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ETAP PRAWDY
KONRAD MIELNIK

Œ
ledz¹c przes³uchania III etapu, nie

sposób choæ przez chwilê nie zasta-

nowiæ nad fenomenem muzyki

Mozarta i Bacha. Z jednej strony mamy

do czynienia z nadzwyczajn¹ wprost

prostot¹ bêd¹c¹ jednoczeœnie apoteoz¹

piêkna. Z drugiej zaœ z muzyk¹, rzek³bym

absolutn¹, tworzon¹ z matematyczn¹

przecie¿ konsekwencj¹, a jednak odleg³¹

poprzez swoj¹ g³êbiê i ponadczasowoœæ od

na pozór suchych teoretycznych ram. Tak

czy inaczej, Bach i Mozart to synonimy s³o-

wa muzyka, a pozostaj¹c w tej chwili pod

wra¿eniem ich dzie³a, ma³o kto potrafi byæ

w stanie innym ni¿ stan bezgranicznego

uwielbienia. W tej chwili, podkreœlam, bo

przecie¿ w przesz³oœci ró¿nie z tym bywa³o.

Bach dla sobie wspó³czesnych by³ g³ównie

najemnym kantorem pisz¹cym muzykê na

zamówienie. Popularnoœci¹ nie dorówna³

synom, nie mówi¹c ju¿ o swoim rówieœniku

Haendlu. Jego muzyka, formy, których

kszta³t doprowadzi³ do mistrzostwa, prze-

stawa³y powoli byæ po prostu modne.

Mozart równie¿ nie podlega³ jedno-

znacznym ocenom. Dla jednych by³ zbyt

trudny, dla innych zbyt naiwny. Stendhal

bardziej ceni³ Cimarosê, a i Weber nie mia³

ojego twórczoœci najlepszego zdania. Naj-

bardziej jednoznacznie oceni³ go Haydn

mówi¹c jego ojcu: „Bóg mi œwiadkiem, Pañ-

ski syn jest najlepszym kompozytorem jakie-

go znam". I z muzyk¹ takich oto geniuszy

przysz³o siê zmierzyæ 13. wybrañcom graj¹-

cym w przedostatnim etapie konkursu.

Muzyk¹, która nie uznaje fa³szu. Muzyk¹

wymagaj¹c¹ prawdy. Tu wszystko widaæ

i s³ychaæ. Niczego nie da siê oszukaæ.

Z t¹ prawd¹ uczestnicy radz¹ sobie

ro¿nie. Znakomicie natomiast Katarzyna

Budnik-Ga³¹zka wykonuj¹ca partiê altów-

ki w Symfonii koncertuj¹cej. Kilkanaœcie

ró¿nych osobowoœci, ró¿ne smyczki....

Godne podziwu. Tak czy inaczej, jest to

etap prawdy. I mam nadziejê, ¿e do fi-

na³u trafi¹ najlepsi. �

Felieton na dziœ

Kiedy Andrzej P¹gowski, autor plakatu 15. Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego, zobaczy³ swoje dzie³o na wie¿y Zamku Cesarskiego, dopisa³ pointê.

Skrzypce w zbiorach polskich

P
odczas 15. Miêdzynarodowego Konkursu

Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego,

zostanie uruchomiona kolejna ods³ona portalu

www.instrumenty.edu.pl poœwiêcona skrzypcom

z polskich kolekcji oraz instrumentom zwyciêz-

ców konkursów lutniczych i wykonawczych.

O nowej ods³onie portalu opowiedz¹: An-

drzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki

i Tañca, Agata Mierzejewska, kurator portalu,

twórcy portalu – prof. Beniamin Vogel i Joanna

Gul oraz Waldemar Kielichowski (fotograf).

Projekt zosta³ zrealizowany ze œrodków Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. Partnerami projektu s¹: Towarzystwo

Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego oraz

Zwi¹zek Polskich Artystów Lutników.

Spotkanie odbêdzie siê 21 paŸdzierni-

ka o godzinie 13 w hotelu Mercure w Sali

Scherzo.  (SDR)
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Sporo tu rozmawiamy o konkursach, ¿e s¹

potrzebne, ¿e stanowi¹ pierwszy stopieñ do

kariery. W 1977 roku Pan przyjecha³ na Wie-

niawskiego, by te¿ spróbowaæ. 

Próbowa³em ju¿ wczeœniej. Zale¿a³o mi, ¿eby

tu przyjechaæ, gdy¿ moja matka urodzi³a siê

w Polsce. W Zwi¹zku Radzieckim by³ taki sys-

tem, ¿e ¿eby wyjechaæ na konkurs za granicê

trzeba by³o najpierw wygraæ eliminacje krajowe.

Zg³osi³em siê 1972 roku, wygra³em i… dosta³em

powo³anie do wojska.

Pewnie potrzebowali skrzypka do orkiestry

wojskowej.

Nie gra³em w ¿adnej orkiestrze. By³em zwyk³ym

¿o³nierzem na poligonie. S³u¿bê odby³em

i w 1974 roku znowu przyst¹pi³em do eliminacji,

chcia³em wzi¹æ udzia³ w konkursie Paganiniego

w Genui. Uda³o mi siê wygraæ i kiedy ju¿ mia³em

jechaæ, stosunki Zwi¹zku Radzieckiego z W³o-

chami bardzo siê och³odzi³y i nikt od nas

nie pojecha³. W 1977 roku ponownie stan¹-

³em do eliminacji, wygra³em i tym razem

przyjecha³em. 

Zdoby³ Pan trzeci¹ nagrodê i wszed³ na pierw-

szy stopieñ do kariery. 

Karierê to ja ju¿ robi³em w Nowosybirsku, dok¹d

mnie zes³ano z nakazem pracy. Nie chcia³em

tam jechaæ. Po skoñczeniu asystentury u Igora

Ojstracha marzy³em o pozostaniu w Moskwie.

W ZSRR ¿ycie kulturalne liczy³o siê tylko w stoli-

cy i Leningradzie. Wyjazd na tak dalek¹ prowin-

cjê by³ dla mnie tragedi¹. Dziœ wiem, ¿e chyba

opatrznoœæ czuwa³a nade mn¹. Nie wiem jak

potoczy³aby siê moja kariera, gdyby nie Nowo-

sybirsk. Czy zrobi³bym tyle gdzie indziej? 

Tam zacz¹³ Pan uczyæ.

Nie by³em znany, wiêc przyznawano mi

uczniów, których nikt nie chcia³. Ale ja siê przy³o-

¿y³em, mia³em cierpliwoœæ, swoje metody

i powoli tak¿e sukcesy. Po pó³ roku uczniowie

sami zaczêli siê do mnie przenosiæ.

Przybywa³o Panu pracy.

