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CIACH GO
SMYKIEM!
KONRAD MIELNIK

K
olejny etap konkursu powoli do-

biega koñca. Ju¿ dziœ poznamy

tych, którzy od jutra graæ bêd¹

Mozarta i Bacha. S³uchaj¹c jednak tego

co grano w etapie drugim, nieoczekiwa-

nie przysz³a mi na myœl postaæ Jerzego

Waldorffa. Ciach go smykiem! – to

przecie¿ tytu³ zbioru najcelniejszych ar-

tyku³ów Pana Jerzego. Czemu jednak

nieoczekiwanie i co to ma do konkursu

w Poznaniu? Smyk teoretycznie mo¿e

mieæ, reszta niekoniecznie. A samo sko-

jarzenie wynika z tego, ¿e Waldorff by³

zawsze sob¹. Niczego nie udawa³. By³

bezkompromisowy i dziêki temu wzbu-

dza³ emocje. Jedni go uwielbiali, podzi-

wiali, inni pewnie nieco mniej. Ot, jak

w ¿yciu. By³ jednak jakiœ. W programie

drugiego etapu znalaz³y siê urokliwe

miniatury Fritza Kreislera. S¹dzê, ¿e to

bardzo dobra decyzja, choæ oczywiœcie

niektórzy maj¹ co do tego w¹tpliwoœci.

Drobiazgi te wymagaj¹ specyficznego po-

dejœcia. To¿ to przecie¿ taki wirtu-

ozowsko-salonowy styl. Wiedeñskie

brzmienie, które niekoniecznie ka¿demu

musi le¿eæ. Nie musi tak¿e le¿eæ nikomu

blues, który jest przecie¿ czêœci¹ granej

w drugim etapie Sonaty Ravela. Nie mu-

sz¹ tak¿e nikomu le¿eæ, o wykonawcach

myœlê oczywiœcie, polonezy, mazurki, wal-

ce etc.  W takiej sytuacji najgorsze jest sile-

nie siê na tzw. stylowoœæ, które jednak

mo¿e prowadziæ wrêcz do kiczowatej

karykatury. Po co? B¹dŸmy sob¹ jak Pan

Jerzy. B¹dŸmy prawdziwi, szczerzy w ar-

tystycznym przekazie. Najprêdzej, najg³ê-

biej potrafi dotrzeæ prostota w najlepszym

oczywiœcie tego s³owa znaczeniu. Mo¿na

tym niejednego przekonaæ.

Zatem – Ciach go smykiem!  Kreisle-

ra oczywiœcie... Ravela zreszt¹ te¿. �

Felieton na dziœ

K
a¿dego dnia najczêœciej na estradzie

pojawia siê siwy pan w  garniturze pod

krawatem. Z pulpitem do nut w d³oni

spokojnym krokiem zmierza na œrodek estrady

albo z niej schodzi. Te¿ z pulpitem. To Wojciech

Kaszewski, od czterdziestu siedmiu lat zaprzy-

jaŸniony z tym, jak sam mówi, „obiektem”,

czyli Aul¹ Uniwersyteck¹. Teraz jest na emery-

turze, ale konkursy lubi, Aulê zna, to i chêtnie

pomaga. I dziwi siê, kiedy mówiê, ¿e wygodniej

by³oby ten pulpit troszkê poprzesuwaæ, za-

miast z nim tak w kó³ko chodziæ. – Telewizja by

nie pozwoli³a – wyjaœnia. – To by³by brud

w obrazie. Jak pulpit nie jest potrzebny ma byæ

tylko fortepian i solista. 

A poza tym pan Wojciech przed ka¿dym

wejœciem musi pójœæ do skrzypka, by ustaliæ na

jakiej wysokoœci ma byæ ten pulpit, ustawiæ k¹t

nachylenia deski pulpitowej i roz³o¿yæ nuty.

Potem oczywiœcie te nuty do r¹k w³asnych

musi skrzypkowi oddaæ. Bywa, ¿e wszystko

jest ustalone, a artysta i tak przesuwa pulpit

w lewo albo w prawo i coœ poprawia. To zrozu-

mia³e, wszystko z tych nerwów.

