
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów 

 

 

 

 

 

Mateusz Piechnat 

Nr indeksu 3916 

 

 

 

 

III Koncert fortepianowy d-moll op. 30 Siergieja 

Rachmaninowa. Charakterystyka utworu  

i jego wybranych wykonań. 

 

 

 

 

 

praca dyplomowa napisana pod kierunkiem 

prof. Bogusława Wódki 

 

 

 

 

 

Łódź 2008 



 2 

Spis treści 

 

Wstęp...................................................................................................................... 3 

1. Zarys Ŝycia i twórczości kompozytora............................................................... 5 

2. Charakterystyka koncertu................................................................................. 10 

3. Porównanie interpretacji Rachmaninowa, Horowitza i Wołodosa .................. 22 

Zakończenie ......................................................................................................... 32 

Lista opublikowanych nagrań .............................................................................. 33 

Bibliografia .......................................................................................................... 39 

Dyskografia .......................................................................................................... 39 



 3 

Wstęp 

 

 Moja fascynacja koncertem fortepianowym d-moll S. Rachmaninowa 

narodziła się dosyć wcześnie za sprawą szczęśliwego zbiegu okoliczności. Po 

rozpoczęciu kształcenia w drugim stopniu szkoły muzycznej przygotowywałem 

się do konkursu pianistycznego. Pani ucząca mnie gry na fortepianie, chcąc 

pogłębić mój zapał do ćwiczenia, podarowała mi kasetę magnetofonową z 

nagraniami utworów, nad którymi pracowałem. Wyjątkowy traf sprawił, Ŝe 

kaseta była juŜ wcześniej uŜywana i właśnie na jej drugiej stronie pozostało 

nagranie koncertu d-moll. Mimo, Ŝe forma i rozmiar tego utworu nieco 

przekraczały moją zdolność percepcji muzyki, słuchałem go codziennie, za 

kaŜdym razem z tym samym zaciekawieniem. Niedługo potem udałem się do 

szkolnej biblioteki i wypoŜyczyłem nuty. Niestety nie byłem w stanie zagrać 

niczego poza pierwszym tematem utworu, dlatego jego wykonanie przeniosłem 

w sferę marzeń. Moje odczucia względem tego wybitnego dzieła wzmocniła 

premiera filmu „Blask” (1996), przedstawiającego losy australijskiego pianisty 

Davida Helfgotta. Obraz Scotta Hicksa uświadomił mi rangę koncertu d-moll w 

literaturze pianistycznej oraz pokazał jak wiele pracy trzeba włoŜyć w jego 

przygotowanie. W tej tajemniczej, transcendentnej formie III koncert zapisał się 

na długi czas w mojej pamięci.  

W okresie studiów dawne oczarowanie odrodziło się za sprawą wykonania 

trzech Etiud-Obrazów S. Rachmaninowa. Dzięki nim stwierdziłem, Ŝe twórczość 

artysty, choć tak bardzo podporządkowana jego fizjologii (olbrzymie dłonie), 

stała się dla mnie wreszcie moŜliwa do zrealizowania. Uzmysłowiłem sobie, Ŝe 

byłoby mi przykro, gdybym nie wykorzystał jedynego odpowiedniego czasu w 

Ŝyciu i nie urzeczywistnił dawnej idei. Dlatego właśnie, pomimo wielkich obaw i 

przeciwności losu, trwałem w postanowieniu, aby w końcu przygotować mój 

wymarzony koncert. Z tego powodu takŜe zapragnąłem przybliŜyć utwór innym i 

postanowiłem powiązać z nim temat mojej pracy dyplomowej. 

 Dorobek S. Rachmaninowa nigdy nie był doceniany przez teoretyków 

muzyki. Jako kontynuator muzyki XIX wieku jest raczej pomijany w ich 
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rozwaŜaniach. Analizowano przewaŜnie pianistyczne walory twórczości 

kompozytora, głównie w państwach, z którymi był najbardziej związany za 

Ŝycia. Niezadowalająca mnie ilość materiałów w języku polskim, dotyczących 

Rachmaninowa, a w szczególności jego III Koncertu fortepianowego, jeszcze 

bardziej zmotywowała mnie do zainteresowania się tym zagadnieniem. Jako 

odtwórca tego imponującego dzieła poczułem się takŜe zobowiązany do 

omówienia jego ogólnej praktyki wykonawczej oraz wybranych przeze mnie 

nagrań. Utwór ten odcisnął ogromne piętno na mojej świadomości pianistycznej, 

które pozostało pomimo jego nauczenia i pomyślnego wykonania. Wszystkie 

wymienione argumenty spowodowały, Ŝe rozwaŜania w niniejszej pracy 

zdecydowałem poświęcić koncertowi fortepianowemu d-moll oraz konfrontacji 

jego najciekawszych interpretacji. 

 W pierwszym rozdziale postaram się streścić Ŝycie S. Rachmaninowa i 

przedstawić jego najwaŜniejsze kompozycje, głównie na fortepian. W rozdziale 

drugim opiszę budowę koncertu d-moll. Najistotniejsze dla mnie wykonania 

utworu scharakteryzuję w trzecim rozdziale pracy. Odnosząc się do zapisu 

muzycznego i przytaczając fragmenty nut, będę posługiwał się wydaniem „S. 

Rachmaninov - Concerto No 3 for Piano and Orchestra (Orchestral Part Reduced 

for a Second Piano), Music Moscow 1972”. Partia orkiestry, zredukowana do 

drugiego fortepianu, zawiera jej najistotniejsze głosy wystarczające dla potrzeb 

mojej analizy. Ewentualne numery taktów będą liczone od początku podanej 

strony, w wyŜej wymienionym wydaniu. 
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1. Zarys Ŝycia i twórczości kompozytora 

 

 Siergiej Rachmaninow przyszedł na świat 1 kwietnia 1873 roku w 

majątku Onieg, w guberni nowogrodzkiej. Pochodził ze szlacheckiej rodziny o 

militarnej tradycji, uprawiającej muzykę z zamiłowania. Jego ojciec Wasilij 

Arkadiewicz, były oficer pułku huzarów oraz matka Lubow Pietrowna amatorsko 

grywali na fortepianie. Dziadek był nie tylko pianistą-wirtuozem, ale takŜe 

kompozytorem; sztuki pianistycznej uczył się u Johna Fielda. Rachmaninow od 

wczesnego dzieciństwa wykazywał upodobania muzyczne. Początkowo lekcji 

gry na fortepianie udzielała mu matka, a następnie sprowadzona z Sankt 

Petersburga nauczycielka Anna Ornatska. Oprócz zdolności muzycznych 

posiadał takŜe fizyczne predyspozycje do gry na klawiaturze w postaci duŜych 
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dłoni i nadmiernie długich palców. Według współczesnych badań mogło to być 

spowodowane zespołem Marfana (dawna, przestarzała nazwa to pająkowatość 

palców). Schorzenie to tłumaczyłoby takŜe jego specyficzną budowę ciała i kilka 

drobnych dolegliwości, na które cierpiał przez całe Ŝycie. W 1882 roku rodzina 

Rachmaninowa przeniosła się do Petersburga, a on wstąpił do klasy początkowej 

przy konserwatorium, gdzie uczył się u Władimira Demiańskiego. Trzy lata 

później został wysłany do konserwatorium moskiewskiego. Tam zaczął pobierać 

lekcje u sławnego Nikołaja Zwieriowa, którego uczeniem był podówczas 

Aleksander Skriabin. Warsztat kompozytorski kształcił w klasie Siergieja 

Taniejewa i Antona Areńskiego. Często kontaktował się równieŜ z Piotrem 

Czajkowskim. W 1891 roku skończył wydział fortepianowy, a w rok później – 

kompozytorski. Jego pracą dyplomową była jednoaktowa opera „Aleko”, za 

którą otrzymał złoty medal. Z tego okresu pochodzą takŜe miniatury 

fortepianowe (słynne preludium cis-moll op. 3) oraz I Koncert fortepianowy fis-

moll op. 1 (kompozytor nie był z niego wystarczająco zadowolony i zredagował 

go na nowo jesienią 1917 roku).  

 W 1893 roku wyszły w druku pierwsze dzieła Rachmaninowa, między 

innymi Trio elegijne d-moll op. 9, napisane z powodu śmierci Czajkowskiego. 

Niepowodzenie I Symfonii d-moll op. 13 (dyrygowanej przez Aleksandra 

Głazunowa w 1897) sprawiło, Ŝe porzucił na trzy lata działalność kompozytorską 

i objął stanowisko dyrygenta operowego w teatrze Mamontowa. Po 1900 roku 

powstały utwory, takie jak: II Suita na dwa fortepiany op. 17, II Koncert 

fortepianowy c-moll op. 18, Sonata na wiolonczelę i fortepian g-moll op. 19, 

Wariacje na temat Chopina op. 22.  

 Lata 1906-1916 były czasem jego triumfów koncertowych na całym 

świecie, ale zarazem okresem, w którym zaczął u artysty dominować nastrój 

tragiczny i odpowiadająca mu tematyka, jak na przykład w poemacie „Wyspa 

umarłych” według obrazu Boecklina czy teŜ w „Dzwonach” według Edgara 

Poego. Z tego okresu pochodzą kompozycje, takie jak: II Symfonia e-moll op. 

27, I Sonata na fortepian d-moll op. 28, Preludia op. 32, Etiudy-Obrazy op. 33 i 

39, II Sonata fortepianowa b-moll op. 36. 
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 Praca nad III Koncertem fortepianowym d-moll op. 30 została ukończona 

pod koniec września 1909 roku w Iwanowce. W letniej rezydencji kompozytora 

(od 1890 do 1917 roku), w której powstawały jego najznakomitsze dzieła.  

