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Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
[ 1 ] Menuet G-dur op. 14 nr 1

Minuet in G major Op. 14 No. 1
[ 2 ] Legenda As-dur op. 16 nr 1
Legend in A flat major Op. 16 No. 1
[ 3 ] Mazurek A-dur op. 9 nr 3
Mazurka in A major Op. 9 No. 3

4’04
5’07
2’29

Fryderyk Chopin (1810-1849)
[ 4 ] Nokturn Des-dur op. 27 nr 2

Nocturne in D flat major Op. 27 No. 2
[ 5 ] Ballada F-dur op. 38
Ballade in F major Op. 38
Mazurki op. 6
Mazurkas Op. 6
[ 6 ] fis-moll / in F sharp minor
[ 7 ] cis-moll / in C sharp minor
[ 8 ] E-dur / in E major
[ 9 ] es-moll /in E flat minor
[10] C-dur /in C major
[11] Fantazja f-moll op. 49
Fantasy in F minor Op. 49

6’03
7’45
[9’53]
3’17
2’20
1’53
1’17
1’04
13’12

Karol Szymanowski (1882-1937)
[12] Etiuda b-moll op. 4 nr 3

Study in B flat minor Op. 4 No. 3
Wariacje b-moll op. 3
Variations in B flat minor Op. 3
[13] Tema. Andantino tranquillo e semplice
[14] Var. I L’istesso tempo
[15] Var. II Agitato
[16] Var. III Andantino quasi tempo di mazurka
[17] Var. IV Con moto
[18] Var. V Lento dolce
[19] Var. VI Scherzando, molto vivace
[20] Var. VII Allegro agitato ed energico
[21] Var. VIII Meno mosso. Mesto
[22] Var. IX Tempo di valse. Grazioso
[23] Var. X Andantino dolce
[24] Var. XI Andantino dolce affetuoso
[25] Var. XII Allegro con fuoco
total:

4’54
[12’29]
1’10
1’08
0’30
1’16
0’22
1’00
0’12
0’27
1’31
0’47
0’43
1’28
1’49
66’50

Michał Szymanowski to wyjątkowej miary talent pianistyczny. Zetknąłem się z nim po
raz pierwszy na wielce udanym dla niego ubiegłorocznym Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, którego został wysokim
laureatem, zdobywając III nagrodę. Pianista w czasie całego Konkursu zawsze był jednakowo skupiony, zawsze znakomicie panował nad materią, zawsze jednakowo świetnie
przygotowany, tak od strony pianistycznej, jak i muzycznej. Udowodnił przede wszystkim,
że potrafi grać Chopina jak mało kto. Grał go szczerze i naturalnie, bardzo angażując się
emocjonalnie. Pamiętam jego poważne, monumentalne wręcz wykonanie Fantazji f-moll
op. 49, jak wartko płynął mu Nokturn Des-dur z op. 27, podobnie Ballada F-dur, z piękną
i liryczną narracją wstępu, ze znakomitym, burzliwym rozwinięciem i mocnym jej spuentowaniem. Wszystko właściwie wyważył, tam gdzie trzeba opowiadał ze spokojem, także
poetycko. Chopin – jak nas przekonuje i na tej płycie – jest mu bardzo bliski.
Oprócz walorów pianistycznych, wyróżniającej się wirtuozerii, Michał Szymanowski imponuje też nieprzeciętnymi walorami muzycznymi. Jest artystą kreatywnym, myślącym, do
tego opanowanym, mimo wielu czyhających na niego wyrazowych pokus wykonywanej
muzyki. Dzięki temu jego interpretacje zyskują jeszcze na wartości. Nie mam wątpliwości,
spoglądając na miniony XVI Konkurs Chopinowski, że Szymanowski należy do grona
najoryginalniejszych i najlepszych dziś pianistów polskich najmłodszego pokolenia.
