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CD 1   PNCD 1631 KAROL SZYMANOWSKI (1882 – 1937)

1   Uwertura koncertowa E-dur / Concert Overture in E major, Op. 12 (1904 – 1905)  11:28

2    III Symfonia „Pieśń o nocy” na tenor (lub sopran) solo, chór mieszany i orkiestrę  24:28  
do słów Mewlany Dżalaluddin Rumiego (Persja, XIII w.) / Symphony No. 3  
„Song of the Night” for tenor (or soprano) solo, choir and orchestra,  
text by Mewlana Dżalaluddin Rumi (Persia, 13th cent.), Op. 27 (1914)    

Harnasie, balet – pantomima w 3-ch obrazach na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę 
do scenariusza kompozytora i Jerzego Mieczysława Rytarda / The Highland Robbers,  
ballet – pantomime in 3 scenes for tenor solo, mixed choir and orchestra,  
to the scenario by the composer and Jerzy Mieczysław Rytard, Op. 55 (1923 - 1931)    [36:08]

3    OBRAZ I – Hala / Scene No. 1 – On the mountain pasture    16:31 
 
Redyk / Driving the sheep      
Scena mimiczna / Mimic scene      
Marsz zbójnicki / The Robber’s march     
Scena mimiczna / Mimic scene       
Taniec zbójnicki / The Robber’s dance     

4    OBRAZ II / Scene No. 2       16:46

Wesele / The wedding      
Cepiny / Capping of the bride
Pieśń Siuhajów / The song of Sihaje (young mountaineers)
Taniec góralski / Dance of mountaineers    
Wejście Harnasiów – Taniec / Entrance and dance of the Harnasie 
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5    OBRAZ III – Hala / Scene No. 3 - In the high mountains    2:41
 
                    TT  72:08

Stefania Woytowicz – sopran / soprano (2)
Kazimierz Pustelak – tenor (3-5)
Chór Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic Choir (2)
Roman Kuklewicz – kierownictwo chóru / choirmaster (2)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej / Warsaw National Philharmonic Orchestra
Nagrano / Recorded: [1] 1980; [2] 1962; [3-5] 1975, Warszawa / Warsaw

CD 2   PNCD 1632 MIECZYSŁAW KARŁOWICZ (1876 – 1909)

Odwieczne pieśni – poemat symfoniczny / Eternal Songs – symphonic poem, Op. 10 (1906)
1   Pieśń o wiekuistej tęsknocie / Song of Everlasting Longing      8:11
2   Pieśń o śmierci / Song of Love and Death       9:12
3   Pieśń o wszechbycie / Song of Eternal Being       4:25
 
4    Stanisław i Anna Oświecimowie – poemat symfoniczny / Stanisław  

and Anna Oświecimowie – symphonic poem, Op. 12 (1907)    18:49  
Koncert A-dur na skrzypce i orkiestrę / Violin Concerto in A major, Op. 8 (1902)    

 
5   Allegro moderato                 14:08
6   Romanza. Andante         9:09
7   Finale. Vivace assai         7:17

                         TT  71:34
WANDA WIŁKOMIRSKA – skrzypce / violin (5-7)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej / Warsaw National Philharmonic Orchestra
Nagrano / Recorded: [1-4] 1953; [5-7] 1962, Warszawa / Warsaw
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5    OBRAZ III – Hala / Scene No. 3 - In the high mountains    2:41
 
                    TT  72:08

Stefania Woytowicz – sopran / soprano (2)
Kazimierz Pustelak – tenor (3-5)
Chór Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic Choir (2)
Roman Kuklewicz – kierownictwo chóru / choirmaster (2)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej / Warsaw National Philharmonic Orchestra
Nagrano / Recorded: [1] 1980; [2] 1962; [3-5] 1975, Warszawa / Warsaw

CD 3   PNCD 1633 

ANdRZej PANUFNIK (1914 – 1991)

1   Uwertura tragiczna / Tragic Overture (1942)     7:09  

GRAŻYNA BACEWICZ (1909 – 1969)

Koncert na orkiestrę / Concerto for Orchestra (1962)
2   Allegro        3:58
3   Largo        5:42
4   Vivo        4:41
5   Allegro non troppo       5:40
 
Musica sinfonica in tre movimenti (1965)
6   Testi        2:19 
7   Dialogo        7:50
8   Gioco        5:29

WOjCIeCH KILAR (1932 –  2013)

9   Kościelec 1909 / The Mount Kościelec 1909 (1976)    17:27
10  Krzesany (1974)       16:09    

                        TT 76:58

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej / Warsaw National Philharmonic Orchestra
Nagrano / Recorded: [1] 1953; [2-8] 1965; [9] 1977; [10] 1976, Warszawa / Warsaw
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CD 4   PNCD 1634 

ANATOLIj LAdOW (1855 – 1914)

1   Zaczarowane jezioro / The Enchanted Lake (1909)       6:41

MOdeST MUSORGSKI (1839 – 1881)

2   Hopak z op. „Jarmark soroczyński” / Hopak from op. Sorochintsy Fair (1874 – 80)   3 :05 
 
3    Noc na Łysej Górze z op. „Chowańszczyzna” /  

A Night on the Bare Mountain from op. Khovanshchina (1860 / 1886)   10:00

PIOTR CZAjKOWSKI / PYOTR TCHAIKOVSKY (1840 – 1893)

V Symfonia e-moll / Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 (1888)  
4   Andante – Scherzo (Allegro con anima)     14:19
5   Andante cantabile con alcuna licenza – Non Allegro (Andante Maestoso con piano)   12:24
6   Valse: Allegro moderato        5:53
7    Finale: Andante maestoso – Non Allegro – Presto molto furioso  

– Molto assai e molto maestoso – Allegro vivace        12:13 

                          TT 65:01
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach 
/ Polish Radio National Symphony Orchestra in Katowice

Nagrano / Recorded: 1956, Katowice
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CD 5   PNCD 1635 

ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)

Koncert fortepianowy a-moll / Piano Concerto in A major, Op. 54 (1841– 45)
1   Allegro affetuoso       14:45 
2   Intermezzo. Andantino grazioso – attacca:       5:18
3   Allegro vivace       16:10

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)

II Koncert fortepianowy B-dur / Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 83 (1881)
4   Allegro non troppo       16:10 
5   Allegro appassionato         8:29
6   Andante        12:05
7   Allegretto grazioso         9:05
 
                      TT  76:48

ARTURO BENEDETTI-MICHELANGELI – fortepian / piano (1-3)
ARTUR RUBINSTEIN – fortepian / piano (4-7)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej / Warsaw National Philharmonic Orchestra
Nagrano / Recorded: [1-3] 1955 live; [4-7] 1960 live, Warszawa / Warsaw
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Tak dyryguje rowicki

Fraza skrzypiec płynie, jakby aktor wypowiadał 
jakieś zdanie na scenie. Jakby jej oddechy, wahania, 
ściszenia rodziły się w tej chwili, jakby nie były wcze-
śniej wystudiowane w domu i na próbach. Tak dyry-
guje Rowicki. Ale czy tylko dlatego po jego koncertach  
w Warszawie, Wiedniu czy Madrycie ludziom błyszczą 
oczy? Czy na jego koncertach w różnych stronach 
świata słuchacze klaszczą tak głośno i spontanicznie 
dlatego, że zrozumieli jakąś prawdę, którą chce im 
przekazać, czy tylko poddają się sile przekonania,  
z jaką grają orkiestry pod jego ręką.

Do młodej damy w sukni jak z obrazu Klimta na-
chyla się Wiedeńczyk z półprzymkniętymi oczami. 
Co szepcze jej do ucha, gdy Rowicki uciął brzmienie 
akordu gestem, jakby gasił płomyk świecy? Jakiś Hisz-
pan oklaskuje go, jakby składał dłonie do modlitwy 
ruchem podpatrzonym u El Greca. Lekarz z Kolonii 
woła z emfazą:

- Och, Rhowycki! Ach, Rhowycki! On mi zdjął 
klapy z uszu.

