Fryderyk

CHOPIN
Młody i romantyczny

Prezentujemy płytę z koncertem „Nastrojowy Chopin”
w wykonaniu: Anety Łukaszewicz, Marianny Humetskiej
oraz młodych artystów z Polski, Litwy i Ukrainy

FRYDERYK CHOPIN
MŁODY I ROMANTYCZNY

Nowy Mozart
w Warszawie

wspomagane np. atmosferą domową lub presją osób trzecich?
Jaki wpływ na te początki miała
sama nauka gry?

O

czarowani muzyką
Chopina rzadko zastanawiamy się, w jakim miejscu i czasie, w jakich
okolicznościach objawił się jego
nadzwyczajny talent. Czy było
to całkowicie spontaniczne, czy

Zazwyczaj to ambicja rodziców skłania ich do posyłania
dzieci na lekcje gry i kompozycji,
aby mogły choćby dla własnej
przyjemności oddać się muzyce. Warto jednak wiedzieć, że
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w kanonie podstawowego wykształcenia młodzieży wieku
dziewiętnastego była muzyka
– instrument lub śpiew. Statystycznie rzecz biorąc, zawsze
więc jest szansa na ujawnienie się
szczególnych zdolności – mamy
wówczas znakomitych twórców
i odtwórców muzyki.

zdrowotną oraz pełny kurs nauk,
odpowiadający mniej więcej
pierwszym trzem klasom liceum.
Zatrudniali do tego nauczycieli,
w tym nauczyciela muzyki, którym był Wojciech Żywny, Czech
z pochodzenia, stary dziwak,
w zasadzie flecista, ale uczący
także gry na fortepianie. Nauka
odbywała się w domu Chopinów,
a przy okazji Żywny uczył starszą siostrę Fryderyka, Ludwikę.
Chronologicznie rzecz biorąc, ta
nauka towarzyszyła Fryderykowi
prawie od niemowlęctwa, jako że
pensja Chopinów powstała po
sprowadzeniu się do Warszawy
w końcu 1810 roku, a więc gdy
Fryderyk miał zaledwie pół roku
(lub półtora, biorąc pod uwagę
niewyjaśnioną dotychczas datę
jego urodzin: 1809 czy 1810).

A jak było
z Fryderykiem?

Z

acznijmy od domu rod z i n ne g o . P a ń s t wo
Chopinowie prowadzili
pensję dla chłopców. Mieli ich
zwykle około sześciu i za dość
poważną opłatą zapewniali im
mieszkanie, utrzymanie, opiekę
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Dworek w Żelazowej Woli, fotografia Edwarda Hartwiga, 1982 r.

Salonik Chopinów na rysunku Antoniego Kolberga z 1832 r.

Pierwszym adresem było wynajęte mieszkanie przy Krakowskim Przedmieściu nr 411 (gdzie
dzisiaj znajduje się księgarnia

im. Prusa). Po roku otrzymali
służbowe mieszkanie w budynku Liceum Warszawskiego,
w prawym skrzydle Pałacu Sa-
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skiego na drugim piętrze, gdzie
mieszkali do 1817 roku, kiedy to
władze przeniosły Liceum wraz
z mieszkaniami profesorów do
Pałacu Kazimierzowskiego. Tu
Chopinowie mieszkali przez
10 lat, do śmierci najmłodszej
córki, Emilii w 1827 roku, po
czym, dla zatarcia smutnych
wspomnień, przenieśli się do
wynajętego mieszkania w Pałacu
Czapskich/Krasińskich (obecnie Akademia Sztuk Pięknych).
Stąd w listopadzie 1830 roku
Fryderyk opuścił Warszawę –
i Polskę. Można więc umiejscowić na mapie Warszawy kolejne
fazy jego rozwoju: dzieciństwo
i objawienie talentu w Pałacu
Saskim, młodość i rozwój kompozytorski oraz początki sławy
pianistycznej – w Pałacu Ka-

zimierzowskim, pierwsze lata
dojrzałości i powstanie obu Koncertów – w Pałacu Krasińskich.
Najciekawszym pytaniem jest
moment i okoliczności, w jakich
dorośli w domu Chopinów zdali
sobie sprawę, że mały Frycek
jest zjawiskiem ponadprzeciętnym. Czy miał wówczas lat
cztery, pięć czy sześć? Tak czy
inaczej to „objawienie” miało
miejsce w nieistniejącym dzisiaj
Pałacu Saskim. Żaden dokument
nie precyzuje co prawda tych
okoliczności, jednak pewne
aluzje, zawarte w nielicznych
wspomnieniach dawnych pensjonariuszy Chopinów pozwalają
– przy odrobinie fantazji – na
wyobrażenie sobie przebiegu
zdarzeń.
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Na pensję regularnie przychodzi profesor Żywny i daje lekcje gry
na fortepianie pensjonariuszom –
starszym od małego Frycka o kilka lat oraz jego starszej siostrze
Ludwice. Muzyka rozbrzmiewa
w mieszkaniu – niekoniecznie
codziennie, jednak dosyć często.
Tym bardziej, że Żywny stał się
prawie domownikem, poza lekcjami jadał obiady i lubił spędzać czas
z Chopinami przy kawie, nalewce
i grze w karty. Uczniowie lubią
starego profesora, choć za plecami
trochę się z niego naśmiewają –
z jego wielkiego, czerwonego od
zażywania tabaki nosa, czy wytartych atłasowych kamizelek,
które – jak sam opowiadał – kupił
na wyprzedaży z garderoby króla
Stanisława Augusta… Poza uczniami i Ludwiką są jeszcze w domu

dzieci: Frycek i dwie młodsze siostrzyczki, które kręcą się wokół
dorosłych. Szczególnie paroletni
Frycek lubi siedzieć na podłodze,
pod fortepianem, podczas lekcji.
Słucha uważnie zarówno samych
dźwięków, jak i komentarzy profesora Żywnego, który nie tylko
tłumaczy zasady gry, ale i opowiada o dawnych ukochanych
mistrzach – Mozarcie, Bachu…
Po skończonych lekcjach Żywny
przechodzi do salonu, gdzie pani
Justyna częstuje go podwieczorkiem, a pan Mikołaj wyciąga karty.
Pewnego razu, z pokoiku lekcyjnego dochodzą dźwięki dopiero
co ćwiczonego utworu. Dorośli
przerywają rozmowę, zaskoczeni
poziomem gry i... odkrywają na
taborecie małego Frycka, który
nadzwyczaj sprawnie gra zasły-
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Rękopis Wariacji B-dur op. 2 na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” W. A. Mozarta

szany podczas lekcji utwór – może
był to Mozart? Zaskoczony Żywny, zaskoczeni rodzice. Zapada
decyzja: Frycek będzie się uczył.
Żywny, coraz bardziej zaskoczony niebywałymi uzdolnieniami
malca, po paru latach oznajmia
rodzicom: koniec jego nauczania,
uczeń prześcignął mistrza!