Szeroko spogląda na świat, jest muzykiem wytrawnym i wszechstronnym, co także
odbija się w jego różnorodnym repertuarze.
Niezwykle bogato i ciekawie zagrał na Konkursie dzieła innych kompozytorów, np.
Balladę h-moll Liszta, lirycznie i z zadumaniem, ale też dramatycznie i z patosem – jego
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Michał Szymanowski is an exceptional piano talent. I first met him during the International I. J. Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz last year, where he scored a success
winning the distinguished third prize. Throughout the competition, he invariably demonstrated concentration, wonderful control over the musical material, and excellent preparation, both with respect to technique and musicianship. Most of all, he proved to everyone
that he has few equals at interpreting Chopin. He played Chopin’s music in a frank and
natural manner, with great emotional involvement. I remember how serious and
almost monumental his interpretation of Fantasy in F minor Op. 49 appeared, how smooth
and animated – his Nocturne in D flat major Op. 27, and his Ballade in F major with the
beautiful, lyrical narrative in the introduction, the splendid tempestuous development
and the strong punchline. All wonderfully balanced, with calm and poetic narration in
all the right places. As we can see also on this CD, Chopin is particularly close to his heart.
Apart from the technique and outstanding virtuosity, Michał Szymanowski also impresses his audience with rare musicality. He is a creative, thoughtful instrumentalist,
playing with great poise despite all the expressive traps of his repertoire, which definitely
contributes to the quality of his interpretations. Considering his performance at the
16th International Chopin Competition in Warsaw, there is no doubt that Szymanowski
is one of the best, most original Polish pianists of the youngest generation. He has
a broad and open perspective on the world, and presents himself as a refined and
versatile artist, which is also evident when one looks at his varied repertoire.
During the Paderewski Competition, he presented extremely rich and captivating interpretations of works by other composers, such as Liszt’s Ballade in B minor, which he
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pianistyczna wirtuozeria przydała się tu jeszcze bardziej. Do tego potrafił zbudować
formę tego złożonego, epickiego, tak rzadko wykonywanego utworu. Doskonale czuje się
także w muzyce Skriabina – tę najprawdziwszą emocjonalną gęstwinę Fantazji op. 28
zagrał z pasją, pochłonięty jej wyrazowym czarem. Wielką radość sprawił mi też wykonaniami dzieł patrona bydgoskiego Konkursu – Ignacego Jana Paderewskiego. Poza Legendą
op. 16 nr 1, nade wszystko Polonez H-dur op. 9 nr 6 stał się jego wręcz popisowym
numerem. Olśniewał wirtuozowski rozmach, pianistyczna precyzja, słodycz partii
lirycznych i właściwa zamaszystość, wręcz diaboliczna, jakby scherzowa, polonezowego
rytmu. Gdyby to ode mnie zależało, przyznałbym mu najwyższą nagrodę za to wykonanie tak niesłusznie lekceważonego przez polskich pianistów dzieła.
To nie wszystko, był jeszcze Bach – mądry, świadomy, grany z należnym spokojem,
a w półfinale dwie wielkie sonaty Schumanna i Brahmsa. Artysta świetnie radził sobie
z trudnościami, zwłaszcza op. 5 drugiego twórcy. Zagrał z energią, przekonująco,
okazale, tworząc wyjątkową kreację części wolnej. Były to poważne występy, zwieńczone
żywym i dynamicznym wykonaniem III Koncertu C-dur Prokofiewa.
Z niekłamaną radością przyjąłem wieść, że nagrywa płytę. I oto jest kompaktowy
krążek, mamy go w rękach, możemy posłuchać, ocenić, skonfrontować opinie. Cieszy,
że pianista przedstawia się nam w tak szerokim, trudnym i różnorodnym repertuarze.
Bogatej lektury!
