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SMYKI POSZ£Y 
W RUCH
STEFAN DRAJEWSKI

P
ierwszy dzieñ przes³uchañ mamy

ju¿ za sob¹… Na widowni s¹ jesz-

cze puste plamy. Dla sta³ych by-

walców Konkursu Wieniawskiego to nic

dziwnego, poniewa¿ z ka¿dym etapem

bêdzie przybywaæ publicznoœci.

Uczestnicy, nie bacz¹c na okoliczno-

œci, graj¹ jak z nut: dos³ownie i w przenoœni.

Dos³ownie, bo fragmenty sonat mog¹ wy-

konaæ – zgodnie z regulaminem – maj¹c na

pulpitach partyturê. W przenoœni, ponie-

wa¿ przenosz¹ s³uchaczy w rejony œwiata

dŸwiêków i do krainy emocji. 

Od pierwszego dnia konkursu

skrzypaczki wystêpuj¹ w kreacjach wie-

czorowych, panowie w mniej oficjalnych

strojach. Có¿, maj¹ mniej mo¿liwoœci…

Ale nie suknia zdobi cz³owieka – g³osi lu-

dowe przys³owie. 

Chocia¿ zaprezentowa³o siê dopiero

dziesiêcioro uczestników, w kuluarach ju¿

pojawili siê faworyci, ale s¹ to wiadomoœci

zas³yszane i dlatego ich nie zdradzê. Dzisiaj

pojawi¹ siê z ca³¹ pewnoœci¹ nowi… �

Felieton na dziœ

Prywatny koncert
Po 39 latach przyjecha³ do Poznania, tym ra-

zem jako juror, Peter Zazofsky, zdobywca III

nagrody w 1977 roku. Artysta bardzo mile

wspomina ten pobyt, a zw³aszcza okolicznoœci

realizacji audycji dla poznañskiego radia. Z po-

wodu braku czasu, nagranie rozmowy mog³o

siê odbyæ niemal¿e póŸn¹ noc¹, wiêc dla spo-

koju redaktorka zaprosi³a artystê do domu.

Rozmowa bardzo siê uda³a. Tak dalece, ¿e Ma-

estro Zazofsky zagra³ w nocy prywatny kon-

cert dla obudzonej wówczas czteroletniej córki

pani redaktor. I nadal by³oby mi³o, ale o œwicie

trzeba by³o dostaæ siê na dworzec PKP, sk¹d

skrzypek odje¿d¿a³ do Warszawy, a stamt¹d

dalej samolotem. Jednak nie by³y to czasy tak-

sówki na telefon. Oko³o pi¹tej rano gospodarze

z Maestro wyszli wiêc na winogradzk¹ ulicê, by

z³apaæ okazjê. Trafi³a siê nasza polska baga-

¿ówka Nysa. Uzgodniono z kierowc¹ „warun-

ki”, Zazofsky wsiad³, a ¿yczliwy kierowca

chwyci³ walizkê oraz futera³ ze skrzypcami,

wrzuci³ „na ty³” i odjechali. Wyrzuty sumienia,

¿e wepchnê³a artystê w ³apy zupe³nie niezna-

nego cz³owieka, i co to siê mog³o staæ, drêczy-

³y redaktorkê jeszcze bardzo d³ugo. Zw³aszcza,

¿e wrzucony na ty³ instrument to Carlo Bergonzi

z XVIII wieku. Tajemnicz¹ redaktork¹ by³a

Dorota Juszczyk. M¹¿ by³ obecny i s³u¿y³ za

t³umacza. Dziœ oboje – Maestro i redaktorka

– siê z tego uœmiali. (SDR)
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– Przyjecha³em, ¿eby trochê odpocz¹æ –

powiedzia³ prof. Andrzej Rzepliñski podczas

sobotniego koncertu inauguracyjnego. Ale

widaæ od Trybuna³u trudno siê oddaliæ, nawet

wtedy, kiedy muzyka wychodzi spod rêki

samego Maestro Krzysztofa Pendereckiego. –

Orkiestra trochê przypomina Trybuna³

Konstytucyjny – uwa¿a szef tej instytucji.

Chocia¿ znajduje ró¿nice. – Otó¿ w orkiestrze,

szczególnie tak wielkiej, wa¿ne s¹ pierwsze

skrzypce, a w Trybunale, który jest znacznie

mniejsz¹ orkiestr¹, pierwsze skrzypce

zawsze gra ten sêdzia, który akurat jest

sprawozdawc¹ sprawy. Ró¿nice polegaj¹ te¿

na tym, ¿e pierwszy skrzypek, jeœli otrzymuje

lepsz¹ propozycjê lub jeœli dojdzie do jakiegoœ

konfliktu i chce siê sprawdziæ gdzie indziej,

bierze skrzypce pod pachê i wychodzi.

A najlepszy nawet sêdzia nie mo¿e opuœciæ ot

tak sobie S¹du Konstytucyjnego. Widzê

jeszcze jedn¹ istotn¹ ró¿nicê – mówi dalej

prof. Rzepliñski – artyœci czyni¹ nasze ¿ycie

piêkniejszym i tak naprawdê sensowniejszym.

Zaœ prawnicy, zw³aszcza sêdziowie

konstytucyjni, maj¹ obowi¹zek pilnowaæ, by

nasze ¿ycie by³o bezpieczniejsze. (DJ)

Orkiestra jak Trybuna³

W koloratkach 
Dwóch skrzypków znakomitej orkiestry

z Bremen, która wyst¹pi³a podczas kon-

certu inauguracyjnego, mia³o zamiast

ko³nierzyków… koloratki. Ten fakt –

obok fantastycznego wystêpu  Soyoung

Yoon – wywo³ywa³ gor¹ce dyskusje

podczas przerwy. Jak siê dowiedzieli-

œmy, koncertmistrz lubi – zamiast ko-

szul z ko³nierzykami – koszule ze

stójk¹, co mo¿e siê kojarzyæ z koloratk¹.

Drugi skrzypek zapomnia³ koszuli

i po¿yczy³ od kolegi. Obaj panowie

zaprzeczyli, ¿e s¹ duchownymi: –

Jesteœmy ¿onaci i dzieciaci. �
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Panie profesorze, czy lubi Pan konkursy?

Muszê powiedzieæ szczerze, ¿e nie przepadam.

Ale jest to chyba jedna z niewielu dróg, które

mog¹ pomóc w zrobieniu kariery. Oczywiœcie, s¹

te¿ mened¿erowie, którzy pomagaj¹, ale od

konkursów chyba nie ma ucieczki.

Ma Pan w dorobku wiele laurów konkursowych

jako skrzypek solista.

Marzeniem ka¿dego polskiego skrzypka jest

wziêcie udzia³u w konkursie Wieniawskiego. Ja

równie¿ marzy³em. I spe³ni³o siê. W roku 1981

zosta³em laureatem tego konkursu. £atwo nie

by³o, ale choæ urodzony we Wroc³awiu, by³em

traktowany jako poznaniak, bo by³em studen-

tem w klasie profesor Jadwigi Kaliszewskiej.

Praktycznie ca³y akademik, w którym mieszka-

³em, przychodzi³ na moje przes³uchania. Atmos-

fera by³a bardzo sympatyczna, choæ utrudnia³y

sprawê „donosy” kolegów. Przychodzili i mówi-

li mi jak kto gra³, a uczestnik konkursu nie chce

tego wiedzieæ. Dopiero po zagraniu koncertów

w III etapie mog³em spokojnie s³uchaæ gry rywa-

li. Zw³aszcza ¿e nazywam siê na B, a wówczas

grano bez losowania, alfabetycznie, od A do Z. 

Z tamtego konkursu zapamiêta³em dwie

wielkie osobowoœci: Henryka Szerynga, któ-

ry otwiera³ konkurs i zwyciê¿czyniê Keyko

Urushiharê. 18-letnia Japonka, choæ wygl¹-

da³a jak dziewczynka, gra³a wspaniale – ju¿

od I etapu.

Pana dorobek konkursowy, ale w roli jurora jest

równie¿ okaza³y.

Z wielu konkursów mam wspania³e wspomnie-

nia, ale – ze zrozumia³ych zapewne wzglêdów

presti¿owych – najwiêksze mam z poprzednie-

go, XIV Konkursu Wieniawskiego. Przede

wszystkim jego  atmosfera i poziom. Nie by³o

¿adnych wyraŸnych… pora¿ek, bo przecie¿ za-

wsze takie bywaj¹. Wszyscy bardzo dobrze gra-

li i z przyjemnoœci¹ chodzi³o siê na przes³uchania,

bez jakiegoœ specjalnego strachu.

Czy po obu stronach konkursowej baryka-

dy dostrzega Pan jakieœ wspólne, podobne

elementy?

Tak, oczywiœcie, bo w odró¿nieniu od wiêkszoœci

moich kolegów jurorów jestem tym, który ju¿

w Konkursie Wieniawskiego startowa³ po tej

drugiej stronie. A ka¿dy konkurs ma swoj¹ indy-

widualn¹ specyfikê, atmosferê. Poza tym jestem

Polakiem, a w tym konkursie Polacy s¹ zawsze

pod szczególn¹ presj¹ czy obstrza³em.