Może wiedzą, może tylko wyczuwają instynk-
townie, że stykają się z osobowością, która jest pro-
duktem swojej epoki, a jednocześnie modeluje gust 
epoki. Jego międzynarodowy start artystyczny zbiegł 
się z narodzinami wielkiej awangardy muzycznej, 
odrzucaniem dogmatów estetycznych, epoki przekory 
i prowokacji, epoki, dla której bardziej pociągający 
był intrygujący smak niż sens brzmienia, epoki zafa-
scynowanej wyzwolonym kolorem brzmienia. Gdy 
kompozytorzy szukali ekspresji koloru, badali jej siłę 
i charakter, poddawali eksperymentom, Rowicki za-
czął odkrywać ją w dziełach klasyków, podkreślać jej 
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znaczenie. Wsłuchiwać się w to, czego nikt jeszcze 
w partyturze nie usłyszał. Wydobywać na pierwszy 
plan kolor, który dotąd był tylko komponentem 
brzmienia albo głos, instrument, który, wydawało się 
dotąd, powinien służyć tylko do wypełnienia akordu.  
A ile nieznanych odcieni wyrazu potrafił nawarstwić 
przez odpowiedni dobór tempa w połączeniu z od-
powiednim rodzajem dźwięku, ściszeniem jednego 
instrumentu, nagłośnieniem innego. Charakter tego 
czy innego epizodu w utworze, zdawałoby się tak 
dobrze znany, prosty i jasny, stawał się złożony i za-
gadkowy, jak nieokreślone klimaty, którymi intrygował 
teatr, film, literatura.

Rowicki osadza swoje interpretacje w nastrojach 
dzisiejszej rzeczywistości artystycznej, ale daleko od 
kartezjańskiego stosunku do tradycji, który nakazuje 
szukać prawdy bez żadnych uprzednich założeń. Gdy 
jednak tradycja wymagała, by muzykę niemiecką grać 
ciężko i bez polotu, pytał o listy uwierzytelniające 
te zasadę:

- Dlaczego pasaż czy gamę w symfonii Brahmsa 
powinno się grać jak ćwiczenie?

Symfonie Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego 
mogą zabrzmieć pod jego ręką tu i tam zaskaku-
jąco, ale nie sprawiają wrażenia eksperymentu, 
jak inscenizacje Moliera albo Szekspira powstałe  
w umysłach Bergmana czy Chéreau. Jego odświe-
żanie tradycyjnych kanonów interpretacji ma więcej 
z rytuału tajemniczej religii niż kuszenia słuchacza 
paradoksami w stylu Wilde’a, że tylko rzecz święta 
godna jest dotknięcia. Tu żąda od instrumentu krzy-
ku, tam – szeptu, wydłuży jakiś dźwięk, zatrzyma 
oddech, przyspieszy albo zwolni puls, tu wzburzy 
frazę, tam ją uspokoi, inaczej rozłoży akcenty. 

Największe sukcesy odnosi tam, gdzie publiczność 
ma duży zasób doświadczeń w słuchaniu symfonii 
Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego. Gdzie słu-
chacz zna tradycje i szablony interpretacji, ale nie 
jest ślepo przywiązany do nich i przeżywa dreszcz, 
gdy ktoś potrafi olśnić go błyskiem nowej, nieznanej 
prawdy w brzmieniu wysłużonych arcydzieł. Tam, 
gdzie publiczność odczuwa przesyt dogmatów es-
tetycznych, gdzie do Sali koncertowej przychodzi 
słuchacz, którego niełatwo porwać, ale który tęskni 
za kimś, kto potrafiłby zaszczepić mu siłę przeko-
nania. Rowicki jest właśnie tym, na kogo czeka. 

Ale on będzie zawiedziony, nawet wściekły, gdy 
publiczność nie zauważy jego odkryć w partyturze 
utworu, gdy nie przywiązuje do nich wagi, nie ma 
pewności, czy jest w nich błysk światła, czy tylko 
wielkie kuszenie. Albo gdy zbytnie przywiązanie do 
tradycyjnych modeli interpretacji nie pozwala słu-
chaczowi zaakceptować jego propozycji . Gdy styka 
się ze słuchaczem nieświadomym rzeczy, albo gdy 
nazbyt wyostrzona świadomość jest obciążeniem, 
którego meloman, czy muzyk nie potrafi się pozbyć. 

Nikt nie potrafi tak wyrazić ekstazy i dzikości Har-
nasi Szymanowskiego. Kto jeszcze umie tak oddać 
jaskrawość kolorów Pietruszki Strawińskiego? Być 
wielkim, szalonym ekspresjonistą batuty, a za chwilę 
dyrygować z przenikliwą trzeźwością umysłu? Tu 
osiągnąć wyjątkową przezroczystość brzmienia, tam 
tajemniczą magmę dźwiękową?

Kiedy olśnił Warszawę nową interpretacją Harnasi, 
wydawało się, że odezwały się tam nowe instrumen-
ty perkusyjne, które podkreśliły surowość kolorytu  
i orgiastyczny charakter utworu. Nie, to tylko sekret 
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proporcji brzmienia, tempa i podziałów rytmicznych. 
Gdy zachwyceni słuchacze przychodzili z pytaniem 
czy przeinstrumentował partyturę, albo czy coś tam 
dodał – może jakieś nuty, może jakieś instrumen-
ty – Rowicki uśmiechał się zagadkowo i promieniał 
triumfem:

- Nie dodałem ani nie zmieniłem żadnej nuty, 
żadnego instrumentu. Zrealizowałem tylko to, co 
jest w partyturze. 

Rowicki pragnie przybliżyć brzmienie wielkiej mu-
zyki do naszych czasów i chce, żeby jego audytorium 
o tym wiedziało. Ale niech wybaczy słuchaczowi, 
który o tym nie wie, nie stara się zrozumieć, albo 
nie potrafi tego ocenić. Wystarczy, że jest przejęty 
i wstrząśnięty, kiedy on dyryguje. Kiedy w symfo-
niach Szostakowicza i Mahlera błąkają się nastroje 
pokrewne prozie Kafki, filmom Bergmana i Anto-
nioniego, Gurrelieder Schönberga tchną febryczną 
namiętnością, nad III Symfonią Szymanowskiego 
unosi się młodopolski czad , gdy crescenda w sym-
foniach Czajkowskiego są bardziej drapieżne niż 
melodramatyczne, gdy orkiestra potrafi wykrzesać 
ogień z hymnu narodowego, gdy w Mazurze ze 
„Strasznego Dworu” odzywa się sarmacka fantazja, 
gdy w ostatnich latach brzmienie orkiestry na  jego 
koncertach zyskuje jakąś perspektywiczną głębię  
i czasem zasnuwa je refleksyjny cień.       

Janusz Ekiert

Tekst zamieszczony w książce programowej koncertów Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją 
Witolda Rowickiego w dniach 12, 13, 14 stycznia 1989 roku 
z okazji 75. rocznicy urodzin Artysty.

The way rowicki conducTs

The phrase of the violins flows as if an actor were 
delivering his lines on stage, as if the phrase’s breaths, 
hesitations, the moments it becomes quieter were 
being born at this very moment, as if they have not 
been practised at home and at rehearsals.  This is 
how Rowicki conducts.  But is it the only reason why, 
after his concerts in Warsaw, Vienna or Madrid, the 
listeners’ eyes glow with excitement?   Do his audiences 
across the globe applaud loudly and spontaneously 
because they understand some truth he wants to 
get across or do they simply succumb to the sheer 
force of persuasion with which orchestras under his 
direction play?

A Viennese man with his eyes half-closed holds 
his mouth close to a young lady’s ear.  She is wearing 
a dress like you see in Klimt’s paintings.  What is he 
whispering into her ear after Rowicki ended the sound 
of a chord with a flick of his hand, just like one puts 
out a candle flame?  A Spaniard is clapping.  His hands 
are held together as if in a prayer, in the way he had 
seen it in an El Greco painting.  A doctor in Cologne 
shouts emphatically, ‘Oh Rhovitzky! Rhovitzky! He’s 
removed flaps from my ears.’