Adam Rozlach, Polskie Radio, Program 1
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played lyrically, pensively, but also dramatically and solemnly, and in which he had even
more chances to demonstrate his virtuosity. What is more, he masterfully handled the
form of that complex, epic, rarely performed piece. He also felt very much at home in
Scriabin’s music. He went through the veritable emotional thickets of Fantasy Op. 28
with passion, completely absorbed in its expressive charm. He also gave me great joy
with his performances of works by the patron of the competition in Bydgoszcz, Ignacy
Jan Paderewski. Apart from Legend Op. 16 No. 1, especially the Polonaise in B major Op. 9
No. 6 turned out to be his showpiece. The virtuoso dash, technical precision, the sweetness of the lyrical passages and the much needed, scherzo-like, almost diabolical vigour
of the polonaise rhythms – all dazzled the audience. In my view, he should have received
the highest prize for his performance of that composition, so unjustly neglected by
Polish pianists.
Then there was more – Bach, performed wisely and in an informed manner, with proper
poise, and in the semi-finals: two great sonatas by Schumann and Brahms. The artist
perfectly handled the difficulty, especially in the latter composer’s Op. 5, playing energetically, convincingly, impressively, and presenting a unique creation in the slow
movement. It was a remarkable performance, whose crowning point was the lively and
dynamic interpretation of Prokofiev’s Concerto No. 3 in C major.
It was with genuine joy that I greeted the news of Michał Szymanowski’s first CD release.
And so – here it is, for us to listen to, judge and exchange opinions. I am glad that the
pianist has chosen to present himself in such wide, difficult and varied repertoire. I wish
you a rich artistic feast!
Adam Rozlach, Polish Radio, Programme One
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recital fortepianowy

Na swój fonograficzny debiut Michał Szymanowski wybrał urozmaicony repertuar,
w którym może zabłysnąć zarówno techniczną wirtuozerią, dojrzałością interpretacyjną,
jak i poczuciem humoru. Postanowił rozpocząć płytowy recital miniaturami fortepianowymi Ignacego Jana Paderewskiego, następnie zaprezentować przepiękne i niezwykle
trudne arcydzieła Fryderyka Chopina, by zakończyć wczesnymi, wirtuozowskimi kompozycjami Karola Szymanowskiego.
W 1886 roku Ignacy Jan Paderewski skomponował Menuet G-dur op. 14 w stylu Mozarta,
by wprowadzić w błąd Adolfa Chałubińskiego i Aleksandra Świętochowskiego, wielbicieli muzyki Wolfganga Amadeusza. Żart się udał, jego adresaci wybaczyli niecny podstęp,
a utwór bardzo szybko zdobył popularność, osiągając rekordową ilość wydań i transkrypcji. Powstał Menuet wirtuozowsko-salonowy w charakterze, z lirycznym triem,
w którym styl Mozarta połączył się z Chopinowskimi ozdobnikami i romantycznymi
figuracjami. Kompozytor miał do niego stosunek lekceważący, włączył go do „suitki”,
nazwanej Humoresques de concert op. 14 – tym sposobem, jak sam pisał, chciał „uspokoić
trochę artystyczne sumienie, które [wyrzucało mu], że się głupstwami zajmuje”.
Legenda As-dur op. 16 nr 1 to już dzieło ambitniejsze, powstałe prawdopodobnie
w styczniu 1886 lub 1888 roku, nawiązujące pod względem wyrazowym do Chopinowskiego nokturnu; otwiera zbiór miniatur instrumentalnych Miscellanea. Série de morceaux.
Paderewski nadał Legendzie trzyczęściową budowę repryzową i na jej planie zbudował
dramaturgię utworu. Narracyjny charakter uzyskał poprzez powtarzalne motywy, kołysankowy akompaniament, łączenia tematów i motywów w kulminacjach. Tytuł utworu,
liryczny nastrój i wspomniany wyżej narracyjny charakter sugerują jakieś pozamuzyczne
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piano recital

For his debut CD, Michał Szymanowski has selected a varied programme in which
he can demonstrate his technical virtuosity, maturity of interpretation, and a sense
of humour. The artist chose Ignacy Jan Paderewski’s piano miniatures to begin with,
Fryderyk Chopin’s exquisite and exceedingly difficult masterpieces to follow, and the
early virtuoso pieces by Karol Szymanowski for dessert.
