


LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Koncert skrzypcowy D-dur op. 61                     42’

Allegro ma non troppo

Larghetto

Rondo. Allegro

PRZERWA                  15’

JOHANNES BRAHMS (1833 -1897)

II Symfonia D-dur op. 73                                   40’

Allegro non troppo

Adagio non troppo

Allegretto grazioso  

Allegro con spirito

PROGRAMO UTWORACH
Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 (1806) to je-

dyny zachowany do dziś w całości koncert skrzypco-
wy Ludwiga van Beethovena. Premiera dzieła została 
przyjęta przez publiczność chłodno i krytycznie; na-
rzekano m.in. na nużące powtórzenia „pospolitych 
fragmentów”. Nie do końca zadowolony z prawyko-
nania mógł być też solista Franciszek Clement, który 
swoją partię grać musiał niemal a vista, po tym, jak 
Beethoven do ostatniej chwili poprawiał i uzupełniał 
partyturę. Nieudany początek sprawił, że o utworze 
zapomniano na wiele lat. Dopiero w 1844 roku przy-
pomniał o nim i rozpropagował go skrzypek Joseph 
Joachim, przyjaciel Johannesa Brahmsa. Dziś nie ulega 
wątpliwości, że Beethoven swoim dziełem wyszedł 
daleko poza obowiązujące wówczas pojęcie gatunku. 
Splatając brzmienie skrzypiec i orkiestry w organiczną 
całość, wypracował doskonałą równowagę  ̨między 
stylem koncertującym a myśleniem symfonicznym. 
Słuchając tego koncertu, wielokrotnie ma się wraże-
nie obcowania z jakąś duchową tajemnicą. Instrument 
solowy potraktowany tu został bardziej śpiewnie niż 
wirtuozowsko, a błyskotliwe popisy ustąpiły miejsca 
warstwie uczuciowo-nastrojowej. Już w części I, opar-
tej na dwóch rytmicznie prostych tematach – hymnicz-
nym i śpiewnym – zamiast śledzić rozwój muzycznej 
akcji, znajdujemy raczej zachętę do kontemplacji. Kli-
mat skupienia i liryczną atmosferę potęguje  część II 
utrzymana w eterycznym, romantycznym charakterze. 
Najbardziej błyskotliwym ogniwem zaś jest finałowe 
Rondo wprowadzające do utworu pieśniową i zara-
zem taneczną aurę pulsującą radością i energią. 

O duchowym pokrewieństwie Brahmsa z Beetho-
venem przekonywać nie trzeba. Nikt  bardziej niż on 
właśnie nie zasługuje na miano muzycznego dziedzica 
wielkiego klasyka, choć sam z wrodzonej skromności  
z pewnością by tego nie przyznał. Inną sprawą jest,  
że geniusz Beethovena zupełnie niepotrzebnie 
Brahmsa przytłaczał. Gdy więc świat muzyczny 
oczekiwał od niego symfonii, on odpowiadał: „Nie 
macie pojęcia, jak to jest słyszeć za sobą kroki takiego 
olbrzyma”.  Obawy te na szczęście minęły. Wierny  
beethovenowskiej tradycji i klasycznej dyscyplinie 
Brahms myślał bowiem w swoich symfoniach już jak 
dojrzały romantyk i z powodzeniem rozwijał naj-
lepsze zdobycze swojej epoki. W Symfonii D-dur 
(1877), ukończonej w niespełna rok od prawykona-
nia I Symfonii, uskrzydlony sukcesem kompozytor  

w pełni rozwinął twórczą fantazję i urozmaicił swoje 
muzyczne pomysły. Od pierwszego jej wykonania 
stała się jednym z najlepszych utworów Brahmsa,  
a dziś  wielu lokuje ją w pierwszej dziesiątce naj-
większych symfonii w historii muzyki. Ekspansywna  
i improwizująca w charakterze Druga ma dużo 
pełniejsze brzmienie i znacznie więcej detali or-
kiestrowych niż jej poprzedniczka. Niezwykła jest 
zwłaszcza pomysłowość Brahmsa w kształtowaniu 
i przetwarzaniu motywów, bo choć niektóre z nich 
powtarzają się w utworze niezliczoną ilość razy, wła-
ściwie tego nie zauważamy, a jeśli –  nie razi nas to 
wcale, a zachwyca.  

