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Urodziny Chopina obchodzimy w tym roku hucznie i długo – 200. rocznica  
zobowiązuje. Nic więc dziwnego, że między 22 lutego a 1 marca czuliśmy się  
w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina jak w oku cyklonu, a to za  
sprawą Festiwalu Koncertów Urodzinowych, których organizatorem był Instytut,  
III Międzynarodowego Kongresu Chopinologicznego, odbioru budynku Centrum 
Chopinowskiego i przeprowadzki do nowej siedziby. Kulminacją tych szalonych  
dni stał się oczywiście moment najbardziej wyczekiwany: poprzedzony długą  
i niezwykle intensywną pracą całego zespołu dzień otwarcia Muzeum Chopina. 
W te najdłuższe urodziny Chopina wydaliśmy też „zerowy” numer Magazynu Chopin, 
który towarzyszył jubileuszowym wydarzeniom, a od dziś – jako miesięcznik  
– trafiać będzie do Czytelników w całej Polsce. Chcemy informować Państwa 
o wszystkim, co ważnego w Roku Chopinowskim dzieje się w kraju i na świecie. 
O działaniach i planach Instytutu, ale także o tych przedsięwzięciach, którym  
patronujemy. Magazyn ukazuje się jako bezpłatny dodatek do tygodnika Polityka, 
 jest też dostępny na naszej stronie internetowej www.magazynchopin.pl  
w formie elektronicznej. 
Równo 1 marca Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przeprowadził się  
do nowej siedziby – Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka, mieszczącego się  
tuż obok Pałacu Ostrogskich, czyli naszego nowego Muzeum Chopina.  
Można by rzecz zbagatelizować, uznając, że to co najwyżej powód do satysfakcji 
dla wąskiego grona pracowników Instytutu. Nic bardziej mylnego! Po pierwsze 
Centrum Chopinowskie to miejsce, gdzie oprócz chopinowskich instytutcji działają 
ogólnodostępne: księgarnia, centrum prasowe, kawiarnia, restauracja, a niebawem 
– po przeniesieniu zbiorów - zostanie otwarta czytelnia z biblioteką i fonoteką.  
Po drugie, to moment symboliczny: znaleźliśmy się w centrum chopinowskich  
wydarzeń nie tylko za sprawą nowej siedziby, ale także nowych wartości, jakie  
pojawiają się w naszym działaniu. Jedną z nowości jest ten oto Magazyn Chopin  
nr 1/2010 – miesięcznik muzyczny. Ma on wypełniać lukę na polskim rynku  
prasowym, gdzie w miejscu gazety muzycznej adresowanej do szerokiego grona 
zainteresowanych muzyką poważną, koncertami i fonografią ziała od wielu lat pusta 
dziura. Ramy Magazynu są zbyt szczupłe, by pomieścić w nim wszystko, o czym 
chcielibyśmy napisać, dlatego rozszerzone informacje i artykuły odnajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej www.chopin.nifc.pl. Zapraszam do jej odwiedzania! 
Tu bowiem dokonała się kolejna rewolucyjna przemiana: strona Instytutu to teraz 
prawdziwy portal chopinowski, gdzie można znaleźć najbardziej kompetentny  
i najbogatszy zasób wiedzy o Chopinie, wraz z jego listami i szczegółowym  
kalendarium biograficznym, od niedawna wzbogacony o pełną kolekcję  
The Real Chopin, dostępną on-line – i to całkowicie za darmo. Nauczyciele znajdą  
tu gotowe scenriusze lekcji wraz z ikonografią i przykładami muzycznymi.  
Koniecznie trzeba odwiedzić Magazyn Chopin on-line: zachęcam do dyskutowania, 
recenzowania, toczenia sporów – to forum dla prawdziwych chopinofanów.
Oprócz tego na stronę Instytutu warto zaglądać dla rejestrowanych  
przez nas koncertów – na poczatek jubileuszowej gali, którą 1 marca  
zorganizowaliśmy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. A stąd już tylko  
krok do Radia Chopin, które chcę, by powstało jeszcze w tym roku na bazie  
zasobów audiowizualnych Instytutu – tych istniejących i powstających. 
Bądźmy razem – z Chopinem w centrum.
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Andrzej Sułek 
Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 
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24.02 | Docierał do sedna poszczególnych nut. 
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25.02 | Trzy spotkania. Garrick Ohlsson

26.02 | Różne brzmienia, myśli i emocje. Kevin Kenner, 
 Nelson Goerner, Janusz Olejniczak

27.02 | Dwa koncerty, dwa światy. 
 Nikolai Demidenko, Evgeny Kissin

28.02 | Zdziwienie. Daniel Barenboim 

1.03 | Inteligencja i muzykalność.  
 Leif Ove Andsnes
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kRzysztOf kOmaRnicki: Zamek Ostrogskich, 
czy Pałac?

alicja knast: Utarło się mówić „Zamek” 
i nie sądzę, abyśmy to zmieniali, ale można 
mówić o Pałacu Ostrogskich. 
kk: Jak się zmieniło wnętrze po remoncie?

ak: Nie jest na tyle przerobione, że stra-
ciło swój dawny charakter. Ale powiedzmy 
sobie szczerze: poziomy -1 i -2 były za-
walone gliną i piachem. Teraz jest takie 
przejście do piwnicy na poziomie zero – 
magia. Wchodzimy do pomieszczenia, któ-
re wygląda normalnie i przechodzimy do 
Hadesu, gdzie znajdziemy opowieść o pia-
nizmie Chopina. Mamy świadomość, że to 
kategoria sztuczna, bo w XIX wieku nikt 
nie rozróżniał: pianista czy kompozytor, 
ale stało się. Zrobiliśmy. I to jest właśnie 
gdzieś w dole, w głębi: rozdzielenie między 
głębią a światem zewnętrznym, wypięk-
nionym – to jest ta koncepcja, o którą nam 
chodziło. 

kk: Samo założenie ekspozycji stałej jest 
dziełem firmy z Mediolanu. Co Włosi mogą 
nam – i Chopinowi – zaoferować? 

ak: Jak się zajrzy do dokumentów kon-
kursowych, wszystko staje się jasne: jest 
w tym projekcie potencjał, kreatywność, 
która nie nagina tematu do możliwości, ale 
możliwości do tematu. Miałam szczęście 
i przywilej być współautorką założeń me-
rytorycznych konkursu, po czym byłam ju-
rorem i sprawozdawcą, czyli znam wszyst-
kie projekty. I ten absolutnie się wybijał, 
w optymalny sposób realizował wytyczne. 
Prosiliśmy o przygotowanie takiej ekspo-
zycji, która nie narusza tkanki zabytkowej 
Zamku Ostrogskich; prezentuje materiał 
o Chopinie w sposób wizualny, ale również 
audialny; jest przygotowana na różnych 
poziomach kompetencji oraz w różnych 
wersjach językowych. Wszyscy są mile 
widziani, dzieci i dorośli, zarówno muzy-
kolodzy jak i nastolatki. Słowem: wszystko 
dla wszystkich… Ale dzisiaj nikt nie chce 
mieć produktu masowego: jak coś jest 
dla wszystkich, to jest dla nikogo. Jak to 
zrobić, żeby spełnić cele kulturotwórcze, 
a do tego nie zniechęcać zwiedzających? 

Prosty sposób, najprostszy pod słońcem: 
pomyśleć o tym na etapie projektu.
Technologia znana, popularna jak agraf-
ka. To nic innego jak RFID (Radio Frequ-
ency Identity Card). Karta, która może być 
tak zakodowana, że wywołuje pewne tre-
ści w danej wersji językowej, na pewnym 
poziomie. To co mnie, jako osobie, która 
będzie zarządzać tym Muzeum, odpowia-
da, to możliwość wnikliwej obserwacji, 
jak poszczególne elementy ekspozycji się 
sprawdzają, co jest interesujące, do któ-
rego momentu ludzie dochodzą. Jak długo 
zostają przy pewnych treściach, które ele-
menty są naprawdę najczęściej eksploro-
wane, które są w ogóle porzucane. Tak że 
wbrew pozorom to jest największe novum 
tej ekspozycji: możliwość kontroli, jaki jest 
odbiór, bez konieczności dalszego wysił-
ku w postaci badań marketingowych czy 
kwestionariuszy. Trochę „Big Brother”, ale 
z drugiej strony nie czynimy tego, żeby zro-
bić krzywdę zwiedzającym, wręcz prze-
ciwnie, chcemy ekspozycję udoskonalać. 
Mogę poprawić literówkę, dołożyć zdanie, 
zmienić datę, to jest fantastyczne.

Muzeum 
 dla wszystkich

O atrakcjach, ofercie i koncepcji nowego 
Muzeum z Kurator Alicją Knast  
rozmawia Krzysztof Komarnicki.

pierwszego marca otwarto uroczyście kompleks budynków na Tamce,  
obejmujący nowe Centrum Chopinowskie oraz muzeum Fryderyka  
Chopina w wyremontowanym Zamku Ostrogskich.  
Dla zwiedzających Muzeum będzie dostępne po Świętach Wielkiejnocy.

alicja Knast  
Kurator Muzeum Fryderyka Chopina w NIFC
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kk: A jeśli zwiedzający dojdzie do wniosku, że pomylił się co do po-
ziomu?

ak: Może wrócić! Ten fakt powrotu jest dla nas ogromnie ważny.
kk: Parking?

ak: Trzeba będzie korzystać z parkingów miejskich. Jeżeli przy-
jedzie osoba niepełnosprawna, będzie mogła zaparkować, wejść 
od strony Tamki do Zamku od dołu i wjechać windą. Wszystko, 
co mogliśmy zrobić – zrobiliśmy. Natomiast ważne jest, żeby au-
tokary podjeżdżały od strony ulicy Okólnik, zostawiały zwiedza-
jących i odjeżdżały. Mamy bilety czasowe, nie powinno więc być 
sytuacji, w której na przykład przyjeżdża na raz 10 autokarów. 
W jednym momencie może być tylko stu zwiedzających na eks-
pozycji, bo inaczej cały system jest bez sensu: nie będzie działał 
gdy każdy będzie chciał coś uruchomić swoją kartą. Nie można 
mieć wtedy wokół siebie zwiedzających. To jest coś, na co zwra-
cam bardzo mocno uwagę. Dzisiaj nie lubimy tłoku, to naturalne. 
Dlatego odsunęliśmy potencjalnie „korkujące się” miejsca, takie 
jak kasa czy sklepik, poza ekspozycję, na zewnątrz. Jest zresz-
tą tyle miejsc, gdzie można kupić rzeczy związane z Chopinem, 
choćby w Centrum. To jest jak organizm – nie ma potrzeby się 
denerwować, że to musi być też w Muzeum. W sensie komunika-
cyjnym - w takim starym budynku, o trudnej infrastrukturze - to 
jest optymalne rozwiązanie.
kk: A co z niesłyszącymi i niedowidzącymi?

ak: Mamy ofertę i dla niesłyszących i dla niedowidzących. Jest 
to, nie chwaląc się, pewien sukces tego scenariusza i tej koncep-
cji, wysiłku, jaki podejmujemy. Mianowicie, dla niedosłyszących 
mamy większość komentarzy w formie również pisanej. Wszyst-
kie treści, cytaty, komentarze, są również w tej wersji. Jeśli cho-
dzi o osoby niedowidzące, to jesteśmy Muzeum, które eksponu-

je głównie obiekty papierowe. W związku z tym mamy pewien 
problem z założenia, jeśli chodzi o nadmierną liczbę luksów na 
ekspozycji. Musimy to ograniczać. Na taki obiekt może przypadać 
tylko 50 luksów. To niewiele – półmrok taki, jak pod stołem, albo 
i ciemniej. Do tego stosujemy rotację: częściowo eksponujemy 
oryginały, częściowo kopie, co oczywiście zaznaczamy. Tak, że to 
jest taki „nasz sposobik”. O wiele prościej jest w przypadku ob-
razów czy sztuki użytkowej. Ludzie chcą jednak widzieć  oryginał 
Chopina. I zobaczą.
kk: Czy osoby niedowidzące - a także, choć z innych powodów, 
dzieci - będą mogły czegoś dotknąć?

ak: Jest sporo wybiegów, które pozwalają nam na nieniszcze-
nie obiektu, ale stworzenie sytuacji, w której czegoś dotykamy.  
Na przykład, w salonie Mikołaja Chopina podchodzimy do pulpitu, 
na którym jest partytura. Tylko ona jest widoczna. Przeglądając 
ją sprawiamy, że pojawia się dźwięk i światło, zaczyna się projek-
cja. Inny przykład: w sali Kompozytor jest, jak my to nazywamy, 
„książka wirtualna”. Zwiedzający siada przy biurku, przed nim zu-
pełnie czysta książka. Przykłada swoją kartę RFID i naraz poja-
wia się pewna treść w tej książce. Są to informacje, pliki audio, ale 
też filmy. I naraz robi się C. S. Lewis, tajemnica pewnego rodzaju, 
tajemniczość szafy, przejścia… Dzieje się to wszystko w półmro-
ku, w takiej sali, w której opowiadamy o gatunkach, które two-
rzył Chopin, bardzo metodycznie i schematycznie, a na ścianie 
jest właśnie ten rękopis Chopina… Tak że my próbujemy trochę 
się bawić ze zwiedzającym: on siada i myśli, że teraz będzie coś 
czytał metodycznie – okazuje się, że nie! 
kk: Sala Koncertowa jest w piwnicy, w cegle. Jak będzie z akustyką?

ak: Oczywiście, do momentu, kiedy staną krzesła, kiedy wsta-
wimy fortepian, to będziemy wiedzieli, jaka jest akustyka tej sali. 

Salonik mikołaja Chopina. Gość Muzeum jest świadkiem kameralnego 
koncertu w głębi salonu.

Sala dla dzieci, przeznaczona do zajęć  
z najmłodszymi gośćmi Muzeum (4-9 lat)

Bilet do muzeum Fryderyka Chopina w formie kodowanej karty wykorzy-
stującej oparty o fale radiowe system RFID. W tle czytnik RFID: zbliżenie  
do niego karty uruchamia materiał multimedialny.

