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się ona od urokliwego preludium wywołującego miły,
bardzo przyjemny nastrój, który dobrze uchwycił pianista grając tę część szczególnie łagodnie. Natomiast
część II suity – menuet – wydaje się trochę dziwny,
bo są w nim miejsca, w których zapomina się o tym, że
jest to menuet, zwłaszcza w epizodach dość ruchliwych
oraz w fazach o zagęszczonym brzmieniu. Słuchacze
mogą być przyzwyczajeni do tego, że menuet to bardzo
elegancki, powściągliwy taniec. Ale oczywiście część ta
jest oparta na rytmie trójkowym i grana jest w umiarkowanym tempie. Poza tym zawiera też fazy staccatowe,
które nadają muzyce lekkość.
Płyta zawiera recital młodego polskiego wirtuoza
– Gracjana Szymczaka. Jest to pianista, który do 29-go
roku życia zdążył nazbierać mnóstwo nagród. Stał się
laureatem już ponad 40-tu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Nie zabrakło wśród
nich najwyższych lokat, bo np. na międzynarodowym
konkursie w Paryżu zdobył Grand Prix. Na międzynarodowym konkursie Chopinowskim w Warszawie otrzymał
Nagrodę Specjalną za wyróżnianie się muzykalnością.
Na analogicznym konkursie w Canberra (Australia) zajął
III miejsce.
Pochodząc z Wrocławia Gracjan Szymczak ukończył
tamtejszą Akademię Muzyczną uzyskując trzy dyplomy
z wyróżnieniem, czyli w zakresie gry na fortepianie
i wiolonczeli oraz dyrygentury. Obecnie jest tam pedagogiem fortepianu mając już doktorat. Do tej pory
zdążył już dać się poznać jako wybitny pianista w 7-miu
krajach europejskich (Niemcy, Szkocja, Norwegia,
Czechy, Austria, Francja, Włochy), występował też
w Turcji, Chinach i Australii.
Wrocławski pianista ma już w swym dorobku 5 płyt.
Niniejsza zawiera dzieła Debussy’ego, Ravela, Paderewskiego i Magina. Pierwszą pozycją tego programu jest
suita „Bergamasque” Claude’a Debussy’ego. Zaczyna

Najsławniejszą częścią suity Bergamasque jest uwielbiane
„Clair de lune”. To niezwykle czarująca muzyka, która gdy
grana jest tak tajemniczo, jak to potrafił Gracjan Szymczak, łatwo kojarzy się z bladą poświatą księżyca. Pianista
nawet trochę żywszej i płynniejszej fazy środkowej nie
wzmocnił na tyle, żebyśmy zapomnieli o nocy. Zatem
stwierdzić tu trzeba niezwykle trafną interpretację.
Część finałowa suity jakby przekornie wnosi radość i beztroskę, bo to popularny w epoce baroku angielski taniec
„Passepied”, w całości wesolutki, lekki, prowokujący do
tańczenia, zwłaszcza że w dużej mierze operuje staccatem.
I tak właśnie beztrosko potraktował finał suity wykonawca, epatując przy tym bezproblemową techniką.
Kolejną pozycją na płycie są 3 polskie tańce Miłosza Magina. Jest to kompozytor i pianista niezbyt w Polsce znany,
gdyż w wieku ok. 30 lat przeniósł się z Polski na stałe do
Paryża, gdzie został laureatem pianistycznego konkursu i
gdzie zajął stanowisko profesora tamtejszego konserwatorium. Musiał być w Paryżu wysoko ceniony, skoro od 1985
roku odbywają się tam konkursy pianistyczne jego imienia.
Owe 3 tańce Magina to nasz narodowy mazur, kujawiak
i oberek. Mazur jest prawdziwie zadzierzysty, acz w części
środkowej kompozytor go na jakiś czas uspokaja, by jednak

