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Henryk Wieniawski (1835-1880)
I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14
Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op. 14
1 I. Allegro moderato
2 II. Preghiera. Larghetto
3 III. Rondo. Allegro giocoso

[14:27]
[4:44]
[6:54]
[18:42]

4 Fantazja na motywach z opery „Faust” Charlesa Gounoda op. 20
Fantaisie brillante sur „Faust” opéra de Charles Gounod Op. 20
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Recorded in concert hall of Polish Radio National Symphony Orchestra in Katowice.
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II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
Violin Concerto No. 2 in D minor Op. 22
5 I. Allegro moderato
6 II. Romans. Andante ma non troppo
7 III. Finale. Allegro moderato (à la zingara)

[11:41]
[4:51]
[6:35]

8 Kujawiak a-moll | Kujawiak in A minor
(instrumentacja | instrumentation: Włodzimierz Romanowski)

[3:10]

9 Obertas nr 1 op. 19 | Obertas No. 1 Op. 19
(instrumentacja | instrumentation: Stefan Rachoń)
		

[2:23]
Total time: [73:30]

Vadim Brodski – skrzypce | violin

Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach
The National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice

Antoni Wit – dyrygent | conductor 1 - 4, 8 - 9
Tomasz Michalak – dyrygent | conductor 5 - 7
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to 2000 he was Managing and Artistic Director
of the National Polish Radio Symphony
Orchestra in Katowice. It was the longest
stint in that position in the orchestra’s history.
In the 2000/2001 season he continued to work
with the Katowice orchestra as its Principal
Conductor. In 1987-92 he was also Artistic
Director and then Principal Guest Conductor
of the Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
In January 2002 he took over as Managing and
Artistic Director of the Warsaw Philharmonic
– the National Orchestra of Poland.
Antoni Wit won Second Prize at the Herbert
von Karajan International Conducting Com
petition in West Berlin in 1971. His honours
also include the ‘Orpheus’ Critics’ Award
for the best performance of a Polish composition during the Warsaw Autumn Festival
(1984 and 1996) and the ‘Diamond Baton’
Polish Radio Award for outstanding musical
achievements and the promotion of Polish
music abroad (1998).
Antoni Wit has performed in the most
important European music centres and also
in the United States, the Middle and Far
East. He has conducted such orchestras
as the Berlin Philharmonic, Staatskapelle
Dresden, the Accademia di Santa Cecilia,
the BBC Symphony, the Philharmonia

Orchestra of London, the London Phil
har
m onic, Tonhalle Orchester Zurich,
the Bergen Philharmonic, the Orchestre
National de Belgique, the Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, the Kansai
Philharmonic in Osaka, the Bamberger Sym
phoniker, the National Symphony Orchestra
of Dublin, the Budapest Festival Orchestra,
the Montreal Symphony, the Orquestre Phil
harmonique du Luxembourg, and the radio
orchestras of Hilversum and Leipzig.
His discography includes over 90 records
on labels such as EMI-HMV, CBS, Camerata
Tokyo, NVC Arts, Pony Canyon, Naxos and
Polskie Nagrania. Szymanowski’s Stabat
Mater for EMI won an award from British critics in 1985. The recording of Prokofiev’s piano
concertos released by Naxos was awarded
the Diapason d’Or and Grand Prix du Disque
in 1993. He recently completed the recording of all of Lutosławski’s orchestral works
with the National Polish Radio Symphony
Orchestra.
In January 2002 he received the prestigious
Cannes Classical Award for the Naxos recording of Messiaen’s Turangalila-Symphonie
(Midem Classique 2002).
He is a professor at the Music Academy
in Warsaw.
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„Ze mną schodzi do grobu ostatni wirtuoz
gry skrzypcowej!“ – gdyby te słowa, które
miał wypowiedzieć o sobie na łożu śmierci
Henryk Wieniawski, należało zaliczyć do legendy,
to pewne jest, że to samo o wielkim polskim
skrzypku wkrótce po tym powiedział Antoni
Rubinstein.
Kiedy się przerzuca karty boga
tego życiorysu Henryka Wieniawskiego,
łatwo dostrzec, jak wiele w jego czasach
przywiązywano uwagi do jego gry, a jak
o wiele mniej do tego, co tworzył. Ale taki
był ten wiek XIX, kiedy słuchacze zdawali
się sądzić, że kompozytor po to pisze swoją
muzykę, aby mógł pokazać wielkość sztuki
swojej gry skrzypcowej. Te nuty tylko
dla niego były dostępne i on tylko był je
w stanie wygrać! Ewentualnie – nieliczni
jemu równi... Myśl muzyczna, rzucana
na papier z pięciolinią była tu sprawą niejako
wtórną. Miała służyć wirtuozerii, olśnieniu
obecnych na sali koncertowej. Po to zresztą
się tam wtedy chodziło! Przecież projekty
bezpośrednich konfrontacji sztuki estradowej Lipińskiego i Wieniawskiego miały być
(niech mi wszyscy wybaczą to porównanie)
jakąś namiastką wielkich igrzysk sportowych, które tak zdominowały dzisiejszą
epokę telewizyjnego świata.

Wtedy to była epoka wielkich wirtuozów: do nich należały sukcesy i zasz
czyty, salony i sale koncertowe, powodzenie
u pięknych kobiet i... pieniądze. Tego wszystkiego nie można było osiągnąć, kryjąc się
w zaciszu kompozytorskiej pracowni.
Co nam zostało z tamtych lat? Płyt, nagrań
nie było – zatem po sztuce wykonawczej
ostała się jedynie legenda. I pewne zdumienie u dzisiejszych młodych wirtuozów:
grając dzieła pisane przed stu i więcej
laty, pokrywają uśmiechem pobłażania te
wszystkie fioritury, niegdyś piętrzące przed
wykonawcą gigantyczne trudności, przez
które oni dzisiaj przechodzą z dziecinną
łatwością. Ale to jest właśnie miara rozwoju techniki i sztuki gry skrzypcowej,
wzrastających możliwości manualnych
u artystów. W tej zatem dziedzinie ubożeje
w naszej wyobraźni – choćby niesłusznie
– obraz wykonawstwa z tamtych lat. Ale
zawsze zostaje muzyka. I to w najdoskonalszym i najbardziej rozległym znaczeniu tego
słowa; jej piękno zaklęte w zapis nutowy
odżywa ponownie pod smyczkiem i palcami
współczesnych solistów wzbogacane jeszcze
ich interpretacyjną wyobraźnią.
Henryk Wieniawski zostawił nam
po sobie muzykę polską. Ideałem jego był
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ionom słuchaczy na całym świecie”. Artysta
dyrygował wieloma czołowymi orkiestrami świata, m.in. Berliner Philharmoniker,
Staatskapelle Dresden, Accademia di Santa
Cecilia (Rzym), BBC London, Philharmonia
(Londyn), London Philharmonic Orchestra,
Tonhalle‑Orchester Zürich.
Zapraszany jest do udziału w wielu festiwalach muzycznych zarówno w Polsce,
jak i poza jej granicami. W ubiegłych sezonach artystycznych występował – wraz
z NOSPR – na Festiwalu Pianistycznym
La Roque d’Anthéron we Francji, Festiwalu
Al Bustan w Libanie, Festiwalu w Bad
Hersfeld (Niemcy), w ramach Drezdeńskich
Dni Muzyki Współczesnej oraz pod
czas prestiżowych festiwali w kraju (m.in.
Muzyka w Starym Krakowie, Wratislavia
Cantans, Warszawska Jesień, Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal
Muzyczny Polskiego Radia).
Ostatnio Antoni Wit dyrygował takimi
zespołami, jak m.in. Bergen Philharmonic,
Orchestre National de Belgique, Radio
Symfonie Orkest w Hilversum, Opéra
de Marseille, Orquesta Sinfónica del Principado
del Asturias w Hiszpanii, Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria, Kansai Philharmonic
w Osace, Bamberger Symphoniker, National

