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Organizacja / Organisation:

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena 
Ludwig van Beethoven Easter Festival
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena 
Ludwig van Beethoven Association

Elżbieta Penderecka 
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
President, General Director
Andrzej Giza, Dyrektor / Executive Manager

Współorganizacja / Co-organisers:
Filharmonia Narodowa w Warszawie 
Warsaw Philharmonic

Teatr Wielki – Opera Narodowa 
Teatr Wielki – Polish National Opera

Zamek Królewski w Warszawie 
Royal Castle in Warsaw

Festiwal jest dofinansowany ze środków  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
The festival is co-financed by the funds from  
the Ministry of Culture and National Heritage.

Sinfonia Varsovia 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w 
Katowicach 
Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Orchestra of Poznań Philharmonic

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Wrocław Baroque Orchestra

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS
AMADEUS Chamber Orchestra of Polish Radio

Santander Orchestra

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 
Zachęta – National Gallery of Art

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
The Fryderyk Chopin University of Music

Współpraca / Collaboration:

Urząd Miasta Krakowa 
The Municipality of Krakow

Uniwersytet Jagielloński 
Jagiellonian University

Biblioteka Jagiellońska 
Jagiellonian Library

Akademia Muzyczna w Krakowie 
The Music Academy in Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie
National Museum in Krakow

Festiwal jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu  
Miasta Stołecznego Warszawy.
The Festival is produced thanks to the financial support  
of the Capital City of Warsaw.
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Claude Debussy (1862-1918)
Kącik dziecięcy L. 113 / Children’s Corner, L. 113

1. Doctor Gradus ad Parnassum 
2. Kołysanka słoni / Jimbo’s Lullaby 
3. Serenada dla lalki / Sérénade for the Doll 
4. Taniec śniegu / The Snow is Dancing 
5. Mały pastuszek / The Little Shepherd 
6. Taniec pajaca / Golliwogg’s Cake-walk 

Estampes L. 100
1. Pagody / Pagodas
2. Wieczór w Grenadzie / Evening in Granada
3. Ogrody w deszczu / Gardens in the Rain 

Karol Szymanowski (1882-1937)
Mazurki op. 50 nr. 1-4
Mazurkas, Op. 50 Nos. 1-4

1. Sostenuto. Molto rubato
2. Allegramente. Poco vivace. (Rubasznie)
3. Moderato
4. Allegramente, risoluto 

Przerwa / Intermission

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Polonez fis-moll op. 44
Polonaise in F sharp minor, Op. 44 

Sonata fortepianowa h-moll op. 58
Piano Sonata in B minor, Op. 58

1. Allegro maestoso 
2. Scherzo. Molto vivace 
3. Largo 
4. Finale. Presto non tanto 

Krzysztof Książek – fortepian / piano
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Krzysztof Książek
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Krzysztof Książek urodził się w 1992 roku 
w Krakowie. Półfinalista i laureat dwóch nagród 
pozaregulaminowych w XVII Międzynarodowym 
Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Od 2005 roku kształcił się pod okiem prof. Stefana 
Wojtasa, najpierw jako uczeń POSM II st. im. 
F. Chopina w Krakowie, a później jako student 
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy. Obecnie realizuje program studiów 
podyplomowych w klasie prof. Arie Vardiego 
w Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover.
Laureat najwyższych nagród w konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: 
The International Chopin Piano Competition 
– I miejsce, Grand Prix, nagroda specjalna 
(Lwów, 2010), The II American Paderewski Piano 
Competition – II nagroda, nagroda specjalna  
za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego (Los 
Angeles, 2013), IX Międzynarodowy  
Konkurs im. I.J. Paderewskiego – nagroda specjalna 
dla najlepszego Polaka, który awansował do 
półfinału lub finału konkursu (Bydgoszcz 2013), 
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny  
im. Fryderyka Chopina – I nagroda oraz nagroda 
specjalna (Warszawa 2013), Ogólnopolski 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie – II nagroda (Warszawa 2015), 
Concours International de Piano de l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc – III nagroda (Rabat 
i Casablanca, 2016), IV Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska  
in memoriam - I nagroda (Poznań 2017).
W listopadzie 2016 roku ukazała się płyta CD 
z Koncertem e-moll op. 11 Chopina, który artysta 
wykonuje wraz z Santander Orchestra pod 
dyrekcją Joségo Marii Florência. W 2017 roku 
została  wydana debiutancka solowa płyta pianisty 
z utworami Chopina.

