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Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Melomani,

„Polak z duszy i ciała, lepszy patriota niż tysiące Polaków z urodzenia” – opisy-
wano Józefa Elsnera w najważniejszym niemieckim periodyku muzycznym  
„Allgemeine musikalische Zeitung”. Prawdziwość owego stwierdzenia po-
świadcza życiorys kompozytora, który urodził się w niemieckiej rodzinie 
w Grodkowie na Opolszczyźnie, ale większość życia spędził w Warszawie, 
stając się jedną z najważniejszych postaci polskiego życia muzycznego. 

To w tym mieście założył pierwszą sztycharnię nut, organizował koncer-
ty i recenzował życie koncertowe, pisał rozprawy naukowe o stosowaniu 
języka polskiego w muzyce, tworzył i reorganizował szkolnictwo muzycz-
ne, zostając w 1821 roku dyrektorem nowo powołanego Instytutu Muzyki 
i Deklamacji – instytucji otwierającej dzieje Warszawskiego Konserwato-
rium. Zafascynowany Polską i polskością w swoich utworach nawiązywał 
do intonacji pieśni ludowych, wprowadzał rytmy krakowiaka, mazura, po-
loneza, zaszczepiając uczniom miłość do kultury muzycznej przybranej oj-
czyzny i tworząc podwaliny polskiej szkoły narodowej.

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na drugą edycję Festiwalu ro-
mantycznych kompozycji, odbywającą się pod hasłem Józef Elsner i ekspresje 
narodowe, w roku 210. rocznicy urodzin jego najwybitniejszego ucznia – 
Fryderyka Chopina. 

Trzy festiwalowe wieczory wypełnią kompozycje patrona festiwalu, jego 
uczniów i następców czerpiących inspiracje z ludowości oraz utwory 
uczniów Chopina. Muzyka niezmiernie rzadko goszcząca na estradach  
koncertowych zabrzmi w wykonaniu czołowych polskich artystów. 

Życzę Państwu wielu wrażeń i odkryć muzycznych.  

Elżbieta Penderecka 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
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J Ó Z E F  E L S N E R 
Grafika Maksymiliana Fajansa, 1853
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O polskiej muzyce narodowej przed Chopinem i w jego czasach

Gdy mowa o muzyce polskiej XIX wieku, i o tym, że przejawia się w niej polska naro-
dowość, od razu na myśl przychodzi nam, Polakom, Fryderyk Chopin i jego twórczość. 
To jedyny bodaj kompozytor, o którym wspomina się w polskich szkołach powszech-
nych. A ponieważ należy on do nie tak znów licznego grona Polaków rozpoznawal-
nych w świecie, to szczycimy się nim, jako jednym z symboli polskości. Wcale jednak 
nie znamy dobrze jego muzyki. Poświęcamy jej więcej uwagi co pięć lat, gdy ekscytu-
jemy się przebiegiem Konkursu Chopinowskiego. Wiemy na pewno, że Chopin pisał 
mazurki i polonezy, więc jest twórcą narodowym, którego pamięć trzeba kultywować.

Za postać „numer dwa” muzyki polskiej XIX wieku powszechnie uważany jest Stani-
sław Moniuszko, twórca polskiej opery narodowej. W świadomości społecznej funk-
cjonują dwa jego dzieła sceniczne – Halka i Straszny dwór. To pierwsze wyróżniano 
niegdyś z uwagi na radykalną – jak na swe czasy – wymowę społeczno-obyczajową 
libretta. To drugie, o tradycjonalistycznej wręcz fabule, trafiło do słuchaczy również 
dzięki czysto muzycznej urodzie. Dawniej Moniuszko kojarzony był też ze swoimi pie-
śniami, z których wiele powstało do słów znakomitych polskich poetów. Niektóre 
z nich najstarsze pokolenie może pamiętać ze szkoły lub z domu. Dziś jednak trudno 
mówić o popularności tego gatunku sztuki. 

Muzykom i wytrawnym melomanom znanych jest kilka jeszcze nazwisk polskich kom-
pozytorów okresu zaborów, i kilka tytułów ich kompozycji. Dotyczy to jednak głównie 
2. połowy stulecia. Chodzi o Henryka Wieniawskiego, Władysława Żeleńskiego, Zyg-
munta Noskowskiego, Juliusza Zarębskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Mieczy-
sława Karłowicza. Jeśli jednak idzie o 1. połowę stulecia, to wszystkie postaci znalazły 
się w cieniu Fryderyka Chopina. 

Trudno się dziwić, że kulturalny Polak, nie zainteresowany szczególnie muzyką, może 
tkwić w fałszywym przekonaniu, że w czasach takiego rozkwitu powszechnej kultury 
muzycznej na świecie, jaki nastąpił w wieku XIX, polskich kompozytorów można było 
policzyć na palcach jednej ręki. I że przed Chopinem, a w jego czasach poza nim sa-
mym, muzyki polskiej właściwie nie było.