Symphony Orchestra w Dublinie, Budapest
Festival Orchestra, Montreal Symphony,
Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
MDR‑Sinfonieorchester Leipzig.
20 stycznia 2002 r. artysta odebrał prestiżową
nagrodę za nagranie Turangalîla‑Symphonie
Messiaena na płytę CD – Cannes Classical Award
(Midem Classique 2002) – przyznaną w kategorii
Dzieła XX wieku.
Antoni Wit jest profesorem Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
ANTONI WIT is one of Poland’s most
prominent conductors. He studied conducting with Henryk Czyż, and composition with
Krzysztof Penderecki at the State Higher
Music School in Kraków. He continued
his studies with Nadia Boulanger in Paris.
He also graduated from the law departament of the Jagiellonian University. After
finishing his musical studies he became
Witold Rowicki’s assistant at the Warsaw
Philharmonic. He subsequently worked
with the Poznań Philharmonic and served
as Artistic Director of the Pomeranian
Philharmonic (1974-77) and of the Polish
Radio and Television Orchestra and Choir
in Kraków (1977-83). He was also associated
with the Grand Opera of Warsaw. From 1983
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ANTONI WIT – jeden z najwybitniejszych
polskich dyrygentów, studiował w PWSM
Krakowie, gdzie ukończył dyrygenturę
u Henryka Czyża i kompozycję w klasie
Krzysztofa Pendereckiego. Naukę pogłębiał
w Paryżu u Nadii Boulanger. Ukończył
również studia prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Natychmiast po ukończeniu
studiów został zaangażowany przez
Witolda Rowickiego na stanowisko asystenta w Filharmonii Narodowej. Następnie
był dyrygentem Filharmonii Poznańskiej,
współpracował z warszawskim Teatrem
Wielkim, piastował funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Pomorskiej (1974-77),
a później dyrektora Orkiestry i Chóru PRiTV
w Krakowie (1977-83). Od 1983 roku, przez
17 lat, najdłużej w historii orkiestry, zajmował
stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia (wcześniej WOSPR)
w Katowicach. W latach 1987-92 był również
dyrektorem artystycznym, a następnie
I dyrygentem gościnnym Orquestra
Filarmónica de Gran Canaria. W minio
nym sezonie pełnił funkcję I dyrygenta
NOSPR, a 1 stycznia 2002 r. objął stanowisko
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Dyrygował niemal we wszystkich
najważniejszych ośrodkach Europy, obu
Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
występując z czołowymi zespołami symfonicznymi. Nagrał ponad 90 płyt dla wytwórni
EMI-HMV, CBS, Camerata Tokyo, NVC
Arts, Pony Canyon, Naxos, Polskie Nagrania
i innych. Stabat Mater Szymanowskiego
nagrane przez EMI zaliczone zostało przez
krytykę angielską do najlepszych płyt roku
1985, a nagranie kompletu koncertów fortepianowych Prokofiewa wydane przez NAXOS
zdobyło w 1993 roku nagrodę Diapason
d’Or i Grand Prix du Disque de la Nouvelle
Académie du Disque. Obecnie, wraz z NOSPR,
kończy nagranie dzieł wszystkich Witolda
Lutosławskiego (9 CD).
Antoni Wit jest laureatem II nagrody na
Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim
Herberta von Karajana w Berlinie oraz licz
nych nagród krajowych. Dwukrotnie (1984,
1996) zdobył nagrodę krytyków Orfeusz
za najlepsze wykonania dzieł polskich
na Festiwalu Warszawska Jesień. W listopadzie 1998 roku otrzymał Diamentową Batutę
– nagrodę indywidualną przyznawaną przez
Zarząd Polskiego Radia „za wybitne kreacje
artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej
w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej mil-
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Fryderyk Chopin. „Od pierwszych chwil
życia – pisze Józef W. Reiss – otaczała go
atmosfera muzyki chopinowskiej. Słyszał ją
w Lublinie w wykonaniu matki, wchłaniał jej
czar w Paryżu w domu wuja swego, Edwarda
Wolffa, a w końcu poznał ją najdokładniej gdy
brat jego, Józef, na studium muzyki chopinowskiej budował swą przyszłą karierę pianisty. Toteż nie dziw, że już w początkowych
szkicach i próbach kompozytorskich Henryka
Wieniawskiego przebija wpływ Chopina
zarówno w melodii, jak i harmonii”.
Nie chodzi tu w tej polskości
o bezpośrednie następstwo źródła czy formy
dla nowej kompozycji Wieniawskiego.
Oczywiście – polonezy i mazurki, czy bardziej
jeszcze kujawiaki lub Obertas z samej istoty
rzeczy odwoływać się będą do istoty swych
wiejskich pierwowzorów. Ale przecież
we wszystkim innym – tak właśnie jak
u Chopina – cała muzyka Wieniawskiego
mocna nasycona jest narodową nutą. Poza
oczywiście dziełami, które, jako wynik
stałych podróży artystycznych i kontaktów ze sztuką innych krajów, wprowadzają
nas w odmienny świat obcej tematyki.
Ciekawe są źródła inspiracji tych pomysłów,
prowadzących do zwiększenia się liczby
kolejnych opusów.

