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ÚVOD

Cílem diplomové práce je přiblížit život, dílo a tvorbu polských významných 

skladatelů po Chopinovi, kteří obohatili klavírní umění a literaturu, ze které  dnes můžeme čerpat, 

inspirovat se a vybírat nové skladby pro své žáky.  

  Toto téma jsem zvolila i díky polské národnosti, která mne přirozeně táhla k tomuto 

tématu spojenému s rodnou zemí a s národní hudbou. 

  Věřím, že přiblížení některých souvislostí a informací spojených s tímto tématem 

obohatí při čtení této práce i další příznivce a zájemce o toto téma, a tak poskytne větší přehled o 

jménech a klavírní tvorbě polských skladatelů, kteří se přičinili o rozvoj klavírní tvorby nejen v 

Polsku, ale také ve světe. V klavírní tvorbě bych ráda vyčlenila skladby instruktivní literatury a 

přehledně je seřadila, aby byly dobře využitelné pro učitele v hodinách výuky nástroje. 
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1.  PŘEHLED SKLADATELŮ A TVORBA 

V této kapitole bych ráda přiblížila jména dalších významných polských skladatelů 

po F. Chopinovi, jejich život, hudební řeč a hudební souvislosti spojené s jejich působením. 

  Osobnost Friderika Chopina je všem dobře známa, proto bych ráda v této kapitole 

upozornila na jména skladatelů a pianistů, kteří jsou také neméně známí a kteří se přičinili o 

bohatou klavírní literaturu, ze které se dnes čerpá v hudebních školách po celém světe. Takovým 

příkladem je bezpochyby na příklad Maurycy Moszkowski nebo Witold Lutoslawski. Jejich skladby 

můžeme najít v klavírních školách jako je např. Evropská klavírní škola od F. Emontse.  

  Kapitola je členěná na jednotlivé podkapitoly se jménem skladatele a jeho klavírní 

tvorbou. Skladatelé jsou řazeni chronologicky a u všech je fotografie. Výběr skladatelů jsem volila 

podle významnosti a přínosu do klavírní literatúry. 

 Vyčlenila jsem klavírní tvorbu, tak aby byla přehledná. Zvýraznila jsem instruktivní skladby 

vhodné pro podrobnější studium a bádání. 

  U skladatele Artura Rubinsteina jsem bohužel nedohledala klavírní tvorbu, protože byl 

proslaven spíš jako interpret a jeho klavírní tvorbu je mi bohužel nepovedlo dohledat. 
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1. 2  THEODOR LESCHETITZKY 

1830 - 1915 

Zpočátku studoval pod vedením svého otce, Josepha Leschetitzkého, učitele hudby v 

pozůstalosti hraběte Alfreda Potockého. 

 Po svém prvním veřejném vystoupení ve Lvově v roce 1839, kde provedl Concertino C dur, 

op. 78 Carla Czerného s doprovodem místního orchestru pod vedením syna Wolfganga Amadea 

Mozarta - Františka Xavera Mozarta. V roce 1841 se svou rodinou odešel do Vídně, kde 

pokračoval v klavírních lekcích u Carla Czerného. Kompozici studoval pod vedením Simona 

Sechtera. Ve věku 15 let zahájil studium filozofie na univerzitě ve Vídni. Dokonce už tenkrát 

uděloval hodiny klavíru vídeňským slečnám. V roce 1852 se přestěhoval do Petrohradu - nejprve 

nastoupil do funkce koncertního mistra orchestru velkokněžny Heleny Pauline, později plnil funkci 

inspektora hudby v Salt institutu. Učil hru na klavír dcery ruské šlechty a v roce 1862 převzal třídu 

klavíru na místní konzervatoři. Přes vyčerpávájící pedagogickou práci konal umělecké cesty do 
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Ruska, Polska, Německa a Anglie- vystupoval jako klavírista ( proslavil se jako vynikající interpret 

děl Ludwiga van Beethovena), ale také jako dirigent a komorní hráč, který doprovázel Henryka 

Wieniawského, Leopolda Auera, Pabla Sarasateho a Eugena Ysaÿeho. Po návratu do Vídně v roce 

1878 se věnoval soukromému vyučování a kompozici. Přijal také aktivní roli v hudebním životě. 

Naposledy vystoupil na koncertě v roce 1887 ve Frankfurtu nad Mohanem - provedl Klavírní 

koncert č. 5, Es dur od Ludvika van Beethovena. 

 Teodor Leschetitzky vyučoval hru na klavír na základě jím samým upravené zmodifikované 

školy Carla Czerného. Vychoval mnoho pianistů, ke kterým patřili např.: Wincenty Adamowski, 

Aleksander Braiłowski, Ryszard Byk, Antoni Dobkiewicz, Bolesław Domaniewski, Seweryn 

Eisenberger, Ignacy Friedman, Osip Gabriłowicz, Wojciech Gawroński, Alfred Grüenfeld, Mark 

Hamburg, Mieczysław Horszowski, Katarzyna Jaczynowska, Franciszek Łukasiewicz, Henryk 

Melcer, Benno Moiseiwitsch, Helena Morsztyn, Elly Ney, Ignacy Jan Paderewski, Włodzimierz 

Pachulski, August Radwan, Artur Schnabel, Paulina Szalitówna, Józef Śliwiński, Ignacy Tiegerman, 

Paul Wittgenstein. 

 Jeho tvorba zahrnuje více než 50 skladeb (přesný počet není znám, protože některé práce 

jsou ještě v rukopise), např. opery - Bratři Marco (Die Brüder von Marco) a První vrásky (Die erste 

Falte) a Klavírní koncert c moll, op. 9.  Kromě toho, zkomponoval stovky klavírních miniatur 1

(etudy, mazurky, impromptus, morceaux, preludia, arabesky, nocturna) často komponovaných v 

cyklech.  

 Dochovaly se jeho klavírní nahrávky obsahující Nocturno op. 27, č. 1 a Polonaise v B major 

op. 71, No. 2 od Friderica Chopina, Fantasy c moll od Wolfganga Amadea Mozarta a díla od Lea 

Deliba, Stephena Hellera, a několik vlastních písní.  2

 Nalezený záznam s hlasem Leschetitzkého (Vídeň, 17. ledna 1907), který  v něm  německy 

prohlašuje své životní krédo: 

,, Není život bez umění ani umění bez života. Srdce lidí nezaujmete pouze stupnicemi a terciemi, ale 

ušlechtilým zpěvem, čistým, silným, jemným a tichým. Ne stupnicemi a terciemi získavá se srdce lidí, 

ale krásou písně, hloubkou citů a ušlechtilostí tónů. “  3

 Borucki, M. Wielcy zapomiani. Polacy, którzy zmienili swiat I. Kraków : Wydawnictwo MUZA S. A., 20161

 Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, październik 20072

 3
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1. 2. 1    KLAVÍRNÍ TVORBA THEODORA LESZETYCKÉHO 

Reverie, Nocturne No.1, op.1  (p.1850) 

2 Piano Pieces op.2 (pub.1850)  

Les Pecheurs au Bord de la Mer for Piano, op.3 (1851) 

Souvenir de Venise, op.4 (1851) 

Grande Polka de Caprice, op.5 

4 Songs, op.6 

Le Dialogue d'amour, Romance for Piano, op.7 (1852) 

2 Pieces for Piano, op.8 (1852) 1.Impromptu a la Mazurka 2. Mazurka 

Souvenir de Gräfenberg for Piano, op.9 (1852) 

La Cascade, Etude for Piano, op.10 (1852) 

6 Improvisations for Piano, op.11 (pub.1852–54) 1.La doux Reve, Impromptu 

2.Le Souvenir, 3. Le Premier Amour, Impromptu, 4.Barcarolle Napolitaine, 5.Chant 

du Soir, 6.La Petite Coquette, Scherzino 

Nocturne No.2, op.12 

Andante Finale de Lucia di Lammermoor by Donizetti, for Piano Left-hand 

(1854/55), op.13 

Les Adieux, Romance for Piano, op.14 (1856/57) 

Souvenir de St. Petersbourg, Mazurka, op.15 (1854/55) 

Les Clochettes, Impromptu for Piano, op.16 (1854/55) 

Marche Militaire, op.17 

6 Meditations for Piano, op.18 (1854/55) 

No.1 - La Melusine 
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No.2 - Response 

No.3 - L'approche de Printemps 

No.4 - Berceuse 

No.5 - Decouragement 

No.6 - Consolation 

Perpetuum mobile, Etude-Caprice, op.19 (1854/55) 

Polka de Salon, op.21 (1854/55) 

Valse chromatique for Piano, op. 22 (1857) 

Filigrane-Polka for Piano, op.23 (pub.1857) 

2 Mazurkas for Piano, op.24 (pub.1861) 

Toccata, Morceau de Salon, op.25(a) 

Scherzino-Impromptu for Piano, op.25(b) (pub.1861) 

6 Gesänge f. tiefe Stimme, op.26 

2 Gesänge for Soprano or Tenor with Piano, op.28 (pub.1861) 

Des Woiwoden Tochter. Ballade v. E(manuel) Geibel,  op.29 (pub.1862) 

3 Lieder, op.3 

6 Lieder, op.32 (pub.1866) 

5 Songs, op.33 

2 Piano Pieces, op.35, 1. Le Bal d'hier, Mazurka-Reverie, 2. Souvenir d'Ischl, Valse 

4 Piano Pieces, op.36 

Valse-Caprice, op. 37 

2 Piano Pieces, op.38, 1. Menuetto capriccioso, 2. Mazurka-Impromptu 

Souvenirs d'Italie, Suite for Piano, op.39:  

1 Barcarola (Venice) 

2 Le Lucciole, Scherzo (Como) 
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3 Canzonetta, Toscana all' Antica (Firenze) 

4 Mandolinata (Rome) 

5 Tarantella (Naples) 

6 Siciliana all' Antica (Cantania) 

A la Campagne, Suite for Piano, op. 40 

1 Etude 

2 Romance 

3 Intermezzo 

4 Melodie a la Mazurka 

5 Danse a la Russe]] 

3 Etudes Caracteristiques for Piano, op.41 

2 Piano Pieces, op.42 

1 Fantasie-Nocturne 

2 Valse Coquette 

 2 Piano Pieces, op.43 

1 Serenata 

2 La Piccola, Etude 

 Pastels, 4 Morceaux for Piano, op.44 

1 Prelude 

2 Gigue 

3 Humoresque 

4 Intermezzo in Octaves 

 2 Arabesques for Piano, op.45 

Tales of Childhood for Piano, op.46 

2 Morceaux for Piano, op. 47 
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1 Nocturne 

2 Scherzo 

3 Pieces for Piano, op. 48 

1 Prelude-Humoresque 

2 Intermezzo Scherzando 

3 Etude Heroique 

 2 Preludes for Piano, op. 49 
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1. 3 KAROL SZYMANOWSKI  

1882 - 1937 

Narozen 3. října 1882 v Tymoszówce, zemřel 29. března 1937 v Lausanne ve Švýcarsku. 