 

Rachmaninow zadedykował koncert Józefowi Hofmannowi, którego uwaŜał za 

najlepszego ze wszystkich mu znanych pianistę. Hofmann nigdy jednak nie 

wykonał utworu publicznie twierdząc, Ŝe nie jest dla niego odpowiedni i ma 

niewyraźną formę. Warto w tym miejscu zauwaŜyć, Ŝe ów pianista nie posiadał 

zbyt duŜego rozstawu dłoni. UwaŜa się, Ŝe koncert d-moll powstał na 

okoliczność pierwszej podróŜy do Ameryki, o której Rachmaninow wiedział od 

dłuŜszego czasu, lecz miał w związku z nią ambiwalentne odczucia. Utwór 

napisany został w charakterze „wizytówki” artysty, przydatnej na „nowym 

kontynencie” w celu najlepszego ukazania warsztatu pianistycznego i 

kompozytorskiego. Z powodu braku czasu Rachmaninow ćwiczył koncert 

głównie w trakcie podróŜy przez ocean na „niemej” klawiaturze. Po raz pierwszy 

wykonał go 28 listopada w Nowym Jorku (Walter Damrosch, Symphony Society 

of New York, New Theatre). Drugie wykonanie odbyło się 16 stycznia 1910 

roku. Tym razem pod batutą Gustawa Mahlera (New York Philharmonic) w 

Carnegie Hall. Kompozytor grywał III koncert fortepianowy najchętniej ze 
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wszystkich swoich utworów. Był on stałą pozycją na większości koncertów w 

Europie i Stanach Zjednoczonych. Zawsze spotykał się z pozytywną reakcją 

publiczności i krytyków.  

 W 1917 roku Rachmaninow zawiesił działalność kompozytorską i opuścił 

Rosję; rok później przeniósł się (juŜ na stałe) do Ameryki. śycie spędzał w 

podróŜach koncertowych jako pianista i dyrygent. Do komponowania powrócił 

od 1927 roku. Ukończył pracę nad IV Koncertem fortepianowym g-moll op. 40 

(poprawionym 11 lat później). Przerobił takŜe swoją II Sonatę fortepianową; 

pisał liczne transkrypcje fortepianowe. Ostatnie jego utwory, począwszy od 

opusu 42 to: Wariacje na temat Corellego, Rapsodia na temat Paganiniego (na 

fortepian i orkiestrę), III Symfonia a-moll oraz Tańce symfoniczne (na orkiestrę). 

Podczas II wojny światowej bardzo interesował się losem ojczystego kraju; 

przeznaczał dochody ze swoich koncertów na Armię Czerwoną. 

 Siergiej Rachmaninow zmarł (z powodu raka) w nocy 28 marca 1943 roku 

(o godzinie 1:30) w Beverly Hills (Kalifornia) na cztery dni przed swoimi 

urodzinami. Został pochowany na cmentarzu Kensico w Valhalla (Nowy Jork).  
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W kilka dni po śmierci kompozytora nadeszła z Moskwy opóźniona wiadomość 

podpisana przez najwybitniejszych radzieckich muzyków: „Drogi Siergieju 

Wasiliewiczu! W dzień Pańskich siedemdziesiątych urodzin Związek 

Kompozytorów Radzieckich przesyła Panu gorące pozdrowienia i szczere 

Ŝyczenia radości, sił i zdrowia na długie lata. Pozdrawiamy Pana jako 

kompozytora, którym szczyci się rosyjska kultura muzyczna, jako największego 

pianistę naszych czasów, znakomitego dyrygenta i działacza społecznego, który 

w cięŜkich dla nas dniach okazał swoje patriotyczne uczucia, znajdując odzew w 

duszy kaŜdego Rosjanina…” 1. 

 W 2007 roku pianista rosyjskiego pochodzenia Alexander Warenberg 

ukończył prace nad aranŜacją II Symfonii e-moll op. 27 na fortepian i orkiestrę. 

UłoŜył błyskotliwą i skomplikowaną partię fortepianu zgodną ze stylem 

pianistycznym Rachmaninowa. Połączył wewnętrzne części symfonii w Adagio, 

dzięki czemu uzyskał konstrukcję trzyczęściową. Za pozwoleniem wnuka 

kompozytora utwór został nazwany V Koncertem fortepianowym Siergieja 

Rachmaninowa. W tym samym roku takŜe zostało zrealizowane pierwsze 

nagranie koncertu; partię solową wykonał pianista niemieckiego pochodzenia 

Wolfram Schmitt-Leonardy (Theodore Kuchar, Janacek Philharmonic 

Orchestra). 

                                              
1 M. BaŜanow – Rachmaninow, PIW Warszawa 1972 r. wyd. 1, s. 428 
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2. Charakterystyka koncertu 

 

 Koncert fortepianowy d-moll powstał w okresie rozkwitu twórczości 

kompozytora. Jest to monumentalne dzieło o bardzo dobrze zaplanowanej 

architektonice, pełne typowego dla Rachmaninowa liryzmu, o wyraźnie 

rosyjskim charakterze melodyki. Przejawia się w nim równowaga czynnika 

fortepianowego i orkiestrowego, nasycenie emocjonalne oraz stosowanie 

obszernie rozbudowanych odcinków narracji melodycznej. Wyraz artystyczny 

utworu pozbawiony jest wzniosłego, romantycznego patosu, jaki cechował 

poprzednie koncerty kompozytora. Zgodnie z klasyczną strukturą koncert d-moll 

składa się z trzech części; druga i trzecia następują po sobie attaca.  

 Cześć pierwsza „Allegro, ma non tanto” posiada budowę allegra 

sonatowego. Rozpoczyna ją najbardziej rozpoznawalny temat główny fortepianu 

(przykład 1). Jest to prosta i swobodna melodia w tonacji minorowej oparta na 

skali diatonicznej. Prowadzona w oktawie oburącz nie sprawia najmniejszego 

problemu wykonawczego. Lekko unosząc się nad akompaniamentem orkiestry 

wywołuje wraŜenie, jakby trwała od zawsze i nigdy się nie kończyła. „Jeszcze 

Ŝaden koncert instrumentalny nie zaczynał się tak zwyczajnie: bez trąb, fanfar i 

triumfalnych akordów.”2  

 

Przykład 1 – Początek tematu pierwszego (cz. I, ekspozycja, s. 3) 

                                              
2 M. BaŜanow – Rachmaninow, PIW Warszawa 1972 r. wyd. 1, s. 273 
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Wielu muzykologów starało się dociec, jak powstał ten temat. Poszukiwano jego 

genezy w pieśniach ludowych lub melodiach starocerkiewnych. Jak czytamy w 

biografii kompozytora: „…w odpowiedzi na te domysły Rachmaninow tylko się 

uśmiechał i twierdził, Ŝe temat „sam się napisał”. Chciał po prostu „zaśpiewać” 

melodię na fortepianie tak, jak śpiewa ją wokalista i znaleźć dla niej taki 

akompaniament orkiestry, który by jej nie przeszkadzał.”3 Temat w głosie 

fortepianu pojawia się trzykrotnie, rozpoczynając takŜe przetworzenie i repryzę 

allegra. W partii orkiestry występuje dwa razy: po ekspozycji fortepianu i mocno 

zmodyfikowany w drugiej części koncertu.  

Ciekawą cechą konstrukcji pierwszej części jest, moim zdaniem, 

moŜliwość rozróŜnienia dwóch wersji tematów; tak jakby w ramach dualizmu 

tematycznego formy pojawiał się takŜe dualizm w obrębie samego tematu, 

będący konfrontacją jego dwóch wariantów: melodii głównej oraz wywodzącej 

się od niej myśli tematycznej. Myśli pochodne tematów nie mają znaczenia w 

kontekście budowy pierwszej części, ale odgrywają duŜą rolę w ujednoliceniu 

formy całego koncertu.  

Przetwarzanie tematu pierwszego zakończone jest krótkim odcinkiem 

fortepianu solo o charakterze kadencyjnym, po którym orkiestra wprowadza 

bardziej realną i mroczną myśl pochodną pierwszego tematu allegra (przykład 2). 

Wykorzystuje ona motyw czołowy wersji głównej w ruchu opadającym. Nigdy 

nie pojawia się w partii fortepianu. 

 

Przykład 2 – Myśl pochodna tematu pierwszego w dolnym głosie (cz. I, ekspozycja, s. 13 t. 1) 

                                              
3 M. BaŜanow – Rachmaninow, PIW Warszawa 1972 r. wyd. 1, s. 273 
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Po krótkim łączniku pojawia się drugi majorowy temat ekspozycji (przykład 3) w 

tonacji B-dur, utrzymany w dynamice piano o charakterze marszowym, a 

następnie myśl pochodna tematu drugiego – liryczna, w artykulacji legato 

(przykład 4). Jest to najbardziej rozmarzona, śpiewna i ulotna myśl muzyczna 

koncertu. Wykonywana jest zawsze przez solistę.  

 

Przykład 3 – Temat drugi (cz. I, ekspozycja, s. 13 t. 13) 

 

Przykład 4 – Początek myśli pochodnej tematu drugiego (cz. I, ekspozycja, s. 15 t. 1) 

 Przetworzenie allegra (t. 1 na s. 23), wykorzystując jedynie materiał 

tematu pierwszego, prowadzi do majestatycznej kulminacji, centralnego punktu 

części. Po jej stopniowym wygaśnięciu wyłania się kadencja. Koncert zawiera 

kilka alternatywnych odcinków partii fortepianu oznaczonych jako ossia. Trudno 

powiedzieć, czy są one łatwiejsze dla wykonawcy. Na pewno ich cechą wspólną 

jest zagęszczona faktura. Zazwyczaj wersje ossia nie są wykonywane przez 

pianistów. Wyjątkiem są dwa warianty wspomnianej kadencji. Oba oparte na tej 

samej sekwencji harmonicznej mają dwadzieścia wspólnych ostatnich taktów. 
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Posiadają takŜe taką samą, dwuczęściową budowę. W części pierwszej znajduje 

się popisowy wstęp, natomiast druga jest wariacją na temat pierwszego tematu 

allegra. Pierwsza wersja kadencji jest jednak dłuŜsza i wolniejsza z powodu 

swojej obszerności fakturalnej (przykład 5).  

