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Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej /  
Warsaw Philharmonic Orchestra
Christoph König – dyrygent / conductor
Lucas Debargue – fortepian / piano

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  
Podczas koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku.  
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
It is prohibited to take photos, make videos and record sound during the concert. The audience  
is also kindly requested to switch off their mobile phones and digital watch alarms.



Program  
Programme

Carl Maria von Weber (1786–1826) 

Uwertura do opery Wolny strzelec /  
Overture to the opera Der Freischütz [10′] 
(1821)

Karol Szymanowski (1882–1937) 

IV Symfonia „Koncertująca” op. 60 /  
Symphony No. 4 (‘Sinfonia concertante’), Op. 60 [25′]
na fortepian i orkiestrę / for piano and orchestra
(1932)

Moderato. Tempo comodo
Andante molto sostenuto
Allegro non troppo, ma agitato ed ansioso

∙∙∙ Przerwa (ok. 20 minut) / Intermission (ca. 20 min.) 

Franz Schmidt (1874–1939) 

IV Symfonia C-dur / Symphony No. 4 in C major [48′]
(1933)

Allegro molto moderato
Adagio 
Molto vivace
Tempo primo un poco sostenuto

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Uwerturę do opery Wolny strzelec 
Webera w październiku 2007 roku pod dyrekcją Antoniego Wita, a IV Symfonię Szymanowskiego  
w listopadzie 2018 roku pod dyrekcją Jacka Kaspszyka z udziałem solisty Nicholasa Angelicha.  
IV Symfonię Schmidta zagra po raz pierwszy.

The last time the Warsaw Philharmonic Orchestra performed Weber’s Overture to the opera  
Der Freischütz was in October 2007 under the baton of Antoni Wit, and Szymanowski’s Symphony 
No. 4 – in November 2018 under the baton of Jacek Kaspszyk with Nicholas Angelich as soloist. 
Symphony No. 4 by Schmidt will be presented by the Orchestra for the first time.
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Omówienie  
programu

Grzegorz Zieziula

Weber

Otwierająca dzisiejszy koncert Uwertura do opery Wolny strzelec Carla Marii 
von Webera kieruje naszą uwagę w stronę narodzin niemieckiego romantyzmu 
muzycznego. Ta słynna opera grywana była w całej Europie, kształtując wyobraźnię 
powieściopisarzy, poetów i filozofów oraz wyznaczając nowe kierunki w estetyce 
muzycznej. Jej akcja – podobnie jak fabuła znacznie późniejszego Roberta Diabła 
Giacoma Meyerbeera  – opisuje walkę sił ciemności i  dobra o  duszę głównego 
bohatera. Kompozytor w warstwie muzycznej stara się odmalować nie tylko to 
meta fizyczne starcie, ale także eksponować koloryt ludowy, nawiązując w  ten 
sposób do środowiska, w którym rozgrywają się przedstawione wydarzenia. Taka 
też jest Uwertura. We wstępie (Adagio) po unisonowym dialogu orkiestrowego 
tutti i pierwszych skrzypiec, słyszymy rozlewny motyw rogów, wprowadzający 
nas w tajemniczą atmosferę germańskich lasów. Kończące ten ustęp złowieszcze 
tremolo smyczków przynosi niepokój, symbolizujący ingerencję nieczystych 
mocy. W dalszej części Uwertury, utrzymanej w tempie Molto vivace, w pochodzie 
kontrastujących swym nastrojem tematów dopatrzyć się można kontynuacji 
muzycznej interpretacji zmagań dobra ze złem. Utwór kończy powrót radosnego 
ustępu o wyraźnie ludowym, tanecznym konturze.

Szymanowski

Pośród dzieł symfonicznych Karola Szymanowskiego jego ostatnia, pochodząca 
z 1932 roku IV Symfonia zajmuje osobną pozycję. Przeznaczona na fortepian i orkie-
strę posiada pewne cechy koncertu fortepianowego. Od początku zresztą powsta-
wała właśnie jako utwór koncertowy, ale partię fortepianu – pomimo umieszczenia 
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w partyturze dedykacji dla wybitnego wirtuoza Artura Rubinsteina – kompozytor 
ukształtował z myślą o sobie jako wykonawcy, przezornie ograniczając trudności 
techniczne. Ostatecznie Szymanowski zatytułował utwór Symphonie concertante, 
nawiązując w  ten sposób nie tylko do dawnych, osiemnastowiecznych tradycji 
gatunku, ale także do pomysłów Hectora Berlioza (Symfonia „Harold w Italii” z solową 
partią altówki) czy też niektórych ustępów dzieł symfonicznych Gustava Mahlera 
(reprezentatywna jest tutaj zwłaszcza pierwsza część VII Symfonii z partią solową 
tenorowego sakshornu).

