby syntezy astronomii i muzyki miały na celu ukazanie tajemnicy 

Wszechświata. Z czasem zaciemniła się nasza świadomość «muzyczności» nieba i 

«niebiańskiego» pochodzenia muzyki. Nawiązanie do tej pitagorejsko -

hermetycznej idei jedności jest poszukiwaniem drogi do świata harmonii – 

Harmonii Sfer, która odzwierciedla się w prawach rządzących dźwiękami muzyki.  

«Ruchy ciał niebieskich są niczym innym jak pewną wieczystą polifonią, która 

dociera do nas nie przez słuch  lecz przez rozum» (Johannes Kepler)”. 

Pomysł połączenia tworzonych na żywo wizualizacji kosmosu  oraz muzyki 

wykonywanej na żywo zrodził się spontanicznie. Stworzenie cyklu Koncertów pod 

gwiazdami było wyzwaniem, którego podjęłam się z ochotą. Oprócz 

cotygodniowych koncertów muzyki klasycznej stopniowo wprowadzona została 

Orbita jazzu, której obecnym opiekunem jest dr Aldona Nawrocka , oraz od 2014 

roku Koncerty dla dzieci . Jestem współautorem scenariuszy do tego cyklu. O 

sukcesie przedsięwzięcia świadczy niesłabnące zainteresowanie słuchaczy oraz 
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ciągłe zapotrzebowanie rozbudowywania oferty programowej. Od baroku do 

współczesności, muzyka filmowa, minimal music, koncerty z elementami 

improwizacji, elektroniki, zespoły muzyczne o różnym składzie, projekty  

eksperymentalne, wieczory poetycko-muzyczne – cała ta różnorodność znalazła 

swoje miejsce pod kopułą Planetarium. Do udziału w koncertach chętnie 

zapraszam utalentowanych muzyków młodego pokolenia, ale gośćmi tej 

nietypowej sceny byli także znakomici artyści jak prof.  Szabolc Esztenyi i prof.  

Wiesław Komasa. 

Moje zainteresowania dzielę pomiędzy grę na fortepianie historycznym i 

współczesnym. Oprócz aktywności solowej dużą część czasu poświęcam muzyce 

kameralnej w przekonaniu, że należy ona do największych przywilejów pianisty. 

Muzyka kameralna stanowiła zawsze ważny element mojej działalności 

koncertowej. Pracując pod kierunkiem Guarneri Trio Prague , zdobyłam 

kilkakrotnie laury konkursowe wraz z zespołem Lucerne Piano Trio  (między 

innymi II nagrodę i nagrodę specjalną  za najlepsze wykonanie Tria L.  van 

Beethovena na międzynarodowym konkursie L.  van Beethovena Hradec, Czechy). 

Współpracowałam  z wieloma zespołami, m.in. Goldberg Trio, I Solisti di 

Varsavia oraz solistami: Markiem Jerie, Leą  Boesch, Januszem Wawrowskim oraz 

Marcinem Zdunkiem.  

Od 2012 roku występowałam wielokrotnie w Polsce , Niemczech i 

Szwajcarii z tenorem José Pizarro, wykonując cykle Pieśni Roberta Schumanna i 

Hugo Wolfa (między innymi w Filharmonii w Gorzowie Wlkp. , Stadtcasino Basel, 

Szwajcaria). Realizowanie partii fortepianu na instrumencie historycznym było 

dla mnie szczególnie pięknym przeżyciem. Od 2013 roku występuję także w 

duecie z wyróżniającą się  pianistką młodego pokolenia Moniką  Quinn. 

Uczestniczyłyśmy w prestiżowym cyklu koncertów prowadzonym przez UMFC 

Środa na Okólniku, gościłyśmy w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w 

Centrum Muzyki Współczesnej w Lusławicach. Szerokie zainteresowania 

repertuarowe oraz ciekawość powodują , że chętnie wykonuję muzykę najnowszą. 

Mam na swoim koncie wiele prawykonań utworów Mariana Sawy, Aldony 

Nawrockiej i Marty Ptaszyńskiej. W 2011 roku na Zamku Królewskim w 

Warszawie wykonałam dedykowany mnie i Agacie Igras (flet) utwór Marty 

Ptaszyńskiej Red Rays, który powstał z okazji obchodów roku Marii Cur ie-

Skłodowskiej. W większym składzie  (Gabryś & Quinn Piano Duo i dwa zestawy 
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perkusji) wystąpiłam w styczniu 2015 roku w UMFC wykonując Makrokosmos III 

Georga Crumba. W najbliższym czasie ukaże się płyta z utworami Mariana Sawy 

na skrzypce i fortepian. Zarejestrowane na niej wraz ze skrzypaczką Jolantą 

Sosnowską Sonata oraz Hommage à Szymanowski nie doczekały się wykonania za 

życia kompozytora.  