 

Przykład 5 – Początek drugiej części kadencji alternatywnej – ossia (cz. I, przetworzenie, s. 38)  

 

Przykład 6 – Początek drugiej części kadencji oryginalnej (cz. I, przetworzenie, s. 38)  

Jest o wiele bardziej monumentalna i dramatyczna w wyrazie. Moim zdaniem jej 

patetyczny ton nawiązuje do II Koncertu fortepianowego kompozytora. Druga 
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wersja kadencji, o wiele jaśniejsza i szybsza, przypomina skrzyŜowanie toccaty i 

scherza (przykład 6). Jej lekki i wirtuozowski charakter wydaje mi się bardziej 

pasować do formy pierwszej części. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe to 

właśnie pierwszy wariant kadencji zapisywany jest w nutach jako ossia lub 

umieszczany jako alternatywa na końcu wydania. Koda kadencji przeistacza się 

w figuracyjny akompaniament, stając się tłem dla myśli pochodnej tematu 

pierwszego w partii fletu (t. 8 na s. 40). Fragment ten z racji swojego 

umiejscowienia i kontekstu harmonicznego wydaje się mieć funkcję repryzy 

pozornej; jednak zaraz po nim, zgodnie z zapisem nutowym, pojawia się druga 

kadencja przetworzenia (t. 1 na s. 43), wykorzystująca tym razem myśl pochodną 

drugiego tematu allegra. Cichsza, bardziej swobodna, w romantyczny sposób 

przechodzi do niezbyt rozbudowanej a wręcz szczątkowej repryzy (t. 1 na s. 46), 

która ujednolica tryb obu tematów, prezentując je w tonacji d-moll. 

Część druga „Intermezzo. Adagio” nie posiada usystematyzowanej 

budowy. Stanowi rodzaj uspokojenia i romantycznego wyciszenia przed częścią 

finalną. Zawiera kilka odcinków o charakterze popisowym wykonywanych przez 

pianistę solo. Moim zdaniem, moŜna podzielić ją na siedem segmentów o 

zróŜnicowanej konstrukcji. Pierwszy jest rodzajem introdukcji. Wykonuje go 

orkiestra bez udziału fortepianu, przetwarzając motyw przewodni intermezza. 

Drugi segment rozpoczyna fortepian solo (t1. na s. 52). Po burzliwym, prawie 

ekspresjonistycznym wstępie wykrystalizowuje główny pogodny temat drugiej 

części koncertu (przykład 7). W tym fragmencie ukazuje się on dwukrotnie. W 

tonacji majorowej (Des-dur) i minorowej (f-moll). 

 

Przykład 7 – Temat intermezza (cz. II, s 52 t. 10) 



 15 

Segment trzeci (t. 3 na s. 56) stanowi reminiscencję pierwszej części koncertu. W 

partii orkiestry usłyszeć moŜna myśl pochodną tematu pierwszego (przykład 8, 

drugi system). Na początku tego fragmentu znajduje się sześciotaktowa ossia 

(przykład 8), w której partia lewej ręki prowadzona jest dwudźwiękami, w 

wolniejszych wartościach niŜ w wersji oryginalnej. Jak dotąd nie spotkałem 

nagrania, na którym moŜna by ją usłyszeć. 

 

Przykład 8 – Początek segmentu trzeciego – ossia (cz. II, s. 56) 
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Częstą praktyką wykonawczą, zapoczątkowaną przez kompozytora i obecną w 

duŜej ilości nagrań jest pomijanie całego wspomnianego fragmentu. Odcinek ten 

liczy 13 taktów. Rozpoczyna się w takcie 3 na stronie 56, a kończy w takcie 3 na 

stronie 59. Segment centralny (t. 4 na s. 59) jest najbardziej rozbudowany. 

Trzykrotnie eksponuje temat intermezza. Konsolidując partię orkiestry i solisty w 

imponującej kulminacji, prowadzi do jednego z najpiękniejszych czysto 

fortepianowych miejsc w całym koncercie. Kolejny segment to ponowne echo 

pierwszej części (t. 5 na s. 64). Tym razem orkiestra w formie lekkiego walca 

przypomina pierwszy temat. Ma on zmieniony rytm, kontekst harmoniczny i 

przesunięty jest o jeden stopień w skali (do góry). Głos fortepianu prowadzi 

popisowe figuracje, czasami pokazując motyw czołowy pierwszego tematu. 

Fragment ten pod względem stylistycznym zdaje się dokonywać syntezy 

elementów orientalnych, melodyki rosyjskiej oraz paryskiej muzyki popularnej. 

Zrywa z charakterem intermezza, takŜe z powodu swojej wirtuozowskiej 

wymowy. Szósty segment (t. 5 na s. 70) jest kopią pierwszego w zmienionej 

tonacji. Ujmuje kompozycję intermezza klamrą i prowadzi do ostatniego 

segmentu (t. 16 na s. 71), który serią wirtuozowskich oktaw i potęŜnych akordów 

fortepianu, wprowadza attaca następną część koncertu.  

 Część trzecia „Finale. Alla breve” jest szybka i energiczna. Posiada 

budowę przypominającą allegro sonatowe. 

 

Przykład 9 – Początek tematu pierwszego (cz. III, ekspozycja, s. 73 t. 3) 
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Odstaje od tej konstrukcji w kwestii stosunku tonacji tematów oraz 

przetworzenia, które utrzymane jest w formie wariacji. Temat pierwszy w tonacji 

d-moll znajduje się w partii orkiestry (przykład 9). Jest lekki i witalny, 

punktowany rytm nadaje mu bojowy charakter. Głos fortepianu, zawierający 

charakterystyczne repetycje przypominające dźwięk dzwonków, stanowi jego 

istotne dopełnienie motywiczne. Po nim następują dwa opracowania wariacyjne 

tematu odseparowane krótkimi łącznikami. Temat drugi w tonacji C-dur (t. 1 na 

s. 80) takŜe opiera się na rytmie punktowanym, ale bardziej śmiałym (przykład 

10). Wiodącą rolę odgrywa w nim partia fortepianu.  

 

Przykład 10 – Temat drugi (cz. III, ekspozycja, s. 80 t. 1) 

 

Przykład 11 – Początek opracowania wariacyjnego drugiego tematu (cz. III, ekspozycja, s. 82) 
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Ostentacyjnie powtarzana sekwencja rytmiczna oraz gęsta faktura akordowa we 

wznoszących i opadających frazach nadaje mu wyjątkowo radosny ton na tle 

całego koncertu. Następujące zaraz po nim opracowanie wariacyjne (t. 8 na s.82) 

w tonacji G-dur oznaczone tempem „Meno mosso” (przykład 11) jest 

śpiewniejsze od oryginału i o wiele bardziej rozbudowane. Brawurowo 

podsumowuje ekspozycję i przechodzi do krótkiej myśli końcowej w wykonaniu 

orkiestry.  

 Przetworzenie oznaczone z włoskiego jako Scherzando rozpoczyna się w 

tonacji Es-dur (t. 11 na s. 86). Ma wirtuozowski, humorystyczny charakter i jest 

bardziej oszczędne fakturalnie od skrajnych części allegra. Drobne wartości w 

wysokim rejestrze fortepianu nadają mu popisowe i pełne temperamentu 

zabarwienie. Mnie osobiście kojarzy się ono ze szmerem tętniącego Ŝyciem 

miasta tamtych czasów. Tak samo jak i drugi temat ekspozycji, przywołuje na 

myśl futurystyczne idee początku dwudziestego wieku, rodem z „Nowego 

Świata”. Przetworzenie to jest dosyć wyjątkowe, jak na formę allegra 

sonatowego, gdyŜ składa się jedynie z tematu oraz jego trzech opracowań 

wariacyjnych. Dodatkowo temat ten nie występuje w ekspozycji ani repryzie 

części trzeciej (przykład 12). 

 

Przykład 12 – Początek tematu przetworzenia (cz. III, przetworzenie, s. 86 t. 13) 
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Jego cztery pierwsze takty budową przypominają ośmiotaktowy fragment 

pierwszego tematu ekspozycji. Natomiast od strony melodycznej początkowa 

dwutaktowa fraza zdaje się być podobna do, przesuniętego o wartość ćwierćnuty, 

drugiego tematu z „Allegro, ma non tanto” z dodanymi zdobieniami (przykład 3). 

Być moŜe ta zbieŜność jest rekompensatą za niewykorzystanie tematu drugiego 

w przetworzeniu pierwszej części. Zarówno temat przetworzenia, jak i jego 

wariacje, posiadają wirtuozowskie zakończenia. Wariacje druga i trzecia 

poprzedzone są ponadto krótkimi wstępami, opartymi na motywach bieŜącej 

części (wstęp drugiej: t. 4 na s. 93, trzeciej: t. 4 na s. 99). Zgodnie z praktyką 

wykonawczą moŜna pominąć wstęp oraz część główną drugiej wariacji i od razu 

przejść do jej rozbudowanego zakończenia. Fragment usuwany na wielu 

nagraniach liczy 13 taktów. Rozpoczyna się w takcie 4 na stronie 93, a kończy w 

takcie 2 na stronie 96. Zakończenie drugiej wariacji odstaje nieco od popisowego 

charakteru pozostałych zamknięć. Po raz ostatni w utworze przywołane zostają: 

myśl pochodna tematu pierwszego z części pierwszej (w partii orkiestry) i zaraz 

po niej, myśl pochodna drugiego tematu (w głosie fortepianu). Jest to wyjątkowo 

wzruszający fragment koncertu. Najszybsza i najbardziej popisowa, trzecia 

wariacja, zapisana w wartościach trzydziestodwójkowych, kończy przetworzenie. 