Dzieło, ukończone 9 czerwca 1932 roku w trakcie pobytu w Zakopanem, doczekało 
się prawykonania już cztery miesiące później w Poznaniu z udziałem swego twórcy 
(partia fortepianu) i Grzegorza Fitelberga, który poprowadził tamtejszą orkiestrę 
miejską. Publiczność zawsze przyjmowała IV Symfonię niezwykle gorąco, a miarą 
światowego sukcesu były liczne kolejne wykonania nie tylko w Polsce (Lwów, 
Warszawa), ale i w całej Europie (Kopenhaga, Bolonia, Moskwa, Zagrzeb, Bukareszt, 
Leningrad, Londyn, Paryż, Amsterdam, Haga, Sofia, Lyon, Sztokholm, Oslo, Bergen, 
Berlin, Rzym, Liège, Maastricht).

Ten do dzisiaj bodaj najpopularniejszy i  najchętniej grywany utwór Karola 
Szyma nowskiego pod względem stylistyki zdaje się być antytezą jego III Symfonii. 
O przystępności decyduje tutaj neoklasyczny kontur i nieomal mozartowska 
architektonika. Część pierwsza (Moderato. Tempo comodo), zbliżona do formy alle-
gra sonatowego, eksponuje dwa kontrastujące ze sobą tematy: pierwszy emanuje 
energią i optymizmem, drugi ma charakter liryczny. W części drugiej (Andante 
molto sostenuto) fortepian schodzi początkowo na dalszy plan: grane w dyskretnej 
dynamice pianissimo possibile sekstole, nasuwające skojarzenia akwatyczne, pełnią 
tutaj funkcję akompaniamentu towarzyszącego impresjonistycznym popisom solo-
wym fletu i skrzypiec, które wytwarzają atmosferę nieco mglistą i tajemniczą. Pod 
koniec powraca „wspomnienie” inicjalnego tematu części pierwszej. To oniryczne 
rozleniwienie zdecydowanie przerywa następująca attacca część trzecia (Allegro non 
troppo, ma agitato ed ansioso). Pełna ruchu i niepokoju, w swej budowie zbliżona jest 
do ronda. Sam kompozytor zdradził w jednym z listów do wybitnego muzykologa 
Zdzisława Jachimeckiego (8 listopada 1932 roku), że inspirowały go tutaj orgiastyczne 
rytmy oberka, w środkowym epizodzie włączył zaś „rodzaj mazurka (andantino)”. 
Całość podsumował błyskotliwą muzyczną pointą.

Omówienie programu
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Schmidt

Wraz z nastaniem epoki Ludwiga van Beethovena w symfonice zaczęły pojawiać 
się utwory, na których genezie i treści odcisnęły swe niezatarte piętno cierpienia ich 
twórców oraz wypływająca z tych ciężkich doświadczeń refleksja egzystencjalna. 
Należy do nich IV Symfonia C-dur Franza Schmidta, austriackiego kompozytora, 
dyrygenta, pianisty, wiolonczelisty i muzycznego pedagoga, którego silna osobowość 
mocno oddziaływała na życie muzyczne przedwojennego Wiednia. IV Symfonia 
przez wszystkich dotychczasowych komentatorów jego twórczości wpisywana 
jest jednoznacznie w kontekst biograficzny. Bezpośredni impuls do jej napisania 
miała dać bowiem rodzinna tragedia – 28 marca 1933 roku w wyniku komplikacji 
poporodowych zmarła jedyna córka kompozytora, Emma. Dzieło, ukończone późną 
jesienią (dokładnie  16 listopada 1933 roku), postrzegane jest jako rodzaj lamentacji, 
symfoniczny „tren” napisany przez pogrążonego w rozpaczy ojca. Sam Schmidt 
określił je mianem „requiem dla mojej córki”.

Długim cieniem na historii wykonań utworu położyła się jego dedykacja. Jej adre-
sat, notabene uczeń Schmidta, wybitny niemiecki dyrygent Oswald Kabasta, który 
poprowadził wiedeńskie prawykonanie dzieła 10 stycznia 1934 roku, w późniejszym 
czasie – podobnie jak wielu innych prominentnych muzyków, nawet tak wybitnych 
jak Richard Strauss czy Herbert von Karajan – stał się ulubieńcem hitlerowskiego 
reżimu. Kabaście, w przeciwieństwie do Karajana, nie dane było jednak przejść 
obronną ręką przez proces „oczyszczenia” i kontynuować kariery w czasach powojen-
nych. Po utracie stanowisk i swego dawnego znaczenia doznał załamania nerwowego 
i w roku 1946 popełnił samobójstwo, przedawkowując środki nasenne. Sam kompo-
zytor, choć być może nie bez podstaw oskarżany dzisiaj o narodowosocjalistyczne 
sympatie (na zamówienie nazistów zaczął tworzyć nieukończoną ostatecznie kantatę 
Deutsche Auferstehung), borykał się przez lata z problemami zdrowotnymi – umarł 
w lutym 1939 roku, nie dożywając koszmaru II wojny światowej. 

