
 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 
20 lutego 2017, poniedziałek, godz. 1900 

ff 
 

Koncert Katedry Fortepianu 
z cyklu POLSKA MUZYKA FORTEPIANOWA 

 

TWÓRCZOŚĆ 
SŁAWNYCH 

WIRTUOZÓW 
 

 

Ignacy Jan Paderewski 
i Juliusz Zarębski 

 
Opieka artystyczna, wprowadzenie: 

prof. Maria Szraiber 



Program  

 
prof. MARIA SZRAIBER wprowadzenie 

 

     

 
JULIUSZ ZARĘBSKI (1854–1885) 

Les roses et les épines / Róże i ciernie op. 13 (wyd. Moguncja 1883) 
 

3. Andante con moto 

4. Allegro molto (quasi Presto) 

5. Allegro moderato 
 

nagranie płytowe RYSZARDA BAKSTA 
Polskie Nagrania nr XL0255 (1964) 

 
 

Berceuse / Kołysanka As-dur op. 22 (wyd. Lipsk 1884) 
 

Tarantelle / Tarantela a-moll op. 25 (wyd. Lipsk? 1885) 
 

PIOTR PRUSACZYK fortepian 

klasa dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC 



Grande polonaise / Polonez Fis-dur op. 6 (wyd. Berlin 1881) 
 

HIKARI SHIGEYAMA fortepian 

klasa prof. Bronisławy Kawalla 

 
 

Przerwa 
 
 

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860–1941) 

Variations et fugue sur un thème original / Wariacje i Fuga a-moll op. 11 
(1882/1883, 1884) 
 

DAGMARA CZAJKA fortepian 

klasa prof. dra hab. Jerzego Sterczyńskiego 

 
Introduction et toccata / Introdukcja i Toccata op. 6 (1881/1882) 
 

MASUMI HAKAMATA fortepian 

klasa prof. Marii Szraiber 

 
 
Mazurek B-dur op. 9 nr 4 (1884) 
 

Thème varie / Wariacje A-dur op. 16 nr 3 (11885–1887) 
 

PIOTR WOŹNIAK fortepian 

klasa prof. zw. Ewy Pobłockiej 

 
 
Menuet G-dur op. 14 nr 1 (1886) 
 

Légende n°1 / I Legenda As-dur op. 16 nr 1 (1886 lub 1888) 
 

Polonez H-dur op. 9 nr 6 (1884) 
 

TOMASZ ZAJĄC fortepian 

klasa prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj 



Omówienie 
 

Dzisiejszy koncert, z programem złożonym z atrakcyjnych utworów Paderewskiego 
i Zarębskiego, ma szczególny wymiar historyczny. Chodzi o historię pianistyki, której obaj 
kompozytorzy są wybitnymi przedstawicielami. Upowszechnienie fortepianu i stały rozwój 
jego możliwości w toku XIX wieku zaowocowało z jednej strony powstaniem ogromnej 
literatury fortepianowej, a z drugiej pojawieniem się znacznej liczby wirtuozów tego 
instrumentu. Wśród najwspanialszych są polscy pianiści, których sztuka znana jest 
w całym świecie. Wiek XIX, fortepian, Polska – to hasła prowadzące wprost do Chopina, 
genialnego kompozytora, ale także niezrównanego pianisty, którego działalność bardzo 
silnie wpłynęła na pojawienie się w II połowie wieku międzynarodowej plejady wirtuozów 
fortepianu. 
 