z 1818 roku ukazuje się entuzjastyczna recenzja, która wprost
ogłasza pojawienie się muzycznego
geniusza, a na salonach warszawskich zaczyna krążyć sensacyjna
wiadomość, że oto pojawił się
„nowy Mozart”…
I nie była to przesada. Młody
artysta olśniewał słuchaczy swą
wirtuozerią, a dodatkowo prezentował własne kompozycje, dedykowane rodzinie i znajomym,
które z roku na rok stawały się
coraz bardziej dojrzałe i wyrafinowane. Po ukończeniu edukacji domowej uczył się w Liceum
Warszawskim, a następnie podjął
studia kompozytorskie w Szkole
Głównej Muzyki u Józefa Elsnera.
Już w pierwszym roku powstało Rondo à la Mazur F-dur op. 5,

W tym paroletnim okresie
Frycek nie tylko opanował tajniki samej gry, ale i podjął próby
kompozycji. Może jeszcze w zapisie
nutowym pomagali mu dorośli,
w każdym razie w sztycharni
księdza Cybulskiego na Nowym
Mieście pod koniec roku 1817
wychodzi drukiem jego Polonez
g-moll. Artysta ma lat siedem-osiem! Zaś w styczniowym numerze Pamiętnika Warszawskiego
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w następnym Wariacje B-dur na
temat La ci darem la mano z „Don
Juana” Mozarta op. 2, a kolejnym
utworem była Sonata c-moll op. 4,
dedykowana Elsnerowi. W ocenie
końcowej rektor Elsner napisał:
„Szopen Friderik – szczególna
zdolność, geniusz muzyczny”.

stających pod wpływem J. Haydna
i W.A. Mozarta. Wyrazem tego był
dobór form muzycznych, takich
jak rondo, sonata, wariacje, koncert czy trio, zaś nawiązaniem do
tradycji narodowych było podjęcie tematu mazurka i poloneza.
Na tle tych wzorów Chopin już
we wczesnym okresie wyznaczył
wirtuozerii własną rolę, czyniąc
ją środkiem wyrazu artystycznego. Dał temu wyraz w koncercie
„pożegnalnym“ 11 października
1830 roku w Teatrze Narodowym,
grając Koncert e-moll i Fantazję
A-dur na tematy polskie.

I choć u źródeł twórczości
kompozytorskiej Chopina leżała
polska tradycja narodowa oraz
styl brillant, szybko objawiać się
zaczął jego własny charakter
twórczy. W pierwszym okresie (do
1830 roku) czerpał on głównie ze
zdobyczy wczesnych romantyków
– J.N. Hummla, J. Fielda czy C.M.
Webera, zaś wzorów klasycznych
dostarczała mu twórczość czołowych polskich kompozytorów: J.
Elsnera i K. Kurpińskiego, pozo-

Z takim bagażem twórczym
młody Fryderyk wyruszył na podbój artystycznego świata – i go
rzeczywiście podbił…
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ФРЕДЕРИК ШОПЕН
МОЛОДИЙ І РОМАНТИЧНИЙ

Новий Моцарт
у Варшаві

наприклад, домашня атмосфера або тиск третіх осіб? Який
вплив на той початок мала сама
наука гри?

O

чаровані музикою
Шопена, ми рідко
задуємося, в якому
місці і часі, за яких обставин
проявився його надзвичайний
талант. Чи було це цілком спонтанне, чи щось цьому сприяло,

„Fryderyk Chopin w młodzieńczym wieku”, litografia Josefa Kriehubera ok. 1831 r.
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Зазвичай амбіція батьків
схиляє їх до посилання дітей
на уроки гри і композиції, щоб
діти могли хоч би для власного
задоволення віддатися музиці.
Варто однак знати, що в каноні
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початкової освіти молоді дев’ятнадцятого століття була музика
– інструмент або спів. Статистично беручи, відтак завжди є
шанс на виявлення особливих
здібностей – тоді й виявляються знамениті творці та виконавці музики.

відповідав більш менш першим
трьом класам ліцею. З такою
метою Шопени працевлаштовували в себе вчителів, в тому
числі вчителя музики, яким був
Войцех Живни, чех за походженням, старий дивак, взагалі-то
флейтист, але навчаючий також
гри на роялі. Наука відбувалася в домі Шопенів, а при нагоді
Живни навчав старшу сестру
Фредерика, Луїзу. Хронологічно
дивлячись, ця наука супроводжувала Фредерика від тоді, як
він ще був немовлям, оскільки
пансіон Шопенів організований
після їх переїзду до Варшави
наприкінці 1810 року, отже коли
Фредерик мав ледве пів року
(або півтора, беручи до уваги
нез’ясовану донині його дату
народження: 1809 чи 1810).

А як було
з Фредериком?

П

очнімо від родини. Подружжя Шопенів вело
пансіон для хлопців. В
них зазвичай їх було до шести
і за доволі серйозну платню
забезпечувалися їм квартира,
утримання, оздоровчий догляд,
а також повний курс наук, що
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Przez pierwszych siedem lat życia Fryderyk mieszkał w Pałacu Saskim. Litografia z 1840 r.

Першою адресою була найнята квартира на Краківському
Передмісті номер 411 (де сьогодні знаходиться книгарня
ім. Пруса). Роком пізніше вони

отримали службову квартиру
у будівлі Варшавського ліцею,
в правому крилі Саксонського
палацу на третьому поверсі,
де мешкали до 1817 року, коли

15

мистецтв). Звідси в листопаді 1830 року Фредерик виїхав
з Варшави – і покинув Польщу. Можна, отже, локалізувати
на мапі Варшави наступні його
фази розвитку: дитинство і відкриття таланту в Саксонському
палаці, молодість і композиторський розвиток, а також початок
піаністської слави – у Казимирівському палаці, перші роки
зрілості та створення обох Концертів – в Палаці Красінських.
W latach 1817-1827 Chopinowie zajmowali mieszkanie w oficynie Pałacu Kazimierzowskiego

власті перенесли Ліцей разом
з квартирами професорів до
Казимирівського палацу. Тут
Шопени мешкали протягом
10 років, до смерті наймолодшої

доньки, Емілії, в 1827 році, після
чого, щоб стерти сумні спогади, переселилися до найнятої
квартири в Палаці Чапських/
Красінських (тепер Академія
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сьогодні Саксонському палаці. Жоден документ, що правда, не уточнює цих обставин,
однак певні натяки, залишені
в нечисленних давніх спогадах
мешканців пансіону Шопенів
дозволяють – при крихітці фантазії – уявити собі перебіг подій.
До праці регулярно приходить професор Живни і дає уроки гри на роялі учням у пансіоні
– старшим за малого Фрицека
на декілька років, а також його
старшій сестрі Луїзі. Музика лунає в квартирі – необов’язково
щоденно, однак досить часто.
Тим більш, що Живни стався
майже членом родини, поза уроками їв обіди і любив проводити
час з Шопенами за кавою, наливкою та грою в карти. Учні