IV Symfonia to utwór monumentalny i głęboko poruszający swą tragiczną wymową. 
Utrzymany jest w retrospektywnej, neoromantycznej stylistyce, która w latach trzy-
dziestych XX wieku miała nadal wielu zagorzałych zwolenników (dotrwała zresztą 
także do naszych czasów, m.in. w postaci jednego z najbardziej żywotnych nurtów 
hollywoodzkiej muzyki filmowej). Schmidt dochowuje w swoim dziele wierności 
austriackim tradycjom symfonicznym, przede wszystkim osiągnięciom wiedeńskich 
kompozytorów XIX wieku i epoki fin de siècle’u. Zachowując akademickie rygory 
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Omówienie programu

formalne (tj. typową strukturę czteroczęściową), sięga zarazem do zdobyczy Richarda 
Wagnera i szkoły nowoniemieckiej: swoje tematy (tylko trzy – cóż za ekonomia 
środków!) rozwija zgodnie z zasadą „niekończącej się melodii”, poddaje je także 
wariacyjnym przekształceniom na wzór wagnerowskich leitmotivów.

Poszczególne części Symfonii następują po sobie w sposób ciągły. Wszystkie poja-
wiające się w utworze motywy melodyczne pochodzą od trzech wspomnianych 
tematów głównych. Część inicjalną (Allegro molto moderato) otwiera pierwszy z nich: 
to 23-taktowe, przesycone bezgranicznym pesymizmem solo trąbki (espressivo, dolce), 
które można z dużym prawdopodobieństwem zinterpretować jako „motyw śmierci”. 
W toku utworu powracał on będzie wielokrotnie w różnych wariacyjnych odmianach, 
odmalowywany różnymi kolorami orkiestrowej palety. Wraz z wejściem akompa-
niamentu słyszymy także – początkowo powtarzany jednostajnie pizzicato przez 
wiolonczele, chwilę później zaś jako miarowe uderzenia kotłów – „motyw losu” (który 
w części drugiej zmieni się w rytm marsza żałobnego). Dalej, w ustępie Passionato, 
tematowi pierwszemu przeciwstawiony zostaje nieco sentymentalny i ckliwy temat 
drugi, intonowany początkowo przez smyczki, w którym – jak się zdaje – zawarta 
została tęsknota za utraconą na zawsze ukochaną osobą (w akompaniamencie 
słyszymy harfę). W dalszym ciągu obydwa tematy podlegają przetworzeniu, gdyż 
mamy tu do czynienia z quasi-allegrem sonatowym, jednak ostateczna rekapitulacja 
materiału tematycznego zostaje „zawieszona” i nastąpi dopiero w części czwartej, 
w której powrót „motywu śmierci” dokona symbolicznego zamknięcia całości. 
Tymczasem początek części drugiej (Adagio), utrzymanej w urzekającej swą prostotą 
formie trzyczęściowej typu repryzowego (ABA’), wprowadza trzeci, ostatni temat 
główny, który intonują najpierw wiolonczele. Przepojony głębokim, szlachetnym 
liryzmem wyrażać ma zapewne ojcowską miłość. Środkowy ustęp części drugiej 
wprowadza, jak już wspomniano, rytm marsza żałobnego, który narasta, prowadząc 
do kulminacji. Część trzecia (Molto vivace) ma charakter żywego scherza, którego 
motyw inicjalny jest wariacyjnym przekształceniem tematu trzeciego. Kompozytor 
wprowadza tutaj na początku fugę (rozpoczynają ją smyczki, następnie do głosu 
dochodzą instrumenty dęte drewniane), w której kontrapunktem staje się po pew-
nym czasie temat pierwszy.

Niezwykle erudycyjny, a w zasadzie – nie bójmy się tego słowa – na wskroś aka-
demicki warsztat kompozytorski Schmidta, opierający się przede wszystkim na 
mistrzowskiej orkiestracji, biegłej znajomości kontrapunktu i techniki wariacyjnej, 
zdaje się być raczej kontynuacją symfonicznego monumentalizmu Antona Brucknera 
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niż nawiązaniem do nie mniej monumentalnej symfoniki Gustava Mahlera. Ten 
ostatni posługiwał się co prawda podobnym zestawem środków orkiestrowych, 
ale nie stronił przecież od ironii – jakże Schmidtowi obcej – oraz kontrastowania 
rejestrów wyrazowych, posuwając się np. do swobodnego łączenia stylu „wysokiego” 
z „niskim”, patosu z banałem, gry muzycznymi cytatami, czy nawet do świadomego 
eksperymentowania z muzycznym kiczem. Konserwatywne i retrospektywne dzieło 
Schmidta zachwyca przede wszystkim doskonałością warsztatu i powagą symfonicz-
nej narracji. Skrywa bolesną skargę, osobistą refleksję nad życiem i przemijaniem, 
a także odwieczne pytanie o to, czy miłość może zatryumfować nad śmiercią.