Dwa koncerty skrzypcowe – zgodnie
z tradycjami epoki – pisane były przez wirtuoza dla samego siebie – aby olśnić swą grą
słuchaczy. Kiedy się słucha I Koncertu fismoll, trudno wprost uwierzyć, że to w pełni
dojrzałe – choć na pewno nie tak doskonałe,
jak II Koncert d-moll – dzieło wyszło spod
pióra zaledwie siedemnastoletniego
twórcy! Ta dojrzałość tłumaczy się z jednej
strony umiejętnością stawiania sobie – jako
wykonawcy – bardzo trudnych wirtuozowskich zadań; z umiejętnością tak bogatego skontrastowania – jeżeli chodzi o nastrój, tempa
melodykę – poszczególnych części, że nie
tylko technika, ale również wszystkie wartości
muzyczne przykuwają uwagę słuchacza.
Druga grupa to utwory zainspirowane
jakimś ciekawym pomysłem muzycznym
innego twórcy. Na pewno najciekawszym
z nich, najbogatszym w pomysły i najczęściej
granym utworem jest Fantazja Faustowska
z roku 1865, dedykowana królowi Danii.
Zarazem liczne wizyty artysty w teatrach
muzycznych owocowały później w takie reminiscencje z różnych oper: stąd i Lunatyczka
Belliniego jako temat własnego opracowania,
Prorok Meyerbeera i Łucja z Lammermooru
Dionizettiego, wreszcie Ryszard Lwie Serce
Grétry’ego.
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Zresztą Wieniawski ma wyobraźnię
muzyczną bardzo pobudliwą: żeby zasiąść
do pisania wystarczy mu temat hymn austriacki lub rosyjski, pieśń filmowa z Finlandii
albo Węgier, a czasami po prostu występ
w Lublinie czy Poznaniu, zapisany później
w nutach, jako „Souvenir de...’’. Zostawmy
jednak szczegóły – powiedzmy na koniec
o wielkim renesansie muzyki Henryka
Wieniawskiego w świecie. Składa się na to
wiele przyczyn: pomijam te najważniejsze
– zawarte w tekście co już napisaliśmy –
chodzi o wartości czysto muzyczne autora
Legendy i Scherza‑Tarantelli. Zwiększająca się
dosłownie z roku na rok chłonność sal koncertowych, wielkie audytoria mediów, coraz
powszechniejszy rynek płytowy – wszystko
to sprawia, że poszerza się również repertuar. Potrzebny on jest powiększającemu się
również w błyskawicznym tempie gronu
nowych wykonawców. Rzecz druga: istniejące
w Poznaniu i niesłychanie ofiarne i sprawnie
działające Towarzystwo im. Henryka
Wieniawskiego również w dużym stopniu
przyczynia się do popularyzowania postaci
i dzieł swego patrona. No i rzecz ostatnia
– ale może najważniejsza: odbywające się
w Poznaniu konkursy (kompozytorski, lutniczy i wykonawczy) mają nie dające się

podważyć znaczenie – szczególnie ten
ostatni, skrzypcowy – dla wzrostu zainteresowania twórczością Henryka Wieniawskiego
w świecie. Poziomem artystycznym zajmuje
ten konkurs wysoką rangę w gronie analogicznych odbywający się w różnych krajach
Europy i poza nią. Duża liczba uczestników
popularyzuje potem dzieło Wieniawskiego
na wszystkich estradach świata. Proszę
posłuchać gry zwycięzcy z 1977 roku Vadima
Brodskiego!
I tak oto wróciliśmy niejako do punktu
wyjścia: to prawda, że przeminęła wraz
ze śmiercią Henryka Wieniawskiego romantyczna epoka wielkich wirtuozów; chociaż
po grze Polaka nie pozostała żadna dokumentacja – nadal i dzisiaj ma on silny wpływ
na kształtowanie się techniki gry skrzypcowej, zmuszając muzyczną młodzież
do walki o najwyższą doskonałość muzyczną
na poznańskich konkursach.

Japan, Brazil, China, South Korea, Iran and
Lebanon. They have been met with both critical acclaim and enthusiastic reception among
audiences. For its remarkable artistic achievements, the National Polish Radio Symphony
Orchestra has been honoured with many
prizes and state awards.

Zdzisław Sierpiński
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Ruggiero Ricci, Mstislav Rostropovich,
Artur Rubinstein, Thomas Schippers,
Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski,
Isaac Stern, Henryk Szeryng and Krystian
Zimerman.
Foreign tours have taken the orchestra to
most of the European countries, the United
States, Canada, Australia, New Zealand,
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Orkiestra występowała w większości krajów Europy, a także w Iranie, Libanie, Japonii,
Hongkongu, Chinach, Mongolii, Australii,
Nowej Zelandii, Korei Płd., na Tajwanie
oraz w USA, Kanadzie i Brazylii, ciesząc się
wszędzie uznaniem krytyki i entuzjastycz
nym przyjęciem ze strony publiczności. Za
wybitne osiągnięcia artystyczne NOSPR
została wyróżniona wieloma nagrodami
i odznaczeniami państwowymi.

Managing Director. In the 2001/2002 season
the post of Music Director was taken over
by Gabriel Chmura.
The National Polish Radio Symphony
Orchestra has made a great many radio
recordings, including a number of premiere
performances – the result of its cooperation with numerous Polish and foreign contemporary composers. The orchestra has
also recorded almost 150 CDs for Polskie
Nagrania, EMI-HMV, DECCA, Philips/
POINT Music, NVC Arts, Newport Classic,
CRI, THOROFON Schallplatten and NAXOS
(winning the Diapason d’Or and Grand Prix
du Disque for a recording of the complete
piano concertos by Prokofiev, 1993, and the
Diapason d’Or for Lutosławski’s Partita and
Chain 2 in 1996).
The orchestra has worked with numerous outstanding conductors and worldfamous soloists, including Martha Argerich,
Leonard Bernstein, Pierre Colombo, Placido
Domingo, Pierre Fournier, Nicolai Gedda,
Barbara Hendricks, Julius Katchen, Wilhelm
Kempff, Paweł Klecki, Kiril Kondrashin,
Marguerite Long, Witold Lutosławski,
Charles Mackerras, Neville Marriner,
Kurt Masur, Garrick Ohlsson, Krzysztof
Penderecki, Maurizio Pollini, Herman Prey,

The NATIONAL POLISH RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA (NPRSO)
was founded in 1935 in Warsaw on the initiative of the well-known conductor and composer Grzegorz Fitelberg, who led the ensemble until the outbreak of World War Two.
After the war, the orchestra was given a new
lease of life in Katowice by Witold Rowicki,
who also conducted it for five years. In 1947,
Grzegorz Fitelberg returned from abroad and
became its Artistic Director. After his death
in 1953, the orchestra was headed by some
of the best Polish conductors, including Jan
Krenz (1953-68), and Kazimierz Kord (196973). In 1983 the post of Managing and Music
Director was taken over by Antoni Wit who
held it for 17 years. In September 2000 Joanna
Wnuk-Nazarowa became the orchestra’s
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“With me dies the last virtuoso violinist.” Even if these words which Henryk
Wieniawski is believed to have said about
himself are nothing else but a legend, one
thing is certain: not much later Antoni
Rubinstein said exactly the same about
the great Polish violinist.
Studying Henryk Wieniawski’s rich
biography one can easy notice, how much
attention was given to his playing and how
little to his works. However, the 19th century
listeners seemed to believe that composers
wrote their music, primarily for themselves,
only to show the grandeur of violin playing.
It was the composers who had a thorough
grasp of their music only they knew how
to play it, possibly the few of their equals.
The musical ideas written on the staves were
of secondary importance. They were meant
to bring out virtuosity and to dazzle the audiences. In fact, people went to concert halls
to be dazzled. The planned performing competition between Lipiński and Wieniawski,
with the two performers face to face on
the stage, was to have been, for all the awkwardness of the comparison, a predecessor
of the big sporting events which have come
to be so popular in the TV-dominated world
of today.