Sala poświęcona Żelazowej Woli i młodzieńczym peregrynacjom  
Fryderyka Chopina.
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Jeżeli będzie miała jakieś wady, to moim zdaniem należy przyjąć 
to z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, ta u góry też nie była 
idealna…
kk: …tam brakowało akustyki, a tu może być jej nadmiar.

ak: Właśnie. Ale tutaj nie ma nadmiaru akustyki, proszę się nie 
martwić. Na ścianach jest bruk drewniany, zmiękczający te mury, 
do tego jest specjalnie zaprojektowany ekran akustyczny nad sce-
ną, który jest dodatkowo bardzo ciekawym elementem wystroju. 
Sala nie jest duża, kubaturą nie różni się od dawnej, w której teraz 
będzie ekspozycja. Dawna sala koncertowa wygląda przepięknie 
– odnowione sztukaterie, pościągane farby, które tam były napać-
kane od lat… Zachęcam!
kk: Będzie można wynająć salę koncertową?

ak: Tak. Takie jest zapotrzebowanie i od tego nie możemy odejść. 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, jak również samo miejsce, 
przyzwyczaiły do pewnych działań marketingowych – koncert 
jest jednym z nich. Sala Koncertowa nie jest częścią ekspozycji, 
w związku z czym można tam organizować spotkania i koncerty 
bez szkody dla zwiedzania. 
kk: Jak wyciągnąć ludzi z domu? Jak multimedia mają przyciągnąć 
publiczność, jeśli multimedia ludzie mają w domu, w Internecie? 

ak: Dzisiaj docieranie do publiczności polega de facto na odpo-
wiadaniu na potrzeby odbiorcy. Nie chcemy traktować naszych 
zwiedzających w sposób masowy, chcemy traktowania indywi-
dualnego we wszystkich wymiarach. Jeżeli cokolwiek możemy 
zrobić to zapraszać, spotykać się, być obecnym, przekonywać, 
zarażać jakąś wizją. Po prostu skroić zaproszenie do potrzeb na-
szych gości.
kk: Pani osobisty wybór najdziwniejszych, najzabawniejszych, 
najcenniejszych eksponatów?

ak: Zabalsamowany pukiel włosów Chopina. Oryginał maski 
pośmiertnej, którą zdjął Clésinger – nie ta późniejsza, uładzona 
wersja, ale ta prawdziwa, przerażająca! Poza tym spinki, fajka, 
rzeczy osobiste i oczywiście – fortepian z Placu Vendôme. 
kk: Czy trzeba do Chopina przekonywać?

ak: Do Chopina? Nie. Ale do formy, w jakiej się o nim opowiada, 
już tak.
kk: A czy można przekarmić Chopinem?

ak: Można! O przesyt się boję… 
kk: To jak nie przekarmić Chopinem?

ak: Robić swoje. Rok Chopinowski się skończy, a Muzeum zosta-
nie.

m u z e u m  c h O p i n a

Stanowisko odsłuchowe przy jednej z gablot prezentujących europejskie 
podróże Fryderyka Chopina.

Fragment ekspozycji Salonu Fryderyka Chopina w Paryżu.  
Na środku fortepian firmy Ignace Pleyel, instrument należący  
do kompozytora w ostatnich miesiącach jego życia.

Na uroczystości otwarcia nowej ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina,  
1 marca 2010 r., byli: Lech Kaczyński prezydent rp, Bogdan Zdrojewski  
minister kultury i dziedzictwa narodowego, Maria Kaczyńska pierwsza dama,  
Waldemar Dąbrowski przewodniczący komitetu obchodów chopin 2010,  
Alicja Knast kurator muzeum Fryderyka chopina, Ico Migliore autor projektu 
ekspozycji muzeum, Andrzej Sułek dyrektor niFc.

Rezerwacja biletów do muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie  
na www.pl.chopin.nifc.pl/museum/bilety/rezerwacja

Wnętrze dawnej sali koncertowej, która dziś mieści witryny z obiektami 
przybliżającymi osobowość genialnego pianisty.
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Wysunięcie szuflady z autografami muzycznymi utworów tworzonych  
w Nohant uruchamia nagranie odpowiedniej kompozycji 
oraz towarzyszącą mu projekcję.



Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt pewnie nie zadałby 
pytania: „jak naprawdę brzmiała muzyka Chopina”? 
Pytania wiążącego się nie ze stylem gry, sposobem 
interpretacji i artystycznej wizji, ale wskazującego 
na sam instrument. Do niedawna Chopina grano 
i nagrywano prawie wyłącznie na współczesnych  
fortepianach koncertowych. Mało kto, poza wąskim 
kręgiem wtajemniczonych, domyślał się, że w jego 
czasach fortepiany brzmiały bardzo odmiennie od 
dzisiejszych.

Jak naprawdę brzmiała muzyka Chopina? Odpo-
wiedzi można szukać na wiele sposobów, na przy-
kład, próbując ustalić możliwie najwierniejszy zapis 
tekstu utworów (tak, tak – tutaj też jest cały gąszcz 
znaków zapytania). Do tej odpowiedzi można się też 
przybliżyć, sięgając po zachowane do dzisiaj XIX-
wieczne instrumenty. Niedawno praktyka ta wyda-
wała się najczystszą artystyczną… herezją. Jako to – 
Chopin?! Akademiccy ortodoksi uważali, że najlepiej 
brzmiący, o najbardziej nośnym dźwięku, odpowiedni 
do coraz większych sal koncertowych jest fortepian 
Steinwaya! Problem tylko w tym, że Chopin fortepia-
nów firmy Steinway po prostu nie znał – zawojowały 
one świat dopiero po jego śmierci. 

instRumenty chOpina
„Kiedy nie jestem usposobiony gram na fortepianie 
Erarda, gdzie łatwo znajduję gotowy ton. Ale kiedy 
jestem w werwie i dość silny, by znaleźć swój najbar-
dziej własny dźwięk – potrzebuję fortepianu Pleyela” 
– to słynna wypowiedź Chopina, przytoczona przez 
Hippolyte’a Barbedette’a w eseju z 1861 roku. Cho-
pin odkrył oba typy instrumentów już na emigracji, 
w Paryżu. Towarzyszyły mu praktycznie zawsze 
i w każdych okolicznościach – w paryskich mieszka-
niach i w Nohant. Także podczas romantycznej po-
dróży na Majorkę nie rozstawał się z instrumentem 

(używał tam m.in. pleyelowskiego pianina). Wcze-
śniej, w Wiedniu zetknął się z fortepianami Grafa, 
a w Wielkiej Brytanii – z instrumentami Broadwooda. 
Liczne passusy z listów, choćby dyspozycje wysyłane 
do Juliana Fontany, świadczą o wadze, jaką Chopin 
przywiązywał do swego warsztatu pracy.

Warto o tym wszystkim pamiętać w kontekście 
kluczowego może faktu – każdy z tych fortepianów 
brzmiał inaczej, miał odmienny gatunkowo i bar-
wowo dźwięk. Wszystkie razem: Pleyel, Erard, 
Broadwood (także wiedeński Graf i warszawski in-
strument Buchholtza) – plasują się na przeciwnym 
biegunie, niż współczesny hegemon sal koncerto-
wych z amerykańskich i hamburskich fabryk firmy 
Steinway & Sons. Nie wchodząc w detale konstruk-
cyjne (skądinąd fascynujące, godne oddzielnego 
potraktowania), należy wskazać na zupełnie inną 
siłę brzmienia XIX-wiecznych fortepianów. Erard 
i Pleyel brzmią znacznie lżej, ich dźwięk wybrzmie-
wa krócej, jest mniej niż w Steinwayu nośny. Barwa 
dawnych fortepianów jest zupełnie inna, a co waż-
niejsze – zmienia się z rejestru na rejestr. Dźwięki 
basowe trwają dość krótko, za to wysokie – zachwy-
cają dźwięcznością. Jeśli przypomnieć, że ideałem 
dla konstruktorów późniejszych fortepianów stało 
się wyrównanie brzmienia rejestrów instrumentu, 
odpowiedź, w czym leży sedno ich odmienności, 
nasuwa się sama. By uzmysłowić sobie natomiast 
siłę brzmienia, warto pamiętać, że w fortepianach 
z czasów Chopina łączny ciężar naciągu strun był 
pięciokrotnie mniejszy, niż współcześnie. Wtedy me-
chanizm pedałowy odmieniał barwę dźwięku, dzi-
siaj – zmienia stopień jego natężenia. Jednym 
słowem – fortepiany dawne i współczesne 
to dwa różne światy.

TO NIEZWYKLE WAżNA I ZNACZąCA SERIA NAGRAń NA INSTRUMENTACH,  
POCHODZąCYCH Z CZASóW KOMPOZYTORA. ICH PIęKNIE UTRWALONY NA PłYTACH  
CIEPłY DźWIęK WYCZAROWUJE DLA NASZEJ MUZYCZNEJ WYOBRAźNI śWIAT  
XIX-WIECZNEGO BRZMIENIA STANOWIąC KLUCZ DO LEPSZEGO ROZUMIENIA MUZYKI.  
KAżDY PIANISTA WNOSI TU COś BARDZO WYJąTKOWEGO.  
BBC musiC magazine
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 Fortepian Erard
Instrument zbudowany w Paryżu w 1849 roku (fabryczny  
nr seryjny 21118). Nie różni się konstrukcją od fortepianów znanych 
Chopinowi. Metalowa rama złożona jest z tzw. listwy zaczepowej 
i sześciu wsporników, równoważących siłę napiętych strun. 
Klawiatura obejmuje 7 i ¼ oktawy, jak w fortepianach 
współczesnych. Oryginalna zabytkowa substancja 
instrumentu jest zachowana w całości. Przy jego 
restauracji zastosowano identyczne materiały  
oraz XIX-wieczną technologię. Fortepian jest darem  
Fundacji Ryszarda Krauzego dla Narodowego  
Instytutu Fryderyka Chopina.

   Czarna seria  
czyli prawdziwy Chopin

TherealChopin

Zapraszamy do słuchania  
wszystkich dzieł Fryderyka  
Chopina na intrumentach  
historycznych  
na www.chopin.nifc.pl
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 Fortepian pleyel
Instrument zbudowany w Paryżu w 1848 roku w Królewskiej Fabryce  

Fortepianów. Typowy dla czasów Chopina, ma 82 klawisze.  
Zakupiony przez NIFC w 2005 roku z kolekcji Chrisa Maene’a.  

Jego oryginalna, zabytkowa substancja jest praktycznie  
w całości zachowana: oryginalne są młoteczki i płyta  

rezonansowa. Mechanika Pleyela  
jest typu angielskiego bez repetycji.

ciekaWOść – pieRWszy stOpień dO…?
Jak naprawdę brzmiała muzyka Chopina? 
W naszych czasach, równoległego funk-
cjonowania dwóch głównych nurtów wy-
konawczych (nazwijmy je „filharmonicz-
nego” i „historycznie poinformowanego”), 
problem ten nie jest już ciekawostką z za-
kresu muzykologicznej archeologii, ale 
artystycznym wyzwaniem. „Korciło mnie, 
by z czystej ciekawości spojrzeć za siebie” 
– mówi Stanisław Leszczyński, twórca 
serii płytowej bez precedensu w historii 
fonografii. „Czarna seria” (albo The Real 
Chopin), ukazująca się pod znakiem Na-
rodowego Instytutu Fryderyka Chopina od 
2005 roku, prezentuje wykonania zrealizo-
wane na dwóch ulubionych instrumentach 
kompozytora – Pleyelu, wyprodukowanym 
w roku 1848 i o rok starszym Erardzie.  
Tajemnica sukcesu leży w iście szatań-
skim pomyśle: „żeby zrealizować projekt 
nagrania Chopina na Pleyelu i Erardzie 
– trzeba było spróbować zainteresować 
tym innym światem dźwiękowym najwięk-
szych Chopinistów”. Reakcje pianistów 
na propozycje – jak wspomina Stanisław 
Leszczyński – były bardzo różne: od mach-
nięcia ręki z dezaprobatą i konstatacją „to 
nie jest instrument” (tych, którzy machnęli 
nie ma wśród wykonawców), do absolut-
nego entuzjazmu. Dawnymi fortepianami 
udało się zainteresować Fou Ts’onga, Nel-
sona Goernera, Dang Thai Sona, Ka Ling  
Colleen Lee, Tatianę Szebanową, Wojcie-
cha świtałę, Janusza Olejniczaka, Dinę 
Yoffe, Nikolaia Demidenkę, Ewę Pobłocką, 
Kevina Kennera, Jana Krzysztofa Bro-
ję, Marka Drewnowskiego. Dzieła orkie-
strowe zarejestrowano z renomowaną 
Orkiestrą XVIII Wieku, prowadzoną przez 

Fransa Brüggena, do repertuaru kame-
ralnego zaangażowano skrzypka Jaku-
ba Jakowicza i wiolonczelistę Andrzeja 
Bauera, do pieśni gwiazdy: Aleksandrę Ku-
rzak i Mariusza Kwietnia. Efekty wykonaw-
czych prób z Pleyelem i Erardem musiały 
być bardzo interesujące także dla samych 
pianistów, na co dzień grających przecież 
na „zwykłych” fortepianach. „Fascynacji 
od pierwszego dotknięcia klawiatury ule-
gła Ka Ling Colleen Lee. Tatiana Szeba-
nowa” – podkreśla dyrektor Leszczyński 
– „zapałała do Erarda miłością wielką i na 
wskroś odwzajemnioną, bo dokonuje na 
tym instrumencie niezwykłych rzeczy”.

meandRy układu, czyli zgaduj zgadula
Zrąb kolekcji dzieł wszystkich Chopina na 
instrumentach historycznych stanowi 20 
płyt, zaplanowanych i ułożonych w sposób 
zupełnie nieortodoksyjny. Próżno szukać 
klucza chronologicznego albo zwycza-
jowego pogrupowania utworów według 
gatunków. Artyści otrzymali swobodę wy-
boru i nagrywali te utwory, które były im 
najbliższe. Stąd powtórzenia (np. Berceuse 
op. 57 w wykonaniu Szebanowej, CD 005 – 
Erard!; i Demidenki CD 014 – Pleyel!) da-
jące słuchaczowi możliwość porównania 
różnych wizji interpretacyjnych. Scherz 
trzeba uważnie szukać „ukrytych” wśród 
innych dzieł, w trzech skrajnie różnych 
wykonaniach (Yoffe, Olejniczak i Kenner). 
A na tym nie koniec, bo jak zapowiedział 
Stanisław Leszczyński, który nie boi się 
niecodziennych wyzwań – na kontynuację 
serii zarezerwowanych zostało… bagatela, 
100 katalogowych numerów. Będą więc 
następne wykonania, utrwalone nowe 
kreacje, z pierwszych zapowiedzi wyłania 
się fascynująca paleta artystów. Będzie 

też absolutne cymelium – dokument epo-
ki, płyta-appendix oznaczona numerem 
NIFCCD 000. To odrestaurowany dźwię-
kowo, pochodzący z Archiwum Polskiego 
Radia recital Raoula Koczalskiego zare-
jestrowany w Belwederze w 1948 roku.  
Koczalski grał wówczas na znajdującym 
się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Pleyelu, naprawdę na-
leżącym do Chopina. Takie były prece-
densy sięgania po historyczne fortepiany 
do chopinowskiego wykonawstwa. I chce 
się westchnąć – ach, gdyby to Chopin żył 
w epoce fonografii…

The Real Chopin zbiera nagrody i zasłuże-
nie entuzjastyczne recenzje. Lutowy nu-
mer BBC Music Magazine napisał: „…to 
niezwykle ważna i znacząca seria nagrań 
na instrumentach, pochodzących z cza-
sów kompozytora. Ich pięknie utrwalony 
na płytach ciepły dźwięk wyczarowuje  
dla naszej muzycznej wyobraźni świat  
XIX-wiecznego brzmienia […] stanowiąc 
klucz do lepszego rozumienia muzyki. […] 
każdy pianista wnosi tu coś bardzo wyjąt-
kowego”. Nieoceniony jest również wkład 
reżyserów dźwięku – Gabrieli Blicharz 
i Lecha Dudzika – bez ich wielkiego kunsz-
tu nie byłoby tych cudownie brzmiących 
nagrań.

