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beyond reach 
[s. 6]
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     Relacje / Reviews  

Beethoven rządzi!
Marcin Majchrowski 

   statnia przedpołudniowa sesja przesłu-
chań I etapu mogła przyprawić o zawrót głowy… 
powtarzalnością programów. Zdecydowanie 
w tym plebiscycie zwyciężyła Fantazja na tematy 
z opery Ch. Gounoda „Faust” – wykonali ją wszy-
scy. Drugie miejsce trzeba przyznać Bachowskiej 
Chaconne – tutaj rezultat pojedynku z parą Gra-
ve i  Fugi z  Sonaty a-moll był 3:1, natomiast � nał 
Sonaty G-dur op. 96 Ludwiga van Beethovena 
z  tej konkurencji został wykluczony (decyzją 
regulaminową) już na starcie.

Mówiąc poważnie: z  Beethovenem muszą 
zmierzyć się wszyscy i  okazuje się, że ten punkt 
programu Konkursu bywa czasami najciekawszy. 
Zresztą z różnych powodów. Sonata G-dur op. 96 
– jeszcze jedno dzieło dedykowane austriackie-
mu arcyksięciu Rudolfowi – powstawała „z myślą 
o  pewnym znakomitym francuskim skrzyp-
ku, który w  tamtym czasie” (w  1812 roku) gościł 
w  Wiedniu. Był nim Jacques-Pierre Joseph Rode. 
Beethovena nieco zdeprymował fakt, że Rode 
nie preferuje czystej, pełnej blasku wirtuozerii, 
więc spłatał mu chyba owym � nałem � gla. Bra-
wurę odłożył na bok i stworzył kilka wymownych 
wariacji, domkniętych krótką, smakowitą i żarto-
bliwą kodą. I tutaj kryje się sedno � gla Beethove-
na, zmyślnego wyboru regulaminowego także. Bo 
niby wszystko podane jak na  tacy, można nawet 
mieć nuty na  pulpicie, a  jednak egzamin to dla 
młodych skrzypków podstępny. Trzeba bowiem 
zapomnieć o  błyskotliwości popisu i  udowodnić, 
że umie się grać delikatnie, rozumie kantylenę, 
potra�  współdziałać (i  współzawodniczyć) z  pia-
nistą, a  dodatkowo – w  samej kodzie – błysnąć 
humorem, przynajmniej puścić oko do  publicz-
ności. Nie wszystkim się to udaje. Obronną ręką 
wyszedł z tej konfrontacji Max Tan (USA). Zresz-
tą jego występ był najbardziej wyrównany: od 
poważnej, granej szlachetnym dźwiękiem Chacon-
ne, poprzez kaprysy (uwaga, po raz pierwszy został 
dziś wykonany słynny La Chasse Paganiniego), 

Beethoven rules!  /  The last morning 
session of � rst-stage auditions could make 
your head go dizzy with—believe it or not—
repertoire repetitions. The absolute winner 
was the Faust Fantaisie Op. 20, as everyone 
performed it, the runner-up being Bach’s 
Chaconne, which won 3:1 with the Grave – 
Fugue pair from the Sonata in A minor, BWV 
1003. Not vying in the repeatability stakes 
this time were the caprices, while the � nale 
of Beethoven’s Sonata in G major Op. 96 was 
disquali� ed from that contest at the start 
by a decision from the powers that be. On 
a more serious note: everyone must face up 
to Beethoven, an element of the competition 
repertoire that sometimes proves the most 
attractive. The reasons are many. The Sonata in 
G major Op. 96, one of many pieces dedicated 
to Archduke Rudolf of Austria, was written 
for a certain excellent French violinist visiting 
Vienna at the time (1812). The Frenchman was 
Jacques Pierre Joseph Rode. Beethoven must 
have been somewhat disconcerted by the fact 
that Rode did not favour dazzling virtuosity 
for its own sake, and played a practical trick 

on him in the � nale. Putting bravura to one 
side, Beethoven devised a series of eloquent 
variations, enclosed within a short and witty 
coda. This precisely is the essence of Bee-
thoven’s prank, and the reason why this is 
such a smart choice for the competition. 
Everything in the � nale seems to be served 
up on a silver platter. Even if they have the 
score in front of them, young violinists face 
a daunting challenge. They need to put aside 
all their dazzling displays and prove that they 
know: how to play delicately, understand 
the cantilena, know how to cooperate (and 
compete) with the pianist, and, additional-
ly, in the � nal coda, tease, or at least wink to, 
the audience. Not everyone succeeds. Max Tan 
(US) left that confrontation unscathed. Still, his 
overall performance was the most consistent, 
from the serious Chaconne played with 
a gracious tone, via caprices (let us note that 
Paganini’s famous La Chasse was performed 
for the � rst time today), up to Wieniawski’s 
Fantaisie Op. 20.

Tan’s performance is also an opportunity 
to emphasise another advantage of 

Beethoven’s Sonata. Providing the centre of 
the programme, it balances the performance, 
o� ers a breather after the complications of 
Bach’s polyphony, and the neck-breaking 
velocity of the caprices. Something both 
Adam Suska and Sulamita Ślubowska 
exploited. With their strength restored, both 
could a� ord the touch of bravado necessary 
for the Faustian Fantaisie. If you manage to 
navigate through all its shallows and reefs, 
you can count on the audience wholeheart-
edly putting their hands together for you. 
The loudest applause rewarded the 22-year-
old Adam Suska, which he deserved most for 
his Wieniawski Op. 20. I failed to register an 
ideal Fantaisie yesterday morning, though. 
The piece forces you to master everything 
and to balance everything—virtuosity and 
cantilena, dance, and the subtleties that 
suggest it is drawn from improvisation—
scrupulously, and then spice it all up with 
a soupçon of madness. In any case, wasn’t its 
form inspired by some devilish whispers? 
Sign the compact in blood, and hey presto, 
you’re the winner. (PK) 
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aż po Fantazję op. 20 Wieniawskiego. Występ 
Tana to również sposobność do  podkreśle-
nia jeszcze jednego niewątpliwego atutu Sona-
ty Beethovena. Umieszczona w centrum progra-
mu – tonizuje, pozwala odetchnąć po trudach 
Bachowskiej polifonii i karkołomnościach kapry-
sów. Skorzystali na  tym zarówno Adam Suska, 
jak i Sulamita Ślubowska. Obydwoje zyskali nowe 
siły i  mogli pozwolić sobie na  dozę niezbędnej 
brawury w faustowskiej Fantazji. Jeśli pokona się 
wszystkie jej rafy, można liczyć na gorący aplauz 

publiczności. Największy chyba zebrał 22-letni 
Adam Suska. Za opus 20 Wieniawskiego jak naj-
bardziej zasłużenie. 

Nie doczekałem się jednak przed południem 
Fantazji idealnej. W tym utworze trzeba wszyst-
kiego spróbować i wszystko (wirtuozerię i kanty-
lenę, taniec i lekkość jakby z improwizacji) skru-
pulatnie wyważyć, a  jeszcze „dosmaczyć” 
szczyptą szaleństwa. W końcu to jakieś diabelskie 
podszepty podyktowały jej kształty. Kto podpi-
sze cyrograf – zwycięży. 

(Polskie Radio)
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  M.A. Verhueil, Henryk Wieniawski grający Karnawał wenecki 
Paganiniego / Henryk Wieniawski playing Paganini's Carnaval 

of Venice, „L'Illustration: journal universel”, TMHW

Konkurs ekscytuje, konkurs zawłaszcza uwagę, konkurs jest na językach wszystkich, nie-
zależnie, czy na co dzień interesują się wiolinistyką, czy nie. Konkurs sprawia, że przez 
chwilę muzyka poważna staje się tematem pierwszych stron gazet, ma swoje pięć minut 
w telewizji, staje się zauważalna w przestrzeni publicznej. Że kolejne interpretacje utwo-
rów Bacha, Mozarta czy Wieniawskiego budzą emocje równe tym towarzyszącym meczom 
koszykówki czy zawodom lekkoatletycznym. Wreszcie konkurs sprawia, że gwałtownie 
przybywa ekspertów od gry skrzypcowej, a wydawanie sądów wielu osobom przychodzi 
z równą łatwością, co komentowanie pogody.

Konkurs to w świecie muzyki stan wyjątkowy. To stan wyjątkowy także dla nas, krytyków 
muzycznych. Moment, w którym to nie tylko my oceniamy, lecz także ocenia się nas, zarzuca-
jąc zbyt dużą pobłażliwość lub przeciwnie – krytykanctwo i złośliwość. Zdajemy sobie sprawę 
z tej odpowiedzialności – zarówno wobec naszych Czytelników, jak i uczestników Konkursu 
– dlatego w „Gazecie” stronimy od katalogowania nieczystości intonacyjnych, wytykania błę-
dów tekstowych, statystyk rozczarowań i zawodów. Interesuje nas przede wszystkim muzy-
ka, a ta jest czymś więcej niż spełnianiem oczekiwań słuchaczy, krytyków i jurorów. 

W  końcu: konkurs bywa kondensacją zachwytów lub też windą stwarzającą okazję 
do szybszego wyniesienia na szczyt kariery. Winda ma jednak swoją ograniczoną pojem-
ność. Ta zmierzająca do drugiego etapu zmieści tylko 15 osób. Pozostali pójdą schodami. To 
zawsze zdrowiej. I można zobaczyć więcej. W każdym razie na pewno można wspiąć się 
równie wysoko. 

Some take the lift, others the stairs  /  The competition thrills, the com-
petition rivets attention, the competition is on everyone's tongues, whether or not their 
owners are keen on violin music in their daily lives. The competition makes classical 
music hit headlines, � nd its � ve minutes on prime-time TV, and earns visibility in 
the public sphere. The successive interpretations of the works of Bach, Mozart, and 
Wieniawski stimulate emotions on a par with those elicited by basketball matches and 
the sport of athletics. Last but not least, the competition makes the number of experts 
in playing the violin skyrocket, many of them passing judgements as glibly as they 
normally comment on the weather.

In the world of music, competition is state of emergency. It is also state of 
emergency for us, music critics. The moment when we not only assess but are assessed 
as well, being charged with excessive lenience, or, on the contrary, harsh criticism 
and insolence. We are aware of that responsibility, both towards our readers and com-
petition participants, which is why “Gazeta” shuns from cataloguing impurities of 
intonation, pointing out textual errors, and running statistics of disillusions and di-
senchantments of any sort. We are interested in music, and that goes far beyond just 
meeting the expectations of the audiences, critics, and members of the jury.

And � nally: the competition may be the quintessence of all the raptures, an oppor-
tunity to rise high, a lift taking you up to the peak of your career. However, every lift 
has its capacity. The one taking you up to the second stage only has room for 15 people. 
The others take the stairs. It’s always been healthier. It lets you see more. And it’s surely 
a way to climb to the same height. (PK) 
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Beethoven rządzi!
Marcin Majchrowski 

   statnia przedpołudniowa sesja przesłu-
chań I etapu mogła przyprawić o zawrót głowy… 
powtarzalnością programów. Zdecydowanie 
w tym plebiscycie zwyciężyła Fantazja na tematy 
z opery Ch. Gounoda „Faust” – wykonali ją wszy-
scy. Drugie miejsce trzeba przyznać Bachowskiej 
Chaconne – tutaj rezultat pojedynku z parą Gra-
ve i  Fugi z  Sonaty a-moll był 3:1, natomiast � nał 
Sonaty G-dur op. 96 Ludwiga van Beethovena 
z  tej konkurencji został wykluczony (decyzją 
regulaminową) już na starcie.

Mówiąc poważnie: z  Beethovenem muszą 
zmierzyć się wszyscy i  okazuje się, że ten punkt 
programu Konkursu bywa czasami najciekawszy. 
Zresztą z różnych powodów. Sonata G-dur op. 96 
– jeszcze jedno dzieło dedykowane austriackie-
mu arcyksięciu Rudolfowi – powstawała „z myślą 
o  pewnym znakomitym francuskim skrzyp-
ku, który w  tamtym czasie” (w  1812 roku) gościł 
w  Wiedniu. Był nim Jacques-Pierre Joseph Rode. 
Beethovena nieco zdeprymował fakt, że Rode 
nie preferuje czystej, pełnej blasku wirtuozerii, 
więc spłatał mu chyba owym � nałem � gla. Bra-
wurę odłożył na bok i stworzył kilka wymownych 
wariacji, domkniętych krótką, smakowitą i żarto-
bliwą kodą. I tutaj kryje się sedno � gla Beethove-
na, zmyślnego wyboru regulaminowego także. Bo 
niby wszystko podane jak na  tacy, można nawet 
mieć nuty na  pulpicie, a  jednak egzamin to dla 
młodych skrzypków podstępny. Trzeba bowiem 
zapomnieć o  błyskotliwości popisu i  udowodnić, 
że umie się grać delikatnie, rozumie kantylenę, 
potra�  współdziałać (i  współzawodniczyć) z  pia-
nistą, a  dodatkowo – w  samej kodzie – błysnąć 
humorem, przynajmniej puścić oko do  publicz-
ności. Nie wszystkim się to udaje. Obronną ręką 
wyszedł z tej konfrontacji Max Tan (USA). Zresz-
tą jego występ był najbardziej wyrównany: od 
poważnej, granej szlachetnym dźwiękiem Chacon-
ne, poprzez kaprysy (uwaga, po raz pierwszy został 
dziś wykonany słynny La Chasse Paganiniego), 

Beethoven rules!  /  The last morning 
session of � rst-stage auditions could make 
your head go dizzy with—believe it or not—
repertoire repetitions. The absolute winner 
was the Faust Fantaisie Op. 20, as everyone 
performed it, the runner-up being Bach’s 
Chaconne, which won 3:1 with the Grave – 
Fugue pair from the Sonata in A minor, BWV 
1003. Not vying in the repeatability stakes 
this time were the caprices, while the � nale 
of Beethoven’s Sonata in G major Op. 96 was 
disquali� ed from that contest at the start 
by a decision from the powers that be. On 
a more serious note: everyone must face up 
to Beethoven, an element of the competition 
repertoire that sometimes proves the most 
attractive. The reasons are many. The Sonata in 
G major Op. 96, one of many pieces dedicated 
to Archduke Rudolf of Austria, was written 
for a certain excellent French violinist visiting 
Vienna at the time (1812). The Frenchman was 
Jacques Pierre Joseph Rode. Beethoven must 
have been somewhat disconcerted by the fact 
that Rode did not favour dazzling virtuosity 
for its own sake, and played a practical trick 

on him in the � nale. Putting bravura to one 
side, Beethoven devised a series of eloquent 
variations, enclosed within a short and witty 
coda. This precisely is the essence of Bee-
thoven’s prank, and the reason why this is 
such a smart choice for the competition. 
Everything in the � nale seems to be served 
up on a silver platter. Even if they have the 
score in front of them, young violinists face 
a daunting challenge. They need to put aside 
all their dazzling displays and prove that they 
know: how to play delicately, understand 
the cantilena, know how to cooperate (and 
compete) with the pianist, and, additional-
ly, in the � nal coda, tease, or at least wink to, 
the audience. Not everyone succeeds. Max Tan 
(US) left that confrontation unscathed. Still, his 
overall performance was the most consistent, 
from the serious Chaconne played with 
a gracious tone, via caprices (let us note that 
Paganini’s famous La Chasse was performed 
for the � rst time today), up to Wieniawski’s 
Fantaisie Op. 20.

Tan’s performance is also an opportunity 
to emphasise another advantage of 

Beethoven’s Sonata. Providing the centre of 
the programme, it balances the performance, 
o� ers a breather after the complications of 
Bach’s polyphony, and the neck-breaking 
velocity of the caprices. Something both 
Adam Suska and Sulamita Ślubowska 
exploited. With their strength restored, both 
could a� ord the touch of bravado necessary 
for the Faustian Fantaisie. If you manage to 
navigate through all its shallows and reefs, 
you can count on the audience wholeheart-
edly putting their hands together for you. 
The loudest applause rewarded the 22-year-
old Adam Suska, which he deserved most for 
his Wieniawski Op. 20. I failed to register an 
ideal Fantaisie yesterday morning, though. 
The piece forces you to master everything 
and to balance everything—virtuosity and 
cantilena, dance, and the subtleties that 
suggest it is drawn from improvisation—
scrupulously, and then spice it all up with 
a soupçon of madness. In any case, wasn’t its 
form inspired by some devilish whispers? 
Sign the compact in blood, and hey presto, 
you’re the winner. (PK) 
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aż po Fantazję op. 20 Wieniawskiego. Występ 
Tana to również sposobność do  podkreśle-
nia jeszcze jednego niewątpliwego atutu Sona-
ty Beethovena. Umieszczona w centrum progra-
mu – tonizuje, pozwala odetchnąć po trudach 
Bachowskiej polifonii i karkołomnościach kapry-
sów. Skorzystali na  tym zarówno Adam Suska, 
jak i Sulamita Ślubowska. Obydwoje zyskali nowe 
siły i  mogli pozwolić sobie na  dozę niezbędnej 
brawury w faustowskiej Fantazji. Jeśli pokona się 
wszystkie jej rafy, można liczyć na gorący aplauz 

publiczności. Największy chyba zebrał 22-letni 
Adam Suska. Za opus 20 Wieniawskiego jak naj-
bardziej zasłużenie. 

Nie doczekałem się jednak przed południem 
Fantazji idealnej. W tym utworze trzeba wszyst-
kiego spróbować i wszystko (wirtuozerię i kanty-
lenę, taniec i lekkość jakby z improwizacji) skru-
pulatnie wyważyć, a  jeszcze „dosmaczyć” 
szczyptą szaleństwa. W końcu to jakieś diabelskie 
podszepty podyktowały jej kształty. Kto podpi-
sze cyrograf – zwycięży. 

(Polskie Radio)
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  M.A. Verhueil, Henryk Wieniawski grający Karnawał wenecki 
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of Venice, „L'Illustration: journal universel”, TMHW

Konkurs ekscytuje, konkurs zawłaszcza uwagę, konkurs jest na językach wszystkich, nie-
zależnie, czy na co dzień interesują się wiolinistyką, czy nie. Konkurs sprawia, że przez 
chwilę muzyka poważna staje się tematem pierwszych stron gazet, ma swoje pięć minut 
w telewizji, staje się zauważalna w przestrzeni publicznej. Że kolejne interpretacje utwo-
rów Bacha, Mozarta czy Wieniawskiego budzą emocje równe tym towarzyszącym meczom 
koszykówki czy zawodom lekkoatletycznym. Wreszcie konkurs sprawia, że gwałtownie 
przybywa ekspertów od gry skrzypcowej, a wydawanie sądów wielu osobom przychodzi 
z równą łatwością, co komentowanie pogody.

Konkurs to w świecie muzyki stan wyjątkowy. To stan wyjątkowy także dla nas, krytyków 
muzycznych. Moment, w którym to nie tylko my oceniamy, lecz także ocenia się nas, zarzuca-
jąc zbyt dużą pobłażliwość lub przeciwnie – krytykanctwo i złośliwość. Zdajemy sobie sprawę 
z tej odpowiedzialności – zarówno wobec naszych Czytelników, jak i uczestników Konkursu 
– dlatego w „Gazecie” stronimy od katalogowania nieczystości intonacyjnych, wytykania błę-
dów tekstowych, statystyk rozczarowań i zawodów. Interesuje nas przede wszystkim muzy-
ka, a ta jest czymś więcej niż spełnianiem oczekiwań słuchaczy, krytyków i jurorów. 

W  końcu: konkurs bywa kondensacją zachwytów lub też windą stwarzającą okazję 
do szybszego wyniesienia na szczyt kariery. Winda ma jednak swoją ograniczoną pojem-
ność. Ta zmierzająca do drugiego etapu zmieści tylko 15 osób. Pozostali pójdą schodami. To 
zawsze zdrowiej. I można zobaczyć więcej. W każdym razie na pewno można wspiąć się 
równie wysoko. 