Jej wirtuozowskie zamknięcie zawiera dwutaktową ossię (przykład 13), 

komplikującą nieznacznie partię lewej ręki (t. 2 na s. 105 i t. 1 na s. 106).  

 

Przykład 13 – Ossia (cz. III, przetworzenie, s. 105) 
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W trakcie moich poszukiwań natknąłem się na nagranie Evgeny Kissina (Seiji 

Ozawa, Boston Symphony Orchestra) z 1993 roku, na którym moŜna ją usłyszeć. 

Jeśli rzeczywiście koncert pisany był z myślą o podróŜy do Ameryki, to 

największy kontrast geograficzny czuję właśnie pod koniec przetworzenia. 

Występuje tam kontemplacyjna i ciepła kadencja fortepianu solo utrzymana w 

rozluźnionej, zachodnio brzmiącej tonalności. Na tle ostatniego spokojnie 

osadzonego akordu Es-dur słychać jakby nadciągający z daleka powiew 

mroźnego i ruchliwego powietrza w partii orkiestry (t. 1 na s. 107). W taki 

właśnie dyskretny sposób kompozytor przenosi nas w narastającą wichurę 

repryzy, trzeciej części koncertu.  

 Repryza posiada bardzo podobną do ekspozycji budowę. Nie ma w niej 

jedynie myśli końcowej orkiestry, zamiast której pojawia się o wiele dłuŜszy 

finał dokonujący podsumowania całego koncertu. Repryza róŜni się od 

ekspozycji głownie: tonacją (niŜszą o sekundę wielką) oraz wariacyjnymi 

opracowaniami tematów. Istotna odmienność agogiczna pojawia się w 

opracowaniu wariacyjnym drugiego tematu (t. 9 na s. 112). Jest ono w 

przeciwieństwie do ekspozycji („Meno mosso”) oznaczone tempem „Piu vivo”. 

Finał repryzy (t. 8 na s. 117) moŜna podzielić na dwie części. Pierwsza 

przywołuje w niesłychanie spektakularny sposób motywy z początku koncertu. 

Oparta jest na sekwencji harmonicznej pierwszej części kadencji w „Allegro, ma 

non tanto”. Zakończona jest takŜe krótką kadencją solisty (t. 1 na s. 122) 

zawierającą opadającą kaskadę akordów w rytmie punktowanym. Druga cześć 

finału (t. 2 na s. 122) w formie uroczystego chorału prezentuje drugi temat 

„Finale. Alla breve”. Jej popisowa koda (t. 14 na s. 125) zawiera fragment ossia 

(od t. 2 do 6 na s. 126), przyśpieszający rytm chromatycznej serii oktaw 

(przykład 14). Bardzo rzadko grywaną ossię moŜna usłyszeć na nagraniu Andre 

Wattsa (Seiji Ozawa, New York Philharmonic) z 1969 roku. Utwór kończą 

cztery nuty w charakterze marszowym. Podobne do tych znajdujących się na 

końcu II Koncertu fortepianowego kompozytora. „Finale. Alla breve” posiada 

bardzo duŜą ilość opracowań wariacyjnych. Nie tylko w przetworzeniu, ale teŜ w 

skrajnych fragmentach, gdzie wariacje występują w formie łączników między 
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tematami. MoŜna zatem potraktować część trzecią jako konstrukcję hybrydyczną 

dokonującą syntezy formy allegra sonatowego oraz wariacji.  

 

Przykład 14 – Ossia (cz. III, koda repryzy, s. 126 t. 2) 

 III Koncert fortepianowy zawiera podobieństwa melodyczne do Koncertu 

c-moll widoczne najbardziej w motywach „Intermezzo. Adagio” (nawiązanie do 

majorowego tematu trzeciej części II Koncertu) oraz opracowaniu wariacyjnym 

drugiego tematu „Finale. Alla breve” (nawiązanie do drugiego tematu pierwszej 

części). W przeciwieństwie do pozostałych koncertów posiada skomplikowaną 

aczkolwiek bardzo jednolitą konstrukcję dzięki licznym przypomnieniom z 

pierwszej części utworu oraz płynnym łączeniom poszczególnych fragmentów 

dzieła. Poza genialną budową, soczystą harmonią oraz pięknem linii 

melodycznych, stanowi takŜe duŜe wyzwanie techniczne dla pobierającego 

jeszcze nauki muzyka. Wymaga bardzo dokładnego opanowania wielu 

problemów interpretacyjnych, jakie mogą występować w wymiarze 

pianistycznym, głównie z powodu ich nagromadzenia i rozciągnięcia w czasie. 

Wykonanie utworu przynosi jednakŜe nieopisaną radość, która jest 

wystarczającym wynagrodzeniem za pracę, poświęconą na jego przygotowanie.  
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3. Porównanie interpretacji Rachmaninowa, Horowitza i Wołodosa 

 

 Koncert fortepianowy d-moll Rachmaninowa od momentu powstania 

cieszył się wielką popularnością. Sławny ze swoich technicznych i 

interpretacyjnych wymagań przyciągał do wykonania wirtuozów z całego świata. 

W trakcie moich poszukiwań natknąłem się na około stu trzydziestu pianistów, 

którzy dokonali dostępnych publicznie rejestracji koncertu (wielu z nich 

kilkakrotnie). Pierwsze nagranie w historii pochodzi z 30 grudnia 1930 roku. 

Wykonał je Vladimir Horowitz (Albert Coates, London Symphony Orchestra, 

Kingsway Hall). Jest ono najbardziej łagodne ze wszystkich nagrań koncertu, 

jakich dokonał pianista. Charakteryzuje je powściągliwość w interpretacji oraz 

bardzo odwaŜne tempo wykonania. Słychać za to mniej elementów maniery 

asekuracyjnej, wykształconych przez Horowitza w późniejszych latach. 

Realizacja obfituje w „vide”. W części ostatniej pojawiają się dwa cięcia, 

natomiast w Intermezzo aŜ trzy. Druga w kolejności, historyczna rejestracja 

naleŜy do Waltera Giesekinga (John Barbirolli, New York Philharmonic), który 

wyprzedził samego Rachmaninowa o około 10 miesięcy. Ciekawego nagrania 

dokonał takŜe Horowitz w roku 1941 (John Barbirolli, New York Philharmonic 

Orchestra, Carnegie Hall). Zasłynęło ono jako najszybsze publiczne wykonanie 

koncertu d-moll w historii. Rzeczywiście, słuchając go, wydaje się, jakby nie 

sprawiało soliście Ŝadnego problemu. Niestety, poza elementem szybkości, 

trudno odnaleźć w nim cokolwiek interesującego. Horowitz wykonuje utwór 

niestarannie i nieczysto. Bardzo często szybkie tempo zniekształca sens 

muzyczny, co uniemoŜliwia jego powaŜny odbiór. Do najbardziej uznanych 

zalicza się równieŜ nagrania: Marty Argerich, Vladimira Ashkenazy'ego i Vana 

Cliburna. Ostatni z wyŜej wymienionych pianista (amerykańskiego 

pochodzenia), zasłynął, wygrywając Pierwszy Międzynarodowy Konkurs im. 

Piotra Czajkowskiego w Moskwie. W finale wykonał koncerty: b-moll 

Czajkowskiego oraz d-moll Rachmaninowa, którego fenomenalna kreacja 

zachwyciła mnie róŜnorodnością emocjonalną i romantyczną interpretacją w 

duchu słowiańskim. Warto w tym miejscu wspomnieć, Ŝe III Koncertu nigdy nie 
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nagrał Świętosław Richter. Wielu melomanów wciąŜ ubolewa z tego powodu. 

Byłaby to z pewnością bardzo interesująca prezentacja. Uporządkowana 

chronologicznie lista większości publicznie dostępnych rejestracji znajduje się na 

końcu pracy.  

W niniejszym rozdziale zdecydowałem się omówić trzy najbardziej 

charakterystyczne wykonania koncertu d-moll trzech róŜnych pianistów. Są nimi 

Siergiej Rachmaninow, Vladimir Horowitz oraz Arkadij Wołodos. Jest to raczej 

subiektywny wybór, dlatego postaram się wyjaśnić moje upodobania. Sam 

Rachmaninow dokonał rejestracji koncertu na przełomie 1939 i 1940 roku 

(Eugene Ormandy, The Philadelphia Orchestra). Pytany o fenomen powodzenia 

własnych wykonań twierdził, Ŝe po prostu podchodzi do swoich utworów „od 

wewnątrz”. Istotnie, gra Rachmaninowa, prosta i autentyczna w wyrazie, jest 

niebywałą wskazówką interpretacyjną dla współczesnych wykonawców. 

Najciekawsze jest jego swobodne podejście do zapisu muzycznego, którego jest 

przecieŜ autorem. Wykonanie to daje moŜliwość poznania zamysłu twórczego, 

najbliŜszego prawdzie. Nagranie samego kompozytora posiada wielkie znaczenie 

historyczne i nie wyobraŜam sobie, aby moŜna je było pominąć w tego typu 

zestawieniu. 