I to z kim! Otó¿ rodzice przyprowadzili kiedyœ do

szko³y piêcioletniego ch³opca, ¿eby siê uczy³ graæ

na akordeonie. Szkolna komisja orzek³a, ¿e na

akordeon to on siê nie nadaje, niech idzie na

skrzypce, bo tam nie by³o tylu chêtnych. A peda-

godzy musz¹ mieæ pracê. Jego nauczycielka po

trzech miesi¹cach odkry³a, ¿e ma w rêkach praw-

dziwy talent i sobie nie poradzi. Przyprowadzi³a

go do mnie, do Akademii. To by³ Vadim Repin.

Pan ju¿ wiedzia³, ¿e sobie poradzi?

Po kilku miesi¹cach pracy z dzieæmi troszkê wie-

dzia³em jak mo¿na dziecko otworzyæ, jak je za-

chêciæ do æwiczenia. Ale niczego nie mo¿na byæ

pewnym. Ka¿de dziecko jest inne. Trzeba próbo-

waæ, mieæ czas dla dziecka.

Jak siê odkrywa prawdziwy talent?

Nie umiem pani powiedzieæ. Sprawdzam

s³uch i muzykalnoœæ, to oczywiste, obser-

wujê dziecko i po jakimœ czasie rodzi siê we

mnie poczucie, ¿e to jest to. Jednak nie

wiem jak to wyraziæ s³owami. 

Pomyli³ siê Pan kiedyœ?

Tak, kilka razy.

Ile lat mia³ Pana najm³odszy uczeñ.

Trzy. To by³a Koreanka Clara-Jumi Kang w Lube-

ce. Robi dzisiaj wielk¹ karierê œwiatow¹.

To jest nauka przez zabawê oczywiœcie.

Nie. To jest nauka prawdziwa. Pedagodzy,

którzy pracuj¹ z dzieæmi, czêsto uwa¿aj¹, ¿e

metody nauki nale¿y dostosowaæ do wieku

i mo¿liwoœci dziecka. Otó¿ nie. Od pocz¹tku

trzeba uczyæ profesjonalnych nawyków: pra-

wid³owych chwytów i s³uchania tego co siê gra.

Przecie¿ nikt nie pope³nia pomy³ek celowo,

wiêc ¿eby graæ dobrze, trzeba wiedzieæ, jaki

dŸwiêk jest dobry. Jak to „dobrze” brzmi. Trze-

ba siebie s³yszeæ. Praca nad dŸwiêkiem jest

podstaw¹. Jeœli nie nauczymy tego od pocz¹t-

ku, po dziesiêciu latach trudno to nadrobiæ. 

Czyli stworzy³ Pan pewien system i wed³ug te-

go sprawdzonego wzoru postêpowa³.

Nie by³o ¿adnego sprawdzonego wzoru. Gdyby

pani wiedzia³a jak ró¿ne s¹ dzieci. A mój – jak pa-

ni mówi – system polega na tym, ¿e trzeba od-

kryæ indywidualnoœæ dziecka i sprawiæ, by siê

otworzy³o. A potem tak je prowadziæ, by tej in-

dywidualnoœci nie zabiæ. By³a i jest tylko jedna

zasada. Nauka musi byæ na najwy¿szym profe-

sjonalnym poziomie. Najwy¿szym.

Zdarza³o siê, ¿e nie przyj¹³ Pan dziecka

i musia³ powiedzieæ rodzicom: przepra-

szam, ale synek siê nie nadaje.

Owszem, ale nigdy nie chcê tych rodziców raniæ.

Obserwujê dziecko jakiœ czas i dopiero potem

rozmawiam. T³umaczê dlaczego tak uwa¿am,

bywa ¿e szukaj¹ innego nauczyciela.

Ilu skrzypków Pan wykszta³ci³?

Pozwoli pani, ¿e najpierw wspomnê tych, którzy

mnie wykszta³cili: to Dawid Ojstrach, Busia

Goldstein i Igor Ojstrach. Wszyscy s¹ laureatami

Konkursu Wieniawskiego. A moi uczniowie s¹

koncertmistrzami w najwiêkszych orkiestrach

na œwiecie i laureatami wielu konkursów, w tym

Wieniawskiego. Moja uczennica otwiera³a obec-

ny konkurs, mój uczeñ jest tu przewodnicz¹cym

jury. A wie pani, ¿e ja do Nowosybirska przy-

jecha³em 20 sierpnia 1974 roku. W tym dniu

urodzi³ siê Maxim Vengerov.

Opowiem pani anegdotê. By³em kiedyœ w doœæ

licznym gronie znajomych i przyjació³, wœród

nich by³ tak¿e Mœcis³aw Roztropowicz.

W pewnym momencie Maestro siê rozejrza³

i powiedzia³: „Jestem tu jedynym, który siê nie

uczy³ u Zakhara Brona”.�

Rozmawia³a:

DOROTA JUSZCZYK

Rozmowa

NAUCZYCIEL MISTRZÓW
Rozmowa z jurorem Profesorem Zakharem Bronem.

TRZEBA SIEBIE S£YSZEÆ. PRACA NAD DZWIÊKIEM JEST
PODSTAW¥. JEŒLI NIE NAUCZYMY TEGO OD POCZ¥TKU,
PO DZIESIÊCIU LATACH TRUDNO TO NADROBIÆ
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tap elegancji, dobrego smaku, doskona³ych pro-

porcji. Ale tak¿e test z prawdziwego partner-

stwa. S³owem – Mozart. Bach ledwie przez chwi-

lê, ale i tak wiele mówi o wystêpuj¹cych. 

Nie zawiód³ Luke Hsu. Po wczorajszym wystêpie Ri-

charda Lina to drugi Mozart, który w pe³ni mnie usatysfak-

cjonowa³. Amerykanin, rodem z Szanghaju, ma w sobie

pogodê i radoœæ, któr¹ przenosi do gry. Jest w niej m³odoœæ,

bezpretensjonalnoœæ, zabawa, przymru¿enie oka. Czuæ, ¿e

Hsu potrafi ju¿ bardzo du¿o, ale nie wyk³ada wszystkich

kart na stó³. Gra ze sporym zapasem. Doskonale wie, na co

w którym momencie turnieju mo¿e sobie pozwoliæ.

W Symfonii koncertuj¹cej Es-dur, a jak¿e, koncertowa³ nie

mog¹c ustaæ w miejscu. D³ugie, soczyste legato, delikatna

artykulacja, brzmi¹cy pod palcami instrument – walory,

których trudno nie zauwa¿yæ.

Po raz pierwszy na tym konkursie, choæby przez

chwilê, spodoba³a mi siê Veriko Tchumburidze (Gre-

cja/Turcja). W Koncercie A-dur poczu³em prawdziwe mu-

zykowanie. Tchumburidze – po ekspozycji orkiestry –

wyraŸnie zwolni³a, zatrzyma³a siê na moment, z³apa³a od-

dech. Ca³y jej Mozart by³ w³aœnie taki lekko „zachwiany”,

w ró¿nych tempach, wymyœlony. Po prostu inny. Nieste-

ty w Symfonii koncertuj¹cej wpad³o wiêcej brudu i chro-

powatoœci znanych z poprzednich etapów. Ale koncertem

solowym zasia³a we mnie ziarno niepokoju.