Ta Aula to ca³e ¿ycie pana Wojciecha, zna

tam ka¿dy k¹t i wie co siê w tych k¹tach dzia-

³o. Ale nie, nie… ¿adnych plotek kto z kim nie

bêdzie. Mo¿e najwy¿ej powiedzieæ, ¿e on i ko-

lega nie przepadaj¹ za muzyk¹ wspó³czesn¹.

Wol¹ tak¹, która sprawia radoœæ, a nie wywo-

³uje agresjê. Jest te¿ œwiêcie przekonany, ¿e

w swojej opinii nie s¹ osamotnieni. Otó¿, w Auli,

która jest du¿ym obiektem i ma mnóstwo zaka-

marków, nigdy nie wykryto ¿adnych gryzoni.

– A wie pani dlaczego? – pyta. – Odstraszy³a je

Poznañska Wiosna Muzyczna. (DJ)

Pan Wojciech od pulpitów
Pan Wojciech tak¿e wpuszcza skrzypków na przes³uchania. Na zdjêciu – z Veriko Tchumburidze.
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Konkurs to rywalizacja uczestników, a mo¿e

tak¿e trochê rywalizacja jurorów?

Nie rywalizujemy ze sob¹. Ka¿de z nas ma

swoje zdanie i staramy siê to szanowaæ. To

bardzo istotne, by cz³onkowie jury ró¿nili siê

miêdzy sob¹ narodowoœci¹, podejœciem do

muzyki, by reprezentowali ró¿ne szko³y gry na

instrumencie, bo to pomaga dokonaæ wspól-

nie w³aœciwego wyboru. Nie zawsze jednak

jest ³atwo.

Wielu m³odych muzyków uczy siê lepiej graæ

poprzez s³uchanie konkursów. Czy konkur-

sowe wykonania bywaj¹ te¿ inspiracj¹ dla

jurorów?

Oczywiœcie! Myœlê, ¿e jedn¹ z najwspanial-

szych rzeczy w byciu jurorem jest mo¿liwoœæ

s³uchania tych m³odych talentów i uczenia siê

od nich. Jeœli jesteœ muzykiem z zamkniêtym

umys³em, to tak naprawdê koniec twojej ka-

riery. To bardzo wa¿ne, by zawsze chcieæ siê

uczyæ, nawet ze z³ych wykonañ. To wa¿ne

tak¿e dla uczestników konkursu. Jednym

z najistotniejszych powodów, dla których

bior¹ udzia³ w konkursie, powinno byæ nie

tylko rozwijanie swojej kariery, ale s³uchanie

siebie nawzajem.

Bardziej ceni Pan wykonania zaskakuj¹ce

i ekscentryczne czy wzorcowo poprawne?

Na konkursach takich jak ten wszyscy uczestnicy

graj¹ na bardzo wysokim poziomie technicznym.

Dziêki temu mo¿emy skupiæ siê na szukaniu ich

charakteru i odczytaæ to, co chc¹ swoim wykona-

niem nam przekazaæ. Nie skupiam siê na szcze-

gó³ach technicznych, tylko czekam a¿ nagle ktoœ

przykuje moj¹ uwagê. To jest bardzo wa¿ne, bo

nawet jeœli nie zgadzam siê z jego interpretacj¹, to

doceniam, ¿e mnie zainteresowa³. Gdy wszystko

jest tylko i wy³¹cznie idealne, to w ¿aden sposób

mnie nie porusza. Razem z kole¿ankami i kolega-

mi szukamy prawdziwego artysty, a nie tylko do-

skona³ego skrzypka.

Czy w konkursowym repertuarze pojawi³ siê

utwór dla Pana szczególny?

Repertuar wiolinistyczny nie jest a¿ tak bo-

gaty jak chocia¿by fortepianowy, ale mimo

to mo¿na czasem us³yszeæ coœ zaskakuj¹-

cego. Wielk¹ przyjemnoœci¹ by³y dla mnie

kaprysy Wieniawskiego, które nie s¹ zbyt

popularne.

Czy konkursy muzyczne zmieni³y siê od czasu,

gdy Pan w nich startowa³?