Krzysztof Książek reprezentowany jest przez 
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

Krzysztof Książek, born in 1992 in Kraków, was 
a semi-finalist and recipient of two special prizes 
at the 17th International Fryderyk Chopin Piano 
Competition in Warsaw. From 2005 he studied 
with Professor Stefan Wojtas, first as a student  
of the Fryderyk Chopin State Secondary School  
of Music in Kraków, and subsequently at the Feliks 
Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, 
from which he graduated in 2016. He is currently 
continuing his studies with Professor Arie Vardi at 
the Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover.
Książek has won some of the most prestigious 
prizes in Polish and international competitions, 
including: 1st Prize, the Grand Prix,  
and a special prize at the International Chopin 
Piano Competition in Lviv (Ukraine 2010);  
2nd Prize and a special prize for the performance 
of a Paderewski piece at the 2nd American 
Paderewski Piano Competition in Los Angeles (US, 
2013); a special prize for the best Pole qualifying 
for the semi-finals or finals of the competition 
at the 9th International Paderewski Piano 
Competition in Bydgoszcz (2013); 1st Prize  
and a special prize at the Polish National Fryderyk 
Chopin Piano Competition in Warsaw (2013);  
2nd Prize at the Polish National Fryderyk Chopin 
Piano Competition in Warsaw (2015); 3rd Prize at 
the Concours International de Piano de l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc (Rabat and Casablanca, 
Morocco 2016); and 1st Prize at the Halina  
Czerny-Stefańska in memoriam International  
Piano Competition (Poznań 2017).
In November 2016 a CD was released with 
Fryderyk Chopin’s Concerto in E minor, Op. 11 
performed by Krzysztof Książek with the Santander 
Orchestra under the baton of José Maria Florêncio, 
and his solo album of Fryderyk Chopin’s works was 
released in 2017.

Krzysztof Książek is represented by the Ludwig  
van Beethoven Association. 
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Debussy – Szymanowski – Chopin 