S
tudiuj¹c niezliczone publikacje i przys³uchuj¹c siê

niekoñcz¹cym siê dyskusjom na temat wyko-

nawstwa dzie³ wy³¹cznie najwiêkszych kompo-

zytorów w dziejach muzyki, zawsze w ostatecznoœci

stajê przed tym samym dylematem. Czy zdaæ siê na

wnioski i ustalenia wynikaj¹ce z dog³êbnych badañ

wybitnych muzykologów i przemyœleñ równie do-

œwiadczonych praktyków? Czy, nie pomijaj¹c wiedzy

teoretycznej, zdaæ siê na intuicjê opart¹ o wyobraŸ-

niê i ow¹ legendarn¹ iskrê geniuszu artysty? Obie

koncepcje maj¹ równie du¿o plusów i minusów, zalet

i wad. A wystarczy³aby zwyk³a maszyna czasu

i sprawna kamera lub choæby magnetofon. Potrafiê

sobie wyobraziæ pobyt w XIX-wiecznym salonie i wy-

s³uchanie takiego¿ salonowego koncertu Fryderyka

Chopina lub wirtuozowskie popisy Henryka Wie-

niawskiego... Nastêpnie wracam do naszych czasów

i rozstrzygam bezdyskusyjnie wieloletnie spory, czy

grali szybko, czy grali wolno, czy grali g³oœno, czy

grali cicho. I jeszcze wiele innych spraw. Ale póki co,

nie wynaleziono jeszcze maszyny czasu,  nie ma wiêc

jednej koncepcji jak nale¿y graæ utwory Wolfganga

Amadeusa Mozarta.

O tym wiedz¹ doskonale jurorzy i uczestnicy

III etapu Konkursu Wieniawskiego, wie Orkiestra

Amadeus z jej dyrygentk¹ Agnieszk¹ Duczmal i alto-

wiolistk¹ Katarzyn¹ Budnik-Ga³¹zk¹. A publicznoœæ

bardzo licznie wype³niaj¹ca salê koncertow¹ Auli UAM

W OCZEKIWANIU 
NA MASZYNÊ CZASU

JACEK HAWRYLUK, POLSKIE RADIO 

ANDRZEJ CHYLEWSKI 

Veriko Tchumburidze.

Luke Hsu.

MOZART, ARBITER ELEGANCJI
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G
ra toczy siê ostra. To w³aœnie etap,

który dziœ dobiega koñca jest decydu-

j¹cym o tym, kto zawalczy o Z³oty

Medal. Wczorajszy dzieñ okaza³ siê niezwykle

interesuj¹cy, publicznoœæ gor¹czkowo

rozprawia w przerwach, komentatorzy rów-

nie¿, a Aula pêcznieje z dnia na dzieñ. 

W poniedzia³ek jako pierwszy zagra³ Ry-

osuke Suho z Japoni. Ten skrzypek urzeka

mnie od pierwszego etapu, serwuj¹c bardzo

wysmakowane interpretacje. Jest bardzo sta-

ranny i lubi pracowaæ nad szczegó³ami. W³a-

œciwie to Ryosuke Suho jako pierwszy w trze-

cim etapie pokaza³ dobry i ciekawy dialog z al-

tówk¹ w Sinfonii Concertate Es-dur KV 364

Mozarta. Nada³ indywidualnego charakteru

ca³emu wykonaniu, nie spieszy³, by³ czujny na

partnerkê Katarzynê Budnik-Ga³¹zkê i dyry-

gentkê Agnieszkê Duczmal. W³aœnie czujnoœæ

i zrozumienie partnerów jest u niego wielk¹

zalet¹, a zarazem umiejêtnoœci¹. Widaæ to po

stosowanym wolumenie, szczególnie w ustê-

pach imitacyjnych, gdzie zawsze powtarza ten

sam rodzaj natê¿enia dŸwiêku co altowiolistka

i orkiestra. Ponadto jest bardzo skupiony

i opanowany, myœli kategoriami ca³ej formy,

a nie wy³¹cznie swojej partii. Gra ³adnym

i równym dŸwiêkiem, co dodatkowo wzmac-

nia jego pozytywn¹ ocenê.

Kolejn¹ osob¹ na estradzie by³a Veriko

Tchumburidze, reprezentantka Gruzji i Turcji.

Jej interpretacje s¹ dla mnie problematyczne

od pierwszego etapu. Ka¿dy recital jest bardzo

sprofilowany i nastawiony jednostronnie.

W pierwszym etapie skrzypaczka postawi³a

wy³¹cznie na ukazanie zdolnoœci wirtuozow-

skich, pêdz¹c niemi³osiernie, byle szybko.

W drugim etapie wolta o 180 stopni, nasta-

wienie na liryzm i walory barwowe. Trzeci

etap w za³o¿eniu, jak s¹dzê, mia³ pokazaæ

swobodê frazowania i dba³oœæ o szczegó³y.

Tymczasem zawiod³a artykulacja i szczegó³y

gdzieœ siê rozmy³y, co by³o widoczne w Kon-
cercie A-dur Mozarta, który sprawia³ sporo

problemów interpretacyjnych. Jaka jest Veriko

Tchumburidze naprawdê? Tego nie wiem,

a chcia³bym zobaczyæ j¹ wielowymiarowo,

najlepiej w jednym utworze. Mo¿e Koncert
a-moll Szostakowicza bêdzie ku temu dobr¹

okazj¹? Liczê na to!

Kolejny raz œwietnie zaprezentowa³ siê

Amerykanin Luke Hsu. W Koncercie G-dur KV

216 Mozarta imponowa³a lekkoœæ i potoczy-

stoœæ frazy, razem z Katarzyn¹ Budnik-Ga³¹zk¹

stworzy³ piêkny duet, bardzo sugestywny i pe-

³en emocji. Luke Shu niew¹tpliwie rozumie mu-

zykê Mozarta i dobrze siê w niej odnajduje. Ca³-

kowicie dobrego wra¿enia dope³ni³o Largo
z III Sonaty na skrzypce solo C-dur J. S. Bacha.

W moim odczuciu Luke Shu zaprezentowa³ siê

najlepiej podczas wczorajszego wieczoru.

Robert £aguniak, to prawdziwe odkrycie

15. Konkursu Wieniawskiego, dziewiêtnasto-

letni skrzypek, obdarzony ogromnym talen-

tem, muzykalnoœci¹ i pokor¹, jest ewenemen-

tem, który nieczêsto siê zdarza. Mimo bólu,

który powoduje u artysty zapalenie nerwu,

Robert £aguniak stan¹³ na wysokoœci zadania

i zagra³ ca³kiem dobrze. Niedyspozycja zdro-

wotna w pe³ni usprawiedliwia momentami

niepewn¹ frazê, drobne nieczystoœci i nieco

wolniejsze tempo. Mam nadziejê, ¿e wspania³e

jury weŸmie to pod uwagê. Nie wyobra¿am

sobie IV etapu bez £aguniaka! �

Jedyny tego popo³udnia Polak, najm³odszy

z naszej ekipy, Robert £aguniak gra³ z rêk¹ oklejo-

n¹ plastrami – od pocz¹tku turnieju narzeka na

kontuzjê. Gra³ z bólem, tym niemniej wyszed³

z opresji ca³o. S³ychaæ, ¿e Mozart to jego

muzyka: lubi j¹, rozumie, próbuje siê ni¹ bawiæ.

