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fortepianowej także. Ballada g-moll to dzieło zapocząt-
kowujące zarówno historię gatunku, jak i po raz pierw-
szy pojawiające się w twórczości samego Chopina. 
Schumann i Liszt obaj zgodnie dostarczają informacji, że 
dzieło pośrednio powstało z inspiracji tekstami Mickie-
wiczowskimi (Świteź, Świtezianka, Konrad Wallenrod). 
Teoretycy i badacze równie zgodnie informacje te de-
mentują. Jedno jest pewne, balladzie (jako muzycznemu 
gatunkowi) towarzyszy konkretna muzyczna dramatur-
gia; obraz muzyczny, który ulega przetwarzaniu przy 
użyciu przeróżnych, tu typowych dla faktury fortepia-
nowej, środków. I podążanie tropem tej dramaturgii jest 
źródłem moich percepcyjnych namiętności i doświad-
czeń. 

Ballada g-moll to dzieło, które łączy w sobie namięt-
ność i pasję, lirykę i refleksję. Dzieło, któremu towarzy-
szy ów charakterystyczny tok osiągający kulminację na 
krótko przed zakończeniem. Słyszałam przeróżne wy-
konania tej ballady, od bardzo dojrzałych po młodzień-
cze, pełne naiwności, a także kompletnie beznadziejne, 
nieprzemyślane, bez wyrazu. Nie jest to dzieło łatwe ani 

technicznie, ani zwłaszcza stylistycznie. Wykonanie 
podczas koncertu należało do tych, które wzbudzają 
zainteresowanie. Bardzo konkretne, zdecydowane, speł-
nione, bez cienia wahania, fantastycznie zrównoważone, 
szczęśliwie pozbawione nadmiernej emfazy. Dojrzałe. 
Stanowiło znakomitą pożywkę dla wyobraźni. Taki był 
jego kształt. 

Miałam wielką przyjemność i satysfakcję w słuchaniu. 
Koncerty poświęcone jednemu twórcy mają tę zaletę, 

iż pozwalają na swobodne poruszanie się w kręgu jednej 
estetyki wyrazowej, dają możliwość wyrobienia bądź 
wzbogacenia sądu na jej temat. Mają szerokie właściwo-
ści poznawcze pomimo tego, iż prezentowany muzycz-
ny materiał często może mieć charakter obiegowy, 
wcześniej słyszany. Osoba wykonawcy te doświadcze-
nia może wzbogacić, zmienić, nadać im nowego kształ-
tu. Dać jedyną w swoim rodzaju możliwość rozumienia, 
słuchania i odczuwania przyjemności..  

 
Anna Boczan-Borodziej 

 

K A R O L  S C H M I D T  –  F O R T E P I A N  

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Jana Jań-
skiego (1975). Był stypendystą Towarzystwa im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. 

Od roku 1977 związany jest z Instytutem Wychowania 
Muzycznego WSP w Zielonej Górze (od roku 1988 jako 
adiunkt). W roku 1997 przeprowadził przewód arty-
styczny II stopnia w dziedzinie kameralistyki fortepia-
nowej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie jest 
profesorem w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną jako soli-
sta, kameralista i akompaniator. Występował w Polsce 
i zagranicą (Niemcy, Dania, Francja, Wielka Brytania). 
Z orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej wykonywał 
w Polsce i w Niemczech m.in. Fantazję polską Paderew-
skiego, Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur Cho-
pina oraz partie fortepianowe w Carmina Burana Orffa 
i Karnawale zwierząt Saint-Saënsa. Współpracuje jako pia-
nista ze Stowarzyszeniem Kompozytorów Brandenburgii. 

Jako akompaniator brał udział w wielu krajowych 
i zagranicznych konkursach i przeglądach (zwłaszcza 
skrzypcowych). Na zaproszenie „Radio P2” koncertował 
ze skrzypaczką Dorotą Siudą w Szwecji (1996). 

Prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I i II stopnia w Zielonej Górze. Jest jurorem 
przeglądów i konkursów pianistycznych. W roku 2000 

został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej na eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Od roku 1998 jest pianistą działającego przy Lubuskim 
Biurze Koncertowym zespołu kameralnego Quodlibet 
Orchestra. 

Jego zainteresowania muzyczne skupiają się wokół 
kameralistyki i muzyki fortepianowej XX wieku. 

Poza muzyką interesuje się elektroniką i renowacją 
starych motocykli.  

Rafał Ciesielski 

 
Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu: Uniwersyteckie Koncerty Kameralne ARS LONGA pt.: 

Z kart muzyki polskiej: Karol Szymanowski kontra Ludomir Różycki 
Wykonawcy: Roman Garbowski (aktor), Andrzej Kacprzak (skrzypce), Rafał Ciesielski (klarnet), Marek Galubiński (trąbka), 

Edward Pinuta (instrumenty perkusyjne), Sebastian Cieśliński (fortepian) 
W programie m.in.:  

Mity K. Szymanowskiego oraz teatralno-muzyczna opowieść o Panu Twardowskim z muzyką Ludomira Różyckiego 
Środa, 12 marca 2003, godz. 19.00, Aula Uniwersytecka 