W jednym z wywiadów powiedzia³ Pan, ¿e

w takim konkursie po obu stronach bardzo

wa¿na jest koncentracja.

Tak! U uczestnika konkursu to zrozumia³e.

Jeœli jednak my, jurorzy „zdrzemniemy siê”,

co mo¿e wyst¹piæ choæby przy wielokrotnym

wykonaniu tego samego utworu lub przy

grupie bardzo podobnych interpretacji, to

i w pocz¹tkowym etapie – decyzje o awansie

– i w finale – decyzje o miejscach – konse-

kwencje bêd¹ bardzo istotne. 

Pana sukcesy choæby z Chopin Trio s¹ zdecydo-

wanym zaprzeczeniem tak typowo polskiej

przez lata awersji do kameralistyki. Dlaczego?

Kiedy zak³adaliœmy Chopin Trio byliœmy typo-

wymi solistami, z dorobkiem laurów konkursów,

nagrañ, p³yt… Ja nie mia³em tak du¿ego do-

œwiadczenia jak pianista Bogus³aw Nowicki czy

wiolonczelista Pawe³ Frejdlich. Ale szybko na-

uczy³em siê s³uchaæ kolegów, wspó³graæ, cieszyæ

siê piêknem kameralistyki i choæ czasami daleko

nam by³o do consensusu, szybko wygra³a mu-

zyka i to ona, jej duch, dyktowa³ interpretacje

bez zbêdnych s³ów. Kiedy w trakcie koncertu

w Hanowerze w drugiej czêœci tria Mendelssoh-

na Boguœ zacz¹³ muzykowaæ na tamtejszym

fantastycznym instrumencie, tak siê zas³ucha-

³em, ¿e niemal zapomnia³em o tym, ¿e jestem

cz³onkiem ca³ego tria i mam te¿ coœ do zagrania.

Kolejn¹ niw¹ Pana dzia³alnoœci jest pedago-

gika. Co jest w niej takiego fascynuj¹cego? 

Kontakt z m³odzie¿¹! Mam w Poznaniu dzie-

wiêtnastu studentów i we Wroc³awiu szeœciu.

Móg³bym mieæ mniej, ale ja po prostu bardzo lu-

biê pracowaæ z m³odzie¿¹. ¯artujê, ¿e znam

wszystkich z imienia i nazwiska, choæ z repertu-

aru – nie do koñca.

Wiem, ¿e jest Pan, Panie profesorze, realist¹.

I nie chodzi mi o Pana twarde st¹panie po

ziemi…

Jestem realist¹, czyli kibicem pi³karskiego

Realu Madryt. Wiem sk¹d pan to wie, bo

grywamy razem w pi³kê, podobnie jak inni

moi koledzy muzycy. Du¿o dyskutujemy,

bo pan jest kibicem Barcelony. Ale dopin-

gujê tak¿e Athletic Bilbao, mo¿e dlatego, ¿e

w Bilbao mieszka moja siostra z rodzin¹,

Everton, bez powodu, oczywiœcie naszego

„Kolejorza” czy dru¿ynê osiedlow¹

„Szturm” Junikowo.

S³ynny trener pi³karski Franciszek Smuda

twierdzi³, ¿e dobrego pi³karza rozpozna po tym

jak ten idzie po schodach. Jak Pan rozpoznaje

dobrego skrzypka?

Po tym jak stroi instrument. Nie musi zagraæ, wy-

starczy pos³uchaæ jak stroi siê na estradzie.

Czego oczekuje od XV Konkursu skrzypek, ju-

ror i pedagog Bartosz Bry³a?

Marzy mi siê wysoki poziom. Bo jako prezes

Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka

Wieniawskiego w Poznaniu, organizatora

imprezy, wiem, ¿e wspania³a grupa ludzi

z dyrektorem konkursu, Andrzejem Wituskim

na czele, wykona³a olbrzymi¹ pracê, by wszyst-

ko gra³o. Dobrze gra³o. Jak to w muzyce. �

Rozmowa

Dobrego skrzypka poznam po tym 
jak stroi instrument
Z profesorem Bartoszem Bry³¹ rozmawia Andrzej Chylewski.

MARZENIEM KA¯DEGO
POLSKIEGO SKRZYPKA
JEST WZIÊCIE UDZIA£U
W KONKURSIE
WIENIAWSKIEGO
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iedy 17-letnia Mone Hattori z Japonii w sobot-

nie popo³udnie wylosowa³a pierwszy numer

startowy, prawie pola³y siê ³zy. ¯al, ¿e wystêp

czeka skrzypaczkê ju¿ nastêpnego dnia by³ bardzo

wyraŸny na jej dzieciêcym wrêcz obliczu. Kiedy jednak

dziesiêæ minut po godzinie dziesi¹tej w niedzielê

w Auli UAM pop³ynê³y pierwsze dŸwiêki ukszta³to-

wane na wspania³ym instrumencie powsta³ym w pra-

cowni Pietra Guarneriego i datowanym na rok 1743,

szybko okaza³o siê, ¿e m³oda artystka zrobi wszystko,

by zaprzeczyæ porzekad³u „pierwsi bêd¹ ostatnimi…”.

I tak siê sta³o. Jej gra pe³na by³a blasków i zapre-

zentowana zosta³a pe³na gama brzmieñ. Szczegól-

nie s³yszalne by³o to w Zródle Aretuzy Karola

Szymanowskiego, ale i choæby w wariacjach H. W.

Ernsta. Z wiêkszoœci¹ problemów technicznych

m³oda skrzypaczka radzi³a sobie wspaniale i na-

wet utwory Henryka Wieniawskiego wypada³y

w jej interpretacji dobrze „po polsku”. Szkoda tylko,

¿e towarzysz¹ca Hattori pianistka Irina Vinogradova

miejscami niemal dos³ownie rywalizowa³a ze skrzy-

paczk¹ zag³uszaj¹c j¹ skutecznie.

Doœæ d³ugo zatrzyma³em siê na ocenie Japonki,

bo uwypukli³em w ten sposób wiêkszoœæ problemów,

z którymi w I etapie bêd¹ musieli siê zmierzyæ konkur-

sowicze. Bardzo dobrze poradzi³a sobie z nimi pozna-

nianka Anna Malesza, nabieraj¹ca blasku i rozmachu

P
rogram I etapu przes³uchañ konkursowych

jest nie tylko zró¿nicowany stylistycznie i tech-

nicznie, ale tak¿e kondycyjnie wymagaj¹cy. To

wybrana przez jury czêœæ klasycznej sonaty (Beetho-

ven), wirtuozowsko-salonowa kompozycja Wieniaw-

skiego (do wyboru przez uczestnika), jedno z dzie³

skrzypcowych Szymanowskiego, utwór dowolny – od

Ernsta do Pendereckiego – oraz jeden kaprys

z op. 10 Wieniawskiego, jako weryfikator umiejêtnoœci

wirtuozowskich. Pominiêto tym razem kaprysy

Paganiniego, zawsze na poprzednich poznañskich

konkursach obecne. By³oby interesuj¹co poznaæ

przyczyny takiej decyzji. Mo¿e chodzi³o o „obni¿enie

poziomu stresu”, o którym mówi³ na konferencji

prasowej przewodnicz¹cy jury Maxim Vengerow?

Przes³uchania konkursowe otworzy³a Mone Hat-

tori, zaledwie siedemnastoletnia skrzypaczka z Japonii.

Gra³a perfekcyjnie, czysto (najbardziej nieskazitelny in-

tonacyjnie kaprys Wieniawskiego podczas porannej

sesji!), z bieg³oœci¹ maszyny, jednak¿e brakowa³o mi

radoœci, spontanicznoœci. Jej wystêp w sensie ar-

tystycznym w du¿ym stopniu zdewaluowa³a akompa-

niuj¹ca zbyt ostro i g³oœno pianistka Irina Vinogradova.

Ukrainê reprezentowa³a Hanna Asieieva. Mog³a

podobaæ siê w cz. I z VI Sonaty A-dur op. 30 Beethove-

na, koresponduj¹c z pianistk¹ Hann¹ Holeks¹. Tak¿e

w Polonezie D-dur op. 4 Wieniawskiego pokaza³a

wirtuozeriê i zadziornoœæ.

GDZIE SIÊ PODZIA£ PAGANINI?

ANDRZEJ CHYLEWSKI 

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

17-letnia Mone Hattori z Japonii w sobotnie popo³udnie wylosowa³a pierwszy numer startowy.

Pierwsz¹ „poznañsk¹” uczestniczk¹ w sesji przedpo³udniowej by³a Anna Malesza
z Marcinem Sikorskim przy fortepianie. 