powrócić do „roztańczonego” mazura, ale z niespodzianką
na koniec. Bo oto pojawiają się nagle cichutkie najwyższe
dźwięki z końca klawiatury, po których całość kończy
kilka taktów forte. Polski pianista oczywiście doskonale
wyczuł charakter mazura i zagrał go bardzo stylowo.
Następujący później kujawiak mógł nas wprawić w zadumę, bo się okazał bardzo wolny i oszczędny dynamicznie. W wykonaniu Gracjana Szymczaka grającego zamglonym tonem z rubatowymi zwolnieniami kujawiak
zdawał się zmierzać nie tyle do końca, ile do zaniknięcia.
Miało to swoisty urok. Ale potem dosłownie wybuchnął
oberek, od początku już mocno „roztańczony”, grany
w maksymalnym tempie, wywołujący wrażenie zapamiętałego w obrotach młynka. Taką interpretację wybrał pianista, co wymagało brawurowej gry, jaka u tego wirtuoza
wydaje się po prostu ulubionym żywiołem.
Trzecia pozycja na płycie to Sonatina Maurice’a Ravela.
Jest to utwór w całości typowo impresjonistyczny, trzeba
w nim zatem stosować wiele brzmieniowych, subtelnych
odcieni. Część I jest utrzymana w tempie umiarkowanym,
a mimo to okazuje się dość ruchliwa, co wynika z takiej
faktury, w której melodia prowadzona jest w ćwierćnutach, ale akompaniuje jej ruch dźwiękowy złożony z 3
razy mniejszych wartości czasowych. Nie jest to łatwe do
uzyskania odpowiednich proporcji dynamicznych między
melodią a akompaniamentem, ale w wykonaniu Gracjana Szymczaka ten rozdział jest dobrze słyszalny. Całość
I części wydaje się grana lekko zamglonym dźwiękiem
i dlatego ciągle się odczuwa styl impresjonistyczny.
Część II o charakterze menueta jest niewiele wolniejsza
od pierwszej, ale czuje się w niej puls taneczności. Ostatecznie zaskakuje zakończeniem, gdyż najpierw wydaje
się, że muzyka zmierza do bardziej patetycznego końca,
a tymczasem po tej fazie zaczyna cichnąć i zwalniać, a do
jakiego stopnia, o tym świadczy znak „ppp”, czyli „możliwie
jak najciszej”, czemu towarzyszy jeszcze najbardziej
zwolnione tempo. Ale potem następuje ostry kontrast, bo

część III, oznaczona „animé” (z ożywieniem), okazuje się
wirtuozowska, grana potoczyście, płynnie, ładnym tonem,
choć w fazie środkowej niejako „domaga się więcej słodyczy”, co wyraża określenie – pisząc po polsku – „bardzo
słodko, ekspresywnie”. Wszystkich tego typu instrukcji
pianista pilnie przestrzegał, więc to brawurowe wykonanie było jednocześnie w pełni poprawne.
Na koniec koncertu Gracjan Szymczak zagrał Sonatę
es-moll op. 21 Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to dzieło
z początków XX wieku (z ok. 1906 r.), więc nie ma się co
dziwić, że zostało stworzone na wzór klasyczny. Zatem
część I ma formę allegra sonatowego i napisana jest
w systemie w pełni tonalnym. Wobec tego pianista też
przestrzegał tu w grze stylu klasycznego wraz z jego rygorami rytmicznymi. Grał śmiało, ale słusznie unikał
rubata (chwiejne tempo) i przesadnych kontrastów.
Zmiany agogiczne czy też dynamiczne wprowadzał tylko
zgodnie z instrukcjami słownymi w nutach. Pięknie zagrał
część II, dbając o jej dostojny charakter pełen powagi
i trzymającego w napięciu bardzo wolnego tempa. Część
ta pod koniec potężnieje dynamicznie i kończy się patetycznym w charakterze „fortissimo” (najgłośniej).
Najbardziej rozbudowany jest wirtuozowski finał Sonaty,
grany w tempie „allegro vivace” (szybko, żywo). Jest to
tok bardzo ruchliwy z niewielkimi epizodami trochę
spokojniejszymi. Ale finał jest szczytowo rozpędzony, w
dodatku doprowadzony do dynamiki określonej znakiem
„ffff” (najmocniej jak się da), co doprawdy jest w muzyce
rzadkością, zwłaszcza z okresu z przełomu wieków
XIX / XX. Podziwiać można pianistę, że te tempa i tak
rozległą dynamikę zrealizował jakby bez najmniejszych
problemów. Wszystko wygrał precyzyjnie, po prostu
wyśmienicie. Efekt jest porażający – w najlepszym sensie.
Ewa Kofin