Jednak również przed Chopinem, a także równolegle z nim działali na europejskich 
estradach polscy pianiści, powszechnie podziwiani za swoją sztukę. Trzeba tu wymienić 
nazwiska Marii Szymanowskiej, urodzonej w 1789 roku, Edwarda Wolffa (ur. 1816), 
Antoniego Kątskiego (ur. 1817). Później urodzili się Józef Wieniawski (1837) i Karol 
Tausig (1841). Już po śmierci Chopina, w 1854 roku, przyszedł na świat Juliusz Zarębski, 
w 1860 Ignacy Jan Paderewski. Długie życie Paderewskiego (zmarł w 1941 roku) 
pozwoliło mu utrwalić swoją sztukę, umożliwiając kontakt z nią kolejnym pokoleniom. 
Dotyczy to także urodzonego w 1851 roku Aleksandra Michałowskiego, świetnego pia-
nisty i wybitnego nauczyciela pianistów, któremu dane było żyć 87 lat, oraz wielkiego 
Teodora Leszetyckiego, żyjącego w latach 1830–1915, który również pozostawił pewną 
liczbę nagrań. Wszyscy pozostali pianiści, których wymieniłam poprzednio, takiej szansy 
nie mieli. Dotyczy to także Juliusza Zarębskiego, który zmarł w 1885 roku, w wieku 31 lat, 
nie doczekawszy pojawienia się technicznych możliwości utrwalania dźwięku. Stąd 
wiedza o sztuce tych pianistów pochodzi jedynie z źródeł pisanych. 
 

W ostatnich dekadach XIX wieku urodziło się wielu wirtuozów fortepianu, którzy stali się 
legendami światowej pianistyki, wśród nich Polacy, m.in. Ignacy Friedman i Józef 
Hofmann, obecni na światowych estradach w I połowie XX wieku. Historia pianistyki 
polskiej wzbogaciła się więc o kolejne rozdziały. Wzbogacała się nieprzerwanie w ciągu 
całego XX wieku, a za sprawą wielu utalentowanych współczesnych polskich artystów, 
na naszych oczach toczy się nadal. 
 

Analiza zarysowanego tu rozwoju pianistyki polskiej, związanej silnie z pianistyką 
europejską i światową – pozwala zauważyć zmiany, które zaszły w tym długim okresie. 
Dotyczą one wielu aspektów. Chciałabym skupić się na charakterystyce wirtuoza, która 
ewoluowała w toku wielu dziesięcioleci, aby współcześnie sprowadzić jego działalność 
głównie do intensywnej aktywności koncertowej i nagraniowej. W wielu przypadkach 
dochodzi do tego praca jurora w licznych obecnie konkursach pianistycznych oraz 
czasem także działalność pedagogiczna. 



Tymczasem wirtuozi XIX i początku XX wieku z zasady również k o m p o n o w a l i, 
realizując swoją wizję misji muzyka, działającego zarówno na polu interpretacji dzieła, jak 
i jego tworzenia. Blask ich koncertowych dokonań często przesłaniał dorobek kompo-
zytorski, który w ogromnej większości przypadków został częściowo lub całkowicie 
zapomniany. Jego wartość artystyczna jest różna i stanowi pochodną kompozytorskiego 
potencjału wirtuozów-twórców. Nie ma jednak wątpliwości, że niemała część ich spuś-
cizny kompozytorskiej warta jest przypomnienia i zaprezentowania publiczności. 
 

Dzisiejszy wieczór stanowi sygnał tej idei. Mało znana twórczość Juliusza Zarębskiego 
w pełni zasługuje na estradową prezentację i wierzę, że wykonawcy koncertu to udo-
wodnią. Twórczość Ignacego Jana Paderewskiego jest lepiej znana, choć dotyczy to 
raczej fragmentów jego dzieła. Przypadek Paderewskiego jest zresztą szczególny w kon-
tekście poprzedniego wywodu. Artysta w pierwszej kolejności bowiem zdobył renomę 
jako kompozytor i dopiero w wieku 24 lat postanowił rozpocząć regularne studia pia-
nistyczne pod kierunkiem Mistrza Teodora Leszetyckiego, które zaprowadziły go na naj-
większe estrady cywilizowanego świata i zapewniły niewyobrażalną sławę pianisty- 
-wirtuoza. Przebogata biografia Paderewskiego, jego wszechstronna działalność, także 
ogromne zasługi dla państwa polskiego są ogólnie znane, nie będę ich więc przytaczać. 
Warto jednak zauważyć, że intensywność jego wielorakiej aktywności niewątpliwie 
ograniczała utalentowanemu twórcy zdolność skoncentrowania się na komponowaniu. 
Mimo to, jego dorobek kompozytorski jest znaczny, różnorodny i wartościowy. 
 