 Dětství strávil v rodném městě v Tymoszówce na Ukrajině. V roce 1889 začal hrát na klavír 

pod vedením svého otce, pak v hudební škole pod vedením Gustava Neuhause v Elizavetgradu. V 

letech 1901-05 studoval ve Varšavě u Marka Zawirského harmonii a Zygmunta Noskowského 

kontrapunkt a kompozici. Během této doby se setkal s Paulem Kochanowskim, Arturem 

Rubinsteinem, Gregorem Fitelbergem, Stanislawem Ignacym Witkiewiczem a Stefanem 

Żeromskim. Jeho tvorba je ovlivněna impresionizmem i neofolklórem, místy připomínajícím hudbu 

L. Janáčka. V roce 1905 spolu s Witkiewiczem vyrazil na první cesty do Itálie. 

  

 Ve stejném roce spolu s Grzegorzem Fitelbergem, Ludomirem Różyckim a Apolinarem 

Szeluto založil společnost mladých polských skladatelů, pracujících pod záštitou Wladyslawa 

Lubomirského na podporu polských soudobých skladatelů. Tato skupina byla brzy nazvána Young 

Poland.  4

  Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, 2002.4

!16



V roce 1906 se konaly koncerty členů společnosti ve Varšavě a Berlíně. V letech 1906 - 

1907 Karol Szymanowski cestoval několikrát do Berlína a Lipska. V roce 1908 uskutečnil další 

cestu do Itálie. V roce 1912 se usadil ve Vídni. Během této doby se dostal do kontaktu se 

společností Universal-Edition, s kterou podepsal smlouvu na 10 let. V roce 1914 uskutečnil další 

cestu do Itálie, Sicílie, severní Afriky, Paříže a Londýna, a v 1915 - 1916 odjel do Kyjeva, Moskvy 

a Petrohradu. V roce 1917 kvůli bolševické říjnové revoluci opustil navždy svůj domov 

Tymoszewowke. Přesunul se do Elizavetgradu a v roce 1919 se usadil ve Varšavě. V roce 1921 

cestoval do Spojených států s Paulem Kochanskim a Arthurem Rubinsteinem. V květnu 1922 

uskutečnil vlastní skladatelský koncert v Paříži s velkým úspěchem. V srpnu 1922 přišel poprvé po 

první světové válce do Zakopaného, které od té doby začal pravidelně navštěvovat. Jeho umělecké 

zájmy se stále častěji zaměřovaly na polskou lidovou hudbu, zejména v Podhale a Kurpie. V roce 

1926 odmítl nabídku převzetí funkce ředitele konzervatoře v Káhiře. Od 22. února 1927 do 31. 

srpna 1929 byl rektorem Varšavské konzervatoře. Od 1. září 1930 do 30. dubna 1932 byl rektorem 

Vysoké hudební školy ve Varšavě. Od roku 1930 se trvale usadil v Zakopaném ve vile Atma. 

 V letech 1933 - 1936 účinkoval a prezentoval svá díla ve Francii, Belgii, Holandsku, Anglii, 

Itálii, Jugoslávii, Bulharsku, Německu, Švédsku, Dánsku, Norsku a Sovětském svazu. V roce 1935 

se konalo jediné setkání dvou největších polských skladatelů 20. století - Karola Szymanowského a 

Witolda Lutosławského.V roce 1936 pobýval několikrát v sanatoriu v Grasse ve Francii. V březnu 

1937 přišel do sanatoria v Lausanne, kde zemřel. 

 Karol Szymanowski byl oceněn následujícími cenami: Důstojnickým křížem Řádu Polonia 

Restituta, Řádem koruny italské, Čestnou medailí pluku Santa Cecilia, velitelským křížem Řádu 

znovuzrození Polska, akademickým zlatým vavřínem Polské akademie literatury. Dále získal čestný 

doktorát Jagellonské univerzity, čestné členství v České akademii věd a umění, dále pak - 

Konzervatoř lotyšské hudby v Rize, Královská akademie sv. Cecilia v Římě, Královská akademie 

hudby v Bělehradě, Mezinárodní společnost soudobé hudby. V roce 1935 získal státní cenu za 

hudbu. 

 V roce 1994 EMI vydalo CD s nahrávku se třemi písněmi Karola Szymanowského - Litanie 

k Panně Marii, Stabat Mater a Symphony No. 3. Elizabeth zpíval Szmytka, Florence Quivar, John 

Connell a Jon Garrison, smíšené sbory města Birmingham Symphony Orchestra a sbor pod 

taktovkou Simona Rattleho, který pak začal velkou oslnivou kariéru.  
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 Na otázku o Szymanowského hudbě Simon Rattl  řekl: 5

,, Moje první seznámení s tvorbou Szymanowského se konalo zhruba před 15 lety při večeři s mým 

přítelem, anglickým klavíristou Pavlem Crossley. Paul byl muž, od kterého jsem získal cenné rady. 

Často při setkáních, vytáhnul na stůl noty a prohlásil : ,,Měl by ses na to podívat.” Ale v ten večer 

řekl: ,, Mám pro Tebe něco speciálního.” Pak si sednul ke klavíru a zahrál krátký motiv skladby. 

Neměl jsem ponětí co to je, ale po několika taktech jsem byl velmi nadšený a věděl jsem, že to byla 

láska na první pohled. Paul hrál poslední část Szymanowkého Stabat Mater.”  6

 Charles Dutoit  se vyjádřil o Szymanowského hudbě nasledujícími slovy: 7

,,Otvírá se nám Szymanowského velmi pestrá hudba, plná úžasných barev a v tomto smyslu málo 

středoevropská. Myslím, že ji hrajeme docela dobře. Provedli jsme již mnoho děl Szymanowského, 

nejen houslové koncerty s Madame Juilletovou, s nimiž cestujeme po celém světě. Byli jsme s nimi i 

v Buenos Aires a  v Tokiu. Také jsme hráli 3. a 4. symfonii, Koncertní předehru, Stabat Mater. 

Téměř žádné další orchestrální skladby nebyly vynechány. Tato hudba není velmi populární, ale 

přichází na ni čas. Už dlouho mě fascinuje. Představil jsem Szymanowského práce všem 

významným americkým orchestrům - mimo jiné  Newyorské filharmonii, Bostonskému 

symfonickému orchestru, Orchestru  Philadelphia. “  8

 Jedním z nejdůležitějších děl Szymanovského v renesančnním pojetí je opera Král Roger, 

která je nejpopulárnější operou všech dob v polštině. Tato opera vznikla v letech 1918 - 1924 k 

libretu Jarosława Iwaszkiewicze. Szymanowski už prožil fascinaci německým neo-romantismem a 

toužil po nové inspiraci. V roce 1914 absolvoval uměleckou cestu do Itálie, Sicílie a severní Afriky. 

Na cestě zpět se zastavil v Paříži, kde se seznámil s kompozicemi Clauda Debussyho a Maurice 

Ravela. Díla, která byla v té době vytvořena, byla do značné míry v duchu impresionismu, exotiky a 

 Simon Rattl (* 19. ledna 1955 Liverpool ) britský dirigent. V letech 1971−1974 studoval na Royal Academy of 5

Music. V letech 1980−1998 řídil City of Birmingham Symphony Orchestra. Od roku 2002 působí jako šéfdirigent 
významného německého symfonického orchestru, Berlínských filharmoniků. V roce 2012 vystoupil spolu s 
Londýnským symfonickým orchestrem na zahájení Letních olympijských her. Dne 1. května 2013 řídil Rattle slavnostní 
koncert Berlínských filharmoniků ve Španělském sále Pražského hradu. Jeho manželka Magdalena Kožená při něm 
přednesla osm (z deseti) Biblických písní Antonína Dvořáka. 

 Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, 2002. s. 56

 Charles Édouard Dutoit (* 7. října 1936 Lausanne) švýcarský dirigent, známý zejména díky svým interpretacím 7

francouzské a ruské hudby 20. století. Vytvořil vlivné moderní nahrávky Berliozovy symfonie Romeo a Julie nebo 
baletů Maurice Ravela Daphnis et Chloé a . Během svého života získal přes 40 různých ocenění a vyznamenání. Od 
roku 2009 působí jako šéfdirigent a umělecký ředitel Royal Philharmonic Orchestra v Londýně.  S Českou filharmonií 
absolvoval prestižní koncertní turné po Japonsku a v roku 2007 dirigoval na Pražském jaru Krále Rogera od Karola 
Szymanowského.