Oczywiœcie. To, co zmieni³o siê najbardziej to

poziom techniczny uczestników. Kiedy ja star-

towa³em w konkursach by³a dos³ownie garst-

ka osób, które potrafi³y zagraæ kaprysy Paga-

niniego wprost cudownie, ale nawet dla nich

by³y sporym wyzwaniem. Dziœ jest zupe³nie

inaczej. Z drugiej strony, jeœli chodzi o szukanie

wyj¹tkowej osobowoœci to nie zmieni³o siê

zbyt wiele. Wci¹¿ znalezienie prawdziwego ta-

lentu nie jest ³atwe. 

Jak wspomina Pan konkursy, w których bra³

udzia³? Chcia³by Pan do tego wróciæ?

Nie s¹dzê. Nigdy nie lubi³em graæ na konkur-

sach, bo nie lubi³em du¿o æwiczyæ. Przygoto-

wanie do konkursu to d³uga i zaplanowana

praca, a ja zaczyna³em na dwa miesi¹ce przed.

Zawsze mia³em wra¿enie, ¿e nie jestem dobrze

przygotowany i ¿e zrobi³em tylko konieczne

minimum.

Co w czasie konkursu jest najprzyjemniejsze?

Kiedy odkrywam prawdziw¹ osobowoœæ,

prawdziwego muzyka, który bez zbêdnych

zabiegów potrafi dotrzeæ do mojego serca. �

Rozmawia³: 

WOJCIECH BRUDZYÑSKI

Rozmowa

Szukamy prawdziwego artysty,
a nie tylko doskona³ego skrzypka
Rozmowa z Dong-Suk Kangiem, profesorem z Yonsei University w Seulu oraz dyrektorem 
artystycznym MusicAlp Festival we Francji i Seoul Spring Festival w Korei Po³udniowej.

GDY WSZYSTKO JEST 
TYLKO I WY£¥CZNIE 
IDEALNE, TO 
W ¯ADEN SPOSÓB 
MNIE NIE PORUSZA
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arek Dy¿ewski, ceniony publicysta, muzyk,

historyk sztuki i erudyta, w swoich omówie-

niach wystêpów najlepszych uczestników ko-

lejnych Konkursów Chopinowskich u¿ywa³ niekiedy

okreœlenia „rewelacyjny”, przypominaj¹c nam wszyst-

kim, jakie jest pierwotne znaczenie tego terminu. Revelo,

revelare z ³aciñskiego oznacza tyle co ods³oniæ, odkryæ.

Szukam zatem na Konkursie Wieniawskiego takich oso-

bowoœci, które na nowo pozwol¹ odkryæ muzykê dobrze

znan¹, ods³aniaj¹c piêkno ukryte w niej g³êbiej. I, na

szczêœcie, znajdujê takich skrzypków. 

Ryosuke Suho, 22-letni reprezentant Japonii,

zachwyci³ mnie ju¿ w pierwszym etapie m.in.

œpiewnoœci¹ Romansu op. 23 Szymanowskiego czy

muzykalnoœci¹ karko³omnie trudnych Wariacji na

temat pieœni „Ostatnia ró¿a lata” Ernsta. Z niecier-

pliwoœci¹ czeka³am na jego wystêp w II etapie i… nie

zawiód³ oczekiwañ, co wiêcej, upewni³, ¿e w moim

prywatnym rankingu plasuje siê naprawdê wysoko.