• Wśród utworów Claude’a Debussy’ego Kącik dziecięcy (1908) zajmuje miejsce odrębne, w œuvre każdego 
kompozytora przynależne tym dziełom, którym w recepcji – pomimo popularności – przyszło otrzymać 
niepokojące miano „niecharakterystycznych”. Sam Debussy osobliwą ekscentryczność suity wyczuwał 
i trochę się jej nawet obawiał. Za „to, co nastąpi” przeprosił wpisem już na samym początku suity 
dedykantkę – swą trzyletnią córkę nazywaną przezeń zdrobniale „Chouchou”; podczas premiery w 1908 
roku wolał natomiast pozostać za zamkniętymi drzwiami, by nie być świadkiem ewentualnego oburzenia 
publiczności i w konsekwencji zepchnięcia go do pozycji jednego z kompozytorów-skandalistów, co 
mogą najwyżej prowokować utworami „w kształcie gruszki”. Czy Kącik mógł w istocie być odebrany jako 
dworowanie sobie z publiczności? Debussy wiedział doskonale, że paryska publiczność, która ocenić miała 
Kącik i wydać werdykt na lalczane tańce, ukształtowała przecież swoje poczucie muzycznego decorum 
na pianistycznych uniesieniach Chopina, Liszta czy Brahmsa. Od wieloogniskowej suity oczekiwano 
bodaj pierwiastków solennelle, poétique, héroïque czy noble, nie zaś ironizującego muzycznego obrazu 
zabawek z pokoiku córki kompozytora. Infantile jednak nie obraziło. Otwierające suitę Gradus ad 
Parnassum musiało wzbudzić uśmiech profesjonalistów przez asocjację z traktatem kontrapunktycznym 
Fuxa i etiudami Clementiego; tańce, serenada i kołysanka – przywołać błogie wspomnienia; wreszcie 
ragtime’owy Cakewalk połechtać może lekko tajoną przez paryską socjetę sympatię dla muzyki popularnej. 
Dostrzeżono pewnie ukłon kompozytora w stronę modnego okazjonalnie we Francji upodobania do 
angielskich wzorców – anglomanii; ten jeden raz pozwolił sobie bowiem Debussy na nadanie tytułów po 
angielsku, każąc jakby oglądać impresje z wyspiarskiej perspektywy. 
• We wcześniejszych Estampes (1903) kompozytor również każe wyobraźni sięgnąć poza granice Francji, 
kierując w części pierwszej (Pagodes) do wschodniej Azji, przywołując obecną w japońskiej muzyce 
pentatonikę oraz rytmy jawajskiego gamelanu; wielu ze zdziwieniem odczyta zalecenie presque sans 
nuance – „nieomal bez niuansów”. Część druga przenosi słuchacza myślą do nastrojowego wieczoru 
w andaluzyjskiej Grenadzie (La soirée dans Grenade) – de Falla zachwycał się tu geniuszem Debussy’ego, 
który bez wprowadzenia żadnego charakterystycznego andaluzyjskiego zwrotu (!) oddał według niego 
ducha Grenady bezbłędnie. W części ostatniej (Jardins sous la pluie) tytułowe ogrody w deszczu nie 
musiałyby być widziane nad Loarą, jednak wprowadzone zostają niczym w quodlibecie dwie francuskie 
melodie ludowe – tu już zakończyła się więc wyprawa w dalekie strony.
• Więcej niż tylko impresje, modalizmy czy skojarzenia z ludowym tańcem można odnaleźć w Mazurkach 
op. 50 (1925) Karola Szymanowskiego. Tu subtelne skojarzenia kompozytorowi nie wystarczają, wybiera 
więc przekaz bardziej dosłowny, pozwalając sobie puścić wodze nie tyle fantazji, co ekspresji. Choć 
miejscami pierwszy i trzeci z mazurków mógłby jeszcze być kontynuacją impresji Debussy’ego, gdyby 
ten zechciał w swoich pianistycznych obrazach wybrać się na wschód Europy, to jednak ich rubaszność 
(„rubasznie” jest tu zresztą wskazówką wykonawczą) wyraźnie podlega słowiańskiemu temperamentowi. 
Kapryśność nastrojów w ekstremalnym ambitusie od najcichszej pieśni ludowej do najostrzejszego niemal 
brutalizmu to zamierzony środek – jeden z pomysłów na drodze ku twórczej reinterpretacji gatunku, który 
po Chopinie znajdował miejsce wyłącznie u epigonów. 
• Chopin natomiast w Polonezie fis-moll op. 44 (1841) wyekstrahował z domeny tańca jeszcze innego 
ducha niż widziane w opisywanych wcześniej dziełach fortepianowych. Tu kompozytor każe bowiem 
niejako wspomnieniu o polonezie, niczym zjawie wywołanej z przeszłości, stanąć w służbie stworzenia 
Poème Héroïque – dramatycznej fantazji, gdzie u boku poloneza jako sprzymierzeńcy pojawiają się 
także inne charakterystyczne toposy ze świata romantycznej muzyki: oksymoronicznie mroczne scherzo 
i niespodziewany mariaż z mazurkiem w trio. 
Aleksander Mocek
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Debussy – Szymanowski – Chopin 