The 19th century was an epoch of great
virtuosos – their were successes and honours,
salons and concert halls, beautiful women
and money. No composer would ever have
had any of this confining himself to his study.
What is left from those times? There
were no recordings, so what has remained
is the legend of the art of performing. That
and some surprise on the part of today’s
young virtuosos who, with an indulgent
smile, easily play all those ‘fiorituras’, which
used to be so difficult for the 19th century
performer. This is due to the development
of violin technique and to better manual
potentialities of contemporary performers.
Thus the picture that we have in our minds
of the 19th century violin playing is getting, though undeservedly, more and more
blurred.
However, what is left is the music itself
in the broadest sense of the word. It beauty,
encoded in the signs in manuscripts,
is brought to light again under the bow
and fingers of contemporary virtuosos.
The beauty additionally enhanced by interpretative imagination.
Henryk Wieniawski, a great admirer
of Chopin, has left us the legacy of Polish
music. “Since babyhood he had lived
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in the atmosphere of Chopin’s music.
He heard it in Lublin performed by his
mother, he remained under its spell
in the Paris home of his uncle, Edward
Wolf, he came to known it really well when
his brother, Joseph, was building his future
career as a pianist on the Chopin music.
It is no wonder then that Wieniawski’s early
sketches and composing efforts already bear
Chopin’s influence in both the melody and
the harmony” – wrote Józef W. Reiss.
That Polish character of Wieniewski’s
music does not necessarily mean the source
or from which he used in his new composition. Clearly enough, the Polonaises and
Mazurkas, or, to an even greater extent,
Kuyaviaks and Obereks will refer to the very
essence of their folk originals. However, in all
other aspects Wieniawski’s frequent journeys
and encounters with the art of other countries, carry foreign themes. Interesting are
the sources of inspiration for the ideas that
produced the growing number of consecutive
opuses.
In accordance with the tradition of that
epoch, Wieniawski wrote two violin concertos for himself, or, it would be better to say,
to spellbind his listeners. Listening to the first,
a Concerto in F sharp minor one finds it hard

to believe that this fully mature work, though
less perfect than his second, a D minor
Concerto, was written by a seventeen-yearsold composer. This maturity can be explained,
one the one hand, with Wieniawski’s ability
to set himself, as the performer, a very difficult virtuosic task, and, one the other, with his
ability to contrast, as far as the atmosphere,
tempos and melody are concerned, the individual movements so that the listener’s attention is captured not only by the technique, but
also by all the musical values of the work.
Another group of includes works inspired
by an interesting musical idea of another
composer. The most fascinating in this
group, the richest in ideas and most often
performed, is the 1865 Faust-Fantasia dedicated to the King of Denmark. Also, as an
opera-goer, Wieniawski had access to many
source of inspiration; for example, Bellini’s
La Sonnambula, Meyerbeer’s Le Prophete,
Dionizetti’s Lucia di Lammaermoor, or Gretry’s
Richard Coeur-de-Lion provided themes for his
own compositions.
In fact, it took Wieniawski’s musical imagination very little to be inspired. Any theme
was good enough for him to write a composition, be it the Austrian or the Russian
national anthem, a Finnish or Hungarian
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współczesnymi kompozytorami polskimi i obcymi. Orkiestra nagrała blisko
150 płyt kompaktowych dla firm polskich
i zagranicznych, w tym m.in. dla Polskich
Nagrań, EMI-HMV, Decca, Philips/Point
Music, NVC Arts, Newport Classic, CRI,
Thorofon Schallplatten, czy Naxos, dla której
nagranie kompletu koncertów fortepia
nowych Prokofiewa zdobyło w 1993 roku
nagrodę Diapason d’Or i Grand Prix du Disque
de la Nouvelle Académie du Disque, a rejestracja
Symfonii Turangalila Oliviera Messiaena
pod dyrekcją Antoniego Wita nagrodzona
została Cannes Classical Award 2002.
Występowali z nią najznakomitsi
dyrygenci i światowej sławy soliści, jak
m.in. Martha Argerich, Leonard Bernstein,
Pierre Colombo, Placido Domingo, Pierre
Fournier, Nicolai Gedda, Barbara Hendricks,
Julius Katchen, Wilhelm Kempff, Paweł
Klecki, Kiryłł Kondraszyn, Marguerite Long,
Witold Lutosławski, Charles Mackerras,
Neville Marriner, Kurt Masur, Garrick
Ohlsson, Krzysztof Penderecki, Maurizio
Pollini, Hermann Prey, Ruggiero Ricci,
Mścisław Rostropowicz, Artur Rubinstein,
Thomas Schippers, Jerzy Semkow, Stanisław
Skrowaczewski, Isaac Stern, Henryk Szeryng,
Krystian Zimerman.

NARODOWA ORKIESTRA
SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA
W KATOWICACH
(wcześniej działająca jako Wielka Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia) powstała
w 1935 roku w Warszawie. Zespół – noszący
wówczas nazwę Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia – utworzył i prowadził
do wybuchu II wojny światowej Grzegorz
Fitelberg. W marcu 1945 roku Orkiestra
reaktywowana została w Katowicach
przez Witolda Rowickiego, który pracował
z zespołem przez 5 lat. W roku 1947 dyrekcję
artystyczną objął ponownie – powróciwszy
z zagranicy – Grzegorz Fitelberg. Po jego
śmierci w 1953 roku Orkiestrą kierował
nieprzerwanie przez 15 lat Jan Krenz,
następnie m.in. Kazimierz Kord (1969-73).
W latach 1983-2000 – najdłużej w historii orkiestry – dyrektorem i kierownikiem
artystycznym NOSPR był Antoni Wit. We
wrześniu 2000 r. dyrektorem naczelnym
NOSPR została Joanna Wnuk‑Nazarowa,
a od 1 października 2001 r. funkcję dyrektora
artystycznego objął Gabriel Chmura.
W swoim dorobku NOSPR ma ogromną
ilość nagrań archiwalnych, wśród których
ważne miejsce zajmują nagrania premierowe
– wynik współpracy zespołu z wieloma
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ing the Beethoven, Bruch, Tchaikovsky,
Bartok, Paganini Concerti and Vivaldi’s Four
Seasons. Brodski often appears as a TV star
in the Polish Channel Two (hosting, for example the „Fryderyki 2002” gala concert) and as
a movie actor in the comedy „To ja złodziej”
directed by Jacek Bromski. After Brodski won
the 1977 Wieniawski Competition, Soviet
authorities prevented him from concertiz

ing for five years. After moving to Poland
the entered and won the 1984 Tibor Varga
Competition. A pupil of David Oistrakh and
Olga Parchomienko, he plays a 1747 Gennaro
Gagliano.
Since 1995 Mr. Brodski is an artistic director of the „Bravo Maestro” music festival
in Kąśna Dolna.
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folk song, or simply an appearance in Lublin
or Poznań, later referred to in the score
as “Souvenir de…”. However, these are
but minor things. More important is that
the world has recently shown a renewed
interest in Wieniawski’s music. There are
many reasons for that. Apart from the obvious and most important ones connected
with the purely musical value of his works,
there is the quickly growing capacity of concert halls, the huge radio and TV audiences
and the rapidly developing record industry
which create a demand for a much broader
repertoire. Moreover, the number of new
performers is also rapidly growing. Secondly,
the Poznań-based Henryk Wieniawski
Society, a very active and well-organized
body, is greatly responsible for the popularization of the person and the works
of the Polish composer. Finally, and maybe
most importantly, the international competitions for composers, violin makers, and especially for performers, held every five years
in Poznań, have beyond doubt contributed
to the increased interest in Wieniawski’s
music. As to the artistic level, the Poznań
competitions rank with the most prestigious
events of this kind in and outside Europe.
As a result, the great number of participants