Rzeczywistość jest zupełnie inna. Również polska kultura muzyczna weszła wówczas 
w fazę bujnego rozkwitu. Ale jednocześnie przeżywała trudności niemal nie do prze-
zwyciężenia. A co paradoksalne, to zarówno impuls rozwojowy, jak i – niestety, dale-
ko głębsze – czynniki rozwój ten hamujące, miały tę sama przyczynę: były to skutki 
rozbiorów Polski. 

Historycy zgodnie twierdzą, że świadomość narodowa Polaków we współczesnym 
tego słowa rozumieniu, ukształtowała się w 2. połowie XVIII wieku w obliczu groźby 
utraty państwowości. Przedtem brała się ona ze wspólnoty języka, religii i stanu, obej-
mowała bowiem właściwie wyłącznie szlachtę. Wspólnota stanu przeważała nad po-
zostałymi, co w Rzeczpospolitej Obojga Narodów było zrozumiałe. Polska kultura po-
wstawała więc w różnorodnym, często zwaśnionym, lecz swoiście demokratycznym 
środowisku szlacheckim. Tworzyli ją artyści rozmaitego pochodzenia i stanu, zawsze 
jednak na zamówienie polskiej szlachty, zgodnie z jej obyczajem i gustem, przyczynia-
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jąc się do jego podniesienia. Jednym z nich był Wincenty Lessel (ok. 1750-ok. 1825), 
z pochodzenia Czech, od 1781 kapelmistrz na dworze Czartoryskich w Puławach. Na 
życzenie księżnej Izabeli napisał on muzykę do patriotycznej alegorii F.D. Kniaźnina 
Matka Spartanka, wystawionej jako opera w Puławach w 1786 roku z wielkim wraże-
niem na około 500 słuchaczach. Pisał również polonezy i pieśni, w tym Pieśń do Boga, 
której melodii użył Beethoven w III Koncercie fortepianowym c-moll i Chopin w Largo 
Es-dur. Znalazła się ona także w pierwszej wersji pieśni Boże, coś Polskę. Syn Wincen-
tego, Franciszek Lessel (1780-1837), studiował we Wiedniu u Haydna, próbował uru-
chomić podobny do puławskiego ośrodek muzyczny na dworze Izabeli Lubomirskiej 
w Łańcucie, utrzymywał się jako zarządca dóbr Czartoryskich i inspektor szkolny. Był 
jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów doby przed-chopinowskiej, twór-
cą pięciu symfonii, co najmniej ośmiu kwartetów smyczkowych, monumentalnych 
kompozycji na chóry i orkiestrę i świetnego Koncertu fortepianowego C-dur, w którym 
sięgnął po wspomnianą melodię ojcowskiej pieśni i dokonał bardzo udanej stylizacji 
mazurka w finałowym Rondo. Większość jego utworów zaginęła, wciąż jednak odkry-
wa się niektóre z nich. 

Na dworach polskiej arystokracji od końca XVIII w. długo działały zespoły muzycz-
ne prowadzone przez fachowych kapelmistrzów i będące szkołą dla kompozyto-
rów następnego pokolenia. W swej olbrzymiej rezydencji w Romanowie nieopodal 
Żytomierza, hr. Józef August Iliński utrzymywał wielką orkiestrę symfoniczną oraz 
chór pod dyrekcją Ignacego Dobrzyńskiego (1779-1841), kompozytora oper, kantat 
i polonezów, którego syn, Ignacy Feliks stał się jednym z najwybitniejszych polskich 
kompozytorów. Syn zaś hrabiego, Janusz Iliński (1795-1860), również był kompo-
zytorem, uczniem Beethovena w Wiedniu. Niemałą orkiestrę posiadał w swym pa-
łacu w Horodyszczach marszałek guberni mińskiej hr. Ludwik Rokicki. Prowadził ją 
wybitny kompozytor Józef Deszczyński (1781-1844), autor koncertów fortepiano-
wych, oper, utworów symfonicznych i kameralnych, a także około 45 polonezów na 
fortepian, które zdobyły dużą popularność. W orkiestrze hr. Feliksa Polanowskiego 
w Moszkowie w powiecie sokalskim, kształcił się i pracował młodziutki Karol Kurpiń-
ski (1785-1857), twórca pierwszych polskich oper na europejskim poziomie i orkie-
strowych polonezów i pieśni, z których Warszawianka zyskała olbrzymią popularność. 
Hr. Adam Starzeński utrzymywał w swej lwowskiej rezydencji niewielką orkiestrę, 
w której dojrzewał talent Karola Lipińskiego (1790-1861), wielkiej sławy skrzypka, 
autora koncertów skrzypcowych, utworów solowych i kameralnych. Dla wspomnia-
nej orkiestry swego protektora napisał on 3 symfonie, z których zwłaszcza ostatnia, 
B-dur, nosi wyraźne narodowe cechy. 