 Łobaczewska, S. Karol Szymanowski życie i twórczość. Polskie Wyd. Muzyczne, Krakow: 1950, s. 768

!18

https://cs.wikipedia.org/wiki/1955
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Music
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=City_of_Birmingham_Symphony_Orchestra&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonick%C3%BD_orchestr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn%C5%A1t%C3%AD_filharmonikov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%BD_s%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%25C5%2599%25C3%25ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://cs.wikipedia.org/wiki/%25C5%25A0v%25C3%25BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dirigent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romeo_a_Julie_(Berlioz)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daphnis_et_Chlo%25C3%25A9&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyznamen%25C3%25A1n%25C3%25AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Philharmonic_Orchestra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%25C3%25BDn


starověku. Szymanowski zde zjednodušuje strukturu svých skladeb a zanechává hustou, polyfonní 

spleť mnoha melodických témat. Nevzdává se melodie, tu však obohacuje o individuální prvky 

impresionismu v osobitém podání. Zdůrazňuje zvukovost, harmonické struktury a umenšuje  

význam melodie. 

 Karol Szymanowski tak dodává  impresionismu individuální rys, který ho odlišuje od 

ostatních evropských skladatelů. Všechny tyto vlastnosti hudebního jazyka Szymanowského jsou 

jasně viditelné v Králi Rogerovi a společně s libretem určují originalitu jeho hudby. Szymanowski 

vytvořil druh dramatického a hudebního stylu, který je mimořádně originální v kontextu současné 

evropské hudební tvorby. 

 Karol Szymanowski zemřel na tuberkulózu a je pochován v Krakově. V roce 2007 se konala 

dvě významná výročí spojená s Karolem Szymanowskim – 125 let od narození skladatele a 70. 

výročí úmrtí. Na jeho počest  Sněm Polské republiky na svém zasedání dne 16. listopadu 2006 

přijal usnesení o vyhlášení roku 2007 rokem Karola Szymanowského. Institut Adama Mickiewicza 

ve spolupráci s Univerzitou ve Varšavě zahájily v roce 2011 portál, webovou stránku skladatele.  9

 www.karolszymanowski.pl9
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1. 3. 1   KLAVÍRNÍ TVORBA KAROLA  SZYMANOWSKÉHO 

Devět Preludií op. 1 pro klavír (1899-1900) 

Čtyři etudy op. 4 pro klavír (1900-02) 

Variance na polské lidové téma b moll Op. 10 pro klavír (1900-04) 

Variace b moll op. 3 pro klavír (1901-03) 

Klavírní sonáta č. 1 v c mol Op. 8 (1903-04) 

Fantazie C dur op. 14 pro klavír (1905) 

Preludium a Fuga C dur pro klavír (1905-09) 

Klavírní sonáta č. 2  op. 21 (1910-11) 

Metops op. 29, tři básně pro klavír (1915) 

Masky op. 34, tři klavírní skladby (1915-16) 

12 Etud, op. 33 pro klavír (1916) - instruktivní literatura 

Klavírní sonáta č. 3 op. 36 (1917) 

20 mazurek op. 50 pro klavír (1924-25) - instruktivní literatúra 

Dvě mazurky op. 62 pro klavír (1933-34) 
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1. 4    JÓZEF WIENAWSKI 

1837 - 1912 

Skladatel, jeden z nejvýznamnějších pianistů devatenáctého století, stejně tak velký učitel a 

dirigent. 

 Józef Wieniawski, bratr Henryka Wieniawského, se narodil 23. května 1837 v Lublinu, 

zemřel 11. listopadu 1912 v Bruselu. Studoval v Paříži, Weimaru a Berlíně. Spolu se svým bratrem 

vystupoval po celém světě v koncertních sálech, mimo jiné v Polsku, Rusku, Německu, Rakousku a 

Francii. Byl také jedním ze zakladatelů Varšavské hudební společnosti, profesorem Konzervatoře v 

Moskvě a v Bruselu, kde vznikly všechny jeho orchestrální skladby. 
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 "Nejenom Henryk Wieniawski je hlavním pilířem této dynastie, ale i Joseph. Oba hráli v 

Poznani, dlužíme jim úctu a obdiv.”  Vyjádřil se ředitel Mezinárodní soutěže. H. Wieniawského 10

Andrzej Wituski, který také oznámil úsilí zahájit práci na vytvoření katalogu všech děl Józefa 

Wieniawského. 

 Ve věku deseti let se přestěhoval do Paříže. Jedním z prvních učitelů Wieniawského byl 

Franciszek Synek v Lublinu, kde absolvoval čtyři roky studia na konzervatoři, studoval i u Petra 

Josefa Zimmermanna a Antoniho Francise Marmontela. Klavírní techniku také zdokonalil pod 

vedením strýce Edwarda Wolffa. Lekce kompozice a komorní hudby mu uděloval Charles Alentana 

a Karol Walenta. Univerzitu absolvoval a obdržel nejvyšší ocenění Prémier Grand Prix ( za hru na 

klavír a harmonii ). 

 Jeho virtuózní kariéra a kompozice začaly ve věku 10 let spolu s jeho starším bratrem v 

Paříži. Mladí hráli společně jako zázračné děti, které vyvolávaly v posluchačích výbuchy potlesku a 

nadšení v koncertních sálech Pruské říše (asi 200 koncertů za dva roky), Německu, Rakousku, 

Belgii a Francii. 

 V roce 1859 se přestěhoval do Varšavy, kde se věnoval organizaci hudebních večerů, na 

kterých kromě něho vystupovali také:  J. Hornziel, J. Goebelt, A. Wieniawski (bratr), M. Kalergis, 

M. Więckowska, F. Dulcken, Ignacy Jan Paderewski. 

 Pak se usadil v Paříži, kde Stanisławowi Moniuszkowi poskytoval cenné služby při 

propagaci jeho skladeb ve Francii. Díky snahám Jozefa Wieniawského zaznělo v Paříži v roce 1862 

Moniuszkowych 34 písní s francouzským textem G. Flaxlanda. Ve Francii se také Wieniawski 

snažil prezentovat jednu Moniuszkowu operu. 

 V roce 1864 se přestěhoval do Moskvy, kde byl původně učitelem tzv. hudebních tříd ruské 

hudební společnosti a od roku 1866 se stal profesorem a sekretářem umělecké rady konzervatoře. 

Po roce však otevřel soukromé hudební kurzy, ve kterých vyučoval kolem 700 studentů. 

 V roce 1870 se znovu usadil ve Varšavě, kde často navštěvoval koncerty. V roce 1871 byl 

jedním ze zakládajících členů Varšavské hudební společnosti. Ve stejném roce zahrál svůj třetí a 

poslední koncert v Krakově; V roce 1872 vystoupil v Drážďanech a v roce 1875 zahrál ve Wroclavi 

jediný recital. 

 Józef Wieniawski vyvinul rozsáhlou a intenzivní činnost ve Varšavě, zvláště když nastoupil 

jako ředitel hudební společnosti v roce 1875 po Alexandru Zarzyckém. Pořádal symfonické 

 Dziębowska, E. Encyklopenia muzyczna PWM Wienawski. Od legendy dokonkurzu. Warszawa : PWM, 2011, s. 10
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koncerty a často zval ke spolupráci nejvýznamnější zahraničí sólisty. Po třech letech provozu 

odstoupil z místa ředitele a odešel do Francie. 

 V roce 1878 se stal profesorem klavíru na konzervatoři v Bruselu, kde úspěšně pořádal 

komorní koncerty v Palais des Beaux Arts (spolu s Jenő Hubayem) a Salle de la Grande Harmonie 

(ve spolupráci s Eugenem Ysaÿem). V roce 1889 se oženil s Melanie Hilsheimer, dcerou bankéře v 

Drážďanech, se kterou měli syna a dvě dcery, Elisabeth - violistku a Marcelu - houslistku.  

  

 Od roku 1900 uděloval vlastní Séances de Piano. V roce 1896 získal za svou práci čestné 

členství ve WTM . Jeden z posledních koncertů zahrál Wieniawski v Lipsku v roce 1910. 11

 WTM - Warszawskie towarzystwo muzyczne - Varšavská hudební společnost Stanisława Moniuszki je sdružení, které 11

se věnuje podpoře hudební kultury prostřednictvím koncertů, výstav a programů pro děti a mládež a vzdělávacích 
aktivit v oblasti hudební školy prvního stupně. Provozuje také muzejní a archivní knihovnu.
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1. 4. 1    KLAVÍRNÍ TVORBA JÓZEFA WIENAWSKÉHO 

Polka brillante op. 11 (1852) 

2 Idyly op. 1: 1. Epanchement, 2. La barque (1854) 

Valse de koncert op. 3 (1854) 

Fantazie a koncertní variace des motifs de la Sonnambula de Bellini op. 6 

2 koncertní kusy Morceaux: 1. Barcarolle-Caprice op. 9, 2. Romance-Etude op. 