Short  
programme note
Grzegorz Zieziula

Today’s concert opens with Carl Maria von Weber’s overture to his famous opera 
Der Freischütz, which draws our attention to the birth of German musical romanti-
cism. Already in the music of the overture, the composer sought not only to depict 
the metaphysical clash between the forces of light and darkness in their fight for 
the soul of the main character, but also to highlight its folk colours, alluding thus to 
the environment in which the events portrayed in the libretto take place.

Karol Szymanowski’s final Symphony No. 4, Op. 60, which dates from 1932, is 
intended for piano and orchestra, which is why it was titled Sinfonia concertante. 
The work had its premiere on 9 October 1932 in Poznań, with its composer per-
forming the piano part and Grzegorz Fitelberg conducting the local municipal 
orchestra. The Fourth Symphony always enjoyed an extremely warm reception 
from audiences, and a measure of its worldwide success was its many subsequent 
performances not only in Poland (Lviv, Warsaw), but also throughout Europe 
(Copenhagen, Bologna, Moscow, Zagreb, Bucharest, Leningrad, London, Paris, 
Amsterdam, The Hague, Sofia, Lyon, Stockholm, Oslo, Bergen, Berlin, Rome, Liège, 
and Maastricht). This piece, which to this day is probably most popular and most 
played of Karol Szymanowski’s works, seems stylistically to be the antithesis of his 
Third Symphony. The accessibility here is determined by its neoclassical contours 
and almost Mozartian architectonics.
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Short programme note

Symphony No. 4 in C major by the Austrian composer, conductor, pianist, cellist and 
musical educator Franz Schmidt, whose strong personality exerted a great influ-
ence over the musical life of pre-war Vienna, is regarded by all commentators of his 
oeuvre to date as an unequivocally biographical work. This is because the immediate 
impulse for writing the symphony came from a family tragedy: on 28 March 1933, 
the composer’s only daughter Emma died as a result of postpartum complications. 
The work, completed in late autumn (16 November 1933) in Perchtoldsdorf near 
Vienna, is seen as a kind of lamentation, a symphonic “threnody” penned by a father 
in the depths of despair. Schmidt himself described it as a “requiem for my daughter”.
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Christoph 
König
dyrygent / conductor

Główny dyrygent i dyrektor muzyczny Solistes Européens, Luxembourg od 2010 roku, 
Christoph König, słynie z przejrzystości, elegancji i precyzji swoich interpretacji. 
We wrześniu 2023 roku rozpocznie trzyletnią kadencję jako główny dyrygent 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española.

W Ameryce Północnej występował z takimi orkiestrami, jak Los Angeles Philhar-
monic, Pittsburgh Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Rochester 
Philharmonic Orchestra, Houston Symphony, Baltimore Symphony Orchestra, 
Detroit Symphony Orchestra, New World Symphony, Seattle Symphony, New Jersey 
Symphony i Oregon Symphony. W Europie koncertował z City of Birmingham 
Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Netherlands Phil-
harmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Norwegian Radio Orchestra, 
Danish National Symphony Orchestra, Dresdner Philharmonie, BBC Philharmo-
nic, Stuttgarter Philharmoniker oraz BBC Scottish Symphony Orchestra, z którą 
odbył tournée po Chinach. Dyrygował także Melbourne Symphony Orchestra, West 
Australian Symphony Orchestra i Malaysian Philharmonic Orchestra.
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Christoph König dyrygował spektaklami w czołowych teatrach operowych świata, 
takich jak Opernhaus Zürich, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Staats-
oper Stuttgart oraz Teatro Real w Madrycie. Jego nagrania ukazały się m.in. pod 
szyldami wytwórni Hyperion, Chandos, Naxos, BBC Music, dB Productions, 
SEL Classics i BIS. Rejestracja kompletu symfonii Beethovena z Solistes Européens, 
Luxembourg dla Rubicon Classics (2020) zdobyła uznanie krytyków.

W latach 2009–2014 Christoph König był pierwszym dyrygentem gościnnym 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, z którą koncertował aktywnie 
w Europie i Brazylii. Od 2003 do 2006 roku sprawował funkcję głównego dyrygenta 
Malmö Symphony Orchestra oraz pierwszego dyrygenta gościnnego Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria.