Найцікавішим питанням є момент і обставини, в яких дорослі
в домі Шопенів зрозуміли, що
малий Фрицек є надпересічним
явищем. Скільки йому тоді було
років – чотири, п’ять чи шість?
Так чи інакше це „одкровення” мало місце в неіснуючому
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люблять старого професора,
хоча за спиною трохи з нього
насміхаються – з його великого,
червоного від вживання тютюну
носа, чи потертих атласних жилетів, які, – як сам він розповідав
– купив на розпродажі гардеробу короля Станіслава Авґуста.
Поза учнями та Луїзою є в домі
ще діти: Фрицек та дві молодші
сестрички, які крутяться навколо дорослих. Особливо кількалітній Фрицек любить сидіти
на підлозі, під роялем, під час
уроку. Слухає однаково уважно
як самі звуки, так і коментарі
професора Живного, який не
лише тлумачить принципи гри,
але і розповідає про давніх коханих майстрів – Моцарта, Баха.
Після закінчених уроків Живни
переходить до салону, де пані

Юстина пригощає його підвечірком, а пан Микола витягає карти.
Одного разу, з учбової кімнатки
доходять звуки щойно тренованого твору. Дорослі переривають
розмову, вражені рівнем гри і...
знаходять на стільці малого Фрицека, який надзвичайно справно
грає почутий під час уроку твір –
може був то Моцарт? Вражений
Живни, вражені батьки. Настає
рішення: Фрицек вчитиметься.
Живни, щоразу все в більшому
захваті від небувалих обдарованостей малюка, після декількох
років сповіщає батькам: кінець
його навчанню, учень перевершив майстра!
Протягом цих кількох років
Фрицек не лише опанував таїну
самої гри, але й зробив спроби
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Fantazja na tematy polskie A-dur op. 13, Partytura w opracowaniu
Eugeniusza Morawskiego, 1931 r.

композиції. Можливо, що записати ноти йому допомагали
дорослі, в кожному разі в друкарні ксьондза Цибульського на
Новому Місті в кінці 1817 року
виходить його Полонез g-moll
. Творець має років сім-вісім!
Але в січневому номері “Варшавського Щоденника” з 1818
року з’являється повна ентузіазму рецензія, яка відверто
оголошує появу музичного генія, а у варшавських салонах
починає кружляти сенсаційне
повідомлення, що ось з’явився
„новий Моцарт”…

та знайомим, які з року в рік
ставали все більш зрілими і витонченими. Після закінчення
домашньої освіти він вчився у
Варшавському ліцеї, а потім
навчався композиції в Головній
Школі Музики в Юзефа Ельснера. Вже на першому році
повстало Рондо à ля Мазурка
F-dur oп. 5, в наступному Варіації B-dur на тему La ci darem
la mano з „Дон Жуана” Моцарта
oп. 2, а наступним твором була
Соната c-moll oп. 4, присвячена
Ельснеру. У кінцевій оцінці ректор Ельснер написав: „Шопен
Фредерик – особлива здібність,
музичний геній”.

І не було то перебільшенням.
Молодий артист засліплював
слухачів своєю віртуозністю,
а додатково демонстрував власні
композиції, присвячувані сім’ї

І хоч у джерел композиторської творчості Шопена лежала
польська національна традиція,
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а також стиль brillant, швидко
проявлятися почав його власний
творчий характер. У першому
періоді (до 1830 року) він черпав переважно із надбань ранніх
романтиків – І. Н. Гуммель, Дж.
Фельд чи К. М. Вебер, а класичні зразки постачала йому
творчість провідних польських
композиторів: Ю. Ельснера і K.
Курпінського, що залишалися
під впливом Й. Гайдна і В.А. Моцарта. Виразом того був підбір
музичних форм, таких як рондо,
соната, варіації, концерт чи тріо,
а от зверненням до національних традицій було підняття теми
мазурки і полонеза. На тлі цих
зразків Шопен вже в ранньому
періоді визначив віртуозності
власну роль, роблячи її ресурсом художнього виразу. І проде-

монстрував це в „прощальному
концерті” 11 жовтня 1830 року
в Національному Театрі, граючи
Концерт e-moll і Фантазію A-dur
на польські теми.
З таким творчим багажем
молодий Фредерик вирушив на
підкорення артистичного світу
– і його справді підкорив.
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FRIDERIKAS ŠOPENAS
JAUNAS IR ROMANTIŠKAS

Naujas Mozart
Varšuvoje

S

užavėti Šopeno muzika
retai pagalvojame kur,
kada, kokiomis aplinkybėmis apsireiškė jo ypatingas
talentas. Ar tai įvyko spontaniškai, ar padedant namų
atmosferai,kitiems žmonėms?
Kokia įtaka muzikiniams gebėji-
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mams ugdyti turėjo pats grojimo
mokslas?
Paprastai ambicijos verčia
tėvus išleisti atžalas į grojimo
ir kompozicijos pamokas, dėl
asmeninio malonumo vaikai
atiduodami mokytis muzikos.
Tačiau verta žinoti, kad XIX
amžiuje muzika – instrumentas arba dainavimas – įeidavo į
pagrindinį jaunimo išsilavinimo

‹ „Żelazowa Wola, Gubernia Warszawska. Własność niegdyś hrabiego Skarbka”, litografia Napoleona
Ordy z „Albumu widoków historycznych Polski” Alojzego Misierowicza, 1882-1883 r.

kanoną. Statistiniai visada yra
tikimybė, kad pasireikš ypatingi
gebėjimai, tokiu būdu atrandame
muzikos kūrėjus ir atlikėjus.

specialistas bet taip pat mokantis groti pianinu. Mokymasis
vykdavo Šopenų namuose. Prie
progos mok. Žyvny mokė Frideriko vyresniąją seserį Liudwiką.
Chronologiškai skaičiuojant tas
mokymas lydėjo Frideriką beveik
nuo gimimo. Šopenų pensionas
buvo atidarytas 1810 metų pabaigoje, po jų persikraustymo į Varšuvą, kai berniukui sukako šeši
mėnesiai (arba pusantro mėnesio,
nes iki šiol neaiški jo gimimo data
- 1809 arba 1810 metai).

O kaip buvo su
Frideriku?