Vladimir Horowitz był jednym z najbardziej 

cenionych pianistów XX wieku. Urodził się 

w 1903 roku w Kijowie. Od najmłodszych lat 

pobierał lekcje gry na fortepianie. III Koncert 

Rachmaninowa zaprezentował juŜ w 1919 

roku, kończąc konserwatorium kijowskie. Z 

ogromnym powodzeniem wykonywał go 

przez całe Ŝycie, a takŜe wielokrotnie 

nagrywał. Dostępnych jest aŜ sześć 

opublikowanych i ogólnie uznanych 

rejestracji. Oprócz poprzednio wspomnianych są jeszcze dwie: z roku 1950 

(Serge Koussevitzky, Hollywood Bowl Orchestra) i 1951 (Fritz Reiner, RCA 

Victor Symphony Orchestra), a następnie dwa nagrania zrealizowane w 1978 
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roku: ze stycznia (Eugenie Ormandy, New York Philharmonic, Carnegie Hall) i 

września (Zubin Mehta, New York Philharmonic, Avery Fisher Hall). W 

przypadku tego drugiego dostępna jest takŜe rejestracja wideo. Było to ostatnie 

nagranie III Koncertu Rachmaninowa w Ŝyciu Horowitza. Właśnie na nim 

postanowiłem się skoncentrować, między innymi dlatego, Ŝe daje moŜliwość 

zobaczenia gry artysty. Horowitz pozwalał sobie na drobne uproszczenia 

fakturalne, które byłyby bardzo trudne do wychwycenia bez sposobności 

obejrzenia klawiatury. Realizował je wyjątkowo dyskretnie dzięki 

ponadprzeciętnej znajomości utworu. W momencie realizacji tego nagrania 

posiadał juŜ sześćdziesięcioletnie doświadczenie wykonawcze, czyli o wiele 

dłuŜsze niŜ mógł mieć Siergiej Rachmaninow. Sam kompozytor od początku był 

pod wielkim wraŜeniem sposobu, w jaki Horowitz wykonywał jego dzieło. 

Myślę, Ŝe to nagranie, zrealizowane na kilka dni przed siedemdziesiątą piątą 

rocznicą urodzin pianisty, jest rodzajem podsumowania jego wiedzy dotyczącej 

interpretacji koncertu d-moll.  

Arkadij Wołodos jest przedstawicielem 

najmłodszego pokolenia pianistów. Urodził 

się 24 lutego 1972 roku w St. Petersburgu. 

Kształcenie muzyczne rozpoczął od nauki 

śpiewu natomiast grą na fortepianie 

zafascynował się w późniejszym wieku. 

Znany jest z fenomenalnej techniki i 

wirtuozowskiego repertuaru. Zasłynął przede 

wszystkim z wykonań dzieł Liszta i 

Rachmaninowa oraz nagrań transkrypcji Horowitza. Idealny warsztat 

pianistyczny, umiejętne dobieranie trudnego, a zarazem popularnego repertuaru 

oraz autorskie aranŜacje, bardzo szybko umiejscowiły go w elitarnej grupie 

największych obecnie wirtuozów fortepianu na świecie. Na tle wielu 

współczesnych wykonań, prezentacja koncertu d-moll w interpretacji Wołodosa 

wydaje mi się wyjątkowa, dlatego zdecydowałem o niej wspomnieć.  
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 Wszystkie trzy wymienione wyŜej nagrania najbardziej róŜnią się pod 

względem długości. Najkrótsze, trwające łącznie 34 minuty, naleŜy ostatecznie 

do kompozytora. Pierwsze zetknięcie z grą Rachmaninowa stanowi wielkie 

zaskoczenie dla słuchacza. Nie sprawia wykonawcy najmniejszego problemu 

technicznego, przez co brzmi jakby trywialnie. Dla niektórych moŜe wydawać 

się nawet nudna i sprawiać wraŜenie, jak gdyby pianista nie był w nią 

zaangaŜowany. Wykonanie jest bardzo pokorne i w niczym nie przypomina 

egocentrycznych interpretacji innych wielkich pianistów.  

 Rachmaninow gra koncert w bardzo szybkim tempie, porównywalnym z 

nagraniem Horowitza z 1941 roku, aczkolwiek nie jest ono aŜ tak bardzo 

odczuwalne. Dzieje się tak dlatego, Ŝe wykonuje utwór raczej delikatnie, bez 

najmniejszych chęci do popisywania. Wyjątkiem moŜe być tylko główna 

kadencja pierwszej części. Wykonuje wprawdzie krótszą wersję, ale zajmuje mu 

to około minuty, tym samym jest to najszybsza, znana mi prezentacja oryginalnej 

kadencji. Pierwszy temat koncertu gra w tempie ćwierćnuty równej ok. 141 

(uderzeń na minutę), natomiast część trzecią rozpoczyna półnutą ok. 104. 

Charakterystycznym elementem tej kreacji są bardzo płynne zmiany agogiczne w 

obrębie części. Realizuje je prawie niezauwaŜalnie z powodu małego 

zróŜnicowania temp. Nagranie jest krótkie takŜe z powodu licznych „vide”. 

Oprócz typowych cięć w Intermezzo i Finale (opisanych w drugim rozdziale 

pracy), pominięte zostają takŜe: niedługi fragment w ekspozycji pierwszej części 

(od t. 8 na s. 20 do t. 6 na s. 21), dwa takty kadencji (11 i 12 na stronie 39) oraz 

opracowanie wariacyjne drugiego tematu w ekspozycji części trzeciej (od t. 8 na 

s. 82 do t. 6 na s. 85, przykład 11) liczące aŜ 29 taktów. Według powszechnej 

opinii, cięcia spowodowane są ograniczonym czasem nagrywania. Wiadomo 

jednak, Ŝe Rachmaninow często stosował „vide” w swojej praktyce 

wykonawczej, nie tylko w koncercie d-moll. Cechą wspólną wszystkich „vide” 

pojawiających się w tej rejestracji jest to, Ŝe są raczej zamkniętymi myślami 

rozpoczynającymi i kończącymi się w tej samej tonacji. Są to więc fragmenty 

najłatwiejsze do usunięcia. Poza tym, kompozytor pozwala sobie na duŜą 

dowolność w interpretacji. Często w grupach złoŜonych z dwóch równych sobie 
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wartości, rozciąga pierwszą (skracając przy tym drugą). Tego typu nierówność 

rytmiczna, realizowana dyskretnie przez wielu pianistów, w wykonaniu 

Rachmaninowa brzmi wyjątkowo dosadnie. Zjawisko to najlepiej obrazuje 

miejsce w repryzie trzeciej części na stronie 116 (przykład 13, grupy nut 

zaznaczone kwadratami), a takŜe odcinek w Allegro na stronie 17 (od t. 4 na s. 

17 do t. 1 na s. 18).  

 

Przykład 15 – Fragment opracowania wariacyjnego drugiego tematu (cz. III, repryza, s. 116) 

Wykonuje rytm punktowany (ósemka z kropką i szesnastka) na początku krótkiej 

kadencji w Finale (t. 1 na s. 122). Realizuje ritenuto pod koniec głównej kadencji 

w Allegro (w taktach: 2 i 3 na s. 40). Frapujące są takŜe działania wbrew 

zapisowi muzycznemu. Pod koniec części pierwszej (w t. 6 na s. 50) kompozytor 

zwalnia, gdy w nutach widnieje oznaczenie „poco accelerando al fine”. 

Spowalnia takŜe fragment w przetworzeniu Allegra oznaczony „Piu vivo” (t. 6 

na s. 40) oraz drugi temat Finale określony tempem „Piu mosso” (t. 1 na s. 80, 

przykład 10). Nie realizuje łuków przedłuŜających wartości półnut w takcie 8 i 9 
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na stronie 116 (przykład 13, łuki oznaczone linią przerywaną). Wykonuje duŜe 

arpegio z najniŜszym dźwiękiem Es w takcie 2 na stronie 89, gdy w nutach 

znajduje się jedynie skromny trójdźwięk w oktawie dwukreślnej. Poza tym 

moŜna spostrzec kilka odmienności dynamicznych.  

 Wymienione odstępstwa od zapisu muzycznego stwarzają problem dla 

współczesnych odtwórców, którzy chcieliby się wzorować się na 

kompozytorskim wykonaniu. NiezaleŜnie od niejasności interpretacyjnych, gra 

Rachmaninowa sprawia, Ŝe utwór brzmi niezwykle prosto i elegancko. Moim 

zdaniem, wytycza ona drogę, którą powinno się podąŜać w kwestii interpretacji 

koncertu d-moll. 

 Rejestracja dokonana 24 września 1978 roku z udziałem Vladimira 

Horowitza trwa około 42 minut. Jest mniej ekscentryczna w stosunku do jego 

poprzednich wykonań. Odczuwa się spokój pianisty mimo tego, Ŝe wykonanie 

przepełniają najgłębsze emocje. Nagranie w pełni eksponuje romantyczną naturę 

koncertu. ZauwaŜyć moŜna nagromadzenie elementów interpretacyjnych takich 

jak: „rubata”, wyprzedzenia basu, „powstrzymywanie” najwaŜniejszych 

dźwięków frazy czy arpegiowanie akordów. Horowitz doskonale prezentuje 

wszystkie plany faktury. Jego interpretacja jest takŜe bardzo sugestywna, dlatego 

podczas słuchania nie ma się wątpliwości, Ŝe właśnie tak powinien brzmieć 

koncert. Widok doświadczonego wykonawcy przy instrumencie jest niezwykle 

poruszający. Wydaje się zadziwiające, Ŝe potrafi stworzyć tak potęŜny dźwięk 

przy pomocy tak małych ruchów ręki i palców. Zachowanie Horowitza przy 

klawiaturze sprawia wraŜenie, jakby wykonywał własną kompozycję. Posiada 

idealny obraz kaŜdego dźwięku w utworze. Przy najmniejszym zachwianiu 

synchronizacji z orkiestrą od razu wymownie spogląda na dyrygenta.  

 Temat pierwszy koncertu gra w spokojniejszym od Rachmaninowa tempie 

ćwierćnuty ok. 124. „Finale. Alla breve” rozpoczyna półnutą równą ok. 96. 