NA DOBRY POCZ¥TEK
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P
ierwszy dzieñ konkursowych prze-

s³uchañ za nami. Us³yszeliœmy dzie-

siêciu uczestników, z których zaled-

wie troje prezentowa³o poziom, który po-

zwala na otwarcie w³aœciwej dyskusji. O sesji

przedpo³udniowej pisz¹ w dzisiejszym

numerze Teresa Doro¿a³a-Brodniewicz

i Andrzej Chylewski, ja pozwolê sobie sku-

piæ siê na drugiej turze przes³uchañ.

Rozpocz¹³ dziewiêtnastoletni Francuz

Gregoire Girard. No có¿. To by³ chyba najbar-

dziej monotonny recital, jaki mia³em okazjê

w ¿yciu us³yszeæ. Gra Francuza przechodzi³a

zupe³nie obok mnie, nie próbuj¹c choæby de-

likatnie szarpn¹æ za ucho. Ca³kowita obojêt-

noœæ. Jest to doœæ dziwne, poniewa¿ nawet

wtedy, kiedy mamy do czynienia ze z³ym wy-

konaniem, potrafimy na nie zareagowaæ. A tu

nic. Czu³em siê dok³adnie tak, jak Gombro-

wicz w trakcie rozmowy z Cieciszowskim, jed-

nym z drugoplanowych bohaterów Trans-

-Atlantyku. „Nie jestem ja na tyle szalonym,

¿ebym w Dzisiejszych Czasach co mniema³

albo i nie mniema³. Ale gdyœ tu siê zosta³, to

idŸ¿e zaraz do Poselstwa, albo nie idŸ, i tam

siê zamelduj, albo nie zamelduj, bo jeœli siê za-

meldujesz lub nie zameldujesz, na znaczn¹

przykroœæ mo¿esz byæ nara¿onym, lub nie

nara¿onym”. Parafrazuj¹c: s³uchaj mnie, albo

i nie s³uchaj, niech ci siê podoba, albo nie

podoba! Sam do koñca nie wiem, co o tym

s¹dziæ, bowiem pierwszy raz prze¿y³em

tak¹ historiê. 

Nastêpnie na estradzie pojawi³ siê naj-

m³odszy uczestnik konkursu, zaledwie szes-

nastoletni reprezentant Chin, Xingzhou

Rong. Z du¿ym zdumieniem przyj¹³em ten

wystêp. To skrzypek bardzo m³ody, przed

którym jeszcze ogrom pracy do wykonania,

choæ pewien potencja³ jest w nim zauwa¿al-

ny. Niestety, w konkursie nie o potencja³

idzie, a o umiejêtnoœci i rozumienie muzyki.

Trudno pomin¹æ fakt permanentnej nieczy-

stoœci, niedba³ej, powierzchownej i b³êdnej

artykulacji. Rozumiem, ¿e im cz³owiek

m³odszy, tym bardziej chce uchodziæ za

dojrza³ego. Có¿, agresywna dynamika

i artykulacja, nieuzasadnione kontrasty,

celowe zaciemnianie barwy, to nie jest

dojrza³oœæ – to tylko udawanie.

Nie wszystko jednak by³o z³e. Prawdzi-

wa torpeda dzisiejszego dnia, to wystêp

Amelii Maszoñskiej, studentki prof. Bartosza

Bry³y. Jestem przekonany, wiedziony intuicj¹,

¿e ta skrzypaczka to prawdziwe objawienie

XV Konkurs Wieniawskiego. Ca³y wystêp na-

le¿y uznaæ za najlepszy ze wszystkich pierw-

szego dnia. Najbardziej jednak zapada w pa-

miêæ Fantazja na tematy z opery „Faust”
Wieniawskiego. W interpretacji Maszoñskiej

to nie by³ kolejny Wieniawski po prostu. By³

to jej Wieniawski, g³êboko osobisty, wysubli-

mowany. Z bogatej i wielkiej wyobraŸni Ame-

lii Maszoñskiej, wylewa³a siê liryczna kipiel.

A do tego technika, nienaganna!

Szkoda, ¿e tak bardzo sparzy³a siê

na Scherzu-Tarantelli Wieniawskiego Zufina

Bekmoldinova, poniewa¿ jej wystêp by³

jednym z trzech najbardziej udanych dzi-

siejszego dnia. �

z utworu na utwór. Stopniowo tak¿e ujawnia³a

swój psychiczny i muzyczny temperament. Jesz-

cze rozpoczynaj¹cy jej wystêp Beethoven by³

owszem klasyczny, ale jakby z asekuracj¹ miêk-

ki. Ale ju¿ Polonez D-dur Wieniawskiego pop³y-

n¹³ pe³en werwy, z polskim przytupem. Zród³o
Aretuzy Szymanowskiego pe³ne by³o iskier bla-

sku i skontrastowanej potoczystoœci. Bezkolizyj-

nie tak¿e nastêpowa³a wspó³praca z pianist¹

Marcinem Sikorskim.

Rozczarowanie przyniós³ wystêp innego

Polaka, Macieja Burdzego. Ten ju¿ ukszta³towa-

ny i legitymuj¹cy siê imponuj¹cym miêdzynaro-

dowym doœwiadczeniem skrzypek sw¹ gr¹

sprawia³ wra¿enie morderczej pracy w oblê¿onej

twierdzy. A przecie¿ tu i ówdzie a¿ prosi³o siê

o choæby powiew wolnoœci, rozmachu, czy liryki…

Szczerze siê przyznam, ¿e zainteresowa³

mnie jak¿e m³odzieñczy w swej grze i inter-

pretacjach francuski, choæ silnie zwi¹zany

z obszarem rosyjskim, skrzypek Alexis

Roussine. Jego g³ówny problem jednak to

pojawiaj¹ce siê doœæ czêsto odstêpstwa od

„orygina³ów” w poszczególnych utworach.

Ju¿ tych kilka wstêpnych refleksji po-

zwala s¹dziæ, ¿e bêdzie ciekawie i zapewne

czeka nas jeszcze sporo niespodzianek.

W obydwie strony. �

Pierwsz¹ „poznañsk¹” uczestniczk¹ w sesji

przedpo³udniowej by³a Anna Malesza

z Marcinem Sikorskim przy fortepianie. Piêkne,

pe³ne g³êbi brzmienie instrumentu, szeroko roz-

planowan¹ kantylenê i estradow¹ swobodê za-

prezentowa³a przede wszystkim w Wariacjach
na temat pieœni „Ostatnia ró¿a lata” Ernsta.

Zród³o Aretuzy Szymanowskiego by³o – jak

trzeba – poetyckie, malarskie, zawoalowane. 

Nastêpnie s³uchaliœmy kolejnego repre-

zentanta Polski Macieja Burdzego, pamiêtanego

z poprzedniej edycji Konkursu Wieniawskiego.

Pozycj¹ najbardziej udan¹ i stylow¹ by³a –

w moim przekonaniu – I cz. VII Sonaty c-moll
op. 30 Beethovena. Pozosta³e kompozycje

by³y tylko poprawne, czêsto niestety intona-

cyjnie zachwiane. 

Sesjê przedpo³udniow¹ zakoñczy³ Alexis

Roussine z Francji. Ma wiele zadatków na do-

brego skrzypka i œwietnie prezentuje siê na

estradzie. Na razie jednak zaproponowa³ nie-

potrzebnie zagonionego Beethovena (czêœæ I

Sonaty D-dur op. 12), bardzo nieczysto wykonany

kaprys (La Velocité ) i Ysaye’a (III Sonata„Ballada”).

Wystêp Francuza uratowa³ w pewnym stopniu

patron konkursu: Wariacje na temat w³asny
op. 16 Wieniawskiego – przynajmniej we frag-

mentach brzmia³y ca³kiem ciekawie. �

PS. Dlaczego pozwala siê pianistom graæ

przy „otwartym” skrzydle?

MASZOÑSKA NA MEDAL!
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

W interpretacji Amelii Maszoñskiej by³ to jej Wieniawski – g³êboko osobisty, wysublimowany. 



W jaki sposób Rada Wydawnicza pozyskiwa³a

rêkopisy i pierwodruki dzie³ Wieniawskiego?