W jego wykonaniu us³yszeliœmy Legendê op. 17

Wieniawskiego w interpretacji pewnej, ale równie¿

stosownie zamyœlonej i lirycznej. Syncopation Kreisle-

ra Ryosuke Suho zagra³ z niezwyk³¹ gracj¹ i finezj¹, ale

te¿ zadziornie, znakomicie realizuj¹c accelerando, któ-

re uwypukli³o lekkoœæ i ¿artobliwoœæ wielu fraz. Jednak

najbardziej poruszy³o mnie wykonanie I Sonaty

Francka. Japoñczyk kolejne czêœci malowa³ jak wiel-

U
mieszczenie kompozycji Fritza Kreislera

w programie tegorocznego Konkursu Wie-

niawskiego budzi wœród s³uchaczy du¿e

emocje i gor¹ce dyskusje. Przeciwnicy mówi¹, ¿e

w takim powa¿nym turnieju skrzypcowym „nie go-

dzi siê” prezentowaæ dosyæ p³askich muzycznie

b³ahostek rodem z wiedeñskiego Grünzingu, tym

bardziej obok takich pere³ literatury skrzypcowej,

jak sonaty m.in. Brahmsa, Francka czy Ravela. Z ko-

lei zwolennicy owych miniaturek zwracaj¹ uwagê

na ich wirtuozeriê i wymagania techniczne, pogod-

ny charakter, taneczny puls i zwartoœæ (czas do

4 minut). Osobiœcie nie zachwycam siê tego rodza-

ju dzie³kami, jednak rozumiem intencje Maxima

Vengerova, który – zrywaj¹c ze sztywnymi schema-

tami konkursowymi – wprowadzi³ do repertuaru

utwory wymagaj¹ce od m³odych skrzypków odro-

biny humoru, dystansu, lekkoœci, zabawy muzyk¹.

Graj¹cy w II etapie, spoœród licznych utworów

Kreislera wybrali w sumie 11 pozycji, na czele

z najbardziej popularnymi tytu³ami, czyli Liebesleid

i Kaprysem wiedeñskim. 

Shiori Terauchi z Japonii zagra³a Sicilienne

i Rigaudon. To zestawienie dwóch tañców, przy

czym Rigaudon jest wariantowym opracowaniem

materia³u tematycznego Sicilienne. Skrzypaczka

kaskadowe biegniki zagra³a niezbyt precyzyjnie, nie

potrafi¹c wydobyæ potrzebnej tu lekkoœci i finezji.

B£YSKOTKI OBOK PERE£

MA£GORZATA PAW£OWSKA

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Ryosuke Suho, 22-letni reprezentant Japonii.

W wykonaniu Celiny Kotz muzyka Kreislera objawi³a siê w Ma³ym wiedeñskim marszu.

REVELO, REVELARE  (£AC.) –
ODS£ONIÆ, ODKRYÆ
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N
a tym polega piêkno poznañskich

zmagañ. Choæ nie zapominam, ¿e

to turniej i prêdzej czy póŸniej ju-

rorski werdykt ponownie zredukuje liczbê

wystêpuj¹cych. 

Gdybym mia³ typowaæ zwyciêzcê po-

po³udniowej sesji jednog³oœnie wybra³bym

Amerykanina Luke’a Hsu. 26-letni artysta,

urodzony w Szanghaju, jest ju¿ dojrza³ym

muzykiem. Od pierwszych nut czuæ, ¿e po-

trafi wiele. Dobry kameralista, œwietnie

wspó³pracuj¹cy z pianistk¹, wyczulony na

barwê instrumentu, do bólu logiczny.

W II Sonacie d-moll Roberta Schumanna

sta³ siê prawdziwym przewodnikiem: pro-

wadzi³ mnie za rêkê, wskazywa³ momenty

wa¿ne, dawa³ poczucie bezpieczeñstwa.

Trzeci¹ czêœæ, wariacje, wyprowadzi³ od

piêknego pizzicata; w czwartej – w zalewie

figuracji – potrafi³ czytelnie wskazaæ myœli

przewodnie. Legenda Wieniawskiego sta³a

siê prawdziwie demoniczn¹ opowieœci¹:

wci¹gaj¹c¹, prze¿yt¹, trochê nawet strasz-

n¹… M¹dry ch³opak. I gdy myœla³em ju¿, ¿e

mam do czynienia ze skrzypcowym inte-

lektualist¹, Chiñskim tamburynem Fritza

Kreislera wywróci³ mój œwiat do góry nogami.

Ot, ¿artowniœ, jajcarz. Pojecha³ po ca³oœci:

dowcipnie, z przytupem i przymru¿eniem oka.

Bardzo muzykaln¹ skrzypaczk¹ jest

Ukrainka Eva Rabchevska. Jej wykonanie

Sonaty A-dur D. 574 Franza Schuberta by-

³o delikatne, perliste, wrêcz koronkowe.

Mia³o w sobie wiele subtelnoœci i wdziêku.