Perhaps they know or feel instinctively that they 
have just met a personality who is a product of his 
times but who also shapes his era’s taste.  Rowicki 
embarked on an international career when a great 
musical avant-garde was born, when aesthetic dogmas 
were rejected.  It was a time of being nonconformist 
and provocative, a time when an intriguing taste rather 
than the sense of the sound was more attractive, time 
of fascination with the liberated sound colour.  When 
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composers searched for colour expression, explored its 
force and character and experimented with it, Rowicki 
discovered it in the works of classical composers 
and showed its significance.  He managed to hear 
things in the score no one had heard before him.  He 
brought out the colour as the most important element.  
Previously, colour had been a mere component of 
sound.  He also gave prominence to the voice, the 
instrument, which had been believed to merely provide 
all notes in a chord.  He knew how to bring out many 
previously unknown shades of expression with an 
appropriate choice of tempo which he combined with 
a suitable sound, keeping one instrument quieter and 
letting another sound more loudly.  The character of 
an episode in a composition, which seemed to be 
well-known, simple and clear, became complex and 
mysterious, like the not-clearly-defined climates that 
we find so intriguing in the theatre, film and literature.

Rowicki sets his interpretations in the moods of 
today’s artistic reality but he does not stick to the 
Cartesian attitude to tradition which has one search for 
truth without making any previous assumptions.  Yet, 
when tradition required that German music be played 
slowly and in an uninspired manner, he asked for the 
‘letters of credence’ attesting to this requirement: ‘Why 
should a passage or a scale in a Brahms symphony be 
played in the way you play an exercise?’

Under his direction the symphonies by Beethoven, 
Brahms or Tchaikovsky may sound a bit surprising 
here and there but they do not appear experimental, 
unlike the productions of Molier’s or Shakespeare’s 
plays conceived in Bergman’s or Chéreau’s minds.  
The way Rowicki refreshes the traditional canons of 
interpretation resembles some mysterious religion 

ritual rather than tempting the listener with Wilde-
style paradoxes which make us believe that it is only 
the sacred things that are worth touching.  At one 
point Rowicki has an instrument shout, at another 
he has it whisper; he prolongs a note, holds a breath, 
accelerates or slows down the pulse; he agitates  
a phrase here and calms it there, he rearranges the 
accents.

Witold Rowicki is at his most successful where 
the audience has great experience of listening to the 
symphonies of Beethoven, Brahms and Tchaikovsky, 
where the listener is fully aware of the interpretation 
traditions and templates but does not slavishly stick to 
them and is thrilled every time someone dazzles them 
with a flash of a new, unknown truth contained in the 
sound of frequently performed masterpieces.  When 
the audience has enough of aesthetic dogmas, when 
the concert hall is filled with listeners who will not be 
easily carried away but are waiting for someone who 
can inspire them with a force of persuasion, Rowicki 
is their man.

However, he will be disappointed, even furious 
when the audience fails to notice the discoveries he 
has made in the score, when the listeners remain 
indifferent to them or are not sure whether there 
is a flash of light in them or just great temptation.  
Or when the listeners’ excessive attachment to the 
traditional models of interpretation prevents them 
from accepting his propositions.  Or when the listeners 
he performs for are unaware of these things or when 
a music lover’s or a musician’s awareness is too acute 
and becomes a burden they find impossible to cast off.

No one can express as well as he the ecstasy and 
wildness of Szymanowski’s Harnasie.  Who else can 
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bring out the brightness of the colours in Stravinsky’s 
Petrushka the way he does it?  Who can be a great, 
crazy expressionist with his baton at one moment and 
a coolheaded maestro at another?  Who can achieve a 
remarkably clear sound here and a mysterious ‘sound 
magma’ there?

He dazzled his Warsaw audiences with a new 
interpretation of Harnasie and the listeners thought 
they heard some new percussion instruments 
there, whose sound emphasised the severe quality 
of the colours and the orgiastic character of the 
work.  No, this effect was achieved thanks to the 
proportion between the sound, the tempo and the 
rhythmic divisions. This was Rowicki’s secret.  When 
delighted listeners were asking him whether he had 
altered the score or perhaps had added some notes 
or instruments, Rowicki would smile enigmatically, 
radiating inner triumph.  ‘I have not added or changed 
a single note, a single instrument.  I have merely 
realised everything that is in the score.’

Rowicki wants to bring the sound of great music 
closer to our times and he wants his audiences to 
know this.  Yet he should forgive listeners for not 
realising it, for not trying to understand or for failing to 
appreciate it.  It is enough that his way of conducting 
the orchestra leaves the listener moved and shocked.  
This happens when under his baton Shostakovich’s and 
Mahler’s symphonies display moods similar to those 
found in Kafka’s novels and in the films by Bergman 
and Antonioni.  When Schönberg’s Gurrelieder breathe 
feverish passions; when over Szymanowski’s Third 
Symphony hangs the peculiar intoxicating spirit of 
the Young Poland artistic period.  When the crescendos 
in Tchaikovsky’s symphonies are aggressive rather than 

melodramatic; when the orchestra brings out the fire in 
the national anthem, when the Mazur in Moniuszko’s 
The Haunted Manor displays Polish panache.  Finally, 
when the orchestra’s sound in concerts under 
Rowicki’s direction gains a perspective depth, and  
a reflective shadow is cast over it, the qualities we have 
witnessed in recent years.

Janusz Ekiert

This text was included in the programme book of the National 
Philharmonic Symphony Orchestra’s concerts under Rowicki’s 
direction on 12, 13 and 14 January 1989 marking the 75th 
anniversary of the Maestro’s birth.

English translation: Jerzy Ossowski
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wiToLd rowicki – jeden z najbar-
dziej znanych i cenionych w świecie polskich dyry-
gentów – urodził się 26 lutego 1914 roku w Tagan-
rogu. Studia muzyczne w zakresie gry na skrzypcach 
i teorii muzyki ukończył w 1938 roku w Konserwa-
torium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Po 
otrzymaniu dyplomu został profesorem w klasie 
skrzypiec tej uczelni, wiele występował jako solista 
i kameralista, a także muzyk orkiestrowy. Jeszcze  
w czasie studiów w Krakowie (1932) debiutował 
jako dyrygent. Jego działalność koncertową prze-
rwała II wojna światowa. W czasie wojny i okupacji 
hitlerowskiej Artysta poświęcał się studiom dyry-
genckim i kompozytorskim, był również altowiolistą  
w orkiestrze Generalnego Gubernatorstwa. 

Po wyzwoleniu, w marcu 1945 roku, organizował 
w Katowicach Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia 
– dzisiejszą NOSPR. W 1950 został oddelegowany do 
Warszawy, gdzie stworzył Orkiestrę Symfoniczną Fil-
harmonii Warszawskiej, w 1955 roku przemianowa-
ną na Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej. 
Z zespołem tym związany był (z 3-letnią przerwą  
w latach 1955–1958) do 30 czerwca 1977 roku. Pod 
jego batutą orkiestra stała się zespołem zaliczanym 
do najlepszych w Europie, a podczas swych licznych 
tournèe zagranicznych dała się poznać słuchaczom 
niemal wszystkich krajów Europy, a także Japonii, Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej 
i Australii. Ze swoim zespołem Witold Rowicki odbył 
44 tournées koncertowe, dyrygując ponad 300 kon-
certami. W Filharmonii Narodowej poza regularny-
mi abonamentowymi koncertami symfonicznymi 
w piątki i soboty wprowadził cykle czwartkowych 
koncertów dla młodzieży oraz koncerty dla dzieci. 

W 1952 roku z jego inicjatywy powstał, kierowany 
przez prof. Zbigniewa Soję, pierwszy zawodowy 
Chór Filharmonii.

W 1965 Witold Rowicki przygotował i prowadził 
uroczyste przedstawienie Strasznego dworu Mo-
niuszki, inaugurując działalność Teatru Wielkiego  
w Warszawie w nowo odbudowanym gmachu.