Jak powiedział sam kompozytor – II Symfonia 
brzmi „wesoło i przyjemnie”. Jest to jednak weso-
łość Brahmsowska,  której nie brakuje cienia; wesołość 
marzyciela borykającego się wieloma wątpliwościa-
mi, doświadczonego rozczarowaniami i poszukują-
cego psychologicznej prawdy wyrazu. Słyszymy to  
w części I, gdzie bukoliczny nastrój przełamany 
zostaje melancholijną zadumą, pośród wdzięczne-
go brzmienia I i II skrzypiec. Ogniwa  środkowe to 
utrzymane w refleksyjnym charakterze Adagio oraz 
żartobliwa i zmienna w nastroju część III. Pastoralny 
charakter Symfonii ponownie ujawnia się w finale, 
który zadziwia prawdziwą wirtuozerią orkiestrową  
i cyzelatorską precyzją. 



Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie 
dyrygenturę w klasie prof. Tomasza Bugaja oraz kla-
wesyn w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej. Dysponuje 
rozległym repertuarem symfonicznym i operowym 
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XVIII oraz  
XX i XXI wieku. Występował z orkiestrami filharmo-
nicznymi w Krakowie, Kielcach, Lublinie, Koszalinie, 
Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku, Katowicach, Za-
brzu, Olsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie, Sinfoniettą 
oraz Musicae Antiquae Collegium Varsoviense War-
szawskiej Opery Kameralnej, Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Toruń-
ską Orkiestrą Symfoniczną, Płocką Orkiestrą Symfo-
niczną, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Elbląską 
Orkiestrą Kameralną, Śląską Orkiestrą Kameralną, 
Orkiestrą Polskiej Opery Bałtyckiej, Orkiestrą Opery 
Wrocławskiej, Cappellą Gedanensis, Orkiestrą Pol-
skiej Opery Królewskiej, Litewską Narodową Orkie-
strą Symfoniczną, Orkiestrą Filharmonii Kameralnej 
w Pradze oraz z zespołami wykonującymi muzykę 
współczesną. Poprowadził wiele prawykonań, wy-
stępując na międzynarodowych festiwalach: Write  
& Play, Aksamitna Kurtyna, Międzynarodowe Dni 
Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Audio Art, 
Warszawska Jesień, Muzyka na szczytach, Andrzej 
Nikodemowicz – czas i dźwięk. 

W listopadzie 2007 roku nagrał dla Pol-
skiego Wydawnictwa Audiowizualnego Ład-
nienie Pawła Mykietyna (z Jerzym Artyszem 
jako solistą; płyta zawierająca to nagranie zdo-
była dwie nagrody Fryderyk 2009). Jego pły-
ta z muzyką symfoniczną Wojciecha Ziemowita 
Zycha, nagrana z Orkiestrą Opery i Filharmonii Pod-
laskiej w Białymstoku dla wytwórni Dux, zdobyła  
w 2010 roku wyróżnienie Supersonic przyznawane 
przez wychodzące w Luksemburgu pismo „Pizzica-
to”. Także dla wytwórni Dux nagrał ze Śląską Orkiestrą  
Kameralną oraz Orkiestrą i Chórem Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach utwory na płyty monograficzne 

PRZEMYSŁAW FIUGAJSKI 
DYRYGENT

kompozytorów: Michała Dobrzyńskiego (2012)  
i Agnieszki Stulgińskiej (2013).

Od 2003 do 2017 roku pracował jako etatowy 
dyrygent w Warszawskiej Operze Kameralnej, gdzie 
uczestniczył w realizacjach kilkunastu oper, odnosząc 
wiele sukcesów i współpracując z plejadą wybitnych 
polskich wokalistów. Prowadził przedstawienia  
w Polskiej Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Operze 
Wrocławskiej oraz Polskiej Operze Królewskiej  
w Warszawie. W latach 2016-2018 był człon-
kiem rady artystycznej Polskiej Orkiestry Sinfonia 
Iuventus. W sezonie 2017/18 kierował działającą  
w ramach Filharmonii Lubelskiej orkiestrą barokową 
Konfraternia Caper Lublinensis, osiągając z nią w krót-
kim czasie wysoki poziom artystyczny i prezentując  
lubelskim melomanom arcydzieła baroku i klasycyzmu.  
W październiku 2018 roku objął stanowisko kierow-
nika muzycznego Teatru Muzycznego w Lublinie,  
w którym przygotował m.in. znakomicie przyjęte 
przez publiczność i krytykę premiery rewii Czy można 
w taką noc... zakochać się?, operetki Kraina uśmiechu  
Ferenca Lehára oraz musicalu Hallo Szpicbródka we-
dług filmowego scenariusza Ludwika Starskiego.