Medytacja Czajkowskiego pokaza³a, ¿e ar-

tystka dysponuje piêkn¹, szerok¹, ale nie-

przes³odzon¹ kantylen¹. Kaprys wiedeñski

zagra³a zaœ… po cygañsku. Podoba³ mi siê. 

Na przeciwnym biegunie ustawiam

Veriko Tchumburidze, reprezentuj¹c¹ Gru-

zjê i Turcjê. Doceniam jej technikê i erudy-

cjê, ale zupe³nie „nie kupujê” brzmienia.

Tchumburidze gra potê¿nym, miêsistym

dŸwiêkiem, który w Sonacie A-dur Césara

Francka zamienia³ siê chwilami, zw³aszcza

w finale, w karykaturê. Zbyt du¿o odnala-

z³em w jej grze si³y, za ma³o zaœ subtelnoœci

(a do nich Franck wydaje siê wrêcz idealny).

I wreszcie nasz cz³owiek, Robert £agu-

niak – „rodzynek”, jedyny mê¿czyzna

w zdominowanej przez panie polskiej re-

prezentacji w II etapie. Gra³ z kontuzj¹ rêki,

walczy³ z bólem, ale godnie dotar³ do koñca,

wykonuj¹c sw¹ ulubion¹ Sonatê Francka.

Mimo uchybieñ intonacyjnych i niepewno-

œci pokaza³ du¿¹ kulturê i skupienie. Nie

wszystko mu wysz³o, to prawda, ale w kon-

kursie bierze siê udzia³ tak¿e po to, by na

bie¿¹co weryfikowaæ b³êdy. Legendê za-

gra³ po raz pierwszy publicznie (wykonuje

j¹ ledwie od miesi¹ca), ale zupe³nie nie by³o

tego s³ychaæ. No i wyst¹pi³ na Konkursie

Wieniawskiego w dniu swych 19. urodzin!

Marzenia siê spe³niaj¹. �

ki piêkny pejza¿ – pierwsza czêœæ pokaza³a

kunszt ró¿nicowania odcieni dynamicznych

z subtelnym piano, liryzm, ale te¿ perfekcyjne

realizowanie wewnêtrznych kulminacji. Dra-

matyczna w swej motorycznoœci czêœæ druga

by³a sta³¹ wymian¹ energii pomiêdzy pianistk¹

Hann¹ Holeks¹ a solist¹, który gra³ piêknym

pe³nym dŸwiêkiem, celowo – i s³usznie – nie-

u³agodzonym. Czêœæ kolejna – urzekaj¹ca

œpiewna, ³agodna, chcia³oby siê rzec – kobieca

do granic; fina³ – zdecydowany, szlachetny, ale

te¿ prezentuj¹cy rekapitulacje tematów

w jeszcze innych ods³onach! 

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ wczorajsze in-

terpretacje Celiny Kotz, która – moim zdaniem –

zagra³a najpiêkniejsz¹ do tej pory Legendê op. 17

patrona konkursu. Miêkka, ciemna barwa

skrzypiec, jeszcze celowo przyt³umiana, two-

rzy³a nastrój intymnoœci, a nieprzeciêtna wspó³-

praca z pianist¹ Marcinem Sikorskim pozwala³a

na podziwianie wymiennoœci motywów, która

w tym utworze ma niema³e znaczenie.

Revelo, revelare – ods³oniæ, odkryæ – wczo-

raj poszerzone zosta³o o kolejn¹ konotacjê ter-

minu. Rewelacja w koñcu to „coœ niezwyk³ego,

nowego i bardzo interesuj¹cego”. Myœlê, ¿e

o tych dwojgu m³odych artystach z przekona-

niem mo¿emy mówiæ, ¿e kreowane przez nich

interpretacje s¹ doprawdy rewelacyjne. �

W wykonaniu Celiny Kotz muzyka Kreislera

objawi³a siê w Ma³ym wiedeñskim marszu,

który nieodmiennie kojarzy mi siê z cyrkow¹

gal¹. Okaza³o siê, ¿e œwiecide³ka – pod

palcami Polki, z wydatn¹ pomoc¹ Marcina

Sikorskiego – mog¹ przemieniæ siê w szla-

chetne kamienie.