Urodzony w Dreźnie, Christoph König śpiewał w słynnym Dresdner Kreuzchor. 
Studiował dyrygenturę, grę na fortepianie i śpiew w drezdeńskiej Hochschule 
für Musik. Naukę kontynuował na kursach mistrzowskich u Sergiu Celibidache 
i sir Colina Davisa, którego był później asystentem w Sächsische Staatskapelle 
Dresden w Semperoper.

Principal conductor and music director of the Solistes Européens, Luxembourg 
since 2010, Christoph König is celebrated for his clarity, precision, and elegance. 
In September 2023, he begins his three-year term as Chief Conductor of the Orquesta 
Sinfónica de Radio Televisión Española.

His guest engagements in North America include the Los Angeles Philharmonic, 
Pittsburgh Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Rochester Philhar-
monic Orchestra, Houston Symphony, Baltimore Symphony Orchestra, Detroit Sym-
phony Orchestra, New World Symphony, Seattle Symphony, New Jersey Symphony, 
and Oregon Symphony. In Europe, he has led the City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Netherlands Philharmonic 
Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Norwegian Radio Orchestra, Danish 
National Symphony Orchestra, Dresdner Philharmonie, BBC Philharmonic, Stutt-
garter Philharmoniker and BBC Scottish Symphony Orchestra, with whom he toured 
China. Christoph König has also conducted the Melbourne Symphony Orchestra, 
West Australian Symphony Orchestra and Malaysian Philharmonic Orchestra.
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The conductor has appeared at prestigious opera houses, including the Opernhaus 
Zürich, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Staatsoper Stuttgart, and 
Teatro Real in Madrid. He has recorded on Hyperion, Chandos, Naxos, BBC Music, 
dB Productions, SEL Classics, BIS, and others. His Rubicon Classics recording of 
the complete Beethoven symphonies with Solistes Européens, Luxembourg (2020) 
received critical acclaim.

From 2009 to 2014, Christoph König was Principal Conductor of the Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, touring the ensemble extensively in Europe 
and Brazil. In the years 2003–2006, he served as Principal Conductor of the Malmö 
Symphony Orchestra and Principal Guest Conductor of l’Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria.

Born in Dresden, Christoph König sang in the Dresdner Kreuzchor. He studied 
conducting, piano, and voice at the Hochschule für Musik Dresden and took master 
classes with Sergiu Celibidache and Sir Colin Davis, who later engaged him as his 
assistant at the Sächsische Staatskapelle at the Semperoper Dresden.

Lucas  
Debargue
fortepian / piano

„Niewiarygodny talent, wizja artystyczna i swoboda twórcza” Lucasa Debargue’a 
zostały odkryte podczas Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego 
w Moskwie (2015) i wyróżnione cenioną nagrodą Stowarzyszenia Moskiewskich 
Krytyków Muzycznych.

Artysta jest zapraszany do występów – solowych oraz z wiodącymi orkiestrami – 
w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata, takich jak Filharmonia 
Berlińska, amsterdamski Concertgebouw, wiedeński Konzerthaus, paryskie Théâtre 
des Champs-Elysées oraz Philharmonie de Paris, londyńskie Wigmore Hall i Royal 
Festival Hall, Alte Oper we Frankfurcie, Filharmonia Kolońska, Suntory Hall w Tokio, 
sale koncertowe w Pekinie, Szanghaju, Tajpej, Seulu, a także w legendarnym wnętrzu 
Wielkiej Sali Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, w Sali Kon-
certowej Teatru Maryjskiego w Petersburgu oraz w Carnegie Hall w Nowym Jorku.



Wykonawcy / Performers
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Lucas Debargue regularnie współpracuje z takimi dyrygentami, jak Andrzej Boreyko, 
Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Vladimir Jurowski, Tugan Sokhiev, Vladimir Spi-
vakov i Bertrand de Billy. W repertuarze kameralnym partnerują mu m.in. Gidon 
Kremer, Janine Jansen oraz Martin Fröst.

Droga artysty do sukcesu była wysoce niekonwencjonalna. Muzykę poważną odkrył 
jako dziesięciolatek. Swoją pasję i ciekawość muzyczną rozwijał poprzez rozma-
ite doświadczenia artystyczne i intelektualne, w tym dogłębne studia w zakresie 
literatury i filozofii. Bezkompromisowo wierny swoim ideałom, obdarzony olśnie-
wającą zdolnością komunikacji ze słuchaczami, Lucas Debargue czerpie inspiracje 
z literatury, malarstwa, filmu i jazzu, tworząc bardzo osobiste interpretacje staran-
nie dobranego repertuaru. Znaczną część czasu poświęca na komponowanie. Jest 
autorem ponad 20 utworów na fortepian solo i zespoły kameralne.