Wiedza dotycz¹ca Ÿróde³ utworów Wieniaw-

skiego jest znacznie skromniejsza ni¿ wiedza

dotycz¹ca Ÿróde³ dzie³ szeregu innych kom-

pozytorów, zw³aszcza tych najwybitniej-

szych. W momencie kiedy rozpoczêto wyda-

wanie Dzie³ Wszystkich Wieniawskiego, nie

istnia³ ani katalog tematyczny jego utworów,

ani ¿adna inna publikacja dotycz¹ca doku-

mentacji jego twórczoœci. W Towarzystwie

im. H. Wieniawskiego od dawna starano siê

zbieraæ wszelkie materia³y dotycz¹ce kom-

pozytora, m.in. rêkopisy czy pierwodruki jego

dzie³, ale jest to zadanie bardzo trudne, rzad-

ko bowiem zdarzaj¹ siê okazje zakupu tego

rodzaju Ÿróde³. Rekompensowano to staraj¹c

siê gromadziæ obok orygina³ów tak¿e ksero-

kopie rêkopisów i pierwodruków. Z chwil¹

rozpoczêcia prac nad wydaniem Dzie³
Wszystkich zaczêto gromadziæ materia³y

w sposób bardziej systematyczny, poszukuj¹c

– drog¹ kwerend bibliotecznych i archiwal-

nych w ca³ej Europie – Ÿróde³ do kolejnych

planowanych do przygotowania tomów. In-

formacje o Ÿród³ach – a œciœlej mówi¹c o pier-

wodrukach – zdobywano na podstawie dzie-

wiêtnastowiecznych katalogów wydawniczych,

anonsów prasowych itp. Oczywiœcie, biblioteki

i archiwa nie przysy³a³y orygina³ów, lecz ksero-

kopie, na których w znacznym stopniu opiera

siê Wydanie Dzie³ Wszystkich, co oczywiœcie

nie ma ¿adnego wp³ywu na merytoryczn¹

treœæ wydania. Obecnie mamy o tyle u³atwio-

n¹ sytuacjê, ¿e zosta³ opublikowany przez

Towarzystwo im. H. Wieniawskiego Katalog
Tematyczny dzie³ H. Wieniawskiego pióra

Andrzeja Jazdona, gdzie przy ka¿dej pozycji

podany jest stan zachowania Ÿróde³ i opis

pierwodruków.

Czy dziœ dysponujemy wszystkimi dzie³ami

Wieniawskiego, czy czêœæ z nich nadal jest

nieznana?

Poza utworami, które by³y wydane za ¿ycia

Wieniawskiego, lub które nie by³y wydane,

ale ich rêkopisy s¹ przechowywane w biblio-

tekach lub archiwach, istnieje szereg infor-

macji o utworach tego kompozytora, które

siê nie zachowa³y, nie by³y wydane i brak ja-

kichkolwiek informacji o ich rêkopisach. S¹ to

utwory, które najprawdopodobniej zaginê³y.

W zwi¹zku z tym nie dysponujemy wszystkimi

Z warsztatu redaktora dzie³ Wieni
O pracy nad krytycznym 
wydaniem spuœcizny 
kompozytorskiej opowiada
prof. Zofia Chechliñska,
badaczka i edytor muzyczny,
cz³onkini Komitetu 
Dzie³ Wszystkich 
Henryka Wieniawskiego.
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dzie³ami Wieniawskiego, o których wiadomo,

¿e kiedyœ istnia³y. Oczywiœcie, rêkopis które-

goœ z takich utworów mo¿e siê w przysz³oœci

jeszcze odnaleŸæ, jest to jednak ma³o praw-

dopodobne.

Jakie s¹ najwiêksze trudnoœci Ÿród³owe

i edytorskie w przypadku partytur Henryka

Wieniawskiego?

G³ównym problemem jest niekompletny stan

Ÿróde³. Zachowa³o siê niewiele rêkopisów

Wieniawskiego, te zachowane to na ogó³ nie

s¹ rêkopisy edycyjne, lecz rêkopisy-poda-

runki, którymi kompozytor obdarowywa³

ró¿nego rodzaju wa¿ne osobistoœci, nierzad-

ko koronowane g³owy. Kompozytor zatem

nie zak³ada³, ¿e rêkopis bêdzie s³u¿y³ jako

materia³ do wykonania utworu i tym samym

nie musia³ on byæ zbyt precyzyjnie opraco-

wany od strony wykonawczej. Rêkopisów

edycyjnych utworów Wieniawskiego zacho-

wa³o siê bardzo ma³o i tym samym trudno

jest stwierdziæ, czy i na ile w zachowanych

pierwodrukach mamy do czynienia z jakimiœ

ingerencjami wydawców, co w owych cza-

sach nie by³o zjawiskiem rzadkim. Z drugiej

strony wiadomo, ¿e Wieniawski by³ bardzo

skrupulatny. Jeœli chodzi o wydawanie swoich

utworów, robi³ staranne korekty, mo¿emy

wiêc przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñ-

stwa, ¿e teksty pierwodruków s¹ zgodne

z intencj¹ kompozytora.

Ile do tej pory uda³o siê wydaæ dzie³?

Do tej pory w Wydaniu Dzie³ Wszystkich ukaza³a

siê ju¿ wiêkszoœæ utworów Wieniawskiego, w tym

szereg kompozycji, które w wersji odautorskiej

maj¹ dwie postaci – na skrzypce z fortepianem i na

skrzypce z orkiestr¹. Wydaliœmy 19 z 27 zaplano-

wanych tomów. Spoœród najwa¿niejszych jego

dzie³ brak jeszcze wydania obu koncertów skrzyp-

cowych, a poza tym szeregu miniatur. 

Z jakich narzêdzi korzysta redaktor pracuj¹cy

nad krytycznym wydaniem?

To jest pytanie, na które nie da siê krótko od-

powiedzieæ. W najwiêkszym skrócie i uprosz-

czeniu: niezbêdna jest wiedza historyczna

dotycz¹ca stylu epoki zarówno kompozytor-

skiego, jak i wykonawczego, a w tych ramach

bardziej szczegó³owa wiedza dotycz¹ca stylu

danego kompozytora, jego zwyczajów nota-

cyjnych, pewnych manier kompozytorskich.

W oparciu o tê wiedzê dokonuje siê analizy

utworu, a tak¿e jego zapisu w Ÿródle. W przy-

padku istnienia wiêcej ni¿ jednego Ÿród³a koniecz-

ne jest dokonanie wyboru Ÿród³a podstawowego,

stanowi¹cego podstawê wydania. Wyboru tego

dokonuje siê poprzez wnikliw¹ analizê istniej¹-

cych Ÿróde³, ich funkcji i roli, jak¹ swego cza-

su pe³ni³y. W wydaniu Ÿród³owym nie ma

miejsca na ¿adne dodatki od edytora, jedyny

wyj¹tek stanowi poprawa ewidentnych b³ê-

dów, pomy³ek i opuszczeñ. Aby jednak usta-

liæ, co jest rzeczywiœcie wynikiem omy³ki, a co

wynikiem œwiadomego dzia³ania, niezbêdna

jest wspomniana wy¿ej wiedza historyczna

i wnikliwa analiza utworu.

Jak prezentuje siê twórczoœæ Wieniawskiego

na tle jego epoki i twórczoœci innych kompo-

zytorów?

Wieniawski nale¿a³ do najwybitniejszych

skrzypków XIX wieku. Jego twórczoœæ mieœci siê

w nurcie twórczoœci skrzypków-wirtuozów tej

epoki. Reprezentuje utwory ³¹cz¹ce elementy

typowe dla wirtuozowskiej twórczoœci epoki:

skomplikowane œrodki techniczne i œpiewn¹ liniê

melodyczn¹. Jego utwory odznaczaj¹ siê bogat¹

inwencj¹ melodyczn¹ i niezwykle b³yskotliwymi

przebiegami wirtuozowskimi. Znakomicie nada-

j¹ siê jako sk³adnik repertuaru ka¿dego wybit-

nego skrzypka. �

Rozmawia³

ADAM OLAF GIBOWSKI

awskiego

WIENIAWSKI BY£ BARDZO
SKRUPULATNY. JEŒLI
CHODZI O WYDAWANIE
SWOICH UTWORÓW, 
ROBI£ STARANNE KOREKTY,
MO¯EMY WIÊC PRZYJ¥Æ 
Z DU¯¥ DOZ¥ 
PRAWDOPODOBIEÑSTWA,
¯E TEKSTY PIERWODRUKÓW
S¥ ZGODNE Z INTENCJ¥
KOMPOZYTORA

7

PIERWSZE WYDANIE ZRÓD£OWO-KRYTYCZNE DZIE£ HENRYKA WIENIAWSKIEGO
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K
a¿dy kandydat przedstawi nam

wiêc selekcjê sk³adaj¹c¹ siê na po-

tencjalne wydawnictwo p³ytowe

zatytu³owane My Music lub The
Best Of. Wybór utworu dowolnego miêdzy

kompozycjami tak ró¿nymi jak Wariacje na
temat pieœni „Ostatnia ró¿a lata” Ernsta

a jedn¹ z sonat Ysaye’a, to czêsto tak¿e decy-

zja strategiczna, wiele mówi¹ca o konkurso-

wej taktyce uczestnika.

Henryk Wieniawski sam siebie okreœla³

jako „ostatniego przedstawiciela wirtuozow-

skiego romantyzmu”. Program Konkursu na-

znaczony wydaje siê byæ sentymentem do

tak w³aœnie, w dziewiêtnastowiecznym du-

chu, pojmowanej wirtuozerii. Zastanawiaj¹ca

jest przy tym, poza jednym utworem

Krzysztofa Pendereckiego, nieobecnoœæ

dzie³ najnowszych, pisanych przez aktualnie

dzia³aj¹cych kompozytorów. Na repertuar

pierwszego etapu w wiêkszoœci z³o¿¹ siê

kompozycje twórców bêd¹cych równocze-

œnie praktykami, wirtuozami skrzypiec. 