P

radėkime nuo gimtųjų
namų. Ponas ir ponia
Šopenai vadovavo pensionui berniukams, kurių paprastai
būdavo apie šešis. Už tam tikrą
(nemažą) mokėstį vaikinai gaudavo kambarį, maistą, sveikatos
priežiūrą ir trijų klasių išsilavinimą. Pamokas vesdavo tam
pasamdyti mokytojai, tarp kurių
ir muzikos mokytojas Wojciech
Žywny, čekas, pagrinde fleitos

Varšuvoje šeima išnuomojo
butą gatvėje Krokuvos priemiestis Nr.11 ( šiandien ten yra Pruso
knygynas). Po metų gavus tarnybinį butą Varšuvos Licėjaus
pastate Sasų Rūmų dešiniojo
sparno antrajame aukšte gyveno
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iki 1817metų, nes po to Licėjus
kartu su profesorių butais buvo
perkeltas į Kazimiero Rūmus.
Čia Šopenų šeima gyveno dešimt
metų. 1827metais, po jauniausiosios dukters Emilijos mirties
dėl liūdnų atsiminimų Šopenai išnuomojo butą Czapskių/
Krasinskių Rūmuose (šiandien
Dailės Akademijos pastatas).
Būtent iš čia 1830 metais Friderikas išvažiavo iš Varšuvos ir
Lenkijos. Varšuvos žemėlapyje
galima lokalizuoti Šopeno vystymosi fazes: vaikystę ir talento
apsireiškimas gyvenant Sasų Rūmuose; jaunystę, kompozitoriaus
gebėjimų raidą ir pianisto šlovės
pradžią – Kazimiero Rūmuose;
pirmuosius brandos metus ir
abiejų Koncertų sukūrimas –
Krasinskių Rūmuose.

Įdomiausia – kuriuo momentu
ir kokiomis aplinkybėmis suaugusieji Šopenų namuose suvokė,
kad mažasis Fricekas turi ypatingų gabumų. Kiek jam buvo
–ketveri, penkeri, šešeri? Aišku
viena, tai įvyko neišlikusiuose iki
šiol Sasų Rūmuose.
Nėra dokumento, kuriame
apie tą „apsireiškimą“ būtų paminėta. Tačiau pensiono gyventojų atsiminimuose pasitelkiant
lakią vaizduotę galima surasti
tam tikras aliuzijas ir įsivaizduoti kaip tai buvo.
Į pensijoną reguliariai ateidavo profesorius Žywny ir
mokydavo skambinti fortepijonu berniukus, vyresnius negu
Fricekas, ir jo vyresniąją seserį
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Liudwiką. Muzika skambėdavo
bute, gal ne kasdien, bet dažnai.
Mokytojas Žywny tapo po vos
ne Šopenų namiškiu. Mėgdavo
praleisti laiką pas Šopenus: po
pamokų pietaudavo, kalbėdavosi
prie puodelio kavos, stikliuko
trauktinės arba žaidimo kortomis. Mokiniai mylėdavo seną
profesorių, nors kartais šaipydavosi iš jo didelės, raudonos
nuo tabako uostymo nosies,
nutrintų atlasinių liemenių, nupirktų, profesoriaus žodžiais,
išpardavimo metu iš karaliaus
Stanislovo Augusto garderobo.
Be Liudvikos namuose būdavo
Fricekas ir jo jaunesnės sesutės,
besisukinėjančios aplink suaugusiuosius. Dvejų metukų Fricekas ypač mėgdavo sėdėti ant
grindų po fortepijonu pamokų

metu ir klausytis profesoriaus
pasakojimų apie mylimiausius
kompozitorius – Mozartą, Bachą. Po pamokų Žywny pereidavo į svetainę, kur ponia Justyna
vaišindavo pavakariais, o ponas Mikalojus traukdavo kortas.
Kartą iš kambario, kur vykdavo
pamokos, suaugusieji išgirdo ką
tik mokyto kūrinio garsus ir nustebinti grojimo lygiu pamatė ant
taburetės sėdintį Friceką, kuris
puikiai skambino per pamoką
išgirstą kūrinį. Nustebęs Žyvny ir tėvai nusprendžia: Fricek
mokysis muzikos. Profesorius
po poros metų pasakė tėvams,
kad daugiau negali jo mokyti mokinys peraugo mokytoją!
Per tuos dvejus metus Fricekas ne tik išmoko groti, bet
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W lewym skrzydle Pałacu Krasińskich znajdowało się trzecie, a zarazem ostatnie
mieszkanie Fryderyka Chopina w Warszawie. Fotografia z 1916 r.

ir bandė kurti. Gal suaugusieji
ir padėdavo jam užrašyti natas,
bet 1817 – ųjų metų pabaigoje išspausdinamas jo Polonez-moll
. Septynerių – aštuonerių metų
vaikas! 1818 metų sausio mėnesio
numeryje „Pamiętnik Warszawski“ išspausdinama recenzija,
kuri skelbia apie naujo muzikos
genijaus atsiradimą. Varšuvos
salonuose - sensacija, kalbama
apie „Naujojo Mozarto“ apsireiškimą...

juje, o vėliau - kompozitoriaus
meno Pagrindinėje Muzikos
Mokykloje pas Juzefą Elsnerį.
Jau pirmaisiais mokymosi metais sukurti: Rondo a la Mazur
F-dur op. 5; Wariacje B-dur iš
„Don Juano“ Mozarto op.2; vėliau
Sonata c-moll op. 4, dedikuota
Elsneriui. Baigiamajame vertinime Elsneris parašė: „Šopenas
Friderikas – ypatingi gabumai,
muzikos genijus“.
Iš pradžių Šopenas kompozitorius kūrybos sėmėsi iš
lenkų liaudies tradicijos ir stiliaus brillant, o vėliau reiškėsi
jo paties kūrybinis charakteris.
Pirmajame kūrybos laikotarpyje (iki 1830 – ųjų metų) sėmėsi
idėjų iš ankstyvųjų romantikų:
J.N.Hummlo, J.Fieldo arba C.M.

Tai nebuvo hiperbolizavimas.
Jaunasis muzikas stebino virtuoziniu grojimu ir savo paties
sukurtais kūriniais, dedikuotais
šeimai ir pažįstamiems. Jo kūriniai kaskart tapdavo brandesni
ir rafinuotesni. Baigęs „naminę“
mokyklą mokėsi Varšuvos Licė-
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Weberio; klasikos – iš žymiausių
lenkų kompozitorių: J. Elsnerio
ir K.Kurpinskio. Didelės įtakos
turėjo J. Haydno ir W. A. Mozarto
muzika. Pasekoje to muzikinių
formų parinkimas: rondo, sonata, variacijos, koncertai ar trio;
liaudies tradicija privertė naudoti mazurkos ir polonezo temas.
Šių pavyzdžių fone jau ankstyvąjį
savo kūrybos laikotarpį ypatingą
reikšmę skyrė virtuoziškam muzikos kūrinių atlikimui, darant jį
meninės raiškos priemone. 1830

metų spalio 11 dieną „atsisveikinimo“ koncerte Liaudies Teatre
atidavė duoklę virtuoziškumo
meistriškumui atliekant Koncert e-moll ir Fantazję A-dur
lenkiškomis temomis.
Su tokiu kūrybos bagažu
jaunasis Friderikas išvyko „nukariauti“ meno pasaulį – ir, be
abejo, jį užkariavo...
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FRÉDÉRIC CHOPIN
YOUNG AND ROMANTIC