In 1886, Ignacy Jan Paderewski wrote Minuet in G major Op. 14 in Mozart’s style, in
order to play a joke on two Mozart enthusiasts, Adolf Chałubiński and Aleksander
Świętochowski. The deception worked, his friends forgave Paderewski for his trick,
and the piece itself quickly gained popularity, receiving a record number of editions
and transcriptions. The Minuet is a virtuoso salon piece with a lyrical trio, combining
Mozart’s style with Chopin ornaments and Romantic figurations. The composer
himself thought nothing of it and included it in his “little suite” entitled Humoresques
de concert op. 14 in order to, as he put it, “calm his artistic conscience a bit, as it
[reproached him] for dedicating time to such trifles.”
Legend in A flat major Op. 16 No. 1 is a more ambitious work, composed most likely
in January 1886 or 1888, drawing in its expressive qualities on Chopin’s nocturnes.
It opens a collection of instrumental miniatures entitled Miscellanea. Série de morceaux.
Paderewski designed his Legend as a tripartite work with reprise and the dramatic
development of the piece follows from this form. The composer endowed his work with
a narrative character by using repetitive motifs, a lullaby-like accompaniment, combinations of themes and motifs in the culminations. The title of the piece, its lyrical mood
and its already mentioned narrative quality might suggest some extramusical inspira7

inspiracje, jednak nic na to nie wskazuje. Wiadomo jedynie, że drugą Legendę A-dur
z op. 16 kompozytor pierwotnie nazwał balladą, ale z pomysłu tego zrezygnował,
wybierając ostatecznie neutralne, według niego, określenie gatunkowe.
Ze zbioru Danses polonaises op. 9 pochodzi Mazurek A-dur. Paderewski nawiązał w nim
świadomie do Mazurka C-dur op. 56 nr 2 Chopina, m.in. poprzez zachowanie płaszczyzn
tonalnych, motywów i rozwiązań fakturalnych, jednak nie ma tu mowy o żadnym naśladownictwie. Mimo wyraźnych Chopinowskich wpływów wyczuwalny jest indywidualny
styl kompozytora, któremu udało się zdefiniować własny idiom mazurka.
Chopinowską część płyty otwiera przepiękny Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 z 1835 roku.
Od dawna w literaturze przedmiotu uznany został za arcydzieło gatunku. To Nokturn
niezwykle śpiewny, wprowadzający nastrój rozmarzenia, zadumy. Nieoczywisty w swej
trzyczęściowej budowie, bliski zarówno rondu, jak i wykorzystujący technikę wariacyjną
– gdzie główny temat nieustannie ulega różnego rodzaju przeistoczeniom. „Słuchając
Nokturnu Des-dur, jednego z najpiękniejszych utworów Chopina, czuje się jedynie naturalny i odwieczny, dążący do kulminacji i końcowemu uciszeniu, rytm powracania
i odmieniania” (Mieczysław Tomaszewski).
Dedykowana Robertowi Schumannowi Ballada F-dur otrzymała swój ostateczny kształt
w 1839 roku i jest, podobnie jak każda z Chopinowskich ballad, „światem dla siebie”
(Mieczysław Tomaszewski). Dwa mocno skontrastowane motywy otwierają i zamykają
kompozycję, wewnątrz nieustannie się pojawiają i wzajemnie przenikają, budując jej
niezwykłą dramaturgię. Wykonawcy, szukając klucza do interpretacji Ballady, podążają
różnymi tropami. Podejmują próby odkrycia w niej literackiego pierwowzoru, jakim miałaby być Świtezianka Adama Mickiewicza, lub usiłują zrozumieć jej wewnętrzną, autonomiczną logikę, czy też skupiają się na jej aspekcie narracyjnym. Niewątpliwie to dzieło
pełne ekspresji, z ciekawą dramaturgią, no i, choć brzmi to banalnie, niezwykle piękne.