Wśród samych arystokratów też byli wykształceni kompozytorzy, jak wielki hetman 
litewski Michał Kazimierz Ogiński (ok. 1730-1800), skrzypek i harfista, co to w swej 
siedzibie w Słonimiu utrzymywał 2 zespoły operowe, dla których napisał 6 zaginio-
nych dziś oper, czy jak jego bratanek, ostatni wielki podskarbi litewski Michał Kleofas 
Ogiński (1765-1833), targowiczanin, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, emigra-
cyjny działacz niepodległościowy i senator rosyjski w jednej osobie, twórca pieśni 
i 26 fortepianowych polonezów, wśród których jest znany Polonez a-moll „Pożegnanie 
Ojczyzny”, a także 4 Polonezy Narodowe, wydane w początkach XIX wieku w Berlinie. 
Wszystkie one owiane są wczesnoromantycznym, sentymentalnym duchem, którego 
próżno szukać w operze Ogińskiego Zelida i Valcour albo Bonaparte w Egipcie, sławiącej 
za to Napoleona.
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Postać Michała Kleofasa Ogińskiego można uznać za symbol kompozytora polskiego 
ze sfer szlacheckich, który wobec politycznej katastrofy państwa jest pełen wahań 
i wątpliwości, ale jako artysta stara się zająć stanowisko jednoznacznie patriotyczne.

W szlacheckich dworkach, a później w mieszczańskich domach, fortepian stał się 
instrumentem pospolitym. Polonezy fortepianowe miały więc duże wzięcie i dobrze 
się sprzedawały. Komponowali je niemal wszyscy, a szczególnie amatorzy, którzy 
powszechnie uczyli się podstaw muzyki podobnie, jak podstaw rysunku czy władania 
szablą i języków obcych. Jednym z nich był Tadeusz Kościuszko (1746-1817), który 
około 1797 roku wydał w Londynie Two Polonoises & a Waltz composed for the Patriotic 
Army of Poland by General Kosciusco. Szczególnie drugi z tych polonezów, B-dur, 
powstały przed 1792, zyskał niewiarygodną popularność i z podłożonymi słowami (co 
najmniej 7 tekstów polskich i 5 obcojęzycznych!), był śpiewany przez cały wiek XIX 
i później, jako powszechnie znany Polonez Kościuszki. Cytowali go w swych dziełach 
Dobrzyński i Noskowski.

Ze wspomnianych kręgów wywodzili się też twórcy muzyki do zapomnianego dziś, 
a oryginalnego zamierzenia Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), Śpiewów 
historycznych z muzyką i rycinami (1809), będącego rodzajem pocztu królów, książąt 
i wodzów polskich, a zawierającego 34 pieśni. Kompozytorami tymi byli zarówno 
artyści zawodowi, jak Franciszek Lessel (10), Karol Kurpiński (6), Maria Szymanowska 
(3), czy Józef Deszczyński, jak i amatorzy – Cecylia Beydale, Teresa Chodkiewicz, 
Franciszka Kochanowska, Maria (Czartoryska) Wirtemberska, Konstancja Narbutt, 
Salomea Paris, Zofia Zamoyska oraz Wacław Rzewuski i Franciszek Skibicki. Godny 
uwagi jest znaczny udział pań w tym przedsięwzięciu.

Musimy jeszcze wspomnieć o czynnym na przełomie XVIII i XIX wieku środowisku 
„symfoników wielkopolskich”, wywodzących się z uboższych, często mieszczańskich sfer 
społecznych – instrumentalistów, kopistów nut i chórzystów. Działali oni w kapelach 
kościelnych – klasztornych i parafialnych – wykonując odpowiednio przystosowany 
repertuar symfoniczny europejski (głównie symfonie Haydna), a w braku takowego 
komponując samodzielnie. W ich muzyce pierwiastek narodowy bliższy jest ludowemu 
i nie polega na cytowaniu rytmów tanecznych, bo utwory te wykonywano w kościele 
i podczas procesji. Polskie cechy narodowe uwidaczniają się tu głównie w melodyce. 
Bardzo niewiele wiemy o tych artystach, z których najwybitniejszymi może byli 
Wojciech Dankowski, Antoni Habel, Karol Pietrowski i Franciszek Ścigalski.