Nie epatowa³ skrajnoœciami, szuka³ Mozarta

œrodka. I go odnalaz³, a to ¿e nie wszystko mu

(im) wysz³o w Symfonii koncertuj¹cej to zu-

pe³nie inna historia.

Ryosuke Suho te¿ próbowa³ szukaæ, ale

poza odegraniem nut nic wiêcej u niego nie

by³o. Japoñczyk zagra³ Mozarta ot tak, po

prostu: bez wiêkszych uniesieñ i kontrastów,

na jednym poziomie zaanga¿owania emocjo-

nalnego. Jednakowo, od pocz¹tku do koñca.

Jak na szkolnych akademiach.

Bach, podawany w dawkach homeopa-

tycznych, przesadnie w tej sesji mnie nie ze-

lektryzowa³. W³aœciwie sam siê sobie dziwiê,

bo najbardziej podoba³a mi siê Sarabanda
z II Partity w³aœnie w wykonaniu Suho. Mia³a

w sobie prostotê i tajemnicê zarazem – i zosta³a

wykonana dŸwiêkiem, który magnetyzowa³.

Ju¿ póŸniej nikt mnie tak nie uj¹³. 

Z tym Bachem to tylko k³opot, bo nie

wiadomo, tak naprawdê, jak go traktowaæ.

Jak fina³ wystêpu? Bis? Wisienkê na torcie?

A mo¿e sprawdzian kondycji, po wykonaniu

dwóch czêœci Mozarta? �

ma dziêki temu okazjê us³yszenia efektów

rozmaitych koncepcji artystycznych. Ma te¿

okazjê do niekiedy bardzo burzliwych dys-

kusji i ocen.

Nie zazdroszczê cz³onkom jury, ci jed-

nak w zanadrzach maj¹ wieloletni¹ prakty-

kê wykonawcz¹. Ciekawy jestem zatem jak

oceni¹ najlepszego moim zdaniem drugiego

dnia przes³uchañ Amerykanina Luke Hsu.

Jego Mozart by³ pe³en wyrazu, wyrazu

wielostronnego, wielobarwnego, unika³

jednostronnej troski o stylowoœæ, d¹¿y³ do

dialogu, ale i wspó³zawodniczenia. Bardzo

dobrze z Mozartem wystartowa³ kontu-

zjowany Polak Robert £aguniak. Zaskaku-

j¹co jednak w pewnym momencie porzuci³

ustalon¹ bardzo dobrze koncepcjê, jakby

w poszukiwaniu jeszcze lepszej. I… zachy-

bota³o to nieco narracj¹. Bardzo dobr¹

skrzypaczk¹ jest Veriko Tchumburidze

(Gruzja/Turcja), ale jej Mozart okaza³ siê dla

mnie zbyt rozedrgany, nerwowy i dyskusyj-

ny brzmieniowo. Z przyczyn brzmieniowych

i wyrazowych rozczarowa³ w Mozarcie Ja-

poñczyk Ryosuke Suho.

I jeszcze s³owo o miniaturze Johanna Se-

bastiana Bacha. W zakresie pulsu i klimatu

narracji Largo z III Sonaty C-dur Amerykanina

podoba³o mi siê najbardziej. Gdyby nie te

potkniêcia tekstowe… �

ROBERT £AGUNIAK 
Z PLASTRAMI NA D£ONI
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Robert £aguniak.
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R E K L A M A Jego kariera – póŸniej tak¿e solowa – by³a

imponuj¹ca, jednak jako kompozytor

przez lata pozostawa³ nieco zapomniany.

Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego

dok³ada starañ, aby odwróciæ ten stan rze-

czy. – Jesteœmy mu winni szacunek i podziw

– powiedzia³ na konferencji prasowej An-

drzej Wituski, dyrektor Towarzystwa. Zapo-

wiedzia³ przy tym, ¿e w najbli¿szym czasie

maj¹ rozpocz¹æ siê prace nad skompletowa-

niem katalogu dzie³ wszystkich Józefa Wie-

niawskiego.

Latem tego roku, dziêki wsparciu In-

stytutu Polskiego w Brukseli oraz Uniwer-

sytetu Miko³aja Kopernika, dokonano reno-

wacji zaniedbanego do tej pory grobu,

w którym spoczywa Józef Wieniawski. Pod-

czas konferencji zaprezentowany zosta³

krótki film, dokumentuj¹cy prace konser-

wacyjne. – Trudno w³aœciwie mówiæ o fil-

mie. To raczej impresja, etiuda dotycz¹ca

renowacji grobu i przypomnienia postaci

Józefa Wieniawskiego – wyjaœnia³a produ-

centka Alina Mackiewicz. – Grób le¿y we

wspania³ym miejscu, niestety daleko od

Polski, bo a¿ w Brukseli, na cmentarzu Ixelles.

Po rozmowach z konserwatorami okazuje

siê, ¿e by³ to tak naprawdê ostatni moment

na renowacjê, bez której grób móg³by nie

przetrwaæ nawet najbli¿szej zimy.

W filmie zosta³a tak¿e przybli¿ona oso-

ba kompozytora, o którym na tle jego muzy-

ki opowiada pianista Jacek Kortus. Zdradza

miêdzy innymi, ¿e istniej¹ nagrania, na któ-

rych Józef Wieniawski wykonuje w³asne

utwory, czekaj¹ jednak jeszcze na opubliko-

wanie. Konferencjê uœwietni³ tak¿e wystêp

Kortusa, który zaprezentowa³ Sonatê h-moll
op. 22, skomponowan¹ oczywiœcie przez

Józefa Wieniawskiego. �
MAGDALENA MATEJA

Przybli¿amy pamiêæ o Józefie Wieniawskim
Tak jak konkursowi pianiœci 
si³¹ rzeczy pozostaj¹ w cieniu
m³odych skrzypków, którym
towarzysz¹, tak w cieniu 
Henryka Wieniawskiego i jego
kompozycji skrywa siê postaæ
pianisty. Mowa oczywiœcie
o jego m³odszym bracie
Józefie, z którym wystêpowa³ 
na licznych recitalach w wielu
miastach Europy – równie¿ 
w Poznaniu. 
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Jak to siê sta³o, ¿e zosta³a Pani altowiolistk¹?

Zaczyna³a Pani przecie¿ od skrzypiec.