popularize Wieniawski’s music the world
over. It is enough to listen to Vadim Brodski,
winner of the 1977 competition in Poznań.
Thus we are back where we started:
it is true that Henryk Wieniawski’s death
marked the end of the romantic epoch of great
virtuosos. And although there are no records
of how the Polish violinist played his music,
he still continues to influence the way violin
technique develops and makes young violinists compete for the name of best performer
at the Poznań competitions.
Zdzisław Sierpiński
Translated by:
Jerzy Ossowski & Halina Zwolińska
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solista z Orkiestrą Filharmonii Kijowskiej,
wykonując koncert Dymitra Kabalewskiego
pod dyrekcją kompozytora.
Uczeń Olgi Parchomienko i Davida
Ojstracha otrzymał pierwsze nagrody
na wszystkich międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w których uczestniczył:
im. H. Wieniawskiego (Polska 1977),
N. Paganiniego (Włochy 1984), Tibora Vargi
(Szwajcaria 1984). Sukces na konkursie im.
Wieniawskiego przyniósł artyście wiele koncertów w najlepszych salach całej Europy.
Niestety w tamtych czasach ówczesne władze
radzieckie zabroniły wyjazdów zagranicznych młodemu skrzypkowi, dlatego
Vadim Brodski był „nie wyjezdnoj” przez
prawie 5 lat. W 1981 roku przeprowadził się
do Polski.
Nowojorski debiut w 1982 roku w Y-Hall
zaowocował podpisaniem kontraktu
z Musical Heritage Society, dla którego
nagrał między innymi koncerty skrzypcowe Brahmsa, Bartoka Paganiniego,
Czajkowskiego, Saint-Säensa i Sibeliusa oraz
6 Sonat na skrzypce solo Eugène Ysaÿe.
W latach następnych, Brodski kontynu
uje działalność koncertową występując z tak
znakomitymi orkiestrami, jak: Filharmonia
Moskiewska, Filharmonia w Sankt Peters

VADIM BRODSKI jest jednym z nielicz
nych skrzypków w historii, który miał
zaszczyt zagrać na słynnym instrumencie
Guarneri del Gesù, należącym do Niccolò
Paganiniego podczas tournée po Italii
z orkiestrą Simfonica di Savona w 1998
roku. Był pierwszym radzieckim muzykiem,
który wystąpił przed Janem Pawłem II
w Watykanie w 1986 roku.
Urodził się w Kijowie. Jest potomkiem znakomitego Adolfa Brodsky’ego (pierwszego
wykonawcy Koncertu skrzypcowego Piotra
Czajkowskiego). Mając 11 lat wystąpił jako
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burgu, Filharmonia Narodowa w Warsza
wie, Mexico National Symphony, London
Phil
h armonic, Jerusalem Symphony,
New Jersey Symphony, Suisse Romande
w Genewie. Zagrał też z orkiestrą symfo
niczną w Sewilli z okazji otwarcia nowego
„Teatro de la Maestranza” wybudowanego
na światową wystawę „EXPO 92”. Współ
pracuje regularnie z włoską TV dla której
z Orkiestrą RAI nagrał koncerty Brucha
Beethovena, Czajkowskiego, Paganiniego,
Bartoka i 4 Pory roku Vivaldiego. Często
także występuje w polskiej TV, a nawet
prowadził jako... prezenter wraz z Grażyną
Torbicką galę „Fryderyki 2002”.
Artysta chętnie gra repertuar lżejszy.
Nagrał między innymi CD „The Beatles”
w aranżacji na skrzypce i orkiestrę sym
fon iczną. Wystąpił również, jako aktor,
w komedii filmowej „To ja złodziej” reżyse
rowanej przez Jacka Bromskiego. Jest dyrektorem artystycznym festiwalu „Bravo maestro” w Kąśnej Dolnej. Od 1985 roku mieszka
w Rzymie. Gra na skrzypcach Gennaro
Gagliano z 1747 roku.

VADIM BRODSKI (violin) – has reached
a broad public through his numerous concert appearances and many recordings. Born
in Kiev, the descendant of Adolph Brodsky,
who was the first to play the Tchaikovsky
Violin Concerto, he has made his home
in Rome since 1985.
His New York debut at the Y-Hall led
to a major contract with the Musical Heritage
Society. He has since recorded concerti
of Brahms, Tchaikovsky, Sibelius, Paganini,
Saint-Säens and Wieniawski as well as the six
unaccompanied sonatas of Ysaÿe.
Since his debut with the Kiev Philharmonic
at the age of 11 he has gone on to perform
with the leading orchestras of Russia, Poland
and Italy as well as New Jersey Symphony,
London’s Philharmonic, Mexico National
Symphony, Geneva’s Suisse Romande and
Jerusalem Symphony.
His concertizing has taken him throughout Europe, from performances before Pope
John Paul II in the Vatican to the opening
of Seville’s new Teatro de la Maestranza, built
for EXPO ‘92.
During his 1997 Italian tournée Mr. Brodski
had the honour to play the famous Guarneri
del Gesù, that belonged to Paganini. He has
also appeared on Italian television perform-
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or Poznań, later referred to in the score
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with the purely musical value of his works,
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which create a demand for a much broader
repertoire. Moreover, the number of new
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Orkiestra występowała w większości krajów Europy, a także w Iranie, Libanie, Japonii,
Hongkongu, Chinach, Mongolii, Australii,
Nowej Zelandii, Korei Płd., na Tajwanie
oraz w USA, Kanadzie i Brazylii, ciesząc się
wszędzie uznaniem krytyki i entuzjastycz
nym przyjęciem ze strony publiczności. Za
wybitne osiągnięcia artystyczne NOSPR
została wyróżniona wieloma nagrodami
i odznaczeniami państwowymi.