Przełom dokonał się jednak za sprawą Józefa Elsnera (1769-1854), pochodzącego 
z Grodkowa na Opolszczyźnie kompozytora i dyrygenta, który – wykształcony we 
Wrocławiu i Wiedniu – działał głównie w niemieckim środowisku muzycznym we 
Lwowie. Tu podjął współpracę z Wojciechem Bogusławskim, za którym w 1799 
podążył do będącej wówczas pod rządami pruskimi Warszawy - gdy ten po raz kolejny 
objął dyrekcję Teatru Narodowego - i został dyrygentem orkiestry teatralnej. Wizje 
Bogusławskiego przemówiły do wyobraźni Elsnera, który już w swych lwowskich 
kompozycjach dał wyraz zainteresowaniu polską muzyką ludową i narodową. Choć 
więc i w Warszawie współpracował z osiadłymi tu niemieckimi muzykami, wśród 
których był poeta, rysownik, kompozytor i ideolog romantyzmu E.T. A. Hoffmann, to 
coraz częściej sięgał po polskie inspiracje. W dedykowanej Bogusławskiemu Symfonii 
C-dur op. 11 (1805) nie tylko stylizował elementy muzyki ludowej, ale w wolnej części 
zacytował nawet fragment Mazurka Dąbrowskiego. Może najlepszym przykładem tego 
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typu inspiracji jest znakomity Septet z 1818 roku. Wśród licznych oper Elsnera, kilka 
podejmuje nieco fantastycznie ujętą narodową tematykę historyczną (Leszek Biały, czyli 
Czarownica z Łysej Góry, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, Jagiełło w Tenczynie). Niesłychanie 
sumienny, solidny i uczciwy, nie był Elsner geniuszem muzycznym, ale warsztat 
kompozytorski znał doskonale. Wiedział, że tego właśnie trzeba polskim kompozytorom. 
Już za czasów pruskich rozpoczął starania o założenie w Warszawie konserwatorium. 
W krótkiej epoce Księstwa Warszawskiego kontynuował je w oparciu o swe znajomości 
w Paryżu. Ale dopiero w 1820 czwarte konserwatorium w Europie – Konserwatorium 
Warszawskie – ruszyło pełną parą, przy wsparciu tak znakomitych osobistości, jak 
Stanisław Staszic. Znakomici też profesorowie objęli klasy poszczególnych instrumentów, 
a sam Elsner poprowadził klasę kompozycji. Trudno się dziwić, że jako zwolennik idei 
narodowej w sztuce, chciał zaszczepić w swych uczniach podobny entuzjazm. I udało 
mu się to znakomicie. Przez 10 lat funkcjonowania Konserwatorium, zamkniętego 
ukazem carskim wskutek wypadków Powstania Listopadowego, wykształcił całe 
pokolenie kompozytorów, których można określić mianem „szkoły Elsnera”, a jeszcze 
lepiej – Polskiej Szkoły Narodowej w Muzyce. Była to pierwsza tego rodzaju formacja 
artystyczna w Europie. Należał tu nie tylko Fryderyk Chopin, ale jeden z pierwszych 
absolwentów Konserwatorium, Józef Nowakowski (1800-1865), autor licznych 
utworów fortepianowych i pieśni, znakomitego Kwintetu fortepianowego Es-dur oraz 
kilku zaginionych dzieł symfonicznych. Wraz z nim ukończył Konserwatorium Józef 
Stefani, syn Jana, autora Krakowiaków i Górali, twórca lżejszej nieco muzy – operetek, 
baletów, ale także mszy, pieśni i utworów fortepianowych. Wybitnym uczniem Elsnera 
był wspomniany już Ignacy Feliks Dobrzyński, kompozytor pierwszej wielkiej polskiej 
opery romantycznej Monbar, czyli Flibustierowie (1838), licznych kompozycji kameralnych 
i fortepianowych, którego II Symfonia Charakterystyczna we duchu muzyki polskiej 
zdobyła 2. nagrodę na konkursie w Wiedniu, pomiędzy 57 nadesłanymi symfoniami. 
Tu należy Antoni Orłowski (1811-1861), kompozytor, dyrygent orkiestry teatralnej 
w Rouen, Julian Fontana (1810-1869), podobnie jak Nowakowski jeden z najbliższych 
przyjaciół Chopina, twórca, który jako pierwszy z Polaków adaptował elementy muzyki 
latynoamerykańskiej, Józef Krogulski (1815-1842), autor 2 koncertów fortepianowych, 
Oktetu z fortepianem, mazurków i dużej liczby dzieł religijnych (był kapelmistrzem 
katedry św. Jana w Warszawie). Listę tę można uzupełnić o kilka jeszcze nazwisk.

Jest jasne, że Fryderyk Chopin był geniuszem, którego wielkość określa nie tyle 
sam fakt pisania utworów o narodowym charakterze, co okoliczność, że muzyce 
powstającej z narodowej inspiracji nadał on najwyższą rangę, artystyczną i techniczną. 
Pochodzenia artyzmu nie będziemy tu dociekać. Ale technikę, warsztat kompozytorski, 
zawdzięcza on w wielkiej mierze Józefowi Elsnerowi. Pod wieloma względami 
przewyższył on swych kolegów i rówieśników. Jego inteligencja, kultura i smak – były 
niedościgłe. Indywidualność ostro zaznaczała się w każdej myśli muzycznej Chopina. 
Ale to nie znaczy, że w jego czasach nie było innej polskiej muzyki. I to dobrej, 
ambitnej. Nie znaczy też, żeby przed Chopinem nie istniała żadna znacząca muzyka 
polska. Przytoczyliśmy tu zaledwie dziesiątą część nazwisk, może mniej. Jest nadzieja, 
że z czasem odnajdziemy jeszcze trochę tych autentycznych skarbów naszej kultury, 
które ukryły przed nami, lub zniszczyły bezpowrotnie, długofalowe skutki rozbiorów 
Polski. Ważne, żebyśmy o istnieniu tych skarbów wiedzieli i jednocześnie umieli 
docenić znaczenie wysokiej kultury muzycznej w życiu narodu.