Od chwili otrzymania tytułu doktora w 2011 roku wykonałam 65 recitali z 

utworami Fryderyka Chopina w Warszawie (pod Pomnikiem Chopina w 

Łazienkach Królewskich, w Pałacu na Wodzie, sali koncertowej PWM, Galerii 

Porczyńskich, Pałacu Staszica PAN, Ogrodzie Botanicznym PAN, sali 

koncertowej NIFC), Żelazowej Woli i Brochowie. W 2013 roku wzięłam udział w 

Festiwalu Gorzkie żale w Warszawie, wykonując fragment monumentalnego cyklu 

Oliviera Messiaena Vingt regards sur l’enfant – Jesus. W 2014 roku gościłam na 

festiwalu Mendelssohnwoche w Wengen, Szwajcaria.  

Po otrzymaniu I nagrody w Międzynarodowym Konkursie na Fortepianie 

Historycznym „Chopin Golden Ring” w Słowenii w 2012 roku zostałam 

zaproszona do udziału w cyklu recitali podczas festiwalu muzyki dawnej Early 

Music Festival SVIQC w Słowenii w 2014 roku. Było to szczególnym przeżyciem , 

ponieważ sprowadzony dla mnie fortepian Streicher z 1836 roku podróżował 

razem ze mną z miasta do miasta. Koncerty na zamku w Mariborze oraz Rogaska 

Slatina były transmitowane na żywo w Słoweńskim Radiu. Dwukrotnie 

uczestniczyłam w pracach jury międzynarodowych konkursów pianistycznych . W 

2010 roku podczas konkursu F. Chopina w Mariańskich Łaźniach, Czechy , oraz w 

2012 roku w konkursie RAHN Musikwettbewerb w Zurichu, Szwajcaria. 

Z nagranych przeze mnie płyt  CD ukazały się dwie moje płyty solowe. 

Płyta CD „CHOPIN PIANO WORKS”  została wydana przez wytwórnię Arco Diva 

w Pradze w 2011 roku. W 2015 roku niemiecka wytwórnia Ars Produktion wydała 

moją płytę CD zrealizowaną na fortepianie historycznym  „LATE PIANO 

WORKS” z utworami F. Schuberta, F. Chopina i J. Brahmsa. Na płycie  tej 

znalazły się późne kompozycje trzech wielkich romantyków.  

Płyta CD z utworami F. Schuberta, J. Brahmsa, F. Chopina stanowi w 

moich staraniach habilitacyjnych oryginalne osiągniecie artystyczne w 

rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (art.16 ust.2 z 

14 marca 2003 roku), oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk i (Dz.U.nr 65 

ust. 595 ze zm.).  
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Schubert, stojący na początku rozkwitu nowej estetyki, i Brahms w 

przedostatnim cyklu Intermezzi, znajdują się na dwóch biegunach romantyzmu. 

Dzieli ich nie tylko sześćdziesiąt lat historii muzyki, ale też odciskający głębokie 

piętno czas wielkich przemian społecznych i świadomościowych. W chwili 

artystycznej dojrzałości , w przeczuciu zbliżającej się śmierci , odkrywamy w 

ostatnich kompozycjach wielkich twórców pewne pokrewieństwa. Refleksyjność, 

szczególny nastrój, efekty światłocienia objawiające się w kontrastach tonacji, 

trybu dur-moll, dynamiki przenikają późne dzieła znajdujące się jakby na progu 

innego świata. Instrumentalne, kameralne formy pozwalają kompozytorom na 

bardzo osobisty, intymny charakter wypowiedzi, muzycznej ekspresji. F.  Schubert 

planował skomponowanie kolejnego , po opusie 90 i 142, cyklu 4 impromptus. 

Śmierć nie pozwoliła mu na dokończenie tego przedsięwzięcia. Trzy utwory 

noszące datę maj 1828 roku ukazały się czterdzieści lat później jak o 3 

Klavierstücke op. posth. D 946. Schubertowskie Klavierstücke pełne są 

dramatyzmu, zaczerpniętego jakby z ukończonej kilka miesięcy wcześniej 

Winterreise oraz śpiewnych , „niekończących się” tematów. Elementy pieśni, 

wszechobecne w muzyce Schuberta, kształtują także i w tym przypadku narrację 

oraz fakturę. Już w początkowym fragmencie pierwszego Impromptu es-moll, 

kompozytor moduluje: es-moll/Es-dur/H-dur. Takie „szokujące” zestawienia 

znajdziemy także w dalszym przebiegu cyklu. Zabieg ten skutkuje wrażeniem 

„przechodzenia w inną rzeczywistość”. Działanie nieoczekiwanej modulacji, 

przeprowadzonej na bardzo krótkim odcinku , wzmocnione „zderzeniem” 

kontrastujących pod względem wyrazu części utworu jest bardzo sugestywnym 

zabiegiem kompozytorskim powodującym zatrzymanie płynności przebiegu 

czasowego. Utrzymanie napięcia , scalenie wewnętrzne takich fragmentów oraz 

wyczucie czasu stanowią wyzwanie dla pianisty.  