• Children’s Corner (1908) holds a separate place among the works of Claude Debussy, one that belongs 
to those special works in the oeuvre of every composer, whose reception, despite their popularity, 
earned them the uncomfortable tag of “uncharacteristic”. Sensing the peculiar eccentricity of his suite, 
Debussy even became slightly anxious about it. He even apologised for “what was going to come” to the 
dedicatee, the three-year-old daughter whom the composer used to call Chou-Chou, in an entry at the 
beginning of the suite. When the work premiered in 1908, he chose to remain behind closed doors so as 
not to witness the potential outrage of the audience and be in consequence demoted to the position of 
one of the scandal mongering composers who can at most provoke us with their “pear-shaped” pieces. 
Could Children’s Corner be seen as making fun of the audience? Debussy knew perfectly well that his 
piece would be appraised by the Paris audience who would issue a verdict on his dolls’ dances. These 
were people who after all honed their sense of musical decorum on the pianistic raptures of Chopin, 
Liszt, and Brahms. What was expected from a multi-focal suite were rather the elements of solennelle, 
poétique, héroïque, and noble, not a musical picture of toys from the composer’s daughter’s playroom 
with ironic undertones. Nonetheless, Infantile offended nobody. Gradus ad Parnassum opening the 
suite must have elicited a smile among the professionals for the association with Fux’s treatise on 
counterpoint and Clementi’s etudes. What the dances, serenade, and lullaby were certain to elicit in 
their turn were cheerful memories, and finally the ragtime Cakewalk pampered the slightly suppressed 
penchant that Parisian high society harboured for popular music. Certainly, it was a particular doff of the 
composer’s hat to anglomanie, the short-lived fad the French had for English standards. This one time 
Debussy let himself title the pieces in English, in a way enforcing an impression from the perspective of 
the British Isles.
• Similarly, the composer had also made his imagination reach beyond the French borders in his earlier 
Estampes (Prints, 1903), whose first movement (Pagodes) turns to East Asia, evoking the pentatonic 
scales of Japanese music and the rhythms of Japanese gamelan percussion; many were surprised to read 
the designation presque sans nuance, i.e. “almost without nuance”. The second movement (La soirée 
dans Grenade) transports the audience to an atmospheric evening in Andalusian Granada: it made 
de Falla marvel at the genius of Debussy, whom he believed to have rendered the spirit of Granada 
flawlessly, without introducing a single characteristic Andalusian feature. Although the title ‘Gardens in 
the Rain’ of the last movement (Jardins sous la pluie) could not grow by the Loire, they were introduced 
with two French folk melodies, marking the end of the jaunt in faraway lands. 
• Far more than just impressions, modalisms, and associations with folk dance can be found in Karol 
Szymanowski’s Mazurkas, Op. 50 (1925). Here, the composer is not satisfied with just subtle associations 
and opts for a more literal message, letting out the reins not as much of fantasy but of expression. 
Although there are sections where the first and third of the Mazurkas could be continuations of 
Debussy’s impressions had he only chosen to visit the East of Europe in his piano images, yet their 
ribaldness (“ribald” is an indication for here, by the way) is clearly subject to a Slavic disposition. 
The capricious nature of tempers in the extreme ambitus, ranging from the quietest folk song to the 
harshest sound verging on brutalism is an intended means: one of the ideas on the path to a creative 
reinterpretation of a genre that after Chopin was only taken up by his epigones.
• Chopin, in turn, in his Polonaise in F-sharp minor Op. 44 (1841) extracted from the domain of the 
dance a spirit different from the ones seen in the piano works described above. He made a particular 
memory of a polonaise stand in the service of creation of Poème Héroïque, a dramatic fantasy, spectre-
like and summoned from the past, where other characteristic topoi from the world of Romantic music 
come to stand at the side of the polonaise as sidekicks: an oxymoronic dark scherzo and an unexpected 
marriage with the mazurka.
Aleksander Mocek
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Fryderyk Chopin
III Sonata fortepianowa h-moll op. 58
Ukończona: 1844; pierwsze wydanie: Paryż 1845; dedykacja: hr. Emilie de Perthuis.