Managing Director. In the 2001/2002 season
the post of Music Director was taken over
by Gabriel Chmura.
The National Polish Radio Symphony
Orchestra has made a great many radio
recordings, including a number of premiere
performances – the result of its cooperation with numerous Polish and foreign contemporary composers. The orchestra has
also recorded almost 150 CDs for Polskie
Nagrania, EMI-HMV, DECCA, Philips/
POINT Music, NVC Arts, Newport Classic,
CRI, THOROFON Schallplatten and NAXOS
(winning the Diapason d’Or and Grand Prix
du Disque for a recording of the complete
piano concertos by Prokofiev, 1993, and the
Diapason d’Or for Lutosławski’s Partita and
Chain 2 in 1996).
The orchestra has worked with numerous outstanding conductors and worldfamous soloists, including Martha Argerich,
Leonard Bernstein, Pierre Colombo, Placido
Domingo, Pierre Fournier, Nicolai Gedda,
Barbara Hendricks, Julius Katchen, Wilhelm
Kempff, Paweł Klecki, Kiril Kondrashin,
Marguerite Long, Witold Lutosławski,
Charles Mackerras, Neville Marriner,
Kurt Masur, Garrick Ohlsson, Krzysztof
Penderecki, Maurizio Pollini, Herman Prey,

The NATIONAL POLISH RADIO
SYMPHONY ORCHESTRA (NPRSO)
was founded in 1935 in Warsaw on the initiative of the well-known conductor and composer Grzegorz Fitelberg, who led the ensemble until the outbreak of World War Two.
After the war, the orchestra was given a new
lease of life in Katowice by Witold Rowicki,
who also conducted it for five years. In 1947,
Grzegorz Fitelberg returned from abroad and
became its Artistic Director. After his death
in 1953, the orchestra was headed by some
of the best Polish conductors, including Jan
Krenz (1953-68), and Kazimierz Kord (196973). In 1983 the post of Managing and Music
Director was taken over by Antoni Wit who
held it for 17 years. In September 2000 Joanna
Wnuk-Nazarowa became the orchestra’s
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“With me dies the last virtuoso violinist.” Even if these words which Henryk
Wieniawski is believed to have said about
himself are nothing else but a legend, one
thing is certain: not much later Antoni
Rubinstein said exactly the same about
the great Polish violinist.
Studying Henryk Wieniawski’s rich
biography one can easy notice, how much
attention was given to his playing and how
little to his works. However, the 19th century
listeners seemed to believe that composers
wrote their music, primarily for themselves,
only to show the grandeur of violin playing.
It was the composers who had a thorough
grasp of their music only they knew how
to play it, possibly the few of their equals.
The musical ideas written on the staves were
of secondary importance. They were meant
to bring out virtuosity and to dazzle the audiences. In fact, people went to concert halls
to be dazzled. The planned performing competition between Lipiński and Wieniawski,
with the two performers face to face on
the stage, was to have been, for all the awkwardness of the comparison, a predecessor
of the big sporting events which have come
to be so popular in the TV-dominated world
of today.

The 19th century was an epoch of great
virtuosos – their were successes and honours,
salons and concert halls, beautiful women
and money. No composer would ever have
had any of this confining himself to his study.
What is left from those times? There
were no recordings, so what has remained
is the legend of the art of performing. That
and some surprise on the part of today’s
young virtuosos who, with an indulgent
smile, easily play all those ‘fiorituras’, which
used to be so difficult for the 19th century
performer. This is due to the development
of violin technique and to better manual
potentialities of contemporary performers.
Thus the picture that we have in our minds
of the 19th century violin playing is getting, though undeservedly, more and more
blurred.
However, what is left is the music itself
in the broadest sense of the word. It beauty,
encoded in the signs in manuscripts,
is brought to light again under the bow
and fingers of contemporary virtuosos.
The beauty additionally enhanced by interpretative imagination.
Henryk Wieniawski, a great admirer
of Chopin, has left us the legacy of Polish
music. “Since babyhood he had lived
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Zresztą Wieniawski ma wyobraźnię
muzyczną bardzo pobudliwą: żeby zasiąść
do pisania wystarczy mu temat hymn austriacki lub rosyjski, pieśń filmowa z Finlandii
albo Węgier, a czasami po prostu występ
w Lublinie czy Poznaniu, zapisany później
w nutach, jako „Souvenir de...’’. Zostawmy
jednak szczegóły – powiedzmy na koniec
o wielkim renesansie muzyki Henryka
Wieniawskiego w świecie. Składa się na to
wiele przyczyn: pomijam te najważniejsze
– zawarte w tekście co już napisaliśmy –
chodzi o wartości czysto muzyczne autora
Legendy i Scherza‑Tarantelli. Zwiększająca się
dosłownie z roku na rok chłonność sal koncertowych, wielkie audytoria mediów, coraz
powszechniejszy rynek płytowy – wszystko
to sprawia, że poszerza się również repertuar. Potrzebny on jest powiększającemu się
również w błyskawicznym tempie gronu
nowych wykonawców. Rzecz druga: istniejące
w Poznaniu i niesłychanie ofiarne i sprawnie
działające Towarzystwo im. Henryka
Wieniawskiego również w dużym stopniu
przyczynia się do popularyzowania postaci
i dzieł swego patrona. No i rzecz ostatnia
– ale może najważniejsza: odbywające się
w Poznaniu konkursy (kompozytorski, lutniczy i wykonawczy) mają nie dające się

podważyć znaczenie – szczególnie ten
ostatni, skrzypcowy – dla wzrostu zainteresowania twórczością Henryka Wieniawskiego
w świecie. Poziomem artystycznym zajmuje
ten konkurs wysoką rangę w gronie analogicznych odbywający się w różnych krajach
Europy i poza nią. Duża liczba uczestników
popularyzuje potem dzieło Wieniawskiego
na wszystkich estradach świata. Proszę
posłuchać gry zwycięzcy z 1977 roku Vadima
Brodskiego!
I tak oto wróciliśmy niejako do punktu
wyjścia: to prawda, że przeminęła wraz
ze śmiercią Henryka Wieniawskiego romantyczna epoka wielkich wirtuozów; chociaż
po grze Polaka nie pozostała żadna dokumentacja – nadal i dzisiaj ma on silny wpływ
na kształtowanie się techniki gry skrzypcowej, zmuszając muzyczną młodzież
do walki o najwyższą doskonałość muzyczną
na poznańskich konkursach.

Japan, Brazil, China, South Korea, Iran and
Lebanon. They have been met with both critical acclaim and enthusiastic reception among
audiences. For its remarkable artistic achievements, the National Polish Radio Symphony
Orchestra has been honoured with many
prizes and state awards.

Zdzisław Sierpiński
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Ruggiero Ricci, Mstislav Rostropovich,
Artur Rubinstein, Thomas Schippers,
Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski,
Isaac Stern, Henryk Szeryng and Krystian
Zimerman.
Foreign tours have taken the orchestra to
most of the European countries, the United
States, Canada, Australia, New Zealand,

