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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy
senatora Stanisława Zająca.
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projekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia ………………………

w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
w 200. rocznicę urodzin
Fryderyka Chopina,
wybitnego polskiego kompozytora,
pomny jego zasług dla kultury narodowej i ogólnoświatowej,
pragnąc utrwalić jego sławę wielkiego kompozytora i Polaka,
przypominając, że Jego twórczość
przyczynia się do rozwoju światowej pianistyki,

składa hołd
najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi
i ogłasza rok 2010
Rokiem Fryderyka Chopina.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Uzasadnienie

W roku 2010 mija 200. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka
Chopina. Jego dzieło stanowi jeden z największych skarbów kultury polskiej.
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel…” – te słowa
wielkiego polskiego poety Cypriana Kamila Norwida są świadectwem obecności muzyki
Chopina w światowym dziedzictwie kultury. Światowa recepcja twórczości kompozytora
rozpoczęła się już za jego życia. Chopin zaistniał jako wybitna indywidualność, prawdziwa
gwiazda pierwszej wielkości. Współtworząc muzykę epoki romantycznej, stał się już za życia
wzorem do naśladowania dla innych kompozytorów.
Szczególnym obszarem recepcji muzyki Chopina, oprócz obszaru twórczości
muzycznej, jest tradycja wykonawcza, stanowiąca już długi historyczny proces, w którym
zaznaczyły swą obecność wszystkie osobowości światowej pianistyki, takie jak: Vladimir
Horowitz, Artur Rubinstein, Marta Argerich, Krystian Zimerman i wielu innych. Ów proces
świadczy o wielkiej otwartości interpretacyjnej dzieł Chopina i różnych możliwościach ich
odczytań. W dzieje tej tradycji wpisuje się historia Międzynarodowych Konkursów
Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, zainicjowanych w Warszawie w roku 1922.
Międzynarodowy krąg laureatów tych Konkursów świadczy o światowym zasięgu muzyki
Chopina. Jest to zarazem dowód uniwersalności jego przekazu muzycznego będącego
wykonawczym i estetycznym wyzwaniem dla kolejnych pokoleń pianistów na całym świecie.
Istotą fenomenu muzyki Chopina, której wewnętrzny przekaz trafia do milionowych
kręgów słuchaczy na całym świecie, jest głębia zawartej w niej artystycznej prawdy, ładunek
treści osobistych przeniesionych poprzez geniusz twórcy do obszaru sztuki o charakterze
uniwersalnym i ponadczasowym.
Talent i twórczość Fryderyka Chopina to doskonała promocja nie tylko polskiej kultury,
ale samej Polski.
Jest to ważny powód do podkreślenia naszej wartości i dumy narodowej.
Uchwalenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2010 Rokiem Fryderyka
Chopina będzie aktem należnego szacunku dla naszego narodowego skarbu i znakomitą okazją
do wyrażenia dumy narodowej z powodu wielkiego wkładu polskiej kultury do dziedzictwa
europejskiego i światowego.
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