A wszystko wzięło się z czystej ciekawości 
– jak naprawdę brzmiała muzyka Chopi-
na. Jeśli nikt nie może udzielić odpowie-
dzi w stu procentach satysfakcjonującej, 
można się przynajmniej do niej znacznie 
przybliżyć. Ciekawość – pierwszy stopień 
do piekła? Nie! To pierwszy stopień do 
prawdziwego Chopina!

marcin majchrowski (polskie radio) 
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Dla uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin Fryde-
ryka Chopina podczas tegorocznych targów fono-
graficznych MIDEM nagrodzone zostały dwie płyty 
z muzyką Chopina. Nagrodą specjalną, dla najwy-
bitniejszej płyty z muzyką Chopina w całej historii 
fonografii (The Best Ever Chopin Award) wyróżnio-
no nagranie Dinu Lipattiego. Przyznana została 
również nagroda w nowej kategorii: za najlepsze  
nagranie chopinowskie minionych 12 miesięcy (The 
Best New Recording). Uhonorowaną nią rosyjskie-
go pianistę Nikolaia Demidenkę - artystę o wyjąt-
kowej indywidualności, wykonującego dzieła Cho-
pina zarówno na fortepianach współczesnych jak 
i instrumentach historycznych. Na nagrodzonej 
płycie znalazły się Preludia op. 28 oraz III Sonata 
h-moll op. 58.
Preludia w wykonaniu Demidenki pełne są eks-
presji, piękna i różnorodności dźwięku. Uderza 
w nich nieskazitelna technika, łatwość, błyskotli-
wość i lekkość gry.

Na płycie znalazła się także Sonata h-moll op. 58 
Chopina, w której Demidenko pokazał kunszt ro-
zumienia wielkiej formy. Wykonanie odznacza 
się i urzekająco prowadzoną kantyleną i pełnym, 
nasyconym, bogatym dźwiękiem. Wspaniale za-
prezentowany został finał Sonaty – pełen ekspresji 
i energii. 
Na płycie wyróżnionej nagrodą specjalną znalazły 
się Walce w wykonaniu wielkiego Dinu Lipattiego, 
uznane za niedoścignione, wzorcowe interpreta-
cje. Pianista gra je z porywającą łatwością, lekko-
ścią i precyzją. Brawurowe figuracje pod palcami 
Lipattiego układają się w piękne, perliste kaskady 
dźwięków. Lipatti niezrównanie różnicuje charak-
ter walców, wydobywa bogactwo ich wewnętrz-
nych nastrojów i środków muzycznych. Walc Des-
dur op. 64 nr 1 (zwany „Minutowym”) w wykonaniu 
Lipattiego to arcydzieło barwy i lekkości.

magdalena chylińska

Piątek, 22.01. Warszawa. Termome-
try wskazują – 26º. W drodze na lotni-
sko przypominam sobie słowa znanego 
brytyjskiego dziennikarza, który w grudniu 
odbył wizytę studyjną w Polsce. „Rok Chopinowski to 
faktycznie gigantyczna inwestycja. Trudno znaleźć ważne miej-
sce pamięci Fryderyka Chopina bez rusztowania i ekipy remon-
towej”. 

Sobota, 23.01. Cannes. Termometry wskazują + 13º. Wiatr od mo-
rza kołysze palmami, a odkurzacze szaleją na czerwonym dy-
wanie. Na frontowej ścianie Pałacu Festiwalowego wisi potężny 
banner zapowiadający imprezy Chopinowskie. W środku trwają 
ostatnie przygotowania do targów muzycznych MIDEM. 

Niedziela, 24.01. Cannes. Termometry wskazują + 14º. 
Godz. 10.00: Przed Pałacem Festiwalowym gromadzi się barw-
ny tłum. Zbuntowana francuska młodzież wyjątkowo wcześnie 
opuściła swoje sypialnie w nadmorskich apartamentach, jest bo-
wiem szansa na zdjęcie z celebrytą. Gwiazdę pop jednak niełatwo 
wypatrzyć wśród schodzących się właśnie na targi wystawców 
i dziennikarzy. „O co chodzi z tym Fryderykiem?” – pyta mnie 
Shelley z Kalifornii, z zawodu sprzedawca muzyki hip hop. Za-
interesowała go duża reklama. Shelley od lat pracuje w branży. 
Odruchowo sprawdza wszystkie większe inwestycje pojawiające 
się na targach. „Przecież Chopin karierę zrobił w Paryżu, więc 
dlaczego zajmują się nim Polacy?” – poważnie zastanawia się  

Kalifornijczyk. Zdejmuje nawet na chwilę czapkę-
baseballówkę, by podrapać się w głowę. I z ciekawo-

ścią patrzy na powiększone oblicze Chopina. 

Godz. 13.00: Kryzys. To słowo, które powtarzają wszyscy. Naj-
dobitniej jednak zabrzmi ono w ustach francuskiego ministra 
kultury. Frédéric Mitterand zwołał konferencję prasową, by raz 
jeszcze ogłosić walkę z piractwem. „Gdyby w innej gałęzi prze-
mysłu odnotowano taki spadek obrotów z powodu kradzieży jak 
w fonografii, interweniowałby rząd. Wyobraźmy sobie na przy-
kład, że chodzi o motoryzację”. Dalej Mitterand przekonująco 
mówi o rynkowym potencjale kultury, jej związkach z turystyką 
i wizerunkiem Francji na świecie. 

Godz.15.30: Salle Debussy. Peter Gelb - dyrektor nowojorskiej 
Metropolitan Opera długo rozprawia o swoich sukcesach. Z ką-
śliwym uśmiechem wspomina o związkach zawodowych w MET, 
których jest aż szesnaście. Bez negocjacji z nimi nie byłaby moż-
liwa cyfryzacja w operze, a bez niej, jak twierdzi Gelb, lata Me-
tropolitan byłyby policzone. „żeby zaistnieć w globalnej wymianie 
kulturalnej, trzeba inwestować. Z żelazną konsekwencją” – mówi 
Gelb prezentując słupki ukazujące, jak w ostatnich latach dzięki 
kinowym transmisjom HD poprawiła się znajomość marki MET 
na całym świecie i wzrosły wpływy z biletów. 

Godz. 17.00: Podczas przerwy na lunch Shelley przeprowadził 
kwerendę. Pojawia się na polskim stoisku z notesem pełnym py-
tań. „Dlaczego piszecie «Fryderyk» a nie «Frédéric»? Ile kosztuje 
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relaCja z targóW miDem W Cannes

   Chopin w czasach 
      kryzysu

miDem ClassiCal aWarDs  
– nagroDzone płyty

Jan Lisiecki i Sinfonietta Cracovia 
pierwszy z lewej John Axelrod

Dyrektor narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 
andrzej Sułek i Alain Lanceron General Manager EMI 
Classics
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bilet na koncert muzyki roz-
rywkowej w Warszawie? Jaka 
jest średnia cena hotelu? Wynaj-
mu sali? Obsługi technicznej?” Inte-
resują go tylko konkrety.  

Poniedziałek, 25.01. Cannes. Termometry wskazują + 16º. W wyt-
wornym polskim pawilonie pojawia się coraz więcej dziennikarzy 
z najróżniejszych stron świata. Niektórzy próbują prowokować, 
niekoniecznie pytając o muzykę. „Czy to prawda, że w uszach 
Polaka stwierdzenie, iż Chopin w połowie był Francuzem brzmi 
jak świętokradztwo?” „Czy w kraju w większości katolickim nie 
szokuje was fakt, że Fryderyk Chopin pozostawał w nieślubnym 
związku z Georges Sand?” „Na czym właściwie polega polskość 
polonezów?” Pod koniec dnia zjawia się dwóch Azjatów. Prak-
tyczny Singapurczyk pyta wprost: „Planuję wycieczkę do Europy 
śladami Chopina, ale mam czas i pieniądze tylko na jedno mia-
sto. Przekonaj mnie, żebym wybrał Warszawę, a nie Paryż.” 
Zanim zdążyłem odpowiedzieć, pada szybka riposta Szanghaj-
czyka. „Trzeba szukać korzeni. Kung-Fu też mógłbyś studiować  
w Paryżu, ale przecież lepiej u nas”. Na pamiątkę obaj dostają 
przewodniki po Polsce Chopina. Nalegamy jednak, by pojechali 
także do Paryża. 

Wtorek, 26.01. Cannes. Termometry wskazują + 16º. 
Godz. 12.00: Zaczyna się konferencja prasowa Roku Chopin 2010. 
Dziennikarze z trudem mieszczą się w sali. Na podwyższeniu Jan 
Lisiecki, który wieczorem ma grać Koncert e-moll Chopina pod-
czas gali wręczenia MIDEM Classical Awards, dyrektor NIFC An-
drzej Sułek oraz Paweł Potoroczyn – dyrektor Instytutu Adama 
Mickiewicza. 

Lisiecki: „Muzyka przemawia do ludzi lepiej niż słowa. Chopin 
to język, który pozwala mi porozumiewać się z całym światem.” 
Sułek: „W tym roku ustanowiono specjalne nagrody Chopinow-
skie. Laureaci dostaną statuetki projektu Bolesława Biegasa.  
To prawdziwe trofeum odlane z brązu – dlatego tyle waży”. Poto-
roczyn: „Instytut Adama Mickiewicza obchodzi w tym roku swoje 
dziesiąte urodziny. Nasza misja? Opowiadać Polskę jako kre-
atywne zagłębie Europy. Także przy pomocy muzyki.” 

Godz. 20.00: Salle Debussy pęka w szwach. Wieczorem tempe-
ratura na dworze spadła poniżej 10 stopni, większość pań na 
suknie narzuciła więc futrzane etole. Zaczyna się gala wręczenia 
MIDEM Classical Awards. Ceremonię prowadzą kanadyjska śpie-
waczka Marie-Nicole Lemieux oraz James Jolly z Gramophone 
Music Magazine. Gwiazdom wieczoru - a są nimi Elina Garanča, 
Christian Gerhaher, Jose Franch-Ballester, King’s Singers i Jan 
Lisiecki - towarzyszy Sinfonietta Cracovia pod batutą Johna Axel-
roda. Napięcie w czasie gali rośnie, chwilami dość gwałtownie. 
Jest nawet chwila paniki, gdy Garanča gubi się gdzieś za kulisa-
mi. Wreszcie przychodzi czas na polski akcent: statuetki ufun-
dowane przez NIFC za najlepsze nagranie Chopinowskie wszech 
czasów oraz za najlepsze nagranie Chopinowskie roku 2009. 

Oto zwycięzcy:

nagRanie Wszech czasóW (the Best eveR chOpin aWaRd):  
Dinu Lipatti | 14 Walców • Barkarola op. 60 • Nokturn Des-dur op. 
27 nr 2 • Mazurek cis-moll op. 50 nr 3, EMI 0724356695627

nOWe nagRanie (the Best neW RecORding): Nikolai Demidenko  
| Preludia op. 28, III Sonata h-moll op. 58, ONYX 4036

środa, 27.01. Warszawa. Termometry wskazują -9º. Drodzy Pań-
stwo, największe mrozy już za nami. 

aleksander laskowski

Ps. Sobota, 27.02. Warszawa. Termometry wskazują + 5º. Nikolai 
Demidenko z rąk dyrektora NIFC Andrzeja Sułka odbiera w Fil-
harmonii Narodowej statuetkę specjalnej nagrody Chopinowskiej 
MIDEM Classical Award.
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Wnętrze polskiego pawilonu.

nikolai Demidenko i dyrektor nIFC andrzej Sułek 

To prawdziwe 
trofeum odlane  

z brązu – dlatego 
tyle waży!
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ŻelazOWa WOla

Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli  
grafika na podstawie rysunku Wilhelma Lenza zamieszczona  
14 listopada 1891 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”.

Miejsce urodzin Fryderyka Chopina, które jednak 
nie związało się z jego dzieciństwem. Wkrótce po 
narodzinach syna, Mikołaj Chopin przeprowadza się 
z rodziną do Warszawy. 1 października 1810 roku 
rozpoczyna pracę nauczyciela w Liceum  
Warszawskim. Fryderyk ponownie w żelazowej 
Woli był najprawdopodobniej latem 1823 roku;  
spędził tam również, z siostrą Ludwiką,  
Boże Narodzenie i Nowy Rok na przełomie 1825  
i 1826 roku. Ostatni raz odwiedził miejsce swojego  
urodzenia latem 1830 roku. 

szafaRnia
 Do Wilhelma Kolberga [Szafarnia, 19 sierpnia 1824]

Ja się też wcale nieźle bawię, a nie tylko Ty jeździsz  
na koniu, bo i ja umiem na nim siedzieć. Nie pytaj,  
czy dobrze, ale umiem; przynajmniej tak, że koń powoli, 
gdzie chce, idzie, a ja, jak małpa na niedźwiedziu, na nim 
ze strachem siedzę. Dotąd nie miałem jeszcze przypadku 
zlecenia z konia, bo koń mię nie zrucił, ale... może kiedy 
zlecę, jeżeli mu się spodoba.