Kolejna propozycja muzyki Kreislera to

La Gitana, wype³niona zawadiack¹ melodyk¹

i rytmik¹ cygañskiego tañca. Graj¹ca tê mi-

niaturê Jung Min Choi z Korei Po³udniowej

nie odnalaz³a w sobie potrzebnego ognia i po

prostu odrobi³a zadan¹ lekcjê. 

Interpretacjê Kreislerowskiego Synco-

pation przez Japoñczyka Ryosuke Suho, za-

dziorn¹, mocn¹ brzmieniowo, ale te¿ pe³n¹

polotu, odebra³am jako puszczenie oka do

s³uchaczy, a wiêc – w przypadku tego rodza-

ju muzyki – tak jak trzeba.

Yuma Toki, reprezentuj¹ca Japoniê,

w sesji przedpo³udniowej w sposób b³ysko-

tliwy przedstawi³a nieco powa¿niejsz¹ od-

mianê poetyki Kreislera wybieraj¹c Wariacje

na temat Corellego. Barokowy temacik jest

tu oplatany bogatym arsena³em techniki

staccato na miarê kaprysów Paganiniego czy

Wieniawskiego.

A per³y? S³uchaliœmy sonatowych arcy-

dzie³ Brahmsa, Francka, Ravela i Schumanna.

Ale to temat na inne opowiadanie. �

KA¯DY GRA INACZEJ 
JACEK HAWRYLUK, POLSKIE RADIO    ,,

Amerykanin Luke Hsu i Hanna Holeksa.
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Jascha Haifetz (1901-1987) urodzony

w Wilnie, ju¿ w wieku trzech lat mia³ skrzypce

w rêkach. W wieku lat piêciu, w Kownie wykona³

koncert Mendelssohna, dwa lata póŸniej by³ ju¿

u Leopolda Auera w Konserwatorium w Sankt

Petersburgu. To najm³odszy uczeñ przyjêty do tej

presti¿owej szko³y. Auer znowu musia³ wyst¹piæ

o zgodê na jego pobyt w stolicy carskiego impe-

rium, bo ¯ydom nie wolno by³o siê tam osiedlaæ,

a dyrektor konserwatorium Aleksander

G³azunow przyj¹³ do swojej klasy tak¿e ojca

Heifetza, aby ten móg³ byæ ze swoim dzieckiem. 

W 1917 roku Heifetzowie ca³¹ rodzin¹ uciekli

z Rosji. Przez Syberiê, Chiny, Japoniê i Pacyfik

przedostali siê do Stanów Zjednoczonych, gdzie

m³ody skrzypek ju¿ po pierwszym wystêpie ode-

s³a³ do drugiego rzêdu wszystkich wspania³ych,

wybitnych, najwybitniejszych kolegów. Ci

potwierdzili, ¿e to Jascha Heifetz by³ najwy-

bitniejszy i mianuj¹ go „Cesarzem”. Isaak

Stern (1920-1991) wyrazi³ to jednoznacznie:

– Tylko trzej ludzie licz¹ siê w historii skrzypiec:

Paganini, Ysaye i Heifetz. 

Zaœ Ojstrach powiedzia³, ¿e „owszem, istnie-

j¹ skrzypkowie, ale oprócz tego istnieje Heifetz”.

Gra³ perfekcyjnie, doskonale, z precyzyjn¹ intona-

cj¹ i… bez jednego uœmiechu. Zawsze skupiony

i powa¿ny, wpatrzony w jeden punkt. Tego nie

móg³ wytrzymaæ George Bernard Shaw. Po kon-

cercie w Londynie napisa³ do artysty: „Jeœli pan,

graj¹c z tak¹ nadludzk¹ perfekcj¹, sprowoku-

je zazdroœæ Boga, to umrze pan m³odo. Ja pa-

na pokornie b³agam, aby ka¿dego wieczoru

zamiast pacierza zagra³ pan choæ jedn¹ nutê fa³-

szywie. Tylko jedn¹. ¯adna istota œmiertelna nie

mo¿e graæ tak doskonale”.

Pewien wielbiciel gratulowa³ mu kiedyœ

wspaniale brzmi¹cych skrzypiec Guarneriusa, na

co Heifetz przy³o¿y³ instrument do ucha i powie-

dzia³: „Nie s³yszê ¿eby gra³”. 