Maciej Negrey 



12 | Józef Elsner i ekspresje narodowe



 | 13Józef Elsner and the Polish National Airs 

F R Y D E R Y K  C H O P I N
Dagerotyp Louis-Auguste’a Bissona, 1849
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Wtorek, 13 października, godz. 20.00 
Tuesday, 13 October, 8:00 pm 

Filharmonia Narodowa – Sala Kameralna 
Warsaw Philharmonic – Chamber Music Hall
ul. Moniuszki 5
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Romantyczny duet / The Romantic Duet

Józef Nowakowski (1800-1865)
Duet A-dur na skrzypce i fortepian op. 18
Duet in A major for violin and piano, Op. 18

Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867)
Les larmes na skrzypce i fortepian op. 41 / for violin and piano Op. 41
Nokturn f-moll na skrzypce i fortepian op. 46 
Nocturne in F minor for violin and piano Op. 46

Henryk (1835-1880) i / and Józef (1837-1912) Wieniawski 
Grand Duo Polonais na skrzypce i fortepian op. 8 / for violin and piano Op. 8 

Henryk Wieniawski
Obertas op. 19 nr 1 / Mazurka, Op. 19 No. 1

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65
Sonata in G minor for piano and cello, Op. 65

1. Allegro moderato
2. Scherzo: Allegro con brio 
3. Largo
4. Finale: Allegro

Piotr Pławner – skrzypce / violin

Karolina Jaroszewska – wiolonczela / cello

Łukasz Krupiński – fortepian / piano
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Piotr Pławner. Skrzypek, o którym The Times pisał „to wyjątkowy, nieskazitelny ta-
lent ”, a Lord Yehudi Menuhin nazwał go „skrzypkiem o fenomenalnych zdolnościach 
oraz jednym z najbardziej obiecujących talentów nadchodzącej ery”.

Jest zwycięzcą takich konkursów jak X Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wie-
niawskiego w Poznaniu (1991), Międzynarodowy Konkurs w Bayreuth (1991), Mię-
dzynarodowy Konkurs w Monte Carlo im Henryka Szerynga (1994), 44. Międzynaro-
dowy Konkurs ARD w Monachium (1995).

Występował w wielu krajach europejskich, krajach arabskich, Azji oraz obu Ame-
rykach m. in. z zespołami Bayerischen Rundfunk, Süddeutschen Rundfunk, Berner 
Symphonieorchester, Sinfonia Helvetica, Radio Kamerorkest Hilversum, Deutschen  
Kammerorchester, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo oraz Netherlands 
Kammerorchester.

Artysta dysponuje rozległym repertuarem, od dzieł baroku po kompozytorów współ-
czesnych. W 2015 roku odznaczony został Medalem Gloria Artis za zasługi w promo-
waniu muzyki polskiej zagranicą. 

Od 2006 roku jest prymariuszem kwintetu I Salonisti; od sezonu 2020/21 objął sta-
nowisko szefa artystycznego Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz podjął bliską współ-
pracę z orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis.

Gra na skrzypcach Tommasa Balestrieri.

piotrplawner.com

Piotr Pławner. A violinist hailed by The Times as “an exceptional, immaculate talent” 
and by Lord Yehudi Menuhin a violinist “with phenomenal ability and one of the most 
promising talents of the coming era”. 

Winner of competitions that include the 10th Henryk Wieniawski International Com-
petition in Poznań in 1991, the International Festival of Young Talents in Bayreuth in 
1991, the Henryk Szeryng International Competition in Monte Carlo in 1994, and the 
44th International Music Competition of the ARD in Munich in 1995, he has performed 
in many European countries, the Middle East, Asia, and the Americas with the Bayer-
ischen Rundfunk, Süddeutschen Rundfunk, Berner Symphonieorchester, Sinfonia Hel-
vetica, Radio Kamerorkest Hilversum, Deutschen Kammerorchester, Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo, and Netherlands Kammerorchester ensembles. 

The artist’s vast repertoire spans the time from baroque to contemporary composers. 
In 2015 he was awarded the Gloria Artis Medal for services for the promotion of Polish 
music abroad. 

Since 2006 Pławner has been the primarius of the Salonisti quintet, and from the 
2020/21 season the artistic director of the Silesia Chamber Orchestra, closely cooper-
ating with the Capella Bydgostiensis Chamber Orchestra. 

He plays a Tommaso Balestrieri violin. 

piotrplawner.com
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Karolina Jaroszewska od 16 roku życia koncertuje w Polsce i na świecie, współpracując 
z wieloma orkiestrami oraz światowej sławy muzykami, takimi jak Agnieszka Duczmal, 
Garry Karr, Jerzy Maksymiuk, Philip Greenberg, Krystian Zimerman i Krzysztof 
Penderecki. Jako kameralistka koncertowała m.in. w duecie z pianistką Julią Samojło 
oraz koncertmistrzem Filharmonii Izraelskiej Davidem Radzynskim.