Some take the lift, others the stairs  /  The competition thrills, the com-
petition rivets attention, the competition is on everyone's tongues, whether or not their 
owners are keen on violin music in their daily lives. The competition makes classical 
music hit headlines, � nd its � ve minutes on prime-time TV, and earns visibility in 
the public sphere. The successive interpretations of the works of Bach, Mozart, and 
Wieniawski stimulate emotions on a par with those elicited by basketball matches and 
the sport of athletics. Last but not least, the competition makes the number of experts 
in playing the violin skyrocket, many of them passing judgements as glibly as they 
normally comment on the weather.

In the world of music, competition is state of emergency. It is also state of 
emergency for us, music critics. The moment when we not only assess but are assessed 
as well, being charged with excessive lenience, or, on the contrary, harsh criticism 
and insolence. We are aware of that responsibility, both towards our readers and com-
petition participants, which is why “Gazeta” shuns from cataloguing impurities of 
intonation, pointing out textual errors, and running statistics of disillusions and di-
senchantments of any sort. We are interested in music, and that goes far beyond just 
meeting the expectations of the audiences, critics, and members of the jury.

And � nally: the competition may be the quintessence of all the raptures, an oppor-
tunity to rise high, a lift taking you up to the peak of your career. However, every lift 
has its capacity. The one taking you up to the second stage only has room for 15 people. 
The others take the stairs. It’s always been healthier. It lets you see more. And it’s surely 
a way to climb to the same height. (PK) 

JEDNI WINDĄ, 
DRUDZY 
PO SCHODACH

fo
t.

 R
. 

M
as

ło
w

Karolina Kolinek-Siechowicz
Redaktorka naczelna



5     Na pulpicie / On music stand  

12 października 2022      Gazeta Konkursu Wieniawskiego #5

S.
I.

 W
it

ki
ew

ic
z,

 P
or

tr
et

 K
ar

ol
a 

Sz
ym

an
ow

sk
ie

go
 / 

Po
rt

ra
it

 o
f K

ar
ol

 S
zy

m
an

ow
sk

i, 
19

31
, f

ot
. W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Mity op. 30
Szymon Atys

       ajpopularniejsze bodaj kompozycje 
Karola Szymanowskiego, Mity op. 30, powsta-
ły wiosną 1915 roku w  ukraińskim Zarudziu 
(dziś obwód kijowski). Wybuch I  wojny świato-
wej zmusił twórcę do  wcześniejszego powrotu 
z długiej podróży, obejmującej m.in. jego ducho-
wą ojczyznę – Sycylię, i  zatrzymał kompozyto-
ra za linią frontu wschodniego na ponad pięć lat. 
Do momentu wybuchu rewolucji październiko-
wej jego życie przebiegało jednak zwyczajnie (ze 
względu na  kalectwo uniknął wcielenia do  car-
skiej armii). Lata dziejowej zawieruchy spędzał, 
podróżując pomiędzy Kijowem, Jelizawietgra-
dem (dziś Kropywnycki), rodzinną Tymoszów-
ką i  innymi posiadłościami polskich ziemian. 
Komponował w  natchnieniu, jakie nigdy wcze-
śniej ani później nie było jego udziałem. Przyczy-
ną napływu weny była wewnętrzna nietzsche-
ańska przemiana, związana z  uformowaniem 
i  akceptacją własnej homoseksualnej tożsamo-
ści, jak też podbudowana długo rozwijaną osobi-
stą mitologią dionizyjską. Stąd nasycenie kompo-
zycji z tego okresu kulturowymi znakami (homo)
erotyzmu: zachwyt kulturą antyczną, Wscho-
dem i  Południem (symbolizującymi wypieraną 
w Europie zmysłowość) oraz stylistyczne nawią-
zania do muzyki francuskiej, będącej negatywem 
uchodzącej za normatywny punkt odniesienia 
muzyki niemieckiej. 

Bezpośrednią inspiracją dla Mitów były Meta-
morfozy Owidiusza, które twórca czytał, pod-
dając się fali tęsknoty za śródziemnomorskimi 
wojażami. Cykl nosi podtytuł Trzy poematy, co 
wyraźnie wskazuje na metaforyczny, nieprogra-
mowy charakter pozamuzycznej inspiracji. Wie-
lu badaczy muzyki dostrzega w tym czasie u Szy-
manowskiego nową, emancypacyjną koncepcję 
wolności twórczej, rozumianą jako wyzwolenie 
z reguł zastanego języka muzycznego (wzorców 
formalnych, tonalności itp.). 

Z  rzymskiego poematu wybrał Szymanow-
ski trzy sceny opowiadające o tragicznej naturze 
pożądania. W  Źródle Aretuzy przywołał historię 
nimfy, która, uciekając przed zalotami Alfejo-
sa, boga rzeki, za sprawą swojej opiekunki Diany 
została przemieniona w strumień, do dziś bijący 
w  Syrakuzach. Z  kolei postać Narcyza frapowa-
ła Szymanowskiego już od kilku lat, czemu dał 
wyraz w swoich wierszach i prozie, nie raz podej-
mując temat tragicznego losu herosa zafascyno-
wanego własnym odbiciem. Kompozytor, pyta-
ny o  muzyczny program Mitów, zwrócił uwagę 
jedynie na to, że w pierwszym z utworów „tona-
cją główną” jest tonacja płynącej wody, a w dru-
gim – wody stojącej. Faktycznie, w Źródle, w par-
tii fortepianu, do  której skrzypce dołączają 
w  ostatnich taktach (przemiana Aretuzy), nie-
trudno dostrzec muzyczną ilustrację strumie-
nia, a w Narcyzie grę odbić toczącą się pomiędzy 
skrzypcami a fortepianem  w niezwykle statycz-
nej scenerii muzycznej. Dla odmiany, w  części 
Driady i Pan Szymanowski wskazał na myślenie 
fabularne: nimfy bawią się, pojawia się Pan (sym-
bolizuje go � etnia), po czym następują „spojrze-
nia miłosne driad, ich wyrażana w nieokreślony 
sposób trwoga”.

N

Myths op. 30  /  Perhaps the most 
popular of Karol Szymanowski’s compositions, 
Myths Op. 30, was written in the spring of 1915 
in the Ukrainian town of Zarudzie (now in the 
Kyiv oblast). The outbreak of the First World 
War forced the composer to return early from 
extended travels that included his spiritual 
homeland of Sicily, and kept him behind the 
Eastern front line for more than � ve years. 
Until the outbreak of the October Revolution, 
however, his life was uneventful (he avoided 
conscription into the tsarist army due to 
disability). He spent these tumultuous years 
travelling between Kyiv, Yelizavetgrad (today’s 
Kropivnytsky), his hometown Tymoszówka 
and other estates of Polish landowners. He 
composed with an inspiration that he never 
experienced before or again. The stimulus 
was an inner Nietzschean transformation, 
linked to the emergence and acceptance of his 
own homosexual identity, and underpinned 
by a gradually maturing personal mythology 
of a Dionysian cast. Hence the compositions 
of this period were saturated with cultural 
signi� ers of (homo)eroticism: admiration for 
ancient culture, the East and the South (sym-
bolising repressed sensuality in Europe) and 
stylistic references to French music, which was 

the antithesis of the German music widely 
regarded as the normative point of reference. 

The immediate inspiration for Myths was 
Ovid’s Metamorphoses, which the composer read 
while succumbing to a surge of nostalgia for his 
Mediterranean voyages. The work is subtitled 
Three Poems, which clearly indicates the asso-
ciative nature of the extra-musical inspiration. 
Many music scholars perceive in Szymanowski 
at this time a new, emancipatory understand-
ing of creative freedom, construed as liberation 
from the rules of the established musical 
language (formal patterns, tonality, etc.). 

Szymanowski chose three scenes from the 
Latin poem that tell of the tragic nature of 
desire. In The Fountain of Arethusa he recalls 
the story of a nymph who, having escaped 
the advances of Alphaeus, the river god, was 
transformed by her protector Diana into 
a stream that still runs through Syracuse. The 
� gure of Narcissus, in turn, had intrigued 
Szymanowski for several years, and appeared 
in his poems and prose, several times taking 
up the theme of the tragic fate of the hero 
fascinated by his own re� ection. When asked 
about the musical programme of Myths, the 
composer merely pointed out that in the � rst 
of the pieces, the ‘main key’ is that 
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Wang vs Weng 
Remis! 

Piotr Mika

   ostatniej sesji pierwszego etapu starli się 
dwaj świetni muzycy z  Chin – Shihan Wang 
i  Qingzhu Weng. Mimo że niecierpliwie czeka-
liśmy na decyzję jurorów, chyba nikt z obecnych 
w Auli UAM nie chciał, by ich prezentacje dobie-
gły końca. Sam życzyłem sobie, by przyjem-
ność ze słuchania gry tych dwóch utalentowa-
nych artystów jeszcze trochę potrwała. I potrwa, 
obaj bowiem zakwali� kowali się do dalszej czę-
ści Konkursu. 

Przesłuchania rozpoczęła Ayaka Uchio. Nie 
był to dla niej szczęśliwy występ. Choć powścią-
gliwe otwarcie, narastające napięcie i  głęboki 
dźwięk Chaconne zapowiadały się bardzo inte-
resująco, to w  kolejnych utworach wzięły górę 
potknięcia oraz chybione rozwiązania interpre-
tacyjne. Tylko w  Bachowskim dziele była wyra-
� nowana i  opanowana – w  pozostałych dała się 
ponieść złym emocjom. Narastający stres urucha-
miał problemy z intonacją i selektywnością prze-
biegów. Jej Beethoven nie dawał żadnej przestrze-
ni Grzegorzowi Skrobińskiemu, a  w  Polonaise 

Wang vs Weng. A  draw!  /  Two 
consummate musicians from China, Shihan 
Wang and Qingzhu Weng, contended in the 
last session of � rst-stage auditions. Wait impa-
tiently for the verdict of the jury as we might, 
I believe that none in the Auditorium wanted 
their presentations to � nish. I for one wished 
the pleasure of listening to those two talented 
artists playing go on. And it will, as they both 
have quali� ed to the following stage.

The afternoon began with Ayaka Uchio. 
It was not a lucky day for her. Although her 
highly reserved opening, rising tension, and 
deep penetrating sound had all my attention 
in the Chaconne, slips and misguided solu 
approaches tions took the upper hand in the 
following pieces. Only in Bach was she re� ned 
and unreserved, allowing herself to be carried 
away by bad emotions in the others. The accu-
mulating negative emotions sparked problems 
with intonation and uneven quality of the pro-
gressions. Her Beethoven left no room for 
Grzegorz Skrobiński, and in Polonaise brillante 

brillante A-dur skrzypaczka tylko miejscami 
pokazywała popisowe możliwości. 

Popisowi – od początku do końca – byli dwaj 
doskonali Azjaci. Obaj zaplanowali dla siebie 
wyczerpujące programy, lecz ich technika wytrzy-
mała obciążenie. Dojrzalszym podejściem 
do muzyki Bacha wykazał się Weng (laureat dru-
giej nagrody Międzynarodowego Konkursu 
Bachowskiego w  Lipsku) – grał mądrze i  czule. 
Zadziwiające, że takie rozpracowanie retoryki to 
dzieło 21-latka. Z kaprysem Wieniawskiego bar-
dziej zaprzyjaźnił się siedemnastoletni Wang. 
Wykonując Kaprys „La Cadenza”, wykazywał 
ogromną śmiałość i wydobywał krystalicznie czy-
ste dźwięki. Słuchany po raz trzydziesty i  trzy-
dziesty pierwszy � nał Sonaty Beethovena (u� !) 
wciąż można było śledzić z ciekawością – jednak 
jeśli nasza uwaga w czasie występu Wenga i Skro-
bińskiego była skupiona wyłącznie na wspólnym 
tworzeniu, to u Wanga została rozproszona omył-
kami Joanny Zathey. Pianistka pokazała się jed-
nak od lepszej strony w  Fantazji na  tematy 

she only showed her virtuoso quality in certain 
moments. Virtuoso quality graced the stage 
from the � rst to the last note of the two magni-
� cent musicians from Asia. They both crafted 
strenuous programmes, yet their technique 
endured. Weng, winner of the 2nd Prize at the 
International Bach Competition in Leipzig, 
showed a more mature approach to Bach’s 
music as he played it wisely and tenderly. It 
is surprising to hear a work so well laid out 
rhetorically from a 21-year-old. In turn, the 
17-year-old Wang was better attuned to Wie-
niawski’s Caprice. Performing La Cadenza he 
demonstrated great daring and crystal-clear 
sound. Your curiosity could still be roused by 
the � nale of Beethoven’s Sonata heard to for 
the thirtieth and thirty-� rst time. However, as 
much as our attention was solely focused on 
the appealing joint performance of Weng and 
Skrobiński, with Wang it had to accommodate 
the mistakes of Joanna Zathey. The pianist was, 
however, in better form in the Faust Fantaisie, 
leaving room for Shihan Wang’s displays-o� s 

z „Fausta”, dając Shihanowi Wangowi pole do popi-
su i  przestrzeń do  zabawy dźwiękiem. Równie 
wirtuozowski był Polonez D-dur pod palcami 
ostatniego uczestnika. Jego pieczołowita i szczera 
interpretacja Legendy zdecydowanie zmiękczyła 
moje serce – myślę, że Wieniawski, który ponoć 
tym utworem przekonywał do  siebie rodziców 
swej wybranki, mógłby być zazdrosny o to wyko-
nanie (o  Izabellę Hampton również). Pełna pasji 
gra reprezentantów Chin (a  w  przypadku Wanga 
także Niemiec) została nagrodzona długimi bra-
wami, dwukrotnie wzywającymi skrzypków 
na estradę. Obaj muzycy oczarowali (i zaczarowa-
li) publiczność – w Auli UAM momentami pano-
wała zupełna cisza, wymownie świadcząca o sku-
pieniu słuchaczy na  konkursowych kreacjach. 
Zamieszanie wzbudził jednak brak tradycyjnej 
przerwy po dwóch prezentacjach – kilku jurorów 
i  część publiczności opuściło salę, by wrócić już 
z lekkim spóźnieniem. Chaconne Wenga rozpoczę-
ła się bez obecności m.in. Barnabása Kelemena – 
a szkoda, bo był to ładny początek. 

and plain fun with the sound. The last parti-
cipant delivered equal virtuoso musicianship 
in the Polonaise in D major. His meticulo-
usness and sincerity in the Legend touched my 
heart. I believe that Wieniawski, rumoured to 
have used the piece to persuade the parents 
of his beloved to have her marry him, could 
be jealous for that performance (and Isabella 
Hampton as well). The ardent performances by 
representatives of China (with Wang also re-
presenting Germany) received long ovations 
that had the violinists return to the stage twice.

Both musicians enchanted (and entranced) 
the audience, as the Adam Mickiewicz 
University Auditorium was today a realm of 
silence enveloping the competition performan-
ces. However, the lack of the customary break 
after the second contestant caused some 
commotion, as some members of the jury and 
audience left the room only to return slightly 
late. Weng started his Chaconne without among 
others Barnabás Kelemen in the hall, which is 
a pity, as a very � ne start it was. (PK) 
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Mity op. 30
Szymon Atys

       ajpopularniejsze bodaj kompozycje 
Karola Szymanowskiego, Mity op. 30, powsta-
ły wiosną 1915 roku w  ukraińskim Zarudziu 
(dziś obwód kijowski). Wybuch I  wojny świato-
wej zmusił twórcę do  wcześniejszego powrotu 
z długiej podróży, obejmującej m.in. jego ducho-
wą ojczyznę – Sycylię, i  zatrzymał kompozyto-
ra za linią frontu wschodniego na ponad pięć lat. 
Do momentu wybuchu rewolucji październiko-
wej jego życie przebiegało jednak zwyczajnie (ze 
względu na  kalectwo uniknął wcielenia do  car-
skiej armii). Lata dziejowej zawieruchy spędzał, 
podróżując pomiędzy Kijowem, Jelizawietgra-
dem (dziś Kropywnycki), rodzinną Tymoszów-
ką i  innymi posiadłościami polskich ziemian. 
Komponował w  natchnieniu, jakie nigdy wcze-
śniej ani później nie było jego udziałem. Przyczy-
ną napływu weny była wewnętrzna nietzsche-
ańska przemiana, związana z  uformowaniem 
i  akceptacją własnej homoseksualnej tożsamo-
ści, jak też podbudowana długo rozwijaną osobi-
stą mitologią dionizyjską. Stąd nasycenie kompo-
zycji z tego okresu kulturowymi znakami (homo)
erotyzmu: zachwyt kulturą antyczną, Wscho-
dem i  Południem (symbolizującymi wypieraną 
w Europie zmysłowość) oraz stylistyczne nawią-
zania do muzyki francuskiej, będącej negatywem 
uchodzącej za normatywny punkt odniesienia 
muzyki niemieckiej. 

Bezpośrednią inspiracją dla Mitów były Meta-
morfozy Owidiusza, które twórca czytał, pod-
dając się fali tęsknoty za śródziemnomorskimi 
wojażami. Cykl nosi podtytuł Trzy poematy, co 
wyraźnie wskazuje na metaforyczny, nieprogra-
mowy charakter pozamuzycznej inspiracji. Wie-
lu badaczy muzyki dostrzega w tym czasie u Szy-
manowskiego nową, emancypacyjną koncepcję 
wolności twórczej, rozumianą jako wyzwolenie 
z reguł zastanego języka muzycznego (wzorców 
formalnych, tonalności itp.). 

Z  rzymskiego poematu wybrał Szymanow-
ski trzy sceny opowiadające o tragicznej naturze 
pożądania. W  Źródle Aretuzy przywołał historię 
nimfy, która, uciekając przed zalotami Alfejo-
sa, boga rzeki, za sprawą swojej opiekunki Diany 
została przemieniona w strumień, do dziś bijący 
w  Syrakuzach. Z  kolei postać Narcyza frapowa-
ła Szymanowskiego już od kilku lat, czemu dał 
wyraz w swoich wierszach i prozie, nie raz podej-
mując temat tragicznego losu herosa zafascyno-
wanego własnym odbiciem. Kompozytor, pyta-
ny o  muzyczny program Mitów, zwrócił uwagę 
jedynie na to, że w pierwszym z utworów „tona-
cją główną” jest tonacja płynącej wody, a w dru-
gim – wody stojącej. Faktycznie, w Źródle, w par-
tii fortepianu, do  której skrzypce dołączają 
w  ostatnich taktach (przemiana Aretuzy), nie-
trudno dostrzec muzyczną ilustrację strumie-
nia, a w Narcyzie grę odbić toczącą się pomiędzy 
skrzypcami a fortepianem  w niezwykle statycz-
nej scenerii muzycznej. Dla odmiany, w  części 
Driady i Pan Szymanowski wskazał na myślenie 
fabularne: nimfy bawią się, pojawia się Pan (sym-
bolizuje go � etnia), po czym następują „spojrze-
nia miłosne driad, ich wyrażana w nieokreślony 
sposób trwoga”.

N

Myths op. 30  /  Perhaps the most 
popular of Karol Szymanowski’s compositions, 
Myths Op. 30, was written in the spring of 1915 
in the Ukrainian town of Zarudzie (now in the 
Kyiv oblast). The outbreak of the First World 
War forced the composer to return early from 
extended travels that included his spiritual 
homeland of Sicily, and kept him behind the 
Eastern front line for more than � ve years. 
Until the outbreak of the October Revolution, 
however, his life was uneventful (he avoided 
conscription into the tsarist army due to 
disability). He spent these tumultuous years 
travelling between Kyiv, Yelizavetgrad (today’s 
Kropivnytsky), his hometown Tymoszówka 
and other estates of Polish landowners. He 
composed with an inspiration that he never 
experienced before or again. The stimulus 
was an inner Nietzschean transformation, 
linked to the emergence and acceptance of his 
own homosexual identity, and underpinned 
by a gradually maturing personal mythology 
of a Dionysian cast. Hence the compositions 
of this period were saturated with cultural 
signi� ers of (homo)eroticism: admiration for 
ancient culture, the East and the South (sym-
bolising repressed sensuality in Europe) and 
stylistic references to French music, which was 

the antithesis of the German music widely 
regarded as the normative point of reference. 