Mazurki z op. 6, skomponowane w latach 1830-31 i dedykowane pierwszej uczennicy
kompozytora – Paulinie Platerównie, to pierwsze mazurki, które Fryderyk Chopin przeznaczył do druku. Znajdziemy w nich już wszystkie charakterystyczne cechy tego gatunku,
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tions, but we have no evidence that there were any. We only know that the composer
originally called the second Legend in A major from Op. 16 a ballade, but eventually he
changed this name to one that he regarded as neutral with regard to genre.
The Mazurka in A major from the collection of Danses polonaises Op. 9 consciously draws
on Chopin’s Mazurka in C major Op. 56 No. 2 in its tonal planes, motifs and textural
solutions, though it is by no means an imitation. Despite evident Chopin influences,
the composer’s individual style is clearly felt; Paderewski worked out his own idiomatic
concept of a mazurka.
The section of the CD programme dedicated to Chopin opens with the splendid Nocturne
in D flat major Op. 27 No. 2 of 1835, long considered in publications as a masterpiece
of the genre. The Nocturne has a very song-like quality and introduces a dreamy, reflective mood. Its ambiguous three-part structure is close to a rondo, but also makes use
of variation techniques with the main subject undergoing constant transformations
of various kinds. “While listening to the Nocturne in D flat major, one of Chopin’s most
beautiful pieces, one feels only the natural, eternal rhythm of return and change, leading
to culmination and to the final calm-down” (Mieczysław Tomaszewski).
Ballade in F major, dedicated to Robert Schumann, received its final shape in 1839 and,
like all of Chopin’s ballades, it is a “world unto itself” (Mieczysław Tomaszewski). Two
sharply contrasted motifs open and close this composition, also constantly reappearing
and interpenetrating throughout the piece, which builds the extraordinary drama of
this Ballade. Performers looking for a key to its interpretation follow different routes:
some attempt to prove the existence of a literary model in the form of Adam Mickiewicz’s Świtezianka, while others study its internal autonomous logic or concentrate on
its narrative aspect. The piece is undoubtedly highly expressive and offers a fascinating
drama; banal as it might sound, it is also extremely beautiful.
Mazurkas from Op. 6, written in 1830-31 and dedicated to the composer’s first pupil –
Paulina Plater – were Chopin’s first mazurkas that he prepared for print. They demonstrate all the characteristic features of the genre: close ties with folklore, artistic stylisation,
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jak silne związki z folklorem, artystyczną stylizację, głęboką uczuciowość czy ciekawe
rozwiązania tonalne i harmoniczne. Zarówno piękny i melancholijny Mazurek fis-moll, jak
i liryczny i posuwisty Mazurek cis-moll, cieszyły się od początku swego powstania ogromną
popularnością. Kompozytor mistrzowsko połączył w nich różne odmiany ludowego
mazurka, podobnie zresztą jak w trzecim Mazurku E-dur, w którym wyraźnie pobrzmiewają echa autentycznego folkloru, m.in. poprzez kwintowy burdon basów. Czwarty
Mazurek, w rzadko wykorzystywanej tonacji es-moll, znawcy tematu określają mianem
lirycznego kujawiaka. Natomiast ostatni Mazurek C-dur, niezwykle prosty w budowie
i harmonii, wydaje się być żartem kompozytora. Opatrzony klauzulą „senza fine”,
tzn. bez końca, przywołuje praktykę ludowych muzykantów, którzy podczas wiejskich
zabaw grali „w kółko” jedną melodię.