Wystąpiła m. in. na prestiżowym festiwalu Europalia w Belgii, podczas 60-tej edycji 
Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach wraz z Orkiestrą Kameralną PR Amadeus, 
na Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego (2013, 2018). W Ameryce zadebiutowała 
koncertem z Savannah Symphony Orchestra, a w Nowym Jorku – w sali Alice Tully 
Hall. Jednym z ważniejszych koncertów ostatnich lat, docenionym przez krytyków 
i publiczność, był jej recital w Weill Recital Hall w Carnegie Hall, poprzedzony recitalem 
w Filharmonii Narodowej. 

Jest wychowanką jednej z najznakomitszych wiolonczelistek naszych czasów – Zary 
Nelsovej, którą poznała w 1994 roku, biorąc udział w Aspen Music Festival and School. 
Na jej zaproszenie pojechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała w Juilliard School 
i uczestniczyła m. in. w lekcjach mistrzowskich Mishy Maiskiego. 

Równolegle z karierą solową Karolina Jaroszewska kieruje grupą wiolonczel Filharmonii 
Narodowej.

Karolina Jaroszewska jest reprezentowana przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van 
Beethovena.

jaroszewska.org 

Karolina Jaroszewska has performed in Poland and around the world since she was 
16, working with numerous orchestras and musicians of world-renown, including 
Agnieszka Duczmal, Garry Karr, Jerzy Maksymiuk, Philip Greenberg, Krystian Zimerman, 
and Krzysztof Penderecki. As a chamber musician she has performed duets with the 
pianist Julia Samojło and the concertmaster of the Israel Philharmonic, David Radzynski. 

She has performed at the prestigious Europalia Festival in Belgium, with the Amadeus 
Chamber Orchestra of the Polish Radio at the 60th Chopin Festival in Duszniki-Zdrój, 
and at the Krzysztof Penderecki Festivals in 2013 and 2018. She made her American 
début with a concert with the Savannah Symphony Orchestra, and performed in New 
York’s Alice Tully Hall. One of the crucial moments in her recent career, appreciated by 
critics and audience alike, was her appearance at the Weill Recital Hall at Carnegie Hall, 
preceded by another at the Warsaw Philharmonic. 

She is a student of one of the most consummate cellists of our times, Zara Nelsova, 
whom she met in 1994 while participating in the Aspen Music Festival and School. 
Invited by her professor, she moved to New York where she studied at the Juilliard 
School and joined the master classes of Misha Maisky. 

In parallel to her solo career, Karolina Jaroszewska is the first cello of the Warsaw 
Philharmonic. 

Karolina Jaroszewska is represented by the Ludwig van Beethoven Association. 

jaroszewska.org 
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Łukasz Krupiński. Zwycięzca 7. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w San 
Marino oraz zdobywca wszystkich nagród specjalnych: Nagrody Publiczności, Na-
grody Krytyków Muzycznych i Nagrody za najlepsze wykonanie koncertu z Orkiestrą 
(wrzesień 2016). 

Finalista Międzynarodowego Konkursu Ferruccio Busoniego w Bolzano (2017),  
półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie (2015). 

Debiutancka płyta Łukasza Krupińskiego zatytułowana Espressione została nomino-
wana do nagrody ICMA 2018 obok płyt Krystiana Zimermana i Evgeny Kissina. 

W sezonie koncertowym 2018/2019 artysta wystąpił z Chicago Philharmonic,  
Buffalo Philharmonic, Jerusalem Symphony Orchestra, The Orchestra of the Americas, 
Sinfonią Varsovią oraz z recitalami w Royal Albert Hall, Cadogan Hall w Londynie oraz 
Carnegie Hall i Kaufman Music Center w Nowym Jorku. 

W 2019 roku ukończył studnia podyplomowe w klasie profesora Dmitry Alexeeva 
w Royal College of Music w Londynie.

Łukasz Krupiński jest reprezentowany przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Łukasz Krupiński. Winner of the 7th International Piano Competition in San Marino 
and recipient of all its special prizes: the Audience Award, the Music Critics Award, and 
the award for the best performance of a concerto with an orchestra (September 2016). 
Finalist of the Ferruccio Busoni International Piano Competition and Piano Festival in 
Bolzano (2017), semi-finalist of the 17th Fryderyk Chopin International Piano Compe-
tition in Warsaw (2015). 

Espressione, Łukasz Krupiński’s début CD was nominated for the ICMA 2018 prize along 
with the recordings of Krystian Zimerman and Evgeny Kissin. 

In the 2018/19 season the artist performed with the Chicago Philharmonic, Buffalo 
Philharmonic, Jerusalem Symphony Orchestra, the Orchestra of the Americas and Sin-
fonia Varsovia, and appeared with recitals at London’s Royal Albert Hall and Cadogan 
Hall, and in the Carnegie Hall and Kaufman Music Center in New York. 