10 (1855) 

Tarantelle op. 4 (1855) 

Pensée fugitivní op. 8 (1856) 

Adagio e rondo giocoso (1857) 

Fantazie brillante (1858) 

Polonaise op. 13 (cca 1858) 

Píseň bez slov (1858) 

Souvenir d'un valse op. 18 (1858) 

Rondeau op. 15 (1859) 

Impromptu op. 19 (1860) 

Souvenir de Lublin. Romance variée op. 12 (cca 1860) 

Sonáta b mol op. 22 (1860) 

Polonéza triomphale op. 21 (1862) 

8 Mazurek op. 23 (cca 1865) 

8 Romances sans paroles op. 14 (1869) 

Fantazie a fuga op. 25 (cca 1875) 

Koncertní etuda op. 33 (cca 1875) 

Deuxième Impromptu op. 34 (cca 1875) 
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Deuxième Tarantelle op. 35 (cca 1875) 

Deuxième Etude de koncert op. 36 (cca 1875) 

Troisième Polonaise op. 27 (1879) 

Deuxième valse de concert op. 30 (1880) 

Barcarolla op. 29 (1884) 

Ballada op. 31 (1884) 

Nocturno op. 37 (1884) 

Sur l'Océan op. 28 (1887) 

6 romantických kusů op. 39: 1. Idylle, 2. Evocation, 3. Jeux de Flées, 4. Ballade, 

5.Elégie orientale, 6. Scène rustique (1889) 

Koncertní mazurka op. 41  

24 Etud de mécanisme et de style op. 44 (1890) 

Rêverie op. 45 (1890) 

Valčík - Caprice op. 46 (1890) 

Polonaise op. 48 (cca 1895) 

4 Koncertní kusy (Morceaux) op. 51:  

Impromptu, 2. Etude, 3. Tristesse, 4. Valse (1898) 
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1. 5  MAURYCY MOSZKOWSKI  

1854 - 1925 

Německý skladatel, klavírista a dirigent, jehož rodina se přistěhovala z  Polska. Narodil se 

23. srpna 1854 ve Vroclavi, zemřel 4. března 1925 v Paříži. 

   V roce 1865 se s rodiči přestěhoval do Drážďan, kde byl přijat na konzervatoř. Poté, co se 

přestěhoval do Berlína v roce 1869, studoval hru na klavír ve třídě Eduarda Franka a skladbu pod 

vedením Friedricha Kiela a pak na Klause Neue Akademie der Tonkunst u Theodora Kullaka. Právě 

tam ve svých 17 letech začal pedagogickou kariéru a v roce 1872 získal vlastní klavírní třídu, kterou 

vedl a budoval 25 let. 

  Moszkowski začal svou klavírní kariéru ve věku 19 let koncertem v Berlíně za přítomnosti 

Ference Liszta. Vystupoval mnohokrát v Berlíně, Vídni, Paříži, Londýně a Varšavě. Jeho koncertní 

repertoár byl založen hlavně na klasické a romantické hudbě, hrál mnoho kompozic Fryderyka 

Chopina i svých vlastních skladeb. V červenci 1880 vznikla jeho symfonická báseň Jeanne d'Arc, 

op. 19. Ve druhé polovině roku 1880 musel ze zdravotních důvodů přerušit klavírní kariéru. 

Věnoval se pak hlavně skladbě a dirigování. 
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  Prosazoval díla L. van Beethovena, Richarda Wagnera, španělská díla, ale i vlastní skladby. 

V březnu 1889 uspořádal ve Varšavě koncert, z něhož byl výtěžek věnován na výstavbu budovy 

Varšavské hudební společnosti. Napsal úvod pro vlastní operu Boabdil der letzte Maurenkönig op. 

49. V únoru 1890 uspořádal koncert v sále Velkého divadla ve Varšavě, na kterém zazněl Houslový 

koncert C dur op. 30 a Suita g moll op. 39 pro orchestr. V roce 1892 se konal koncert ve Vídni k 

příležitosti Světové výstavy. V roce 1893 byl jmenován (spolu s Julianem Falatem) členem 

Akademie výtvarných umění v Berlíně. Roku 1897 se Moszkowski natrvalo přestěhoval do Paříže a 

v roce 1903 se spolu s Edvardem Griegem zúčastnil odhalení památníku Richarda Wagnera v 

Londýně. 

  Postupujíci nemoc přerušila kariéru Maurice Moszkowského. Kromě toho mu první světová 

válka způsobila úpadek, protože investoval značné množství peněz do německých, polských a 

ruských dluhopisů. K duchovní a hmotní podpoře nemocného umělce se v roce 1921 konal koncert 

v Carnegie Hall v New Yorku, kterého se zúčastnilo 15 nejvýznamnějších světových klavíristů. 
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1. 4. 1 KLAVÍRNÍ TVORBA M. MOSZKOWSKÉHO 

Albumblatt op. 2 pro klavír 

3 Moments musicaux op. 3 pro klavír 

Hommage à Schumann op. 5,  klavírní fantázie 

Fantasie Impromptu op. 6 pro klavír 

3 Moments musicaux op. 7 pro klavír 

5 Waltzer op. 8 pro 4 ruční klavír 

3 Stücke op. 11 pro 4 ruční klavír  

5 Spanische Tänze op. 12 pro 4 ruční klavír 

6 Stücke op. 15 pro klavír (1875) 

3 Klavierstücke v Tanzform op. 17 pro klavír 

5 Konzertstücke op. 18 pro klavír 

Album Espagnol op. 21 pro klavír pro 4 ruce 

Aus aller Herren Ländern op. 23, 6 ks pro 4 ruční klavír 

Tři koncertní etudy op. 24 pro klavír 

Deutsche Reigen op. 25 pro 4 ruční klavír 

2 Konzertstücke op. 27 pro klavír 

5 miniatur op. 28 pro klavír 

6 Morceaux op. 31 pro klavír 

4 Klavierstücke op. 33 pro 4 ruční klavír 

3 Morceaux op. 34 pro klavír 

8 Morceaux caractéristiques op. 36 pro klavír (1886) 

Caprice espagnol op. 37 pro klavír 

Scherzo-Valse op. 40 pro klavír 
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3 Morceaux poétiques op. 42 pro klavír (1886) 

2 Morceaux op. 43 pro 4 ruční klavír 

2 Morceaux op. 45 pro klavír 

Dvě koncertní etudy op. 48 pro klavír 

Apartmá G dur op. 50 pro klavír (1892) 

4 Polnische Volkstänze op. 55 pro 4 ruční klavír 

Frühling op. 57, 5 kusů pro klavír (1896) 

Tristesses et sourires op. 58 pro klavír (1896) 

Klavírní koncert v E dur op. 59 (1898) 

Tři mazurky op. 60 pro klavír (1898) 

Ecole des doubles-notes op. 64 pro klavír 

3 Neue spanische Tänze op. 65 pro 4 ruční klavír (1900) 

Pensées fugitives op. 66 pro klavír 

4 Morceaux op. 68 pro klavír (1902) 

Koncertní valčík ve F dur op. 69 pro klavír (1902) 

Patnáct virtuózních etud Per aspera ad astra op. 72 pro klavír (1903) 

3 Morceaux op. 73 pro klavír 

Kaleidoskop op. 74 pro 4 ruční klavír (1905) 

10 Pièces mignonnes op. 77 pro klavír (1907) 

6 Morceaux op. 83 pro klavír 

3 Morceaux op. 86 pro klavír 

3 Morceaux op. 87 pro klavír 

Velký koncertní valčík v G dur op. 88 pro klavír (1912) 

Tanzmomente op. 89 pro klavír (1912) 

20 Obratnost a styl Études op. 91 pro klavír 
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12 Études op. 92 pro levou ruku, klavírní tvroba 

6 Morceaux op. 93 pro klavír (1916) 

Le maître et l'Élève op. 96 pro 4 ruční klavír (1920) 
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1. 6    LUDOMIR RÓŻYCKI 

1883 - 1953 

Skladatel, dirigent a pedagog. Narodil se 18. září 1883 ve Varšavě, zemřel 1. ledna 1953 v 

Katovicích. 

Studoval klavír ve třídě Aleksandera Michałowského, hudební teorii u Gustawa Rogulskiho a 

Michala Biernackiho a kompozici pod vedením Zygmunta Noskowského na Institutu hudby ve 

Varšavě. Absolvoval v roce 1904 se zlatou medailí. V letech 1904-1907 pokračoval ve studiu 

kompozice pod vedením Engelberta Humperdinca na Akademie der Künste v Berlíně. 

 Jako skladatel debutoval se symfonickým dílem Stanczykem op. 1 v únoru 1904 ve 

Varšavské filharmonii pod taktovkou Emila Młynarského. V roce 1905, spolu s Karolem 

Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergem a Apolinarym Szeluto založil společnost mladých 

polských skladatelů - skupinu působící až do roku 1912 na podporu nové polské hudby v zahraničí. 

V roce 1907 po zamítnutí návrhu na post profesora konzervatoře v Oslu, se přestěhoval do Lvova, 

kde čtyři roky působil jako dirigent opery a prof. klavíru na konzervatoři v haličské hudební 

společnosti. V roce 1912 získal 1. cenu za symfonickou báseň King Kofetua op. 24 v soutěži 

skladatelů, která se konala při příležitosti 10. výročí Varšavské filharmonie. Od roku 1912 do roku 
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1918 zůstal v Berlíně, odkud umělecky cestoval do Švýcarska, Itálie a Francie. V roce 1918 se 

natrvalo vrátil do Varšavy - na krátkou dobu byl dirigentem v Teatru Wielki. 

 V meziválečném období se podílel na novinářských, organizačních a pedagogických 

aktivitách. V roce 1926 se podílel na založení Polské asociace skladatelů a stal se prvním 

prezidentem. V letech 1930-32 přednášel na Varšavské konzervatoři. Během druhé světové války se 

podílel na konspiračních koncertech jako pianista. Różycki se po porážce Varšavského povstání 

urychleně přesunul a usídlil se ve vesničce Osieczna poblíž Krakova. V té době bylo spáleno mnoho 

jeho rukopisů. Po skončení války se usadil v Katowicích, kde zahájil pedagogickou činnost na 

Státní vysoké hudební škole. V letech 1945-46 byl děkanem teorie, kompozice a dirigování na 

hudební fakultě Katovické univerzity. Poslední roky svého života trávil při rekonstrukci domů 

zničených během války. 