15
2011-04-13 10:29:54

ANTONI WIT – jeden z najwybitniejszych
polskich dyrygentów, studiował w PWSM
Krakowie, gdzie ukończył dyrygenturę
u Henryka Czyża i kompozycję w klasie
Krzysztofa Pendereckiego. Naukę pogłębiał
w Paryżu u Nadii Boulanger. Ukończył
również studia prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Natychmiast po ukończeniu
studiów został zaangażowany przez
Witolda Rowickiego na stanowisko asystenta w Filharmonii Narodowej. Następnie
był dyrygentem Filharmonii Poznańskiej,
współpracował z warszawskim Teatrem
Wielkim, piastował funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Pomorskiej (1974-77),
a później dyrektora Orkiestry i Chóru PRiTV
w Krakowie (1977-83). Od 1983 roku, przez
17 lat, najdłużej w historii orkiestry, zajmował
stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia (wcześniej WOSPR)
w Katowicach. W latach 1987-92 był również
dyrektorem artystycznym, a następnie
I dyrygentem gościnnym Orquestra
Filarmónica de Gran Canaria. W minio
nym sezonie pełnił funkcję I dyrygenta
NOSPR, a 1 stycznia 2002 r. objął stanowisko
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Dyrygował niemal we wszystkich
najważniejszych ośrodkach Europy, obu
Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu
występując z czołowymi zespołami symfonicznymi. Nagrał ponad 90 płyt dla wytwórni
EMI-HMV, CBS, Camerata Tokyo, NVC
Arts, Pony Canyon, Naxos, Polskie Nagrania
i innych. Stabat Mater Szymanowskiego
nagrane przez EMI zaliczone zostało przez
krytykę angielską do najlepszych płyt roku
1985, a nagranie kompletu koncertów fortepianowych Prokofiewa wydane przez NAXOS
zdobyło w 1993 roku nagrodę Diapason
d’Or i Grand Prix du Disque de la Nouvelle
Académie du Disque. Obecnie, wraz z NOSPR,
kończy nagranie dzieł wszystkich Witolda
Lutosławskiego (9 CD).
Antoni Wit jest laureatem II nagrody na
Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim
Herberta von Karajana w Berlinie oraz licz
nych nagród krajowych. Dwukrotnie (1984,
1996) zdobył nagrodę krytyków Orfeusz
za najlepsze wykonania dzieł polskich
na Festiwalu Warszawska Jesień. W listopadzie 1998 roku otrzymał Diamentową Batutę
– nagrodę indywidualną przyznawaną przez
Zarząd Polskiego Radia „za wybitne kreacje
artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej
w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej mil-
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Fryderyk Chopin. „Od pierwszych chwil
życia – pisze Józef W. Reiss – otaczała go
atmosfera muzyki chopinowskiej. Słyszał ją
w Lublinie w wykonaniu matki, wchłaniał jej
czar w Paryżu w domu wuja swego, Edwarda
Wolffa, a w końcu poznał ją najdokładniej gdy
brat jego, Józef, na studium muzyki chopinowskiej budował swą przyszłą karierę pianisty. Toteż nie dziw, że już w początkowych
szkicach i próbach kompozytorskich Henryka
Wieniawskiego przebija wpływ Chopina
zarówno w melodii, jak i harmonii”.
Nie chodzi tu w tej polskości
o bezpośrednie następstwo źródła czy formy
dla nowej kompozycji Wieniawskiego.
Oczywiście – polonezy i mazurki, czy bardziej
jeszcze kujawiaki lub Obertas z samej istoty
rzeczy odwoływać się będą do istoty swych
wiejskich pierwowzorów. Ale przecież
we wszystkim innym – tak właśnie jak
u Chopina – cała muzyka Wieniawskiego
mocna nasycona jest narodową nutą. Poza
oczywiście dziełami, które, jako wynik
stałych podróży artystycznych i kontaktów ze sztuką innych krajów, wprowadzają
nas w odmienny świat obcej tematyki.
Ciekawe są źródła inspiracji tych pomysłów,
prowadzących do zwiększenia się liczby
kolejnych opusów.

Dwa koncerty skrzypcowe – zgodnie
z tradycjami epoki – pisane były przez wirtuoza dla samego siebie – aby olśnić swą grą
słuchaczy. Kiedy się słucha I Koncertu fismoll, trudno wprost uwierzyć, że to w pełni
dojrzałe – choć na pewno nie tak doskonałe,
jak II Koncert d-moll – dzieło wyszło spod
pióra zaledwie siedemnastoletniego
twórcy! Ta dojrzałość tłumaczy się z jednej
strony umiejętnością stawiania sobie – jako
wykonawcy – bardzo trudnych wirtuozowskich zadań; z umiejętnością tak bogatego skontrastowania – jeżeli chodzi o nastrój, tempa
melodykę – poszczególnych części, że nie
tylko technika, ale również wszystkie wartości
muzyczne przykuwają uwagę słuchacza.
Druga grupa to utwory zainspirowane
jakimś ciekawym pomysłem muzycznym
innego twórcy. Na pewno najciekawszym
z nich, najbogatszym w pomysły i najczęściej
granym utworem jest Fantazja Faustowska
z roku 1865, dedykowana królowi Danii.
Zarazem liczne wizyty artysty w teatrach
muzycznych owocowały później w takie reminiscencje z różnych oper: stąd i Lunatyczka
Belliniego jako temat własnego opracowania,
Prorok Meyerbeera i Łucja z Lammermooru
Dionizettiego, wreszcie Ryszard Lwie Serce
Grétry’ego.
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„Ze mną schodzi do grobu ostatni wirtuoz
gry skrzypcowej!“ – gdyby te słowa, które
miał wypowiedzieć o sobie na łożu śmierci
Henryk Wieniawski, należało zaliczyć do legendy,
to pewne jest, że to samo o wielkim polskim
skrzypku wkrótce po tym powiedział Antoni
Rubinstein.
Kiedy się przerzuca karty boga
tego życiorysu Henryka Wieniawskiego,
łatwo dostrzec, jak wiele w jego czasach
przywiązywano uwagi do jego gry, a jak
o wiele mniej do tego, co tworzył. Ale taki
był ten wiek XIX, kiedy słuchacze zdawali
się sądzić, że kompozytor po to pisze swoją
muzykę, aby mógł pokazać wielkość sztuki
swojej gry skrzypcowej. Te nuty tylko
dla niego były dostępne i on tylko był je
w stanie wygrać! Ewentualnie – nieliczni
jemu równi... Myśl muzyczna, rzucana
na papier z pięciolinią była tu sprawą niejako
wtórną. Miała służyć wirtuozerii, olśnieniu
obecnych na sali koncertowej. Po to zresztą
się tam wtedy chodziło! Przecież projekty
bezpośrednich konfrontacji sztuki estradowej Lipińskiego i Wieniawskiego miały być
(niech mi wszyscy wybaczą to porównanie)
jakąś namiastką wielkich igrzysk sportowych, które tak zdominowały dzisiejszą
epokę telewizyjnego świata.