The immediate inspiration for Myths was 
Ovid’s Metamorphoses, which the composer read 
while succumbing to a surge of nostalgia for his 
Mediterranean voyages. The work is subtitled 
Three Poems, which clearly indicates the asso-
ciative nature of the extra-musical inspiration. 
Many music scholars perceive in Szymanowski 
at this time a new, emancipatory understand-
ing of creative freedom, construed as liberation 
from the rules of the established musical 
language (formal patterns, tonality, etc.). 

Szymanowski chose three scenes from the 
Latin poem that tell of the tragic nature of 
desire. In The Fountain of Arethusa he recalls 
the story of a nymph who, having escaped 
the advances of Alphaeus, the river god, was 
transformed by her protector Diana into 
a stream that still runs through Syracuse. The 
� gure of Narcissus, in turn, had intrigued 
Szymanowski for several years, and appeared 
in his poems and prose, several times taking 
up the theme of the tragic fate of the hero 
fascinated by his own re� ection. When asked 
about the musical programme of Myths, the 
composer merely pointed out that in the � rst 
of the pieces, the ‘main key’ is that 
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Wang vs Weng 
Remis! 

Piotr Mika

   ostatniej sesji pierwszego etapu starli się 
dwaj świetni muzycy z  Chin – Shihan Wang 
i  Qingzhu Weng. Mimo że niecierpliwie czeka-
liśmy na decyzję jurorów, chyba nikt z obecnych 
w Auli UAM nie chciał, by ich prezentacje dobie-
gły końca. Sam życzyłem sobie, by przyjem-
ność ze słuchania gry tych dwóch utalentowa-
nych artystów jeszcze trochę potrwała. I potrwa, 
obaj bowiem zakwali� kowali się do dalszej czę-
ści Konkursu. 

Przesłuchania rozpoczęła Ayaka Uchio. Nie 
był to dla niej szczęśliwy występ. Choć powścią-
gliwe otwarcie, narastające napięcie i  głęboki 
dźwięk Chaconne zapowiadały się bardzo inte-
resująco, to w  kolejnych utworach wzięły górę 
potknięcia oraz chybione rozwiązania interpre-
tacyjne. Tylko w  Bachowskim dziele była wyra-
� nowana i  opanowana – w  pozostałych dała się 
ponieść złym emocjom. Narastający stres urucha-
miał problemy z intonacją i selektywnością prze-
biegów. Jej Beethoven nie dawał żadnej przestrze-
ni Grzegorzowi Skrobińskiemu, a  w  Polonaise 

Wang vs Weng. A  draw!  /  Two 
consummate musicians from China, Shihan 
Wang and Qingzhu Weng, contended in the 
last session of � rst-stage auditions. Wait impa-
tiently for the verdict of the jury as we might, 
I believe that none in the Auditorium wanted 
their presentations to � nish. I for one wished 
the pleasure of listening to those two talented 
artists playing go on. And it will, as they both 
have quali� ed to the following stage.

The afternoon began with Ayaka Uchio. 
It was not a lucky day for her. Although her 
highly reserved opening, rising tension, and 
deep penetrating sound had all my attention 
in the Chaconne, slips and misguided solu 
approaches tions took the upper hand in the 
following pieces. Only in Bach was she re� ned 
and unreserved, allowing herself to be carried 
away by bad emotions in the others. The accu-
mulating negative emotions sparked problems 
with intonation and uneven quality of the pro-
gressions. Her Beethoven left no room for 
Grzegorz Skrobiński, and in Polonaise brillante 

brillante A-dur skrzypaczka tylko miejscami 
pokazywała popisowe możliwości. 

Popisowi – od początku do końca – byli dwaj 
doskonali Azjaci. Obaj zaplanowali dla siebie 
wyczerpujące programy, lecz ich technika wytrzy-
mała obciążenie. Dojrzalszym podejściem 
do muzyki Bacha wykazał się Weng (laureat dru-
giej nagrody Międzynarodowego Konkursu 
Bachowskiego w  Lipsku) – grał mądrze i  czule. 
Zadziwiające, że takie rozpracowanie retoryki to 
dzieło 21-latka. Z kaprysem Wieniawskiego bar-
dziej zaprzyjaźnił się siedemnastoletni Wang. 
Wykonując Kaprys „La Cadenza”, wykazywał 
ogromną śmiałość i wydobywał krystalicznie czy-
ste dźwięki. Słuchany po raz trzydziesty i  trzy-
dziesty pierwszy � nał Sonaty Beethovena (u� !) 
wciąż można było śledzić z ciekawością – jednak 
jeśli nasza uwaga w czasie występu Wenga i Skro-
bińskiego była skupiona wyłącznie na wspólnym 
tworzeniu, to u Wanga została rozproszona omył-
kami Joanny Zathey. Pianistka pokazała się jed-
nak od lepszej strony w  Fantazji na  tematy 

she only showed her virtuoso quality in certain 
moments. Virtuoso quality graced the stage 
from the � rst to the last note of the two magni-
� cent musicians from Asia. They both crafted 
strenuous programmes, yet their technique 
endured. Weng, winner of the 2nd Prize at the 
International Bach Competition in Leipzig, 
showed a more mature approach to Bach’s 
music as he played it wisely and tenderly. It 
is surprising to hear a work so well laid out 
rhetorically from a 21-year-old. In turn, the 
17-year-old Wang was better attuned to Wie-
niawski’s Caprice. Performing La Cadenza he 
demonstrated great daring and crystal-clear 
sound. Your curiosity could still be roused by 
the � nale of Beethoven’s Sonata heard to for 
the thirtieth and thirty-� rst time. However, as 
much as our attention was solely focused on 
the appealing joint performance of Weng and 
Skrobiński, with Wang it had to accommodate 
the mistakes of Joanna Zathey. The pianist was, 
however, in better form in the Faust Fantaisie, 
leaving room for Shihan Wang’s displays-o� s 

z „Fausta”, dając Shihanowi Wangowi pole do popi-
su i  przestrzeń do  zabawy dźwiękiem. Równie 
wirtuozowski był Polonez D-dur pod palcami 
ostatniego uczestnika. Jego pieczołowita i szczera 
interpretacja Legendy zdecydowanie zmiękczyła 
moje serce – myślę, że Wieniawski, który ponoć 
tym utworem przekonywał do  siebie rodziców 
swej wybranki, mógłby być zazdrosny o to wyko-
nanie (o  Izabellę Hampton również). Pełna pasji 
gra reprezentantów Chin (a  w  przypadku Wanga 
także Niemiec) została nagrodzona długimi bra-
wami, dwukrotnie wzywającymi skrzypków 
na estradę. Obaj muzycy oczarowali (i zaczarowa-
li) publiczność – w Auli UAM momentami pano-
wała zupełna cisza, wymownie świadcząca o sku-
pieniu słuchaczy na  konkursowych kreacjach. 
Zamieszanie wzbudził jednak brak tradycyjnej 
przerwy po dwóch prezentacjach – kilku jurorów 
i  część publiczności opuściło salę, by wrócić już 
z lekkim spóźnieniem. Chaconne Wenga rozpoczę-
ła się bez obecności m.in. Barnabása Kelemena – 
a szkoda, bo był to ładny początek. 

and plain fun with the sound. The last parti-
cipant delivered equal virtuoso musicianship 
in the Polonaise in D major. His meticulo-
usness and sincerity in the Legend touched my 
heart. I believe that Wieniawski, rumoured to 
have used the piece to persuade the parents 
of his beloved to have her marry him, could 
be jealous for that performance (and Isabella 
Hampton as well). The ardent performances by 
representatives of China (with Wang also re-
presenting Germany) received long ovations 
that had the violinists return to the stage twice.

Both musicians enchanted (and entranced) 
the audience, as the Adam Mickiewicz 
University Auditorium was today a realm of 
silence enveloping the competition performan-
ces. However, the lack of the customary break 
after the second contestant caused some 
commotion, as some members of the jury and 
audience left the room only to return slightly 
late. Weng started his Chaconne without among 
others Barnabás Kelemen in the hall, which is 
a pity, as a very � ne start it was. (PK) 
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The powerful force of illusion, 
or a  virtuoso in the kingdom of objects, 
part 2  /  Wieniawski enjoyed such fame 
in the Netherlands that Eugène Lacomblé, 
a Belgian artist, even sculpted his bust as 
‘he auspiciously yielded to inspiration to 
give the a� cionados of the famous violinist 
an opportunity for committing a faithful re-
presentation of him to their memories.’ The 
list of evidence in support of the reverence 
for Wieniawski concludes with the O�  cer’s 
Cross of the Order of the Oak Crown he was 
awarded by King William III and the Laurel 
Wreath of the Diligentia Society that made the 
virtuoso an honorary member. A valued token 
of the artist’s nearly one-year’s sojourn in the 
Kingdom of the Netherlands, in which time 
Wieniawski performed around 100 concerts in 
several cities, was the artist’s � rst biography, 
written by Alexandre Desfossez. This work was 
obviously far from complete, if you consider 
the age of its protagonist, just 21 at the time, 
and the intensity of his later life.

Wieniawski came to be admired in the Ne-
therlands, which is quite likely the reason why 
he repeatedly returned to the Low Lands in the 
following two decades, was honoured in the 
grandest concert halls, and hosted at the King’s 
private residence in Loo. There, he often played 
his own works: Concertos Nos. 1 and 2, the 
“Faust” Fantaisie, polonaises, and Legend, but 
he also played concertos of Mendelssohn and 
Beethoven. His duets with Giovanni Bottesini, 
a double bassist and composer, were welcomed 
with much enthusiasm, sparked most likely not 
only by the artistic worth of the pieces but also 
by the charisma of both musicians.

The reviews accompanying his tour of the 
Netherlands emphasised the captivating style 
of his music making and its virtuoso quality, 
but also Wieniawski’s profound message and 
intelligent interpretations. His artistic progress 
was scrutinised with respect � tting of the 
Dutch. Hence perhaps the grudge of a critic 
writing for “Caecilia” in September 1874, after 
the violinist performed his showpiece – the 
‘commonplace’ Carnival of Venice: ‘In bygone 
days, he could have been forgiven that sin, as 
proper of a youth. Now that he has been made 
a professor in the Conservatoire of Brussels (…) 
such an act deserves censure. Some say that he 
did it for the audience. And we answer: a true 
artist is open to the audience but would not 
yield to their demands.’ A point of view hard 
not to subscribe to. (EK-G) 

Potężna siła iluzji, 
czyli wirtuoz w królestwie 

przedmiotu, cz. 2

 opularność Wieniawskiego w  Królestwie 
Niderlandów była tak ogromna, że na jego cześć 
powstały nawet popiersia autorstwa belgijskie-
go artysty, Eugène’a  Lacomblé, który „szczęśli-
wie uległ natchnieniu, aby dać wielbicielom słyn-
nego skrzypka możliwość utrwalenia w pamięci 
wiernego wspomnienia o  nim”. Listę dowodów 
uwielbienia Wieniawskiego domykają: krzyż 
kawalerski Orderu Korony Dębowej nadany mu 
przez króla Wilhelma III oraz wieniec laurowy od 
Towarzystwa Diligentia, które przyznało wirtu-
ozowi honorowe członkostwo. 

Cennym efektem ubocznym niemal roczne-
go pobytu w  Królestwie Niderlandów, podczas 
którego Wieniawski dał około 100 koncertów 

P w  kilkunastu miastach, była pierwsza biogra-
� a artysty, pióra Alexandre’a  Desfosseza. Biorąc 
pod uwagę wiek bohatera – 21 lat – i  intensyw-
ność jego późniejszego życia, siłą rzeczy nie jest 
to dzieło kompletne.

Pokochano więc w  Niderlandach Wieniaw-
skiego i  pewnie dlatego, w  ciągu ponad 20 lat, 
wielokrotnie tam wracał, fetowany w najważniej-
szych salach koncertowych i  goszczony w  Het 
Loo, prywatnej rezydencji królewskiej. Bardzo 
często grał tam swoje utwory – I i II Koncert, Fan-
tazję na  tematy z  „Fausta”, polonezy, Legendę, 
ale wykonywał też koncerty Mendelssohna-
-Bartholdy’ego i  Beethovena. Wielki entuzjazm 
wzbudzały jego występy w  duecie z  kontraba-

Magdalena Romańska 
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sistą i  kompozytorem – Giovannim Bottesinim, 
na co wpływ miały zapewne nie tylko artystycz-
ne walory utworów, ale i  charyzma obu muzy-
ków.

W  recenzjach towarzyszących tournée po 
Niderlandach podkreślano zarówno porywający 
styl gry, wirtuozerię, jak i  głębię przekazu oraz 
inteligencję interpretacji Wieniawskiego. Z wła-
ściwym Holendrom szacunkiem dla sztuki anali-
zowano rozwój jego kunsztu. Stąd zapewne 
zarzut krytyka czasopisma „Caecilia” po wyko-
naniu we wrześniu 1874 roku popisowego nume-
ru skrzypka – „banalnego” Karnawału weneckiego 
Paganiniego: „Dawniej można mu było to wyba-
czyć jako grzech młodości. Teraz, gdy został mia-
nowany profesorem Konserwatorium w Brukseli 
[…] taki czyn zasługuje na  naganę. Niektórzy 
mówią, że zrobił to dla publiczności. My odpo-
wiadamy: prawdziwy artysta jest otwarty 
na publiczność, ale nie ulega jej żądaniom”. 

6                                      Felieton / Column  

Gazeta Konkursu Wieniawskiego #5    12 października 2022 

Dopiero co rozpoczęliśmy konkursowe przesłuchania I etapu, a już przyszło nam pożegnać się 
z połową jego uczestników. Do późnych godzin trwały dyskusje nad werdyktem jury, nie mil-
kły korytarze hotelowe i uniwersyteckie, rozdzwoniły się telefony, a media społecznościowe 
zalała fala komentarzy. Łzami zaś zalane były oczy młodych artystów. Zarówno tych, którzy nie 
kryli wzruszenia z powodu awansu, jak i tych, którzy ze spuszczoną głową ruszyli, by pakować 
walizki. 

Czego mi zabrakło? Co mają ci, którzy przeszli dalej? Czy byli bardziej sugestywni w swoich 
interpretacjach? Może mieli lepszą intonację? A może jury dostrzegło w nich większy potencjał? 
Talent? Osobowość? Te i inne pytania wypełniają teraz myśli odrzuconych młodych skrzypków 
oraz skrzypaczek. Dla nich to już koniec konkursowych zmagań, ale za to początek nowego eta-
pu w życiu, wzbogaconego o ważne doświadczenie udziału w jednym z najstarszych konkursów 
skrzypcowym na świecie. 

Dziś rozpoczyna się prawdziwy sprawdzian dojrzałości. Do tego momentu wszystko było usta-
lone – każdy wiedział, co i kiedy czeka go w pierwszym etapie. Uczestnicy, ich najbliżsi, pedago-
dzy, przyjaciele – wszyscy znali „rozkład jazdy” przesłuchań na pamięć. Natomiast dzisiejszy pora-
nek to nowe rozdanie kart, aktualizacja przyjazdów i odjazdów. Przypływów nadziei i odpływów 
sił. Pół� naliści zmagają się z czasem, a raczej z jego brakiem. 

Próby akustyczne trwają od godziny 7.45, a kończą się przed północą. Po recitalu z forte-
pianem trzeba natychmiast przestawić się na „tryb orkiestrowy” – każdy w tym etapie zagra 
Symfonię koncertującą Es-dur Mozarta. Konkurs nabiera ogromnego rozpędu, a o odpoczynku 
można tylko pomarzyć. Ale przecież sami tego chcieli! I za tymi szalonymi dniami będą jesz-
cze tęsknili…

W tej historii bierze też udział tych kilkanaście osób, którym los odebrał to, na co skrupulatnie 
pracowali przez ostatnie miesiące – szansę. Ale czy aby na pewno? Mam spore wątpliwości. Tym 
razem konkursowy sukces dla wielu okazał się poza zasięgiem. Teraz czeka ich obowiązkowy egza-
min z artystycznej dorosłości. Przecież to nie laury czy pochwały, a właśnie potknięcia, kryzysy, 
osobiste porażki i życiowe perypetie są najczęściej motorem napędowym naszych wewnętrznych 
przemian. Jak młodzi artyści sobie z tym poradzą? 

„Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest zgubna: liczy się odwaga, by kontynuować” – 
mawiał Winston Churchill. Trzymamy za Was kciuki! I jednego możecie być pewni: będziemy za 
Wami tęsknić… 

We will miss you!  /  The � rst-stage auditions have only just begun, and we are already 
saying farewell to every other participant. The jury’s verdict was discussed until the small 
hours, the hotel and university corridors echoing with many voices, many phones were ringing, 
and a torrent of comments � ooded social media. 

Another torrent were the tears � ooding from the eyes of the young artists. Both those 
who go on and let their emotions show, and those who, heads hanging low, left to pack 
their suitcases. 

What did I miss or was lacking of ? What is it that the selected ones have? Were 
their interpretations more evocative? A better intonation perhaps? Was it a greater 
potential that the jury recognised in them? Talent? Personality? These and other 
questions now swarm in the minds of the eliminated young violinists. For them, this 
is the end of the contest yet the beginning of a new stage in their lives, richer now as 
they have earned an important experience of participating in one of the world’s oldest 
violin competitions.

Today a true test of maturity starts. Everything was known and obvious until this 
moment: the � rst stage was when you knew what and when to expect. Participants, their 
near and dear, teachers, and friends – everyone knew the “timetables” of the auditions 
by heart. Yet this morning deals a new hand, all the arrivals and departures are updated. 
Hope waxes and strength wanes. Semi� nalists grapple with time, or rather, its lack. The 
rehearsals start at 7:45am to end nigh midnight. 

After a recital with a piano, you need to switch immediately into ‘orchestra mode’, 
as at this stage everyone plays Mozart’s Sinfonia Concertante in E-� at major. The com-
petition gathers its momentum, and there is no rest for the wicked. But didn’t they 
crave for it themselves? There will come a time when they will miss those frenetic 
days…

Fate has stripped some actors in this story of what  they had painstakingly worked 
for in the last months: opportunity. Yet has it really? I sincerely doubt it. This time many 
found success in competition beyond their reach. Now they are in for the obligatory 
test in artistic maturity. Because it is not the accolade and glory but the glitches, crises, 
personal failures, and life’s vicissitudes that are the usual driving force for our internal 
change. How will the young players cope with this? ‘Success is not � nal, failure is not fatal: 
it is the courage to continue that counts’ Winston Churchill used to say. Fingers crossed for 
you! There’s one thing you can be sure of: we will miss you! (PK)  

Agata Szymczewska 

BĘDZIEMY 
TĘSKNIĆ 

of � owing water, and in the second, that of 
standing water. Indeed, in The Fountain, in 
the piano part to which the violin joins in the 
last bars (the transformation of Arethusa), 
it is not di�  cult to detect a musical illustra-
tion of a stream, and in Narcissus – a game 
of re� ections going on between the violin 
and the piano in an extremely static musical 
setting. In contrast, in the Dryads and Pan 
movement, Szymanowski indicated a plot-
driven approach: the nymphs play, Pan 
appears (the music suggests a � ute), followed 
by ‘the love gaze of the Dryads, their trepida-
tion expressed in an unspeci� ed way’.