Pianista zazwyczaj wykonywał koncert stosując typowe „vide” w drugiej i 

trzeciej części; zrezygnował z nich dopiero w przypadku dwóch ostatnich nagrań. 

Omawiana rejestracja zawiera jedynie krótkie cięcie w kadencji. Horowitz, tak 

samo jak kompozytor, zawsze wykonywał krótszy wariant kadencji. O wersji 
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ossia (dłuŜszej) wypowiadał się, Ŝe jest jakby „zakończeniem samym w sobie”. 

Twierdził dowcipnie, Ŝe niedobrze jest kończyć utwór przed jego finałem. 

Pierwszą część kadencji wykonuje bardzo precyzyjnie. UŜywa pedału w 

oszczędny sposób. W części drugiej (dojście do głównej kulminacji) dokonuje 

pianistycznego uproszczenia, dwóch taktów (takty: 5 i 6 na s. 39) przy 

równoczesnym polepszeniu walorów brzmieniowych (przykład 16).  

 

Wersja oryginalna zapisu muzycznego 

 

 

Przykład 16 – Opracowanie fragmentu kadencji przez Horowitza (cz. I, s. 39 t. 5)  

W kulminacji kadencji w taktach 11 i 12 na stronie 39 realizuje „vide”. 

Wykonuje cięcie w taki sam sposób jak Rachmaninow. Horowitz posiadał jednak 

własne uzasadnienie tego zabiegu. Twierdził zwyczajnie, Ŝe takty te są 

„muzycznie niemoŜliwe” do wykonania. 

 Przytoczone modyfikacje kadencji moŜna usłyszeć takŜe na nagraniu 

Byrona Janisa (Charles Munch, Boston Symphony Orchestra) z 1957 roku, który 
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przez cztery lata studiował pod kierunkiem Horowitza. W tym miejscu warto 

takŜe wspomnieć o nietypowej aranŜacji kadencji, której dokonał wspomniany 

juŜ w pracy Andre Watts. Na nagraniu z 1969 roku wykonuje połączenie obu 

wersji. Rozpoczyna od oryginalnej (krótszej) kadencji i pod koniec pierwszej 

części tego wariantu bardzo płynnie przechodzi do alternatywnej (dłuŜszej) 

wersji.  

 Odstępstwa od zapisu muzycznego widoczne są równieŜ w łączniku, który 

znajduje się przed drugim wariacyjnym opracowaniem pierwszego tematu w 

ekspozycji „Finale. Alla breve” od taktu 9 na stronie 77. Pianista upraszcza rytm 

wartości ósemkowych w partii lewej ręki, znajdujących się słabych częściach 

taktów.  

 

Wersja oryginalna zapisu muzycznego 

 

Przykład 17 – Opracowanie fragmentu łącznika przez Horowitza (cz. III, ekspozycja, s. 77 t. 9) 

Postępuje w analogiczny sposób aŜ do taktu 3 na stronie 79 i powtarza go w 

repryzie tej części.  

 Modyfikacje tekstu muzycznego nie wpływają jednak na odbiór koncertu 

d-moll; są praktycznie niezauwaŜalne. Ewoluująca przez lata interpretacja 

Horowitza, mimo Ŝe bardzo osobista, pośrednio wydaje mi się być oparta 
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bardziej na analizie wykonań kompozytora niŜ na nutach, które po sobie 

pozostawił. 

 Arkadij Wołodos dokonał rejestracji koncertu d-moll pod koniec czerwca 

1999 roku (James Levine, Berlin Philharmonic Orchestra) i wydał go jako swój 

trzeci album. Nagranie jest nieskazitelne, zarówno od strony precyzji gry, jak i 

jego technicznej realizacji. Trudno uwierzyć, Ŝe zostało zarejestrowane „na 

Ŝywo”. Ukazuje ono w pełni zdolności pianisty, jego pasję oraz wyobraźnię 

kolorystyczną. 

 Wołodos wykonuje III Koncert fortepianowy najszybciej z opisywanych 

pianistów, aczkolwiek fragmenty, które nie wymagają biegłości, gra w tempie 

właściwym. Spowalnia jedynie śpiewne odcinki utworu, co wydłuŜa łączny czas 

rejestracji do 41 minut. W pozostałych miejscach pozwala sobie na radykalnie 

szybkie tempa i w oszczędny sposób uŜywa pedału. Jego wykonanie jest 

nienaganne, a przy tym nie wywołuje wraŜenia pośpiechu. Warto zauwaŜyć, Ŝe 

pod względem szybkości moŜna je porównać z szaloną interpretacją Marthy 

Argerich (Riccardo Chailly, Radio Symphony Orchestra Berlin). Pierwszy temat 

utworu utrzymany jest w tempie ćwierćnuty równej ok. 119, zaś część trzecia 

rozpoczyna się półnutą ok. 107. Pianista brawurowo wykonuje kadencję ossia w 

„Allegro, ma non tanto” oraz finał utworu. Po przeanalizowaniu nagrania nie 

stwierdziłem Ŝadnych odstępstw od tekstu muzycznego (z wyjątkiem zagrania 

nuty A1 w takcie 1 na stronie 13 o oktawę niŜej). Interpretacja jest jednak moim 

zdaniem skromna i głównie opiera się na mistrzowskiej realizacji zapisu 

nutowego. Wydaje się być pozbawiona elementów charakterystycznych oraz 

wystarczającej ilości pierwiastka romantycznego, przez co moŜe brzmieć nieco 

akademicko. Nagranie jest najbardziej imponujące w trakcie słuchania. Nie 

zapisuje trwale w pamięci szczegółów interpretacji, pozostawiając po sobie 

jedynie ogólne wraŜenie perfekcji. 

 Pianista, pomimo swojej powściągliwości, całkowicie spełnia moje 

oczekiwania wykonawcze względem III Koncertu fortepianowego. Moim 

zdaniem podąŜa drogą nakreśloną przez nagranie samego kompozytora. 



 31 

 KaŜde z wymienionych wykonań podoba mi się z innego powodu. 

Rejestracja z udziałem Rachmaninowa przestawia krystalicznie czysty obraz 

utworu. Charakteryzuje się prostotą i wdziękiem, jakich brakuje na nagraniach 

późniejszych pianistów. Prezentacja Wołodosa jest najbardziej precyzyjna 

prawdopodobnie ze wszystkich, jakie powstały do tej pory. W jego grze słychać 

wielki potencjał, wizję nieskrępowanego postępu artysty, nadzieję na to, Ŝe 

sztuka pianistyczna będzie miała powód, by wciąŜ się rozwijać. Wykonanie 

Horowitza daje moŜliwość obcowania z wybitną osobowością muzyczną 

interpretującą niespotykane dzieło sztuki. Moim zdaniem ta kreacja najbardziej 

oddaje „ducha epoki”. W oczach pianisty widać odbicie minionych dekad. 

Wydaje się, jakby przeŜywał to samo, co podczas pierwszego młodzieńczego 

wykonania. Jego gra daje poczucie łączności z czasami, w których powstał ten 

wspaniały koncert. 
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Zakończenie 

 

 Mam nadzieję, Ŝe udało mi się przybliŜyć obraz koncertu d-moll Siergieja 

Rachmaninowa oraz jego praktyki wykonawczej. W tym celu musiałem 

zaznaczyć historyczny kontekst powstania dzieła i dokładnie scharakteryzować 

jego budowę. W pracy odwoływałem się do wielu rejestracji utworu. Bardziej 

szczegółowo opisałem interpretacje, które są moim zdaniem najciekawsze i 

najbardziej wartościowe.  

 III Koncert fortepianowy budzi mój podziw i zachwyt. Sprawia wraŜenie, 

jakby ukrywał w sobie jakąś piękną, abstrakcyjną historię. Jak juŜ pisałem, jest to 

związane z jego doskonale zaplanowaną konstrukcją. Jakiekolwiek powtórzenia 

materiału dźwiękowego prawie zawsze opracowywane są wariacyjnie. Stała 

ewolucja, wykorzystanie myśli przewodnich oraz jednorodność motywiczna na 

przestrzeni całego utworu wywołują wraŜenie narracyjności. MoŜna powiedzieć, 

Ŝe jest to rodzaj poematu symfonicznego na fortepian i orkiestrę. 

 Mam nadzieję, Ŝe to wyjątkowe dzieło będzie stałą pozycją w repertuarach 

pianistów, aby nieustannie sławić geniusz jego twórcy. Moje odczucia względem 

III Koncertu fortepianowego najlepiej oddają następujące słowa recenzenta 

występu Siergieja Rachmaninowa w Chicago: „Za niecodzienne piękno tej 

muzyki, które kompozytor wniósł do duchowego skarbca świata, radość będzie 

Ŝyła wiecznie w naszej wdzięcznej pamięci.”4 

 

                                              
4 M. BaŜanow – Rachmaninow, PIW Warszawa 1972 r. wyd. 1, s. 368 
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Lista opublikowanych nagrań 

 

PoniŜsza tabela przedstawia spis większości opublikowanych nagrań Koncertu 

fortepianowego d-moll S. Rachmaninowa w kolejności chronologicznej. 