Jako dyrygent gościnny Artysta występował ze 
wszystkimi największymi orkiestrami Wschodniej  
i Zachodniej Europy, m.in. Wiener Philharmoniker, 
Berliner Pilharmoniker, Royal Philharmonic, Orchestre 
de Paris, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 
Stockholm Philharmonic, Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, London Symphony Or-
chestra, Philharmonia Orchestra London, Orquesta 
Nacional de España, a także Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej (orkiestry w Cleveland, Bostonie, 
Pittsburghu, Nowym Jorku, Filadelfii), Ameryki Po-
łudniowej (Teatro Colon w Buenos Aires), Japonii  
i Australii. Gdy w czerwcu 1977 roku po 27 latach 
pracy, przechodząc na emeryturę, zrezygnował ze 
stanowiska dyrygenta-szefa Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Narodowej w Warszawie, poświecił się 
występom gościnnym z orkiestrami całego świata. 
Mimo wielu propozycji w Europie, m.in. Orchestre 
de Paris, Accademia di Santa Cecilia, Bamberger 
Symphoniker i Stanach Zjednoczonych, m.in. Bo-
ston Symphony, The Cleveland Orchestra, Pittsburgh 
Symphony, nigdy nie związał się na stałe z żadną 
orkiestrą, choć miał swoje ulubione zespoły, z który-
mi występował najczęściej zarówno w ich rodzimych 
siedzibach, jak i podczas tournées zagranicznych.  
W Europie były to: Bamberger Symphoniker – kon-
certy w niemal całej ówczesnej RFN, w Szwajcarii, 
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Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech oraz obu Amery-
kach, a także 3 orkiestry londyńskie – Royal Philhar-
monic (tournée po Szwajcarii), London Symphony 
Orchestra (tournée po Anglii, Szkocji i Walii) oraz 
Philharmonia Orchestra London. Spośród orkiestr 
amerykańskich należy wymienić: The Cleveland Or-
chestra i Philadelphia Orchestra.

Przez dwa lata (1952–1954) prowadził klasę  
dyrygentury w warszawskiej PWSM. Jego uczniami 
byli m.in. Władysław Kabalewski, Franciszek Klim-
czak i Andrzej Markowski. 

W całej swojej działalności artystycznej zawsze 
przywiązywał wielką wagę do pracy z młodymi, 
rozpoczynającymi karierę koncertową muzykami. 
Podczas pracy na stanowisku kierownika artystycz-
nego Filharmonii Narodowej stworzył „Festiwal 
Młodych” (1976, 1977, 1978), dający szansę za-
prezentowania się młodym polskim wykonawcom 
i kompozytorom. Z młodymi dyrygentami spotykał 
się dwukrotnie podczas prowadzonych przez siebie 
kursów mistrzowskich w Wiedniu, prowadził rów-
nież mistrzowskie kursy gry orkiestrowej we Francji 
i w Niemczech. Dwukrotnie też pracował ze Świa-
tową Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną Juenesses 
Musicales – w 1972 roku (RFN) i w 1986 (Polska). 

Artysta miał w swoim dorobku ponad 100 
płyt długogrających zarejestrowanych dla Polskich 
Nagrań, Philipsa, DGG, EMI i Eterny. Wiele z nich 
otrzymało nagrody płytowe: Grand Prix du Disque 
Académie Charles Cros w Paryżu (1959), Grand Prix 
Belge (1965), Edison Price (1965), Grand Prix Aca-
démie du Disque Français (1966 – Gry weneckie  
i Muzyka żałobna Lutosławskiego), nagroda płytowa 
w Montevideo (1966 – V Symfonia Szostakowicza). 

Nagranie wszystkich symfonii i uwertur Dvořáka  
z London Symphony Orchestra dla Philipsa otrzyma-
ło wiele liczących się nagród, m.in. Grand Prix du 
Disque Académie Charles Cros w Paryżu i Nagrodę 
Edisona w Amsterdamie.

W bogatym repertuarze koncertowym Witolda 
Rowickiego szczególne miejsce zajmowała muzyka 
Karola Szymanowskiego i polskich kompozytorów 
XX wieku. Artysta przedstawił wiele prawykonań 
dzieł polskich twórców współczesnych. Wielu z nich 
dedykowało Jemu swe kompozycje, m.in. Grażyna 
Bacewicz, Tadeusz Baird, Edward Bogusławski, Woj-
ciech Kilar, Witold Lutosławski, Kazimierz Serocki, 
Bolesław Szabelski, Tadeusz Szeligowski, Bolesław 
Woytowicz. 

Za swą działalność artystyczną Witold Rowicki 
otrzymał wiele orderów, odznaczeń i nagród pań-
stwowych, m.in. dwukrotnie Order Sztandaru Pracy 
I klasy, Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski, Nagrodę ZKP, dwukrotnie Nagrodę 
MKiS I stopnia (drugi raz w 1983 roku za populary-
zację muzyki Szymanowskiego w kraju i na świecie), 
Nagrodę Państwową (trzykrotnie), Nagrodę I stopnia 
Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji za 
twórczość i działalność radiowo-telewizyjną (1983).

Ostatnie koncerty Witolda Rowickiego z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Narodowej, w Sali kon-
certowej FN przy ul. Sienkiewicza, miały miejsce 
w dniach 12, 13 i 14 stycznia 1989 roku. Były to 
koncerty związane z obchodami 75. rocznicy uro-
dzin Mistrza.

W programie znalazła się Symfonia nr 94 „Z ude-
rzeniem w kocioł” Haydna, Wariacje na temat Hayd-
na i IV Symfonia Johannesa Brahmsa. Zapowiadana 
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na 28 września 1989 Inauguracja Sezonu Koncertów 
dla Młodzieży oraz Nadzwyczajny Koncert Symfo-
niczny w dniu 29 września 1989 (program: Mozart 
– Symfonia „Haffnerowska”, Lutosławski – Livre pour 
orchestre i Dvořák – VI Symfonia) już się nie odbyły.

Kalendarz koncertowy ostatniego sezonu arty-
stycznego Witolda Rowickiego (1988/1989) obej-
mował m.in. koncerty: w Warszawie z Orkiestrą 
Symfoniczną FN (27, 28.X.1988), tournée po An-
glii, Szkocji i Walii z London Symphony Orchestra 
(7–16.XI.1988), koncerty z Orchestre Philharmoni-
que de Strasbourg (7,8. XII.1988 w Strasbourgu), 
wspomniane koncerty w Warszawie z Orkiestrą FN 
(12,13,14.I.1989), koncerty w RFN (Bamberg), Japo-
nii (Tokio), Australii, ZSRR (Moskwa, Leningrad); na 
przełomie maja i czerwca 1989 odbyło się tournée  
z Bamberger Symphoniker po RFN i koncerty pod-
czas Festiwalu w Bergen. Na październik 1989 roku 
były zaplanowane koncerty w Filadelfii i Los Angeles.

Witold Rowicki zmarł 1 października 1989 roku 
w Warszawie.

wiToLd rowicki was one of the 
best-known and internationally acclaimed Polish 
conductors.  Born on 26 February 1914 in Taganrog, he 
studied violin and music theory at the Music Society’s 
Conservatory in Cracow.  Having received his degree in 
1938, he became a violin professor in the conservatory.  
He also made frequent appearances as a soloist and 
as a chamber musician, and he played in an orchestra.  
He made his debut as a conductor when he was still 
a student (1932).  World War II interrupted Rowicki’s 
concert career.  During the Nazi occupation of Poland 
he studied conducting and composition and played the 
viola in the Generalgouvernement Orchestra.