The novelty of Myths and several other 
violin compositions written at the time 
(Nocturne and Tarantella Op. 28, 1st Violin 
Concerto Op. 35) earned Szymanowski the 
reputation of the Debussy of the violin. 
Indeed, the Pole anticipated the � rst violin 
works of the French Impressionists by several 
years. No small part of the credit for this 
goes to Paweł Kochański, virtuoso violinist 
and friend of the composer. The musicians’ 
cooperation lasted many years. Kochański fa-
miliarised the composer with the possibilities 
of the violin and helped him with the editing, 
but it was Szymanowski who wrote the 
themes and integrated the musical narrative. 
The friends often performed Myths together, 
a testament to Szymanowski’s piano skills 
(the piano part is as demanding as the violin 
part). 

The violin fascinated Szymanowski because 
of its already existing and potential sensual 
connotations. Innovative techniques, which are 
used throughout Myths in the service of re-
evaluated, erotic expression, include a renewed 
interest in ornamental devices (tremolos, 
glissandos, trills), harmonics, and even quarter-
tones in the third movement. Myths, 
a masterpiece of Polish music, uniquely links 
with the composer’s personal experiences of 
European modernism and is a profound 
testimony to the humanism of our culture.
(EK-G) 

Nowatorstwo Mitów oraz kilku innych kom-
pozycji skrzypcowych powstałych w  tym cza-
sie (Nokturn i  tarantela op. 28, I  Koncert skrzyp-
cowy op. 35) spowodowało, że Szymanowskiego 
zaczęto nazywać Debussym skrzypiec. Istotnie, 
Polak ubiegł pierwsze skrzypcowe próby francu-
skich impresjonistów o kilka lat. Niemała w tym 
zasługa Pawła Kochańskiego, skrzypka wirtuoza 
oraz przyjaciela twórcy Stabat mater. Współpra-
ca muzyków trwała wiele lat. Kochański zazna-
jamiał kompozytora z możliwościami wiolinisty-
ki i pomagał mu w redakcji, ale to Szymanowski 
pisał tematy i  scalał narrację muzyczną. Przy-
jaciele często wspólnie wykonywali Mity, co 
świadczy o pianistycznych zdolnościach Szyma-
nowskiego  (partia fortepianu jest równie wyma-
gająca co partia skrzypiec). 

Skrzypce fascynowały Szymanowskiego ze 
względu na  swoje już istniejące oraz możliwe 
zmysłowe konotacje. Do nowatorskich technik, 
które w  Mitach zawsze były wykorzystywane 
w  służbie przewartościowanej, erotycznej eks-
presji, należą odnowione środki ornamentacyjne 
(tremola, glissanda, tryle), � ażolety, a w trzeciej 
części nawet ćwierćtony. Mity, arcydzieło muzy-
ki polskiej, w  unikatowy sposób wiążą ze sobą 
osobiste przeżycia twórcy z europejską moderną 
i  są głębokim świadectwem humanizmu naszej 
kultury. 
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The powerful force of illusion, 
or a  virtuoso in the kingdom of objects, 
part 2  /  Wieniawski enjoyed such fame 
in the Netherlands that Eugène Lacomblé, 
a Belgian artist, even sculpted his bust as 
‘he auspiciously yielded to inspiration to 
give the a� cionados of the famous violinist 
an opportunity for committing a faithful re-
presentation of him to their memories.’ The 
list of evidence in support of the reverence 
for Wieniawski concludes with the O�  cer’s 
Cross of the Order of the Oak Crown he was 
awarded by King William III and the Laurel 
Wreath of the Diligentia Society that made the 
virtuoso an honorary member. A valued token 
of the artist’s nearly one-year’s sojourn in the 
Kingdom of the Netherlands, in which time 
Wieniawski performed around 100 concerts in 
several cities, was the artist’s � rst biography, 
written by Alexandre Desfossez. This work was 
obviously far from complete, if you consider 
the age of its protagonist, just 21 at the time, 
and the intensity of his later life.

Wieniawski came to be admired in the Ne-
therlands, which is quite likely the reason why 
he repeatedly returned to the Low Lands in the 
following two decades, was honoured in the 
grandest concert halls, and hosted at the King’s 
private residence in Loo. There, he often played 
his own works: Concertos Nos. 1 and 2, the 
“Faust” Fantaisie, polonaises, and Legend, but 
he also played concertos of Mendelssohn and 
Beethoven. His duets with Giovanni Bottesini, 
a double bassist and composer, were welcomed 
with much enthusiasm, sparked most likely not 
only by the artistic worth of the pieces but also 
by the charisma of both musicians.

The reviews accompanying his tour of the 
Netherlands emphasised the captivating style 
of his music making and its virtuoso quality, 
but also Wieniawski’s profound message and 
intelligent interpretations. His artistic progress 
was scrutinised with respect � tting of the 
Dutch. Hence perhaps the grudge of a critic 
writing for “Caecilia” in September 1874, after 
the violinist performed his showpiece – the 
‘commonplace’ Carnival of Venice: ‘In bygone 
days, he could have been forgiven that sin, as 
proper of a youth. Now that he has been made 
a professor in the Conservatoire of Brussels (…) 
such an act deserves censure. Some say that he 
did it for the audience. And we answer: a true 
artist is open to the audience but would not 
yield to their demands.’ A point of view hard 
not to subscribe to. (EK-G) 

Potężna siła iluzji, 
czyli wirtuoz w królestwie 

przedmiotu, cz. 2

 opularność Wieniawskiego w  Królestwie 
Niderlandów była tak ogromna, że na jego cześć 
powstały nawet popiersia autorstwa belgijskie-
go artysty, Eugène’a  Lacomblé, który „szczęśli-
wie uległ natchnieniu, aby dać wielbicielom słyn-
nego skrzypka możliwość utrwalenia w pamięci 
wiernego wspomnienia o  nim”. Listę dowodów 
uwielbienia Wieniawskiego domykają: krzyż 
kawalerski Orderu Korony Dębowej nadany mu 
przez króla Wilhelma III oraz wieniec laurowy od 
Towarzystwa Diligentia, które przyznało wirtu-
ozowi honorowe członkostwo. 

Cennym efektem ubocznym niemal roczne-
go pobytu w  Królestwie Niderlandów, podczas 
którego Wieniawski dał około 100 koncertów 

P w  kilkunastu miastach, była pierwsza biogra-
� a artysty, pióra Alexandre’a  Desfosseza. Biorąc 
pod uwagę wiek bohatera – 21 lat – i  intensyw-
ność jego późniejszego życia, siłą rzeczy nie jest 
to dzieło kompletne.

Pokochano więc w  Niderlandach Wieniaw-
skiego i  pewnie dlatego, w  ciągu ponad 20 lat, 
wielokrotnie tam wracał, fetowany w najważniej-
szych salach koncertowych i  goszczony w  Het 
Loo, prywatnej rezydencji królewskiej. Bardzo 
często grał tam swoje utwory – I i II Koncert, Fan-
tazję na  tematy z  „Fausta”, polonezy, Legendę, 
ale wykonywał też koncerty Mendelssohna-
-Bartholdy’ego i  Beethovena. Wielki entuzjazm 
wzbudzały jego występy w  duecie z  kontraba-

Magdalena Romańska 
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sistą i  kompozytorem – Giovannim Bottesinim, 
na co wpływ miały zapewne nie tylko artystycz-
ne walory utworów, ale i  charyzma obu muzy-
ków.

W  recenzjach towarzyszących tournée po 
Niderlandach podkreślano zarówno porywający 
styl gry, wirtuozerię, jak i  głębię przekazu oraz 
inteligencję interpretacji Wieniawskiego. Z wła-
ściwym Holendrom szacunkiem dla sztuki anali-
zowano rozwój jego kunsztu. Stąd zapewne 
zarzut krytyka czasopisma „Caecilia” po wyko-
naniu we wrześniu 1874 roku popisowego nume-
ru skrzypka – „banalnego” Karnawału weneckiego 
Paganiniego: „Dawniej można mu było to wyba-
czyć jako grzech młodości. Teraz, gdy został mia-
nowany profesorem Konserwatorium w Brukseli 
[…] taki czyn zasługuje na  naganę. Niektórzy 
mówią, że zrobił to dla publiczności. My odpo-
wiadamy: prawdziwy artysta jest otwarty 
na publiczność, ale nie ulega jej żądaniom”. 
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Dopiero co rozpoczęliśmy konkursowe przesłuchania I etapu, a już przyszło nam pożegnać się 
z połową jego uczestników. Do późnych godzin trwały dyskusje nad werdyktem jury, nie mil-
kły korytarze hotelowe i uniwersyteckie, rozdzwoniły się telefony, a media społecznościowe 
zalała fala komentarzy. Łzami zaś zalane były oczy młodych artystów. Zarówno tych, którzy nie 
kryli wzruszenia z powodu awansu, jak i tych, którzy ze spuszczoną głową ruszyli, by pakować 
walizki. 

Czego mi zabrakło? Co mają ci, którzy przeszli dalej? Czy byli bardziej sugestywni w swoich 
interpretacjach? Może mieli lepszą intonację? A może jury dostrzegło w nich większy potencjał? 
Talent? Osobowość? Te i inne pytania wypełniają teraz myśli odrzuconych młodych skrzypków 
oraz skrzypaczek. Dla nich to już koniec konkursowych zmagań, ale za to początek nowego eta-
pu w życiu, wzbogaconego o ważne doświadczenie udziału w jednym z najstarszych konkursów 
skrzypcowym na świecie. 

Dziś rozpoczyna się prawdziwy sprawdzian dojrzałości. Do tego momentu wszystko było usta-
lone – każdy wiedział, co i kiedy czeka go w pierwszym etapie. Uczestnicy, ich najbliżsi, pedago-
dzy, przyjaciele – wszyscy znali „rozkład jazdy” przesłuchań na pamięć. Natomiast dzisiejszy pora-
nek to nowe rozdanie kart, aktualizacja przyjazdów i odjazdów. Przypływów nadziei i odpływów 
sił. Pół� naliści zmagają się z czasem, a raczej z jego brakiem. 

Próby akustyczne trwają od godziny 7.45, a kończą się przed północą. Po recitalu z forte-
pianem trzeba natychmiast przestawić się na „tryb orkiestrowy” – każdy w tym etapie zagra 
Symfonię koncertującą Es-dur Mozarta. Konkurs nabiera ogromnego rozpędu, a o odpoczynku 
można tylko pomarzyć. Ale przecież sami tego chcieli! I za tymi szalonymi dniami będą jesz-
cze tęsknili…

W tej historii bierze też udział tych kilkanaście osób, którym los odebrał to, na co skrupulatnie 
pracowali przez ostatnie miesiące – szansę. Ale czy aby na pewno? Mam spore wątpliwości. Tym 
razem konkursowy sukces dla wielu okazał się poza zasięgiem. Teraz czeka ich obowiązkowy egza-
min z artystycznej dorosłości. Przecież to nie laury czy pochwały, a właśnie potknięcia, kryzysy, 
osobiste porażki i życiowe perypetie są najczęściej motorem napędowym naszych wewnętrznych 
przemian. Jak młodzi artyści sobie z tym poradzą? 

„Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest zgubna: liczy się odwaga, by kontynuować” – 
mawiał Winston Churchill. Trzymamy za Was kciuki! I jednego możecie być pewni: będziemy za 
Wami tęsknić… 

We will miss you!  /  The � rst-stage auditions have only just begun, and we are already 
saying farewell to every other participant. The jury’s verdict was discussed until the small 
hours, the hotel and university corridors echoing with many voices, many phones were ringing, 
and a torrent of comments � ooded social media. 

Another torrent were the tears � ooding from the eyes of the young artists. Both those 
who go on and let their emotions show, and those who, heads hanging low, left to pack 
their suitcases. 

What did I miss or was lacking of ? What is it that the selected ones have? Were 
their interpretations more evocative? A better intonation perhaps? Was it a greater 
potential that the jury recognised in them? Talent? Personality? These and other 
questions now swarm in the minds of the eliminated young violinists. For them, this 
is the end of the contest yet the beginning of a new stage in their lives, richer now as 
they have earned an important experience of participating in one of the world’s oldest 
violin competitions.

Today a true test of maturity starts. Everything was known and obvious until this 
moment: the � rst stage was when you knew what and when to expect. Participants, their 
near and dear, teachers, and friends – everyone knew the “timetables” of the auditions 
by heart. Yet this morning deals a new hand, all the arrivals and departures are updated. 
Hope waxes and strength wanes. Semi� nalists grapple with time, or rather, its lack. The 
rehearsals start at 7:45am to end nigh midnight. 

After a recital with a piano, you need to switch immediately into ‘orchestra mode’, 
as at this stage everyone plays Mozart’s Sinfonia Concertante in E-� at major. The com-
petition gathers its momentum, and there is no rest for the wicked. But didn’t they 
crave for it themselves? There will come a time when they will miss those frenetic 
days…

Fate has stripped some actors in this story of what  they had painstakingly worked 
for in the last months: opportunity. Yet has it really? I sincerely doubt it. This time many 
found success in competition beyond their reach. Now they are in for the obligatory 
test in artistic maturity. Because it is not the accolade and glory but the glitches, crises, 
personal failures, and life’s vicissitudes that are the usual driving force for our internal 
change. How will the young players cope with this? ‘Success is not � nal, failure is not fatal: 
it is the courage to continue that counts’ Winston Churchill used to say. Fingers crossed for 
you! There’s one thing you can be sure of: we will miss you! (PK)  

Agata Szymczewska 

BĘDZIEMY 
TĘSKNIĆ 

of � owing water, and in the second, that of 
standing water. Indeed, in The Fountain, in 
the piano part to which the violin joins in the 
last bars (the transformation of Arethusa), 
it is not di�  cult to detect a musical illustra-
tion of a stream, and in Narcissus – a game 
of re� ections going on between the violin 
and the piano in an extremely static musical 
setting. In contrast, in the Dryads and Pan 
movement, Szymanowski indicated a plot-
driven approach: the nymphs play, Pan 
appears (the music suggests a � ute), followed 
by ‘the love gaze of the Dryads, their trepida-
tion expressed in an unspeci� ed way’.

The novelty of Myths and several other 
violin compositions written at the time 
(Nocturne and Tarantella Op. 28, 1st Violin 
Concerto Op. 35) earned Szymanowski the 
reputation of the Debussy of the violin. 
Indeed, the Pole anticipated the � rst violin 
works of the French Impressionists by several 
years. No small part of the credit for this 
goes to Paweł Kochański, virtuoso violinist 
and friend of the composer. The musicians’ 
cooperation lasted many years. Kochański fa-
miliarised the composer with the possibilities 
of the violin and helped him with the editing, 
but it was Szymanowski who wrote the 
themes and integrated the musical narrative. 
The friends often performed Myths together, 
a testament to Szymanowski’s piano skills 
(the piano part is as demanding as the violin 
part). 

The violin fascinated Szymanowski because 
of its already existing and potential sensual 
connotations. Innovative techniques, which are 
used throughout Myths in the service of re-
evaluated, erotic expression, include a renewed 
interest in ornamental devices (tremolos, 
glissandos, trills), harmonics, and even quarter-
tones in the third movement. Myths, 
a masterpiece of Polish music, uniquely links 
with the composer’s personal experiences of 
European modernism and is a profound 
testimony to the humanism of our culture.
(EK-G) 

Nowatorstwo Mitów oraz kilku innych kom-
pozycji skrzypcowych powstałych w  tym cza-
sie (Nokturn i  tarantela op. 28, I  Koncert skrzyp-
cowy op. 35) spowodowało, że Szymanowskiego 
zaczęto nazywać Debussym skrzypiec. Istotnie, 
Polak ubiegł pierwsze skrzypcowe próby francu-
skich impresjonistów o kilka lat. Niemała w tym 
zasługa Pawła Kochańskiego, skrzypka wirtuoza 
oraz przyjaciela twórcy Stabat mater. Współpra-
ca muzyków trwała wiele lat. Kochański zazna-
jamiał kompozytora z możliwościami wiolinisty-
ki i pomagał mu w redakcji, ale to Szymanowski 
pisał tematy i  scalał narrację muzyczną. Przy-
jaciele często wspólnie wykonywali Mity, co 
świadczy o pianistycznych zdolnościach Szyma-
nowskiego  (partia fortepianu jest równie wyma-
gająca co partia skrzypiec). 

Skrzypce fascynowały Szymanowskiego ze 
względu na  swoje już istniejące oraz możliwe 
zmysłowe konotacje. Do nowatorskich technik, 
które w  Mitach zawsze były wykorzystywane 
w  służbie przewartościowanej, erotycznej eks-
presji, należą odnowione środki ornamentacyjne 
(tremola, glissanda, tryle), � ażolety, a w trzeciej 
części nawet ćwierćtony. Mity, arcydzieło muzy-
ki polskiej, w  unikatowy sposób wiążą ze sobą 
osobiste przeżycia twórcy z europejską moderną 
i  są głębokim świadectwem humanizmu naszej 
kultury. 
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Z hotelu 
na 

estradę

Out of the hotel room and onto the stage  
/  Each performance is preceded by long 

hours of practice. What to do  if a  favourite 
practice room is so far away? Play in 

a  hotel room!

Każdy występ poprzedzają godziny 
ćwiczeń. Co zrobić, gdy ulubiona sala 

w akademii jest tak daleko? 
Grać w hotelu!

Leszek Zadoń
Fresh Frame
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jeśli jakimś cudem, na  przysłowiowym strychu, 
odnajdą się zagubione lub nieznane stradivariu-
sy, to i tak nie wpłynie to na ograniczoną podaż”. 

Czemplik radzi też, by inwestować w smycz-
ki. To kolejny stopień kolekcjonerskiego wta-
jemniczenia. Dobre smyczki dawnych mistrzów, 
takich jak Adam, Tourte, Peccatte czy Bazin 
ojciec, są sprzedawane na aukcjach za setki tysię-
cy dolarów. Ich ceny będą rosnąć, ale nadal są 
dostępne dla szerokiej rzeszy zamożnych inwe-
storów. Co innego całe instrumenty. Tutaj zabawa 
zaczyna się od sześciu zer. W 1971 roku skrzypce 
Stradivariego Lady Blunt kosztowały 200 tysięcy 
dolarów. W 2011 roku renomowany dom aukcyj-
ny Tarisio sprzedał je za 15 milionów 900 tysięcy. 
Parę lat później 16 milionów dolarów anonimo-
wy nabywca zapłacił za guarneriusa Vieuxtemps, 
którego przekazał skrzypaczce Anne Akiko Mey-
ers. Itzhak Perlman zaciągnął na  swojego stra-
da kredyt w wysokości miliona dolarów. Ostatnią 
ratę pożyczki spłacił dopiero 5 lat temu, ale cie-
szy się jednym z najwspanialszych instrumentów 
świata, który dziś mógłby sprzedać sześć razy dro-
żej. Salvatore Accardo w latach osiemdziesiątych 
kupił stradivariusa ex-Francescatti za… 20 tysię-
cy dolarów! Młodzi wirtuozi mogą im pozazdro-
ścić, bo instrumenty Stradivariego, Guarneriego, 
Guadagniniego, Amatich, Stainera czy Rugeriego 
są dla nich niedostępne. 

Paradoksalnie ceny windują nie tylko rozpa-
leni kolekcjonerską pasją milionerzy, lecz tak-
że nobliwe fundacje, które rywalizują między 
sobą o  coraz bardziej ograniczony zasób. Wio-
lonczela Duport, na której grał Mścisław Rostro-
powicz, jest najdroższym instrumentem Stradi-
variego. Nippon Music Foundation kupiła go za 
20 milionów dolarów, co jeszcze jest do przejścia. 
Wystawiona parę lat temu za 45 milionów dola-
rów przez dom aukcyjny Sotheby’s altówka Mac-
Donald tego samego lutnika nie znalazła ama-
tora. Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, rośnie 
także ryzyko oszustwa. Bodaj najgłośniejszym 

Vieuxtemps Guarnerius, which he then gave to 
violinist Anne Akiko Meyers. Itzhak Perlman 
took out a loan of $1 million for his Strad. He 
only repaid the last instalment of the loan � ve 
years ago, but he enjoys one of the world’s 
� nest instruments, which he could sell for six 
times the price today. Salvatore Accardo in the 
1980s bought a Stradivarius ex-Francescatti 
for... $20,000! Paradoxically, it is not only mil-
lionaires in� amed with collectors’ passion who 
drive prices up, but also charitable foundations 
competing with each other for the incre-
asingly limited resource. The ‘Duport’ cello 
played by Mstislav Rostropovich is the most 
expensive Stradivari instrument. The Nippon 
Music Foundation bought it for $20 million. 
This seems to be the limit for the moment. The 
‘Macdonald’ viola by the same luthier, o� ered 
by the Sotheby’s auction house a few years ago 
for $45 million, found no buyer. 