Wieliczka

Duszniki Zdrój

Kraków

Antonin

Kalisz

Oborowo
Obory

Kowalewo

Sanniki Brochów
WarszawaSochaczew

Turzno

Ugoszcz
Gulbiny

Szafarnia

Waplewo

Ojców

To tutaj Fryderyk spędził  
szczęśliwe młodzieńcze lata.  
To miejsca pierwszych 
koncertów, przyjaźni,  
zasłuchań i zauroczeń…

tORuń
Do Jana Matuszyńskiego w Warszawie,  
[Szafarnia, początek sierpnia 1825]

Cóżeś widział w Puławach? Cóż? Widziałeś część  
tylko małą tego, na co moje oczy w całości spoglądały.  
Wszakżeś widział w Sybilli cegiełkę wyjętą z domu  
Kopernika, z miejsca jego urodzenia? a ja widziałem cały 
ten dom, całe to miejsce, lubo teraz nieco sprofanowane. 
Wystaw sobie, Kochany Jasiu, w owym kącie, w tym pokoju, 
gdzie ten sławny astronom życiem udarowany został, stoi 
łóżko jakiegoś Niemca, który pewno, objadłszy się kartofli, 
nieraz dość częste puszcza zefiry, a po owych cegłach, 
z których jedną z wielkimi ceremoniami do Puław posłano, 
niejedna łazi pluskiewka. Tak to, mój Bracie! Niemiec nic 
nie zważa, kto w tym domu mieszkał; dopuszcza się tego 
na całą ścianę, czego by Xiężna Czartoryska na jedną nie 
zrobiła cegiełkę.

Olska chOpina
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kOWaleWO

Antonin, krajobraz z pałacem myśliwskim Radziwiłłów 
z kalendarza berlińskiego na rok 1839. zBiory BiBlioteki uniWersyteCkiej 
W poznaniu.

Duszniki, pawilon z kolumnadą, litografia kolorowana Ernsta Wilhelma 
Knippla, II poł. XIX w. zBiory BiBlioteki naroDoWej W WarszaWie,  
Dział ikonografii, t. i-2, g. 27515.

e u R O p a  c h O p i n a  c z .  2

duszniki

pOznań

Do rodziny w Warszawie, [Kowalewo, lato 1825]

Powietrze świeże, słonko ślicznie świeci, ptaszki 
świergocą, strumyka nie ma, boby mruczał, ale za to jest 
staw i żaby prześlicznie śpiewają! — Ależ najzabawniejszy 
jest kos, co przed oknami awantury wyśpiewywa, a po 
kosie najmłodsza Kamilka Pana Zboińskiego, co jeszcze 
dwóch lat nie ma, polubiła mię i paplocze, że „Kagila pana 
koteć”.

Do rodziny w Warszawie [Berlin, 27 września 1828]

W Poznaniu zostaniemy dwa dni, in gratiam [z powodu] 
obiadu, na który nas zaprosił arcybiskup Wolicki.

Prawdopodobnie Chopin i profesor Feliks Jarocki 
w drodze powrotnej z Berlina zabawili kilka dni  
w Poznaniu na przełomie września i października  
1828 roku. Zapewne, tak jak zostało wcześniej  
ustalone, gościli w pałacu arcybiskupa Wolickiego.  
Brak wystarczających źródeł potwierdzających występ 
Chopina w rezydencji księcia Antoniego Radziwiłła.

Do Wilhelma Kolberga [Duszniki, 18 sierpnia 1826]

Po obiedzie zazwyczaj jeszcze większa maskarada niż 
rano, bo każdy wystrojony, każdy w innym niż rano poka-
zuje się kostiumie! Znów muzyka paskudzi, a tak chodzi 
się już do samego wieczora. Jak ja, ponieważ tylko dwie 
szklanki Laubrun [wody zdrojowej] piję po obiedzie,  
więc wczas idę do domu na kolacją, po kolacji spać,  
więc kiedyż list pisać?
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Do Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie  
[Warszawa, 14 listopada 1829]

Ostatni Twój list [...] odebrałem w Antoninie u Radziwiłła. 
Byłem tam tydzień, nie uwierzysz, jak mi u niego dobrze 
było. [...] Napisałem u niego All polacca z wiolonczelą  
[Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę]. Nic nie 
ma prócz błyskotek, do salonu, dla dam – chciałem,  
widzisz, żeby X-czka Wanda się nauczyła. [...] Młode to,  
17-cie lat, ładne, i dalipan, aż miło było ustawiać paluszki.

Do Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie  
[Warszawa, sobota, 21 sierpnia 1830]

— Szczerze Ci powiem, że mi przyjemnie wspomnieć  
na to wszystko — jakąś tęsknotę zostawiły mi Twoje pola  
— ta brzoza pod oknami nie może mi wyjść z pamięci.  
Owa arbaleta [kusza]! — jak to romansowe! Pamiętam ja tę 
arbalete, coś Ty mię za nią wymęczył, za wszystkie grzechy.

Do rodziny w Warszawie [Wrocław, 9 listopada 1830]

Zastałem tam nielicznie, jak zwykle, zebraną  
na próbę orkiestrę, fortepian i jakiegoś referendariusza, 
amatora, nazwiskiem Hellwig, gotującego się do odegrania 
pierwszego Es-dur Koncertu Moschelesa. Nim on zasiadł  
do instrumentu, Schnabel, co mię od czterech lat  
nie słyszał, prosił, ażebym spróbował fortepian.  
Trudno było odmówić, siadłem i zagrałem kilka wariacji. 
Schnabel się niezmiernie ucieszył, pan Hellwig stchórzył, 
inni zaczęli mnie prosić, ażebym wieczorem dał się 
słyszeć.

kRakóW

antOnin

pOtuRzyn 

WROcłaW

Do Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie  
[Warszawa, 12 września 1829]

W wesołej kompanii, lubo trochę cudzej, zajechałem  
do Wiednia i jeżeli Kraków mię zajął tak, że mało chwil 
na myślenie o domu i Tobie poświęcić mogłem, to Wiedeń 
tak mię zaszałamił, zadurzył, omamił, że dwa tygodnie 
przeszło siedząc bez listu z domu żadnej nie czułem 
tęsknoty.

Na podstawie podpisu kompozytora, złożonego  
w księdze gości, wiemy, że 23 lipca 1829 r.  
Fryderyk oglądał cenne zbiory Biblioteki  
Jagiellońskiej, oraz zwiedzał Collegium Maius.

poturzyn

o p r a c o w a ł m a r c i n wą s o w s k i



O co tu chodzi? Chcąc uporządkować całą sprawę na gruncie 
faktów, musimy pogodzić się z tym, że przesądzające dowody na 
prawdziwość tej czy innej daty urodzin Chopina – przynajmniej na 
razie – nie istnieją. Pozostają więc interpretacje i hipotezy oparte 
na prawdziwych przesłankach.

Wprowadzenie w Księstwie Warszawskim w 1807 roku Kodeksu 
Napoleona ustanowiło nowy typ dokumentu: akta stanu cywilne-
go. Do tego czasu jedynym zapisem na temat urodzenia były wpisy 
do ksiąg wyznaniowych, prowadzonych przez kapłanów (probosz-
czów, rabinów itd.), jednak dotyczyły one tylko faktów religijnych, 
np. udzielenia sakramentu. Nowe księgi cywilne dotyczyć miały 
natomiast urodzin, ślubu i zgonu. Prawo określiło formułę i treść 
takiego aktu i wprowadziło obowiązek zgłoszenia przez ojca na-
rodzin dziecka w terminie trzech dni, przedłużonym następnie do  
 ośmiu. Urzędnikiem prowadzącym księgi stanu cywilnego danej 
gminy był z urzędu proboszcz lokalnej parafii, której zasięg po-
krywał się zwykle z gminą.

W ten sposób ksiądz miał dwojaki obowiązek: religijny, czyli 
udzielenie sakramentu chrztu oraz cywilny, czyli sporządzenie 
właściwego aktu urodzenia. Pierwszy zapisywano po łacinie 
w księdze chrztów, która prowadzona była w sposób ciągły i nie-
kiedy obejmowała wiele lat z rzędu, natomiast akt urodzenia wpi-
sywano w języku polskim do księgi stanu cywilnego, która pro-
wadzona była rocznikami i obejmowała wszystkie trzy kategorie 
aktów (urodzenia, śluby, zgony). Na końcu każdego roku księga 
była sprawdzana, podpisywana i przekazywana do miejscowego 
sądu. Księga religijna pozostawała w gestii kościoła. W prze-
ciwieństwie do praktyki dzisiejszej, przy urodzeniu i chrzcie 
nie wydawano wypisów z tych aktów. Zgłaszano się po nie do-
piero wtedy, gdy zachodziła potrzeba: ślub albo potwierdzenie  

szlachectwa. To tłumaczy 
dlaczego rodzina Chopina 
(i on sam) mogła nie widzieć 
nigdy jego metryki.

Powszechnie znaną datą 
urodzin Fryderyka był dzień 
1 (lub 1/2) marca. Ta data 
pochodziła od pierwszych 
biografów Chopina (J. Sikor-
ski, M. Karasowski, O. Kolberg 
i in.), którzy mieli jeszcze okazję 
rozmawiać z jego matką, Justyną 
Chopinową i siostrą, Izabellą Bar-
cińską. Taką też datę dzienną podał 
sam Fryderyk w liście do Towarzystwa 
Literackiego w Paryżu, zaś korespondencja z rodziną 
wskazuje, że najbliżsi obchodzili jego urodziny także 
1 marca.

Sensację wywołał w 1893 roku proboszcz z Brochowa,  
ks. Tomasz Bielawski, który znalazł w swojej księdze kościel-
nej zapis o chrzcie Fryderyka i opublikował go w prasie. Dano 
wówczas wiarę dokumentowi i zapisana w nim data 22 lutego 
została wprowadzona do obiegu naukowego, a nawet wymienio-
no całą środkową część tablicy w kościele św. Krzyża. Sprawa 
jednak jest bardziej złożona, gdyż pierwotna data 1 marca doty-
czyła roku 1809! Taką podawali wszyscy biografowie, podawał ją 
wydawca i powiernik Chopina, Julian Fontana, taka widniała na 
tablicy w kościele św. Krzyża, przy odsłonięciu której byli obec-
ni krewni Fryderyka. I tylko sam Chopin we wspomnianym liście 
napisał „urodzony dnia 1 marca 1810 r.“

Czy Chopin  
urodził się 200 lat temu?
Dzięki niepewności co do chwili przyjścia na świat  
Fryderyka Chopina mogliśmy świętować jego dwusetne urodziny 
przez okrągły tydzień (od 22 lutego do 1 marca), a gdyby autorzy tego 
skądinąd wspaniałego pomysłu rozpoczęli obchody już w lutym roku 
2009, domniemanej dacie rocznej urodzin Fryderyka, to mielibyśmy 
dwuletni Rok Chopinowski! A gdyby księża w parafii Brochów  
wiedzieli, że chrzczą najsławniejszego polskiego muzyka,  
to jego datę urodzin i chrztu zapisaliby złotymi literami...
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złoty zegarek kieszonkowy, wręczony Fryderykowi Chopinowi w Warszawie 3 stycznia 
1820 roku przez włoska śpiewaczkę, Angelikę Catalani z okazji i na pamiątkę jego 
koncertu. Wewnątrz koperty wygrawerowana dedykacja Catalani dla dziesięcioletniego 
pianisty: Mme Catalani / à Fréderic [!] Chopin / âgé de 10 Ans. / À Varsovie / le Janvier 1820 
zBiory muzeum fryDeryka Chopina W nifC. Własność Własn. tifC, m/29

ambroży mieroszewski, Rodzice Fryderyka Chopina, Justyna i Mikołaj,
rysunek (szkic do portretów olejnych [?]), oryginał zaginął ze zbiorami Leopolda Binentala 
w Warszawie w latach 1939-1944, reprodukcja za: Mieczysław Karłowicz, Niewydane 
dotychczas pamiątki po Chopinie. Warszawa 1904.

Podpis z listu Fryderyka Chopina do prezesa Towarzystwa Literackiego w Paryżu
z datą urodzenia 1 marca 1810 r., 16 stycznia 1833 roku, autograf sygnowany i datowany.
zBiory BiBlioteki polskiej W paryżu, sygn. Bpp 1380.



Nie sposób tutaj rozwijać 
wszystkich argumentów prze-

mawiających za każdą z tych dat 
(szczegółowe omówienie w: P. Mysła-

kowski, A. Sikorski, Okoliczności urodzin Fryde-
ryka Chopina. Co mówią źródła, Ruch Muzyczny nr 20/2002 

s. 28-34), warto jednak zapoznać się ze szczę-
śliwie zachowanymi dwoma aktami, do-

tyczącymi Fryderyka: jego aktem 
chrztu oraz cywilnym aktem uro-

dzenia. 

Z łacińskiego aktu chrztu 
z 23 kwietnia 1810 wynika 

jasno, że w dniu tym 
odbyło się dopeł-

nienie ceremonii 
chrztu, udzielo-
nego wcześniej 

z wody. Oznacza 
to, że przy porodzie – 

wobec niebezpieczeń-
stwa zgonu noworod-

ka – ochrzczono go „ex 
aqua“, w trybie pośpiesz-

nym. Mógł tego dokonać 
każdy chrześcijanin i żaden 

dokument nie musiał być spo-
rządzany. Gdy niebezpieczeństwo 

minęło, spraszano kumów (chrzest-
nych) oraz gości na owo „dopełnienie“, któ-

re mogło się odbyć niekiedy po wielu latach! Dla 
precyzji dodajmy, że w akcie chrztu Fryderyka rok pozostaje do-
myślny (wpis figuruje w rubrykach, dotyczących roku 1810). Peł-
na treść aktu: „Ego qui supra suplevi ceremonias super ex aqua, 
bini nominis Fridericum Franciscum natum 22 februari M[agni 
infantem baptizatum]ficorum Nicolai Choppen, Gali, et Justina de 
Krzyżanowskie Legit.[imorum] Conjug[um]. Patrini M[a]g[ni]ficus 
Franciscus Grembecki de villa Ci[e]pliny cum M[a]g[ni]fica D[o-
mi]na Anna Skarbkowna comitissa de Żelazowa Wola“. Chrzcił 
wikary brochowski, ks. Józef Morawski. Rodzicami chrzestnymi 
byli Anna Skarbkówna i Franciszek Grembecki, prawdopodobnie 
w zastępstwie przebywającego za granicą Fryderyka Skarbka.

Z kolei akt cywilny urodzenia, sporządzony w języku polskim 
przez nowego proboszcza, ks. Jana Duchnowskiego, podaje, że 
„… Stawili się Mikołay Chopyn Oyciec lat Mający Czterdzieści, we Wsi 
Żelazowey Woli zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiey, które 

Urodziło się w Domu iego, w Dniu Dwudziestego drugiego Miesiąca 
Lutego, o Godzinie szostey Wieczorem Roku bieżącego, […] y że życze-
niem iego iest nadać mu dwa Imiona Frydrych Franciszek…“. A więc 
„roku bieżącego“, tj. 1810.