Fantazja f-moll op. 49, skomponowana w 1841 roku, uznana za jeden z najpiękniejszych
utworów kompozytora, zbliża się co prawda do charakteru ballady, ale bardziej charakterystyczny jest w niej improwizacyjny tok narracji. Mieczysław Tomaszewski w swojej
monografii stwierdza, że: „Słuchając dzieła odnosi się wrażenie, że muzyka toczy się
przed nami z najwyższą swobodą”. Oryginalny kształt Fantazji, podobnie jak w Balladzie
F-dur, wymykający się znanym wzorom i schematom, zrodził wiele koncepcji, co do interpretacji formy utworu. Widziano w niej swobodną formę allegra sonatowego, „luźno
potraktowane” rondo, bądź też zespolenie tychże form. Obok złożonej i rozbudowanej
budowy, jest to także utwór niezwykle intymny, w którym Chopin wyraził siebie w niespotykanym dotychczas natężeniu. Ballada F-dur op. 38 i Fantazja f-moll op. 49 Fryderyka
Chopina – to romantyczne gatunki narracyjno-dramatyczne, „poematy”, jak je określają
muzykolodzy. Oba utwory, niezwykle bogate od strony wyrazowej, są bardzo trudne
interpretacyjnie i stanowią nie lada wyzwanie dla każdego pianisty, podobnie zresztą
jak pozornie łatwe mazurki, czy powszechnie znane i lubiane nokturny.
Wieńczą płytowy recital dwie wczesne kompozycje Karola Szymanowskiego, którymi
debiutował on jako kompozytor. Prawykonanie Etiudy b-moll op. 4 nr 3 (cały op. 4
powstawał prawdopodobnie w latach 1900-02) miało miejsce w Warszawie 6 lutego
1906 roku podczas słynnego koncertu Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów
Polskich w Filharmonii Warszawskiej, grał Harry Neuhaus. Ówczesny krytyk muzyczny,
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deep emotionality, and interesting tonal-harmonic solutions. Both the beautiful,
melancholy Mazurka in F sharp minor and the lyrical, swinging Mazurka in C sharp minor
enjoyed immense popularity ever since their composition. In a masterly fashion, the
composer combined various types of a folk mazurka, similarly as in the third Mazurka
in E major with echoes of genuine folklore such as the bass drone in fifths. The fourth
mazurka, in the rare key of E flat minor, has been described by experts as a lyrical
kujawiak, while the last Mazurka in C major, extremely simple in form and harmony,
may well have been written as a musical joke. With the performance note “senza fine”,
i.e. with no end, it refers to the practice of folk musicians, who during village dances
played one and the same melody “over and over again”.
Fantasy in F minor Op. 49, composed in 1841 and regarded as one of Chopin’s finest
pieces, comes close in character to a ballade, but even more characteristic is the improvisational quality of its narration. Mieczysław Tomaszewski wrote in his monograph:
“The listener has the impression that the music flows in front of us with absolute freedom.” The original shape of the Fantasy, which, like the Ballade in F major, falls outside
any well known models and formulas, has given rise to many interpretations of its
form. It has been variously described as a sonata form, a “loosely conceived” rondo,
or a combination of these two. Despite its complex and elaborate form, it is also a very
intimate piece in which Chopin expressed himself with hitherto unknown intensity.
Fryderyk Chopin’s Ballade in F major Op. 38 and Fantasy in F minor Op. 49 belong to narrative-dramatic Romantic genres described by musicologists as “poems”. Both pieces,
richly expressive and difficult to interpret, present a genuine challenge for every pianist,
similarly to the ostensibly easy mazurkas or the widely known and loved nocturnes.