After liberation, in March 1945 he set about 
forming the Polish Radio Symphony Orchestra in 
Katowice, currently known as the Polish Radio National 
Symphony Orchestra (NOSPR).  In 1950 he was sent to 
Warsaw to set up the Warsaw Philharmonic Symphony 
Orchestra, renamed the National Philharmonic 
Symphony Orchestra in 1995.  He led the orchestra 
until 30 June 1977 (except between 1955 and 1958).  
Under his direction the orchestra gained a reputation 
as one of Europe’s leading orchestras and  went on 
many tours throughout Europe, the Near East, Asia, 
including Japan, North America and Australia.  Witold 
Rowicki led the orchestra in 300 concerts on 44 tours.  
In addition to regular symphonic concerts held on 
Fridays and Saturdays at the National Philharmonic, 
he introduced Thursday concerts for teenage listeners 
and concerts for children.  In 1952 he initiated the 
formation of the first professional Philharmonic Choir, 
which was directed by Prof. Zbigniew Soja.

In 1956 Witod Rowicki prepared and conducted the 
gala performance of Stanisław Moniuszko’s Straszny 
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Dwór [The Haunted Manor] which inaugurated the 
artistic activities of Warsaw’s Grand Theatre in the 
newly reconstructed  building.

Witold Rowicki worked as a guest conductor with 
all major orchestras in Eastern and Western Europe 
(Wiener Philharmoniker, Berliner Pilharmoniker, 
Royal Philharmonic, Orchestre de Paris, Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, Stockholm 
Philharmonic, Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, London Symphony Orchestra, 
Philharmonia Orchestra London, Orquesta Nacional 
de España), in the United States (the orchestras 
in Cleveland, Boston, Pittsburgh, New York City, 
Philadelphia), in South America (Teatro Colon in 
Buenos Aires), Japan and Australia.  When, after 27 
years of work, he retired in June 1977 he gave up 
his position of the conductor-director of the National 
Philharmonic Symphony Orchestra and started 
guest appearances with orchestras from all over the 
world.  Despite offers from the Orchestre de Paris, 
Accademia di Santa Cecilia, Bamberger Symphoniker, 
Boston Symphony, the Cleveland Orchestra, Pittsburgh 
Symphony and many other orchestras, he never 
decided to work on a permanent basis with any of 
them.  He did have some favourite orchestras, though, 
with whom he worked frequently either in their places 
of residence or on tours abroad.  They were the 
Bamberger Symphoniker (concerts throughout West 
Germany, in Switzerland, Spain, Portugal, Italy, both 
Americas), the London-based Royal Philharmonic (tour 
of Switzerland), London Symphony Orchestra (tour 
of England, Scotland and Wales) and Philharmonia 
Orchestra London as well as the Cleveland Orchestra 
and the Philadelphia Orchestra. 

For two years (1952-1954) Witold Rowicki ran  
a conducting class at the State Higher School of Music 
in Warsaw.  Among his students were Władysław 
Kabalewski, Franciszek Klimczak and Andrzej 
Markowski.

Rowicki always placed much importance on 
working with aspiring young musicians.  When he was 
the artistic director of the National Philharmonic he 
created the Young Musicians Festival.  The festival was 
held in 1976, 1977 and 1978 and gave young Polish 
performers and composers a chance to present their 
skills.  He twice taught a master class in conducting 
in Vienna and orchestra master classes in France and 
Germany.  Also, he twice worked with the Jeunesses 
Musicales World Youth Symphony Orchestra, in West 
Germany (1972) and in Poland (1986).

The artist had more than 100 LP’s to his credit, 
which he recorded for the Polskie Nagrania, Philips, 
DGG, EMI and Eterna labels.  Many of them won 
prizes:  Grand Prix du Disque Académie Charles Cros 
in Paris (1959), Grand Prix Belge (1965), Edison Award 
(1965), Grand Prix Académie du Disque Français (1966 
– Lutosławski’s Venetian Games and Funeral Music), in 
Montevideo (1966 –Shostakovich’s Fifth Symphony).  
Also the recording of all Dvořák symphonies and 
overtures made with the  London Symphony Orchestra 
for Philips received many prestigious awards, including 
the Grand Prix du Disque Académie Charles Cros in 
Paris and the Edison Award in Amsterdam.

The music of Karol Szymanowski and 20th 
century Polish composers occupied a special place in 
Witold Rowicki’s broad concert repertoire. The artist 
conducted many first public performances of works 
by contemporary Polish composers, many of whom 
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dedicated these works to him: Grażyna Bacewicz, 
Tadeusz Baird, Edward Bogusławski, Wojciech Kilar, 
Witold Lutosławski, Kazimierz Serocki, Bolesław 
Szabelski, Tadeusz Szeligowski, Bolesław Woytowicz. 

For his artistic accomplishments Witold Rowicki 
received many decorations: the Order of the Banner 
of Labour First Class (twice), the Commander’s Cross 
with Star of the Order of Polonia Restituta, the Polish 
Composers’ Union Award, an award from the Ministry 
of Culture and Art (twice, the second award was for 
popularising Karola Szymanowski’s music in Poland 
and internationally), the State Award (three times), 
the Award of the Radio and Television Chairman for 
contribution to radio and TV music programmes 
(1983).

Witold Rowicki’s last concerts at the National 
Philharmonic took place on 12, 13 and 14 January 
1989. The concerts marked the 75th anniversary 
of the Maestro’s birth.  The programme featured 
Haydn’s Symphony No.94 ‘With the kettledrum 
stroke’, and Variations on a Theme by Haydn and the 
Fourth Symphony by Johannes Brahms. The opening 
of the Concerts for Youth Season, to be held on 28 
September 1989, and the Extraordinary Symphonic 
Concert, scheduled for 29 September 1989 (Mozart’s 
‘Haffner’ Symphony, Lutosławski’s Livre pour orchestra 
and Dvořák’s Sixth Symphony) were never held. 

Witold Rowicki’s schedule in his last artistic season 
(1988-1989) included concerts with the National 
Philharmonic Symphony Orchestra in Warsaw (27, 
28 Oct. 1988), a tour of England, Scotland and Wales 
with the London Symphony Orchestra (7-16 Nov. 
1988), concerts with the Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg in Strasbourg (7, 8 Dec.1988), again 

concerts with the National Philharmonic Symphony 
Orchestra in Warsaw (12, 13, 14 Jan. 1989), concerts 
in West Germany (Bamberg), Japan (Tokyo), Australia 
and the Soviet Union (Moscow, Leningrad).  Late May 
and early June 1989 saw a tour of West Germany 
with the Bamberger Symphoniker and concerts at 
the Bergen Festival. Concerts in Philadelphia and Los 
Angeles, scheduled for October 1989, did not take 
place.

Witold Rowicki died on 1 October 1989 in Warsaw.

English translation: Jerzy Ossowski
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Witold RoWicki na płytach Muzy – polskich nagRań
Dzieło fonograficzne Witolda Rowickiego, samo w sobie pozostaje dokonaniem niezwykłym, tak  
w wymiarze artystycznym, jak sama już liczba dyrygenckich kreacji Mistrza, musi wywoływać wrażenie 
kolosalne. Ktoś, nie bez racji powiedział, że gdyby się udało wydać na płytach wszystkie nagrania 
Rowickiego, nasza rodzima dyskografia mogłaby poszczycić się kolekcją porównywalną z legendarną 
The Royal Collection Leonarda Bernsteina.

Dorobek fonograficzny Witolda Rowickiego to po-
nad sto długogrających płyt zrealizowanych, poza Pol-
skimi Nagraniami, dla takich firm jak Philips, Deutsche  
Grammophon Gesellschaft, EMI, Eterna. Wiele z nich 
otrzymało nagrody płytowe: Grand Prix du Disque 
Académie Charles Cros w Paryżu (1959), Grand Prix 
Belge (1965), Edison Price (1965), Grand Prix du Disque 
Académie du Disque Français (Lutosławski: Musique 
funèbre i Jeux vénitiens, 1966).  Nagranie wszystkich 
uwertur i symfonii Antona Dvořáka z London Sympho-
ny Orchestra zostało uhonorowane m.in. Edison Price  
i Grand Prix du Disque Académie Charles Cros w Paryżu.