Historia jest trochê œmieszna, bo w³aœciwie

od pierwszego roku studiów koledzy nama-

wiali mnie do grania w kwartecie na altówce,

mówi¹c: „Masz d³ugie rêce, d³ugie palce. Na

pewno byœ sobie poradzi³a”. Zreszt¹ ju¿ od li-

ceum myœla³am o altówce, ale na swej drodze

spotka³am œp. ju¿ dziœ profesora Miros³awa

£awrynowicza. A jak siê spotyka tak¹ osobê,

to zdaje siê na skrzypce. Aczkolwiek tu¿

przed jego œmierci¹ na jednej z lekcji profesor

powiedzia³, ¿e trzeba by by³o pomyœleæ

o czymœ takim co zrobi³ Rysiek Groblewski

i powinnam w pewnym momencie zacz¹æ

graæ na altówce. Wiêc profesor mi to w pew-

nym sensie przepowiedzia³. Od trzeciego roku

studiów zdecydowa³am siê na grê na altówce.

Wprawdzie jest wiele podobieñstw, ale i wie-

le ró¿nic w sposobie grania. Uda³o siê. Kiedy

tylko wziê³am altówkê do r¹k, by³am du¿o

bardziej zadowolona ni¿ ze skrzypiec. Od ra-

zu pokocha³am ten dŸwiêk. Zaczê³am poszu-

kiwaæ jakichœ barw i wtedy te¿ pozna³am

swojego profesora, znakomitego altowiolistê

Piotra Reicherta, który mnie nakierowa³ i po-

prowadzi³, znaj¹c moj¹ trudn¹ osobowoœæ.

Od razu u³o¿y³ ca³y program konkursowy.

Mia³ po prostu dalekosiê¿ny plan. St¹d moja

mi³oœæ do altówki.

Gra Pani jeszcze na skrzypcach?

Zdarzaj¹ mi siê takie koncerty. Aczkolwiek

muszê przyznaæ, ¿e kiedy biorê altówkê do

rêki, czujê pewn¹ magiê, ca³kowite zespolenie

z instrumentem, tak jakby to by³o przed³u¿e-

nie moich r¹k. 

Czuje Pani magiê, ale przecie¿ mówi siê, ¿e al-

tówka jest w cieniu skrzypiec. 

To prawda, pozostaje w cieniu, ale utworów

na altówkê jest coraz wiêcej. Choæ wiadomo,

¿e nigdy nie dogonimy pod wzglêdem liczbowym

koncertów wiolonczelowych, skrzypcowych…

czy fortepianowych. Altówka wykorzystywa-

na jest g³ównie w kameralistyce, ale nawet

w Polsce coraz czêœciej wystêpuje te¿ jako

instrument solowy. Coraz wiêcej jest koncertów

na altówkê. Zreszt¹ emancypacja tego instru-

mentu rozpoczê³a siê w wieku XX. Najwiêksze

koncerty powsta³y w³aœnie w minionym stuleciu

i myœlê, ¿e to te¿ by³o zwi¹zane z pojawieniem

siê wybitnych altowiolistów takich, jak Stefan

Kamasa, Lionel Tertis, Yuri Bashmet czy Tabea

Zimmermann.

Ale altówka by³a te¿ u Mozarta w Sinfonii

Concertante, któr¹ w III etapie wykonuj¹

uczestnicy Konkursu Wieniawskiego

To jeden z nielicznych przyk³adów wykorzysta-

nia altówki. Innym jest Koncert Telemanna

i jeszcze kilka mniej znanych. Mozart jako

pierwszy zauwa¿y³ jej walory i postawi³ na rów-

ni ze skrzypcami. A tak w³aœciwie potem niewie-

le siê dzia³o. Jednym z przyk³adem mo¿e byæ

Harold w Italii Berlioza napisana dla samego

Paganiniego, który nie by³ zadowolony, ¿e al-

tówka ma tak¹ poboczn¹ rolê i bardziej wyko-

rzystywa³ aspekt liryczny tego instrumentu.

Ma³o siê pisa³o utworów trudnych technicznie.

Altówka nie jest postrzegana jako instrument

wirtuozowski, choæ mo¿na na niej równie¿

wykonywaæ partiê wirtuozowskie. 

A konkursy? Wiele ich jest? Oczywiœcie

oprócz Konkursu im. Jana Rakowskiego w Po-

znaniu, który Pani wygra³a w roku 2008.

Nie ma ich zbyt wiele. Jednym z najwa¿niej-

szych jest Konkurs ARD w Monachium, który

by³ moim ostatnim konkursem w ¿yciu, bo

raczej ju¿ nigdzie nie pojadê. Jest konkurs

w Stanach Zjednoczonych czy Konkurs Tertisa

w Anglii i nasz Konkurs im. Micha³a Spisaka

w D¹browie Górniczej. Brakuje jednak moim

zdaniem w Polsce konkursu dla studentów

i absolwentów. �

Altówka te¿ ma swoj¹ magiê
Z Katarzyn¹ Budnik-Ga³¹zk¹, altowiolistk¹, wykonuj¹c¹ podczas III etapu Konkursu Wieniawskiego
partiê altówki w Sinfonii Concertante Wolfganga Amadeusza Mozarta, rozmawia Marek Zaradniak.
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mosferê, w której zawsze wszyscy bardzo do-

brze siê czuli. „Z ka¿dego potrafi³ wydobyæ

wszystko co najlepsze, gdy¿ sam dawa³ dobro”.

Ojca Menuhina, który siê niepokoi³, ¿e syn zbyt

ma³o æwiczy, pocieszy³ s³owami: „W³aœnie to go

ocali”. Enescu przez wiele lat pozostawa³ mi-

strzem Yehudi Menuhina. Choæ spotyka³ siê

tak¿e z innymi wybitnymi pedagogami. Doœæ

wczeœnie, bo ju¿ w 1928 roku zacz¹³ nagrywaæ

p³yty. Nieustannie koncertowa³ w Europie

i Ameryce, zawsze wzbudzaj¹c entuzjazm pu-

blicznoœci. W 1936 roku, za namow¹ rodziców,

po dziesiêciu latach intensywnej pracy, zrobi³

sobie osiemnastomiesiêczn¹ przerwê. Mia³

dwadzieœcia lat. Zafundowa³ sobie dwunasto-

cylindrowy kabriolet Cadillaca i œmiga³ nim po

Kalifornii. Podczas wojny ponad piêæset razy

wyst¹pi³ dla ¿o³nierzy alianckich, a w 1945 ra-

zem z Benjaminem Brittenem dali koncert dla

wyzwolonych wiêŸniów obozów koncentracyj-

nych. Tego koncertu nie zapomnia³ nigdy. Po-

dobnie jak i tego z roku 1947. Wówczas by³

pierwszym ¿ydowskim artyst¹, który z Filhar-

moni¹ Berliñsk¹ pod batut¹ Wilhelma

Furtwänglera zagra³ w Berlinie. Ten gest zosta³

mocno skrytykowany, ale Menuhin pokaza³, ¿e

jest humanist¹ i wolnym cz³owiekiem. 

Pod koniec lat czterdziestych zacz¹³ mieæ

problemy z prawym barkiem, co bardzo go

przygnêbi³o, ale siê nie podda³. Ci, którzy przepo-

wiadali koniec jego kariery, zawiedli siê. Menuhin

po latach rehabilitacji i nadludzkiej pracy wróci³

do dawnej formy. Pracowa³ bez wytchnienia.