Juliusz Zarębski studiował jednocześnie fortepian i kompozycję, zyskując uznanie dla 
swego wyjątkowego talentu w obu dziedzinach, czego wyrazem były świetne dyplomy 
uczelni wiedeńskiej i petersburskiej. Urzekła go jednak kariera pianisty i kompozycją zajął 
się bardziej intensywnie w późniejszym okresie życia. Krótka, bo tylko trzydziesto-
jednoletnia biografia pianisty i kompozytora jest bogata i zawiera wiele interesujących 
elementów. Po uzyskaniu dyplomów w Wiedniu i Petersburgu, dwudziestoletni artysta 
rozpoczął studia w Rzymie pod kierunkiem wielkiego Franciszka Liszta. W uznaniu dla 
niezwykłego talentu ucznia Mistrz nie tylko intensywnie kształcił jego artystyczną oso-
bowość, ale również obdarzył autentyczną przyjaźnią, która przetrwała wiele lat. Nie-
wątpliwy szacunek współczesnych dla kompozytorskiego dorobku artysty nie zmieniał 
faktu, że za życia był przede wszystkim ceniony jako niezrównany wirtuoz fortepianu, 
występujący na wielu europejskich estradach. Skalę tego wirtuozostwa uzmysławia jego 
działalność koncertowa na dwuklawiaturowym fortepianie, stworzonym przez braci Man-
geot, francuskich konstruktorów fortepianów, którzy po udanym paryskim debiucie kon-
certowym Zarębskiego w 1877 roku zwrócili się do niego z propozycją rozpropagowania 
ich wynalazku. Pianista nie tylko w krótkim czasie opanował grę na dwuklawiaturowym 
fortepianie, ale także stworzył repertuar koncertowy na ten instrument. Odniósł ogromny 
sukces, instrument pod jego palcami wzbudzał powszechny entuzjazm. Gra na nim 
wymagała jednak niezwykłych umiejętności. Druga klawiatura bowiem, z odrębnym pud-
łem rezonansowym, naciągiem strun, młotkami i pedałami – była umieszczona nieco 



ponad pierwszą i miała odwrócony porządek klawiszy w stosunku do niżej położonej 
klawiatury, co pozwalało odpowiednio dużej dłoni grać jednocześnie na obu klawiaturach, 
wykonując bez trudu np. dalekie skoki. Skala potrzebnych wykonawcy umiejętności 
przekraczała więc znacznie standardowy zasób środków pianistycznych. To prawdopo-
dobnie stanowiło przyczynę stopniowego z czasem zmniejszania się zainteresowania 
tym fascynującym wynalazkiem. 
 

Powszechne uznanie dla artysty-wirtuoza zaowocowało profesurą w Konserwatorium 
w Brukseli, gdzie Juliusz Zarębski rozpoczął działalność pedagogiczną w 1880 roku 
i kontynuował do końca swego krótkiego życia. Ograniczony czas działalności artysty, 
wypełniony intensywną aktywnością koncertującego wirtuoza, także pedagoga, nie 
pozwolił na pełne wykorzystanie znaczącego potencjału kompozytorskiego, tak wysoko 
ocenianego przecież przez Liszta. Niemniej artysta pozostawił około 50 dzieł, prawie 
wyłącznie na fortepian. Nawiązując w swej twórczości do Chopina i Liszta, zwracał się 
jednocześnie ku przyszłości. Dowodzi tego oryginalna struktura harmoniczna jego kom-
pozycji i osiągnięcia w zakresie kolorystyki dźwiękowej. Z 1885 roku pochodzi najdojrzal-
sze jego dzieło – Kwintet fortepianowy g-moll, którego walory pozwalają przypuszczać, 
jak wspaniale mógłby rozwinąć się talent kompozytora w przyszłości, która nie została 
mu dana. 
 