Jako dyrygent jest rokrocznie zapraszany na 
organizowaną przez Towarzystwo Muzyczne  
im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Paderewski  
Piano Academy – unikalne kursy mistrzowskie, 
podczas których młodzi pianiści z całego świa-
ta pod okiem wybitnych profesorów (m.in. Ra-
fała Blechacza, Katarzyny Popowej-Zydroń, 
Dang Thai Sona, Philippe Giusiano) pracują  
z orkiestrą symfoniczną nad bardzo szerokim (od 
Haydna do Rachmaninowa) repertuarem koncerto-
wym.

fot. Piotr M. Kazimierczak
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„Pan Janusz Wawrowski jest skrzypkiem o wyjątkowej 
wartości, który zasłużył sobie na wspaniałą karierę na scenie 
koncertowej.”

                                                             Ida Haendel

Koncertował jako solista m.in. w Filharmonii Ber-
lińskiej, Elbphilharmonie w Hamburgu, Musikverein  
w Wiedniu, Narodowym Forum Muzyki we Wrocła-
wiu, Wigmore Hall w Londynie, NOSPR w Katowicach, 
Litewskiej Filharmonii Narodowej, Konserwatorium  
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, De Doelen  
w Rotterdamie, Tel Aviv Music Center, Seoul Arts Center  
i Teatro Teresa Carreno w Caracas. Gościł na wielu re-
nomowanych festiwalach: Chopin i jego Europa, Sal-
zburger Festspiele, Hemsing Festival, Bebersee Festival  
i na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej  
w holenderskim Ede. 

Kształcił swoje umiejętności pod okiem wybitnych 
pedagogów: Mirosława Ławrynowicza, Yaira Klessa 
oraz Salvatore Accardo. Specjalnie dla niego utwory 
skrzypcowe napisali: Norbert Palej, Dariusz Przybylski 
Tomasz J. Opałka, Marcin Markowicz i Albena Petro-
vic. W swojej karierze współpracował z wieloma wy-
bitnymi dyrygentami, wśród których znaleźli się: Łukasz 
Borowicz, Gabriel Chmura, Agnieszka Duczmal, Jacek 
Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Daniel Raiskin, 
Patrick Hahn czy Giancarlo Guerrero. Nagrał muzykę 
Jana A.P. Kaczmarka do hollywoodzkich filmów Eve-
ning (reż. Lajos Koltai), Get low (reż. Aaron Schneider) 
i I’ll find you (reż. Martha Coolidge).

Artysta koncentruje się na interpretacji i badaniach 
muzyki polskiej, starając się przybliżać ją publiczności 
jako dyrektor artystyczny międzynarodowych festiwali 
Muzyka na szczytach (2009–2010) i Muzyczne prze-
strzenie (od 2011), których jest pomysłodawcą. 

Został nagrodzony dwoma Fryderykami – w 2017 
roku za płytę Sequenza, a w 2019 – za solowy album 
Hidden Violin. Otrzymał odznakę „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Norwida 2019 za od-
nalezienie, rekonstrukcję i wykonanie Koncertu skrzyp-
cowego Ludomira Różyckiego. Artysta związany jest  
z wytwórnią Warner Classics, pod marką której wiosną 
2021 ukazał się jego szósty album solowy – Phoenix – 
nagrany z towarzyszeniem Royal Philharmonic Orche-
stra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. 

Janusz Wawrowski, dzięki uprzejmości Romana 
Ziemiana, gra na skrzypcach Polonia zbudowanych  
w 1685 roku przez Antonia Stradivariego. 

JANUSZ WAWROWSKI  
SKRZYPCE 
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