A new Mozart in
Warsaw

E

nchanted by the music of
Chopin we seldom wonder about the time and
place, and the circumstances in
which his extraordinary talent
was revealed. Whether it was entirely spontaneous, or supported,
for example, by the atmosphere
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at the home or pressure from
others? How were these beginnings influenced by his piano
lessons?
Usually it is the ambition of
the parents that leads them to
send their children to piano and
composition lessons, so that they
are able to play music, at least for
their own pleasure. It should be
known, however, that the canon

‹ „Widok Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, litografia, 1816 r.

of basic education of youth in the
19th century included music either in the form of playing an
instrument or singing. Statistically speaking, there is always
a chance for special abilities to
be revealed - we then have great
artists and interpreters of music.

health care and a full course of
education, roughly corresponding to the first three grades of
high school. For that purpose,
they employed teachers, including a music teacher Wojciech
Żywny. He was an old eccentric
man of Czech origin, who was
basically a flutist, but also gave
piano lessons. The lessons took
place in the Chopin family house,
and on that occasion Żywny also
taught Frédéric’s older sister
Ludwika. Chronologically speaking, this learning accompanied
Frédéric almost from infancy,
as the Chopin family‘s boarding
school was established after they
arrived to Warsaw at the end of
1810, when Frédéric was only half
a year old (or one and a half year
old, depending on the hitherto

And what was
the case with
Frédéric?

L

et us begin with the
family home. The Chopin family led a private
boarding school for boys. They
usually had about six pupils and
for a fairly hefty fee provided
them with room and board,
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unexplained date of his birth:
1809 or 1810).

ment in the Czapski / Krasiński
Palace (currently the Academy of
Fine Arts). It was from here that
Frédéric eventually left Warsaw,
and Poland, in November of 1830.
We can therefore locate on a map
of Warsaw the subsequent phases
of his development: childhood
and the discovery of his talent in
the Saxon Palace, youth and development as a composer and the
beginnings of his fame as a pianist - in the Kazimierz Palace,
the first years of maturity and
the creation of both Piano Concertos - in the Krasiński Palace.

The first address was a rented apartment at Krakowskie
Przedmieście 411 (where today
the Bolesław Prus bookstore is
located). After a year they received an official apartment in
the building of the Warsaw Lyceum, on the second floor in the
right wing of the Saxon Palace.
They lived there until 1817 when
the authorities moved the Lyceum along with the apartments of
the professors to the Kazimierz
Palace. The Chopin family lived
there for 10 years, until the death
of the youngest daughter, Emilia
in 1827. After that, in order to
leave behind the sad memories,
they moved to a rented apart-

The most interesting question is the precise moment and
the circumstances in which the
adults in the Chopin family realized that little Frédéric has
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an exceptional talent. Was he
four, five or six years old at that
time? Either way, this „revelation“ took place in the currently
non-existent Saxon Palace. Although there are no documents
specifying these circumstances,
some allusions contained in the
few available memoirs of the former pupils of the Chopin family‘s
boarding school allow us - with
a little use of imagination - to
picture how these events unfolded.

ment - not necessarily every day,
but quite often. Especially since
Żywny almost became a member
of the family. Outside of classes he dined there and enjoyed
spending time with the Chopin
family, drinking coffee, liquors
and playing cards. Students liked
the old professor, although they
also made fun of him behind his
back. They ridiculed his big nose,
all red from taking snuff, or the
worn out satin waistcoats which
- as he claimed - he bought on
sale from the wardrobe of King
Stanisław August... Outside
of the students and Ludwika,
there were other children at
the house: young Frédéric and
his two younger sisters, who
would spend their time around
the adults. Especially Frédéric,

The school was regularly
visited by professor Żywny who
gave piano lessons to the pupils
- who were several years older
than little Frédéric - and to his
older sister Ludwika. Music was
regularly heard in the apart-

Litografia Gottfrieda Engelmanna wg rysunku PierreRoche Vignerona, 1833 r. Litograficzna odbitka tego
portretu Chopina należała do najpopularniejszych
jego wizerunków nie tylko w Paryżu, ale i w Polsce.

34

„Teatr Narodowy na Placu Krasińskich w Warszawie” akwarela autorstwa Zygmunta Vogla, około 1791 r.
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who was just a few years old,
liked to sit on the floor, under
the piano during the lessons. He
listened carefully to both the
sounds, and the comments of
professor Żywny, who not only
explained the principles of playing, but also talked about his old
beloved masters - Mozart, Bach...
After the lessons Żywny went to
the living room, where Justyna treated him to an afternoon
snack while Mikołaj pulled out
the cards. One time, the sounds
of the recently rehearsed piano
piece were heard from the lesson
room. The adults stopped their
conversation, surprised by the
level of playing... and discovered
little Frédéric on the piano stool,
playing with remarkable ease the
piece he heard during the les-

son - it may have been Mozart?
Both Żywny and the parents were
surprised. A decision was made:
young Frédéric will receive piano lessons. After a few years,
increasingly amazed by the little
boy‘s incredible talents, Żywny
announced to the parents: the
teaching is done, the student
surpassed the master!
In these few years Frédéric
not only mastered the technique
of piano playing itself, but also
made attempts at composing
music. He was likely assisted by
adults in the musical notation,
but nevertheless, at the end of
1817 his Polonaise in G minor
was published in the lithography and engraving workshop
of Father Cybulski in the Nowe
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Miasto district. The artist was
seven or eight years old at the
time! In the January 1818 issue
of the Warsaw Diary magazine
(Pamiętnik Warszawski) an enthusiastic review was presented,
which announced the emergence
of a musical genius, and in the
elite circles of Warsaw the sensational news began to circulate,
that there was a „new Mozart“
in the city...

ied at the Warsaw Lyceum, and
later studied composition at Józef
Elsner‘s Main School of Music. In
the first year he wrote the Rondo
à la Mazur in F major, Op. 5, and
in the next year the Variations
on ‚Là ci darem la mano‘ from
Mozart‘s Don Giovanni in B flat
major, Op. 2. His next piece was
the Sonata in C minor, Op. 4,
dedicated to Elsner. In the final evaluation the school rector
Elsner wrote: „Frédéric Chopin special ability, a musical genius“.