When big money is involved, the risk of 
fraud also increases. Perhaps the most famous 
scandal relating to the string instrument 
market was the Dietmar Machold case. This 
Austrian dealer in old instruments and expert 
in their valuation was sentenced to six years 
in prison for fraud and extortion in 2012. The 
Viennese prosecutor’s o�  ce proved that he had 
sold his clients alleged Stradivariuses, which 
turned out to be copies, for many millions. 

‘I had the opportunity to play Il Cannone 
and this violin fully deserves its name,’ 
enthuses Mariusz Patyra, winner of the 

Paganini Competition. The E string was like 
crystal, and on top of that, the instrument 
has such nuances and dynamics that when 
I played, half my face vibrated. That doesn’t 
mean, however, that there aren’t equally good 
examples among modern instruments.’

In 2017, researchers from the Institut 
d’Almbert in Paris conducted an experiment on 
a group of nearly 150 listeners. The musicians, 
standing behind a curtain, were asked to play 
18 violins in turn. Of these, half were instru-
ments of old masters and the other half were 
by modern luthiers. The listeners were asked 
to indicate which instruments they thought 
had the nicer and louder tone. The Stradivarius 
lost by a wide margin. Not only did the parti-
cipants prefer modern violins, but they were 
also unable to distinguish between instruments 
from di� erent eras. Patryk Frankowski of the 
Museum of Musical Instruments in Poznań 
sees it slightly di� erently: ‘If we place an out-
standing work of contemporary violin-making 
art and a Guarnerius seasoned with history in 
front of a string player, he will choose an old 
violin, even though it is in objectively worse 
condition. And when playing such a vintage 
instrument, s/he will stand on his/her toes to 
play well. S/he will perform at 200 per cent. 
There is a great deal of psychology in this. It 
also works on the listener. If someone knows 
they are listening to a Stradivarius, they are 
positively biased.’ The curator adds that there 
are no two equally great Stradivari. In fact, the 

same can be said of the works of other masters. 
They had better and worse periods, and 
besides, individual instruments have also been 
a� ected by di� erent historical circumstances. 

‘The concertmasters of the National Forum 
of Music have had violins made by luthiers 
such as Vuillaume, Pique and Gagliano at 
their disposal for several years now,’ says NFM 
director Andrzej Kosendiak, adding that the 
purchase of good instruments is an investment 
on at least three levels, ‘In prestige, because in-
struments such as Gagliano are recognisable 
and command respect. In the sound, because 
master instruments objectively improve the 
quality of sound. Finally, in the ensemble, 
because the average musician, given a better 
instrument, begins to play better. He simply 
enjoys a good instrument and gets a new boost.’

And it seems that it is mainly about the 
musicians. ‘The instrument is a happy 
addition,’ concludes Mariusz Patyra, ‘I am 
currently playing an instrument by Wojciech 
Topa and I am very satis� ed. However, if some 
patron wanted to buy me a Guarnerius, 
I wouldn’t think twice about accepting such 
a gift,’ laughs the violinist. ‘But ultimately, 
remember one thing. A musician plays at 200 
per cent when s/he is talented and practices 
a lot. For not even a Stradivarius or Guarnerius 
will play on its own.’ (EK-G) 

An abridged version of a text that 
appeared in “Ruch Muzyczny” No. 20/2022

skandalem związanym z  rynkiem instrumentów 
smyczkowych była sprawa Dietmara Macholda. 
Ten austriacki handlarz dawnymi instrumentami 
i  ekspert od ich wyceny został w  2012 roku ska-
zany na  sześć lat więzienia za oszustwo i  wyłu-
dzenie. Wiedeńska prokuratura udowodniła mu, 
że za ciężkie miliony sprzedawał swym klientom 
rzekome stradivariusy, które okazały się kopiami.

„Miałem okazję grać na Il Cannone i te skrzyp-
ce w pełni zasługują na swoją nazwę” – zachwyca 
się Mariusz Patyra, zwycięzca Konkursu im. Paga-
niniego – „Struna E była jak kryształ, a do tego ten 
instrument ma takie alikwoty i dynamikę, że gdy 
grałem, to pół twarzy mi wibrowało. To jednak nie 
znaczy, że wśród współczesnych instrumentów 
nie ma równie dobrych”. W 2017 roku naukowcy 
z paryskiego Instytutu d’Almberta przeprowadzi-
li eksperyment na  grupie blisko 150 słuchaczy. 
Muzycy, stojąc za kotarą z zawiązanymi oczami, 
mieli za zadanie grać kolejno na  18 skrzypcach. 
Wśród nich połowę stanowiły dawne instrumen-
ty, a  druga połowa wyszła spod ręki współcze-
snych lutników. Słuchacze mieli wskazać, które 
instrumenty mają, ich zdaniem, ładniejszy i dono-
śniejszy dźwięk. Stradivariusy przegrały z krete-
sem. Uczestnicy nie tylko preferowali współcze-
sne skrzypce, lecz także nie potra� li odróżnić od 
siebie instrumentów z  różnych epok. Nieco ina-
czej widzi to Patryk Frankowski z  poznańskiego 

Muzeum Instrumentów Muzycznych: „Jeśli przed 
smyczkowcem położymy wybitne dzieło współ-
czesnej sztuki lutniczej i doświadczonego historią 
guarneriusa, to wybierze stare skrzypce, chociaż 
są w obiektywnie gorszym stanie. I grając na takim 
zabytku, będzie stawał na  palcach, żeby zagrać 
dobrze. Będzie to robić na 200 procent. Jest w tym 
bardzo dużo psychologii. Ona działa także na słu-
chacza. Jeśli ktoś wie, że słucha stradivariusa, to 
jest pozytywnie uprzedzony”. Kierownik 
muzeum dodaje, że stradivarius stradivariusowi 
nierówny. To samo zresztą można powiedzieć 
o pracach innych mistrzów. Miewali oni swe lep-
sze i gorsze okresy, a poza tym z poszczególnymi 
instrumentami różnie obchodziła się historia.  
„Koncertmistrzowie Narodowego Forum Muzyki 
mają od paru lat do dyspozycji skrzypce wykona-
ne przez takich lutników, jak Vuillaume, Pique 
i Gagliano – mówi dyrektor NFM Andrzej Kosen-
diak i dodaje, że zakup dobrych instrumentów to 
inwestycja przynajmniej na  trzech poziomach.  
„W prestiż, bo takie instrumenty, jak Gagliano, są 
rozpoznawalne i  budzą szacunek. W  brzmienie, 
bo mistrzowskie instrumenty nam tę jakość 
brzmieniową obiektywnie podnoszą. Wreszcie 
w zespół, bo muzyk tutti, dostając lepsze narzę-
dzie pracy, zaczyna grać lepiej. Po prostu cieszy się 
z  dobrego instrumentu i  dostaje nowy zastrzyk 
energii”. I  chyba głównie o  muzyków tu chodzi. 
„Instrument jest szczęśliwym dodatkiem” – kon-
statuje Mariusz Patyra. „Obecnie gram na instru-
mencie Wojciecha Topy i jestem bardzo zadowo-
lony. Gdyby jednak jakiś mecenas chciał kupić mi 
guarneriusa, to bym się dwóch sekund nie zasta-
nawiał, czy taki podarek przyjąć” – śmieje się 
skrzypek. „Ale ostatecznie proszę pamiętać o jed-
nym. Muzyk gra na 200 procent, gdy jest zdolny 
i  dużo ćwiczy. Bo nawet stradivarius ani inny 
guarnerius sam nie zagra”.  

Skrócona wersja tesktu, który ukazał się 
w  „Ruchu Muzycznym” 20/2022

Ceny 
windują nie tylko 

milionerzy, 
lecz także fundacje

10    Esej / Essay  

Gazeta Konkursu Wieniawskiego #5    12 października 2022 

   instrumentach z  żadnej innej grupy nie 
mówi się, że mają dusze. I  nie chodzi tylko 
o  szczegół konstrukcyjny. Instrumenty smycz-
kowe są fetyszem, którego moc oddziaływania 
wykracza dalece poza muzyczny świat. I windu-
je ich ceny na astronomiczne poziomy.

Mistrzowski instrument lutniczy powstaje 
w  efekcie setek godzin pracy wykwali� kowane-
go rzemieślnika. Wykonany jest z  kosztownego 
materiału – odpowiednio pociętego i wysezono-
wanego drewna pochodzącego z  kilku określo-
nych miejsc na świecie. Już te przyczyny rzutują 
na  wysokie ceny. Poza tym instrumenty smycz-
kowe należą do nielicznej kategorii przedmiotów, 
które wciąż źle znoszą maszynową produkcję. 

„Skrzypce to wielowymiarowy, symbo-
liczny obiekt. One ucieleśniają historię kultu-
ry europejskiej” – przekonuje skrzypaczka Aga-
ta Szymczewska. „Stając na estradzie z lutniczym 
dziełem sztuki, biorę udział w muzycznej sztafe-
cie pokoleń”. Romantyczny kult wirtuozów i roz-
wój muzyki symfonicznej w  XIX wieku uczynił 
z instrumentów smyczkowych muzycznych hege-
monów. Instrumenty z warsztatów kremońskich 
mistrzów, niczym kamienie szlachetnie i średnio-
wieczne miecze, otrzymują nazwy własne. Arma-
ta, Mesjasz, Śpiąca Królewna, Król, Perła, Del� n. 

Według legendy cesarzowa austriacka o� aro-
wała stradivariusa polskiemu wirtuozowi Apoli-
naremu Kątskiemu. Wieniawski swojego ganda 

wygrał w  konkursie studentów paryskiego kon-
serwatorium, zaś guarneriusa dostał w  prezen-
cie od cara Mikołaja I. Z biegiem lat królów zastą-
pili ministrowie kultury, bogaci biznesmeni oraz 
wielkie korporacje.

„Obliczyłam, że gdybym wszystkie swoje gaże 
z  koncertów odkładała na  zakup wymarzonych 
skrzypiec i  nie miała innych wydatków, to może 
na emeryturze kupiłabym instrument. Trochę nie 
mam na to czasu” – żartuje Agata Szymczewska, 
która gra obecnie na  skrzypcach Gagliano poży-
czonych od Anne-Sophie Mutter. Wcześniej przez 
blisko 10 lat używała stradivariusa należącego 
do  fundacji Deutsche Stiftung Musikleben. Wie-
lu utalentowanych młodych smyczkowców korzy-
sta z pomocy takich organizacji, jak Nippon Music 
Foundation, Stradivari-Stiftung Habisreutin-
ger, Stradivari Society, Musical Instrument Bank 
czy Maggini Stiftung. W Polsce adepci wiolinisty-
ki mają dostęp do  kolekcji, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa i od 1960 roku zarządzanej przez 
Związek Polskich Artystów Lutników. Rozbudo-
wywana od ponad pół wieku, przede wszystkim 
z  publicznych pieniędzy, zawiera 296 mistrzow-
skich instrumentów. Zdecydowana ich większość 
jest obecnie wypożyczona uczniom szkół muzycz-
nych i studentom. 

„Fundacja wyraziła zainteresowanie moją 
aplikacją dopiero, gdy wygrałam Konkurs im. 
Henryka Wieniawskiego. Gdy otrzymałam 

instrument, co roku jeździłam do  Hamburga 
ponawiać przesłuchania. Poza tym pewną licz-
bę koncertów musiałam wykonać na terytorium 
Niemiec. Ale to nie były wielkie trudności, biorąc 
pod uwagę, jakie skrzypce otrzymałam. Szkoda, 
że w Polsce nie mamy banku takiej klasy instru-
mentów” – żałuje Szymczewska. 

Rzeczywiście, o  polskich stradach możemy 
pomarzyć. Poza jednym wyjątkiem. W 2017 roku 
do  polskiego rządu z  inicjatywą zakupu stradi-
variusa wystąpił dyrektor Narodowego Forum 
Muzyki Andrzej Kosendiak. Pomysł poparło wie-
lu luminarzy muzyki poważnej. Bodźcem była 
zbliżająca się 100 rocznica odzyskania niepodle-
głości i pragnienie, by do rąk polskich skrzypków 
tra� ł instrument najwyższej klasy. Wytypowano 
nawet kandydata. Ostatecznie państwowe insty-
tucje z planów zrezygnowały, a instrument nale-
żący do włoskiej rodziny Rattinich kupili biznes-
meni Roman Ziemian i Stephan Morgenstern. Od 
2018 na wypożyczonym stradivariusie o wymow-
nej nazwie Polonia gra Janusz Wawrowski.

„W  sumie im się nie dziwię” – mówi mul-
tiinstrumentalista i  znawca skrzypiec Wojciech 
Czemplik. „Inwestowanie w  instrumenty daje 
większy zwrot niż dolary, złoto i  platyna. Na 
dodatek jest pewne, wymaga tylko cierpliwości. 
Instrumenty pochodzące ze starych włoskich, 
francuskich i  niemieckich warsztatów mają tę 
banalną zaletę, że więcej ich nie będzie. Nawet 

Dusze na sprzedaż
Aleksander Przybylski

Souls for sale  /  No instruments 
other than stringed are said to have souls. For 
some, arguments even include structural detail, 
as Poles call the sound post the soul (dusza) of 
a violin. String instruments are a fetish whose 
power of in� uence goes far beyond the musical 
world. And it drives their prices to astronomi-
cal levels. A master luthier’s instrument is the 
result of hundreds of hours of work by a skilled 
craftsman. It is made from expensive material 
– properly cut and seasoned wood from just 
a few speci� c locations in the world. 

‘The violin is a multidimensional, symbolic 
object. It embodies the history of European 
culture,’ argues violinist Agata Szymczewska. 
‘Standing on the stage with a masterpiece of 
violin-making, I take part in a musical relay of 
generations.’ Instruments from the workshops 
of the Cremonese masters, just like precious 
stones and medieval swords, are given names 
of their own: Cannon, Messiah, Sleeping 
Beauty, King, Pearl, Dolphin. 

Legend has it that the Austrian empress 
gave a Stradivarius to the Polish virtuoso 
Apolinary Kątski. Wieniawski won his Gand in 
a competition of students at the Paris Conse-
rvatory, and received his Guarnerius as a gift 
from Tsar Nicholas I. Over the years, the kings 
were replaced by ministers of culture, rich bu-
sinessmen and large corporations.

‘I have calculated that if I set aside all my 
concert earnings to buy my dream violin and 
had no other expenses, I might be able to 

a� ord one when I retire. I don’t really have 
the time,’ jokes Agata Szymczewska, who 
currently plays on a Gagliano violin borrowed 
from Anne-Sophie Mutter. Previously, she 
used a Stradivarius belonging to the Deutsche 
Stiftung Musikleben for almost 10 years. Many 
talented young string players bene� t from the 
support of organisations such as the Nippon 
Music Foundation, the Stradivari-Stiftung Ha-
bisreutinger, the Stradivari Society, the Musical 
Instrument Bank and the Maggini Stiftung. 
In Poland, violin students have access to the 
collection owned by the State Treasury and 
managed since 1960 by the Union of Polish 
Violin Makers. 

‘The foundation only expressed interest 
in my application when I won the Henryk 
Wieniawski Competition. When I received the 
instrument, I had to travel to Hamburg every 
year to repeat the auditions. On top of that, 
I had to perform a certain number of concerts 
in Germany. But these were not great di�  cul-
ties, considering the kind of violin I was given. 
It is a pity that we do not have a bank of such 
quality instruments in Poland’ – Szymczewska 
regrets. 

Indeed, we can only dream of a Polish 
Stradivari. With one exception. In 2017, 
Andrzej Kosendiak, director of the National 
Music Forum, approached the Polish 
government with an initiative to purchase 
a Stradivarius. The idea was supported by many 
classical music luminaries. The stimulus was 

the approaching 100th anniversary of Poland’s 
regaining of independence and the desire to 
put a top-class instrument in the hands of 
Polish violinists. A candidate was even selected. 
In the end, the state institutions abandoned 
the plans and the instrument, which belonged 
to the Italian Rattini family, was bought by 
businessmen Roman Ziemian and Stephan 
Morgenstern. Since 2018, the loaned-out Stra-
divarius, bearing the signi� cant name Polonia, 
has been played by Janusz Wawrowski.

‘I understand how it works,’ says multi-
-instrumentalist and violin expert Wojciech 
Czemplik, ‘Investing in instruments gives 
a higher return than dollars, gold or platinum. 
On top of that, it is secure, it just requires 
patience. Even if, by some miracle, a lost 
or unknown Stradivarius was found in the 
proverbial attic, it would still not a� ect the 
limited supply.’ 

Czemplik therefore advises investing in 
bows as well. This is the next level of collectors’ 
enterprise. Good bows by old masters such as 
Adam, Tourte, Peccatte and Bazin the Elder are 
sold at auctions for hundreds of thousands of 
dollars. Their prices will rise, yet they are still 
accessible to a wide range of wealthy investors. 
Entire instruments are a di� erent matter. Here 
the fun begins with six zeros. In 1971, the Lady 
Blunt Stradivari violin cost $200,000. In 2011, 
the renowned auction house Tarisio sold it 
for $15,900,000. A few years later, $16 million 
was paid by an anonymous buyer for the 

O
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jeśli jakimś cudem, na  przysłowiowym strychu, 
odnajdą się zagubione lub nieznane stradivariu-
sy, to i tak nie wpłynie to na ograniczoną podaż”. 

Czemplik radzi też, by inwestować w smycz-
ki. To kolejny stopień kolekcjonerskiego wta-
jemniczenia. Dobre smyczki dawnych mistrzów, 
takich jak Adam, Tourte, Peccatte czy Bazin 
ojciec, są sprzedawane na aukcjach za setki tysię-
cy dolarów. Ich ceny będą rosnąć, ale nadal są 
dostępne dla szerokiej rzeszy zamożnych inwe-
storów. Co innego całe instrumenty. Tutaj zabawa 
zaczyna się od sześciu zer. W 1971 roku skrzypce 
Stradivariego Lady Blunt kosztowały 200 tysięcy 
dolarów. W 2011 roku renomowany dom aukcyj-
ny Tarisio sprzedał je za 15 milionów 900 tysięcy. 
Parę lat później 16 milionów dolarów anonimo-
wy nabywca zapłacił za guarneriusa Vieuxtemps, 
którego przekazał skrzypaczce Anne Akiko Mey-
ers. Itzhak Perlman zaciągnął na  swojego stra-
da kredyt w wysokości miliona dolarów. Ostatnią 
ratę pożyczki spłacił dopiero 5 lat temu, ale cie-
szy się jednym z najwspanialszych instrumentów 
świata, który dziś mógłby sprzedać sześć razy dro-
żej. Salvatore Accardo w latach osiemdziesiątych 
kupił stradivariusa ex-Francescatti za… 20 tysię-
cy dolarów! Młodzi wirtuozi mogą im pozazdro-
ścić, bo instrumenty Stradivariego, Guarneriego, 
Guadagniniego, Amatich, Stainera czy Rugeriego 
są dla nich niedostępne. 