Wysunięto już wiele hipotez, próbujących wyjaśnić jak mo-
gło dojść do różnicy w dacie dziennej urodzenia, łącznie z tezą,  
że zgłaszający ojciec tak się cieszył z syna, że jeszcze nie do końca 
wytrzeźwiał! Jednak żadna z szeregu poważniejszych hipotez nie 
wyjaśnia sprawy do końca, także i ta, że pomyłki w aktach zda-
rzały się często. Dodajmy, że Fryderyk Skarbek, ojciec chrzestny 
Chopina, miał identyczny problem, o czym pisze w swoich Pa-
miętnikach: „…Którego dnia miesiąca lutego przyszedłem na świat? 
Tego z zupełną pewnością nie wiem, bo gdy matka moja, która to 
najlepiej wiedzieć była powinna, naznaczyła dzień urodzin moich na 
22. lutego, dodając zawsze iż się gniewała na to, że tak gminne imię,  
to jest Piotra, sobie przyniosłem, tymczasem urzędowa metryka moja 
z kościoła św. Jana w Toruniu wyjęta, o siedem dni wprzódy urodzić 
mi się kazała…“.

Jeśli dajemy wiarę matce i rodzinie w kwestii dnia i miesiąca, 
to pozostaje jeszcze pytanie o rok urodzenia Chopina. Pierwsza 
odpowiedź jest pozornie prosta: Fryderyk sam podał rok 1810  
w liście do Towarzystwa Literackiego w Paryżu. Skąd znał ten 
rok? 

Na to odpowiedź daje Ferenc Liszt: Fryderyk sam ją wyliczył z pa-
miątkowego zegarka, który otrzymał od Angeliki Catalani 3 stycz-
nia 1820 r. W dedykacji było wygrawerowane: „…à Frédéric Chopin 
agé de dix ans (tj. „dziesięcioletniemu Fryderykowi“). Tymczasem 
w styczniu 1820 r. Chopin mógł mieć dziesięć lat, tylko jeśli uro-
dził się w 1809, bowiem wyrażenie takie dla każdego Francuza 
oznacza, że osoba ta obchodziła już swoje dziesiąte urodziny,  
tj. ma 10 lat skończonych! Podobnych przykładów mamy więcej: 
na dedykacji dla Wiktorii Skarbek (utwór wydany w listopadzie 
1817 r. nosi zwrot „musicien agé de huit ans“ tj. „muzyk ośmio-
letni“), zaś recenzja, zamieszczona w Pamiętniku Warszawskim 
w styczniu 1818 r. podaje wyraźnie (po polsku!): „…Kompozytor 
tego tańca Polskiego, młodzieniec ośm dopiero lat skończonych ma-
jący“. W styczniu 1818 r. osiem lat skończonych mający – a więc 
urodzony w 1809 r.

Być może kiedyś pojawi się dokument, wykluczający pobyt Chopi-
nów w Żelazowej Woli w roku 1809, albo nieznany pamiętnik obcej 
osoby, goszczącej u Skarbków we właściwym momencie. Do tego 
czasu możemy sobie dyskutować do woli, wsłuchując się w bo-
skie dźwięki muzyki Chopina…

Piotr Mysłakowski
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Nr 2. 23 kwietnia [1810] / Ja, jak wyżej 
[Józef Morawski, wikary brochowski], 
spełniłem obrzędy nad niemowlęciem 
ochrzczonym z wody, dwojga  
imion Fryderykiem Franciszkiem,  
urodzonym dnia 22 lutego  
z Wielmożnych Mikołaja Choppen [!], 
Francuza, i Justyny z Krzyżanowskich, 
ślubnych małżonków. Rodzice chrzestni 
– Wielmożny Franciszek Grembecki  
z Ci[e]pliny z Wielmożną panną Anną 
Skarbkówną, hrabianką z Żelazowej 
Woli. 

metryka chrztu Fryderyka Chopina  
w języku łacińskim wpisana w Liber Bapti-
satorum Ecclesiae Parochialis Brochowie-
nsis z datą 23 kwietnia 1810 r. Pod wpisem 
widnieje podpis ojca kompozytora, Mikołaja 
Chopina. Oryginał księgi przechowywany 
jest w Archiwum Diecezji łowickiej.



Styl brillant czyli pop wieku XIX
Kompozytorzy romantyczni chętnie przyznawali się do duchowej 
więzi z dziedzictwem Beethovena, widząc w ostatnim z klasyków 
prekursora nowych prądów. Dzięki jego legendzie, w XIX wieku 
– kompozytor, a także koncertujący wirtuoz miał szansę stać 
się idolem tłumów, o pozycji porównywalnej ze współczesnymi 
gwiazdami pop. Jednak upowszechnienie form odbioru muzyki, 
wychodzącej z elitarnych salonów do dostępnych dla każdego sal 
koncertowych miało swoją cenę. Publiczność wybierała sztukę 
przystępną i efektowną – generacja następców Mozarta i Beetho-
vena nie podążała więc tropem innowacji i ekstrawagancji tego 
ostatniego, odwoływała się raczej do uproszczonych wzorów 
Mozartowskich. Nastała epoka stylu brillant, nazwana tak od 
przymiotnika dopełniającego często tytuły kompozycji, wskazu-
jącego na ich „błyskotliwość”, rozumianą jako wirtuozerię, którą 
uwielbiali popisywać się muzycy. Była to moda o wielkim zasięgu, 
a co ciekawe zanikła równie szybko, jak się pojawiła. Epizod ów 
odegrał ważną rolę w dziejach muzyki, walnie przyczyniając się 
do rozkwitu techniki pianistycznej i stając się punktem wyjścia 
dla twórców późniejszych.

Młodość Chopina przypadła na lata największego rozkwitu mu-
zyki brillant. W Warszawie koncertowali sławni wirtuozi, inten-
sywnie też sprowadzano wydania nutowe, które młody Fryderyk 
nabywał m.in. w składzie nutowym Antoniego Brzeziny. Przychyl-
ni temu stylowi, uchodzącemu za nowoczesny, byli też pedagodzy 
Szkoły Głównej Muzyki, w tym sam mistrz Józef Elsner. Chopin 
z pewnością bardzo lubił ów styl genre, pozwalający mu ukazać 
olśniewającą technikę pianistyczną. Dość szybko jednak począł 
zdawać sobie sprawę z jego ograniczeń. Gdy więc usamodzielnił 
się po dramatycznym opuszczeniu rodzinnego kraju, bez żalu po-
żegnał typ muzyki brillant. Do ostatnich ukłonów w jego kierunku 
należały m.in. dwa koncerty fortepianowe, stanowiące probierz 
kompozytorskich umiejętności i symbolicznie zamykające (for-
malnie ukończone wcześniej) studia u Józefa Elsnera.

Konwencjonalne czy oryginalne?
Koncerty powstały w krótkim odstępie czasu, w latach 1829-1830. 
Wbrew numeracji opusowej (wynikającej z kolejności wydań), 
Koncert f-moll op. 21 został ukończony jako pierwszy, a niedługo 
potem Chopin przystąpił do pracy nad kolejnym, w tonacji e moll 
– późniejszym op. 11. Mimo przyjęcia bardzo podobnych założeń 
formalnych i fakturalnych, dzieła w szczegółach się różnią. Kon-
cert e-moll (dedykowany Friedrichowi Kalkbrennerowi) zdaje się 
nieco dojrzalszy, f-moll – spontaniczny. Dopełniają się doskona-
le, dając świadectwo przebudzenia prawdziwie romantycznego 
ducha i indywidualnego stylu. We wcześniejszym z pary badacze 
z upodobaniem doszukiwali się „wpływów”, wskazując na całą pa-
letę inspiracji, w tym dziełami Mozarta, Kalkbrennera, Moschele-
sa szczególnie zaś Hummla. Sugerowano też niesamodzielność 

wykończenia partii orkiestrowej. Dość powszechne było jej kry-
tykowanie jako zbyt skromnej i zdominowanej przez instrument 
solowy. Zarzut o tyle nietrafny, że taka wówczas była stylistyczna 
norma. Jak napisał Zdzisław Jachimecki – „życie zatriumfowało 
tu nad zastrzeżeniami robionymi na temat tych bezcennych pereł 
literatury muzycznej przez pedantów współczesnych Chopinowi 
i późniejszych” i młodzieńcze utwory powszechnie uznano za ar-
cydzieła. Pozostają nieprzerwanie w koncertowym repertuarze, 
podczas gdy większość współczesnych im, wtedy sławniejszych 
koncertów, popadła w zapomnienie. O sukcesie zdecydowała ich 
odmienność od konwencji, widoczna w typie ekspresji, subiek-
tywnej i szczerej, oddającej istotę ówczesnego rozumienia „ro-
mantyczności”.

„Mam mój ideał, któremu wiernie służę…”
Biografowie Chopina zgodnie objaśniają szczególną aurę koncer-
tów. Ujawnił ją zresztą sam kompozytor w (cytowanym zawsze 
przy tej okazji...) liście do przyjaciela, Tytusa Woyciechowskie-
go: „...bo ja już może na nieszczęście mam mój ideał, któremu 
wiernie, nie mówiąc z nim, już pół roku, służę, który mi się śni, 
na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu...”.  
Ideałem była piękna Konstancja Gładkowska, rówieśniczka Cho-
pina i adeptka śpiewu w Instytucie Muzyki i Deklamacji. Wystąpiła, 
śpiewając arię Rossiniego, na sławnym pożegnalnym koncercie 
Fryderyka. Wtedy też miał premierę Koncert e-moll. Nie zoba-
czyli się potem już nigdy – Gładkowska wkrótce wyszła za mąż 
za ziemianina Józefa Grabowskiego. Porzuciła karierę wokalną, 
wiodąc szczęśliwe życie w otoczeniu dzieci. Zauroczenie Chopina 
było wielkie i trwało jeszcze pewien czas po opuszczeniu War-
szawy, lecz wyznawał je swemu fortepianowi, nie zaś wybrance 
serca, wobec której zachowywał się ze sporą nieśmiałością (do-
szło tylko do wymiany pierścionków i sztambuchowych wierszy). 
Ona sama nigdy chyba nie traktowała swego adoratora poważnie.  

Słuchając Chopina
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   zRuszające 
 Wyznanie 
miłOści

k o n c e r t y  f o r t e p i a n o w e

Eliza Radziwiłłówna, Fryderyk Chopin przy fortepianie,  
rysunek ołówkiem w albumie z lat 1825-1831, datowany 1826 [1829?]. zBiory muzeum 
fryDeryka Chopina W nifC. Własność toWarzystWa im. fryDeryka Chopina, m/230.



Ponoć nie kryła zaskoczenia, gdy pod 
koniec życia dowiedziała się z ujawnio-
nych listów Chopina, jak wielkim darzył ją 
uczuciem. Niestety, listy adresowane do 
siebie – spaliła. Potomni w każdym razie 
zapamiętali ją jako pierwszą z ważnych 
chopinowskich muz. Dodajmy, że w chwili 
wydania Koncertu f-moll (1836) adresatką 
dedykacji stała się inna – Delfina Potoc-
ka...

Sedno leży w środku
Koncerty, skonstruowane są niemal bliź-
niaczo. Część pierwsza (w op. 11 – wpada-
jąca w heroiczne tony, w op. 21 – liryczniej-
sza) utrzymana jest w formie sonatowej. 
Finały Koncertów są wirtuozowskimi ron-
dami z elementami folklorystycznych sty-
lizacji – kujawiaka i krakowiaka. W każdym 
z obu dzieł szczególna rola przypada nato-
miast powolnej części środkowej. W epoce 
brillant nierzadko miewała ona charakter 
zwięzłego, sentymentalnego „epizodu li-
rycznego”. Dla Chopina jednak te odcinki 
są najważniejszym elementem narracji. 
Tutaj w całej pełni wyśpiewuje swe uczu-
cie. Biografowie – próbując dosłownie ob-
jaśnić ich nastrój – pisali nawet o „najpięk-
niejszych kartach poezji erotycznej XIX 

wieku” (Zdzisław Jachimecki) albo „suge-
stywnym, namiętnym i wzruszającym wy-
znaniu miłości, zawartym w dźwiękach” 
(Tadeusz A. Zieliński). Romancę z Koncertu 
e-moll sam Fryderyk „wyłożył”, Tytusowi 
Woyciechowskiemu: „nie ma to być moc-
ne. Jest ono więcej romansowe, spokojne, 
melancholiczne, powinno czynić wrażenie 
miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa 
tysiąc lubych przypomnień na myśli. Jest 
to jakieś dumanie w piękny czas wiosnowy, 
ale przy księżycu”. 

A jednak arcydzieła
Warszawska premiera Koncertu f-moll 
(Teatr Narodowy, 17 marca 1830) wzbu-
dziła ogromny entuzjazm. Maurycy Moch-
nacki w „Kurierze Polskim” wygłosił pro- 
fetyczną opinię: „Z tego martwego ins- 
trumentu bez śpiewu, a zarazem bez życia 
i duszy żaden podobno fortepianista nie 
wyciągnął w Adagio tak zachwycających 
skutków! [...] Zaiste! Daleko rozgłosi imię 
swoje, kto w młodych leciech tak zaczy-
na.” W podobnym tonie wypowiadali się 
też inni, choć niektórzy protekcjonalnie 
pouczali Fryderyka, by np. baczniej wsłu-
chiwał się w Rossiniego. Wielkim admira-
torem koncertów był Robert Schumann, 

pisząc o nich w aż nazbyt egzaltowanym 
tonie (czego zresztą sam Chopin szczerze 
nie znosił). Jednak inni „koledzy po fachu” 
- Liszt czy Berlioz - nie podzielali aż tak 
wielkich zachwytów. W miarę powiększa-
nia się czasowego dystansu opinie kolej-
nych krytyków stawały się jeszcze bardziej 
entuzjastycze (pominąwszy wspomnia-
ne zastrzeżenia, dotyczące traktowania  
orkiestry, której partię starano się od cza-
su do czasu „poprawiać”). Jasne stało się, 
że dzieła te znacznie wykraczają poza bła-
he konwencje swej epoki. Oczywiste – po-
czątkowo także dla Chopina – było oczeki-
wanie, że powinien komponować następne 
koncerty. Czynili tak wszyscy ówcześni 
wirtuozi, zapewniając sobie popularny re-
pertuar. Jeszcze w Warszawie przystąpił 
więc do szkicowania III Koncertu. Nigdy go 
jednak nie ukończył, podejmując świado-
mą decyzję o skupieniu się wyłącznie na 
muzyce solowej. Jedynym śladem po tym 
projekcie pozostało Allegro de concert op. 
46, wykorzystujące motywy przewidziane 
do pierwszej części porzuconego koncer-
tu.

piotr maculewicz

15| MAGAZYN CHOPIn | 01/2010 |

W
y

r
a

ź s
W

o
j

ą o
p

in
ię n

a f
o

r
u

m
: w

w
w

.m
a

g
a

z
y

n
c

h
o

p
in

.p
l

W przededniu Koncertów Urodzinowych, w Sali Koncertowej Filhar-
monii Narodowej, wystąpiła po raz pierwszy w Polsce Londyńska  
Orkiestra Symfoniczna pod batutą Valery’ego Gergiev’a. Program zło-
żony był z dzieł klasyków dwudziestego wieku: Béli Bartóka oraz Igora 
Strawińskiego, przedzielonych Koncertem f-moll op. 21 Fryderyka Cho-
pina z Emanuelem Axem jako solistą.
Wieczór rozpoczął się od stonowanego, pełnego barw wykonania 

Muzyki na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę Bartóka. Było tam wiele 
pięknych, wypracowanych brzmień, była czytelność współistniejących linii 
melodycznych oraz rytmów. 