 Ludomir Różycki získal mnoho ocenění a vyznamenání. V roce 1925 mu byl udělen 

policejní kříž Polonia, v roce 1937 zlatá medaile francouzské vlády za balet Apollo a dívka a 

Národní hudební cena za fantastickou operu Eros a Psyche op.40, 1946 zlatý kříž za zásluhy, 1951 

velitelský kříž s Polonia hvězdou Restituta, v roce 1952 první stupeň státní ceny za tvrorbu. Od 

roku 1945 se stal členem svazu polských skladatelů. 
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1. 6. 1    KLAVÍRNÍ TVORBA LUDOMIRA RÓŻYCKÉHO 

Preludia op. 2 pro klavír (1904) - instruktivní literatúra 

Dvě preludia a dvě nocturna op. 3 pro klavír (1904) 

Hra vĺn op. 4 pro klavír (1904) 

4 Impromptus op. 6 pro klavír (1904) 

Ballade op. 18 pro klavír a orchestr (1904) 

Fantazie op. 11 pro klavír (1905) 

3 Morceaux op. 15 pro klavír (1905) 

Contes d'une horloge op. 26 pro klavír (1905) 

Air, Mirage, Un Réve op. 28 pro klavír (1905) 

Balladyna op. 25, básně pro klavír (1909) 

Klavírní kvintet c mol op. 35 (1913-16) 

Laguna op. 36 pro klavír (1915) 

Polské tance op. 37 pro klavír (1915) 

9 Esquisses op. 39 pro klavír (1915) 

4 Intermezzi op. 42 pro klavír (1915-18) 

Koncert pro klavír č. 1 v g mol op. 43 (1917-18) 

Fantastický kus pro klavír op. 46  (1919) 

Itálie op. 50 pro klavír (1923) 

Čtyři skladby op. 52 pro klavír (1924) - instruktivní literatúra 

Slávik op. 55 pro klavír (cca 1933) 

Klavírní koncert č. 2 (1941-42) 
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 1.  7     ARTUR RUBINSTEIN 

1887 - 1982 

Pianista, narozený 28. ledna 1887 v Lodži, kde dodnes stojí jeho pomník. Zemřel 20. 

prosince 1982 v Ženevě.  

  Ve 20. století mnoho klavíristů dosáhlo světové slávy, ale jenom málo z nich  takové jako 

Artur Rubinstein. Byl obdařen mimořádným talentem, s kterým se narodí málo lidí. Vyznamenán 

nejvyššími státními vyznamenáními v mnoha zemích. Vítěz pěti ocenění Grammy (po smrti v roce 

1994 za životní úspěchy). Dokonce i dokument o životě Artura Rubinsteina The Love Of Life získal 

v roce 1969 cenu Oscara Britské filmové akademie Award. A není divu, protože jeho život - 

barevný, vzrušující, originální - byl hotovým filmovým scénářem.   

  Artur Rubinstein měl dobrý hudební vkus. Jeho těžištěm byla hlavně interpretace 

romantických skladeb. Údajně měl fotografickou pamět, která mu umožňovala učit se a 

zapamatovat si repertoár v poměrně krátké době. Jeho nahrávky prezentují více než sto hodin 

hudby. Osobně se seznámil s M. Ravelem, P. Dukasem, I. Stravinským.   
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  Byl to velmi kosmopolitní člověk, mluvil osmi jazyky, během svého života žil v Polsku, 

Německu, Francii, Anglii, USA, Španělsku a Švýcarsku. Byl duší společnosti. Díky lásce k životu a 

lidem obdržel přezdívku Král života.   12

     Díky talentu získal fantastické jmění, které mu umožnilo vést luxusní život, o který se vždy 

snažil. Oženil se s polskou balerínou Nelou Mlynarskou. Byl agnostikem - věrně se hlásil ke svým 

polským a židovským kořenům. Cítil se perfektně ve světové slávě, ale přitom byl vždy schopen 

zaměřit pozornost dovnitř, do sebe, do hloubky, do hudby. Byl skutečnou duší společnosti, skvělým 

vypravěčem příběhů, největším magnetem večerních setkání. Když byl Rubinstein přítomen na 

těchto večírcích, jedl, kouřil doutník, pil šampaňské a dělal to, co dokázal nejlépe - hrát na klavír a 

vyprávět nádherné poutavé příběhy ze života umělců. Veselý, společenský život byl velmi důležitou 

součástí jeho bytí, měl silnou osobnost a byl velmi sympatický a  velice soucitný k lidem kolem 

sebe. 

  Jeho první klavírní lekce byly u Adolfa Prechnera v Lodži. Zde ve svých sedmi letech 

poprvé veřejně vystoupil - hrál díla Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta a Felixe 

Mendelssohna-Bartholdyho. Studium pokračovalo pod vedením Alexandra Różyckého ve Varšavě. 

V roce 1897 se přestěhoval do Berlína, kde na Hochschule für Musik pokračoval ve hře na klavír 

pod vedením Heinricha Barthema a v teorii pod vedením Maxe Brucha a Roberta Kahna.  

  Jeho klavírní debut se konal 1. prosince 1900 v Beethoven - Saal v Berlíně. Klavírní koncert 

A dur Wolfganga Amadea Mozarta a Klavírní koncert g moll od Camille Saint-Saënse zahrál 

bravurně za doprovodu Berlínské filharmonie pod taktovkou Josefa Řebíčka. Koncert se stal 

uměleckým triumfem Rubinsteina. V dubnu 1902 vystoupil Rubinstein ve Varšavské filharmonii 

pod taktovkou Emila Mlynarského. V roce 1903 byl dvakrát pozván Ignacym Janem Paderewskim 

do jeho švýcarské vily v Riondu Bossona, aby se mohl poradit.  

  V roce 1904 se přestěhoval do Paříže, kde se setkal s impresáriem Gabrielem Astrucem, s 

nímž podepsal smlouvu o pořádání koncertů. Od té doby začala jeho velká mezinárodní kariéra po 

celém světě - v roce 1906, ve Spojených státech amerických (Carnegie Hall v New Yorku, 

Philadelphia, Chicago, Boston), Vídeň, Řím, Rusko, Londýn (hrál v duu s Pablo Casalsem a 

Jacques Thilbaudem), ve Španělsku, dále mnoho koncertů ve Varšavě (řada recitalů, komorních 

koncertů, včetně koncertů s houslistou Pavlem Kochanskym a violoncellistou Janem Sebelikiem a s 

Varšavskou filharmonií, kterou řídil Emil Młynarski, Fitelberg Gregory a Henry Opieński. V letech 

 Rubinstein, A. Moje młode lata, Seria Pamietniki Muzyczne. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1986, s. 7612
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1917 - 1918 uskutečnil uměleckou cestu do Jižní Ameriky - hrál v Buenos Aires, opakovaně v 

Montevideu, Santiagu de Chile a Rio de Janeiru. 

  V roce 1938 po zveřejnění antisemitských zákonů Mussoliniho musel Rubinstein zrušit 

vyhlášené koncerty v Itálii, vrátil italskou medaili, kterou mu daly italské úřady a v říjnu 1939 

vycestoval se svou rodinou do Spojených států (v roce 1946 získal americké občanství). Jako důkaz 

protestu proti nacistickým zločinům odmítl dokončit kariéru klavíristy v Německu. 

  Po druhé světové válce v roce 1958 poprvé navštívil Polsko, kde koncertoval v Krakově a 

Varšavě. V roce 1960 byl čestným předsedou poroty 6. mezinárodní klavírní soutěže Frederica 

Chopina (účinkoval zde při zahájení soutěže v Klavírním koncertu f moll od Fryderyka Chopina za 

účasti Národní filharmonie pod taktovkou Witolda Rowického). V roce 1966 zahájil 10. ročník 

Mezinárodního festivalu soudobé hudby Varšavský podzim Symfonií č.4 od Karola Szymanowského. 

V té době byl Národní filharmonický orchestr provozován Stanisławem Wisłockim. V roce 1975 

vystoupil na jubilejním koncertu u příležitosti 60. výročí filharmonie v Lodži - zahrál F. Chopina 

Koncert f moll a Klavírní koncert Es-dur L. van Beethovena pod taktovkou Henryka Czyża. 

Naposledy veřejně vystoupil v květnu 1976 v Wigmore Hall v Londýně a v roce 1979, kdy zahrál v 

Polsku a ve svém rodném městě, kde stojí jeho pomník. 

   

                                                                                     13

 https://www.polskieszlaki.pl/fortepian-rubinsteina-w-lodzi.htm13
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  Artur Rubinstein v době své 80-leté kariéry klavíristy odehrál více než šest tisíc koncertů. 

Jeho repertoár zahrnoval téměř kompletní klavírní literaturu - dominují klasické a romantické 

skladby, ale také představil koncerty moderní hudby - díla Karola Szymanowského, Aleksandra 

Skrjabina, Maurice Ravela, Isaaca Albénize, Manuela de Fally, Heitora Villa-Lobose, Francisa 

Poulenca, Dariuse Milhauda. 

  Nahrál pro společnost Gramophone Company/His Master's Voice, RCA Victor tvorbu 

Fryderyka Chopina, Johanna Sebastiana Bacha, klavírní koncerty W. A. Mozarta, L. van 

Beethovena, J. Brahmse, E. Griega, C. Saint-Saënse, P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova. 

Koncertoval pod vedením světových dirigentů jako John Barbirolli, Daniel Barenboim, Vladimír 

Golschmann, Eugene Ormandy, Fritz Reiner. Mezi jeho nahrávkami najdeme také komorní hudbu 

devatenáctého století s houslisty - Pawlem Kochańskim, Jaschem Heifetzem, Henrykem 

Szeryngem, a s violoncellisty - Emanuelem Feuermannem, Pierrem Fournierem, Gregorem 

Piatigorskim a smyčcovými kvartety - Guarneri, Pro Arte, Paganini. 