Wtedy to była epoka wielkich wirtuozów: do nich należały sukcesy i zasz
czyty, salony i sale koncertowe, powodzenie
u pięknych kobiet i... pieniądze. Tego wszystkiego nie można było osiągnąć, kryjąc się
w zaciszu kompozytorskiej pracowni.
Co nam zostało z tamtych lat? Płyt, nagrań
nie było – zatem po sztuce wykonawczej
ostała się jedynie legenda. I pewne zdumienie u dzisiejszych młodych wirtuozów:
grając dzieła pisane przed stu i więcej
laty, pokrywają uśmiechem pobłażania te
wszystkie fioritury, niegdyś piętrzące przed
wykonawcą gigantyczne trudności, przez
które oni dzisiaj przechodzą z dziecinną
łatwością. Ale to jest właśnie miara rozwoju techniki i sztuki gry skrzypcowej,
wzrastających możliwości manualnych
u artystów. W tej zatem dziedzinie ubożeje
w naszej wyobraźni – choćby niesłusznie
– obraz wykonawstwa z tamtych lat. Ale
zawsze zostaje muzyka. I to w najdoskonalszym i najbardziej rozległym znaczeniu tego
słowa; jej piękno zaklęte w zapis nutowy
odżywa ponownie pod smyczkiem i palcami
współczesnych solistów wzbogacane jeszcze
ich interpretacyjną wyobraźnią.
Henryk Wieniawski zostawił nam
po sobie muzykę polską. Ideałem jego był
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ionom słuchaczy na całym świecie”. Artysta
dyrygował wieloma czołowymi orkiestrami świata, m.in. Berliner Philharmoniker,
Staatskapelle Dresden, Accademia di Santa
Cecilia (Rzym), BBC London, Philharmonia
(Londyn), London Philharmonic Orchestra,
Tonhalle‑Orchester Zürich.
Zapraszany jest do udziału w wielu festiwalach muzycznych zarówno w Polsce,
jak i poza jej granicami. W ubiegłych sezonach artystycznych występował – wraz
z NOSPR – na Festiwalu Pianistycznym
La Roque d’Anthéron we Francji, Festiwalu
Al Bustan w Libanie, Festiwalu w Bad
Hersfeld (Niemcy), w ramach Drezdeńskich
Dni Muzyki Współczesnej oraz pod
czas prestiżowych festiwali w kraju (m.in.
Muzyka w Starym Krakowie, Wratislavia
Cantans, Warszawska Jesień, Wielkanocny
Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal
Muzyczny Polskiego Radia).
Ostatnio Antoni Wit dyrygował takimi
zespołami, jak m.in. Bergen Philharmonic,
Orchestre National de Belgique, Radio
Symfonie Orkest w Hilversum, Opéra
de Marseille, Orquesta Sinfónica del Principado
del Asturias w Hiszpanii, Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria, Kansai Philharmonic
w Osace, Bamberger Symphoniker, National

Symphony Orchestra w Dublinie, Budapest
Festival Orchestra, Montreal Symphony,
Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
MDR‑Sinfonieorchester Leipzig.
20 stycznia 2002 r. artysta odebrał prestiżową
nagrodę za nagranie Turangalîla‑Symphonie
Messiaena na płytę CD – Cannes Classical Award
(Midem Classique 2002) – przyznaną w kategorii
Dzieła XX wieku.
Antoni Wit jest profesorem Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
ANTONI WIT is one of Poland’s most
prominent conductors. He studied conducting with Henryk Czyż, and composition with
Krzysztof Penderecki at the State Higher
Music School in Kraków. He continued
his studies with Nadia Boulanger in Paris.
He also graduated from the law departament of the Jagiellonian University. After
finishing his musical studies he became
Witold Rowicki’s assistant at the Warsaw
Philharmonic. He subsequently worked
with the Poznań Philharmonic and served
as Artistic Director of the Pomeranian
Philharmonic (1974-77) and of the Polish
Radio and Television Orchestra and Choir
in Kraków (1977-83). He was also associated
with the Grand Opera of Warsaw. From 1983

17
2011-04-13 10:29:54

to 2000 he was Managing and Artistic Director
of the National Polish Radio Symphony
Orchestra in Katowice. It was the longest
stint in that position in the orchestra’s history.
In the 2000/2001 season he continued to work
with the Katowice orchestra as its Principal
Conductor. In 1987-92 he was also Artistic
Director and then Principal Guest Conductor
of the Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
In January 2002 he took over as Managing and
Artistic Director of the Warsaw Philharmonic
– the National Orchestra of Poland.
Antoni Wit won Second Prize at the Herbert
von Karajan International Conducting Com
petition in West Berlin in 1971. His honours
also include the ‘Orpheus’ Critics’ Award
for the best performance of a Polish composition during the Warsaw Autumn Festival
(1984 and 1996) and the ‘Diamond Baton’
Polish Radio Award for outstanding musical
achievements and the promotion of Polish
music abroad (1998).
Antoni Wit has performed in the most
important European music centres and also
in the United States, the Middle and Far
East. He has conducted such orchestras
as the Berlin Philharmonic, Staatskapelle
Dresden, the Accademia di Santa Cecilia,
the BBC Symphony, the Philharmonia

Orchestra of London, the London Phil
har
m onic, Tonhalle Orchester Zurich,
the Bergen Philharmonic, the Orchestre
National de Belgique, the Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, the Kansai
Philharmonic in Osaka, the Bamberger Sym
phoniker, the National Symphony Orchestra
of Dublin, the Budapest Festival Orchestra,
the Montreal Symphony, the Orquestre Phil
harmonique du Luxembourg, and the radio
orchestras of Hilversum and Leipzig.
His discography includes over 90 records
on labels such as EMI-HMV, CBS, Camerata
Tokyo, NVC Arts, Pony Canyon, Naxos and
Polskie Nagrania. Szymanowski’s Stabat
Mater for EMI won an award from British critics in 1985. The recording of Prokofiev’s piano
concertos released by Naxos was awarded
the Diapason d’Or and Grand Prix du Disque
in 1993. He recently completed the recording of all of Lutosławski’s orchestral works
with the National Polish Radio Symphony
Orchestra.
In January 2002 he received the prestigious
Cannes Classical Award for the Naxos recording of Messiaen’s Turangalila-Symphonie
(Midem Classique 2002).
He is a professor at the Music Academy
in Warsaw.

Henryk Wieniawski
(1835-1880)

I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14

Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op. 14

Fantazja na motywach z opery „Faust“ Charlesa Gounoda op. 20
Fantaisie brillante sur „Faust” opéra de Charles Gounod Op. 20

II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
Violin Concerto No. 2 in D minor Op. 22

Kujawiak a-moll | Kujawiak in A minor
Obertas nr 1 op. 19 | Obertas No. 1 Op. 19

Vadim Brodski – skrzypce | violin
Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach
The National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice

Antoni Wit – dyrygent | conductor
Tomasz Michalak – dyrygent | conductor
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Henryk Wieniawski (1835-1880)
I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14
Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op. 14
1 I. Allegro moderato
2 II. Preghiera. Larghetto
3 III. Rondo. Allegro giocoso

[14:27]
[4:44]
[6:54]
[18:42]

4 Fantazja na motywach z opery „Faust” Charlesa Gounoda op. 20
Fantaisie brillante sur „Faust” opéra de Charles Gounod Op. 20
© DUX 2003
DUX 0410
Nagranie zrealizowano w sali koncertowej WOSPRiTV w Katowicach.
Recorded in concert hall of Polish Radio National Symphony Orchestra in Katowice.
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II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
Violin Concerto No. 2 in D minor Op. 22
5 I. Allegro moderato
6 II. Romans. Andante ma non troppo
7 III. Finale. Allegro moderato (à la zingara)

[11:41]
[4:51]
[6:35]

8 Kujawiak a-moll | Kujawiak in A minor
(instrumentacja | instrumentation: Włodzimierz Romanowski)

[3:10]

9 Obertas nr 1 op. 19 | Obertas No. 1 Op. 19
(instrumentacja | instrumentation: Stefan Rachoń)
		

[2:23]
Total time: [73:30]

Vadim Brodski – skrzypce | violin

Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach
The National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice

Antoni Wit – dyrygent | conductor 1 - 4, 8 - 9
Tomasz Michalak – dyrygent | conductor 5 - 7
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