Po przerwie zaplanowano Koncert f-moll. Londyńczycy wykonali orkie-
strową ekspozycję Koncertu nad wyraz dziwacznie, a co gorsza – nierówno 
i nieczysto. Trudno zatem dziwić się, że pewien niepokój wkradł się i do gry 
solisty. Podobnie było z Larghettem – wstęp orkiestrowy wykonany był jakoś 
nerwowo, za szybko, bez powietrza i oddechu, dopiero Ax uspokoił całość 
i dał dobre tempo. Muzycy Orkiestry starannie wykonywali powierzone sobie 
zadania, ale całości brak było Chopinowskiego charakteru. Gergiev zigno-
rował właściwie całą tradycję dyrygencką wykonywania tego dzieła, ale nie 
dał w zamian nic poza prostym odczytaniem tekstu. Mazurek pozbawiony był 
rysu charakterystycznego, przypominał raczej sztajerka. Ax został przyję-
ty, mimo wszystko, ciepło; jego spokojna gra budziła zrozumiały szacunek.  
Artysta zagrał dwa bisy: pierwszym był Chopin z Karnawału Schumanna, dru-
gim – Mazurek As-dur op. 24 nr 3 Chopina. 
Dopełnieniem programu było znakomite wykonanie Pietruszki Strawińskie-
go. Gergiev sprawnie i plastycznie budował poszczególne sceny, wydobywał 
charakterystyczne dla kompozytora pomysły brzmieniowe, rytmiczne i har-
moniczne. Jednak wszystkie zalety tego wykonania bledną wobec rewelacyj-
nie wykonanego bisu: fragmentu Romea i Julii Prokofiewa. Co za moc, co za 
brzmienie, co za precyzja! Powszechnie żałowano, że to nie Prokofiew zna-
lazł się w programie tego skądinąd udanego wieczoru.

krzysztof komarnicki

WaRszaWski deBiut
London Symphony Orchestra 
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Już w 2005 roku program koncertów urodzinowych 
Chopina stał się kluczowym tematem przygotowań 
do wielkiego jubileuszu. Występ Rafała Blechacza, 
który miał otwierać ten festiwal omawiałem jesz-
cze przy okazji jego dyplomu w bydgoskiej Akade-
mii Muzycznej. W tym samym czasie rozpocząłem 
też intensywne kontakty ze wszystkim innymi 
czołowymi artystami. Biorąc pod uwagę wiele wa-
riantów, uznałem, że dominantą programu urodzi-
nowego stać się powinna „warszawska” twórczość 
kompozytora, tzn. te utwory, które reprezentują 
z jednej strony całkowicie już własny, indywidu-
alny styl Chopina, z drugiej pozostają wśród dzieł 
najczęściej wykonywanych i rozpoznawalnych 
w każdym zakątku świata. Do takich należą dwa 
arcydzieła okresu młodzieńczego - oba koncerty 
fortepianowe. Na tych właśnie przykładach posta-
nowiłem dokonać z konieczności skrótowego, ale 
reprezentatywnego przeglądu typów interpretacji 
chopinowskiej. Szczególnie istotne w tym wybo-
rze było oderwanie się od własnych upodobań czy 
„środowiskowych” preferencji i zaprezentowanie 
możliwie najróżniejszych punktów widzenia na 
muzykę Chopina. I nie chodziło tutaj bynajmniej 
o jakiś konkurs czy turniej pianistyczny, do którego 
niestety nasi recenzenci skłonni są takie wydarze-
nia sprowadzać, a raczej o skupienie się na samej 
istocie, na fascynującym zjawisku muzyki Chopina 
i wielorakich możliwościach jej interpretacji.
Tych spojrzeń na koncerty chopinowskie z zało-
żenia było wiele: od „mainstreamowego”, Ble-
chacza, romantycznie retorycznego Olejniczaka, 
męskiego Ohlssona, klasycznego Danga, „cyber-
netycznego” Kissina czy skrajnie ekscentrycznego 
Pogorelica. Były spojrzenia wietnamskie, polskie, 
amerykańskie, argentyńskie, rosyjskie, chińskie. 
To poczucie wielości doznań rozszerzyły różne 

światy dźwiękowe instrumentów historycznych 
i współczesnego Steinwaya. Słuchać ich mieliśmy 
bądź w bezpośrednim, bliskim planie tak jak w Sali 
Zamku Królewskiego, bądź też w dalekiej per-
spektywie gigantycznej sceny Teatru Wielkiego, 
za to inaczej zaaranżowanej prostymi środkami 
przez Borysa Kudlickę. Utwory z orkiestrą prze-
dzieliły recitale: dwa z nich w pełni chopinowskie 
i dwa z wyrazistym akcentem schumanowskim, 
pojawiającym się również w programach koncer-
tów symfonicznych - wszak to jubileusz tego także 
kompozytora. Koncert galowy, w którym wystąpić 
miało trzech zwycięzców konkursów chopinow-
skich, wymarzyłem sobie bez fanfar, bez długich 
prelekcji, bez łopatologicznych symboli, w prostej 
i neutralnej dla muzyki scenografii. Koncert miało 
wypełnić wprowadzające aurę chopinowską „pre-
ludiowanie” wyrafinowanego dźwiękowo Yundi Li, 
potem dwa koncerty w dwóch postaciach dźwięko-
wych, w brzmieniu historycznym, w interpretacji 
delikatnej, klasycyzującej Dang Thai Sona z Or-
kiestrą XVIII w. pod Fransem Bruggenem i współ-
czesnej, męskiej, konkretnej ale energetycznej 
„nowoczesnej” Marthy Argerich. Musiała ona jed-
nak być zastąpiona przez Garricka Ohlssona z Or-
kiestrą FN pod dyr. Antoniego Wita. W rezultacie 
Ohlsson stał się artystą dnia: poza udziałem w gali 
zagrał wcześniej, po raz pierwszy zresztą w swej 
karierze na chopinowskim Pleyelu, krótki radiowy 
recital w żelazowej Woli.
Zabrakło wśród solistów kilku nazwisk, ale te 
które pojawiły się, z grubsza nakreśliły obecny 
stan chopinistyki. Włącznie z Danielem Barenbo-
imem, którego zaprosiłem nie dlatego, że w jakiś 
szczególny sposób cenię jego sztukę wykonaw-
czą. Powody w tym wypadku były zupełnie inne. 
On sam zaproponował swój udział. Uważałem, 

że nie można odrzucać oferty artysty, który ma 
olbrzymi wpływ na to co dzieje się w świecie mu-
zyki, który przez ten świat spostrzegany jest jako 
apostoł, piewca szczytnych idei pojednania ludzi 
poprzez sztukę. Barenboim często firmuje ważne 
projekty artystyczne. Jest pianistą, który wpisuje 
się w ważne jubileusze, jako jedyny obok Horo-
witza zaproszony został, by wystąpić z recitalem  
w  Metropolitan Opera House. Jego występy reje-
strują najważniejsze stacje telewizyjne i radiowe, 
a nagrania te na płytach DVD wchodzą do światowej 
dystrybucji. Daniel Barenboim nigdy niczym mnie 
nie zachwycił, ale przywiózł ze sobą możliwość 
rozpropagowania wydarzeń chopinowskich w wy-
miarze dla nas niedostępnym. Zagrał w Warszawie 
i w bezpośredni sposób zderzyliśmy się z legendą 
tego artysty. Przyjechał i po raz pierwszy w Polsce 
wystąpił z recitalem chopinowskim. Sam bardzo 
chciał, wręcz nalegał, a ja… właściwie też.
Z założenia szczególną wartością miały stać 
się koncerty Orkiestry XVIII wieku pod Fransem 
Bruggenem zorganizowane przez Narodowy In-
stytut Fryderyka Chopina poza Warszawą. Wraz 
z Kennerem, Olejniczakiem, Goernerem, Dangiem 
zespół ten zahipnotyzował słuchaczy Gdańska, 
Bydgoszczy, Krakowa i Katowic w równolegle do 
odbywających się w Warszawie koncertach cho-
pinowskich. To krótkie urodzinowe tournée orkie-
stry można by nazwać krucjatą przeciwko złemu 
smakowi w sztuce, nieporozumieniom w pojmo-
waniu stylu, relatywizacji w podchodzeniu do pięk-
na w muzyce. Cieszę się, że w ten magiczny świat 
daje się wciągnąć coraz większa rzesza słuchaczy. 
Jestem przekonany, że ma to wielkie znaczenie nie 
tylko dla nas ale i dla samego Chopina…
stanisław leszczyński

Wdzięk i WRaŻliWOść
Rafał Blechacz
Lata upływają, a Rafał Blechacz wciąż uwodzi słuchaczy chłopięcą 
niewinnością i wrażliwością. Mało prawdopodobne, by ta postawa za-
wiodła go na pianistyczny parnas, zwłaszcza że sam pianista zdaje się 
akceptować status filharmonicznego prymusa.

Nie oznacza to bynajmniej, że zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego 
spoczął na laurach. Nagrania dla Deutsche Grammophon wyraziście do-
kumentują proces umacniania się Blechacza w poczuciu własnej wartości, 
nabierania przezeń ekspresyjnego i dramaturgicznego zdecydowania oraz 
improwizacyjnego rozmachu. W Filharmonii Narodowej stało się to jasne 
zwłaszcza podczas bisów, w których pianista z wdziękiem i lekkością bawił 
się mazurkową rytmiką oraz poetyką. Rzecz w tym, że wszystkie te inter-
pretacyjne przygody nie wychodzą poza bezpieczny obszar „statystycznego” 
stylu chopinowskiego. I choć coraz więcej w nich Blechacza-pianisty, to tę-
sknota za Blechaczem-artystą pozostaje niezaspokojona.
Rzetelne i dopracowane brzmieniowo odczytanie Koncertu fortepianowe-
go f-moll, którym artysta oczarował publiczność, to ucieleśnienie marzeń  

każdego adepta sztuki pianistycznej. Wszystko było na swoim miejscu: ulot-
ne, choć niegubiące dramatycznego napięcia faktury, pastelowa (u Blechacza 
wyjątkowo jasna i krystaliczna) kolorystyka we fragmentach kantylenowych, 
doskonale wyważone rytmiczne rozchwianie oraz dynamiczne cieniowania 
w gęstszych przebiegach. Wyjątkowo dobrze wypadła także Orkiestra Fil-
harmonii Narodowej, która odchudziła ciężkie, symfoniczne brzmienie i wy-
puściła na pierwszy plan solistę o zdecydowanie kameralistycznym tempe-
ramencie. Szkoda, że ta sama sztuka nie powiodła się w otwierającej koncert 
II Symfonii Schumanna. Podopieczni Antoniego Wita przytłoczyli klasycyzu-
jące dzieło swymi postromantycznymi nawykami.
Koncert otwierający obchody 200. rocznicy urodzin Chopina był wedle pol-
skich standardów wydarzeniem udanym i trudno wyobrazić sobie melomana 
opuszczającego gmach Filharmonii Narodowej choćby bez cienia estetycznej 
satysfakcji. Rodzi się jednak pytanie, czy chodzi nam właśnie o taką „stylową 
rzetelność” bez krztyny artystycznego ryzyka, natchnionego wizjonerstwa 
czy choćby estetycznej prowokacji. O muzyczny odpowiednik małżeństwa 
z rozsądku, w którym zawsze „miłość przyjdzie potem”? Jeśli tak, to dotych-
czasowy rozwój Rafała Blechacza idealnie ucieleśnia pragnienia i tęsknoty 
naszej epoki.

michał mendyk
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Wielkie emOcje
Ivo pogorelić
Ivo Pogorelić, po wieloletniej przerwie, po raz czwarty wystąpił w War-
szawie. Po raz czwarty wzbudził szalone emocje i skłonił część pu-
bliczności do frenetycznego aplauzu. Po raz czwarty też kreował nie 
muzykę, ale siebie. A że osobowość ma – ujmijmy to eufemistycznie 

– skomplikowaną, jego interpretacja Koncertu f-moll op. 21 Chopina okazała 
się dekonstrukcją właściwie wszystkich elementów dzieła. Pianista „szat-
kuje” formę muzyczną na osobne, niezależne od siebie fragmenty poprzez 
grę w skrajnie różnych tempach i operowanie krańcowo różną dynamiką, co 
najczęściej nie ma żadnego uzasadnienia w zapisie nutowym. Niektóre ustę-
py gra tak wolno, że trudno je w ogóle percypować, inne zaś tak głośno, że 
dźwięk fortepianu staje się trudny do zniesienia. Ponadto akcentuje przypad-
kowe dźwięki, co zamienia frazę w bezładny ciąg współbrzmień.
Wszystko to jest jawnym zakwestionowaniem narracji przyczynowo-skut-
kowej, na jakiej opiera się komponowana muzyka europejska (coś z czegoś  
 

wynika; poprzednik – następnik, wstęp – rozwinięcie – zakończenie, etc.). 
W interpretacji Pogorelicia brak jakiegokolwiek odniesienia się – nawet po-
przez negację – do tradycji wykonawczej. Dlatego jego gra zawisa w próżni. 
I dlatego staję wobec niej bezradny. Ponieważ jednak artysta jest w tym co 
robi niezwykle konsekwentny, próbuję zrozumieć do czego dąży, co chce nam 
przekazać. 
Po jego ostatnim występie doszedłem do smutnego wniosku: to muzyk, któ-
remu brak pokory, na wskroś egocentryczny i chorobliwie narcystyczny. Wła-
sną osobowość stawia ponad wszystkim, włącznie z samym dziełem i jego 
twórcą. Grę Chorwata odbieram też jako arogancki gest wobec publiczności. 
Współcześnie Pogorelić bywa nagradzany owacjami na stojąco, choć jeszcze 
nie tak dawno interpretacja taka zostałaby wygwizdana. To najlepszy dowód 
na to, że żyjemy w świecie ponowoczesnym, który jednostkę wyniósł do rangi 
absolutu. Każdą jednostkę, która w jakikolwiek sposób wyróżnia się spośród 
tłumu, bez względu na rzeczywistą wartość tego co robi, mierzoną obiektyw-
nymi kryteriami (w muzyce wszak takie również istnieją!). Tu jednak rodzi się 
pytanie: po co w ogóle Pogorelić gra muzykę zapisaną przez innych?