Zapytaæ mo¿na: jakie znaczenie maj¹

kompozycje Wieniawskiego – to muzyczne ar-

cydzie³a czy wy³¹cznie preteksty do wirtu-

ozowskiego popisu? Czy w wykonaniu uczest-

ników bêd¹ miejscem artystycznego wzlotu

czy zaledwie pedagogicznymi przyk³adami

przedstawiaj¹cymi poszczególne problemy

techniczne? Czy w istocie przetrwa³y one próbê

czasu, czy ich s³awa wynika z artystycznych

walorów, czy mo¿e raczej z zespolenia z legen-

d¹ ¿yciorysu, mitem ich twórcy? 

Pavel Vernikov, skrzypek i juror po-

przedniej edycji Konkursu Wieniawskiego,

o twórczoœci patrona turnieju powiedzia³:

„(...) fenomenalna technika, trudne pasa¿e s¹

tu spraw¹ wtórn¹. Znajdujê tu za to niesamo-

wit¹ mi³oœæ do ¿ycia, bardzo gor¹ce serce. (...)

Znam niewielu wykonawców, którzy potrafi¹

tymi dŸwiêkami snuæ opowieœæ. To jest wrêcz

muzyka operowa! Ale te¿ niezwykle szlachet-

na, pe³na dumy ze swojego narodu, który

wiele w historii wycierpia³. Mimo tych proble-

mów w twórczoœci Wieniawskiego wyczuwam

ducha zwyciêstwa. Choæ z drugiej strony jest

tu te¿ melancholia, nostalgia, wreszcie mi³oœæ

i bezgraniczna czu³oœæ. A w dalszej kolejnoœci

tak¿e b³yskotliwe pasa¿e, bardzo trudne do

grania. Przez to, w g¹szczu technicznych

Repertuarowe strategie
Na repertuarze tegorocznej edycji Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego
silne piêtno odcisnê³a osobowoœæ szefa Jury – Maxima Vengerova. Zró¿nicowany i oryginalny – wzglêdem
poprzednich edycji – program pozwala uczestnikom na zaznaczenie barwy w³asnej osobowoœci poprzez sam
wybór utworów, roz³o¿enie akcentów pomiêdzy liryzmem, dojrza³oœci¹, wirtuozeri¹ oraz sprawnym
poruszaniem siê w ró¿nych stylach, estetykach i idiomach jêzyków kompozytorskich. 

ADAM BANASZAK

Uczestnicy Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
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trudnoœci, jeszcze trudniej jest przekazaæ

prawdziwego ducha tej muzyki. Kompozycje

Wieniawskiego s¹ du¿o g³êbsze, ni¿ myœlimy

o nich my, pedagodzy”. 

Jak bardzo Fantazja na tematy z opery
„Faust” ró¿ni siê od sztampowych utworów

tego typu, powstaj¹cych w tamtym czasie!

Jak¹ pewnoœæ i brawurê odnaleŸæ mo¿emy

w Polonezie D-dur, bêd¹cym dzie³em zaled-

wie... siedemnastolatka! Kaprysy, rywalizuj¹ce

œmia³o z podobnymi utworami Paganiniego,

Vieuxtemps'a i Lipiñskiego, napisa³ Wieniaw-

ski maj¹c zaledwie lat dziewiêtnaœcie. Ka¿dy

z nich poœwiêci³ innemu problemowi tech-

nicznemu, w jakiœ niezwyk³y sposób zagad-

nienia praktyczne zespalaj¹c z artystyczn¹,

intymn¹ wypowiedzi¹. Czy to zespolenie jest

tak genialne jak w przypadku etiud Chopina?

A mo¿e takie skojarzenie to nadu¿ycie? Czy

nadu¿yciem jest tak¿e zestawianie Scherza-
-Tarantelli Wieniawskiego z incydentaln¹

Tarantell¹ As-dur  Chopina? A mo¿e w Sche-
rzu-Tarantelli raczej wys³yszeæ mo¿emy jakieœ

pokrewieñstwo z ari¹ Jontka Szumi¹ jod³y
z Halki Moniuszki? W³osi twierdzili, ¿e tarantella

potrafi uleczyæ z uk¹szenia jadowitej tarantuli.

Czy utwór Wieniawskiego te¿ ma tak¹ moc?

Do tego samego co Wieniawski klubu

wirtuozerii i artystycznej brawury nale¿a³

Heinrich Wilhelm Ernst. Najpierw pielgrzy-

mowa³ za Paganinim, œledz¹c jego koncerty

i chc¹c posi¹œæ tajemnicê jego skrzypcowej

techniki, póŸniej stworzy³ wspólnie z najwiêk-

szymi i równymi sobie wirtuozami (dream te-
am!) – Wieniawskim, Joachimem i Piattim –

kwartet Beethoven Society w Londynie. Wa-

riacje oparte na pieœni irlandzkiej Ostatnia ró¿a
lata czytaæ mo¿emy jako wizytówkê, próbkê

stylu, swoiste kompendium romantycznej

wirtuozerii w wydaniu Ernsta.

U Wieniawskiego uczy³ siê Eugene

Ysaye. Jego twórczoœæ pozostaje – poza nie-

zwyk³ymi, tajemniczymi i frapuj¹cymi sona-

tami na skrzypce solo – w³aœciwie nieznana.

Wielki wirtuoz, pedagog, praktyk – autor

szeœciu wci¹¿ czekaj¹cych na przywrócenie

¿yciu muzycznemu koncertów skrzypcowych(!),

prawie nieznanej opery Piere li houyeu... Cykl

szeœciu sonat, najczêœciej zapewne grywa-

nych jego kompozycji, wydaje siê byæ prze-

niesieniem, transfiguracj¹ bachowskich partit

w dwudzieste stulecie. S¹ te¿ sonaty probierzem

skrzypcowej wirtuozerii i szko³¹ intonacji.

Nathan Milstein nale¿y do tej samej ro-

dziny, to wspólna linia pokrewieñstwa. Jest

uczniem Ysaye’a. Jego Paganiniana naje¿ona

trudnoœciami technicznym wydaje siê byæ swo-

istym manifestem. Œwiat siê zmienia, przyspiesza,

padaj¹ kolejne rekordy w biegu na sto metrów,

a wirtuozeria Paganiniego zdaje siê Milsteinowi

ju¿ nie wystarczaæ. Motywy wziête z twórczoœci

Paganiniego Milstein wiêc jeszcze technicznie

komplikuje, utrudnia.

Krzysztof Penderecki, sam bêd¹c tak¿e

skrzypkiem i doskonale znaj¹c instrument,

komponuje z okazji 50. urodzin Anne-Sophie

Mutter (to kolejny dowód przyjaŸni tych

wspania³ych artystów) utwór karko³omnie

trudny technicznie, wirtuozowski, dramatur-

gicznie doskona³y, brawurowy. La Follia to

dziewiêæ fascynuj¹cych wariacji, o których ich

twórca powiedzia³: „Czêsto wracam do sta-

rych form, bo wydaje mi siê, ¿e jeœli chodzi

o formê, nic nowego nie mo¿na wymyœliæ.

Biorê star¹ formê, ale oczywiœcie jest ona wy-

pe³niona zupe³nie inn¹ muzyk¹”. Dodajmy:

wype³niona muzyk¹ i gestem mistrza.

Wreszcie utwory Karola Szymanowskie-

go, bêd¹ce w pewnej mierze zaprzeczeniem

wirtuozerii wywodz¹cej siê z dziewiêtnastego

stulecia. Do wyboru trzy poematy skrzypco-

wo-fortepianowe zatytu³owane Mity i romans.

Czym w tym przypadku uczestnicy bêd¹ chcie-

li nas olœniæ? Wizj¹, nastrojem, kolorem, drama-

turgi¹? Kandydaci najczêœciej wybierali Zród³o
Aretuzy z Mitów op. 30 Szymanowskiego – a¿

26 razy, prawie równie czêsto – 25 razy – za-

brzmi III Sonata d-moll op. 27 „Ballada”
Ysaye’a. Wœród sonat Beethovena najpopu-

larniejsze okaza³y siê sonaty c-moll i Es-dur
– wybrane po 10 razy. Spoœród utworów

Wieniawskiego a¿ 19 razy zabrzmi kaprys La
Cadenza, Polonez D-dur 14 razy, zaœ Polonez
A-dur zaledwie... raz!