  Vydal více než sto alb - od okamžiku, kdy byla objevena možnost nahrávání až do roku 

1976, kdy ve věku 85 let přestal hrát. Po jeho smrti byly všechny nahrávky obnoveny. New York 

Times napsal, že specialitou Rubinsteina byla interpretace skladeb Friderika Chopina. Sám 

prohlašoval, že miloval Chopinovu hudbu od dětství, hrál ji z lásky k hudbě a z lásky k Polsku.  14

  Arthur Rubinstein byl prosláven jako vynikající interprét, jeho klavírní tvorbu se mi 

nepodařilo dohledat, proto ji v práci neuvádím. 
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1. 8   WITOLD LUTOSLAWSKI 

1913 - 1994 

Narodil se 25. ledna 1913 ve Varšavě, zemřel 7. února 1994. Významný polský světový 

skladatel a dirigent. Hrát na klavír začal jako šestileté dítě. Byl studentem Helen Hoffmanové, po 

roce 1924 Józefa Śmidowicza, poté Artura Taubeho. V letech 1926 - 1932 absolvoval hodiny houslí 

ve třídě Lidie Kmitowej. V letech 1928 - 1932 navštěvoval soukromé hodiny hudební teorie a 

kompozice u Witolda Maliszewského. Pod jeho vedením oddirigoval v roce 1930 své první veřejné 

představení, o dva roky později provedl na Varšavské konzervatoři - skladbu Chimera Dance pro 

klavír.  

  V roce 1932 se přihlásil na Akademii múzických umění, kde pokračoval ve studiu skladby u 

Maliszewského, klavír studoval ve třídě Jerzyho Lefelda (klavírní diplom získal v roce 1936, 

skladatelský diplom získal za kompozici Requiem pro soprán, smíšený sbor a orchestr 1937 ). Za 

svůj skladatelský debut považoval cyklus Symfonické variace (1936 - 1938 ). V letech 1931- 1933 

byl také studentem matematické fakulty na Varšavské univerzitě. 

  Lutosławského dobře vypadající umělecká kariéra byla přerušena druhou světovou válkou. 

Roky nacistické okupace musel přečkat ve Varšavě. V tomto období se živil hraním na klavír ve 
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známých varšavských kavárnách SiM a  Actora v duu s kolegou Andrzejem Panufnikem. Jediný kus 

zachovalý z toho období jsou Variace na Paganiniho téma pro dva klavíry (1941). 

  Po válce se Witold Lutosławski usadil ve Varšavě. V roce 1946 se oženil s Marií Danutou 

Boguslawskou. Začal se podílet v organizaci Svazu polských skladatelů. Do této asociace byl 

aktivně zapojen až po zbytek svého života jako člen orgánů a spoluorganizátor mezinárodního 

festivalu soudobé hudby Varšavský podzim. Nikdy se nesvázal se žádnou konkrétní hudební školou. 

Naopak rád se zúčastňoval skladatelských kurzů: v roce 1962 - v Berkshire Music Centre v 

Tanglewoodu, Massachusetts. Edgar Varese a Milton Babbitt, 1963 a 1964 Darlingtonova letní 

škola hudby, 1966 - Stockholm Academy Arhus v Dánsku. V sedmdesátých a osmdesátých letech 

přijal jen občasné pozvánky na přednášky věnované jeho vlastním skladbám. 

  Od roku 1963 aktivně vystupoval jako dirigent, začal s premiérou své kompozice Tři básně 

Henry Michaux pro sbor a orchestr (1961- 1963). Dirigování se aktivně věnoval nadále až po 

zbytek svého života. Jako dirigent podnikal mnoho uměleckých zájezdů, včetně Francie (1964), 

Československa (1965), Holandska (1969), Norska a Rakouska (1969). Dirigoval Los Angeles 

Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony, BBC Symphony Orchestra, London Sinfonietta, 

Orchestre de Paris a WOSPRiTV. 

  Tvorba Witolda Lutosławského se setkala s mnoha ohlasy a velkým uznáním. Získal mnoho 

ocenění a vyznamenání, mimo jiné udělení ceny polských skladatelů (1959, 1973), Cenu ministra 

kultury a umění (1962), Státní cenu (1955,1964, 1978), první cenu na Mezinárodní tribuně 

skladatelů v Paříži (1959,1962,1964, 1968 ). V roce 1983 byl poctěn uměleckou cenou výboru 

nezávislé kultury Solidarita, v roce 1985 mu byla udělena zlatá medaile od Royal Philharmonic 

Society v Londýně, v roce 1992 zlatá medaile a titul Muzikant roku 1991 z britské Incorporated 

Society hudebníků a medaile Stockholm Concert Hall Foundation, a 1993 - Polar Music Prize a 

Kyoto Prize v oblasti umění. V roce 1994 Lutoslawski dostal nejvyšší polské vyznamenání - Řád 

Bílého orla. Čestné členství mu poskytlo řadu hudebních sdružení, akademií umění a vědy. 

Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu, Kungliga Svenska Musikaliska Akademien, Freie 

Akademie der Künste v Hamburku, Deutsche Akademie der Künste v Berlíně, Akademie der 

Schönen Künste v Mnichově, American Academy of Arts and Letters v New Yorku, Royal 

Academy of Music v Londýně a Svaz polských skladatelů. Mnoho univerzit udělilo Lutoslawskému 

mimo jiné čestný doktorát. Byly to vysoké školy ve Varšavě, Toruni, Chicagu, Lancastru, 

Glasgowu, Cambridgi, Durhamu, Jagellonské univerzitě a McGill University v Montrealu. 

  Witold Lutosławski je nejvýznamnějším polským skladatelem po Fryderyku Chopinovi a 

Karolovi Szymanowskému. Patří mezi klasiky 20. století jako Bela Bartók, Sergei Prokofjev a 
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Olivier Messiaen. Skladatelé rozlišovali řadu období ve své tvorbě. Ranná tvorba, například 

Symfonické variace (1938), Symfonie 1 (1947) a Předehra pro smyčce (1949), patří k 

neoklasickému období. Malá suita (1950) a Koncert pro orchestr (1954) jsou nejviditelnějším 

projevem zájmu Lutosławského o polský folklór. 5 písní na slova Kazimiera Iłłakowiczówna (1957) 

reprezentuje dodekafonické období.  15

  Shrnutí mnoha let pokusů o vývoj specifického formálního modelu začíná symfonií č. 2 

(1967) a Livre pour orchester (1968). V skladbě Mi Parti (1976) která obsahuje zajímavou koncepci 

a strukturu, přičemž tento způsob zahrnuje zavedení několika vzájemně propojených zvukových 

bloků,  které tvoří strukturu řetězce. Zdá se, že tento formální princip se vyskytuje ve třech 

kompozicích nazvaných Řetězce a postupně číslovaných. Přes všechny rozdíly mezi skladbami 

různých období zůstává Witold Lutosławski skladatelem s jasně definovaným, vysoce 

individuálním stylem ve své práci. Nepatřil k žádné skladatelské škole, nevzdával se trendů ani 

módy, nezachoval si tradici ani se neúčastnil avantgardních revolucí. Byl však stejně tak 

avantgardní jako tradiční. 

  Mezi estetickou křižovatkou druhé poloviny dvacátého století našel svou vlastní cestu, 

kterou důsledně sledoval s neomylnou uměleckou intuicí. Jeho hudba je vynikajícím příkladem 

ideální rovnováhy mezi formou a obsahem, intelektem a emocemi. Její dokonalost zaručila 

Lutoslawskému trvalé místo mezi největšími umělci dvacátého století. 

  Dne 7. prosince 2012 ke stému výročí narození skladatele Witolda Lutoslawského rozhodl 

polský Sejm vzdát hold tomuto jednomu z největších umělců doby, tak že vydal usnesení 

oznamující rok 2013 za Rok Witolda Lutosławského, který je trvale vepsaný do polské i světové 

hudby dvacátého století.  16

 Schaeffer, B. Almanach polskich kompozytorów współczesnych. Warszawa: PWM 1966,15

 Gwizdalanka D., Meyer K., Lutosławski. Droga do dojrzałości. Warszawa:  PWM, 201516
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1. 8. 1    KLAVÍRNÍ TVORBA WITOLDA  LUTOSLAWSKÉHO

Klavírní sonáta (1934) 

Variance na Paganiniho téma pro 2 klavíry (1941) 

Lidové melodie pro klavír (1945) - 12 skladbiček, instruktivní literatura 

Beetles pro klavír (1952) 

Variace na Paganiho téma ( verze II ) pro klavír a orchestr (1977-1978) 

Koncert pro klavír a orchestr (1987 - 1988) 
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2.   UKÁZKY Z VYBRANÉ KLAVÍRNÍ TVORBY SKLADATELŮ 

  Kapitola se věnovaná krátkým ukázkám klavírní tvorby skladatelů, kterou bych použila pro 

výuku. Cílem kapitoly je vhled do skladeb, stylu a kompozice skladatelů a postup při nácviku daný 

skladby. Skladby jsem vybírala podle obliby hrají a popularity v polském prostředí hudebních škol. 

Karol Szymanowski 

20 Mazurek op. 50 (1924-1926) 

 Tento cyklus musí být považován za opus vitae mezi jeho klavírními skladbami. 

Skladatelova metoda práce v mazurkách se podstatně lišila od způsobu, jakým napsal své dřívější 

skladby (které ovšem obsahovaly velké formy, jako jsou sonáty nebo variace); ty byly psány 

paralelně, občas jako sekvence volných fragmentů, které byly později spojeny do uzavřených celků. 