Na instrumencie historycznym utwory Schuberta  zyskują szczególny urok. 

Do nagrania płyty CD wybór instrumentu o 46 lat starszego niż chwila powstania 

Impromptus jest zabiegiem celowym. Tak właśnie słyszał je Johannes Brahms – 

ich pierwszy redaktor i wydawca.  

Fortepian Blüthner z 1874 roku, bohater płyty , należy do kolekcji 

fortepianów historycznych Georga Senna , Bazylea. Idealnie nadaje się do 

ukazania pełni brzmienia bogatej faktury kompozycji J. Brahmsa. Długi, ciepły i 
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zarazem klarowny dźwięk umożliwia uwypuklenie fragmentów polifonicznych. 

Pięknie brzmiący rejestr basowy zmusza do zweryfikowania proporcji między 

głosami oraz czasu trwania dźwięku. Konieczne  jest dosłuchanie długich 

wybrzmień, opieranie linii melodycznej na harmonii pełnej alikwotów. Głos 

sopranowy nigdy nie jest krzykliwy, pod warunkiem kontroli szybkości palca 

uderzającego w klawisz. Zbyt szybki lub mało elastyczny ruch powoduje ostrość 

dźwięku, uniemożliwia grę legato. Fortepian historyczny jest muzycznym 

partnerem. Im lepiej staramy się go zrozumieć, im lepiej go traktujemy , tym 

więcej piękna nam oddaje. Precyzji, klarowności artykulacji oraz potęgi brzmienia 

nie uda się na nim wymusić agresją. Ale dzięki nawiązaniu dialogu z 

instrumentem udaje się czasem nawiązać także dialog z kompozytorem. W taki 

właśnie sposób, z jak największą dbałością o wydobycie z instrumentu śpiewności 

i głębi, starałam się interpretować Klavierstücke op. 118 J. Brahmsa, jego 

przedostatni cykl na fortepian solo. O nowatorstwie tych kompozycji: Intermezzo 

a-moll, Intermezzo A-dur, Ballada g-moll, Intermezzo f-moll, Romanza F-dur, 

Intermezzo es-moll, wypowiedział się trafnie muzykolog Philipp Spitta w liście z 

1893 roku do autora cyklu, opisując jego Klavierstücke jako całkowicie różne od 

innych, znanych mu kompozycji fortepianowych, posiadające największe 

bogactwo i głębię. Trudno nie zgodzić się z tą opinią.  

Na płycie z późnymi dziełami kompozytorów romantycznych nie mogło 

zabraknąć utworów F. Chopina. W ostatnich latach życia Chopin skomponował 

zaledwie kilka utworów. Na płycie znalazły się trzy ostatnie mazurki 

zamieszczone w op. 67 i op. 68. Mazurki  – jak pamiętnik Chopina – towarzyszyły 

mu przez całe życie, były niewątpliwie najbliższą, najbardziej osobistą formą dla 

jego muzycznej wypowiedzi. Przeplatają  się w nich, jak w życiu , radość i łzy, 

wspomnienia szczęśliwych chwil, ojczystej mowy, nadzieja, tęsknota i 

nieprzetłumaczalny na żaden inny język „żal”, o którego ist ocie tak pięknie pisał 

Heinrich Heine. Ostatni Mazurek f-moll op. 68 nr 4  postanowiłam zakończyć w 

miejscu, gdzie urywa się rękopis. Przerwana na dominancie fraza przeradza się w 

moim odczuciu w autentyczne doświadczenie wszechogarniającej ciszy. Jest 

symbolicznym znakiem zapytania, który nikogo nie pozostawia obojętnym. 

Później mogło zabrzmieć jedynie Largo – dawna harmonizacja pieśni Boże, coś 

Polskę, które w kontekście przesłania  tej płyty pełni rolę „pieśni pogrzebowej”. 

Muzykolodzy od chwili odnalezienia rękopisu do dnia dzisiejszego nie są zgodni , 
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co do momentu powstania tego utworu. Przy tworzeniu koncepcji płyty  CD, fakt 

ten miał dla mnie drugorzędne znaczenie.  

 

*** 

 

W zawodzie muzyka najbardziej cenię sobie możliwość stałego obcowania 

ze sztuką. Z jednej strony kontakt ze słuchaczami w czasie koncertu, wspólne 

muzykowanie w zespole kameralnym, z drugiej pedagogika - obie te dziedziny 

przenikają się i wzajemnie uzupełniają. Obie wymagają ciągłego doskonalenia. 

Tak rozumiem rolę pedagoga. Nauczanie to  nie tylko przekazywanie wiedzy, 

wiadomości i doświadczenia, ale kreatywne rozwijanie i kształtowanie pasji. 

Pasji, która jest istotą uprawiania sztuki.  

 

                                                 

 