Pod szyldem Sony Classical ukazało się pięć albumów artysty z muzyką Domenica 
Scarlattiego, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, 
Fryderyka Chopina, Ferenca Liszta, Maurice’a Ravela, Nikołaja Medtnera i Karola 
Szymanowskiego. Jego najnowsza płyta Żal, nagrana z zespołem Kremerata Baltica 
i Gidonem Kremerem, ukazała się w sierpniu 2021 roku i jest poświęcona fascy-
nującemu, choć mało znanemu polskiemu kompozytorowi Miłoszowi Maginowi.
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“The incredible gift, artistic vision and creative freedom” of Lucas Debargue was 
revealed by his performances at the Tchaikovsky International Competition in 
Moscow in 2015 and distinguished with the coveted Prize of the Moscow Music 
Critics’ Association.

Today, Lucas Debargue is invited to play solo and with leading orchestras in the most 
prestigious venues of the world including Berliner Philharmonie, Concertgebouw 
Amsterdam, Konzerthaus Vienna, Théâtre des Champs-Elysées and Philharmonie 
de Paris, London’s Wigmore Hall and Royal Festival Hall, Alte Oper Frankfurt, 
Cologne Philharmonie, Suntory Hall Tokyo, the concert halls of Beijing, Shanghai, 
Taipei, Seoul, the legendary Grand Hall of Tchaikovsky Conservatory in Moscow, 
the Mariinsky Concert Hall in St Petersburg and Carnegie Hall in New York.

Lucas Debargue regularly collaborates with Andrzej Boreyko, Valery Gergiev, Mikhail 
Pletnev, Vladimir Jurowski, Tugan Sokhiev, Vladimir Spivakov and Bertrand de Billy. 
His chamber music partners include Gidon Kremer, Janine Jansen, and Martin Fröst.

The artist forged a highly unconventional path to success. Having discovered classical 
music at the age of 10, the future musician began to feed his passion and curiosity 
with diverse artistic and intellectual experiences, which included advanced studies of 
literature and philosophy. A performer of fierce integrity and dazzling communicative 
power, Lucas Debargue draws inspiration for his playing from literature, painting, 
cinema, jazz, and develops very personal interpretation of a carefully selected rep-
ertoire. He devotes a large part of his time to composition and has already created 
over twenty works for piano solo and chamber ensembles.

Sony Classical has released five of his albums with music of Domenico Scarlatti, 
Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Fryderyk Chopin, 
Ferenc  Liszt, Maurice Ravel, Nikolai Medtner and Karol Szymanowski. In 2021, Sony 
released a new CD entirely dedicated to the Polish composer Miłosz Magin: Żal – 
a true discovery of a fascinating yet unknown composer recorded with Kremerata 
Baltica and Gidon Kremer.



Kalendarz koncertowy  
Calendar

22.01
niedziela / Sala Koncertowa
Sunday / Concert Hall

11:00 / 11 a.m.
dzieci młodsze (3–6 lat) /  
younger children (aged 3 to 6)
abonament / subscription Dm1

14:00 / 2 p.m.
dzieci starsze (7–12 lat) /  
older children (aged 7 to 12)
abonament / subscription Ds1

Poranny i Popołudniowy Koncert  
dla Dzieci / Morning and Afternoon  
Concert for Children 

Śladami polskich zamków    
W plecaku FeNka… mapa /
On the Trail of Polish Castles
In FeNek’s backpack… a map

Adrianna Furmanik-Celejewska – 
prowadzenie / host

24.01
wtorek / 19:00 / Sala Kameralna  
Tuesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall

Scena Muzyki Polskiej /  
The Polish Music Scene

Marta Gidaszewska – skrzypce / violin
Robert Łaguniak – skrzypce / violin
Marcin Koziak – fortepian / piano

Tansman, Palester, Bacewicz, 
Moszkowski

27.01
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

O czym gramy? /  
What Are We Playing About?
Andrzej Sułek – wprowadzenie  
do koncertu / Pre-Concert Talk 
Andrzej Boreyko – gość specjalny / 
special guest

27.01
piątek / 19:30 / Sala Koncertowa  
Friday / 7.30 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription A1, Z1

28.01
sobota / 18:00 / Sala Koncertowa  
Saturday / 6 p.m. / Concert Hall
abonament / subscription A2, Z2

110. rocznica urodzin Witolda  
Lutosławskiego / 110th Anniversary  
of the Birth of Witold Lutosławski

Orkiestra i Chór  
Filharmonii Narodowej /
Warsaw Philharmonic  
Orchestra and Choir
Andrzej Boreyko – dyrygent /  
conductor
Julia Fischer – skrzypce / violin
Bartosz Michałowski –  
dyrektor chóru / choir director

Karłowicz, Lutosławski, Ravel



O czym gramy?
Cykl wprowadzeń 
do koncertów

Serdecznie zapraszamy melomanów przed 
piątkowymi koncertami symfonicznymi 
o godz. 18:30 na wprowadzenia omawia-
jące dzieła wykonywane danego wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy 
muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w przystępny 
dla każdego sposób opowiadają o utworach 
wykonywanych podczas wieczornego kon-
certu. Swoją wypowiedź ilustrują wybra-
nymi przez siebie fragmentami nagrań 
i prezentacjami na ekranie. Dzięki temu 
uczestnicy spotkań mogą w czasie kon-
certu słuchać dzieł muzycznych z większą 
wiedzą i świadomością ich przebiegu.