Stojí za to dodat, že konkrétní skladby nebo jejich části byly věnovány různým lidem, což se zdá 

být příčinou hypotézy, že celý cyklus vycházel z těchto uzavřených celků jen postupně - po sobě 

jdoucí fragmenty byly věnovány osobnostem, kterými jsou: Artur Rubinstein, skladatelův bratr 

Felix Szymanowski, Zbigniew Drzewiecki, Jan Smeterlin, Anna a Jarosław Iwaszkiewicz, Henryk 

Toeplitz a také profesor Adolf Chybiński. 

 Originálnost mazurek Szymanowského spočívá především v kombinaci rytmů lidové hudby 

regiónu Mazowsza a Kujawy s hudebním folklórem Podhale. Základem této zvláštní syntézy byla 

touha obnovit tradiční podobu mazurky, která po Chopinovi našla mnoho imitátorů, ale žádné tvůrčí 

pokračování v polské nebo evropské hudbě.  

Formální konstrukce mazurek je založena na Chopinově modelu třídílné formy (ABA). 

 20 Mazurek op. 50 nepochybně představuje jeden z nejcennějších úspěchů posledního 

období kreativní kariéry Szymanowského, kde se folklór různých polských regiónů podrobil 

mistrovské stylizaci pomocí bohatého arzenálu technik moderního hudebního jazyka. Věnováno 

Arthurovi Rubinsteinovi. 
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Ukázka č. 1, Szymanowski op. 50, 50 Mazurek, Takty 1 - 17
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Theodor Leszetycki 
Op. 12 - Nocturno č.2 

  Nocurno v tónině A dur se vyznačuje bohatými akordy v levé ruce a zpěvnou 

výraznou melódii - molto espressivo. Poměrně rychlé tempo Allegretto představuje bohatou a 

precizní práci levé ruky naproti zpěvnosti a výraznosti pravé. Práce na zvuku a na odlíšení 

jednotlivých hlasů v akordech, vyrovnaný tón a dobré znění basového tónu, který naznačuje 

novou harmonii a promyšlení pedálu, to vše je práce levé ruky, která v této skladbě hraje 

pomerně důležitou roli. V této ukázce můžeme pozorovat velkou inspiraci F. Chopinem a to v 

zpěvné zdobené melodii a tanečném rytmu. 

Ukázka č. 2, Leszetycki op. 12, Nocturno č. 2, Takty 1 - 18 
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Józef Wienawski 

2 Idyly op. 1: 1. Epanchement, 2. La barque (1854) 

  Slovo Epanchement znamená v překladě Výlev představuje první skladbu z cyklu Idyly op.1. 

Tónina Es dur a tempo Andantino hraje svou roli. Skladba je velice zpěvná a je opravdu nutné ji 

přednést s velkým citem a výrazem. Bohata škálá dynamiky v celé skladbě nás nutí ji vystavět 

velice promyšleně. Dobrě sedí v ruce, a je velice hratelná i pro starší děti ZUŠ. 

Ukázka č.3, Wienawski op.1, Epanchement 1, Takty 1- 19 
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Maurycy Moszkowski 

20 Drobných Etud, op. 91, č. 5 

Patří k často hraným etudám, ačkoli ne tak moc jako Virtuózní etudy op. 72.  Etudu č.5, jsem

vybrala jako ukázku pro dobré procvičení a upěvnění levé ruky, z kterou mají děti velmi často

problém, a tak je dobré vybírat skladby, které pomůžou v procvičení techniky prstů. Tónina B dur a

rozsah tří stran jsou velice přijatelné pro starší děti v ZUŠ nebo i studenty konzervatoře. 

  Na první pohled se může zdát, že se jedná o poměrně jednoduchou záležitost, po nahlédnutí 

a podrobnějšímu studiu skladby zjistíme, že máme co procvičovat.  

  Tempo animato, k tomu bohatě přispívá. V etudách je nutná precízní práce drobných hodnot 

v levé ruce a promyšlený prstoklad a propojení akordů, kantilén a vrcholů etudy. 

Ukázka č. 4, Moszkowski op. 91, 20 Drobných etud č. V, Takty 1 - 10
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Ludomir Różycki  

Intermezzo Nr. 1. op. 42 

  Intermezzo Andante Moderato představuje mírnou skladbu v klidné, ustálené nálade. 

Levá ruka představuje otázku, jak zahrát poměrne velký akord, který většina klavíristů nechytí. 

Máme tři cesty - buď zahrát arpegio, nebo chytiť pedálem spodní tón a nad tím zahrát dvojzvuk 

společně s první notou, nebo zachytit pedálem dvě spodní noty a vrchní a opět zahrát společně s 

první notou. Je prospěšné jsi zahrát a vyzkoušet všechny varianty a dobře se rozhodnout. Mělo by 

se nám to v první řade dobře hrát a taky musíme zvážit zvukovou stránku výběru. 

Ukázka č. 5, Różycki op. 42, Intermezzo Nr. 1, Takty 1 - 10
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Witold Lutoslawski 

Three Pieces For The Young 

Stejně jako Folk melodie a Bucolics i Three Pieces For The Young patří k nejvýznamnějším 

pedagogickým kompozicím W. Lutosławského. První část cyklu je cvičení na čtyřprvkové zručnosti 

založené na vybraných zvukových intervalech malé a velké tercie. V konstantních, pravidelných 

pohybech zvuků se intervaly neustále střídají. 

Kompozice W. Lutosławského má vysokou pedagogickou i uměleckou hodnotu. Tato vzácná 

kombinace, stejně jako mnoho prvků kompoziční techniky se podobá třem miniaturám z Bartokova 

monumentálního cyklu Mikrokosmu. Tento cyklus, kterého délka se pohybuje kolem 4:13, bych 

vřele doporučila pro starší ročníky ZUŠ. 

Ukázka č. 8, Lutoslawski, Three Pieces For The Young, I. Four - Fingers Exercise, 

Takty 1 - 10 
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Pro druhou část An Air jsou příznačné durové a mollové kvintakordy, obsahující malou a 

velkou tercii, intervaly které byly představené v první částí. Můžeme říct, že skladatel pracuje a 

variuje tyto intervaly, protože jsou nadále příznačné a viditelné. 

Ukázka č. 9, Lutoslawski, Three Pieces For The Young, II. An Air, Takty 1 - 15 
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Třetí část skladatel zakončuje rychlým pochodem, který se mírně podobá hudbě S. 

Prokofjeva. Obě ruce jsou psané v houslovém klíči, což je pro děti víc přehledné. Skadatel skladbu 

obohatil o kvintakordy a sextakordy.  V takte 9 vidíme chromatický zestup v levé ruce a přechod do 

basového klíče a následný návrat v taktě 14. Takt 15 přináší sjednotění rytmu levé a pravé. 

Ukázka č. 10, Lutoslawski, Three Pieces For The Young, III. March, Takty 1 - 19
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3. HUDEBNÍ ŠKOLY V POLSKU POJMENOVANÉ PODLE OSOBNOSTÍ 

 V této kapitole bych ráda představila polské hudební školy pojmenované podle hudebních 

osobností. Vybrala jsem školy a osobnosti, o kterých jsem práci psala. Pro větší přehlednost a 

souvislost s tématem, o kterém jsem v diplomové práci pojednávala mi přišlo zajímavé zmínit 

hudební školy a města v kterých se nacházejí. Školy jsem řadila chronologicky, podle roku založení. 

U každé školy je obrázek, rok založení, město a informace, které jsem uznala za vhodné zmínit. 

Akademie múzických umění Fryderika Chopina ve Varšavě, rok založení 1810 
 

Hudební univerzita F. Chopina 

ve Varšavě představuje jednu 

n e j s t a r š í c h a n e j v ě t š í c h 

hudebních akademií v Polsku, 

ale i v Evropě.  Jméno Friderika 

Chopina akadémie přijala v roce 

1979. Dnes se počet studentů 

pohybuje kolem jednoho tisíce. 

Akademie muzických umění Ignace Jana Paderewského v Poznani, rok založení 1920 

Dne 9. října 2006 skončila 

výstavba nové koncertní a 

multimediální haly Auli Nova, 

kterou vytvořil Jerzy Gurawski. 

Získala titul Výstavba roku 2006 a 

první cenu v kategorii Veřejné 
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zařízení. 

Akademie múzických umění Karola Szymanovského v Katovicích, rok založení  1929 

Vznik akademie v Katovicích je spojený se jménem Witold Friemann. Po druhé světové válce 

v období  rekonstrukce  školy, přispěla k rozvoji další významná osobnost Karola Szymanovského. 

1.10.2014 byla v Katovicích založena Filharmónie NOSPR -  The Concert Hall of the National 

Polish Radio Symphony Orchestra, koncerní sál pojme 1800 lidí a menší komorní sál  300 lidí. Celá 

budova představuje jakési hudební srdce Katovic, kde zaznívají koncerty sólistů a orchestrů z 

celého světa. 

Základní umělecká škola I. a II. stupně Ludomira Różyckého v  Glivicích, založena v roku 1945 

 

Základní umělecká škola, která nese 

jméno významného pianisty a skladatele 

Ludomíra Rózyckého, skladatele o kterém 

jsem již psala v této diplomové práci. V 

každé polské základní umělecké škole 

probíhají  dva cykly- stupně. I. Stupeň 

trvá 4 - 6 let, a II. stupeň 4 - 6 let – je 

ukončen  profesním  diplomem (  u nás 

diplomovaný umělec - konzervatoř ).  

                                                                                

Po II. stupni studenti obvykle pokračují na     VŠMU.  
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Základní umělecká škola I. a II. stupně Witolda Lutoslawského v Nyse, rok založení 1961 

Jedná se o jednu z nejstarších hudebních škol v Polsku s bohatou historií v Polsku ve městě Nysa 

nedaleko české hranice a hor Jeseníků.  