Paradoksalnie ceny windują nie tylko rozpa-
leni kolekcjonerską pasją milionerzy, lecz tak-
że nobliwe fundacje, które rywalizują między 
sobą o  coraz bardziej ograniczony zasób. Wio-
lonczela Duport, na której grał Mścisław Rostro-
powicz, jest najdroższym instrumentem Stradi-
variego. Nippon Music Foundation kupiła go za 
20 milionów dolarów, co jeszcze jest do przejścia. 
Wystawiona parę lat temu za 45 milionów dola-
rów przez dom aukcyjny Sotheby’s altówka Mac-
Donald tego samego lutnika nie znalazła ama-
tora. Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, rośnie 
także ryzyko oszustwa. Bodaj najgłośniejszym 

Vieuxtemps Guarnerius, which he then gave to 
violinist Anne Akiko Meyers. Itzhak Perlman 
took out a loan of $1 million for his Strad. He 
only repaid the last instalment of the loan � ve 
years ago, but he enjoys one of the world’s 
� nest instruments, which he could sell for six 
times the price today. Salvatore Accardo in the 
1980s bought a Stradivarius ex-Francescatti 
for... $20,000! Paradoxically, it is not only mil-
lionaires in� amed with collectors’ passion who 
drive prices up, but also charitable foundations 
competing with each other for the incre-
asingly limited resource. The ‘Duport’ cello 
played by Mstislav Rostropovich is the most 
expensive Stradivari instrument. The Nippon 
Music Foundation bought it for $20 million. 
This seems to be the limit for the moment. The 
‘Macdonald’ viola by the same luthier, o� ered 
by the Sotheby’s auction house a few years ago 
for $45 million, found no buyer. 

When big money is involved, the risk of 
fraud also increases. Perhaps the most famous 
scandal relating to the string instrument 
market was the Dietmar Machold case. This 
Austrian dealer in old instruments and expert 
in their valuation was sentenced to six years 
in prison for fraud and extortion in 2012. The 
Viennese prosecutor’s o�  ce proved that he had 
sold his clients alleged Stradivariuses, which 
turned out to be copies, for many millions. 

‘I had the opportunity to play Il Cannone 
and this violin fully deserves its name,’ 
enthuses Mariusz Patyra, winner of the 

Paganini Competition. The E string was like 
crystal, and on top of that, the instrument 
has such nuances and dynamics that when 
I played, half my face vibrated. That doesn’t 
mean, however, that there aren’t equally good 
examples among modern instruments.’

In 2017, researchers from the Institut 
d’Almbert in Paris conducted an experiment on 
a group of nearly 150 listeners. The musicians, 
standing behind a curtain, were asked to play 
18 violins in turn. Of these, half were instru-
ments of old masters and the other half were 
by modern luthiers. The listeners were asked 
to indicate which instruments they thought 
had the nicer and louder tone. The Stradivarius 
lost by a wide margin. Not only did the parti-
cipants prefer modern violins, but they were 
also unable to distinguish between instruments 
from di� erent eras. Patryk Frankowski of the 
Museum of Musical Instruments in Poznań 
sees it slightly di� erently: ‘If we place an out-
standing work of contemporary violin-making 
art and a Guarnerius seasoned with history in 
front of a string player, he will choose an old 
violin, even though it is in objectively worse 
condition. And when playing such a vintage 
instrument, s/he will stand on his/her toes to 
play well. S/he will perform at 200 per cent. 
There is a great deal of psychology in this. It 
also works on the listener. If someone knows 
they are listening to a Stradivarius, they are 
positively biased.’ The curator adds that there 
are no two equally great Stradivari. In fact, the 

same can be said of the works of other masters. 
They had better and worse periods, and 
besides, individual instruments have also been 
a� ected by di� erent historical circumstances. 

‘The concertmasters of the National Forum 
of Music have had violins made by luthiers 
such as Vuillaume, Pique and Gagliano at 
their disposal for several years now,’ says NFM 
director Andrzej Kosendiak, adding that the 
purchase of good instruments is an investment 
on at least three levels, ‘In prestige, because in-
struments such as Gagliano are recognisable 
and command respect. In the sound, because 
master instruments objectively improve the 
quality of sound. Finally, in the ensemble, 
because the average musician, given a better 
instrument, begins to play better. He simply 
enjoys a good instrument and gets a new boost.’

And it seems that it is mainly about the 
musicians. ‘The instrument is a happy 
addition,’ concludes Mariusz Patyra, ‘I am 
currently playing an instrument by Wojciech 
Topa and I am very satis� ed. However, if some 
patron wanted to buy me a Guarnerius, 
I wouldn’t think twice about accepting such 
a gift,’ laughs the violinist. ‘But ultimately, 
remember one thing. A musician plays at 200 
per cent when s/he is talented and practices 
a lot. For not even a Stradivarius or Guarnerius 
will play on its own.’ (EK-G) 

An abridged version of a text that 
appeared in “Ruch Muzyczny” No. 20/2022

skandalem związanym z  rynkiem instrumentów 
smyczkowych była sprawa Dietmara Macholda. 
Ten austriacki handlarz dawnymi instrumentami 
i  ekspert od ich wyceny został w  2012 roku ska-
zany na  sześć lat więzienia za oszustwo i  wyłu-
dzenie. Wiedeńska prokuratura udowodniła mu, 
że za ciężkie miliony sprzedawał swym klientom 
rzekome stradivariusy, które okazały się kopiami.

„Miałem okazję grać na Il Cannone i te skrzyp-
ce w pełni zasługują na swoją nazwę” – zachwyca 
się Mariusz Patyra, zwycięzca Konkursu im. Paga-
niniego – „Struna E była jak kryształ, a do tego ten 
instrument ma takie alikwoty i dynamikę, że gdy 
grałem, to pół twarzy mi wibrowało. To jednak nie 
znaczy, że wśród współczesnych instrumentów 
nie ma równie dobrych”. W 2017 roku naukowcy 
z paryskiego Instytutu d’Almberta przeprowadzi-
li eksperyment na  grupie blisko 150 słuchaczy. 
Muzycy, stojąc za kotarą z zawiązanymi oczami, 
mieli za zadanie grać kolejno na  18 skrzypcach. 
Wśród nich połowę stanowiły dawne instrumen-
ty, a  druga połowa wyszła spod ręki współcze-
snych lutników. Słuchacze mieli wskazać, które 
instrumenty mają, ich zdaniem, ładniejszy i dono-
śniejszy dźwięk. Stradivariusy przegrały z krete-
sem. Uczestnicy nie tylko preferowali współcze-
sne skrzypce, lecz także nie potra� li odróżnić od 
siebie instrumentów z  różnych epok. Nieco ina-
czej widzi to Patryk Frankowski z  poznańskiego 

Muzeum Instrumentów Muzycznych: „Jeśli przed 
smyczkowcem położymy wybitne dzieło współ-
czesnej sztuki lutniczej i doświadczonego historią 
guarneriusa, to wybierze stare skrzypce, chociaż 
są w obiektywnie gorszym stanie. I grając na takim 
zabytku, będzie stawał na  palcach, żeby zagrać 
dobrze. Będzie to robić na 200 procent. Jest w tym 
bardzo dużo psychologii. Ona działa także na słu-
chacza. Jeśli ktoś wie, że słucha stradivariusa, to 
jest pozytywnie uprzedzony”. Kierownik 
muzeum dodaje, że stradivarius stradivariusowi 
nierówny. To samo zresztą można powiedzieć 
o pracach innych mistrzów. Miewali oni swe lep-
sze i gorsze okresy, a poza tym z poszczególnymi 
instrumentami różnie obchodziła się historia.  
„Koncertmistrzowie Narodowego Forum Muzyki 
mają od paru lat do dyspozycji skrzypce wykona-
ne przez takich lutników, jak Vuillaume, Pique 
i Gagliano – mówi dyrektor NFM Andrzej Kosen-
diak i dodaje, że zakup dobrych instrumentów to 
inwestycja przynajmniej na  trzech poziomach.  
„W prestiż, bo takie instrumenty, jak Gagliano, są 
rozpoznawalne i  budzą szacunek. W  brzmienie, 
bo mistrzowskie instrumenty nam tę jakość 
brzmieniową obiektywnie podnoszą. Wreszcie 
w zespół, bo muzyk tutti, dostając lepsze narzę-
dzie pracy, zaczyna grać lepiej. Po prostu cieszy się 
z  dobrego instrumentu i  dostaje nowy zastrzyk 
energii”. I  chyba głównie o  muzyków tu chodzi. 
„Instrument jest szczęśliwym dodatkiem” – kon-
statuje Mariusz Patyra. „Obecnie gram na instru-
mencie Wojciecha Topy i jestem bardzo zadowo-
lony. Gdyby jednak jakiś mecenas chciał kupić mi 
guarneriusa, to bym się dwóch sekund nie zasta-
nawiał, czy taki podarek przyjąć” – śmieje się 
skrzypek. „Ale ostatecznie proszę pamiętać o jed-
nym. Muzyk gra na 200 procent, gdy jest zdolny 
i  dużo ćwiczy. Bo nawet stradivarius ani inny 
guarnerius sam nie zagra”.  

Skrócona wersja tesktu, który ukazał się 
w  „Ruchu Muzycznym” 20/2022

Ceny 
windują nie tylko 

milionerzy, 
lecz także fundacje
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   instrumentach z  żadnej innej grupy nie 
mówi się, że mają dusze. I  nie chodzi tylko 
o  szczegół konstrukcyjny. Instrumenty smycz-
kowe są fetyszem, którego moc oddziaływania 
wykracza dalece poza muzyczny świat. I windu-
je ich ceny na astronomiczne poziomy.

Mistrzowski instrument lutniczy powstaje 
w  efekcie setek godzin pracy wykwali� kowane-
go rzemieślnika. Wykonany jest z  kosztownego 
materiału – odpowiednio pociętego i wysezono-
wanego drewna pochodzącego z  kilku określo-
nych miejsc na świecie. Już te przyczyny rzutują 
na  wysokie ceny. Poza tym instrumenty smycz-
kowe należą do nielicznej kategorii przedmiotów, 
które wciąż źle znoszą maszynową produkcję. 

„Skrzypce to wielowymiarowy, symbo-
liczny obiekt. One ucieleśniają historię kultu-
ry europejskiej” – przekonuje skrzypaczka Aga-
ta Szymczewska. „Stając na estradzie z lutniczym 
dziełem sztuki, biorę udział w muzycznej sztafe-
cie pokoleń”. Romantyczny kult wirtuozów i roz-
wój muzyki symfonicznej w  XIX wieku uczynił 
z instrumentów smyczkowych muzycznych hege-
monów. Instrumenty z warsztatów kremońskich 
mistrzów, niczym kamienie szlachetnie i średnio-
wieczne miecze, otrzymują nazwy własne. Arma-
ta, Mesjasz, Śpiąca Królewna, Król, Perła, Del� n. 

Według legendy cesarzowa austriacka o� aro-
wała stradivariusa polskiemu wirtuozowi Apoli-
naremu Kątskiemu. Wieniawski swojego ganda 

wygrał w  konkursie studentów paryskiego kon-
serwatorium, zaś guarneriusa dostał w  prezen-
cie od cara Mikołaja I. Z biegiem lat królów zastą-
pili ministrowie kultury, bogaci biznesmeni oraz 
wielkie korporacje.

„Obliczyłam, że gdybym wszystkie swoje gaże 
z  koncertów odkładała na  zakup wymarzonych 
skrzypiec i  nie miała innych wydatków, to może 
na emeryturze kupiłabym instrument. Trochę nie 
mam na to czasu” – żartuje Agata Szymczewska, 
która gra obecnie na  skrzypcach Gagliano poży-
czonych od Anne-Sophie Mutter. Wcześniej przez 
blisko 10 lat używała stradivariusa należącego 
do  fundacji Deutsche Stiftung Musikleben. Wie-
lu utalentowanych młodych smyczkowców korzy-
sta z pomocy takich organizacji, jak Nippon Music 
Foundation, Stradivari-Stiftung Habisreutin-
ger, Stradivari Society, Musical Instrument Bank 
czy Maggini Stiftung. W Polsce adepci wiolinisty-
ki mają dostęp do  kolekcji, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa i od 1960 roku zarządzanej przez 
Związek Polskich Artystów Lutników. Rozbudo-
wywana od ponad pół wieku, przede wszystkim 
z  publicznych pieniędzy, zawiera 296 mistrzow-
skich instrumentów. Zdecydowana ich większość 
jest obecnie wypożyczona uczniom szkół muzycz-
nych i studentom. 

„Fundacja wyraziła zainteresowanie moją 
aplikacją dopiero, gdy wygrałam Konkurs im. 
Henryka Wieniawskiego. Gdy otrzymałam 

instrument, co roku jeździłam do  Hamburga 
ponawiać przesłuchania. Poza tym pewną licz-
bę koncertów musiałam wykonać na terytorium 
Niemiec. Ale to nie były wielkie trudności, biorąc 
pod uwagę, jakie skrzypce otrzymałam. Szkoda, 
że w Polsce nie mamy banku takiej klasy instru-
mentów” – żałuje Szymczewska. 

Rzeczywiście, o  polskich stradach możemy 
pomarzyć. Poza jednym wyjątkiem. W 2017 roku 
do  polskiego rządu z  inicjatywą zakupu stradi-
variusa wystąpił dyrektor Narodowego Forum 
Muzyki Andrzej Kosendiak. Pomysł poparło wie-
lu luminarzy muzyki poważnej. Bodźcem była 
zbliżająca się 100 rocznica odzyskania niepodle-
głości i pragnienie, by do rąk polskich skrzypków 
tra� ł instrument najwyższej klasy. Wytypowano 
nawet kandydata. Ostatecznie państwowe insty-
tucje z planów zrezygnowały, a instrument nale-
żący do włoskiej rodziny Rattinich kupili biznes-
meni Roman Ziemian i Stephan Morgenstern. Od 
2018 na wypożyczonym stradivariusie o wymow-
nej nazwie Polonia gra Janusz Wawrowski.

„W  sumie im się nie dziwię” – mówi mul-
tiinstrumentalista i  znawca skrzypiec Wojciech 
Czemplik. „Inwestowanie w  instrumenty daje 
większy zwrot niż dolary, złoto i  platyna. Na 
dodatek jest pewne, wymaga tylko cierpliwości. 
Instrumenty pochodzące ze starych włoskich, 
francuskich i  niemieckich warsztatów mają tę 
banalną zaletę, że więcej ich nie będzie. Nawet 

Dusze na sprzedaż
Aleksander Przybylski

Souls for sale  /  No instruments 
other than stringed are said to have souls. For 
some, arguments even include structural detail, 
as Poles call the sound post the soul (dusza) of 
a violin. String instruments are a fetish whose 
power of in� uence goes far beyond the musical 
world. And it drives their prices to astronomi-
cal levels. A master luthier’s instrument is the 
result of hundreds of hours of work by a skilled 
craftsman. It is made from expensive material 
– properly cut and seasoned wood from just 
a few speci� c locations in the world. 

‘The violin is a multidimensional, symbolic 
object. It embodies the history of European 
culture,’ argues violinist Agata Szymczewska. 
‘Standing on the stage with a masterpiece of 
violin-making, I take part in a musical relay of 
generations.’ Instruments from the workshops 
of the Cremonese masters, just like precious 
stones and medieval swords, are given names 
of their own: Cannon, Messiah, Sleeping 
Beauty, King, Pearl, Dolphin. 

Legend has it that the Austrian empress 
gave a Stradivarius to the Polish virtuoso 
Apolinary Kątski. Wieniawski won his Gand in 
a competition of students at the Paris Conse-
rvatory, and received his Guarnerius as a gift 
from Tsar Nicholas I. Over the years, the kings 
were replaced by ministers of culture, rich bu-
sinessmen and large corporations.

‘I have calculated that if I set aside all my 
concert earnings to buy my dream violin and 
had no other expenses, I might be able to 

a� ord one when I retire. I don’t really have 
the time,’ jokes Agata Szymczewska, who 
currently plays on a Gagliano violin borrowed 
from Anne-Sophie Mutter. Previously, she 
used a Stradivarius belonging to the Deutsche 
Stiftung Musikleben for almost 10 years. Many 
talented young string players bene� t from the 
support of organisations such as the Nippon 
Music Foundation, the Stradivari-Stiftung Ha-
bisreutinger, the Stradivari Society, the Musical 
Instrument Bank and the Maggini Stiftung. 
In Poland, violin students have access to the 
collection owned by the State Treasury and 
managed since 1960 by the Union of Polish 
Violin Makers. 

‘The foundation only expressed interest 
in my application when I won the Henryk 
Wieniawski Competition. When I received the 
instrument, I had to travel to Hamburg every 
year to repeat the auditions. On top of that, 
I had to perform a certain number of concerts 
in Germany. But these were not great di�  cul-
ties, considering the kind of violin I was given. 
It is a pity that we do not have a bank of such 
quality instruments in Poland’ – Szymczewska 
regrets. 

Indeed, we can only dream of a Polish 
Stradivari. With one exception. In 2017, 
Andrzej Kosendiak, director of the National 
Music Forum, approached the Polish 
government with an initiative to purchase 
a Stradivarius. The idea was supported by many 
classical music luminaries. The stimulus was 

the approaching 100th anniversary of Poland’s 
regaining of independence and the desire to 
put a top-class instrument in the hands of 
Polish violinists. A candidate was even selected. 
In the end, the state institutions abandoned 
the plans and the instrument, which belonged 
to the Italian Rattini family, was bought by 
businessmen Roman Ziemian and Stephan 
Morgenstern. Since 2018, the loaned-out Stra-
divarius, bearing the signi� cant name Polonia, 
has been played by Janusz Wawrowski.

‘I understand how it works,’ says multi-
-instrumentalist and violin expert Wojciech 
Czemplik, ‘Investing in instruments gives 
a higher return than dollars, gold or platinum. 
On top of that, it is secure, it just requires 
patience. Even if, by some miracle, a lost 
or unknown Stradivarius was found in the 
proverbial attic, it would still not a� ect the 
limited supply.’ 

Czemplik therefore advises investing in 
bows as well. This is the next level of collectors’ 
enterprise. Good bows by old masters such as 
Adam, Tourte, Peccatte and Bazin the Elder are 
sold at auctions for hundreds of thousands of 
dollars. Their prices will rise, yet they are still 
accessible to a wide range of wealthy investors. 
Entire instruments are a di� erent matter. Here 
the fun begins with six zeros. In 1971, the Lady 
Blunt Stradivari violin cost $200,000. In 2011, 
the renowned auction house Tarisio sold it 
for $15,900,000. A few years later, $16 million 
was paid by an anonymous buyer for the 

O
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Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do spraw muzyki 
dzieli się refleksjami na temat organizacji konkursów 

i obecności muzyki polskiej w ich programach

Konkurs to coś więcej 
niż igrzyska

Z Lechem Dzierżanowskim 
rozmawia 
Michał Nowak  Polskie Radio
Wojciech Grzędziński
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       czego wynika wynika różnica między 
Konkursem Wieniawskiego a Konkursem Chopinow-
skim? Chodzi o repertuar?

Różnica między nimi jest mniej więcej taka, jak 
między Chopinem a  Wieniawskim. Ten pierw-
szy był wprawdzie wirtuozem, ale bardzo spe-
cy� cznym, bo w  pierwszym rzędzie był kom-
pozytorem. Wieniawski natomiast był przede 
wszystkim wirtuozem, a kompozycją zajmował 
się dodatkowo – tak jak wszyscy wirtuozi tam-
tych czasów. Pisał świetne utwory dla siebie, ale 
rozmiar spuścizny i jej wartość są zupełnie inne 
niż u Chopina.

Czy sportowy tryb konkursu to najlepszy spo-
sób łowienia nowych talentów?