piotr matwiejczuk (polskie radio)
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tRzy spOtkania
 Garrick Ohlsson
Dobrze znany polskiej publiczności i lubiany przez nią, amerykański 
pianista Garrick Ohlsson, jako jedyny z artystów zaproszonych na 
urodzinowe koncerty Fryderyka Chopina, miał okazję zaprezentować 
się aż trzykrotnie. Solowy recital w Filharmonii Narodowej na począ-

tek (25 lutego), potem jednoczęściowy recital na historycznym fortepianie 
w żelazowej Woli (1 marca przed południem), wreszcie – wykonanie Koncer-
tu fortepianowego e-moll op. 11 na zamknięcie koncertu galowego w Teatrze 
Wielkim-Operze Narodowej (1 marca wieczorem). Zwycięzca Konkursu Cho-
pinowskiego w roku 1970 miał okazję udowodnić nie tylko, że repertuar na-
szego wielkiego rodaka pozostaje mu wciąż niezwykle bliski, ale też, że po-
trafi w swych interpretacjach ukazać różne oblicza Chopinowskiej muzyki.
Program swego recitalu w Filharmonii Narodowej Garrick Ohlsson zbudo-
wał w ten sposób, że część pierwsza stała się właściwie długim wstępem do 
clue wieczoru, którym było wykonanie wszystkich Preludiów op. 28 w części 
drugiej. Na „wstęp” ów złożyły się: Impromptu Fis-dur op. 36, Ballada As-dur 
op. 47, Fantazja f-moll op. 49, Nokturny op. 27 oraz Scherzo cis-moll op. 39. 
Pianista rozpoczął swój recital bardzo jasnym i mocnym dźwiękiem. Spo-
kojnie zagrane Impromptu i podobnie wolno grana Ballada, zdawały się być 
rozgrzewką przed znacznie bardziej rozbudowaną i burzliwie wykonaną 
Fantazją. Interpretacja Ohlssona przywodziła na myśl określenie znane z li-
stów Chopina, w których przyznawał się do „piorunowania po fortepianie” 
pod wpływem złych nastrojów. Wrażenie to pozostało zresztą bardzo silne 
właściwie do końca koncertu, wzmocnione w pierwszej części jeszcze inter-
pretacją Scherza cis-moll, a po przerwie interpretacją Preludiów. Pojawiały 
się w grze Ohlssona, oczywiście, również tony bardziej liryczne – w Noktur-
nach, zwłaszcza w delikatnie i nastrojowo zagranym Nokturnie Des-dur op. 
27 nr 2 oraz w wolnych preludiach, jak choćby e-moll czy Des-dur. Wykona-
nie wszystkich Chopinowskich preludiów potwierdziło nie tylko niebywałą 
sprawność techniczną i wirtuozerię amerykańskiego pianisty, ale przede 
wszystkim wspaniałą umiejętność konstrukcji cyklu jako całości, pełnej 
kontrastów i różnic w nastrojach i kolorach, ale tworzącej pełnię, zakończo-

ną rewolucyjnym Preludium d-moll z brzmiącym jak memento, trzykrotnie 
powtórzonym, dźwiękiem w basie na zakończenie. 
W swym recitalu w Filharmonii Narodowej Garrick Ohlsson pokazał Chopina 
wirtuozowskiego, mocnego i rewolucyjnego w charakterze – mniej kładąc 
nacisk na nastrojową czy poetycką stronę jego muzyki. Początkowo brako-
wało mi nieco owej poezji i jakiejś dozy tajemniczości (niemal zupełny brak 
piana na początku recitalu) w jego interpretacjach (najbardziej chyba w Bal-
ladzie), jednak rozmach i bogactwo odcieni zaprezentowanych w Preludiach 
wzbudziły pełen szacunek i podziw. Publiczność zgotowała artyście długą 
owację, w rezultacie wysłuchując jeszcze czterech bisów – nostalgicznego 
Mazurka a-moll op. 7 nr 2, dwóch dowcipnie zagranych walców oraz Etiudy cis-
moll op. 10 nr 4, brawurowo wykonanej jako ostatni bis po trwającym niemal 
dwie godziny występie! Imponujące.

Beata Bolesławska-lewandowska

pOzOstał niedOsyt
Murray perahia
Zdarza się, że wielcy artyści zawodzą – przyczyn może być wiele. Tłu-
maczymy je sobie na tysiąc sposobów, ale żal pozostaje. W przypad-
ku Murraya Perahii tym większy, Amerykanin że należący do ścisłej 
światowej czołówki pianistycznej, odwiedza Polskę bardzo rzadko. 

Jego recital – zwłaszcza w porównaniu z emocjami, jakie wzbudził grający 
zaraz potem, hipnotyzujący Piotr Anderszewski – pozostawił mnie obojęt-
nym, choć kilka szczegółów jego interpretacji było co najmniej ujmujących. 
Przede wszystkim Sonata E-dur op. 109 Beethovena – punkt kulminacyjny 
recitalu. Zdecydowana, ostra, zadziorna, a tam gdzie trzeba – delikatna 
i czuła. Oto Beethoven „pełną gębą”. Dalej: VI Partita e-moll BWV 830 Bacha, 
na którą cieszyłem się specjalnie, bowiem cenię Bachowskie nagrania pły-
towe Perahii. Do muzyki Lipskiego Kantora ma pianista podejście najlepsze 
z możliwych – nie grać za dużo, nie interpretować na siłę, wystarczy zagrać 

„po prostu”, tylko to, co zapisane w nutach. Wolałbym jednak, by Perahia 
wykonał stylizowane tańce lżej, swobodniej, nie używając tak intensywnie 
pedału, z kilkoma choć barokowymi westchnieniami, zawieszeniami, od-
prężeniami. Wreszcie Chopin… Gdybyż pianista nie uległ pokusie włączenia 
do recitalu utworów Jubilata! Nieprecyzyjnie wykonane Etiudy (op. 25 nr 5 
i 1, op. 10 nr 4), zagrane w rytmie kulawego walca Mazurki (op. 59 nr 2 i 3,  
op. 50 nr 3), nerwowy i zbyt masywny w brzmieniu Nokturn cis-moll op. 27 
nr 1 oraz porażka, jaką było pełne fałszywych dźwięków Scherzo E-dur  
op. 54 całkowicie zepsuły wrażenie. Nie pomogło nawet ciekawe, polifonicz-
ne ujęcie Ballady As-dur op. 47. 
Perahia nie jest muzykiem przypadkowo grającym na fortepianie. To „raso-
wy” pianista o wspaniałym wyczuciu instrumentu, wielkich możliwościach 
technicznych i wyrazowych. Nie jest rewolucjonistą ani prowokatorem, raczej 
wykonawcą dokładnym, starannym i skromnym. Nie każdy jednak pianista – 
nawet najdoskonalszy – musi być dobrym chopinistą. Nie wymagam tego od 
nikogo. Chodzi tylko o to, by sam artysta zdawał sobie z tego sprawę. 

piotr matwiejczuk (polskie radio)

dOcieRał dO sedna pOszczególnych nut
piotr Anderszewski
Piotr Anderszewski jako jedna z dwóch gwiazd Koncertów Urodzi-
nowych przedstawił program pozbawiony wątków Chopinowskich. 
Zabrakło mu odwagi? Przeciwnie: polski pianista po raz kolejny za-
hipnotyzował publiczność własną osobowością, nie czyniąc krzywdy 

interpretowanemu repertuarowi ani rocznicowym oczekiwaniom.
W grze Anderszewskiego było interpretacyjne wizjonerstwo, którego 
nie sposób przypisać Blechaczowi, pewność i kompetencja, której bra-
kiem zaskoczył Perrahia, wreszcie głęboki, acz inteligentny szacunek  
 

 
dla partytury, który wbrew zdrowemu rozsądkowi deklaruje wciąż Pogorelić. 
Ale to nie tylko zasługa mądrze ułożonego i perfekcyjnie opanowanego pro-
gramu. Owszem, archaizujący Schmunann (6 Stücke in kanonischer Form op. 
56) bezboleśnie i inspirująco połączył „konwencjonalnie” tanecznego Bacha 
(V Suita angielska e-moll BWV 810) z „awangardowo” przewrotnym i roman-
tycznie natchnionym Beethovenem (przedostatnia Sonata As-dur op. 110). 
Z drugiej strony fakt, że większość publiczności przeoczyła płynne przej-
ście pomiędzy mało znanymi schumannowskimi Gesänge der Frühe op. 133, 
a podręcznikowym beethovenowskim arcydziełem dowodzi, że faktycznym 
kompozytorem tego wieczoru był sam Anderszewski. 
Już w bachowskiej rozgrzewce pianista odkrył największe walory swojego 
warsztatu: genialne wyczucie muzycznego czasu oraz iluzjonistyczne wręcz 
panowanie nad brzmieniem instrumentu. Kontrapunktyczną oraz formalną 
klarowność interpretacji Anderszewskiego wiąże się często z jego intelektu-
alną kompetencją. Słuchając V Suity angielskiej trudno było jednak oprzeć się 
wrażeniu, że tajemnica pianisty tkwi głównie w unikatowej świadomości oraz 
kontroli dźwięku. Anderszewski zdaje się docierać do sedna poszczególnych 
nut, a wybitna spójność muzycznego krajobrazu w skali makro stanowi wy-
łącznie naturalną tego konsekwencję. Dlatego właśnie jego Bach nieodmien-
nie łączy niebiańską eteryczność z bardzo fizyczną, transową motoryką.
Brzmieniowa alchemia Anderszewskiego nabrała jednak prawdziwego roz-
machu dopiero w utworach Schumanna i Beethovena. W wolnych ustępach 
poszczególne akordy, motywy i pauzy nabierały wymiaru autonomicznych, 
perfekcyjnie wymodelowanych arcydzieł. Tego wieczora nie trzeba było ko-
chać rozlewnej, wizyjnej poetyki Schumanna, by zachwycić się interpretacja-
mi jego utworów. Dylemat - stać się więźniem partytury oraz tradycji wyko-
nawczej jak Blechacz, czy wypowiedzieć im wojnę niczym Pogorelić - traci 
w przypadku Anderszewskiego jakiekolwiek znaczenie.

michał mendyk
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dWa kOnceRty, dWa śWiaty
Nikolai Demidenko, Evgeny Kissin
Niebywałe, jak osobowość wykonawcy potrafi wpłynąć na wyobraże-
nie słuchacza o osobowości kompozytora. Pogląd, że Koncert f-moll 
Chopina jest dziełem od początku do końca lirycznym, a Koncert 
e-moll utworem ze znacząco większym ładunkiem dramatycznym, zo-

stał w sobotę 27 lutego w Filharmonii Narodowej podważony, w sposób – od 
strony artystycznej – wspaniały.

Nikolai Demidenko uczynił z Koncertu e-moll kompozycję liryczną od pierw-
szej do ostatniej nuty. Nawet wejście fortepianu w części pierwszej zagrane 
było dźwiękiem rozkosznie miękkim, soczystym, dalekim od okrzyku, rubato 
zaś w tematach lirycznych przypominało niebiańską prostotę gry Harry’ego 
Neuhausa z pradawnego nagrania. Tam gdzie mógłby pojawić się dramat – 
Demidenko sięgał po szlachetny patos, a każdy wirtuozowski zawijas stawał 
się najczystszą kantyleną. Część druga zabrzmiała jak koronkami ilustrowa-
ne opowiadanie miłosne nie tylko za sprawą delikatnego brzmienia, również 
dzięki szlachetności agogicznych niuansów. Jedynie w krakowiaku zabrakło 
nieco werwy, krzesańców i młodzieńczej radości.
A potem był Koncert f-moll w wykonaniu Evgenia Kissina – artysty przenik-
niętego muzykalnością od stóp do głów. Jego koncepcja muzyki Chopina to 
niemal przeciwieństwo propozycji Demidenki, nie tylko dlatego, że Demi-
denko-poeta zdaje się pieczołowicie obmyślać każdy niuans, a Kissin robi 
wrażenie, jakby jego z serca płynące uczucia prowadziły ręce bez żadnego 
wahania. Także i dlatego, że Kissin w każdym niemal biegniku doszukiwał się 
cienia dramatu. Dobry smak i artystyczna uczciwość (występ Kissina robił 
wrażenie przygotowanego na 300 procent!) nie pozwoliły mu zbliżyć się do 
stylistycznych granic wczesnoromantycznego utworu młodzieńczego, któ-
rych przekroczenie mogłoby skończyć się niesmacznie. Emocjonalne unie-
sienia części pierwszej przykuwały uwagę bez reszty, pięknie – dziarsko i po 
polsku – zabrzmiał mazur w finale, a bogactwo fakturalne kody zachwyciło 
bez granic. Dyskusyjne, acz nie wątpliwe, było pewne zakłopotanie w części 
środkowej: maleńkie dramaciki nie zastąpią bowiem intensywności rado-
snego uczucia, towarzyszącego wyczekiwaniu spotkania z „ideałem”.
Podziękowania i gratulacje należą się Antoniemu Witowi i Orkiestrze Symfo-
nicznej Filharmonii Narodowej, bo uczynili wszystko by nie zaburzyć zdumie-
wająco delikatnej interpretacji Demidenki, a grając z Kissinem celnie szukali 
wyrazistszych zwrotów.

kacper miklaszewski

zdziWienie
Daniel Barenboim 
Daniel Barenboim wielkim muzykiem jest. To nie tylko słynny piani-
sta, ale może przede wszystkim wybitny dyrygent i legendarny peda-
gog. Od lat zaprzęga też muzykę do swojej chwalebnej działalności na 
rzecz pojednania izraelsko-palestyńskiego. Bowiem muzyka, jak sam 

mówi cytując Schopenhauera, „to inna idea świata”. Karierę pianistyczną 
rozpoczął ponad pół wieku temu i okazał się wówczas, wedle słów Wilhelma 
Furtwänglera, „fenomenem”. Z cudownego dziecka wyrósł jednak pianista 
może i zdolny, lecz na pewno nie olśniewający. Interpretacje Barenboima, 
które znamy z tak wielu nagrań płytowych, trudno krytykować, ale też trudno 
się nimi zachwycać. Jego gra była zwykle jedynie poprawnie przezroczysta. 
Skąd więc wzięła się pianistyczna sława wielkiego kapelmistrza, szlachet-
nego i mądrego człowieka? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza po jego warszaw-
skim koncercie, który wzbudził zdziwienie, wręcz niesmak.