Współpraca Witolda Rowickiego z Polskimi Nagra-
niami datuje się od wczesnych lat pięćdziesiątych, tuż 
po powołaniu na stanowisko Dyrektora Artystycznego 
Państwowej Filharmonii w Warszawie (15.09.1950) z 
tymczasową siedzibą w Sali „Roma”. W 1951 roku, 
jako jedne z pierwszych zostają utrwalone orkiestro-
we fragmenty z Harnasi oraz w całości Stabat Mater 
(Muza L 054, reed. PNCD 474 A, 1999) Karola Szy-
manowskiego. W tym samym czasie zostają nagrane 
utwory Andrzeja Panufnika (Muzyka staropolska), Mie-
czysława Karłowicza (Rapsodia litewska), i również 
Mazur ze „Strasznego dworu” Moniuszki, w nieda-
lekiej już przyszłości „eksportowy” hit Filharmoników 
W-wskich podczas zagranicznych tournées. To były 
początki fonograficznej współpracy Witolda Rowic-

kiego, Filharmonii Narodowej i Muzy (później Polskich 
Nagrań), które od razu przybrały formę regularnych 
sesji nagraniowych – najpierw w Sali „Roma”, a po 
odbudowie gmachu Filharmonii, od 1955 roku już  
w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w jej do-
skonałych warunkach akustycznych.

Niniejszy pięciopłytowy album Witolda Rowickiego 
jest zaledwie wycinkiem tego, co wybitny dyrygent 
pozostawił po trwającej ponad trzydzieści lat pracy  
w studiach nagrań. Zasadnicza ich cześć została zreali-
zowana w rodzimej wytwórni Muza – Polskie Nagrania. 
Udostępniany tu, Album pięciu płyt CDs należy trakto-
wać jako dopełnienie tego wszystkiego, co wcześniej 
znalazło się na kompaktach firmowanych znakiem 
Muzy. Dopiero wszystkie te publikacje, zestawione na 
jednej półce, pozwolą uświadomić sobie, jak poważna 
to kolekcja, w której absolutne pierwszeństwo zajmuje 
muzyka polska.

W 1999 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci Rowic-
kiego Polskie Nagrania wydały unikatowy zestaw dzie-
cięciu CDs, w sposób przekrojowy – ale jakże znako-
micie przedstawiający wszechstronność artystycznych 
dokonań wybitnego dyrygenta. Każdy z tych dziesięciu 
kompaktów wydaje się dziełem sztuki dyrygenckiej – 
doskonałym. W wielu przypadkach kreacje poszcze-
gólnych utworów stały się wspólnym osiągnięciem 
dyrygenta i najznakomitszych solistów: Światosława 
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Richtera (Koncert fortepianowy Schumanna i V Koncert 
Prokofiewa), Marthy Argerich w Koncercie e-moll i dziś 
już zapomnianego Brazylijczyka – Arturo Moreiry-Limy 
w Koncercie f-moll Chopina. 

W owym, dziesięciopłytowym albumie nagrań 
Rowickiego razem z nim i Filharmonią Narodową 
występują wybitni soliści polscy: Witold Małcużyński 
(Rachmaninow III Koncert d-moll, Czajkowski I Koncert 
b-moll), Wanda Wiłkomirska (Wieniawski II Koncert 
skrzypcowy d-moll i Szymanowski – I Koncert skrzyp-
cowy), Konstanty Andrzej Kulka (koncerty skrzypcowe 

Brahmsa i Karłowicza), Jan Ekier w Symfonii koncer-
tującej Szymanowskiego, Stefania Woytowicz w pie-
śniach Rachmaninowa oraz Andrzej Hiolski, Krystyna 
Szczepańska i Maria Kunińska-Opacka w Stabat Mater 
Szymanowskiego.

Nagrania Witolda Rowickiego (te wydane już na 
kompaktach) można znaleźć w kilku innych albumach 
płytowych Muzy – Polskich Nagrań; przede wszystkim 
w wydawnictwach monograficznych z utworami naj-
wybitniejszych kompozytorów polskich II poł. XX w.: 
Witolda Lutosławskiego (PNCD BOX 0009 A/F, 2012), 
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Tadeusza Bairda (PNCD 1399 A/B, 2011), Włodzimie-
rza Kotońskiego (PNCD 1521, 2013). Rowicki zawsze  
z wielkim zaangażowaniem wykonywał muzykę polską 
powstającą w czasach mu współczesnych.

Pierwszy z pięciu kompaktów niniejszego albu-
mu, w całości j został poświecony Szymanowskiemu. 
Znalazły się na nim trzy utwory pochodzące z trzech 
okresów stylistycznych. Najpierw  jest Uwertura kon-
certowa, jako przykład późnoromantycznej ekspresji, 
z jej charakterystycznym napięciem emocjonalnym, 
osiągającym stan ekstazy. Jej wykonanie w sposób 
pełny i doskonały oddaje tę oto powszechnie znaną 
prawdę, że „Szymanowski przeżywał muzykę przede 
wszystkim emocjonalnie”. 

III Symfonia z kolei egzemplifikuje sytuację, w której 
Szymanowski odchodzi od późnoromantycznej żarli-
wości emocjonalnej w stronę dźwiękowej kolorystyki, 
w ogóle barwy dźwięku, ulegając wpływom orientu 
(m.in. poezji), a także świata antycznego. Kreacja 
Filharmoników Warszawskich, Rowickiego i Stefanii 
Woytowicz w pewien szczególny sposób pozwala 
odczuć bliskość psychicznego związku wykonawców 
z artyzmem tej muzyki. 

Z okresu narodowego mamy oto nagranie baletu 
Harnasie, w którym w sposób porywający „funkcjo-
nuje” to wszystko, co można było wywieść z folkloru 
podhalańskiego: surowość a nawet szorstkość brzmie-
nia, szeroki oddech melodii, żywiołowość góralskich 
tańców. Interpretacja Rowickiego wydaje się mieć 
wymiar ponadczasowy.

Monograficzna płyta z utworami Mieczysława Kar-
łowicza – to fonograficzna rzadkość! Rowicki dość 
wcześnie, gdy idzie o repertuar wybierany do rejestracji 
płytowych, zainteresował się tą twórczością. Po Rap-

sodii litewskiej nagranej już w 1951 roku, dwa lata 
później utrwalił  na płytach Odwieczne pieśni i jesz-
cze jeden poemat symfoniczny Karłowicza: Stanisław  
i Anna Oświecimowie. Oba te dzieła interpretowane  
w tonie ich młodopolskiej nostalgii i kontemplacji, 
wraz z Koncertem skrzypcowym – z Wandą Wiłko-
mirską, tworzącą tu wspaniałą kreacja wiolinistycz-
ną – wypełniają repertuar, jak już wspomniano, tej 
unikatowej płyty. 

Andrzej Panufnik, Grażyna Bacewicz i Wojciech Kilar 
– to kompozytorzy, których utwory zostały wybrane 
na płytę nr 3. Uwertura tragiczna Panufnika, napisana  
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w 1942 roku, została nagrana po zrekonstruowa-
niu partytury przez kompozytora, która spłonęła  
w Powstaniu Warszawskim. Jest jednym z trzech tylko 
jego utworów utrwalonych na płytach w wykonaniu 
Filharmonii Narodowej pod batutą Rowickiego, obok 
Koncertu gotyckiego (Muza L 208, 1953) i Muzyki 
staropolskiej (Muza L 207, 1951). 

Współpraca Witolda Rowickiego i Grażyny Bace-
wicz zrodziła doprawdy, wspaniałe owoce artystyczne. 
Koncert na orkiestrę i Musica sinfonica in tre movimenti 
mogą być jak najlepszym tego przykładem. To samo 
należałoby powiedzieć o współpracy z Wojciechem 
Kilarem, którego utwory orkiestrowe jak m.in. Kościelec 
1909 czy Krzesany uzyskały pod batutą Rowickiego,  

z jednej strony sugestywność pogłębionej refleksji (Ko-
ścielec 1909); z drugiej, w Krzesanym – najpełniejszy  
z możliwych, blask orkiestrowego brzmienia.