Organizowa³ festiwale, dyrygowa³ najwiêkszymi

orkiestrami, z Cyganami w Rumunii gra³ muzykê

cygañsk¹, ze Stephanem Grapellim nagrywa³

jazz, a w Indiach tradycyjn¹ muzykê hindusk¹…

i anga¿owa³ siê w walkê o pokój i prawa

cz³owieka. W³¹czy³ siê w dzia³ania na rzecz

wypuszczenia ze Zwi¹zku Radzieckiego

Mœcis³awa Rostropowicza. Za³o¿y³ szko³ê

muzyczn¹ dla utalentowanych dzieci z ca³ego

œwiata, a w 1983 roku zorganizowa³ w³asny kon-

kurs skrzypcowy. 

Królowa El¿bieta uhonorowa³a go tytu³em

szlacheckim, otrzyma³ doktoraty honoris causa

27 uczelni œwiata. By³ pierwszym dyrygentem

goœcinnym orkiestry Sinfonia Varsovia. Zmar³

na zawa³ serca w Berlinie podczas trasy koncer-

towej z t¹ orkiestr¹. W 1996 roku by³ honoro-

wym przewodnicz¹cym jury na XI Konkursie

Wieniawskiego i wyst¹pi³ na nadzwyczajnym

koncercie po jego zakoñczeniu. �

Pisz¹c Poczet skrzypków, korzysta³am z publikacji Jean-Michela
Molkhou pt. Les grands violonistes du XXe siecle.

„Teraz wiem, ¿e Bóg istnieje” – krzykn¹³ Albert

Einstein 12 kwietnia 1929 roku w Berlinie, œciskaj¹c

dwunastoletniego ch³opca, który w³aœnie zagra³

trzy koncerty skrzypcowe: Bacha, Beethovena

i Brahmsa. „Z³ote dziecko” to Yehudi Menuhin,

który od dwóch lat wszystkich dooko³a wprawia³

w g³êboki podziw. 

Urodzi³ siê w 1916 roku w Nowym Jorku

w rodzinie ¿ydowskiej dopiero co przyby³ej

z Rosji. Rodzina wkrótce przenios³a siê do

San Francisco. Yehudi mia³ cztery lata, gdy

u Sigmunda Ankera zacz¹³ naukê gry na

skrzypcach. Kontynuowa³ j¹ u Louisa Persin-

gera, kiedyœ ucznia Eugene’a Ysaye’a i Jacqu-

es’a Thibaud. Czyni³ tak niewiarygodnie

szybkie postêpy, ¿e maj¹c dziewiêæ lat z orkie-

str¹ symfoniczn¹ San Francisco gra³ Symfoniê
hiszpañsk¹ Lalo. Rok póŸniej prezentowa³ j¹

w Nowym Jorku. Wtedy te¿ Persinger uzna³, ¿e

dalsze studia Menuhin powinien odbyæ w Europie.

Sta³o siê to mo¿liwe dziêki hojnoœci Sydney’a

Ehrmana, bogatego adwokata z San Francisco,

który ca³ej rodzinie Menuhina op³aci³ roczny po-

byt na Starym Kontynencie. M³ody artysta naj-

pierw mia³ kilka lekcji z Ysayem, ale najwiêkszy

wp³yw na jego karierê mia³ Georges Enescu. Me-

nuhin wspomina³, jak ciep³o i serdecznie przyj¹³

go ten wielki artysta, jak potrafi³ stworzyæ at-

R E K L A M A

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (7)
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Goœcinn¹ Aul¹ Uniwersytetu znowu zaw³ad-

nêli skrzypkowie.

To dla nas wielki presti¿, ¿e w tym w³aœnie

miejscu, nieprzerwanie od 1952 roku odbywa

siê ten konkurs. Jest to zgodne z polityk¹

w³adz uczelni, a ju¿ moj¹ na pewno, wyko-

rzystywania Auli jako dobra wspólnego

Uniwersytetu i miasta. Chcemy, aby Aula

s³u¿y³a poznaniakom. Przecie¿ konkurs to

jedno z piêkniejszych wydarzeñ i impreza

o wysokiej randze w Poznaniu.

Tu zaczyna³o siê wiele karier.

Tym bardziej cieszy nas, ¿e m³odzi wirtuozi,

laureaci mog¹ zapisaæ, i¿ rozpoczynali swoj¹

karierê w Auli Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza, ¿e stamt¹d wyruszyli do naj-

wa¿niejszych sal koncertowych œwiata. 

Zw³aszcza, ¿e to sala o znakomitej akustyce.

O tym wiem od dzieciñstwa. Jako ma³y

ch³opiec œpiewa³em w Chórze Jerzego

Kurczewskiego i pamiêtam, ¿e w Auli Uni-

wersyteckiej mieliœmy nie tylko koncerty, ale

i nagrania radiowe, i wszyscy podkreœlali, jaka

wspania³a tam jest akustyka. Przekonujê siê

o tym i teraz, ile razy jestem na koncercie. 

Poza tym jest to te¿ piêkne miejsce. Zw³asz-

cza z tymi z³oto-br¹zowymi organami. Teraz

tak elegancko podœwietlonymi.

Aula zachwyca tak¿e swoj¹ stron¹ wizualn¹.

Wszystkich naszych goœci tam prowadzimy.

Nie kryj¹ zachwytu. By³a stosunkowo niedaw-

no odnawiana. Uniwersytet dba o to, ¿eby ko-

nieczne remonty przeprowadzaæ.

Pewnie kosztuje to sporo.

Kosztuje, ale je¿eli chcemy, aby by³a to wizu-

alna wizytówka Uniwersytetu, to trzeba

umieæ do takiej reprezentacji do³o¿yæ. Chocia¿

potrzeb mamy wiele.

Ta sala powsta³a na pocz¹tku XX wieku. I by³a

œwiadkiem wielu wydarzeñ. Na przyk³ad

w roku 1946 odby³ siê w niej proces kata

Wielkopolski Arthura Greisera.

Siêgnê³a pani daleko do historii. To ja przypo-

mnê czasy jeszcze wczeœniejsze. Aula w zasa-

dzie od pocz¹tków istnienia Uniwersytetu

s³u¿y³a jako miejsce najwa¿niejszych akade-

mickich wydarzeñ. W niej co roku otrzymuj¹

dyplomy ukoñczenia studiów nasi studenci.

Ka¿dego roku w Auli rozpoczynamy kolejny

rok akademicki. Nied³ugo bêdzie to ju¿ po raz

setny. Uroczystoœci inauguruj¹ce rok akademicki

w naszej Auli przeprowadzaj¹ tak¿e zaprzyjaŸnio-

ne z nami Uniwersytety: Medyczny i Przyrodniczy. 

Swoje imprezy i koncerty organizuj¹ tam te¿

liczne organizacje charytatywne. Wiem, ¿e

wtedy czêsto uniwersytet… jakby to powie-

dzieæ… „nie targuje siê o cenê”.