 

Pianista Dyrygent Orkiestra Miejsce Data 

Vladimir Horowitz Albert Coates London Symphony 
Orchestra 

Kingsway Hall, 
London 

1930.12.29-30 

Walter Gieseking John Barbirolli New York Philharmonic New York 1939.02.12 

Siergiej 
Rachmaninow 

Eugene 
Ormandy 

The Philadelphia 
Orchestra 

 1939.12.04, 
1940.02.24 

Walter Gieseking William 
Mengelberg 

Amsterdam 
Concertgebouw 

Concertgebouw Hall, 
Amsterdam 

1940.03.28 

Vladimir Horowitz John Barbirolli New York Philharmonic 
Orchestra 

Carnegie Hall 1941.03.04 

Cyril Smith George Weldon City of Birmingham 
Orchestra 

Dudley Town Hall 1946.01.22-23 

Yakov Flier Kiril Kondrashin Moscow Philharmonic 
Orchestra 

Great Hall of Moscow 
Conservatory 

1948 

William Kapell Ernest 
MacMillan 

The Toronto Symphony 
Orchestra 

 1948.04.13 

Emil Gilels Kiril Kondrashin USSR State Orchestra Moscow 1949 

Witold 
MałcuŜyński 

Paul Kletzki Philharmonia Orchestra London 1949 

Vladimir Horowitz Serge 
Koussevitzky 

Hollywood Bowl 
Orchestra 

 1950.08.31 

Vladimir Horowitz Fritz Reiner RCA Victor Symphony 
Orchestra 

 1951.03.08-10 

Lev Oborin Konstantin 
Ivanov 

Orchestre Symphonique 
d'Etat d'URSS 

Enregistre a Moscou 
circa 

1952 

Moura Lympany Anthony Collins The New Symphony 
Orchestra of London 

 1952.03 

Emil Gilels Andre Cluytens Orchestre de la Societe 
des Concerts du 
Conservatoire 

Teatre des Champs-
Elysees, Paris 

1955.06.13 

Victor Merzhanov Nikolai Anosov USSR Symphony 
Orchestra TV and Radio 

 1956 

Aldo Ciccolini Ernest Barbini Orchestre de Radio-
Canada 

 1956.01.05 

Shura Cherkassky Rudolf Schwartz BBC Symphony 
Orchestra 

Royal Festival Hall, 
London 

1957.12.11 

Byron Janis Charles Munch Boston Symphony 
Orchestra 

Symphony Hall, 
Boston 

1957.12.28 

Van Cliburn Kiril Kondrashin Moscow Philharmonic 
Orchestra 

Moscow Conservatoire 
Large Hall 

1958 

Maria Grinberg Karl Eliasberg USSR State Symphony 
Orchestra 

Moscow Conservatoire 
Large Hall 

1958.01.25 

Van Cliburn Kiril Kondrashin Symphony of the Air Carnegie Hall 1958.03.19 
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Leonard Pennario Walter Susskind Philharmonia Orchestra Abbey Road Studio 1, 
London 

1959.09.14-16 

Witold 
MałcuŜyński 

Witold Rowicki Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Narodowej 

Warszawa 1961 

Lev Oborin Leopold 
Stokowski 

Czech Philharmonic 
Orchestra 

Smetana Hall, Prague 1961.05.20 

Byron Janis Antal Dorati London Symphony 
Orchestra 

London 1961.06 

Nikita Magaloff Wolfgang 
Sawallisch 

Suisse Romande 
Orchestra 

Lausanne 1961.08.02 

Byron Janis Donald 
Voorhees 

The Bell Telephone 
Orchestra 

 1962.09.24 

Vladimir 
Ashkenazy 

Anatole 
Fistoulari 

London Symphony 
Orchestra 

Walthamstow, London 1963 

Evgeny Mogilevsky Kiril Kondrashin Moscow Philharmonic 
Orchestra 

Moscow Conservatoire 
Large Hall 

1964.12 

Earl Wild Jascha 
Horenstein 

Royal Philharmonic 
Orchestra 

Kingsway Hall, 
Londyn 

1965.03 

Takahiro Sonoda Hans Muller-
Kray 

Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart 

 1967.11.02 

Alexis Weissenberg Georges Pretre Chicago Symphony 
Orchestra 

Orchestra Hall, 
Chicago 

1967.11.27-28 

Jorge Bolet Charele Webb Indiana University 
Symphony Orchestra 

 1969.06.30 

Andre Watts Seiji Ozawa New York Philharmonic Avery Fisher Hall, 
Lincoln Center, New 
York City 

1969.10.01 

Vladimir 
Ashkenazy 

Andre Previn London Symphony 
Orchestra 

Kingsway Hall, 
Londyn 

1971.02 

Rafael Orozco Edo de Waart Royal Philharmonic 
Orchestra 

 1973.01 

Augustin Anievas Aldo Ceccato New Philharmonia 
Orchestra 

Studio, Abbey Road, 
Londyn 

1973.02 

Alicia de Larrocha Andre Previn London Symphony 
Orchestra 

 1974 

Vladimir 
Ashkenazy 

Eugene 
Ormandy 

The Philadelphia 
Orchestra 

 1975 

Abbey Simon Leonard Slatkin Saint Louis Symphony 
Orchestra 

 1975-77 

Tamas Vasary Yuri 
Ahronovitch 

London Symphony 
Orchestra 

Watford Town Hall 1976.04 

Andrei Gavrilov Alexander 
Lazarev 

U.S.S.R State Symphony 
Orchestra 

Moscow Conservatoire 
Large Hall 

1976.06 

Lazar Berman Claudio Abbado London Symphony 
Orchestra 

Henry Wood Hall, 
Londyn 

1976.11.26-28, 
1976.12.03 

Mirka Pokorna Jiri Pinkas Brno Philharmonic 
Orchestra 

Czechoslovakia 1976 

Raubenheimer Hanford Nat Orch of the South 
African Broadcasting 
Corp 

 1977 

Eugene Kelder Neeme Jarvi Estonian National 
Symphony Orchestra 

Estonian Concert Hall 
in Tallinn 

1977.04.21 
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Philippe Collard Michel Plasson Orchestre du Capitole de 
Toulouse 

Halle-aux-Grains, 
Toulouse 

1977.06.04-09 

Vladimir Horowitz Eugene 
Ormandy 

New York Philharmonic Carnegie Hall 1978.01.08 

Peter Rosel Kurt Sanderling Berliner Sinfonie-
Orchester 

 1978.03 

Andre Laplante Alexander 
Lazarev 

Moscow Philharmonic 
Orchestra 

Moscow Conservatoire 
Large Hall 

1978.07.04 

Vladimir Horowitz Zubin Mehta New York Philharmonic Avery Fisher Hall, 
New York 

1978.09.24 

Cyprian Katsaris Horst Neumann Grosses 
Rundfunkorchester 
Leipzig 

Bethanien Kirche, 
Lipzig 

1978.10.04 

France Clidat Zdenek Macal Royal Philharmonic 
Orchestra 

 1979 

Alexis Weissenberg Leonard 
Bernstein 

Orchestre National de 
France 

Salle Wagram, Paris 1979.09.14-15 

Jorge Bolet Ivan Fischer London Symphony 
Orchestra 

Kingsway Hall, 
London 

1982.09 

Martha Argerich Riccardo Chailly Radio Symphony 
Orchestra Berlin 

Philharmony, Berlin 1982.12.05-06 

Zoltan Kocsis Edo de Waart San Francisco 
Symphony 

San Francisco 1983.10.17-18 

Dimitris Sgouros Yuri Simonov Berliner Philharmoniker Philharmonic Berlin 1983.11.03-05 

Victor Eresko Gennady 
Provatorov 

USSR Symphony 
Orchestra 

Leningrad 1984 

Hikoro Nakamura Evgeny 
Svetlanov 

USSR State Symphony 
Orchestra 

Moscow Conservatoire 
Large Hall 

1985.01.24 

Vladimir 
Ashkenazy 

Bernard Haitink Concertgebouw 
Orchestra, Amsterdam 

Concertgebouw, 
Amsterdam 

1985.08 

Andrei Gavrilov Riccardo Muti Philadelphia Orchestra Memorial Hall, Fair 
Mount Park, 
Philadelphia 

1986.10 

Akira Wakabayashi Georges Octors The National Orchestra 
of Belgium 

Borzaal Palace Large 
Hall Bruxelles 

1987.05 

Andrei Nikolsky Georges Octors The National Orchestra 
of Belgium 

Borzaal Palace Large 
Hall Bruxelles 

1987.05.28 

Vladimir Feltsman Zubin Mehta Israel Philharmonic 
Orchestra 

Mann Auditorium, Tel 
Aviv, Israel 

1988 

Vladimir Viardo Eduardo Mata Dallas Symphony 
Orchestra 

Clliff Temple Baptist 
Church, Dallas, Texas 

1988.10.10-11 

Luis Prats Enrique Batiz Philharmonic Orchestra 
of Mexico City 

Sala Nezahualcoyotl, 
Mexico City 

1989 

Tzimon Barto Christoph 
Eshenbach 

The London 
Philharmonic 

Abbey Road Studio 1, 
London 

1989.02 

Celcie Ousset Gunther Herbig The Philharmonia Abbey Road Studio 1 
London 

1989.03.13-14 

Santiago Rodriguez Emil Tabakov Sofia Philharmonic 
Orchestra 

Bulgaria Concert Hall 1989.07 

Vitalij Berzon Aleksandr 
Dmitriev 

Leningrad Philharmonic 
Orchestra 

 1990 

Cristina Ortiz Ivan Fischer The Philharmonia Henry Wood Hall, 
London 

1990.04 
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Howard Shelley Bryden 
Thomson 

Royal Scottish National 
Orchestra 

The Caird Hall, 
Dundee 

1990.04.10-12 

Yefim Bronfman Esa-Pekka 
Salonen 

The Philharmonia Abbey Road Studio 1, 
London 

1990.10.05-08 

Jung Kim Ghennady 
Rozhdestvensky 

USSR Ministry of 
Culture Orchestra 

Tchaikovsky Hall, 
Moscow 

1991 

Sequeira Costa Christopher 
Seaman 

Royal Philharmonic 
Orchestra 

Watford Town Hall 1991.01.10-11 

Boris Berezovsky Eliahu Inbal Philharmonia Orchestra Watford Town Hall, 
London 

1991.07 

Johann Adomeit Peter Lucker Bohuslav-Martinu-
Philharmonic 

Der Philharmonie in 
Zlin (CSFR) 