Wprowadzenia odbywają się w Sali Kame-
ralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są 
otwarte dla posiadaczy biletów i abona-
mentów na dany koncert (lub jego sobot-
nie powtórzenie) oraz dla członków Klubu 
Przyjaciół Filharmonii.

We encourage all music lovers to attend 
our special lectures at 6.30 p.m. before each 
Friday symphony concert, in which they 
will be able to learn more about the works 
that are to be performed on that particular 
evening.

These meetings are organised by out-
stand ing Polish musicologists, popular 
journalists and music critics, who provide 
fascinating details about, and insights into, 
the works planned for the upcoming con-
certs. They illustrate their lectures with 
selected fragments of recordings. This pro-
vides audiences with more knowledge and 
awareness of the process behind the music 
they will later hear during the  perfor-
mances themselves.

The lectures are held in the Chamber Music 
Hall (entrance from ul. Sienkiewicza) and 
are free for holders of tickets and sub-
scriptions for those particular concerts 
covered by the lectures (or tickets to their 
Saturday reprise), as well as for members 
of the Friends of the Warsaw Philharmo-
nic Club. Please note that the lectures are 
delivered in Polish.

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks



Dziennikarka muzyczna i komentatorka 
w  Pro gramie 2 Polskiego Radia i Polskim 
Radiu Chopin. Autorka wielu radiowych 
audycji (m.in.  „Chopin osobisty”). Prowadzi 
transmisje i  relacje z wydarzeń muzycznych 
w Polsce i na świecie. Komentuje m.in. Kon-
kurs Chopinowski, Festiwal Chopinowski 
w Dusznikach-Zdroju, Festiwal „Chopin i jego 
Europa”, Festiwal Chopinowski w  Nohant. 
Publikuje na łamach „Ruchu Mu zycznego”, 
„Chopin in the World”, „Beethoven Magazine”, 
„Muzyka w Mieście”. Laureatka Złotego Mikro-
fonu Polskiego Radia (2019). 

A music journalist and commentator associ-
ated with Polish Radio Channel 2 and Polish 
Radio Chopin. She has created and presented 
numerous radio programmes (“Personal Chopin”, 
among others) and has hosted programmes 
broadcasting musical events both in Poland 
and around the world. She has worked as a com-
mentator for, among others, the Chopin Compe-
tition, the Chopin Festival in Duszniki -Zdrój, 
the Chopin and his Europe Festival, the Chopin 
Festival in Nohant. She has had articles published 
in Ruch Muzyczny, Chopin in the World, Beethoven 
Magazine, and Muzyka w Mieście. The winner of 
Polish Radio’s Golden Microphone award (2019).

20.01.2023 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Róża Światczyńska

Dziennikarz muzyczny i  menedżer kultury. 
Szef Redakcji Muzycznej Programu 2 Polskiego 
Radia. Z  wykształcenia pianista, absolwent 
zarządzania w mediach i dyplomacji publicznej. 
W tej ostatniej dziedzinie interesuje się zwłasz-
cza kulturą jako czynnikiem i narzędziem budo-
wania „soft power”. Autor audycji radiowych 
i recenzji muzycznych. W Programie 2 Polskiego 
Radia prowadzi m.in. autorski cykl „Fortepiani-
ści” oraz szereg programów muzycznych.

Music journalist and cultural manager. Head 
of Music Editing at Polish Radio Channel 2. 
A trained pianist, he graduated in media man-
agement and public diplomacy. In  the  latter 
domain, he is interested particularly in cul-
ture as an element and tool for creating ‘soft 
power’. Author of radio programmes and music 
reviews, on Channel 2 he presents, among other 
things, a series on pianists and a number of 
other music programmes.

27.01.2023
piątek / 18:30 / Sala Kameralna  
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Gość specjalny / Special guest
Andrzej Boreyko
Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Andrzej Sułek



Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej 
tworzą melomani-darczyńcy, których łączy 
troska o los Filharmonii Narodowej. Dzięki 
zgromadzonym środkom finansowym 
Klubu w ubiegłych sezonach zakupione 
zostały m.in. wysokiej klasy instrumenty 
dla Orkiestry Filharmonii Narodowej.