Barenboim, człowiek tryskający energią, zadziwiający niewyczerpaną pasją 
twórczą oraz niezgłębionymi pokładami muzycznych talentów przyznał kie-
dyś, że płyty nagrywa od niechcenia, w momencie chwilowego natchnienia, 
niemal dla zabawy. Dlatego wielka muzyka powstaje pod jego palcami je-
dynie przelotnie, jakby niezauważenie, „przy okazji”. Dwa, może trzy takie 
natchnione momenty zdarzyły się podczas jego recitalu w Filharmonii Na-
rodowej. Wszystko poza tym niegodne było muzyka tak wielkiego formatu. 
„Interpretacja” dzieł Chopina (szczególnie Sonaty b-moll op. 35 i Poloneza As-
dur op. 53) okazała się bezmyślnym (?) łupaniem w klawisze, które zamieniło 
muzykę w chaotyczną masę brzmień przypadkowych, doprawioną kaskada-
mi fałszywych dźwięków. Nie pomogły nawet próby ukrycia niedociągnięć 
poprzez „rozmazywanie” wszystkiego prawym pedałem. Trudno mówić tu 
w ogóle o zdarzeniu muzycznym. Było to raczej zderzenie uroczej skądinąd 
osobowości estradowej artysty i jego dobrych chęci ze zrujnowaną techniką 
gry. Barenboim sprawiał po prostu wrażenie, jakby nie ćwiczył na fortepia-
nie od lat. żaden kompozytor, a już zwłaszcza Chopin w swoje 200. urodziny, 
i żadna publiczność na taki koncert nie zasłużyli.

piotr matwiejczuk (polskie radio)

RóŻne BRzmienia, myśli i emOcje
Kevin Kenner, Nelson Goerner, Janusz Olejniczak
Zdarzyło się to w Warszawie, mieście Chopina, bodaj po raz pierw-
szy: podczas jednego koncertu zabrzmiały na dawnych instrumentach 
wszystkie dzieła na fortepian i orkiestrę Wielkiego Jubilata. Wieczór 
był długi, ale wart odrobiny wysiłku i skupienia. Zwłaszcza, że każdy 

z trzech pianistów, którym towarzyszyła Orkiestra XVIII Wieku pod dyrek-
cją Fransa Brüggena, zabrał do własnego - różnego od pozostałych - świata 
brzmień, myśli i emocji.
Każdy z nich był inny, ale każdy na swój sposób ciekawy i wart poznania. 
Choć, oczywiście, nie każdy w równym stopniu. Najmniej zaciekawił mnie 
Kevin Kenner (Koncert e-moll op. 11) – pianista sumienny i dokładny, ale jak 
na Chopina zbyt „równy” i dosłowny. Nie zajmuje się odkrywaniem „smacz-
ków”, nie czaruje nastrojem. Wysypuje ze swojej szkatułki perły, które jed-
nak w większości okazują się tylko zwykłymi, choć uroczymi, świecidełkami. 
Inaczej Janusz Olejniczak (Koncert f-moll op. 11) – pianista o nieprzeciętnej 
wrażliwości, był jak zawsze finezyjny, bez reszty zaangażowany emocjo-
nalnie w dzieło, które wcześniej dogłębnie przepracował intelektualnie.  
W porównaniu z Kennerem, Polak wspiął się o szczebel wyżej w umiejętności 
frazowania, dopracowania szczegółów, różnicowania struktury muzycznej 
barwą, dynamiką, artykulacją. Wreszcie Nelson Goerner (Fantazja na tematy 
polskie op. 13, Andante spianato i Wielki Polonez op. 22, Rondo à la krakowiak 
op. 14, Wariacje na temat „Là ci darem la mano” op. 2) – muzyk, który nie przez 
wszystkich bywa rozumiany, bo też nie dla wszystkich gra. Odrzucam za-
rzuty emocjonalnego chłodu i pustki intelektualnej, jakie często mu się sta-
wia. W moim odczuciu jest Goerner pianistą wielce wyrafinowanym w iście  
mozartowskiej, eleganckiej, ukrytej pod gładką powierzchnią grze niuansa-
mi. Jakże on rozgrywa muzykę w czasie, jak frazuje z rubatowym kołysa-
niem, jak podrzuca, łapie, żongluje, kręci, rozpędza i zatrzymuje!

 
 
Gra na dawnym fortepianie to najtrudniejszy sprawdzian dla każdego  
pianisty. Historyczny instrument bezlitośnie obnaża wszelkie braki i niedo-
ciągnięcia. Tu nie można ubrać się w brzmieniowe piórka i falbanki współ-
czesnego Steinwaya. Wszyscy trzej pianiści grają na fortepianach z XIX 
wieku nie od dziś i każdy z nich już dawno instrument ten ujarzmił. Podzi-
wiałbym ich sztukę niemal bez zastrzeżeń, gdyby nie… Andreas Staier. Ten 
niedościgły mistrz dawnych fortepianów, podczas ubiegłorocznego festiwalu  
Chopin i jego Europa dowiódł, co to znaczy nie tylko Pleyele i Erardy ujarzmiać,  
ale i zaczarować.

piotr matwiejczuk (polskie radio)
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Frans Brüggen dyrygent orkiestry XViii wieku 
Nelson Goerner

Nikolai Demidenko
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inteligencja i muzykalnOść
Leif Ove Andsnes
Recital Leifa Ove Andsnesa należał do najjaśniejszych punktów uro-
dzinowego tygodnia. Okazuje się, że znakomita pianistyka nie wymaga 
geniuszu ani nawet wizjonerstwa - wystarczy solidna technika, wybit-
na muzyczna inteligencja oraz odrobina wyobraźni. 

Wielka szkoda, że recital Leifa Ove Andsnesa – jedno z najciekawszych wy-
darzeń Koncertów Urodzinowych – zorganizowano we wnętrzach Zamku 
Królewskiego. Cóż, Norweg pomimo imponującego dorobku (blisko 50 po-
zycji fonograficznych i garść prestiżowych nagród), należy w Polsce raczej 
do pianistów „elitarnych”. Na szczęście szybko uporał się z pozostawiającą 
wiele do życzenia akustyką sali. I właśnie elastyczność (techniczna oraz in-
terpretacyjna) wsparta głęboko przemyślanymi i konsekwentnie zrealizowa-
nymi, acz nie wywrotowymi, pomysłami interpretacyjnymi – zadecydowała 
o ogromnej sile i wiarygodności jego recitalu.
W Kinderszenen op. 15 Schumanna - jawił się jako mistrz lirycznego, ale nie 
przesłodzonego brzmienia. Nieodparte stawały się skojarzenia z muzyką 
Edvarda Griega, którą norweski pianista – co zrozumiałe – szczególnie sobie 
upodobał. Ale już chopinowskie walce (Des-dur op. 70 nr 3; cis-moll op. 64 
nr 2; Ges-dur op. 70 nr 1 oraz As-dur op. 42), choć zachowały wyrazistość 
brzmienia oraz przejrzystość faktury, porywały przede wszystkim ekspre-
syjnym rozmachem, powagą oraz pozornie nieokrzesaną tanecznością, 
do jakich niekoniecznie przyzwyczaiły nas bardziej salonowe interpretacje 
„szkoły polskiej”. Takiego rodzaju poetyki poszukuje notabene (chyba bez-
skutecznie) Ivo Pogorelić w swoich ostatnich interpretacjach.
Andsnes niewiele zdaje się mieć wspólnego z modelem pianisty-wizjonera, 
który, jak choćby Piotr Anderszewski, zdolny jest do bezinwazyjnej projekcji 
własnego sposobu słyszenia oraz specyficznej wrażliwości na niemal każdą 

partyturę. Jego siła tkwi po prostu w umiejętności bardzo inteligentnego, 
a często oryginalnego (choć raczej nie szczególnie osobistego) rozszyfro-
wywania zapisu kompozytorskiego. Temu zawdzięczamy ogromną różnorod-
ność jego interpretacji, która – przy relatywnie powierzchownym kontakcie 
z artystyczną osobowością pianisty – nabiera wręcz cech stylistycznego 
kameleonizmu. Chwilami trudno uwierzyć, że wycyzelowane formalnie i do 
pewnego stopnia powściągliwe emocjonalnie Ballady As-dur oraz g-moll wy-
szły spod tych samych palców, co czarujący poezją dynamicznych oraz kolo-
rystycznych niuansów Nokturn H-dur z op. 62.
Profesjonalizm, inteligencja i muzykalność – okazuje się, że to wciąż wystar-
czy…

michał mednyk
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gala na finał
Yundi, Dang Thai Son, Garrick Ohlsson
Transmitowany na antenie Telewizji Polskiej i na portalu magazynchopin.pl 
Koncert Galowy (1 marca – Teatr Wielki–Opera Narodowa) był pod wieloma 
względami wydarzeniem wyjątkowym.
Obecność władz państwowych, osobistości ze świata sztuki, biznesu i me-
diów nadał mu rangę wydarzenia towarzyskiego, z którego zdjęcia i relacje 
znalazły się w większości gazet i portali internetowych. Wystąpiło trzech 
zwycięzców Konkursu Chopinowskiego: Yundi (2000), Dang Thai Son (1980) 
i Garrick Ohlsson (1970).
Solowy mini-recital Yundi rozpoczął subtelnie, Nokturnem b-moll z op. 9, 
czarując śpiewną frazą i lirycznym brzmieniem. Najmniej przekonująco za-
brzmiało Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur. Andante płynęło spokojnie 
i równo (nawet przyjemnie, lekko usypiająco). Jednak polonez, może poza 
początkowym motywem, niewiele miał w charakterze wspólnego z najdo-
stojniejszym z tańców. Interpretacja okazała się dość swobodna, choć ema-
nująca pięknym dźwiękiem. 
W świat Chopina w brzmieniu instrumentów historycznych przenieśli pu-
bliczność Dang Thai Son i Orkiestra XVIII wieku – partnerzy doskonale współ-
grający w oddawaniu subtelnych detali. W Koncercie f-moll dialogi fortepianu 
z rogiem, motywy trąbek czy frazy dętych drewnianych brzmiały w akustyce 

Teatru Wielkiego niemal jak off-stage, co dało zresztą całkiem ciekawy efekt 
(być może tylko z lewej strony widowni, gdzie miałam miejsce). Dang Thai 
Son kocha interpretacyjne smaki – ich uwypuklanie sprawdziło się w zadu-
manym Larghetto. W finale zabrakło jednak nieco tempa i energii, za co winą 
obarczyłabym nadmierną ilość zwolnień i zatrzymań toku w nieustających 
rubatach. Efekt – nieco nużący, zwłaszcza w połączeniu z ogólnie wolnym 
tempem. Bez wątpienia jednak była to niecodzienna interpretacja.
Na koniec Garrick Ohlsson wydobywał z Koncertu e-moll poezję i liryzm. 
Rozpoczął dźwiękiem mocnym i jasnym. Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Narodowej, po nieco przyciężkim początku, szybko dostosowała się 
do lekkości i naturalności jego gry. W Romancy, w dialogach z fortepianem, 
odzywały się znienacka kontrabasy, co niewątpliwie miało związek ze szcze-
gólną atencją Ohlssona do podkreślania basów fortepianu. Finał emano-
wał werwą i tanecznym wigorem, choć zrazu zasnuwała go aura Romancy.  
Wykonanie porywające, więc o bisy nie trzeba było długo prosić. Zapowia-
dając każdy po polsku, Ohlsson uraczył nas jeszcze salonowo-brawurowym 
Walcem Es-dur op. 18, nastrojowym mazurkiem i melancholijnym Walcem 
cis-moll z op. 64.

Beata Bolesławska-lewandowska

uROdzinOWy pRezent
Garrick Ohlsson
Recital na instrumencie historycznym, zaplanowany na godz. 11.00 w dniu 
urodzin Chopina, 1 marca, odbył się w miejscu szczególnym, w żelazowej 
Woli, czyli tam, gdzie mały Fryderyk przyszedł na świat. 
Ohlsson zagrał Chopina w sposób niezwykle naturalny, sprawiający, że mu-
zyka zdaje się płynąć prosto i wartko, bez niepotrzebnych zahamowań czy 
udziwnień. Daje to wrażenie świeżości i radości, szczególnie wyraźne w ta-
kich utworach, jak Polonez A-dur op. 40 nr 1, Ballada As-dur czy Walc Es-dur 
op. 18. Nie znaczy to jednak, że Ohlsson nie odkrywa czegoś nowego – do jego 

ulubionych „chwytów” zaliczyć należy podkreślanie linii basu czy środkowej 
linii melodycznej tam, gdzie nikt inny tego nie robi. Daje to często efekt za-
skoczenia, a niekiedy też uśmiechu (jak w Walcu As-dur op. 32 zagranym na 
bis w poprzednim recitalu). 
W żelazowej Woli zabrzmiały jeszcze Scherzo E-dur op. 54, Mazurek cis-moll 
op. 50 nr 3 oraz pełen patriotycznego żaru Polonez As-dur op. 53. Wszystkie 
wykonane przez Ohlssona pewną i mocną ręką (historyczny Pleyel brzmiał 
pod jego palcami znakomicie), z wyraźnie odczuwalną radością grania mu-
zyki Chopina i dzielenia się nią ze słuchaczem, choćby był to – jak tym razem 
– wyłącznie słuchacz radiowy. 

Beata Bolesławska-lewandowska
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zapraszamy na retransmisję konCertu galoWego na WWW.magazynChopin.pl

R e c e n z j e  k O n c e R t ó W  u R O d z i n O W y c h

Dang Thai son, Orkiestra XVIII WiekuYundi
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