The album includes a recital by a young Polish virtuoso
– Gracjan Szymczak. This 29-year-old pianist has already
assembled a handsome collection of awards. He is a proud
laureate of over 40 national and international piano competitions. Among them, there has been no shortage of top
rankings, as, for instance, he was granted the Grand Prix at
an international piano competition in Paris. Furthermore,
he received the Special Prize for outstanding musicality
during one of the International Chopin Piano Competitions in Warsaw. At the same event in Canberra (Australia),
he came third.
Born and bred in Wroclaw (Poland), Gracjan Szymczak
completed his musical education at the local Academy of
Music, having been awarded three diplomas with distinction, namely in the field of piano and cello performance
and conducting. Currently, already a holder of a doctorate
degree, he teaches piano at this very educational facility.
So far, he has been hailed a distinguished pianist in 7
European countries (Germany, Scotland, Norway, Czech
Republic, Austria, France and Italy); he has also performed
in Turkey, China and Australia.
This Wroclaw pianist has already released five albums.
This particular one includes works by Debussy, Ravel,
Paderewski and Magin. The first piece of this program is
the “Bergamasque” suite by Claude Debussy. It opens with
a lovely prelude evoking a pleasant, enchanting mood
captured perfectly by the pianist who plays this part especially gently. However, the second part of the suite – the
minuet – seems somewhat odd, as there are movements in
it where one forgets that it indeed is a minuet, especially in
the vivacious episodes and in the congested sound phases.
Listeners can be used to the fact that a minuet is a very
elegant, temperate dance. But, naturally, this part is based
on triple rhythm and is played at a moderate pace. It also
includes staccato phases which give the music its lightness.
The most famous movement of the Bergamasque Suite
is the universally adored “Clair de Lune”. This is an extremely charming piece of music, which when played as mysteriously as performed here by Gracjan Szymczak, easily

evokes the pale glow of the moon. The pianist even left the
central phase unemphasised – which is a little livelier in its
smooth flow than the rest of the composition – so that we
may not forget about the nocturnal ambience. Therefore,
a particularly accurate interpretation must be noted here.
The final part of the suite, as if in a teasing fashion, brings in
joy and carelessness, since it is constituted by the a popular
English Baroque dance called “Passepied”; overall, it is
light, cheerful, enticing to dance, especially that it largely
features staccato. Szymczak treated the finale of the suite
with an appropriate dose of light-heartedness, while
dazzling the listener with his seamless technique.
Another piece on the album are 3 Polish dances by Miłosz
Magin. This composer and pianist is not particularly wellknown in Poland since he moved permanently to Paris
aged 30, where he came first in a piano competition and
where he took a position of a professor at a local music
academy. He must have been held in high-esteem in Paris,
as since 1985 piano competitions in his name have been
held in the French capital.
These three dances by Magin are national Polish dances:
mazur, kujawiak and oberek. His mazur is truly perky, albeit
somewhat calmed down by the composer in the middle
section, only to return to its typical “vivacious” nature,
graced with a twist at the end. For behold, suddenly faint
highest-pitch sounds appear, after which all is ended with
a few forte bars. Naturally, the Polish pianist perfectly
intued the nature of the mazur and played it in a very stylish
fashion. The following kujawiak could invite us into a reverie,
as it has proven to be extremely slow and dynamically
frugal. The kujawiak as interpreted by Gracjan Szymczak,
who plays it with a hazy tone and shaky decelerations,
seemed to be heading off not so much to its end, but rather
into its own disappearance. This treatment has a peculiar
charm to it. But then, the composition literally explodes
with the oberek, which maintained a “dancing” semblance
from the very beginning, being played at a maximum
tempo, evoking an image of a mill, passionate in its