1991.09 

Horacio Gutierrez Lorin Maazel Pittsburgh Symphony 
Orchestra 

Heinz Hall, Pittsburgh, 
Pennsylvania 

1991.10.01, 
1991.03.07 

Wiktoria 
Postnikova 

Gennady 
Rozhdestvensky 

State Symphony 
Orchestra 

 1991.11.17 

Mikhail Rudy Mariss Jansons St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra 

Philharmonic Hall, St. 
Petersburg 

1992.04 

Vladimir Feltsman Mikhail Pletnev Russian National 
Symphony Orchestra 

Moscow Concervatoire 
Large Hall 

1992.11 

Bernd Glemser Jerzy 
Maksymiuk 

National Symphony 
Orchestra of Ireland 

National Concert Hall, 
Dublin 

1992.12.17-18 

Evgeny Kissin Seiji Ozawa Boston Symphony 
Orchestra 

Symphony Hall, 
Boston 

1993.01.21-23 

Lilya Zilberstein Claudio Abbado Berliner Philharmoniker Berlin 1993.09 

John Lill Tadaaki Otaka BBC National Orchestra 
of Wales 

Brangwyn Hall, 
Swansea 

1993.10.24 

Arthur Ozolins Mario Bernardi Tronto Symphony 
Orchestra 

Roy Thomson Hall 
Tronto 

1993 

Natalia Trull Andrei 
Anikhanov 

St．Petersburg 
Philharmonic Orchestra 

 1993 

Yves Thibaudet Vladimir 
Ashkenazy 

The Cleveland Orchestra Severance Hall, 
Cleveland 

1994.04.25 

Santiago Rodriguez Paul Anthony 
McRae 

Lake Forest Symphony North Chicago 1994.05 

David Lively Alexander 
Rahbari 

BRTN Philharmonic 
Orchestra Brussels 

Concert Hall of the 
Belgian Radio & TV 
Brussels 

1994.05.19-21 

Shura Cherkassky Yuri 
Temirkanov 

Royal Philharmonic 
Orchestra 

The Colosseum, 
Watford 

1994.11.12-14 

Frank Wiens Paul Freeman Slovakia National 
Orchestra 

Bratislava Radio 
Concert Hall 

1994.12 

Alexei Orlovetsky Alexander Titov New Classical 
Orchestra,St Petersburg 

 1994 

Nikolai Lugansky Ivan Shpiller State Academy 
Symphony Orchestra of 
Russia 

Moscow Conservatory 1995 

Ove Andsnes Paavo Berglund Oslo Philharmonic 
Orchestra 

Oslo Fhilharmonic 
Hall, Norway 

1995.03.08-11 

Eric Vidonne Herve 
Klopfenstein 

Orchestre Symphonique 
Genevois 

Victria Hall de Geneve 1995.06.15 

David Helfgott Milan Horvat Copenhagen 
Philharmonic Orchestra 

Tivoli Concert Hall, 
Copenhagen 

1995.12.02 
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Richard Cionco Leo Eylar California Youth 
Symphony 

Osaka, Japan 1996.06 

Bernd Glemser Antoni Wit Polish National Radio 
Symphony Orchestra 

Concert Hall of Polish 
Radio, Katowice 

1996.06.06-09 

Roberto Cominati Edvard 
Tchivzhel 

Sydney Symphony 
Orchestra 

Conservatorium of 
Music, Sydney 

1996.07.19 

Pasquale Iannone Minamoto 
Yoritomo 

Orchestra Sinfonica 
della Provincia di Bari 

Teatro “DUNI” 
Matera，Italy 

1996.07.24 

Noriko Ogawa Owain Arwel 
Hughes 

Malmo Symphony 
Orchestra 

Malmo Concert Hall, 
Swedan 

1997.03 

Lydia Jardon Jean-Paul Penin Slovak Radio Symphony 
Orchestra 

Slovak Radio, 
Bratislava 

1997.04 

Andreas Jetter Dietrich 
Scholler-Manno 

Philharmonia Moldova Concert Hall of Isai 
State Philharmonic, 
Romania 

1997.09 

Leonardo Gelber Isaac 
Karabtchevsky 

Orchestra Della Svizzera 
Italiana 

The Palazzo dei 
Congressi, Lugano 

1997.11.14 

Michael Ponti Heribert Beissel Philharmonic State 
Orchestra Halle 

 1997.11.25-28 

Vincent Schwarze Nodar 
Tsatishvili 

Greorgian SIMI Festival 
Orchestra 

 1997 

Idil Biret Antoni Wit Polish National Radio 
Symphony Orchestra 

Katowice 1998.01.16-19 

Mikhail Petukhov Peter Feranec Bolshoi Symphony 
Orchestra 

Bolshoi Theatre, 
Moscow 

1998.03.26 

Artur Pizarro Martyn Brabbins Radio-Philharmonic 
Hannover des NDR 

Funkhaus Hannover 
des NDR, Germany 

1998.03.30-
04.03 

Joyce Hatto Rene Kohler National Philharmonic-
Symphony Orchestra 

 1998.07.10 

Andrei Pisarev Samuel 
Friedmann 

Russian Philharmonic 
Orchestra 

Russian Broadcast and 
Recording Department, 
Studios 1 & 5, Moscow 

1998.11 

Kun-Woo Paik Vladimir 
Fedoseyev 

Moscow Radio 
Symphony Orchestra 

 1998 

Jeffrey Reid Baker - Wersja na dwa 
fortepiany 

 1999 

Vitaly Samoshko Marc Soustrot Belgian National 
Orchestra 

Palais des Beaux-Arts 1999.03 

Arkadij Wołodos James Levine Berlin Philharmonic 
Orchestra 

Philharmonie, Berlin 1999.06.20-23 

Gulsin Onay Erol Erdin St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra 

St. Petersburg 
Philharmonic Hall 

1999.07.06 

Ivan Neytchev Nayden Todorov The Plovdiv 
Philharmonic Orchestra 

Bulgaria 1999 

Nelson Goerner Vassily Sinaisky BBC Philharmonic Bridgewater Hall, 
Manchester 

2000.02 

Evgeny Ukhanov Edvard 
Tchivzhel 

Sydney Symphony 
Orchestra 

The York Theatre, 
Seymour Centre, 
University of Sydney 

2000.06-07 

Jon Nakamatsu Christopher 
Seaman 

Rochester Philharmonic 
Orchestra 

Eastman Theatre, 
Rochester, NY. 

2000.09.28-29 

Valery Kuleshov Dmitry 
Yablonsky 

The Russian State 
Orchestra 

Moscow Radio Studio 
5 

2001.02 
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Oleg Marshev James Loughran Aarhus Symphony 
Orchestra 

Frichparken, Aarhus 2001.03-10 

Olga Kern James Conlon Fort Worth Symphony 
Orchestra 

Fort Worth 2001.06 

Lang Lang Yuri 
Temirkanov 

St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra 

Royal Albert Hall, 
London 

2001.08.22 

Mikhail Petukhov Yuri Simonov Moscow Philharmonic 
Orchestra 

The Great Hall of 
Moscow Conservatoire 

2001.10.09 

Denis Matsuev Rico Saccani Budapest Philharmonic 
Orchestra 

 2001 

Konstantin 
Scherbakov 

Dmitry 
Yablonsky 

Russian State Symphony 
Orchestra 

Studio No.5, Moscow 
State Broadcasting and 
Recording House 

2002.05.21-25 

Michie Koyama Vladimir 
Fedoseyev 

Tchaikovsky Symphony 
Orchestra of Moscow 
Radio 

Moscow Recording 
Company Studio 5, 
Moscow 

2002.06.12-14 

Adam Skoumal Leos Svarovsky Prague Symphony 
Orchestra 

Smetana Hall, Prague 2002.06.13-14 

Mikhail Pletnev Mstislav 
Rostropovich 

Russian National 
Orchestra 

Mocow, State 
Conservatory, Great 
Hall 

2002.09 

Nikolai Lugansky Sakari Oramo City of Birmingham 
Symphony Orchestra 

Butterworth Hall, 
Warwick Arts Centre, 
England 

2003.01.03-04 

Wen-yu Shen Gilbert Varga Belgian National 
Orchestra 

Palais des Beaux-Arts 2003.06.07 

Stephen Hough Andrew Litton Dallas Symphony 
Orchestra 

Eugene McDermott 
Concert Hall, Dallas 

2004.04-05 

John Chen Janos Furst Sydney Symphony The Sydney Opera 
House 

2004.07.17 

Boris Berezovsky Dmitri Liss Orchestre 
Philharmonque de Oural 

The Main Auditorium 
of The Arsenal 

2005.08 

Henri Sigfridsson Stefan Solyom Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart 

Stadthalle Sindelfingen 2006.10.16-19 

Ilya Rashkovskiy Gilbert Varga National Orchestra of 
Belgium 

The Centre for Fine 
Arts, Brussels 

2007.06.01 
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Dyskografia 

 

Tytuł  Rachmaninoff plays Rachmaninoff 

Wykonawca Siergiej Rachmaninow 

Dyrygent Eugene Ormandy 

Orkiestra The Philadelphia Orchestra 

Wydanie Rca (Mono) 

Data  16 sierpnia 1994 

 

Tytuł  Rachmaninoff - Piano Concerto No. 3 

Wykonawca Vladimir Horowitz 

Dyrygent Zubin Mehta 

Orkiestra New York Philharmonic Orchestra 

Wydanie Deutsche Grammophon (VHS NTSC) 

Data  15 sierpnia 1995 

 

Tytuł  Rachmaninov - Piano Concerto No. 3 

Wykonawca  Arkadij Wołodos 

Dyrygent James Levine 

Orkiestra Berlin Philharmonic Orchestra 

Wydanie Sony (Stereo) 

Data  26 września 2000 