Tak. U¿yczamy czasami sali przy minimalnych

op³atach. Bo nasz¹ misj¹ jest wspó³dzia³anie

z miastem i ze spo³eczeñstwem. Nie wszystko

przeliczamy na z³otówki. �

Rozmawia³a:

DOROTA JUSZCZYK

Aula to dobro wspólne Uniwersytetu i miasta
Rozmowa z prof. Andrzejem Lesickim, rektorem UAM w Poznaniu.
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he stage of elegance, taste and perfect

proportions. But also a test of real partnership.

In a word – Mozart. And Bach, even if barely for

a moment, still tells a lot about the participants. 

Luke Hsu didn’t let me down. After Richard Lin’s, it’s

the second Mozart that has fully satisfied me. The

Shanghai-born American transfers all his cheerfulness and

joy into his playing. It’s full of youth, unpretentiousness,

fun, and tongue in cheek. One can tell that he’s very

proficient, but he doesn’t lay all his cards on the table. He

still has something up his sleeve. He knows perfectly what

he can afford in the particular round. His Sinfonia

Concertante in E-flat Major was indeed as the name

suggests: he simply could not stand still. Long and rich

legato, delicate articulation, and resplendent sound of the

instrument could not pass unnoticed.

It was the first time at the competition that Veriko

Tchumburidze (Greece/Turkey) appealed to me, even if

for a moment. Her Concerto in A Major displayed real

musicianship. After the orchestral exposition, she

evidently slowed down and stopped for a moment to

catch her breath. All her Mozart was somewhat

“shaken”, in various tempos, as if made up.

Unfortunately, Sinfonia Concertante revealed more

dirt and coarseness known from the previous stages.

But with the solo concerto she sowed the seeds of

doubt in my mind.

C
ountless publications and endless

discussions on how to perform works

of the greatest composers in the history

of music always leave me with the same

inevitable dilemma. Should I rely on the

conclusions and norms resulting from

thorough research done by eminent musicolo-

gists as well as reflection of equally experien-

ced instrumentalists? Or, not leaving aside

theoretical knowledge, should I rather trust

intuition based on imagination and that le-

gendary sparkle of the artist’s genius? Both

conceptions seem to have as many advanta-

ges as disadvantages. But it would suffice to

jump into a simple time machine with a good

camera or even a recorder. I can imagine visi-

ting a 19th-century parlour to witness Chopin’s

salon concerto or a display of Wieniawski’s

virtuosity… Then I would just return to the pre-

sent to unquestionably resolve the everlasting

dispute about whether they played quickly or

slowly, loudly or quietly. And many other

questions. But as long as they do not invent

a time machine, there is nothing like one

conception of how to render Wolfgang

Amadeus Mozart’s works.

Jurors and participants of the Wieniawski

Competition, the Amadeus Orchestra conduc-

WISHING FOR A TIME MACHINE

JACEK HAWRYLUK, POLSKIE RADIO 

ANDRZEJ CHYLEWSKI 

Ryosuke Suho and Agnieszka Duczmal. 

Luke Hsu.

MOZART, ARBITER
ELEGANTIARUM
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I
t’s a rough game now. Coming to an end

tonight, the stage will decide who will

fight for the Gold Medal. Last night was

extremely interesting, intermissions see

the audience and commentators having

excited debates, and the Auditorium is

nearly bursting at the seams. 

Ryosuke Suho from Japan opened the

Monday session. His tasteful interpreta-

tions have been enchanting me since the

1st round. He is meticulous and likes to

work on details. In the 3rd stage Suho was ac-

tually the first to show a good and interesting

dialogue with the violist in Mozart’s Sinfonia

Concertante in E-flat Major KV 364. He perso-

nalized the whole rendition, he didn’t rush, at

all times alert to his partner Katarzyna Budnik-

Ga³¹zka and conductor Agnieszka Duczmal.

Being alert and understanding the partners is

his major virtue and skill. It’s revealed in his

volume, especially in the imitative fragments,

where he always adapts it to that of the violist

and the orchestra. He is also very

concentrated and poised, encompassing the

whole form, not just his part. His agreeable

and even sound contributes to the positive

impression.  

Another contestant was Veriko

Tchumburidze, representative of Georgia

and Turkey. I have been finding her

interpretations problematic since the 1st

stage. Each recital is very much oriented

and one-sided. In the 1st round she

concentrated on showcasing virtuosity,

rushing relentlessly, the quicker the better.

In the 2nd stage she made a volt-face,

focusing on lyricism and tone colours. The

3rd round was probably supposed to reveal

her ease in phrasing and attention to detail.

However, articulation failed and details got

muddied, which was detectable in Mozart’s

Concerto in A Major that posed many in-

terpretation problems. What is Veriko

Tchumburidze really like? I don’t know but

I’d like to see her in a multidimensional

perspective, preferably in one piece. Sho-

stakovich’s Concerto in A Minor might be

a good opportunity. I’m looking forward to it! 

American Luke Hsu gave yet another

excellent performance. Impressive was his

light and fluent phrasing in Mozart’s

Concerto in G Major, where he created

a beautiful, evocative and emotional duet with

Katarzyna Budnik-Ga³¹zka. Hsu undoubtedly

understands Mozart and feels comfortable in

his music. His recital was crowned by

a splendid Largo from Bach’s Violin Sonata

in C Major. In my view it was the best

presentation of the evening. 

A real revelation of the 15th Wieniawski

Competition, 19-year-old Robert £aguniak

boasts tremendous talent, musicianship

and humility. A rare phenomenon. Notwith-

standing pain caused by neuritis, £aguniak

made the grade and played really well. The

indisposition fully justifies the sometimes

shaky phrase, slight imperfections and so-

mewhat slower tempo.  I hope that the ma-

gnificent jury will take it into account. I can’t

imagine the 4th stage without £aguniak! �

The only Pole this afternoon, and the

youngest in our team, Robert £aguniak played

with his hand covered in plasters – he has been

complaining about an injury since the beginning.

He struggled with pain but he got away in one

piece. One can tell that Mozart is his music: he

likes it, he understands it, he tries to play with it.

He didn’t dazzle the audience with extremities, in

quest for Mozart of the medium. And he did find

him. Not everything worked out for him (them)

in Sinfonia Concertante, but that’s a completely

different story.

Ryosuke Suho also tried to seek but there

was nothing more than just playing the notes.

He played Mozart just like that: no rapture or

contrasts, on one level of emotional

involvement. Identically, from beginning to

end. As if he were at a school event. 

Bach in homeopathic doses did not

electrify me that much. It actually comes as

a surprise because it was Suho’s rendition of

Sarabanda from Partita No. 2 that I found most

appealing. Simple and mysterious at the same

time, it was performed with hypnotizing sound.

No one was as captivating later on. 

And this Bach only poses problems. How

should we treat him? As a final of the

performance? Encore? Icing on the cake? Or

maybe it is a test of the contestants’ condition

after performing two movements by Mozart?  �

ted by Agnieszka Duczmal, and violist Katarzy-

na Budnik-Ga³¹zka are very well aware of that.