• Jednym z najwspanialszych przykładów stylu późnego Chopina, który 
Mieczysław Tomaszewski ujmuje w kategoriach fazy „romantycznej syntezy 
refleksyjnej”, jest III Sonata fortepianowa h-moll. O dzieło to lata całe 
kruszono kopie: czy „dobrze” skomponowana, czy nie nazbyt przeładowana 
materiałem tematycznym, czy nie nazbyt wyszukana w harmonicznym 
planie przetworzenia (a w ogóle, że owo przetworzenie to „raczej szkic”), 
czy spójna w swojej czteroczęściowej makroformie. Nawet Liszt uważał, 
że w wielkich formach Chopina jest „więcej siły woli niż natchnienia”, 
a i później Claude Debussy wywodził, iż Chopin nie potrafił „znaleźć tyle 
cierpliwości, ile wymaga wyprodukowanie sonaty”. Ale też Chopinowska 
Sonata h-moll nie mieści się nawet w tej konwencji, którą formułowała 
poprzednia, II Sonata b-moll – tym razem kompozytor sięga jeszcze dalej, 
wyżej. 
Już o Sonacie b-moll Schumann pisał: „Chopin połączył tu w jedno czworo 
najbardziej niesfornych swoich dzieci”. Jego opinii o Sonacie h-moll nie 
znamy, lecz musiałaby być podobna. Choć? Jej instrumentalna faktura 
jest pełna, niemal „przejrzała” – jakby Schumannowska właśnie. Pierwsze 
Allegro maestoso – balladowe, z cudownym nokturnowym tematem 
przeciwstawnym (i jeszcze cudowniejszą muzyką myśli epilogującej); 
Scherzo. Molto vivace – fantastyczne, ulotne; nokturnowe Largo – 
poetyckie i natchnione; finałowe Presto, non tanto – budujące, porywające, 
u Ferdynanda Hoesicka wręcz: „skrzydlaty rozmach husarii pędzącej 
na wroga”… Owa hipertrofia muzycznej ekspresji nie ma już pozorów 
klasycznego ładu i umiaru; „wielkopianistyczne” zacięcie również nasuwać 
może skojarzenia z rozwichrzoną poetyką wczesnego Schumannowskiego 
romantyzmu (choćby dedykowane Chopinowi Kreisleriana!). Znamienne, 
że zarówno Sonaty b-moll, jak i h-moll Chopin nigdy nie wykonał publicznie 
w Paryżu… 
Sonata w twórczości Chopina to zresztą problem szczególny – i niezwykle 
interesujący. Forma ta, poczynając od Beethovena znajdująca się wciąż 
w stanie ewolucji, w czasach Chopina zdążała już ku nowemu wzorcowi – 
ku idei „monosonaty”, która objawi się niebawem w „faustowskiej” Sonacie 
h-moll Liszta. Chopin jakby nie chciał podejmować owego „wyzwania 
czasów”, sonatę rozumiał klasycznie, w przypadku obu „wielkich” sonat – 
b-moll i h-moll – może na pozór trochę zbyt w duchu divertissement, lecz 
przecież organiczna integralność obu dzieł pozostaje poza wszelką dyskusją, 
ustanowiona bowiem została mocą indywidualnego twórczego geniuszu. 
A Arthur Hedley napisał wręcz: „cztery części Sonaty zawierają rzeczy 
najlepsze, jakie kiedykolwiek napisano dla fortepianu”. 
Stanisław Kosz
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Fryderyk Chopin
Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58
Completed: 1844; first published: 1845, Paris; dedication: Countess Emilie de Perthuis.

• The Piano Sonata No. 3 in B minor is one of the greatest examples of Chopin’s 
late style, described by the Polish musicologist Mieczysław Tomaszewski as the 
stage of “reflective Romantic synthesis”. For many years, this piece proved a 
bone of contention – whether it is “well” composed, or maybe too overloaded 
with thematic material, if it is not too elaborate in the harmonic layer of the 
development (and generally, that the development is “more of a sketch”), and 
whether it is coherent in its four-movement macroform. Even Liszt believed 
that there was “more force than artistic vein” in Chopin’s large forms, and later 
still Claude Debussy stated that Chopin “was not patient enough to produce a 
sonata”. But Chopin’s Sonata in B minor does not even fit the framework set by 
his previous Sonata No. 2 in B flat minor – this time the composer went even 
further.
About the Sonata in B flat minor alone Schumann wrote “Chopin combined 
here four of his most unruly children”. We do not know his opinion on the 
Sonata in B minor but it must have been similar. But maybe not… After all, its 
instrumental texture is rich, almost “overripe” – as if written by Schumann. The 
first Allegro maestoso is ballad-like, with a wonderful nocturne second theme 
(and an even more wonderful epilogue); Scherzo. Molto vivace is fantastic and 
ephemeral; nocturne Largo is poetic and elated; and the finale Presto, non 
tanto – inspiring and captivating, described by Fryderyk Hoesick as an “élan of 
winged Polish hussars galloping against the enemy”…
This hypertrophy of musical expression has no more pretension of classical 
order and moderation; this “grand-piano” passion can also bring to mind 
associations with ruffled poetics of Schumann’s early romanticism (for instance 
Kreisleriana dedicated to Chopin). It is significant that Chopin never performed 
his Sonata in B minor nor B flat minor in public in Paris…
Amongst Chopin’s works, sonatas are a particular, and extremely interesting 
issue. This form, which from Beethoven’s time was always in the process of 
evolution, in Chopin’s day was going into the new direction of a “monosonata,” 
which would soon be manifested in Liszt’s Sonata in B minor, where he 
used the figure of Faust. Chopin seemed not too eager to take on this 
“challenge”, and understood the sonata in a classical way; maybe even a bit too 
divertissement in case of both great sonatas – in B flat minor and in B minor. 
But still the organic integrity of both works is unquestionable as it was achieved 
by the power of individual, creative genius. Arthur Hedley even wrote that “the 
four movements of the Sonata include the best of what has ever been written 
for the piano”. 
Stanisław Kosz
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