Jméno W. Lutoslawského škola přijala v roce 1966.  
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4. SOUTEŽE SPOJENÉ SE JMÉNY SKLADATELŮ 

  

  Cílem kapitoly je stručný přehled soutěží spojených se jmény skladatelů, o kterých 

pojednávám ve své diplomové práci. Přišlo mi důležité zmínit soutěže, spojené s klavírním děním 

skadatelů polského původu, které se konají jak v Polsku tak i ve světe. 

Mezinárodní soutěž K. Szymanowského  má velkou tradici a historii. První soutěže byly 17

uspořádány v Lodzi v letech 1983, 1987, 1992, 1997, 2001, 2005 a 2009. Tento rok se soutěž bude 

konat od 10. - 23. 9. 2018 v Katovicích ve filharmonii NOSPR v kategoriích - klavír, housle, zpěv, 

houslový kvartet a kompozice. 

Mezinárodní klavírní soutěž M. Moszkowského  se pořádá každé dva roky v Polském městě 18

Kielce. VII. ročník soutěže s názvem „Per aspera ad astra” se konal 19 - 26. 5. 2017 s počtem 

přihlášených 36 osob. 

Mezinárodní violonvcellová soutěž W. Lutoslawského ve Varšavě  je jedinou v tomto oboru do 19

věku 24 let v Polsku a v Evropě. První soutěž se konala v roce 1996. V letošním roce se uskutečnila  

od 30.1 - 10. 2. 2018. 

 http://www.nospr.org.pl/pl/konkurs-szymanowskiego17

 http://muzyczna.kielce.pl/pl-PL/konkursy/968-vii-miedzynarodowy-konkurs-pianistyczny-im-m-moszkowskiego-18
per-aspera-ad-astra

 http://www.lutoslawski-cello.art.pl/historia-konkursu.html19
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Mezinárodní mistrovská klavírní soutěž A. Rubinsteina  v Tel Avivu v Izraeli. Známá a 20

prestižní soutěž spojená s velkou osobností A. Rubinsteina. Letošní ročník je již patnáctý v pořadí a 

uskuteční se 25. 4. 2018. 

Mezinárodní klavírní soutěž J. I. Paderewského  organizovaná v rodném městě skladatele v  21

Bydgoszczy. 11. ročník se koná 10- 24. 11. 2019. 

Mezinárodní houslová soutěž J. Wienawského  v Poznani, která je pořádána od roku 1952, v 22

roce 2015 je již patnáctá. Soutěž je zakládajícím členem organizace WFIMC - World Federation of 

International Music Competitions v Ženevě. 

Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina  ve Varšavě, se uskutečňuje každých 5 let. Je jedinou 23

soutěží, na které jsou  prováděna díla pouze skladatele - F. Chopina. První soutěž byla zahájena v 

roce 1927 a v roce 2015 se uskutečnila již 17.  

 http://www.arims.org.il20

 http://konkurspaderewskiego.pl/en/21

 http://www.wieniawski.com/ivc.html22

 http://chopincompetition2015.com23
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5. PŘEHLED DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH SKLADATELŮ KLAVÍRNÍ TVORBY 

  Kapitola přináší přehled dalších významných skladatelů klavírní tvorby, jejich 

stručný popis a vybrané ukázky klavírní tvorby. Skadatelé řadím chronologicky. Výběr jsem 

volila podle významnosti a tvorby, která jse dala dohledat a zmínit. U každého skladatela je 

fotografie a stručný popis zajímavostí a souvislostí spojených se jmény skladatelů. 

 

Henryk Jarecki 1846 - 1918  

Polský skladatel, pianista, dirigent, pedagog. Kapelník, dirigent a 

ředitel Lvovské opery. Student Stanislawa Moniuszki. 

Klavírní tvorba : Klavírní skladba Nejistota, Toccata pro klavír a 

varhany 

 

Juliusz Zarębski 1854- 1885 

Polský skladatel a klavírista. Předčasně zesnulý tvůrce slavného 

Klavírního kvintetu g moll, nejvýraznějšího díla polské komorní 

hudby. 

Klavírní tvorba : Klavírní kvintet op. 34 věnovaný Ferencovi 

Lisztovi. 
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Roman Statkowski 1859 - 1925 

Polský skladatel a učitel hudby, profesor na Varšavské 

konzervatoři. Studoval v Petrohradě pod vedením Nikolaja 

Rimskjeho Korsakowa. V Petrohradě pracoval jako 

reprezentant varšavské výroby klavírů společnosti Herman & 

Grossman.  24

Klavírní tvorba : Toccata A dur op. 34, Prelúdia op. 37 

 

Henrych Melcer - Szczawiński 1869 - 1928 

Polský neo-romantický skladatel, pianista, dirigent a učitel 

hudby, ředitel Varšavské filharmonie a hudební konzervatoře ve 

Varšavě. V letech 1892-1894 byl studentem Teodora 

Leszetyckého ve Vídni. V roku 1895 na soutěži Antona 

Rubinsteina v Berlíně, kde byl oceněný za své kompozice, se 

potkal s Alexandrem Skriabinem. 

Klavírní tvorba : Klavírní koncert č.1 e moll, Klavírní koncert 

č. 2 c moll 

Ignacy Jan Paderewski 1860 - 1941 

Polský klavírista, hudební skladatel a politik.Ovlivnil  rozhodnutí 

prezidenta Woodrow Wilsona, který při podpisu Versaillské 

smlouvy podpořil vznik nezávislého polského státu. Následně v 

roce 1919 se stal premiérem Polské republiky. 

Klavírní tvorba : Menuet G-dur op. 14 č. 1, Album de Mai op. 

10 

 Společnost Herman & Grossman - Společnost byla založena v roce 1856 ve Varšavě . Založil ji skladatel a pianista 24

Ludwik Grossman a Juliusz Herman. Zpočátku to byl běžný obchod s nástroji, kde se prodávaly harfy, mandolíny, 
citary a klavíry. Ceny nástrojů byly velmi vysoké, ale majitelé představili systém splátkových plateb. V oddělených 
místnostech velice zdobených byly samozřejmě vystavené drahé nástroje, klavíry značky Bechstein a Steinway & Sons. 
Byla zde také varhanní místnost, stejně jako velká hala, ve které byla vystavena koncertní křídla a klavíry na pronájem.
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Ignacy Friedman 1882 - 1948 

Polský pianista, skladatel a pedagog židovského původu. 

Kompozici studoval v Lipsku pod vedením Huga 

Riemanna a také byl žákem Theodora Leszetyckého ve 

Vídni. 

Klavírní tvorba : Ballada op. 66, 4 klavírní kusy op. 27 

 

Władyslaw Szpilman 1911- 2000  

Polský klavír is ta a hudební 

skladatel židovského původu. Byl 

členem Polského svazu skladatelů a 

Asociace autorů ZAiKS. V letech 

1926 - 30 studoval na Vysoké 

hudební škole Fryderyka Chopina 

ve Varšavě hru na klavír, teorii i 

kontrapunkt. Na základě deníků Władysława Szpilmana, které byly v roce 1998 znovu vydány v 

mnoha zemích po celém světě pod názvem Pianista, byl natočen v roce 2002  také film, který 

režíroval Roman Polanski.  Klavírní tvorba : Tocatta pro klavír, Mazurka pro klavír 

 

Wojciech Kilar 1932- 2013 

Polský hudební skladatel. Proslul převážně 

komponováním filmové hudby. Z klavírní 

tvorby jsou známé jeho Dvě dětské miniatury 

a Klavírní koncert č.2. Napsal hudbu k 

filmům Pán Tadeáš, Pianist 
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                                                Krzysztof Penderecki 1933 

Polský skladatel klasické hudby, oper, koncertních a smyčcových 

skladeb, filmové hudby, jeden z nejvýraznějších představitelů hudební 

a v a n t g a r d y d r u h é 

poloviny 20. století. 

Bývalý rektor, dodnes         

profesor na Akademii 

múzických umění v    

Krakově.  

Klav í rn í t vorba : 

K l a v í r n í k o n c e r t 

Resurrection (2002) 
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ZÁVĚR 

  Cílem diplomové práce bylo zaměřit pozornost na polskou národní hudbu  významných 

pianistů a skladatelů po Chopinovi. Přiblížit jména a souvislosti  spojené s hudbou, která je velmi 

osobitá a vzácná pro polský národ. 

   Vybrala jsem jenom pár jmen z této rozsáhlé polské klavírní literatury, které jsem řadila 

chronologicky. Výběr jsem volila dle významnosti, t.j. snažila jsem se vybrat opravdu ty 

nejvýraznější skladatelské osobnosti,ke kterým se mi povedlo sehnat jak informace, tak seznam děl 

a ukázek. 

  Jana Ignace Paderewského, i když to byl jeden z největších skladatelů a pianistů po 

Chopinovi, jsem v této diplomové práci záměrně podrobně nerozebírala, protože této osobnosti 

jsem podrobně věnovala v bakalářské práci. 

  Kompletace mé diplomové práce byla poměrně náročná, jelikož veškerá literatura byla 

převážně v polském jazyce. Možnost nahlédnout do spisů a různých  archiválií si vyžádala mé časté 

cesty do Polska. 

  Další pro mne velkou výzvou při psaní diplomové práce bylo zvládnutí českého jazyka. Je 

to můj třetí jazyk, který jsem se mohla naučit a osvojit si ho, i když jsem si vědoma ještě značných 

rezerv. 

  Pevně věřím, že práce obohatí všechny zájemce a příznivce polské klavírní hudby, že 

poskytne přehled o jménech a souvislostech a v neposlední řadě, pro nás učitele přinese inspiraci při 

výběru zajímavých skladeb pro žáky. 
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