And that was not an exaggeration. The young artist dazzled
listeners with his virtuosity, and
also presented his own compositions dedicated to family and
friends, which were more mature and sophisticated with each
passing year. After completing
his education at home, he stud-

And although the sources of
Chopin‘s work as a composer lay
in the Polish national tradition
and the style brillante, his own
creative nature quickly began
to manifest itself. In the first
period (until 1830), he mainly
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drew from the achievements of
the early Romantics - J. N. Hummel, J. Field or C. M. Weber,
whereas classical inspirations
were derived from the works of
the leading Polish composers:
J. Elsner and K. Kurpiński, who
remained under the influence of
J. Haydn and W. A. Mozart. This
was manifested in the choice of
musical forms, such as rondo,
sonata, variations, concert or
trio, while the adoption of the
themes of the mazurka and the
polonaise was a reference to the
national traditions. On the back-

ground of these models, already
in the early period Chopin gave
virtuosity its own role as a means
of artistic expression. He showed
this in his „farewell“ concert on
11 October 1930 at the National
Theatre, playing the Concerto
in E minor and the Fantasy on
Polish Airs in A major.
With such creative experience young Frédéric set out to
conquer the world of art - and
succeeded in doing that...
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MARIANNA HUMETSKA

W

ykładowca Lwowskiej Akademii Muzycznej solistka
Filharmonii Lwowskiej. Pianistka Marianna Humetska
urodziła się we Lwowie. Otrzymała Dyplom Magistra
Akademii Muzycznej we Lwowie, Dyplom z Wyróżnieniem Konserwatorium Moskiewskiego (prof. Viera Gornostajewa) i Dyplom
Artystyczny Szkoły Glena Gulda z Konserwatorium Królewskiego
w Toronto (prof. John Perry).
Solistka Obwodowej Filharmonii Lwowskiej i wykładowca katedry
fortepianu w Narodowej Akademii Muzycznej we Lwowie. Jest współautorką idei Międzynarodowego Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”,
we Lwowie, organizowanego nieprzerwanie od 2012 r., w trakcie którego wystepuje w roli solistki oraz Dyrektora Artystycznego. Członek
Międzynarodowej Kapituły Wyróżnienia „Paderewski”.
Zaangażowana w działalność kanadyjskiej organizacji muzycznej LesAMIS.
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Pianistka otrzymała wiele wyróżnień i nagród, wśród nich:
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski (2014),
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude
Polonia” (2013), nagroda “Galaxy” Kanadyjskiej Narodowej Kompanii Telewizji i Radia, nagroda Młodych Artystów “Debiut”
w Montrealu, tytuł „Najlepszy młody muzyk roku” w dziedzinie
muzyki klasycznej w Kanadzie (2004), dyplom Calgary Honens
Competition (2003), Nagroda im. Marusi Jaworskiej Uniwersytetu
Ottawskiego (2002).
Marianna Humetska uczestniczyła w wielu międzynarodowych
projektach muzycznych, a w roku 2014 jako Duo LesAMIS razem
z kanadyjską skrzypaczką Lynn Kuo pianistka nagrała i prezentowała płytę pod tytułem “LOVE”.

M

аріанна Гумецька – солістка Львівської обласної філармонії
і викладач кафедри фортепіано Львівської національної
музичної академії.
Маріанна Гумецька, полька, що народилася у Львові, пройшла
навчання у Львівсьій національній музичній академії, у подальшому
навчалась у Московській консерваторії (проф. Віра Ґорностаєва)
і в Школі Ґлена Ґульда Королівської консерваторії Торонто (проф.
Джон Пері). Піаністка грала сольні концерти, виступала з оркестрами
і з камерними ансамблями в країнах Східної та Західної Європи,
Канади, США і Японії.

M

Na szczególną uwagę zasługują polsko-ukraińskie programy
artystki: występy solistki w koncercie „Lwów dla Polonii i Polaków” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a także w Koncercie
Dziękczynnym Polonii świata za kanonizację Ojca Świętego Jana
Pawla II w Rzymie (2014). Koncertowała w całej Europie, Ameryce
Północnej i w Japonii. W ostatnich latach grała m.in. z: Jerzym
Maksymiukiem, Lynn Kuo, Anną Marią Jopek, Victorią Loukianetz,
Rachel Mercer, Thomasem Sanderlingiem, Gary Kuleshą, Simonem
Streatfieldem, Shauną Rolston, kwartetami smyczkowymi: Aviv,
Tokai, Penderecki Quartet.

arianna Humetska – Lvovo Apskrities Filharmonijos solistė ir Lvovo Muzikos Akademijos fortepijono katedros
dėstytoja. Marianna Humetska – lenkė, gimusi Lvove; baigė
Lvovo Muzikos Akademiją, tęsė studijas Maskvos Konservatorijoje
(prof. Vera Gornostajeva) ir Toronto Karališkosios Konservatorijos
Gleno Guldo Mokykloje (prof. John Perry).
Pianistei skirta daugiau nei dešimt pagyrimų ir apdovanojimų
prestižiniuose muzikos konkursuose ir festivaliuose. Menininkė
vaidino solo rečitalius, pasirodydavo su orkestrais ir kameriniais
kolektyvais Rytų ir Vakarų Europoje, Kanadoje, USA ir Japonijoje.
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Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į lenkų – ukrainiečių projektus: solistės pasirodymai Varšuvoje Prezidento Rūmuose koncerte
„Lvovas Polonijai ir Lenkams“, kur buvo apdovanota Ordinu Riterio
Nuopelnų Kryžiumi Lenkijai nuo Lenkijos Prezidento, o taip pat
dalyvavimas Pasaulio Polonijos Padėkos koncerte už Popiežiaus
Jono Paulio II kanonizavimą Romoje.

M

arianna Humetska – soloist at the Lviv Regional Philharmonic and lecturer in the piano department at the
National Academy of Music in Lviv.
Marianna Humetska – the Pole was born in Lviv – graduated
from the Academy of Music in Lviv, continued her education at the
Moscow Conservatory (prof. Vera Gornostaeva) and the Glen Gould
School at the Royal Conservatory in Toronto (prof. John Perry). The
pianist played solo recitals, performed with orchestras and chamber
ensembles in the countries of Eastern and Western Europe, Canada,
the US and Japan.