In 2019, he completed his postgraduate studies in the class of Professor Dmitry  
Alexeev at the Royal College of Music in London. 

Łukasz Krupiński is represented by the Ludwig van Beethoven Association. 
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Środa, 14 października, godz. 19.30 
Wednesday, 14 October, 7:30 pm 

Filharmonia Narodowa – Sala Kameralna 
Warsaw Philharmonic – Chamber Music Hall
ul. Moniuszki 5

Fortepian Broadwood z roku 1846 pochodzi  
z kolekcji Andrzeja Włodarczyka.

The Broadwood piano from 1846 is on a loan  
from the collection of Andrzej Włodarczyk. 
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Śladami Elsnera – w rytm mazurka i poloneza
Following Elsner to the Rhythm of the Mazurka and the Polonaise 

Józef Elsner (1769-1854) 
Rondo à la mazurek C-dur / Rondo a la Mazurka in C major

Julian Fontana (1810-1869)
Trois Mazourkas op. / Op. 21

nr 1 E-dur / No. 1 in E major
nr 2 e-moll / No. 2 in E minor
nr 3 H-dur / No. 3 in B major 

Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867)
Deux Mazurkas op. / Op. 37

nr 1 F-dur / No. 1 in F major
nr 2 a-moll / No. 2 in A minor

Józef Władysław Krogulski (1815-1842)
Dwa mazurki salonowe op. 26 / 2 Salon Mazurkas, Op. 26

nr 1 c-moll / No. 1 in C minor
nr 2 a-moll / No. 2 in A minor

Dwa mazurki salonowe op. 28 / 2 Salon Mazurkas, Op. 28
nr 1 a-moll / No. 1 in A minor
nr 2 g-moll / No. 2 in G minor

Dwa mazurki salonowe op. 29 / 2 Salon Mazurkas, Op. 29
nr 1 h-moll / No. 1 in B minor
nr 2 e-moll / No. 2 in E minor

Edward Wolff (1816-1880)
5 Mazurkes op. / Op. 12

nr 1 G-dur / No. 1 in G major
nr 2 es-moll / No. 2 in E flat minor
nr 3 As-dur / No. 3 in A flat major
nr 4 b-moll / No. 4 in B flat minor
nr 5 Ges-dur / No. 5 in G flat major

Polonaise caractéristiques op. 137 nr 1 / Op. 137 No. 1 

Józef Elsner 
Polonez Es-dur / Polonaise in E flat major

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

Marek Bracha – fortepian historyczny / historical piano
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Marek Bracha. Wszechstronny pianista wykształcony w Warszawie i Londynie. Ak-
tywnie koncertuje z repertuarem muzyki klasycznej, który wykonuje na instrumen-
tach współczesnych oraz historycznych. Prowadzi również wykłady oraz warsztaty, 
przybliżające problemy wykonawstwa historycznego (m.in. Akademia Fortepianów 
Historycznych, Lusławice 2017). 

Swoimi koncertami na m.in. w Chinach, Japonii, Niemczech, Francji, USA, Wenezueli, 
Chile i we Włoszech popularyzuje muzykę polską. W lutym 2018 roku zadebiutował 
w Carnegie Hall w Nowym Jorku, wykonując utwory Fryderyka Chopina.

W listopadzie 2019 roku pianista odbył kolejną podróż do Japonii, gdzie w ramach 
autorskiego projektu Heritance: Radiating Piano poprowadził wykład i warsztaty na 
temat wpływu muzyki tradycyjnej na muzykę fortepianową XIX i XX wieku w twór-
czości kompozytorów polskich i japońskich. Zwieńczeniem tych działań był recital 
w Tokio, na którym pianista wykonał omawiane wcześniej dzieła fortepianowe.

Pianista jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ukończył 
również z wyróżnieniem studia Masters of Music w Royal College of Music w Londy-
nie oraz studia podyplomowe na instrumentach historycznych u Geoffrey’a Goviera.

Marek Bracha jest reprezentowany przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

marekbracha.pl

Marek Bracha. A versatile pianist educated in Warsaw and London who actively per-
forms classical music repertoires on contemporary and historical instruments. He also 
lectures and organises workshops explaining and investigating the issues of historically 
informed performances (including the Academy of Historical Pianos, Lusławice 2017).

He promotes Polish music with the concerts he performs in China, Japan, Germany, 
France, the US, Venezuela, Chile, and Italy, among others. In 2018 he made his Carne-
gie Hall début, performing Fryderyk Chopin’s works in New York. 

In November 2019 he toured Japan again, where he conducted a lecture and work-
shops on the impact of traditional music on the piano music as exemplified by the 19th- 
and 20th-century works of Polish and Japanese composers, as part of his Heritance: 
Radiating Piano signature project. These activities reached a peak with his recital in 
Tokyo, in which the pianist performed the piano works discussed earlier. 

A graduate of the Fryderyk Chopin University of Music, he also graduated with distinc-
tion from the Masters of Music Studies at the Royal College of Music in London, and 
from postgraduate studies on historical instruments with Geoffrey Govier.