revolutions. This interpretation was chosen by the pianist
himself, which required a truly daring performance –
which, in the case of this virtuoso appears to be simply
his element.
The third piece on the album is Maurice Ravel’s Sonatine.
As a whole, it is a typically impressionistic piece, thus,
plenty of subtle undertones must be applied therein. Part
1 is maintained at a moderate pace, and yet it turns out
to be quite vibrant, due to such a texture, in which the
melody is carried out in quarter notes, while accompanied
by a sound movement composed of 3 times smaller
time values. This is not conducive to obtaining adequate
dynamic proportions between the melody and the
accompaniment, but in Gracjan Szymczak’s performance,
this chapter is well-heard. The entire part 1 appears to be
played with a slightly hazy sound, and therefore, one can
still sense its impressionistic style.
The second part of the composition has a minuet texture,
but it is a little slower than the first part, although it preserves a clear dancing pulse. Finally, it surprises the listener
with its ending, because at first it seems that the music
is going towards a more pathetic end, while, immediately
after this phase, it begins to fade out and slow down, and
to what extent, is denoted by the “ppp” annotation meaning “as quietly as possible”; this treatment is accompanied
by a yet slower tempo. But then, a sharp contrast follows,
because Part 3, marked as “animé” (with animation), turns
out to be played virtuoso, fluently, smoothly, in a nice tone,
although in the middle phase, as it were, it demands more
sweetness, which is expressed by the English term – “very
sweetly, expressively”. The pianist has carefully observed
all such instructions, so this daring performance was
indisputably correct at the same time.
To end the concert, Gracjan Szymczak played the Sonata
in E-flat minor, Op. 21 by Ignacy Jan Paderewski. It is an
early twentieth century piece (ca. 1906), so it comes as no
surprise that it was modelled after classical patterns. Thus,

Part 1, which was written in a fully tonal system, has the
form of a sonata allegro. Therefore, throughout his performance, the pianist also observed the classical style,
bowing to its rhythmic rigors. He played confidently,
but rightly avoiding a rubato (a shaky tempo) and any
exaggerated contrasts. Agogic or dynamic changes were
introduced by him only in accordance with the verbal
instructions in the score. He played the second part
beautifully, respecting its stately character, full of dignity
and suspenseful slow tempo. In terms of its dynamics, this
section grows more powerful at the end, cumulating in
a pathetic “fortissimo” (loudest).
The most extensive section is the virtuoso finale of the
Sonata, played “allegro vivace” (fast, vivaciously). It makes
for a very bouncy and turbulent tempo, with minor,
slightly calmer subparts. But the finale is accelerated at
the cumulative point, while, additionally, being brought
to the dynamics denoted by “ffff” (as hard as only
possible), which is a really rare treatment in music,
especially from the turn of the 19th and 20th centuries.
It is admirable how the pianist managed to – virtually
effortlessly – execute these tempos and that dynamics. He
played it all with high precision – simply splendidly. The
effect is really impressive – in the best possible meaning
of the word.
Ewa Kofin
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Szanowni Państwo!
Kiedy zakładałem fundację,
podjąłem zobowiązanie, by wspierać
młodych, utalentowanych, by im
pomóc osiągnąć sukces.
Złożyłem to zobowiązanie na lata, bo przez
całe swoje życie ceniłem rzeczy i słowa,
które trwają i zostają, na dobre.
Ktoś kiedyś dał mi szansę. Dziś moja kolej.
Podzielmy się sukcesem
– Piotr Kler

Ladies and Gentlemen,
When I was setting up my Foundation, I made
a commitment to support young, talented people,
in order to enhance their chances of success.
I made this long-term commitment, because
all of my life I have appreciated those things
and words that last and stay with us permanently.
Once, somebody gave me a chance;
today it is my turn.
Let’s share our successes.
– Piotr Kler