Niektórzy mówi¹, ¿e pierwszy etap ka¿de-

go konkursu jest najtrudniejszy. To wstêpna se-

lekcja, ustalenie wysokoœci poprzeczki, rozbudze-

nie nadziei, wywarcie pierwszego wra¿enia. Czy

przez jurorów bêdzie tak¿e punktowana logika

doboru repertuaru? Co zwyciê¿y? Zachowaw-

czoœæ i mo¿liwie bezpieczne, równe przebrniêcie

przez wszystkie etapy czy mo¿e wirtuozowskie

szaleñstwo, brawura, ryzyko i odwaga? Pierwsze

odpowiedzi ju¿ za kilka dni! �

Z REGULAMINU KONKURSU
1. L. van Beethoven: jedna część 

(wg wyboru Jury1) z przygotowanej 

sonaty na skrzypce i fortepian

2. H. Wieniawski – jeden z Kaprysów z op. 10

3. H. Wieniawski – jeden utwór do wyboru

spośród:

Polonez D-dur op. 4

Wariacje na temat własny op. 15

Scherzo-Tarantella g-moll op. 16

Fantazja na tematy z opery „Faust” 

Ch. Gounoda op. 20

Polonez A-dur op. 21 

2. Utwór dowolny spośród:

H. W. Ernst – Grand Caprice na temat

pieśni F. Schuberta „Der Erlkönig” op. 26

H. W. Ernst – Wariacje na temat pieśni

„Ostatnia róża lata”

N. Milstein – Paganiniana

K. Penderecki – La follia*

E. Ysaye – III Sonata d-moll op. 27 „Ballada”,

VI Sonata E-dur op. 27 

3. K. Szymanowski – jeden utwór do wyboru

spośród:

Romans D-dur op. 23

Mity op. 30:

1. Źródło Aretuzy

2. Narcyz

3. Driady i Pan

1 O wyborze części uczestnik zostanie poinfor-
mowany w dniu poprzedzającym występ.

Jury Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
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W
ka¿dej edycji konkursu oprócz

miejsc i wyró¿nieñ przyznawane

s¹ tak¿e nagrody dodatkowe,

fundowane przez instytucje i prywatnych

darczyñców. Laureata jednej z takich nagród po-

zaregulaminowych wy³oni przys³uchuj¹ca siê

konkursowym zmaganiom Kapitu³a Krytyków. 

W jej sk³ad wchodzi w tym roku sied-

mioro uznanych w Polsce publicystów

i krytyków muzycznych: zwi¹zany z po-

znañskim œrodowiskiem muzykolog Adam

Olaf Gibowski, wicedyrektor Programu II

Polskiego Radia Jacek Hawryluk, kierownik

Redakcji Muzyki TVP Kultura Robert Kamyk,

dyrektor artystyczny i szef Redakcji Kultu-

ry Polskiego Radia Gdañsk Konrad Mielnik,

wspó³pracuj¹cy z Polskim Wydawnic-

twem Muzycznym historyk kultury Jakub

Puchalski, znany z wieloletniego komen-

towania Konkursów Chopinowskich na

antenie Polskiego Radia dziennikarz Adam

Rozlach oraz zwi¹zana z tygodnikiem „Po-

lityka” autorka bloga muzycznego Co
w duszy gra Dorota Szwarcman. 

Nagroda w wysokoœci 3000 euro

trafi do jednego, wybranego przez Ka-

pitu³ê Krytyków skrzypka. W ubieg³ej

edycji wyró¿nienie to zosta³o przyznane

Aleksandrze Kuls, uczestniczce trzech

etapów konkursu – „za szczeroœæ i ra-

doœæ muzykowania, za naturalne emo-

cje wyra¿ane w grze”. (MM)

D
oskona³ym pomys³em, zainau-

gurowanym podczas poprzedniej

edycji konkursu, okaza³o siê po-

wo³anie Jury M³odych, z³o¿onego z wy-

branych uczniów poznañskich szkó³ mu-

zycznych II stopnia. W 2011 roku nagrodê

w wysokoœci 5000 euro, ufundowan¹

przez Volkswagen Poznañ Sp. z o.o.,

m³odzi muzycy postanowili przyznaæ

Erzhanowi Kulibaevowi. 

Tym razem przy jurorskim stole spo-

tka siê osiem uczennic: Agata Doszczak,

Marta Grygier i Jagoda Œwidziñska z OSM II

st. im. J. Kaliszewskiej oraz Marta Gida-

szewska, Justyna Grudzieñ, Natalia Harê-

¿a, Agata Mi³oœ i Gabriela Zadroga z POSM

II st. im. M. Kar³owicza. Nie s¹ to wy³¹cznie

skrzypaczki – wiolinistyczny punkt s³ysze-

nia wzbogaci tak¿e ucho wiolonczelistki

i gitarzystki. 

Pod opiek¹ merytoryczn¹ Teresy Do-

ro¿a³y-Brodniewicz bêd¹ s³uchaæ

uczestników we wszystkich etapach

konkursu i, wcielaj¹c siê w rolê jurorów,

wspólnie oceniaæ ich wystêpy. Jury

M³odych przyzna w tym roku jednemu

wybranemu przez siebie skrzypkowi na-

grodê w wysokoœci 3000 euro, której

fundatorem jest tak¿e Volkswagen Group

Polska S.A. Wyró¿nienie ma charakter

nagrody pozaregulaminowej i bêdzie

jako ostanie wrêczone podczas uro-

czystej gali wieñcz¹cej konkurs. (MM)

Jury M³odych 
przyzna nagrodê

Siedmiu wspania³ych, czyli kapitu³a krytyków

W ubieg³ej edycji wyró¿nienie to zosta³o przyznane 
Aleksandrze Kuls.
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Konkurs w mediach

N
ie ka¿dy mo¿e pozwoliæ sobie na

dwutygodniowy urlop w pracy

w œrodku paŸdziernika i obecnoœæ

w Auli Uniwersyteckiej podczas wszystkich

etapów konkursu. Wszyscy ci, którym zale-

¿y na tym, ¿eby œledziæ przes³uchania na

bie¿¹co lub choæby od czasu do czasu po-

s³uchaæ wystêpu któregoœ z m³odych

skrzypków, mog¹ to zrobiæ bez wycho-

dzenia z domu – za poœrednictwem radia,

telewizji lub internetu.

Transmisje i retransmisje najwa¿niej-

szych wydarzeñ, czyli koncertu inaugu-

racyjnego (8.10), przes³uchañ fina³owych

(20-22.10) oraz gali wrêczenia nagród

i koncertu laureatów (23.10) us³yszymy

dziêki Programowi II Polskiego Radia na

antenie Radia Merkury. Codzienne no-

woœci i relacje z przebiegu konkursu

przybli¿y w swoich audycjach Ewa Miko-

³ajewska (od poniedzia³ku do czwartku

o g. 23.05, w pi¹tki o pó³nocy oraz w nie-

dziele o g. 21.00).

Transmisje wszystkich etapów

XV Miêdzynarodowego Konkursu Skrzyp-

cowego im. Henryka Wieniawskiego prze-

prowadza TVP Kultura. Emisja rozpoczyna

siê ka¿dorazowo dziesiêæ minut przed wy-

znaczon¹ godzin¹ przes³uchañ lub koncer-

tu. Dodatkowo 19 paŸdziernika, w dniu

wolnym od wystêpów uczestników, o go-

dzinie 22.00 w TVP Kultura bêdzie mo¿na

obejrzeæ podsumowanie trzech pierwszych

etapów konkursu. 

Konkurs mo¿na tak¿e na bie¿¹co œle-

dziæ za poœrednictwem internetu.

Wszystkie przes³uchania i koncerty trans-

mituje radio Merkuryklasyka.pl, które bê-

dzie wiernie towarzyszy³o konkursowym

zmaganiom przez ponad dwa tygodnie

trwania wydarzenia. Na stronie pojawi¹

siê równie¿ retransmisje audycji Ewy Mi-

ko³ajewskiej z Radia Merkury. Tych u¿yt-

kowników internetu, którzy chcieliby nie

tylko s³uchaæ, ale i ogl¹daæ wybitnych

m³odych skrzypków w kolejnych etapach

konkursu, zapraszamy na stronê

www.wieniawski-competition.com oraz

do podpatrywania kana³u Henryk Wie-

niawski w serwisie YouTube. Bie¿¹cych

informacji dotycz¹cych konkursu mo¿na

spodziewaæ siê tak¿e na fanpage’u Radia

Merkury na Facebooku.

Polecamy specjalnie przygotowan¹

aplikacjê (dla systemów Android i iOS) na

telefon. Mo¿na j¹ pobraæ ze sklepu Google

Play lub App Store po wpisaniu w wyszu-

kiwarkê has³a WIENIAWSKI. (MM)

D
la najwybitniejszych skrzypków XV Miê-

dzynarodowego Konkursu Skrzypco-

wego im. Henryka Wieniawskiego, czy-

li tych, którzy zajm¹ g³ówne lokaty, intensywny

czas wystêpów bynajmniej nie skoñczy siê wraz

z czwartym etapem przes³uchañ. 

Wa¿nymi nagrodami, zdobi¹cymi

w najbli¿szych miesi¹cach ich dalsz¹ œcie¿kê

artystyczn¹, bêd¹ liczne koncerty z towarzy-

szeniem polskich i zagranicznych orkiestr.

Pierwszy z nich odbêdzie siê ju¿ w dwa dni

po zakoñczeniu konkursu.