Przywileje członków Klubu
Członkowie Klubu, w zależności od posia-
danej karty, korzystają z wielu przywilejów, 
do których należą m.in. możliwość uczest-
niczenia w czwartkowych próbach Orkie-
stry Filharmonii Narodowej, otrzymywanie 
bezpłatnej książki programowej, progra-
mów koncertowych i innych wydawnictw 
Filharmonii.

Ponadto do dyspozycji członków Klubu 
oddajemy specjalną pulę biletów, możliwą 
do wykupienia:

 do dnia poprzedzającego koncert 
 (karty Złota i Platynowa), 

 do 15 dni przed koncertem
 (Karta Srebrna),

 do 30 dni przed koncertem 
 (Karta Brązowa).

Każdy członek Klubu uprawniony jest do 
zakupu dwóch biletów z wymienionej puli, 
a posiadacze Karty Platynowej – sześciu 
biletów. Pełną listę przywilejów zawiera 
regulamin Klubu (filharmonia.pl).

The Club brings together music lovers 
and benefactors, united by a common inter-
est: the  present and future welfare of 
the  Warsaw Philharmonic. Thanks to 
the funds raised by the Club, in recent 
seasons we have purchased high quality 
instruments for the Orchestra.

Club Member Privileges
Depending on the type of card they hold, 
Club Members enjoy a number of privi-
leges: they are entitled to attend Thursday 
rehearsals of the Warsaw Philharmonic 
Orchestra, they receive the Programme 
Book, concert programme notes and other 
publications of the Warsaw Philharmonic 
free of charge.

In addition, Club Members have access 
to a special pool of tickets that can be pur-
chased:

 not later than one day before a concert 
 (Gold and Platinum Cards) 

 not later than 15 days before a concert 
 (Silver Card)

 not later than 30 days before a concert 
 (Bronze Card)

Every Club Member is entitled to purchase 
two tickets from this pool, and Platinum 
Card holders – six tickets. For a complete 
list of privileges, see Club terms and con-
ditions on our website: filharmonia.pl.



Rodzaje wpłat członkowskich:
 Złota Karta Firmowa 

 (dla osób prawnych) – od 5000 zł
 Platynowa Karta – od 3000 zł
 Złota Karta – od 1000 zł
 Srebrna Karta – od 500 zł
 Brązowa Karta – od 100 zł

Dołącz do Klubu! 
Osoby zainteresowane przystąpieniem do 
Klubu Przyjaciół zachęcamy do kontaktu 
z Działem Promocji Filharmonii Narodowej: 
klub@filharmonia.pl   /   tel. 22 55 17 121

Types of donations / cards:
 Gold Corporate Card 

 (for companies) – from PLN 5000 
 Platinum Card – from PLN 3000
 Gold Card – from PLN 1000
 Silver Card – from PLN 500
 Bronze Card – from PLN 100

Join the Club! 
If you are interested in being a member of 
the Friends of the Warsaw Philharmonic 
Club, please contact our PR Department: 
klub@filharmonia.pl

Platynowa Karta / Platinum Card 

Ewa i Dominik Falkowscy
Kazimierz Kłosiński
Jerzy Kolanowski
Alicja i Grzegorz W. Kołodko
Anna Lemańska
Krzysztof Dariusz Mikołajczyk
Beata Dronzikowska-Zając  
i Dariusz Zając

Złota Karta / Gold Card

Ewa Bednarkiewicz 
Marek Czecharowski
Barbara Furtak
Krystyna i Jerzy Górczyńscy
Anna i Krzysztof Hagemejerowie
Łukasz Hejmej
Anna Janczewska-Radwan
Jacek Krankowski
Piotr Kuczyński
Małgorzata Łozińska
Małgorzata i Paweł Scheinerowie
Barbara Seumel-Janecka
Krystyna Sokołowska

Grzegorz Sokołowski
Maciej Marian Sokołowski
Elżbieta Sokół-Kobielska
Małgorzata Szutkowska

Srebrna Karta / Silver Card

Gracjana Cichowska
Radosław Guzanowski
Marek L. Kasprzyk
Jolanta Last
Barbara Pająk
Dorota i Przemysław Plecińscy

Brązowa Karta / Bronze Card

Bożena Bahdaj
Elżbieta Kapuścińska-Krupka
Krzysztof Lechnicki
Halina Pilecka
Danuta Solak
Eugeniusz Szustow
Eligiusz Wojciechowski

Członkowie Klubu w sezonie artystycznym 2022/2023:
Club Members in the 2022/2023 Concert Season:
stan na 17 stycznia 2023 / as of 17 January 2023
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27/28.01
110. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego /  
110th Anniversary of the Birth of Witold Lutosławski

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra and Choir
Andrzej Boreyko – dyrygent / conductor 
Julia Fischer – skrzypce / violin
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru / choir director

Karłowicz, Lutosławski, Ravel

 

w przyszłym tygodniu…
next week…
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