ANETA ŁUKASZEWICZ

S

olistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Działalność koncertową rozpoczęła już w czasie studiów biorąc udział w wykonaniach dzieł oratoryjnych Bacha, Handla, Vivaldiego,
Pergolesiego, Mozarta, Rossiniego, Moniuszki, Szymanowskiego,
Mahlera.
Występowała u boku znakomitych artystów takich jak Michael
Chance i Emma Kirkby. Współpracowała z wieloma orkiestrami
m.in. Filharmonii Białostockiej, Koszalińskiej, Świętokrzyskiej,
Dolnośląskiej, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeusz”
i innymi. Występuje również w repertuarze kameralnym i pieśniarskim. Gościła na wielu festiwalach w Polsce i zagranicą. W swoim
dorobku posiada wiele nagrań płytowych.
W 2004 roku została solistką Warszawskiej Opery Kameralnej,
gdzie śpiewa wiele ważnych partii operowych. W ubiegłym roku
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brała udział w prapremierze opery Leszka Możdżera „Immanuel
Kant” jako Pani Kant. Z zespołem Warszawskiej Opery Kameralnej
występowała w teatrach w Szwajcarii, Hiszpanii i Japonii. Artystkę
można było także oglądać w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej,
gdzie brała udział w realizacji Katii Kabanowej L. Janaća w reżserii
Dawida Aldena, pod kierownictwem wybitnego dyrygenta Tomasa
Hanusa (partia Fiokłszy). Gościła również w Operze Lwowskiej,
gdzie w 2015 roku wystąpiła z recitalem pieśni I. J.Paderewskiego.
W czerwcu tego roku wystąpiła wraz z Krzesimirem Dębskim
i Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej pod batutą Wolodymyra Syvokhipa w specjalnym koncercie pod patronatem Marszałka Senatu RP
„W hołdzie Paderewskiemu” z okazji podjęcia uchwały w 75. Rocznicę
śmierci Ignacego Jana Paderewskiego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
We wrześniu tego roku artystkę można było usłyszeć na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”
gdzie wzięła udział w polskim prawykonaniu opery „a Malentendu”
F. Panisello.
Jest absolwentką Warszawskiej Akademii Muzycznej, którą z wyróżnieniem ukończyła w klasie prof. Jerzego Artysza (2004). Na studiach była stypendystką Ministra Kultury.
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DMYTRO AVILOV

Urodził się 14 listopada 2002 r. w przemysłowym mieście Alczewsk,
w obwodzie ługańskim. W wieku 8 lat mama zaprowadziła go do szkoły
muzycznej, gdzie Dima uczył się 4 lata. W 2014 roku wstąpił do Kijowskiej Specjalistycznej Średniej Szkoły Muzycznej imienia M. Łysenki,
gdzie jego nauczycielem został Igor Ryabova. Dmytro oprócz muzyki
interesuje się również piłką nożną i pływaniem.

ANZHELIKA KOVALENKO

Urodziła się na południu Ukrainy w niewielkim mieście Cherson.
Tam właśnie rozpoczęła przygodę z muzyką. W wieku sześciu lat sama
zdecydowała o rozpoczęciu nauki w szkole muzycznej, gdzie zapoznała
się z muzyką Fryderyka Chopina. Młoda pianistka zafascynowała się
walcami kompozytora, który szybko stał się dla niej najważniejszym
Artystą i jasnym bohaterem epoki romantycznej. Chęć poznania twórczości Chopina zadecydowała o studiach na Lwowskiej Narodowej
Akademii Muzycznej im. Łysenki, której historia wiąże się ze studentem
Chopina- Karolem Mikuli.

AGNĖ STANIULYTĖ

dla dzieci im. B. Dwarionasa (2012 r. Wilno, 2016 r. Kłaipeda). Nagrody:
dyplom konkursu im. F. Chopina (2015 r. Wilno), dyplom 2 stopnia Międzynarodowego konkursu na Białorusi (2016 r. Lida), dyplom laureata
2 stopnia w kategorii zespołów kameralnych na Białorusi (2016 r. Lida),
dyplom laureata konkursu “Nuo baroko iki romantizmo” (2016 r. Wilno),
dyplom laureata Festiwalu ,,Integracje Muzyczne” (2014, 2015 r. Chełmża
(Polska). Brała udział w szkoleniach u takich mistrzów wirtuozów jak
Jurgis Aleknavičius, Gabrielė Kondrotaitė. Wielokrotnie występowała
z koncertami w rejonie solecznickim i zagranicą zarówno jako solistka,
jak też z zespołem kameralnym.

KAMILĖ MASIULYTĖ

Urodziła się w 2004 r. w Ejszyszkach na Litwie. Rozpoczęła naukę gry
na fortepianie w wieku 5 lat w Szkole Muzycznej w Ejszyszkach w klasie
nauczycielki Liliji Ščevil. Jak sama twierdzi od pierwszych chwil świat
muzyki ją oczarował. Kamile brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach.

EMILIJA ŠUMSKA

Urodziła się 5 listopada 2004 r. w Solecznikach na Litwie. Rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki
w Solecznikach w wieku 6 lat. Jest laureatką regionalnego konkursu

Urodziła się w 2004 r. w Solecznikach na Litwie. Rozpoczęła naukę
gry na fortepianie w wieku 5 lat w Szkole Muzycznej w Ejszyszkach
w klasie nauczycielki Liliji Ščevil. Emilija brała udział w wielu krajowych
i międzynarodowych konkursach i festiwalach.
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ERIK PODOLSKI

Urodził się w 2000 r. w Solecznikach. Gdy miał 7 lat mama przyprowadziła go do szkoły muzycznej w Jaszunach, gdzie rozpoczął
zajęcia gry na fortepianie u nauczycielki Natalii Afanasjewej. Jest
laureatem wielu festiwali, a mianowicie: Międzynarodowy festiwal
„Integracje Muzyczne“ w Chełmży 2014, 2015 r. (Polska), Festiwal
muzycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży w Wilnie 2015 r, XV republikański festiwal muzyki fortepianowej „Muzyka XX wieku“,
V festiwal młodych wykonawców „Rysuję muzyką”.

FRANCISZEK SŁONIOWSKI

Urodzony w 2005 r. Jest uczniem czwartej klasy w Katolickiej
Szkole Podstawowej Montessori w Krakowie oraz uczniem klasy
drugiej Szkoły Muzycznej im. Rutkowskiego w Krakowie (pedagog
Wojciech Cieciora). Jego pasją jest gra na fortepianie.

ALONA POCHVATA

Urodzona w w 1993 r. na Ukrainie w Chmielniku, w obwodzie
winnickim. W 2008 r. ukończyła szkołę muzyczną w Chmielniku,
a w 2012 Winnickie Kolegium Kultury i Sztuki im. M.D. Leontovycha. Od 2012 roku jest studentką Lwowskiej Narodowej Akademii
Muzycznej im. M.W. Łysenki w klasie Krystyny Blazhkevych.
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NESTOR PAVLENKO

Urodził się 28 sierpnia 1993 r. we Lwowie. Od 2000 roku uczył się we
Lwowskiej Średniej Specjalnej Szkole Muzycznej im. S. Kruszelnickiej.
Uczestniczył w VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akademickiej „Farbotony” w Kaniewie (2006), laureat drugiego stopnia 17-go
Festiwalu Młodzieży Muzycznej im. I. Vymera „Złota Róża - 2007”.
14 marca 2010 wystąpił na sali Filharmonii Lwowskiej z Orkiestrą
Symfoniczną z Koncertem fortepianowym E. Griega. W roku 2011
został laureatem I stopnia na Ogólnokrajowym konkursie muzyki
dla dzieci i młodzieży «Nutki bursztynowe». 17 maja 2014 roku zagrał solowy koncert w ramach festiwalu „Szoko-Classic” w Kijowie.
W 2015 roku brał udział w konkursie międzynarodowym w Kielcach
jako akompaniator. Obecnie jest kontcertmistrzem w Narodowej
Akademii Muzycznej we Lwowie.