Już w 1945 roku Witold Rowicki  zaczął kierować 
(równocześnie ją tworząc), Orkiestrą Polskiego Radia 
w Katowicach (obecnie jest to Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach).  Po po-
wrocie do Polski w roku 1947 Grzegorza Fitelberga 
– przedwojennego twórcy Orkiestry Polskiego Radia 
w Warszawie i objęciu przez niego stanowiska na-
czelnego dyrygenta Orkiestry Polskiego Radia w Ka-
towicach, Rowicki został jej I dyrygentem. Na płytach  
w wykonaniu tejże orkiestry i Rowickiego, w roku 
1956 pojawiły się nagrania kompozytorów rosyjskich: 
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Ladowa, Musorgskiego i Czajkowskiego (V Symfo-
nia). Pomimo upływu wielu przecież lat od tamtego 
momentu, wciąż można się zachwycać świeżością 
odczytania tych partytur; w przypadku poematu 
symfonicznego Zaczarowane jezioro Ladowa – aurą 
osobliwego, dźwiękowego „impresjonizmu”. Muzyka 
rosyjska: symfonie Czajkowskiego, Obrazki z wystawy 
Musorgskiego, dzieła Prokofiewa oraz Szostakowi-
cza, także Strawińskiego – jego Petruszka, Symfonia 
psalmów, Święto wiosny,  znalazła trwałe miejsce  
w repertuarze dyrygenta.

Dokumentalne zapisy koncertów Witolda Rowic-
kiego i Orkiestry Filharmonii Narodowej ze sławnymi 
solistami – to jeszcze jeden, jakże wspaniały rozdział 
jego dyskografii. Właśnie spośród nich wybraliśmy 
repertuar na piątą płytę niniejszego albumu.

27 lutego 1955 roku, w odbudowanej po zniszcze-
niach wojennych Filharmonii Narodowej, z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą jej 
szefa Witolda Rowickiego wystąpił Arturo Benedetti-
-Michelangeli. Sławny pianista włoski przebywał wów-
czas w Warszawie jako juror V Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Ta 
dziś już historyczna, ale z uwagi tylko na czas, bo 
nigdy, gdy idzie o standardy wykonawcze – kreacja 
Koncertu fortepianowego a-moll Roberta Schumanna, 
pozostaje nieprzemijająco trwałym dokumentem tego 
niezwykłego wydarzenia artystycznego. 

Pięć lat później, 22 lutego 1960 roku kolejny,  
VI Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Warsza-
wie inaugurował Artur Rubinstein, także z Filharmonią 
Narodową pod dyrekcją Witolda Rowickiego.  Dane 
nam było usłyszeć tego dnia, pełne artystycznego bla-
sku wykonania Koncertu f-moll Chopina i Koncertu 

B-dur Brahmsa, który to został wybrany do naszej 
kolekcji. Sam Rubinstein miał sporo zastrzeżeń do 
swojej gry, dlatego nie zdecydował się wówczas na 
wydanie płyty. Potrzeba było czasu, bo gdy w 1979 
roku, będąc w Warszawie wysłuchał tych nagrań, 
uznał, że chyba zbyt surowo oceniał swój warszawski 
występ. W ten sposób mogło dojść do opublikowania 
tego legendarnego koncertu na czterech longplayach 
(Polskie Nagrania SX 1861– 4, 1979 r.), na których 
oprócz nagrania samego występu koncertowego  
Artura Rubinsteina, znalazły się również jego słowne 
komentarze oraz rejestracja próby generalnej. 

Jak już wspomniano, album tych pięciu kompak-
tów to zaledwie wycinek tego, co składa się na doro-
bek fonograficzny Witolda Rowickiego. By dać pełny 
jego obraz, należałoby również sięgnąć po nagrania 
symfonii Brahmsa, Czajkowskiego, Dvořáka; również 
po symfonie Haydna i Beethovena, a z klasyki XX wieku 
po dzieła Bartóka, Strawińskiego, Schönberga. Inte-
resujące jest to, że Rowicki powracał w swych nagra-
niach do tych samych utworów, zapewne w poszuki-
waniu ich interpretacji doskonałej. „Kompozytor stara 
się przekazać swoją muzykę poprzez zapis – czytamy  
u Rowickiego w Zapiskach dyrygenta. Wykonawca 
tworzy i przekazuje słuchaczom własny wyraz brzmie-
nia utworu. A w każdym ze słuchaczy powstaje indywi-
dualne odczucie muzyki, co sprawia, że ten sam utwór, 
na tym samym koncercie, nawet przy ogólnej zgodnej 
ocenie, przeradza się w tyle kreacji utworów, ile osób 
współuczestniczy w jego koncertowej kreacji”. Oto 
artystyczne credo Mistrza, które zawsze przyświecało 
jego artystycznym poszukiwaniom, i co ważne – nigdy 
go nie zawodziło.

Jan Popis
24
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wiToLd rowicki
Witold Rowicki’s recordings alone are an extraordinary achievement both in artistic terms and in 
terms of their sheer number which is no less than impressive.  Absolutely right was the person who 
has said that if all Rowicki’s recordings were released on CD’s, Poland’s discography would proudly 
boast a collection comparable to Leonard Bernstein’s legendary The Royal Collection.

Witold Rowicki’s recordings include more than 
a hundred LP’s recorded for Polskie Nagrania and 
for foreign labels – Philips, Deutsche Grammophon 
Gesellschaft, EMI, Eterna.  Many of them won prizes, 
including the Grand Prix du Disque Académie Charles 
Cros in Paris (1959), Grand Prix Belge (1965), Edison 
Price (1965), Grand Prix Académie du Disque Français 
(Lutosławski’s Musique funèbre and Jeux vénitiens – 
1966). The recording of all Dvořák symphonies and 
overtures made with the  London Symphony Orchestra 
received the Edison Price and the Grand Prix du Disque 
Académie Charles Cros in Paris, to mention a few.

Rowicki’s collaboration with Polskie Nagrania goes 
back to the early 1950’s just after his appointment 
as the Artistic Director of the State Philharmonic in 
Warsaw (15.09.1950) whose temporary location was 
at the Roma Hall. One of the first recordings made 
in 1951 were the orchestral fragments of Harnasie 
and the whole of Stabat Mater (Muza L054, reed. 
PNCD 474 A, 1999) by Karol Szymanowski with the 
participation of the State Philharmonic Choir in Cracow 
and the soloists – Maria Kunińska (soprano), Krystyna 
Szczepańska (alto) and Andrzej Hiolski (baritone). At 
that same time recorded were Andrzej Panufnik’s 
Old Polish Music, Mieczysław Karłowicz’s Lithuanian 
Rhapsody, and the Mazurka from Moniuszko’s The 
Haunted Manor which was soon to become the 
‘export’ hit of the Warsaw Philharmonic Orchestra 

on international tours.  These were the beginnings of 
the cooperation between Witold Rowicki, the National 
Philharmonic and Polskie Nagrania.  From the start 
their cooperation took the form of regular recording 
sessions which, after the National Philharmonic 
building was rebuilt in 1955, were held in the Concert 
Room which provided excellent conditions, including 
acoustics, for making phonograph recordings.

The present Rowicki album, comprising five CD’s, 
makes only a small portion of what the prominent 
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conductor left after more than thirty years of work in 
recording studios.  Most of the recordings were made 
in the Muza – Polskie Nagrania studio. The anniversary 
Album of five CD’s should be treated as a complement 
to the CD’s released on the Muza label.  It is only when 
we put all these recordings on a shelf that we realise 
how large this Polish music dominated collection is.