Marek Bracha is represented by the Ludwig van Beethoven Association. 

marekbracha.pl



Czwartek, 15 października, godz. 19.30 
Thursday, 15 October, 7:30 pm 

Filharmonia Narodowa – Sala Kameralna 
Warsaw Philharmonic – Chamber Music Hall
ul. Moniuszki 5
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Uczniowie Chopina / Pupils of Chopin

Adolf Gutmann (1819-1882)
Nokturn As-dur op. 8 nr 1 / Nocturne in A flat major, Op. 8 No. 1

Thomas Dyke Ackland Tellefsen (1823-1874) 
Quattre Mazurkas op. / Op. 3

nr 1 g-moll / No. 1 in G minor
nr 2 G-dur / No. 2 in G major
nr 3 B-dur / No. 3 in B flat major
nr 4 fis-moll / No. 4 in F sharp minor

Valse Des-dur op. 27 / Waltz in D Flat major, Op. 27 

Carl Filtsch (1830-1845)
Romanze ohne Worte
Impromptu b-moll / in B flat minor  
Impromptu Ges-dur / in G flat major

Karol Mikuli (1819-1897)
Polonez g-moll op. 8 nr 1 / Polonaise in G minor, Op. 8 No. 1 
Dix Pièces pour piano op. / Op. 24 

«Alla Rumana» nr / No. 7  
Etude H-dur nr 6 / Etude in B major, No. 8
Cantilène Es-dur nr 9 / Cantilène in E flat major, No. 9
Impromptu g-moll nr 10 / Impromptu in G minor, No. 10

Julian Fontana (1810-1869)
La Havanne. Fantaisie sur des motifs Américains a Espagnols op. / Op. 10

Introduction
Chanson mexicaine
Chanson de negres de l’Île de Cuba
La ley brava. Contredance havanaise
La jota aragonesa

Hubert Rutkowski – fortepian historyczny i współczesny / historical piano & modern

Fortepian Broadwood z roku 1846 pochodzi z kolekcji Andrzeja Włodarczyka.
The Broadwood piano from 1846 is on a loan from the collection of Andrzej 
Włodarczyk. 
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Hubert Rutkowski wygrał Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Hanowerze 
w 2007 roku. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 
w klasie prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. W latach 2005-2010 odbył studia podyplo-
mowe w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie prof. Jewgenija 
Koroliova.

Ważnym momentem w karierze pianisty było dokonanie nagrań płytowych niezna-
nych dzieł fortepianowych Juliana Fontany, przyjaciela i ucznia Chopina oraz utworów 
Teodora Leszetyckiego dla wytwórni Acte Préalable (2007, 2008). W Roku Chopinow-
skim 2010 artysta zrealizował nagranie płyty „Pupils of Chopin“ dla wytwórni Naxos. 
Od tego czasu prowadzi aktywną działalność koncertową w większości krajów Europy, 
Azji, Ameryki Łacińskiej i USA. 

W roku 2013 nagrał płytę z utworami Debussy’ego wykonanymi na fortepianie Erarda 
(1880), w roku 2018 ukazała się jego płyta z utworami Chopina na fortepianie Pleyela 
(1847) dla wytwórni Piano Classics.

W kwietniu 2010 roku wygrał konkurs na stanowisko profesora Hochschule für Musik 
und Theater w Hamburgu, zostając jednym z najmłodszych profesorów w Niemczech 
i prowadząc własną klasę fortepianu. Od 2014 roku jest kierownikiem Katedry Forte-
pianu tejże Uczelni. Hubert Rutkowski jest również dyrektorem artystycznym Chopin 
Festival w Hamburgu. 

hubertrutkowski.com

Hubert Rutkowski won the International Piano Competition Chopin-Gesellschaft Han-
nover in 2007. A graduate of the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw in the 
class of Professor Anna Jastrzębska-Quinn, he continued his postgraduate education 
in the class of Professor Evgeni Koroliov at the Hochschule für Musik und Theater in 
Hamburg in 2005–10. 

Recording the unknown piano works of Julian Fontana, a friend and student of Chopin, 
and the works of Teodor Leszetycki for Acte Préalable (2007, 2008) was an important 
moment in his career. In the Year of Chopin 2010, the artist released Pupils of Chopin 
CD for Naxos. Since then he has actively performed concerts in most countries of Eu-
rope, Asia, Latin America, and in the US. 

In 2013 Hubert Rutkowski released a Debussy CD performed on an Erard (1880) piano, 
and five years later – with Chopin’s works on a Pleyel (1847) for the Piano Classics label. 

In April 2010, he won the competition for the post of Professor of Hochschule für 
Musik und Theater and became one of Germany’s youngest professors, and was given 
his own piano class. Since 2014 he has stood at the helm of the university’s piano de-
partment. He is also the artistic director of the Chopin Festival Hamburg. 

hubertrutkowski.com
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Gramy
dla kultury

Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.
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