25 paŸdziernika o godzinie 19.00 finaliœci

tegorocznej edycji Konkursu Wieniawskiego

wyst¹pi¹ w Narodowym Forum Muzyki we

Wroc³awiu. Bêdzie to powtórzenie poznañ-

skiego koncertu laureatów, tym razem jednak

z towarzyszeniem Filharmoników Wroc³awskich

pod dyrekcj¹ Marka Pijarowskiego. Zdobywcy

trzech pierwszych nagród zaprezentuj¹ wybrane

koncerty z czwartego etapu przes³uchañ,

natomiast pozostali laureaci wykonaj¹ wy-

brane przez jurorów utwory z programu

wczeœniejszych etapów. (MM)

Laureaci zagraj¹ w Europejskiej 
Stolicy Kultury
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n Saturday morning, when the 17-year-

-old Japanese Mone Hattori was drawn to

open the auditions on the following day,

she nearly burst in tears. Her almost childish face

displayed obvious disappointment. But as the

first sounds elicited from her exquisite 1743 Pietro

Guarneri violin filled the University Auditorium on

Sunday morning, it soon appeared that the young

artist would spare no effort to belie the old saying

that “the first will be last”. And so she did. Her

performance was illustrious, evoking a full sound

palette, particularly in Szymanowski’s The
Fountain of Arethusa, but also in Ernst’s

Variations. She perfectly managed to overcome

most technical pitfalls, and render the

“Polishness” of Wieniawski’s pieces. What a pity

that she was at times completely drowned out by

her accompanist, Irina Vinogradova, who seemed

to literally compete with her.

I have deliberately devoted so much

attention to the Japanese candidate in order to

highlight most of the problems the competitors

will have to face in the first round. Anna Malesza

from Poznañ coped with them very well, gaining

in more confidence, radiance and panache with

every piece.  She also gradually revealed her inner

and musical temperament. While the opening

N
ot only is the programme of the first round styli-

stically and technically diversified, but it also re-

quires good condition indeed. It features a move-

ment of Beethoven’s classical sonata indicated by the jury,

one of Wieniawski’s virtuoso salon piece (of the candidate’s

choice), one of Szymanowski’s violin works, one of violin

pieces by Ernst, Milstein, Penderecki or Ysaye (of the can-

didate’s choice), and one of Wieniawski’s Capriccios from

Op. 10. to verify virtuosity. It is the first time that the Jury

decided not to include Paganini’s Capriccios in the

programme. It would be most interesting to know

the reasons behind this decision. It might be supposed to

“lower the level of stress”, which was suggested by Maxim

Vengerov, Chairman of the Jury, at the press conference.

The morning audition session was opened by Mone

Hattori, a seventeen-year-old violinist from Japan. She play-

ed perfectly and impeccably (the most flawless intonation

of all renditions of Wieniawski’s Capriccios this morning!),

with almost automatic proficiency, but what I missed was

joy and spontaneity. To a great extent the artistic value of

Hattori’s performance was lowered by overly harsh and

loud accompaniment of pianist Irina Vinogradova.

Ukraine was represented by Hanna Asieieva.

She might have appealed to the audience in movement 1

of Beethoven’s Sonata No. 6 in A Major Op. 30, aptly

corresponding with pianist Hanna Holeksa. Her Polonaise
in D Major, Op. 4 by Wieniawski also showcased her

virtuosity and pertness.

WHATEVER HAPPENED 
TO PAGANINI?

ANDRZEJ CHYLEWSKI 

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

17-year-old Japanese Mone Hattori.

The first “Poznañ” participant of the morning session was Anna Malesza joined 
by pianist Marcin Sikorski.

OFF TO A GOOD START
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Beethoven was classical, but still soft and

somewhat withdrawn, Wieniawski’s

Polonaise in D Major flowed with verve and

genuine Polish vigour. Szymanowski’s The
Fountain of Arethusa virtually glistened,

featuring contrasting fluency. Marcin

Sikorski’s accompaniment complemented

the violinist perfectly.

Disappointing though was the perfor-

mance of another Pole, Maciej Burdzy. This

mature violinist who can already boast im-

pressive international experience seemed to

be struggling as if condemned to strenuous

labour in a besieged fortress. And it would

suffice to add just a hint of freedom, pana-

che or romanticism of here and there…

I must admit that Alexis Roussine,

a French violinist with strong Russian con-

nections, managed to arouse my interest

with his youthful rendition and French-like

interpretations. His main problem is quite

frequent deviations from the “originals” in

individual pieces. 

Only these few initial remarks herald

a good many of surprises that we are definitely

in for. Both pleasant and unpleasant,

I presume. �

The first “Poznañ” participant of the mor-

ning session was Anna Malesza joined by pianist

Marcin Sikorski. Her rendition of Ernst’s Varia-
tions on "The Last Rose of Summer" was marked

by a beautiful, deep sound, lavishly wide cantilena

and unrestrained stage presence. The Fountain
of Arethusa by Szymanowski was as expected:

poetic, picturesque, somewhat veiled. 

Malesza was succeeded on stage by another

Pole, Maciej Burdzy, who we may remember

from the previous edition of the Wieniawski

Competition. In my opinion he was most success-

ful in his stylish interpretation of movement 1 of

Beethoven’s Sonata No. 7 in C Minor Op. 30.

Other compositions were rendered correctly, but

intonation was often uneven. 

The morning session was concluded by Ale-

xis Roussine from France. He seems to have the

makings of a good violinist and his stage presen-

ce is splendid. Yet his Beethoven (mov. 1 of Sona-
ta in D Major Op. 12) was needlessly rushed, and

the Capriccio (La Velocité) and Ysaye (Sonata
No. 3 in D Minor Op. 27 „Ballade”) very much

off-key. To a certain extent his performance

was saved by the patron of the Competition:

Wieniawski’s Variations on an Original Theme
Op. 16, or at least its fragments, sounded quite

interesting. 

PS. Why are the pianists allowed to keep

the lid open? �

nr 2  poniedzia³ek, 10 paŸdziernika 2016

13Reviews

T
he first day of the competition

auditions is over. We heard ten

participants, but only three of them

demonstrated a level that allows us to

open a proper discussion. The morning

session has been reviewed in the present

issue by Teresa Doro¿a³a-Brodniewicz and

Andrzej Chylewski, so I will focus on the

second session. 

It was commenced by the nineteen-

year-old Gregoire Girard from France. Well,

it was probably the most monotone recital

I have ever heard. His playing seemed to be

passing by me, not even trying to gently

pull my ear. Complete indifference. It is

quite strange, because even when we face

a bad performance, we are able to react

somehow. And here? Nothing. I felt exactly

like Gombrowicz talking to Cieciszowski,

one of the minor characters of Trans-
Atlantic: “I’m am not so mad as to have any

views These Days or not to have them. Get

ye anon to the Legation or do not get ye

there and report your presence there or do

not report. Do whatever you opine or do

not opine”. Let me paraphrase that: listen

to me or do not listen to me, enjoy it or do

not enjoy it! I actually do not know how to

go about it as it is the first time I have had

such an experience. 

Girard was succeeded on the stage by

the youngest participant, the sixteen-year-

old  Xingzhou Rong from China. It was with

real astonishment that I received his

performance. He is a very young violinist

who will need to put enormous work in his

further development, but I can still see

some potential. Unfortunately, the

competition is not about potential, it is

about skills and understanding music. It is

impossible not to mention the fact that he

kept playing off-key, with careless, shallow

and wrong articulation. I realize that the

younger you are, the more mature you

want to be seen. Well, aggressive dynamics

and articulation, unfounded contrasts, and

intentionally dull sound – it is not maturity,

it is just pretending.

Not everything was bad though.

A genuine highlight of the day was the

appearance of Amelia Maszoñska, student

of Professor Bartosz Bry³a. I am absolutely

convinced, and sure that my intuition will

not fail, that she is a real revelation of the

15th Wieniawski Competition. While her

whole performance was the best of the day,

it was her rendition of Wieniawski’s Fantasy
on Themes from Ch. Gounod’s Opera
“Faust” that was virtually embedded in my

memory. Maszoñska’s Wieniawski was not

yet another Wieniawski. It was her
Wieniawski, deeply personal and highly

sublime. It was a lyrical surf of her abundant

and vivid imagination. Not to mention her

impeccable technique!

It is only a shame that Zufina

Bekmoldinova got her fingers burnt on

Wieniawski’s Scherzo-Tarantella, because

her appearance ranked among the three

best performances of today. �

MASZOÑSKA DID 
A FIRST-CLASS JOB!
ADAM OLAF GIBOWSKI ,,

Amelia Maszoñska, student of Professor Bartosz Bry³a.
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Do you like competitions, Professor?

Frankly speaking, I’m not particularly fond of

them. But I guess it’s one of very few paths to

a career. Managers may also be helpful but I’m

afraid there’s no escaping from competitions. 

As solo violinist you have won numerous

competitions.