On the tenth anniversary of Rowicki’s death, in 
1999, Polskie Nagrania published a unique set of ten 

CD’s presenting a remarkable cross-section of the 
celebrated conductor’s artistic accomplishments and 
highlighting their versatility.  The content of each of the 
ten CD’s appears to be the ultimate in conducting art.  
In the case of many works the effect was achieved by 
both the conductor and an outstanding soloist, such 
as Sviatoslav Richter (Schumann’s Piano Concerto, 
Prokofiev’s Piano Concerto No. 5), Martha Argerich 
(Chopin’s Concerto in E minor) or the now forgotten 
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Brazilian pianist Arturo Moreiro-Lima (Chopin’s 
Concerto in F minor).  Also, the National Philharmonic 
musicians and celebrated Polish soloists are featured 
on this album – Witold Małcużyński (Rachmaninov’s 
Concerto No. 3 in D minor, Tchaikovsky’s Concerto No. 
1 in B flat minor), Wanda Wiłkomirska (Wieniawski’s 
Violin Concerto No. 2 in D minor, Szymanowski’s 
Violin Concerto No. 1), Konstanty Andrzej Kulka 
(violin concertos by Brahms and Karłowicz), Jan 
Ekier (Szymanowski’s Symphony No. 4 ‘Sinfonia 
Concertante’), Stefania Woytowicz (Rachmaninov’s 
songs), Andrzej Hiolski, Krystyna Szczepańska and 
Maria Kunińska-Opacka (Szymanowski’s Stabat Mater).

Rowicki’s recordings released on CD’s can also be 
found on several other records published by Muza – 
Polskie Nagrania, primarily on albums, each dedicated 
to one of the most outstanding Polish composers of 
the second half of the 20th century – Witold Lutosławski 
(PNCD BOX 0009 A/F, 2012), Tadeusz Baird (PNCD 
1399 A/B, 2011), Włodzimierz Kotoński (PNCD 1521, 
2013).  Rowicki was deeply committed to performing 
contemporary Polish music composed during his lifetime.

The first of the five compact discs is dedicated 
to Szymanowski only. It contains works written in 
three different stylistic periods.  First comes Concert 
Overture, an example of late Romantic expression with 
the typical emotional tension that turns into ecstasy.  
A total and perfect performance of the piece conveys 
the widely known truth that ‘Szymanowski’s approach 
to music was primarily an emotional one.’  

Symphony No. 3 represents Szymanowski’s 
switching from late Romantic emotional ardour to 
sound colour with the composer drawing on Oriental 
(poetry) and ancient civilisation influences.  This joint 

effort of the Warsaw Philharmonic musicians, Rowicki 
and Stefania Woytowicz has the listener feel in a special 
way the close psychic bond between the performers 
and the artistic quality of the music.

The composer’s national period is reflected in the 
recording of the ballet Harnasie. It is a captivating 
representation of everything that may be drawn 
from the folklore of the Podhale region, including the 
severity, even roughness, of the sound, the wide sweep 
of the melodies and the vitality of the highlanders’ 
dances.Rowicki’s interpretation seems to have  
a timeless dimension.

A CD dedicated solely to Mieczysław Karłowicz is 
a rarity!  Rowicki took an early interest in Karłowicz’s 
music while selecting his repertoire for disc recordings.  
Two years after the Lithuanian Rhapsody, recorded 
as early as 1951, he recorded The Eternal Songs 
and another symphonic poem, Stanisław and Anna 
Oświęcim.  The interpretation of both these works 
reflects their nostalgic and contemplative quality typical 
of the Young Poland artistic period.  Along with the 
Violin Concerto, where Wanda Wiłkomirska made  
a remarkable contribution on violin, the compositions 
make up the Karłowicz CD, which, as previously 
mentioned, is nothing but unique.  

Andrzej Panufnik, Grażyna Bacewicz and Wojciech 
Kilar are the composers whose works are on the third 
CD.  Panufnik’s Tragic Overture composed in 1942 
was recorded after the composer reconstructed 
his score which had been burned during the 
Warsaw Uprising. The Overture is one of only three 
compositions by Panufnik recorded on CD’s by the 
National Philharmonic under the direction of Witold 
Rowicki.  The other two are the Gothic Concerto (Muza 
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208, 1953) and Old Polish Music (Muza L 207, 1951).
Rowicki’s collaboration with Grażyna Bacewicz bore 

marvellous artistic fruit.  Her Concerto for orchestra 
and Musica sinfonica in tre movimenti are the best 
examples.

The same can be said about Rowicki’s cooperation 
with Wojciech Kilar whose pieces for orchestra, such 
as Kościelec 1909 and Krzesany, under the baton 
of Rowicki convey a very suggestive impression 
of profound reflection (Kościelec 1909) on the 
one hand, while on the other bring out the fullest 
possible brilliance of the orchestra’s sound (Krzesany).
As early as 1945 Witold Rowicki set about forming 
and directing the Polish Radio Symphony Orchestra in 
Katowice (now the Polish Radio National Symphony 
Orchestra in Katowice).  In 1947 Grzegorz Fitelberg 
returned to Poland.  Before the war he founded the 
Polish Radio Symphony Orchestra in Warsaw. Now 
he became the Principal Conductor of the Polish 
Radio Symphony Orchestra in Katowice and Rowicki 
became the orchestra’s first conductor.  The orchestra 
under the direction of Rowicki made disc recordings 
of works by Russian composers – Lyadov, Mussorgsky 
and Tchaikovsky (Symphony No. 5).  Despite the many 
years that have passed listeners are still delighted by 
the fresh approach to the scores, and in Ladov’s 
symphonic poem, The Enchanted Lake, by an aura 
of peculiar sound ‘impressionism’.  Russian music – 
Tchaikovsky’s symphonies, Mussorgsky’s Pictures at 
an Exhibition, works by Prokofiev, Shostakovich and 
Straviński (Petrushka, Symphony of Psalms, The Rite of 
Spring) were permanent items in Rowicki’s repertoire.

The recordings of the National Philharmonic 
Orchestra’s concerts under the direction of Witold 

Rowicki, with the participation of celebrated soloists, 
make another remarkable chapter in the conductor’s 
discography.  The fifth CD in this album contains some 
of these recordings.

A concert of the National Philharmonic Symphony 
Orchestra, conducted by its director Witold Rowicki, 
was held on 27 February 1955 in the reconstructed 
National Philharmonic building which was badly 
damaged during the war.  The soloist was Arturo 
Benedetti-Michelangeli.  The famous Italian pianist 
served on the jury of the 5th International Chopin Piano 
Competition in Warsaw. The performance of Robert 
Schumann’s Piano Concerto in A minor is a historical 
one but only because many years have elapsed since.  
The standard of performance was back then and is 
now the highest possible and remains a lasting record 
of that remarkable artistic event.

Five years later, on 22 February 1960, Artur 
Rubinstein inaugurated the 6th International Chopin 
Piano Competition in Warsaw.  Rubinstein, too, was 
accompanied by the National Philharmonic Orchestra 
under Witold Rowicki. On that day the public had 
the opportunity to listen to the artistically brilliant 
performances of Chopin’s Concerto in F minor and 
the Concerto in B flat major by Brahms.  The pianist, 
however, had many reservations about his playing 
and refused to have the concert released on a disc.  
Over time he changed his opinion. In 1979 he was 
in Warsaw again and after listening to the recordings 
he decided that his assessment of his 1960 Warsaw 
performance had been unfairly critical. Consequently, 
the recording of the legendary concert was released on 
four LP’s (Polskie Nagrania SX 1861-4, 1979) complete 
with the pianist’s commentary and the dress rehearsal.   
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The present album contains the Brahms Concerto.  
As previously mentioned, the album comprising five 

CD’s is but a small fragment of all Rowicki’s recordings.  
A complete picture would include the recordings of 
the symphonies by Brahms, Tchaikovsky, Dvořák, Haydn 
and Beethoven, and of works by 20th century classics 
– Bartók, Stravinsky, Schönberg.  It is interesting that 
Rowicki would record some works again, probably in 
an effort to achieve the perfect interpretation. ‘The 
composer conveys his music by means of notation,’ 
Rowicki wrote in his The Notes of a Conductor. ‘The 
performer creates and conveys to the listeners his own 

impression of the work’s sound. Each listener in turn 
has his own impression of the music. Consequently, 
the same composition performed in the same concert, 
even when the public generally has the same opinion 
about it, is made into as many individual creations as 
there are persons who participate jointly in the concert 
creation of the piece.’  This was the Maestro’s artistic 
creed which governed his artistic pursuits and, most 
importantly, which never proved wrong.  

Jan Popis
English translation: Jerzy Ossowski
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