Po wojnie wspólnie z Arturem Rubin-

steinem (1887-1982) i wiolonczelist¹ Gregorem

Piatigorskim (1903-1976), równie¿ emigrantem

z Rosji, za³o¿yli s³ynne The Million Dollar Trio.

W 1972 roku osiedli³ siê w Kalifornii

i prywatnie dawa³ lekcje kilkorgu artystom.

Ostatnie lata spêdzi³ w samotnoœci spotyka-

j¹c siê tylko z rodzin¹ (dwukrotnie ¿onaty,

mia³ troje dzieci) i najbli¿szymi przyjació³mi.

Zmar³ w Los Angeles w wieku osiemdziesiê-

ciu szeœciu lat. Od czasów Paganiniego nie

by³o artysty, który tak zrewolucjonizowa³by

grê na skrzypcach, ustanowi³ i wyœrubowa³

kryteria perfekcji i czystoœci dŸwiêku. �

C
ó¿ to siê dzia³o, kiedy w paŸdzierniku 1917

roku w nowojorskiej Carnegie Hall mia³

wyst¹piæ szesnastoletni, dopiero co

przyby³y z Rosji, emigrant Jascha Heifetz. Stawili

siê wszyscy skrzypkowie dzia³aj¹cy w promieniu

dwustu mil, by us³yszeæ to cudowne dziecko.

Wieœci o jego talencie ju¿ dawno przedosta³y siê

z Europy do Ameryki – o tym, ¿e w Odessie

wyst¹pi³ przed dwudziestopiêciotysiêczn¹

publicznoœci¹ i kordon policji musia³ go

ochraniaæ, ¿e w Berlinie na jego koncert

przyjechali niemal¿e wszyscy niemieccy skrzyp-

kowie, a Fritz Kreisler zwróci³ siê do swoich

znakomitych kolegów: – Panowie, myœlê ¿e

nie pozostaje nic innego, jak wzi¹æ nasze

skrzypce i roztrzaskaæ je o kolana.

Recital w Carnegie Hall (zagra³ wtedy z to-

warzyszeniem fortepianu II Koncert H. Wieniaw-

skiego), przyjêto entuzjastycznie, choæ pewnie

i z niepokojem. Mischa Elman mia³ podobno po-

wiedzieæ do pianisty Leopolda Godowskiego:

– Och, ale tu dziœ gor¹co. 

– Owszem, ale nie pianistom – zauwa¿y³

Leopold Godowski. 

POCZET SKRZYPKÓW WED£UG DOROTY JUSZCZYK

Najwiêksi, najwybitniejsi, najlepsi (4)
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T
rudno by³o wyobraziæ sobie

Konkursy Wieniawskiego bez

obecnoœci Profesor Jadwigi Ka-

liszewskiej. Trudno tak¿e prze-

ceniæ Jej wp³yw nie tylko na historiê kon-

kursu, ale tak¿e na jakoœæ i poziom wioli-

nistyki w Polsce. By³a niekwestionowa-

nym autorytetem i guru pedagogiki,

a przy tym piêknym cz³owiekiem. Swo-

ich uczniów traktowa³a jak rodzinê, by³a

przez nich z wzajemnoœci¹ kochana.

Bezkompromisowoœæ s¹dów ³¹czy³a

z klas¹, elegancj¹, skromnoœci¹ i charak-

terystycznym dowcipem. 

Urodzona w Warszawie, kszta³ci³a siê

w Krakowie (u prof. Eugenii Umiñskiej),

¿ycie zwi¹za³a z Poznaniem. Jej blisko sie-

demdziesiêciu uczniów zdoby³o oko³o

dwustu nagród na krajowych i miêdzyna-

rodowych konkursach skrzypcowych.

Wœród nich s¹ tak znakomici artyœci jak

m.in.: Marcin Baranowski, Bartosz Bry³a,

Jakub Haufa, Piotr Milewski, Jaros³aw Nad-

rzycki, Bart³omiej Nizio³. Z Jej inicjatywy

odbywaj¹ siê w Poznaniu ogólnopolskie

konkursy smyczkowe (skrzypcowe, alto-

wiolistyczne, wiolonczelowe i kontrabaso-

we), da³a tak¿e impuls do powstania tzw.