Every Polish violinist has dreams of participating

in the Wieniawski Competition. It was also my

dream and it came true in 1981 when I found my-

self one of its prize-winners. It wasn’t easy, but al-

though I was born in Wroc³aw, I was treated as

a Poznañ citizen, because I studied under

Professor Jadwiga Kaliszewska. Practically all

students who lived in my hall would come to

my auditions. The atmosphere was very

friendly, but what made me a little tense was

my fellow students’ “reports” of other candi-

dates’ performances. When you are a com-

petitor, you don’t want to know it. Only after

I’d played the concertos in the third round,

could I relax and listen to the rivals. Especial-

ly as my name starts with B, and at that time

there was no drawing, so we would perform

in the alphabetical order, from A to Z.   

Two personalities that I recall from

that event are Henryk Szeryng, who

opened the competition, and the winner,

Keyko Urushihara. The 18-year-old Japanese

looked like a young girl but played brilliantly

from the first round. 

You have also repeatedly served as competi-

tion juror. 

Many competitions have left lovely memories,

but for understandable reasons of prestige I par-

ticularly cherish those of the previous, 14th edi-

tion of the Wieniawski Competition. Above all, it’s

because of its atmosphere and level. There were

no obvious… failures, though they may always

happen. Everybody played very well and we en-

joyed the auditions with no anxiety.   

Is there anything that both sides of the com-

petition have in common, would you say? 

Yes, of course, as unlike most of my fellow

jurors I am the one who has already been

on the other side of the Wieniawski Com-

petition. And each competition boasts its

own specific atmosphere. Besides, I am

Polish, and during this competition Poles

have always been under certain pressure

or fire, so to say. 

In one of your interviews you have said that

such a competition requires concentration of

both sides. 

That’s right! It’s obvious with candidates. But if

we, the jurors, happen to “have a snooze”,

especially when we repeatedly hear the same

piece or very similar interpretations, it may

have serious consequences both in the begin-

ning when we decide about admission to the

next round, and in the final round when we

grant the prizes. 

Your successes as chamber musician, only to

mention those with the Chopin Trio, seem to

contradict the typically Polish persistent

aversion to chamber music. Why is that so? 

When we founded the Chopin Trio, we were ty-

pical soloists with competition awards, recor-

dings and CDs… I didn’t boast such experience as

pianist Bogus³aw Nowicki or cellist Pawe³ Frej-

dlich. But I soon learnt to listen to them, harmo-

nize, and marvel at the beauty of chamber mu-

sic. And although sometimes we were a far cry

from a compromise, music would eventually win

and its spirit would dictate interpretations whe-

re words were no longer necessary. Once at

a concert in Hanover, when Bogus³aw got car-

ried away with the music (the piano was exqu-

isite), I became so engrossed in it that I almost

forgot to play my part in the trio. 

You also work as a teacher. What is so fasci-

nating about teaching? 

Being in contact with young people! I teach ni-

neteen students in Poznañ and six in Wro-

c³aw. I wouldn’t have to teach so many, but

I simply enjoy working with young people.

I sometimes laugh that I remember all their

names, but not always the repertoire.

Professor, I know that you are a realist. And I

don’t mean being realistic… 

I’m a realist because I’m a keen supporter of Real

Madrid. I know why you know it, because we hap-

pen to play indoor soccer together, like my other

fellow musicians. We argue a lot, because you are a

big fan of FC Barcelona. But I also support Athletic

Bilbao, maybe because my sister lives in Bilbao with

her family, Everton for no reason, our Lech Poznañ,

and the local team Szturm Junikowo.

Franciszek Smuda, our famous football co-

ach, claimed that a good football player is re-

cognizable by the way he walks up the stairs.

How do you recognize a good violinist?

By the way they tune their instruments. They

don’t even have to play, it’s enough to listen to

how they tune their instruments on the stage. 

What does Bartosz Bry³a, violinist, juror and

teacher, expect of the 15th edition? 

My dream is to see a high competition level. As

President of the Henryk Wieniawski Music So-

ciety in Poznañ, organizer of the competition,

I am well aware that a team of wonderful pe-

ople headed by Director Andrzej Wituski, have

spared no effort so that everything is in per-

fect harmony. Like in music. �

I recognize good violinists by the way
they tune their instruments
Andrzej Chylewski talks to Professor Bartosz Bry³a.

EVERY POLISH 
VIOLINIST HAS 

DREAMS 
OF PARTICIPATING

IN THE WIENIAWSKI
COMPETITION





PRZES£UCHANIA. DZISIAJ GRAJ¥:

Richard Lin
Tajwan/USA
ur. 6.07.1991
Pianistka: Hanna Holeksa
Program
L. van Beethoven: V Sonata na
skrzypce i fortepian F-dur op. 24
H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10 
„Alla Saltarella”
H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4
N. Milstein: Paganiniana
K. Szymanowski: Romans D-dur op. 23

Marie Begin
Kanada
ur. 8.12.1991
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: VII Sonata na
skrzypce i fortepian c-moll op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10 
„La Cadenza”
H. Wieniawski: Wariacje na temat
w³asny op. 15
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy 
z cyklu Mity op. 30

Hadar Rimon
Izrael
ur. 21.01.1986
Pianistka: Natasha Tadson
Program
L. van Beethoven: III Sonata na
skrzypce i fortepian Es-dur op. 12
H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10 
„La Cadenza”
H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy
z cyklu Mity op. 30

Alexander Kuznetsov
Rosja/Szwajcaria
ur. 31.05.1990
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: I Sonata na
skrzypce i fortepian D-dur op. 12
H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10 
„La Cadenza”
H. Wieniawski: Wariacje na temat
w³asny op. 15
E. Ysaye: III Sonata d-moll na skrzypce
solo op. 27 „Ballada”
K. Szymanowski: Narcyz z cyklu 
Mity op. 30

Vasyl Zatsikha
Ukraina
ur. 11.02.1991
Pianista: Francois Killian
Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na
skrzypce i fortepian G-dur op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10
„Alla Saltarella”
H. Wieniawski: Wariacje na temat
w³asny op. 15
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy
z cyklu Mity op. 30

Arsenis Selalmazidis
Grecja/Rosja
ur. 19.06.1990
Pianistka: Hanna Holeksa
Program
L. van Beethoven: III Sonata na
skrzypce i fortepian Es-dur op. 12
H. Wieniawski: Kaprys nr 6 op. 10
„Prelude”
H. Wieniawski: Wariacje na temat
w³asny op. 15
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy
z cyklu Mity op. 30

Shiori Terauchi
Japonia
ur. 28.02.1990
Pianistka: Irina Vinogradova
Program
L. van Beethoven: IX Sonata na
skrzypce i fortepian A-dur op. 47
H. Wieniawski: Kaprys nr 9 op. 10
„Les Arpeges”
H. Wieniawski: Wariacje na temat
w³asny op. 15
H. W. Ernst: Grand Caprice na temat
pieœni F. Schuberta „Der Erlkönig” op. 26
K. Szymanowski: Romans D-dur op. 23

Celina Kotz
Polska
ur. 17.05.1994
Pianista: Marcin Sikorski
Program
L. van Beethoven: VII Sonata na
skrzypce i fortepian c-moll op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10
„Alla Saltarella”
H. Wieniawski: Fantazja na tematy 
z opery „Faust” Ch. Gounoda op. 20
K. Penderecki: La Follia
K. Szymanowski: Driady i Pan z cyklu
Mity op. 30

Rustem Monasypov
Rosja
ur. 28.04.1990
Pianistka: Hanna Holeksa
Program
L. van Beethoven: VII Sonata na
skrzypce i fortepian c-moll op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 7op. 10 
„La Cadenza”
H. Wieniawski: Polonez D-dur op. 4
E. Ysaye: VI Sonata na skrzypce solo
E-dur op. 27
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy
z cyklu Mity op. 30

Stepan Lavrov
Rosja
ur.18.05.1987
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: VIII Sonata na
skrzypce i fortepian G-dur op. 30
H. Wieniawski: Kaprys nr 5 op. 10 
„Alla Saltarella”
H. Wieniawski: Polonez A-dur op. 21
H. W. Ernst: Wariacje na temat pieœni
„Ostatnia ró¿a lata”
K. Szymanowski: Romans D-dur op. 23

Jung Min Choi
Korea Po³udniowa
ur. 10.05.1994
Pianista: Micha³ Francuz
Program
L. van Beethoven: III Sonata na
skrzypce i fortepian Es-dur op. 12
H. Wieniawski: Kaprys nr 7 op. 10 
„La Cadenza”
H. Wieniawski: Fantazja na tematy 
z opery „Faust” Ch. Gounoda op. 20
E. Ysaye: III Sonata na skrzypce solo 
d-moll op. 27 „Ballada”
K. Szymanowski: Zród³o Aretuzy
z cyklu Mity op. 30

JUTRO GRAJ¥:
1. Ryosuke Suho

Japonia
2. Yuna Toki 

Japonia
3. Veriko Tchumburidze  

Gruzja/Turcja
4. Jan Mazur

Polska
5. Luke Hsu

USA
6. Robert  £aguniak

Polska
7. Eva Rabchewska  

Ukraina
8. Amalia Hall 

Nowa Zelandia
9. Weronika Dziadek 

Polska
10. Maria Kouznetsova 

Francja