The CD programme ends with two early compositions by Karol Szymanowski, which
were his debut as a composer. The Study in B flat minor Op. 4 No. 3 (the entire Op. 4
was probably written in 1900-02) was most likely premièred by Harry Neuhaus during
the famous concert of Young Polish Composers’ Publishing Company in Warsaw
Philharmonic on 6th February 1906. A contemporary reviewer, Aleksander Poliński,
wrote that “even Chopin himself could well sign” the Study in B flat minor. And indeed,
Fryderyk Chopin and Alexander Scriabin are seen as the “godfathers” of this composi11

Aleksander Poliński, w recenzji tego wydarzenia pisał, że pod Etiudą b-moll „mógłby się
podpisać choćby sam Chopin”. Notabene Fryderyka Chopina i Aleksandra Skriabina
uważa się za ojców chrzestnych tej kompozycji. Etiudy pierwszego wpłynęły na „umiejętność tworzenia większych całości i długich fraz z krótkich, powracających motywów”
(Teresa Chylińska), natomiast tonacja i faktura fortepianowa łączy Etiudę b-moll z Etiudą
op. 8 nr 11 drugiego z kompozytorów. Szymanowski nie jest jednak epigonem, nadał
Etiudzie swój autorski charakter, wnosząc bogactwo pomysłów technicznych, stworzył
przemyślaną formę i osiągnął liryczny wyraz.
Wariacje b-moll op. 3, dedykowane Arturowi Rubinsteinowi, zostały skomponowane
w okresie studiów Karola Szymanowskiego u Zygmunta Noskowskiego, w latach 1901-03.
Nauczycielowi przypisuje się, niestety, „akademickość” kompozycji, rezygnację z fantazji
na rzecz poprawności i dość proste zabiegi wariacyjne. Mimo tych niedoskonałości
znajdziemy w Wariacjach wiele bardzo interesujących pomysłów i ciekawych stylizacji,
np. wariację nr III – wyróżnia rytm mazurkowy, wariacja nr IX to pełen wdzięku walc.
Chopinowski rys nadał kompozytor wariacji nr X, a schumannowskie w charakterze,
z zastosowaniem technik imitacyjnych, są dwie ostatnie wariacje. Ten piękny, wirtuozowski utwór odegrał ważną rolę w kształtowaniu się warsztatu kompozytorskiego
Karola Szymanowskiego, a wariacje stały się jedną z jego ulubionych technik.
Zasłuchajmy się zatem, jak młody utalentowany artysta odczytał dźwięki zapisane
w nutach i wypełnił miejsca niedookreślone…
Agnieszka Kurpisz
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tion, as the former’s studies inspired Szymanowski’s “skill of binding short recurring
motifs into longer wholes and phrases” (Teresa Chylińska), whereas the choice of key
and piano texture links the Study in B flat minor with the latter composer’s Study Op. 8
No. 11. Szymanowski was no epigone, though, and he imprinted his own personality
on his Study, introducing a hoard of technical solutions, building a well constructed
form and lyrical expression.
Variations in B flat minor Op. 3, dedicated to Artur Rubinstein, were composed in the
period of Karol Szymanowski’s studies with Zygmunt Noskowski, in 1901-03, and
unfortunately seem to bear the teacher’s mark in the form of their “academic” quality,
abandoning fantasy for the sake of correctness, and the rather simple variation
techniques. Despite these flaws, the Variations do contain many interesting ideas and
stylisations, such as the mazurka rhythm that distinguishes Variation No. 3, or the
waltz in Variation No. 9. The 10th Variation has some Chopinesque qualities, whereas
the last two, with their use of imitation techniques, have a Schumann-like quality.
That beautiful virtuoso composition played an important role in the formation of
Karol Szymanowski’s musical technique, and variations became one of his favourites.
Let us now listen, then, to the young talented artist’s reading of the scores, and how
he filled in the music’s indeterminate points...
Agnieszka Kurpisz
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Michał Karol Szymanowski
Urodził się w 1988 roku w Bydgoszczy. Jest absolwentem Państwowego Zespołu
Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu Ludmiły
Kasjanenko. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy w klasie fortepianu Katarzyny Popowej-Zydroń oraz w klasie dyrygentury
Zygmunta Rycherta.