Mam wątpliwości. Są oczywiście artyści, którzy 
zrobili wielkie kariery, mimo że nie wygrali żadne-
go konkursu, na przykład Anne-Sophie Mutter 
czy Piotr Anderszewski, ale to wyjątki potwier-
dzające regułę. Inne drogi kształtowania rozwoju 
są więc dostępne, ale niestety najprostszą wciąż 
pozostaje konkurs. Ten zaś łączy się z okrutną, 
sportową konkurencją. Można na  to spoglądać 
dwojako. Z jednej strony ktoś, kto decyduje się 
na karierę solisty, musi liczyć się z tym, że to nie 
jest łatwe życie i że bez bardzo dużej odporności 
psychicznej trudno wspiąć się na szczyt. Z dru-
giej strony bywają bardzo wartościowi artyści, 
którzy na  konkursach nigdy się nie sprawdzą. 
Co więcej, zwycięstwo wcale nie musi oznaczać 
początku kariery. Konkursów przybywa, samych 
tylko pianistycznych jest w tej chwili już ponoć 
900. Trudno więc sobie wyobrazić, by co chwilę 

Wieniawskiego ten zestaw nazwisk robi wra-
żenie, zarówno jeśli chodzi o  przeszłość, jak 
i o nasze czasy. Coraz częściej konkursy zaczy-
nają skupiać się na  tym, co mogą dać młodym 
muzykom. Ostatnio obserwowałem konkurs 
pianistyczny w  Utrechcie. Tam spośród zgło-
szeń wybrano zaledwie dziesięcioro uczestni-
ków. W  pewnym sensie wszyscy byli zwycięz-
cami, ponieważ przygotowano każdemu m.in. 
reklamę na  szeroką skalę. W  znajdującym się 
obok miejsca przesłuchań domu towarowym 
wywieszono ich ogromne fotogra� e, zapew-
niono sesje zdjęciowe, promowano w  interne-
cie. Każdy mógł się też pokazać z różnych stron, 
grając recital, koncert kameralny i symfoniczny 
oraz występując ze śpiewakiem. Ten trend, żeby 
– poza okazją do rywalizacji – konkurs był także 
dla młodych muzyków płaszczyzną porozumie-
nia, wymiany doświadczeń i  promocji, wydaje 
mi się niezwykle cenny. 

Czy konkursy powinny sprzyjać promocji kompozy-
torów kraju, który je organizuje? Można liczyć, 
że uczestnicy Konkursu Wieniawskiego będą grali 
polską muzykę na światowych estradach?

Polskich akcentów na Konkursie Wieniawskie-
go nie jest aż tak dużo. Dominuje w nim reper-
tuar klasyczny. Oczywiście, jeśli młody człowiek 
włączy do swojego repertuaru koncert skrzypco-
wy Wieniawskiego albo jego Legendę, to z czy-
sto praktycznego powodu będzie wykonywał 
te kompozycje także gdzie indziej. Namawia-
nie artystów, zwłaszcza zagranicznych, do gra-
nia muzyki polskiej jest oczywiście najlepszym 
sposobem jej promocji. 

Z powstawała kolejna grupa wybitnych wykonaw-
ców. Tym niemniej wygranie Konkursu Wie-
niawskiego, podobnie jak Konkursu Chopinow-
skiego, stanowi bardzo dobry punkt wyjścia 
do  kariery. Przy czym na  Konkursie Wieniaw-
skiego było chyba mniej kontrowersyjnych decy-
zji jury i skandali.

A może to właśnie kontrowersje i skandale przy-
ciągają uwagę, wzmacniają rozpoznawalność 
i znaczenie konkursu? 

Oczywiście, że skandal przyciąga uwagę, ale 
w sztuce, zwłaszcza dziś, o wiele ważniejsze jest 
wskazywanie tego, co w niej najcenniejsze. A to 
czasami ginie na konkursach. Sportowy wymiar 
rywalizacji – najszybsze, najdokładniejsze 
wykonanie utworu – trzeba uznać za najmniej 
istotny. Najważniejsze pozostaje to, czy uczest-
nik konkursu ma swoją wizję tego, co gra. Cze-
kamy na coś zaskakującego. Dlatego NIMiT parę 
lat temu wystąpił z  inicjatywą zorganizowania 
Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej, 
który koncentruje się na  odkrywaniu nowego 
repertuaru. W  kategorii muzyki fortepianowej 
wykluczamy utwory Chopina, żeby pokazać, że 
w muzyce polskiej można znaleźć inne, równie 
ciekawe kompozycje. 

Porozmawiajmy zatem o renomie konkursu. Oczy-
wiste są tu trzy czynniki: tradycja, laureaci 
i jurorzy. A może jeszcze w jakiś inny sposób 
można kształtować jego rangę?

Lista laureatów jest tu kluczowa. Im bardziej 
prestiżowa, tym lepiej. W przypadku Konkursu 

Competitions are more than just Games  
/  Like the Chopin, the Wieniawski Com-
petition enjoys international recognition 
and many years of tradition. It appears, 
however, that it does not exert such 
a  profound influence on everyday life 
as the Chopin event. In Warsaw, it is 
discussed practically everywhere. Why is 
it so different? Is it the repertoire?

The di� erence between them is more 
or less the same as between Chopin and 
Wieniawski. Although the former was 
a virtuoso, and an exceptional one, he was, 
above all, a composer. Wieniawski was 
primarily a virtuoso, for whom composing was 
just an extra that he did on the side, like all 
virtuosos of the era. He wrote splendid pieces 
for himself, yet the size and signi� cance of his 
legacy are thoroughly di� erent to Chopin’s.

Let us focus on the objective of competitions. 
The most obvious is selecting the performers 
most worthy of attention. Is this ‘sport mode’ 
the best way to find new talents?

I doubt it. There are artists, of course, who 
have had major careers, even though they have 
not won any competitions, e.g. Anne-Sophie 
Mutter and Piotr Anderszewski, but these are 
exceptions that prove the rule. Thus, there are 
other paths for professional development, but, 
unfortunately, the competition still remains the 
shortest. This, in turn, can lead to aggressive, 
sport-like rivalry. One can look at it in two 
di� erent ways. On the one hand, somebody 
who chooses a soloist career must accept 
that this kind of life is not easy, and that it is 
immensely di�  cult to get to the top without 

great resilience. On the other hand, there are 
great artists who never succeed at competitions. 
What is more, a victory does not automati-
cally mean the beginning of a career. There 
are more and more competitions – apparently, 
there are over nine hundred piano events alone. 
Thus, it is di�  cult to imagine how new groups 
of outstanding performers should emerge. 
Nevertheless, just like winning the Chopin, 
winning the Wieniawski Competition is a very 
convenient moment to start a career. And it also 
seems that the Wieniawski has had a smaller 
share of controversial decisions and scandals.

Don’t controversy and scandals attract at-
tention, and increase recognition and signi-
ficance of a competition?

Of course, scandal attracts attention, but 
what is a lot more important in art, especially 
today, is demonstrating what is most valuable 
within it. And this sometimes vanishes at com-
petitions. One has to consider the sporting 
dimension of the rivalry – such as the fastest, 
most precise rendition of a piece – the least 
important. There remains the key question 
whether the participant of the competition has 
a vision of what they are playing. We are always 
waiting for the next surprise. This is the reason 
why, a few years ago, the National Institute of 
Music and Dance tabled a motion to organise 
the International Polish Music Competition, 
which aims to discover new repertoire. In the 
piano music category, we exclude Chopin’s 
pieces to show that other, equally interesting 
compositions can be found in Polish music. 

Let us then talk about the prestige of the 
competition. Three factors are evident: tra-

dition, winners, and jurors. Or, perhaps, 
its status is defined by some other factor?

The key element is the list of winners. 
The more prestigious, the better. With the 
Wieniawski Competition, the list is quite 
impressive, both in earlier events, and in the 
more modern ones. More and more competi-
tions are turning their attentions to what they 
o� er the young musicians. Recently, I followed 
the piano competition in Utrecht. Only ten 
participants were selected from among all 
the submissions. In a sense, all of them were 
winners, as all were promoted extensively. Huge 
photographs of the pianists were displayed at 
a department store located close to the audition 
hall. The musicians were o� ered photographic 
sessions; they were promoted on the Internet. 
Each of them could also show di� erent facets 
of their personality by playing recitals, chamber 
music and symphonic concerts, as well as 
performing with a singer. I � nd the trend to 
turn a competition into a platform for young 
musicians to communicate, share skills and 
receive publicity – besides the opportunity to 
compete – extremely valuable. 

Should competitions promote composers of the 
country that organises them? Can one expect 
participants of the Wieniawski to go on 
to play Polish music on stages around the 
world?

There are not that many Polish elements at 
the Wieniawski Competition. It is the classical 
repertoire that dominates. Naturally, if a young 
person adds a Wieniawski violin concerto or the 
Legende to their repertoire, just from a practical 
point of view, he or she will probably 
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Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do spraw muzyki 
dzieli się refleksjami na temat organizacji konkursów 

i obecności muzyki polskiej w ich programach

Konkurs to coś więcej 
niż igrzyska

Z Lechem Dzierżanowskim 
rozmawia 
Michał Nowak  Polskie Radio
Wojciech Grzędziński
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       czego wynika wynika różnica między 
Konkursem Wieniawskiego a Konkursem Chopinow-
skim? Chodzi o repertuar?

Różnica między nimi jest mniej więcej taka, jak 
między Chopinem a  Wieniawskim. Ten pierw-
szy był wprawdzie wirtuozem, ale bardzo spe-
cy� cznym, bo w  pierwszym rzędzie był kom-
pozytorem. Wieniawski natomiast był przede 
wszystkim wirtuozem, a kompozycją zajmował 
się dodatkowo – tak jak wszyscy wirtuozi tam-
tych czasów. Pisał świetne utwory dla siebie, ale 
rozmiar spuścizny i jej wartość są zupełnie inne 
niż u Chopina.

Czy sportowy tryb konkursu to najlepszy spo-
sób łowienia nowych talentów?

Mam wątpliwości. Są oczywiście artyści, którzy 
zrobili wielkie kariery, mimo że nie wygrali żadne-
go konkursu, na przykład Anne-Sophie Mutter 
czy Piotr Anderszewski, ale to wyjątki potwier-
dzające regułę. Inne drogi kształtowania rozwoju 
są więc dostępne, ale niestety najprostszą wciąż 
pozostaje konkurs. Ten zaś łączy się z okrutną, 
sportową konkurencją. Można na  to spoglądać 
dwojako. Z jednej strony ktoś, kto decyduje się 
na karierę solisty, musi liczyć się z tym, że to nie 
jest łatwe życie i że bez bardzo dużej odporności 
psychicznej trudno wspiąć się na szczyt. Z dru-
giej strony bywają bardzo wartościowi artyści, 
którzy na  konkursach nigdy się nie sprawdzą. 
Co więcej, zwycięstwo wcale nie musi oznaczać 
początku kariery. Konkursów przybywa, samych 
tylko pianistycznych jest w tej chwili już ponoć 
900. Trudno więc sobie wyobrazić, by co chwilę 

Wieniawskiego ten zestaw nazwisk robi wra-
żenie, zarówno jeśli chodzi o  przeszłość, jak 
i o nasze czasy. Coraz częściej konkursy zaczy-
nają skupiać się na  tym, co mogą dać młodym 
muzykom. Ostatnio obserwowałem konkurs 
pianistyczny w  Utrechcie. Tam spośród zgło-
szeń wybrano zaledwie dziesięcioro uczestni-
ków. W  pewnym sensie wszyscy byli zwycięz-
cami, ponieważ przygotowano każdemu m.in. 
reklamę na  szeroką skalę. W  znajdującym się 
obok miejsca przesłuchań domu towarowym 
wywieszono ich ogromne fotogra� e, zapew-
niono sesje zdjęciowe, promowano w  interne-
cie. Każdy mógł się też pokazać z różnych stron, 
grając recital, koncert kameralny i symfoniczny 
oraz występując ze śpiewakiem. Ten trend, żeby 
– poza okazją do rywalizacji – konkurs był także 
dla młodych muzyków płaszczyzną porozumie-
nia, wymiany doświadczeń i  promocji, wydaje 
mi się niezwykle cenny. 

Czy konkursy powinny sprzyjać promocji kompozy-
torów kraju, który je organizuje? Można liczyć, 
że uczestnicy Konkursu Wieniawskiego będą grali 
polską muzykę na światowych estradach?

Polskich akcentów na Konkursie Wieniawskie-
go nie jest aż tak dużo. Dominuje w nim reper-
tuar klasyczny. Oczywiście, jeśli młody człowiek 
włączy do swojego repertuaru koncert skrzypco-
wy Wieniawskiego albo jego Legendę, to z czy-
sto praktycznego powodu będzie wykonywał 
te kompozycje także gdzie indziej. Namawia-
nie artystów, zwłaszcza zagranicznych, do gra-
nia muzyki polskiej jest oczywiście najlepszym 
sposobem jej promocji. 

Z powstawała kolejna grupa wybitnych wykonaw-
ców. Tym niemniej wygranie Konkursu Wie-
niawskiego, podobnie jak Konkursu Chopinow-
skiego, stanowi bardzo dobry punkt wyjścia 
do  kariery. Przy czym na  Konkursie Wieniaw-
skiego było chyba mniej kontrowersyjnych decy-
zji jury i skandali.

A może to właśnie kontrowersje i skandale przy-
ciągają uwagę, wzmacniają rozpoznawalność 
i znaczenie konkursu? 

Oczywiście, że skandal przyciąga uwagę, ale 
w sztuce, zwłaszcza dziś, o wiele ważniejsze jest 
wskazywanie tego, co w niej najcenniejsze. A to 
czasami ginie na konkursach. Sportowy wymiar 
rywalizacji – najszybsze, najdokładniejsze 
wykonanie utworu – trzeba uznać za najmniej 
istotny. Najważniejsze pozostaje to, czy uczest-
nik konkursu ma swoją wizję tego, co gra. Cze-
kamy na coś zaskakującego. Dlatego NIMiT parę 
lat temu wystąpił z  inicjatywą zorganizowania 
Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej, 
który koncentruje się na  odkrywaniu nowego 
repertuaru. W  kategorii muzyki fortepianowej 
wykluczamy utwory Chopina, żeby pokazać, że 
w muzyce polskiej można znaleźć inne, równie 
ciekawe kompozycje. 

Porozmawiajmy zatem o renomie konkursu. Oczy-
wiste są tu trzy czynniki: tradycja, laureaci 
i jurorzy. A może jeszcze w jakiś inny sposób 
można kształtować jego rangę?

Lista laureatów jest tu kluczowa. Im bardziej 
prestiżowa, tym lepiej. W przypadku Konkursu 

Competitions are more than just Games  
/  Like the Chopin, the Wieniawski Com-
petition enjoys international recognition 
and many years of tradition. It appears, 
however, that it does not exert such 
a  profound influence on everyday life 
as the Chopin event. In Warsaw, it is 
discussed practically everywhere. Why is 
it so different? Is it the repertoire?

The di� erence between them is more 
or less the same as between Chopin and 
Wieniawski. Although the former was 
a virtuoso, and an exceptional one, he was, 
above all, a composer. Wieniawski was 
primarily a virtuoso, for whom composing was 
just an extra that he did on the side, like all 
virtuosos of the era. He wrote splendid pieces 
for himself, yet the size and signi� cance of his 
legacy are thoroughly di� erent to Chopin’s.

Let us focus on the objective of competitions. 
The most obvious is selecting the performers 
most worthy of attention. Is this ‘sport mode’ 
the best way to find new talents?

I doubt it. There are artists, of course, who 
have had major careers, even though they have 
not won any competitions, e.g. Anne-Sophie 
Mutter and Piotr Anderszewski, but these are 
exceptions that prove the rule. Thus, there are 
other paths for professional development, but, 
unfortunately, the competition still remains the 
shortest. This, in turn, can lead to aggressive, 
sport-like rivalry. One can look at it in two 
di� erent ways. On the one hand, somebody 
who chooses a soloist career must accept 
that this kind of life is not easy, and that it is 
immensely di�  cult to get to the top without 

great resilience. On the other hand, there are 
great artists who never succeed at competitions. 
What is more, a victory does not automati-
cally mean the beginning of a career. There 
are more and more competitions – apparently, 
there are over nine hundred piano events alone. 
Thus, it is di�  cult to imagine how new groups 
of outstanding performers should emerge. 
Nevertheless, just like winning the Chopin, 
winning the Wieniawski Competition is a very 
convenient moment to start a career. And it also 
seems that the Wieniawski has had a smaller 
share of controversial decisions and scandals.

Don’t controversy and scandals attract at-
tention, and increase recognition and signi-
ficance of a competition?

Of course, scandal attracts attention, but 
what is a lot more important in art, especially 
today, is demonstrating what is most valuable 
within it. And this sometimes vanishes at com-
petitions. One has to consider the sporting 
dimension of the rivalry – such as the fastest, 
most precise rendition of a piece – the least 
important. There remains the key question 
whether the participant of the competition has 
a vision of what they are playing. We are always 
waiting for the next surprise. This is the reason 
why, a few years ago, the National Institute of 
Music and Dance tabled a motion to organise 
the International Polish Music Competition, 
which aims to discover new repertoire. In the 
piano music category, we exclude Chopin’s 
pieces to show that other, equally interesting 
compositions can be found in Polish music. 

Let us then talk about the prestige of the 
competition. Three factors are evident: tra-

dition, winners, and jurors. Or, perhaps, 
its status is defined by some other factor?

The key element is the list of winners. 
The more prestigious, the better. With the 
Wieniawski Competition, the list is quite 
impressive, both in earlier events, and in the 
more modern ones. More and more competi-
tions are turning their attentions to what they 
o� er the young musicians. Recently, I followed 
the piano competition in Utrecht. Only ten 
participants were selected from among all 
the submissions. In a sense, all of them were 
winners, as all were promoted extensively. Huge 
photographs of the pianists were displayed at 
a department store located close to the audition 
hall. The musicians were o� ered photographic 
sessions; they were promoted on the Internet. 
Each of them could also show di� erent facets 
of their personality by playing recitals, chamber 
music and symphonic concerts, as well as 
performing with a singer. I � nd the trend to 
turn a competition into a platform for young 
musicians to communicate, share skills and 
receive publicity – besides the opportunity to 
compete – extremely valuable. 

Should competitions promote composers of the 
country that organises them? Can one expect 
participants of the Wieniawski to go on 
to play Polish music on stages around the 
world?

There are not that many Polish elements at 
the Wieniawski Competition. It is the classical 
repertoire that dominates. Naturally, if a young 
person adds a Wieniawski violin concerto or the 
Legende to their repertoire, just from a practical 
point of view, he or she will probably 
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The 7th Wieniawski Competition 
in RM  /  ‘The 1977 competi-
tion seems very much typical to me: 
neither better nor worse than the 
previous ones. The same goes for its 
most outstanding players. Of this 
year’s laureates, I was most impressed 
by two: Peter Zazofsky and Piotr 
Milewski. The first because of the 
great diversity of his playing: panache, 
fantasy, bravura, artistic taste (!); the 
second, because of his brilliant talent 
and youthfulness, his potential to 
be a sensational virtuoso.’ However, 
neither of the participants cited by 
Józef Kański was awarded the First 
Prize.

The overall competition was won 
by the Ukrainian violinist Vadim 
Brodsky, representing the USSR. He 
had brought a unique talisman to 
Poznań – during the Competition he 
played on a Stradivarius loaned from 
the Moscow State Collection, which had 
served Wieniawski himself. According 
to Jerzy Jaroszewicz, the jury favoured 
Brodsky’s steady form throughout all 
the stages over the � ashes of talent 
shown by the other young virtuosos. 
‘Quite simply – as happens most of the 
time at competitions – it was profes-
sionalism of a high order, perfection 
and, perhaps most importantly, reli-
ability that prevailed. I would not dare 
claim that Vadim Brodsky played all the 
items of his programme better than his 
rivals; I am not even sure that he has 
a particularly distinctive artistic per-
sonality [...]’ – he wrote in the RM. 
Commentators argued in every possible 
way that the � nal success was more 
than the sum of its parts. This proved 
a valuable precedent for the organisers 
of subsequent competitions: to make 
the jury behave less like school teachers. 
‘Instead of looking for the qualities and 
appeal of someone’s talent, they hunted 
for the mistakes and shortcomings that 
were down to the ‘school’. After all, 
the advice of one of our most eminent 
pedagogues (not a violinist!) addressed 
to a young student before the prelimi-
naries for a very important competition 
has already gone down in history: ‘You 
have to decide whether you want to 
please the commission or the audience’ 
– reminded Kański. 