It also offers the mass audience of the

University Auditorium an opportunity to hear

the results of manifold artistic conceptions,

have stormy discussions and reviews. 

I do not envy the jury but they do boast

long-standing experience in stage perfor-

mance. Therefore I am wonder how they will

assess American Luke Tsu, whose presentation

was in my view the best. His Mozart was full of

expression, multifaceted and multicoloured. He

avoided one-sided concern for style, he strived

for dialogue, but also competition. Robert

£aguniak was struggling with injury, but made

a very good start with Mozart. At one point,

however, he surprisingly gave up the well-

defined conception as if in a quest for a better

one. And… the narration somewhat swayed.

Veriko Tchumburidze (Georgia/Turkey) is

a very good violinist but I found her Mozart

overly quivering, jittery, and tonally

controversial. Disappointing was also the tone

and expression in Japanese Ryosuke Suho’s

rendition of Mozart.

And one more word about Johann

Sebastian Bach’s miniature. The pulse and

narration in Tsu’s Largo from Sonata No. 3

in C Major was most convincing. But these

textual mistakes… �

ROBERT £AGUNIAK 
WITH PLASTERS ON HIS HAND
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Robert £aguniak.
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We talk a lot about competitions here, saying

that they are necessary to take the first step up

the career ladder. In 1977 you came here to take

part in the Wieniawski Competition yourself. 

I had tried even earlier. It was important for

me to come here because my mother was

born in Poland. In the USSR we had this

system that in order to go abroad you had to

win national preliminaries. I applied in 1972,

I won and… I was called up into the army.

The military band must have been in need of

a violinist.

I didn’t play in any band. I was a regular soldier

on the training ground. I completed the

service and in 1974 I again took part in the

preliminaries because I wanted to participate

in the Paganini Competition in Genoa.

I managed to win, and when I was supposed to

set off, we observed a cooling in Russian-

Italian relations and none of us went there. In

1977 I decided to try again, I won the

preliminaries and this time I came here. 

You won the third prize and made the first

step up the career ladder. 

I had already been making a career in

Novosibirsk where I was exiled to work. I didn’t

want to go there. After completing my

assistantship with Igor Oistrakh I dreamed of

staying in Moscow. Cultural life thrived only

there and in Leningrad. It was a tragedy for me

to be banished to the back of beyond. Now

I know it was an act of providence. I don’t

know how my career would have developed

had it not been for Novosibirsk. Would I have

achieved so much somewhere else? 

It was where you started teaching.

Nobody knew me so I got all those unwanted

students. But I really applied myself to it, I was

patient, I had my own methods, and soon

success came as well. After six months

students would move to my class themselves.  

And you had more and more work.

Will you believe who I worked with? One day

parents brought their five-year-old boy to

learn to play the accordion. The school board

said that he was not cut out to be an

accordionist, but he might try the violin

because hardly anyone was interested in the

class. And teachers must get their teaching

hours. After three months his teacher

recognized his talent and  thought she

wouldn’t cope with it. She brought him to me,

to the Academy. It was Vadim Repin.

And you knew you would cope?

After several months of working with kids

I knew a little how to open them up and

encourage to practice. But you can never be

sure. Every child is different. You must keep

trying and devote a lot of time to the kid.  

How do you discover a real talent?

It’s hard to say. Of course, I check if they have

ear for music, I test their musicality, I observe

them, and after some time I get the feeling that

this is it. But I can’t really express that.  

Have you ever been wrong?

Yes, a couple of times.

How old was your youngest student?

Three. It was Clara-Jumi Kang from Korea.

I taught her in Lubeck. Now she is famous all

over the world. 

It’s of course learning through having fun. 

Oh, no. It’s real learning. Teachers who work

with children often claim that teaching

methods should be adjusted to the child’s age

and abilities. By no means. From the very

beginning you have to teach them professional

habits: to have right grips and how to listen to

what they play. After all, no one makes

mistakes deliberately, so in order to play well

you have to know what sound is right. Does it

sound “good”? You have to listen to yourself.

Working on the sound is fundamental. If we

don’t teach it right from the start, after ten

years it’s hard to make up for it. 

So you have developed and followed your

own system.

There was no well-tried system. You know

how different kids can be. And my – as you say

– system is to reveal their individual character

and try to open them up.  And then do your

best not to kill the individuality. There has

always been only one rule. Teaching must be

on the highest professional level. The highest

possible. 

Have you ever had to reject a child and tell

the parents: I’m very sorry but your son is not

cut out for it? 

Certainly, but I never intend to hurt the

parents. I watch the kid for some time and

only then do I talk to them. I explain why

I think so. Sometimes they look for another

teacher. 

How many volinists have you educated?

Let me first mention my mentors: David

Oistrakh, Busia Goldstein, and Igor Oistrakh.

All were prizewinners of the Wieniawski

Competition. And my students serve as

concertmasters in major orchestras, they are

also successful in many competitions,

including Wieniawski. My student opened this

edition. One of my fellow jurors is also my

student. And you know, I came to Novosibirsk

on 20th August 1974. It was when Maxim

Vengerov was born.

Let me tell you an anecdote. Once I found

myself in quite a big group of friends, and

there was also Mstislav Rostropovich there. At

one point Maestro looked around and said,

“I’m the only one here who wasn’t taught by

Zakhar Bron”. �

Dorota Juszczyk talks to Professor Zakhar Bron, 
juror of the Wieniawski Competition.

THE MENTOR OF MASTERS 





PRZES£UCHANIA. DZISIAJ 

Amalia Hall
Nowa Zelandia

ur. 15.02.1989

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy A-dur KV 219, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Gavotte en rondeau z III Partity na skrzypce 
solo E-dur BWV 1006

Bomsori Kim
Korea Po³udniowa

ur. 13.12.1989
Instrument: Joannes Baptista Guadagnini, Turyn 1774,
wypo¿yczone przez azjatycki Bank Instrumentów Kumho.

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy A-dur KV 219, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Adagio z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001

Maria W³oszczowska
Polska

ur. 18.08.1991
Instrument: Pietro Guarneri da Mantua, 1715.

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy G-dur KV 216, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Largo z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005

Seiji Okamoto
Japonia

ur. 21.06.1994
Instrument: Januarius Gagliano, W³ochy 1754, 
u¿yczony przez Nippon Violin Co.

Program

W. A. Mozart: Koncert skrzypcowy A-dur KV 219, cz. I
W. A. Mozart: Sinfonia Concertante Es-dur KV 364, cz. I
J. S. Bach: Largo z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005

Solistom towarzyszy Orkiestra Kameralna PR Amadeus pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal
Partia solowa altówki: Katarzyna Budnik-Ga³¹zka

/WieniawskiHenryk HenrykWieniawski@wieniawskicompetition @HWieniawski 

ŒLEDZ KONKURS WIENIAWSKIEGO NA BIE¯¥CO

Dzisiaj w Auli UAM oko³o godziny 22.00 poznamy uczestników zakwalifikowanych do fina³u konkursu.