Mimo młodego wieku ma w swoim dorobku wiele wyróżnień i nagród. Jednym z pierwszych
znaczących osiągnięć pianisty było uzyskanie III miejsca w Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni w 2004 roku.
Trzy lata później otrzymał m.in. Nagrodę Specjalną im. Anieli Młynarskiej-Rubinstein,
Nagrodę Prezydenta Bydgoszczy oraz Nagrodę Specjalną EMCY Art For Music w VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy
oraz został laureatem V miejsca w VII Międzynarodowym Konkursie dla Młodych
Pianistów Pamięci Vladimira Horowitza w Kijowie (Ukraina). W 2005 roku zdobył
II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ostatnie
„trofea” artysty to III miejsce (ex aequo) oraz Nagroda dla Najlepszego Polaka
w VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy w 2010, a także I miejsce w Konkursie Pianistycznym o Stypendium
Yamaha Music Foundation of Europe w Katowicach w 2011 roku.
Michał Szymanowski grał recitale w kraju, m. in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach,
Poznaniu, Bydgoszczy, oraz za granicą: w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji,
Niemczech, Włoszech, Belgii, Szwajcarii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Czechach,
Węgrzech oraz na Ukrainie. Koncertował z towarzyszeniem takich orkiestr, jak:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Pomorskiej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy czy Polska Orkiestra Sinfonia
Iuventus. W 2005 roku wraz z Orkiestrą Symfoniczną PZSM im. Artura Rubinsteina
w Bydgoszczy wziął udział w europejskim prawykonaniu Concertina na fortepian i orkiestrę
Zbigniewa Bargielskiego.
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Michał Karol Szymanowski
Born in 1988 in Bydgoszcz, he graduated from the Artur Rubinstein State Music
Schools in Bydgoszcz, where he learned the piano with Ludmila Kasyanenko. At present,
he studies piano with Ekaterina Popova-Zydron and conducting with Zygmunt Rychert
at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz.
Despite his young age, the artist has already received numerous prizes and distinctions.
One of his earliest major achievements was the 3rd prize in the International F. Chopin
Piano Competition for children and youth in Szafarnia (2004). Three years later he
won the Aniela Młynarska-Rubinstein Special Prize, President of Bydgoszcz Award
and EMCY Art For Music Prize in the 7th International Competition for Young Pianists
‘Artur Rubinstein in Memoriam’ in Bydgoszcz, as well as the 5th prize in the 7th International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz held in Kiev,
Ukraine. In 2005 he came second in the National F. Chopin Competition in Warsaw.
The pianist’s latest trophies are: the joint 3rd prize and Best Polish Participant Prize in
the 8th International I. J. Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz (2010) and the
1st prize in the Yamaha Music Foundation of Europe Piano Competition in Katowice
(2011, scholarship).
Michał Szymanowski has played recitals in Poland (in Warsaw, Kraków, Katowice,
Poznań, Bydgoszcz) as well as abroad (in the United States, Japan, France, Germany,
Italy, Belgium, Switzerland, Croatia, Bulgaria, Romania, the Czech Republic, Hungary,
and Ukraine). He has performed with such orchestras as the Symphony Orchestras of
the Świętokrzyska and Pomeranian Philharmonics, the National Symphony Orchestra
of Ukraine, and the Polish Sinfonia Iuventus Orchestra. In 2005 he played the European première of Zbigniew Bargielski’s Concertino for Piano and Orchestra with the Symphony Orchestra of the Artur Rubinstein State Music Schools in Bydgoszcz.
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Nagrano w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie, w dniach 15,16 i 19 maja 2011 roku
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Fryderyk Chopin
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Nocturne in D flat major Op. 27 No. 2
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Ballade in F major Op. 38
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Fantasy in F minor Op. 49
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Study in B flat minor Op. 4 No. 3
[13]-[25] Wariacje b-moll op. 3
Variations in B flat minor Op. 3

12’29
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