Utwory Zarębskiego wypełnią pierwszą część koncertu. Na początku zabrzmią trzy 
ostatnie części jednego z jego najciekawszych utworów fortepianowych, zatytułowanego 
Róże i ciernie. Przedstawimy go dziś w nagraniu płytowym Ryszarda Baksta, świetnego 
polskiego pianisty, zmarłego w 1999 roku. Następnie, już w żywym wykonaniu, usły-
szymy dwie atrakcyjne miniatury, a na zakończenie zabrzmi wspaniały, monumentalny 
Polonez Fis-dur, uważany za najlepszy polski polonez fortepianowy, skomponowany po 
Chopinie. 
 

Twórczość Ignacego Jana Paderewskiego będą reprezentowały dwa cykle Wariacji, 
Introdukcja i Toccata oraz szereg atrakcyjnych mniejszych kompozycji, w tym słynny 
Menuet G-dur oraz jeszcze jeden Polonez, który zakończy koncert. Wszystkie utwory 
pochodzą z lat osiemdziesiątych XIX wieku, gdy autor był jeszcze raczej kompozytorem, 
niż pianistą, przed gwałtownym rozwojem jego kariery koncertującego wirtuoza. Wielo-
rakie i najwyższej próby talenty fenomenalnego artysty, jego walory intelektualne i nie-
zwykła osobowość spowodowały, że swoim czasem musiał obdzielić wiele istotnych, 
różnorodnych zadań. Wbrew tym okolicznościom zdołał stworzyć jeszcze niemałą liczbę 
dzieł, które wzbogaciły polską kulturę muzyczną. 
 

Posłuchajmy więc muzyki skomponowanej przez dwóch najwyższej klasy wirtuozów, 
którym intensywna kariera wykonawcza nie przeszkodziła wykorzystać wartościowego 
potencjału twórczego. 

prof. Maria Szraiber 



realizacja nagrania 

Przemysław Kunda 
Julia Wesołek 
 

opieka dydaktyczna 

as. Małgorzata Szymańska 



 

  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

LUTY 
 

22 

 

Środa, godz. 1200 
 

ŚWIĘTO UCZELNI 
 

Część artystyczna: 
Adam Mikołaj Goździewski fortepian 
 

22 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT SYMFONICZNY 
 

RAVEL PIANO DUO: 
Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska fortepian 

Orkiestra Symfoniczna UMFC 
MASSIMILIANO CALDI dyrygent 
 

26 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

GITARA SOLO I KAMERALNIE 
Romuald Truskolaski in memoriam 
 

Wojciech Chomicz, Ksawery Jastrzębski, Szymon Kałuża, 
Damian Kuśmierczyk, Wiktor Molęda, Daniel Peszko, Piotr Przedbora, 
Mikołaj Szenfeld, Szymon Tobiasz, Emilia Wiązowska gitary, 

Mateusz Kwiek klarnet, DUET GITAROWY: Robert Guzik, Adam Woch (gościnnie) 
 

27 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

MUZYCZNE SPOTKANIA: 
Warszawa – Detmold 
 

Koncert w wykonaniu studentów Hochschule für Musik Detmold: 
 

András Györi obój, Raphaela Jend róg, 

Jasper Sommer skrzypce, Indre Zelenyte altówka, Yerin Lee wiolonczela, Yilei Han fortepian,  
 

oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina: 
 

Bartłomiej Słojewski klarnet, Marcin Orliński fagot, Roksana Kwaśnikowska skrzypce, 

Natalia Reichert altówka, Adam Mazurek wiolonczela, Edwin Szwajkowski fortepian 
 

 

Środa na Okólniku → bilety po 15 zł (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty niedzielne i poniedziałkowe → bezpłatne karty wstępu 
Dystrybucja: najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym w Chopin University Press w holu uczelni, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-19.00 i na godzinę przed koncertem niedzielnym 
Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w 
Kielcach. 
Tam w 
wieku 6 
lat 
rozpoczął 

http://www.umfc.bilety24.pl/
mailto:bk@chopin.edu.pl