Apart from the issue of the jury’s 
decisions, critics remained sceptical 
about the programme changes 
introduced, which at times ‘stung the 
eyes and ears of the audience’. They did 
not spare bitter words in summing up 
the level of the conducting in the � nal. 
‘What Zygmunt Rychter presented in 
Wieniawski’s Concerto in D minor was 
embarrassing: constant delay, lagging 
behind the soloist and the orchestra, 
on top of that – gesticulating more 
comically than e� ectively...’ – Jarosze-
wicz wrote. He was echoed by a second 
author: ‘This is true. I must admit that 
I admired the other Polish winner, Anna 
Aleksandra Wódka, who, with such 
accompaniment (and, what’s more, with 
a  sprained arm!), managed the Karłowicz 
Concerto so heroically’. (EK-G) 

14    Z archiwum / From archive  

„K

A czy Konkurs Wieniawskiego mógłby stać 
się w większym stopniu okazją do wykony-
wania nieznanych polskich utworów?

Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że Kon-
kurs Wieniawskiego dobrze rozwija się 
w  kontrapunkcie do  Konkursu Chopinow-
skiego. Położono w  nim zresztą delikatny 
nacisk na  muzykę polską – prócz utworów 
patrona w  programie są kompozycje Szy-
manowskiego, który w  repertuarze skrzyp-
cowym zostawił niezatarty ślad. Z  uwa-
gi na  określoną pozycję, jaką Konkurs się 
cieszy, głębokie zmiany w  jego programie 
mogłyby być niebezpieczne.

Czy ma Pan ulubioną płytę z repertuarem 
skrzypcowym?

Zupełnie przypadkiem ra� łem ostatnio 
na  płytę, która mnie zachwyciła. Chodzi 
o  album z  kompozycjami Miłosza Magina, 
które grają świetni wykonawcy. Andante 
na skrzypce i fortepian wykonują Gidon Kre-
mer i Lucas Debargue. Być może nie jest to 
utwór odkrywczy, ale w  tym wykonaniu 
zachwyca naturalnym pięknem. Słuchając 
takiej płyty, zadajemy sobie pytanie: dlacze-
go nie znam tego kompozytora? Jeżeli mamy 
odkrywać nieznaną muzykę, to musi to 
odbywać się w  ten właśnie sposób. Jestem 
przekonany, że takich utworów jest znacz-
nie więcej. Trzeba jednak starannie je wybie-
rać, a  wykonawca swoją interpretacją musi 
oczarować słuchacza. 

go on to perform the works elsewhere. 
Convincing artists, in particular foreigners, 
to perform Polish music is, obviously, the 
best method for its promotion. 

Could the Wieniawski Competition become an 
opportunity to perform unknown Polish pie-
ces?

It is di�  cult to say. I think the 
Wieniawski develops quite well as a coun-
terpoint to the Chopin. In any case, 
a certain delicate emphasis on Polish music 
is there: besides the patron’s compositions, 
the programme features compositions by 
Szymanowski, who left a signi� cant imprint 
on the violin repertoire. Owing to the 
position the event enjoys, profound changes 
in its programme could be dangerous.

Have you got a favourite recording of 
violin repertoire?

By chance, I have recently come upon 
a recording that I find ravishing. I am talking 
about the album “Żal” (Regret) featuring compo-
sitions by Miłosz Magin performed by eminent 
performers. The first piece on the record, 
Andante for violin and piano is performed by 
Gidon Kremer and Lucas Debargue. Perhaps, it 
is not a very revealing piece, but in this rendition 
it enchants with its natural beauty. Listening to 
such a recording leads to the question: How 
come I don’t know this composer? If we are to 
discover unknown music, it has to happen 
exactly this way. I am convinced that there are 
many more such pieces. However, they have to 
be carefully selected, and the performer must 
enchant the listener with his or her interpreta-
tion. (WŁ) 
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       onkurs 1977 wydaje mi się bardzo typo-
wy: ani lepszy, ani gorszy od poprzednich. To 
samo dotyczy jego rangi. Spośród tegorocznych 
laureatów największe wrażenie wywarli na mnie 
dwaj: Peter Zazofsky i Piotr Milewski. Pierwszy 
przez ogromne zróżnicowanie swojej gry: polot, 
fantazję, brawurę, smak artystyczny (!); drugi – 
dzięki swemu błyskotliwemu talentowi i  mło-
dzieńczości, swym zadatkom na  rewelacyjnego 
wirtuoza”. Jednak żaden z  przywołanych przez 
Józefa Kańskiego uczestników nie został laure-
atem I nagrody.

Cały muzyczny turniej wygrał ukraiń-
ski skrzypek – Wadim Brodski reprezentują-
cy ZSRR. Przywiózł do  Poznania wyjątkowy 
talizman – podczas Konkursu grał na  wypo-
życzonym z  moskiewskiej kolekcji państwo-
wej stradivariusie, który służył samemu Wie-
niawskiemu. Zdaniem Jerzego Jaroszewicza 
jury przedłożyło stabilną formę Brodskiego 
we wszystkich etapach nad rozbłyski talentu 
poszczególnych młodych wirtuozów. „Po pro-
stu – jak się to w  większości wypadków zda-
rza na  konkursach – zwyciężył profesjonalizm 
wysokiej próby, perfekcja oraz, co bodaj naj-
ważniejsze, niezawodność. Nie odważyłbym 
się twierdzić, że Wadim Brodski grał wszyst-
kie pozycje swojego programu lepiej od rywali; 
nie jestem nawet pewien, czy posiada on szcze-
gólnie wyróżniającą się osobowość artystyczną 

VII Konkurs 
Wieniawskiego w RM
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Agnieszka Szynk

[…]” – pisał na łamach RM. Komentatorzy prze-
konywali na  wszystkie sposoby, że końcowy 
sukces jest czymś więcej niż tylko sumą swoich 
części. Kołem ratunkowym dla organizatorów 
kolejnych konkursów miało być „odszkolnie-
nie” składu jury. „Miast szukać zalet i fascynacji 
czyimś talentem, polowali na błędy i niedostat-
ki «szkoły». Przeszła już przecież do  histo-
rii «inwokacja» jednego z  najznakomitszych 
naszych pedagogów (nie skrzypka!) zwrócona 
do młodego adepta przed eliminacjami do bar-
dzo ważnego konkursu: «Ty się musisz zde-
cydować, czy chcesz się podobać komisji, czy 
publiczności»” – przypominał Kański. 

Oprócz kwestii doboru członków jury kryty-
cy pozostawali sceptyczni co do wprowadzonych 
zmian programowych, które niekiedy „kłuły 
w oczy i uszy słuchaczy”. Nie szczędzili gorzkich 
słów w  podsumowaniu poziomu dyrygowania 
w � nale. „To, co demonstrował w Koncercie d-moll 
Wieniawskiego Zygmunt Rychter, było żenujące: 
ciągłe opóźnianie, pozostawanie za solistą 
i  orkiestrą, do  tego – gestykulacja bardziej 
komiczna niż efektywna…” – pisał Jaroszewicz. 
Wtórował mu drugi z autorów: „To prawda. Przy-
znam, że podziwiałem drugą polską laureatkę, 
Annę Aleksandrę Wódkę, która przy takim 
akompaniamencie (i  w  dodatku ze sforsowaną 
ręką!) tak bohatersko dała sobie radę z Koncertem 
Karłowicza”. 
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The 7th Wieniawski Competition 
in RM  /  ‘The 1977 competi-
tion seems very much typical to me: 
neither better nor worse than the 
previous ones. The same goes for its 
most outstanding players. Of this 
year’s laureates, I was most impressed 
by two: Peter Zazofsky and Piotr 
Milewski. The first because of the 
great diversity of his playing: panache, 
fantasy, bravura, artistic taste (!); the 
second, because of his brilliant talent 
and youthfulness, his potential to 
be a sensational virtuoso.’ However, 
neither of the participants cited by 
Józef Kański was awarded the First 
Prize.

The overall competition was won 
by the Ukrainian violinist Vadim 
Brodsky, representing the USSR. He 
had brought a unique talisman to 
Poznań – during the Competition he 
played on a Stradivarius loaned from 
the Moscow State Collection, which had 
served Wieniawski himself. According 
to Jerzy Jaroszewicz, the jury favoured 
Brodsky’s steady form throughout all 
the stages over the � ashes of talent 
shown by the other young virtuosos. 
‘Quite simply – as happens most of the 
time at competitions – it was profes-
sionalism of a high order, perfection 
and, perhaps most importantly, reli-
ability that prevailed. I would not dare 
claim that Vadim Brodsky played all the 
items of his programme better than his 
rivals; I am not even sure that he has 
a particularly distinctive artistic per-
sonality [...]’ – he wrote in the RM. 
Commentators argued in every possible 
way that the � nal success was more 
than the sum of its parts. This proved 
a valuable precedent for the organisers 
of subsequent competitions: to make 
the jury behave less like school teachers. 
‘Instead of looking for the qualities and 
appeal of someone’s talent, they hunted 
for the mistakes and shortcomings that 
were down to the ‘school’. After all, 
the advice of one of our most eminent 
pedagogues (not a violinist!) addressed 
to a young student before the prelimi-
naries for a very important competition 
has already gone down in history: ‘You 
have to decide whether you want to 
please the commission or the audience’ 
– reminded Kański. 

Apart from the issue of the jury’s 
decisions, critics remained sceptical 
about the programme changes 
introduced, which at times ‘stung the 
eyes and ears of the audience’. They did 
not spare bitter words in summing up 
the level of the conducting in the � nal. 
‘What Zygmunt Rychter presented in 
Wieniawski’s Concerto in D minor was 
embarrassing: constant delay, lagging 
behind the soloist and the orchestra, 
on top of that – gesticulating more 
comically than e� ectively...’ – Jarosze-
wicz wrote. He was echoed by a second 
author: ‘This is true. I must admit that 
I admired the other Polish winner, Anna 
Aleksandra Wódka, who, with such 
accompaniment (and, what’s more, with 
a  sprained arm!), managed the Karłowicz 
Concerto so heroically’. (EK-G) 

14    Z archiwum / From archive  

„K

A czy Konkurs Wieniawskiego mógłby stać 
się w większym stopniu okazją do wykony-
wania nieznanych polskich utworów?

Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że Kon-
kurs Wieniawskiego dobrze rozwija się 
w  kontrapunkcie do  Konkursu Chopinow-
skiego. Położono w  nim zresztą delikatny 
nacisk na  muzykę polską – prócz utworów 
patrona w  programie są kompozycje Szy-
manowskiego, który w  repertuarze skrzyp-
cowym zostawił niezatarty ślad. Z  uwa-
gi na  określoną pozycję, jaką Konkurs się 
cieszy, głębokie zmiany w  jego programie 
mogłyby być niebezpieczne.

Czy ma Pan ulubioną płytę z repertuarem 
skrzypcowym?

Zupełnie przypadkiem ra� łem ostatnio 
na  płytę, która mnie zachwyciła. Chodzi 
o  album z  kompozycjami Miłosza Magina, 
które grają świetni wykonawcy. Andante 
na skrzypce i fortepian wykonują Gidon Kre-
mer i Lucas Debargue. Być może nie jest to 
utwór odkrywczy, ale w  tym wykonaniu 
zachwyca naturalnym pięknem. Słuchając 
takiej płyty, zadajemy sobie pytanie: dlacze-
go nie znam tego kompozytora? Jeżeli mamy 
odkrywać nieznaną muzykę, to musi to 
odbywać się w  ten właśnie sposób. Jestem 
przekonany, że takich utworów jest znacz-
nie więcej. Trzeba jednak starannie je wybie-
rać, a  wykonawca swoją interpretacją musi 
oczarować słuchacza. 

go on to perform the works elsewhere. 
Convincing artists, in particular foreigners, 
to perform Polish music is, obviously, the 
best method for its promotion. 

Could the Wieniawski Competition become an 
opportunity to perform unknown Polish pie-
ces?

It is di�  cult to say. I think the 
Wieniawski develops quite well as a coun-
terpoint to the Chopin. In any case, 
a certain delicate emphasis on Polish music 
is there: besides the patron’s compositions, 
the programme features compositions by 
Szymanowski, who left a signi� cant imprint 
on the violin repertoire. Owing to the 
position the event enjoys, profound changes 
in its programme could be dangerous.

Have you got a favourite recording of 
violin repertoire?

By chance, I have recently come upon 
a recording that I find ravishing. I am talking 
about the album “Żal” (Regret) featuring compo-
sitions by Miłosz Magin performed by eminent 
performers. The first piece on the record, 
Andante for violin and piano is performed by 
Gidon Kremer and Lucas Debargue. Perhaps, it 
is not a very revealing piece, but in this rendition 
it enchants with its natural beauty. Listening to 
such a recording leads to the question: How 
come I don’t know this composer? If we are to 
discover unknown music, it has to happen 
exactly this way. I am convinced that there are 
many more such pieces. However, they have to 
be carefully selected, and the performer must 
enchant the listener with his or her interpreta-
tion. (WŁ) 
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       onkurs 1977 wydaje mi się bardzo typo-
wy: ani lepszy, ani gorszy od poprzednich. To 
samo dotyczy jego rangi. Spośród tegorocznych 
laureatów największe wrażenie wywarli na mnie 
dwaj: Peter Zazofsky i Piotr Milewski. Pierwszy 
przez ogromne zróżnicowanie swojej gry: polot, 
fantazję, brawurę, smak artystyczny (!); drugi – 
dzięki swemu błyskotliwemu talentowi i  mło-
dzieńczości, swym zadatkom na  rewelacyjnego 
wirtuoza”. Jednak żaden z  przywołanych przez 
Józefa Kańskiego uczestników nie został laure-
atem I nagrody.

Cały muzyczny turniej wygrał ukraiń-
ski skrzypek – Wadim Brodski reprezentują-
cy ZSRR. Przywiózł do  Poznania wyjątkowy 
talizman – podczas Konkursu grał na  wypo-
życzonym z  moskiewskiej kolekcji państwo-
wej stradivariusie, który służył samemu Wie-
niawskiemu. Zdaniem Jerzego Jaroszewicza 
jury przedłożyło stabilną formę Brodskiego 
we wszystkich etapach nad rozbłyski talentu 
poszczególnych młodych wirtuozów. „Po pro-
stu – jak się to w  większości wypadków zda-
rza na  konkursach – zwyciężył profesjonalizm 
wysokiej próby, perfekcja oraz, co bodaj naj-
ważniejsze, niezawodność. Nie odważyłbym 
się twierdzić, że Wadim Brodski grał wszyst-
kie pozycje swojego programu lepiej od rywali; 
nie jestem nawet pewien, czy posiada on szcze-
gólnie wyróżniającą się osobowość artystyczną 
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[…]” – pisał na łamach RM. Komentatorzy prze-
konywali na  wszystkie sposoby, że końcowy 
sukces jest czymś więcej niż tylko sumą swoich 
części. Kołem ratunkowym dla organizatorów 
kolejnych konkursów miało być „odszkolnie-
nie” składu jury. „Miast szukać zalet i fascynacji 
czyimś talentem, polowali na błędy i niedostat-
ki «szkoły». Przeszła już przecież do  histo-
rii «inwokacja» jednego z  najznakomitszych 
naszych pedagogów (nie skrzypka!) zwrócona 
do młodego adepta przed eliminacjami do bar-
dzo ważnego konkursu: «Ty się musisz zde-
cydować, czy chcesz się podobać komisji, czy 
publiczności»” – przypominał Kański. 

Oprócz kwestii doboru członków jury kryty-
cy pozostawali sceptyczni co do wprowadzonych 
zmian programowych, które niekiedy „kłuły 
w oczy i uszy słuchaczy”. Nie szczędzili gorzkich 
słów w  podsumowaniu poziomu dyrygowania 
w � nale. „To, co demonstrował w Koncercie d-moll 
Wieniawskiego Zygmunt Rychter, było żenujące: 
ciągłe opóźnianie, pozostawanie za solistą 
i  orkiestrą, do  tego – gestykulacja bardziej 
komiczna niż efektywna…” – pisał Jaroszewicz. 
Wtórował mu drugi z autorów: „To prawda. Przy-
znam, że podziwiałem drugą polską laureatkę, 
Annę Aleksandrę Wódkę, która przy takim 
akompaniamencie (i  w  dodatku ze sforsowaną 
ręką!) tak bohatersko dała sobie radę z Koncertem 
Karłowicza”. 
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17.00

18.05
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12.20

13.20
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10.15
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19.45

Dzisiaj
grają

12/10/2022

Today's performers

Jane (Hyeonjin) Cho 

Korea Południowa / South Korea

J. Brahms – III Sonata d-moll op. 108
K. Szymanowski – Źródło Aretuzy 

z cyklu Mity op. 30 
E. Chausson – Poemat op. 25

Dayoon You

Korea Południowa / South Korea

B. Bartó k – I Rapsodia
K. Szymanowski – Driady i Pan 

z cyklu Mity op. 30
E. Grieg – I Sonata F-dur op. 8

Yiyang Hou 

Chiny / China

J. Hubay – Fantazja Carmen
K. Szymanowski – Ź ró dło Aretuzy 

z cyklu Mity op. 30 
J. Brahms – III Sonata d-moll op. 108

Elias David Moncado

Niemcy / Germany

J. Brahms – II Sonata A-dur op. 100
K. Szymanowski – Narcyz 

z cyklu Mity op. 30
C. Saint-Saë ns – Rondo Capriccioso A-dur op. 28

Hana Chang 

Japonia / Singapur / Stany Zjednoczone / 
Japan / Singapore / USA

J. Brahms – I Sonata G-dur op. 78
K. Szymanowski – Driady i Pan z cyklu Mity op. 30

P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir 
d’un lieu cher op. 42 

P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur op. 34

Natsuki Gunji 

Japonia / Japan

P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir 
d’un lieu cher op. 42 

P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur op. 34
K. Szymanowski – Romans D-dur op. 23
K. Szymanowski – Sonata d-moll op. 9

Hina Maeda 

Japonia / Japan

K. Szymanowski – Driady i Pan 
z cyklu Mity op. 30 

J. Hubay – Fantazja Carmen
E. Grieg – II Sonata G-dur op. 13

Zhixin Zhang 

Chiny / China

J. Brahms – III Sonata d-moll op. 108 
M. Ravel – Tzigane

K. Szymanowski – Romans D-dur op. 23

Hawijch Anna Elia Elders 

Niderlandy / The Netherlands

K. Szymanowski – Ź ró dło Aretuzy 
z cyklu Mity op. 30

F. Schubert – Fantazja C-dur D. 934
P. Czajkowski – Melodia nr 3 Es-dur z Souvenir 

d’un lieu cher op. 42 
P. Czajkowski – Valse-Scherzo C-dur op. 34

Meruert Karmenova 

Kazachstan / Kazakhstan

E. Grieg – II Sonata G-dur op. 13
K. Szymanowski – Driady i Pan 

z cyklu Mity op. 30 
M. Ravel – Tzigane

Lista zakwalifikowanych do II etapu / 
List of qualified to the second stage

Hana Chang, 
Jane (Hyeonjin) Cho

Hawijch Anna Elia Elders
Natsuki Gunji
Yiyang Hou

Meruert Karmenova
Hina Maeda

Elias David Moncado
Wojciech Niedziółka

Karen Su
Max Tan

Shihan Wang
Qingzhu Weng
Dayoon You

Zhixin Zhang