ANNA PETRASHCHUK

Urodzona w 1994 r. w Czerniowcach. Obecnie studiuje na Lwowskiej
Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki w klasie Marianny
Humetskej. Jest laureatką konkursów pianistycznych i stypendystką
ogólnoukraińskiego konkursu - przeglądu w ramach programu „Nowe
imiona Ukrainy” (Kijów, 2011). W latach 2009–2014 była aktywną
uczestniczką Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady
bez granic” w Sanoku , gdzie otrzymała „Nagrodę chopinowską” (2012),
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nagrodę „Osobowość forum” (2013), nagrodę od Janusza Ostrowskiego „Organista forum” - recital (2014). W 2015 była koncertmistrzem
projektu muzycznego w Szwajcarii „Weihnachtstraum”. Koncertowała
na Ukrainie i za jej granicami.

SVITLANA SHAMINA

Urodzona w 1996 r. we Lwowie, rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku 6 lat. Obecnie jest studentką Lwowskiej Narodowej
Akademii Muzycznej im. M. Łysenki, w klasie Marianny Humetskiej.
Zdobyła wiele nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach
i festiwalach, często występuje na Międzynarodowym Forum Pianistów “Bieszczady bez granic”. Koncertowała na Ukrainie, w Polsce,
Czechach i we Włoszech.

O PROJEKCIE

P

rojekt „Muzyka łączy serca“ - Europejska Akademia Młodych
Wirtuozów to inicjatywa Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, która zakłada stworzenie
międzynarodowej Akademii Młodych Wirtuozów, wypracowującej
nowoczesne metody nauczania.
W ramach projektu w 2016 roku odbędą się prestiżowe wydarzenia muzyczne na terenie Polski i Litwy (warsztaty mistrzowskie,
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koncerty dla publiczności), które będą recenzowane na bieżąco
na portalu wirtuozi.eu.
Z każdego koncertu powstanie specjalna płyta.
Głównym celem projektu „Muzyka łączy serca” – Europejska
Akademia Młodych Wirtuozów jest stworzenie grupie młodych
pianistów z Polski i Litwy szansy na podniesienie poziomu swoich
umiejętności pod okiem mistrzów, a następnie wspólne zagranie
koncertów w prestiżowych salach.
Młodzież uczestnicząca w projekcie ma możliwość bezpośredniej
pracy z doświadczonymi Artystami, a następnie skonfrontowania
się z prawdziwą publicznością podczas koncertów na żywo i zaprezentowania swoich dokonań na płytach i w Internecie.
Istotnym elementem projektu jest skupienie się na trzech wybitnych artystach, których kompozycje będą kanwą warsztatów i wykonywanych koncertów: Fryderyku Chopinie, Ignacym Paderewskim
i Karolu Szymanowskim. Prace warsztatowe, portal internetowy
i proponowane wydawnictwa będą miały charakter popularyzujący wyżej wymienionych twórców, a współtworzenie treści przez
uczestników projektu dopełni procesu edukacji młodzieży.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie „Polska Macierz Szkolna”.
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej
programu Erasmus+

www.wirtuozi.eu
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PROGRAM KONCERTU
„Nastrojowy Chopin”
16.10.2016, g. 14:00

14. 4’05 Nokturn cis-moll
ANNA PETRASHCHUK

9. 3’46 Walc As-dur, op.64, nr.3
SVITLANA SHAMINA

15. 4’56 Fantazja Impromtu
ANNA PETRASHCHUK

10. 1’55 Mazurek f-moll, op.63, nr.2 16. 3’52 Walc h-moll
KAMILĖ MASIULYTĖ
ERIK PODOLSKI

ANETA ŁUKASZEWICZ
mezzosopran
MARIANNA HUMETSKA
fortepian
Wybrane Pieśni na głos solowy z fortepianem op.74
1. 1’48
2. 3’33
3. 1’19
4. 3’15
5. 2’42
6. 2’26
7. 2’22

8. 10’36 Scherzo h-moll, op.20
NESTOR PAVLENKO

Życzenie
Smutna rzeka
Gdzie lubi
Precz z moich oczu
Śliczny chłopiec
Piosnka litewska
Moja pieszczotka
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11. 3’22 Walc f-moll, op. 70, nr.2
EMILIJA ŠUMSKA

17. 2’42 Walc E-dur
FRANCISZEK SŁONIOWSKI

12. 2’21 Etiuda N25, f-moll
DMYTRO AVILOV

18. 3’03 Polonaise B-dur
FRANCISZEK SŁONIOWSKI

13. 2’58 Ecossaises op. 72
DMYTRO AVILOV

19. 2’42 Ecossaises op. 72
AGNĖ STANIULYTĖ
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WILNO
Soleczniki
Pałac Wagnerów
„Muzyka łączy serca“
Europejska Akademia Młodych Wirtuozów
WARSZTATY
Artysta Romantyczny – Fryderyk Chopin
13-17.10.2016
KONCERT
Nastrojowy Chopin
16.10.2016, g. 14:00
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ORGANIZATOR

P

olsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego to inicjatywa ludzi zaangażowanych w budowanie dobrych
relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Członkami Fundacji są
przedstawiciele różnych środowisk związanych z szeroko pojętą
kulturą z obu stron granicy.
Działania Fundacji wywierają wpływ na opinię publiczną poza
granicami kraju, przyczyniają się do wypromowania wybitnych
polskich artystów, jak i do wykreowania i umacniania pozytywnego
wizerunku Polski na platformie międzynarodowej, jako kraju podejmującego inicjatywy w obszarze kultury i praw człowieka, przyczyniają się do promocji wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii,
na forum międzynarodowym w środowiskach opiniotwórczych,
m.in.: akademickich, eksperckich i dziennikarskich.
Organizowany przez Fundację Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego“ we Lwowie jest stałym, najważniejszym
i największym wydarzeniem muzycznym pomiędzy Polską a Ukrainą.
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KONTAKT
Polsko-Ukraińska Fundacja im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Nocznickiego 17/1
01-948 Warszawa, Polska
www.paderewski.eu
Adam Bala
Prezes Zarządu
tel. +48 885 93 73 13
mail: adbalafest@gmail.com
Marianna Humetska
Dyrektor Artystyczny
tel: +48 787 42 5005, +38 095 75 44 065
mail: mhumetska@gmail.com
Katarzyna Renes
Menedżer
tel: +48 885 93 73 13
mail: fundacja@paderewski.eu
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NASTROJOWY

CHOPIN
Koncert w wykonaniu:
Anety Łukaszewicz,
Marianny Humetskiej
oraz młodych artystów
z Polski, Litwy i Ukrainy
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