„Poznañskiej Szko³y Talentów”. Otrzyma-

³a tytu³ doktora honoris causa Akademii

Muzycznej w Poznaniu, w której przez

wiele lat pracowa³a. Z Konkursem Wie-

niawskiego wydaje siê, ¿e zwi¹zana by³a

„od zawsze”: w 1962 zdoby³a wyró¿nienie,

w gronie jurorów zasiada³a siedmiokrotnie

(1972, 1977, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001). 

15 paŸdziernika, piêæ lat temu Andrzej

Wituski (dyrektor konkursu) i Maxim Ven-

gerov (przewodnicz¹cy jury) tu¿ przed

rozpoczêciem sesji popo³udniowej wrêcza-

li solenizantce kwiaty - niepisan¹ tradycj¹

sta³o siê bowiem to, ¿e co piêæ lat Pani

Profesor obchodzi³a imieniny podczas

Konkursów Wieniawskiego. Wierzê, ¿e

dziœ – wspólnie spaceruj¹c z profesor

Umiñsk¹, profesorem Jahnke i Henry-

kiem Wieniawskim – z dum¹ patrzy na

swoje dzie³o: ukszta³towanych przez

siebie artystów, wspania³ych wirtuozów,

charyzmatycznych pedagogów i ich ab-

solwentów – piêknych ludzi, w których

odbija siê Jej blask. 

Profesor Jadwiga Kaliszewska zmar³a

w Poznaniu 18 marca 2012 roku. (AB)

Zamiast kwiatów 
na Jadwigi…

PPRROOFFEESSOORR  JJAADDWWIIGGAA

KKAALLIISSZZEEWWSSKKAA

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM

Sabałowe gęśle
W lesie szumiało, zanim je ścięto. 

W bólu wygięto, struną napięto. 

W drzewne skrzypcowe ciało życie

dźwiękowe wklęto.

Na ręce dziecko jaworowe wzięto. 

Płakało.

/Jalu Kurek/

Wspomnienie

6. Miêdzynarodowy Konkurs 
Lutniczy im. H. Wieniawskiego (1981).

Jadwiga Kaliszewska ze swoim uczniem
Piotrem Milewskim, laureatem II nagrody 
w VII Konkursie Wieniawskiego (29.11.1977).
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WIENIAWSKI ZZA KULIS
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w konkursie goœci po raz pierwszy. – Æwicz¹

w pokojach, albo w specjalnej sali, nawet w no-

cy – mówi Marta Miko³ajczak dy¿uruj¹ca w re-

cepcji, jednak mieszkañcy hotelu niezwi¹zani

z konkursem nie narzekaj¹. – S¹ nawet zacie-

kawieni i pytaj¹ sk¹d tu tylu skoœnookich goœci.

A ci skoœnoocy goœcie s¹ tak grzeczni, uprzejmi,

wiecznie siê k³aniaj¹, dziêkuj¹ – œmieje siê pani

Marta. Niektórym skrzypkom, a zw³aszcza

– To wielki presti¿ dla nas – mówi pani dyrektor

i przypomina, ¿e wspó³praca z organizatorami

konkursu trwa ju¿ od trzydziestu lat. – Nie mamy

¿adnych problemów, goœcie „Wieniawskiego” to

ludzie o wysokiej kulturze, rano wychodz¹, wie-

czorem wracaj¹. S¹ prawie niezauwa¿alni, sku-

pieni na pracy. Niektórzy czasami æwicz¹, ale

nikt siê na to nie skar¿y – zapewnia pani Anna.

Podobnie przy ul. Gajowej w hotelu Gaja,

który m³odych skrzypków uczestnicz¹cych

Po prostu jak w domu

R E K L A M A

Ca³e szczêœcie, ¿e skoñczyli tê Kaponierê, bo przynajmniej 
mo¿na siê spokojnie przespacerowaæ z hotelu do Auli 
i z daleka zobaczyæ konkursowy baner zawieszony 
na fasadzie hotelu – mówi Anna Szarzewska, dyrektor 
sprzeda¿y w hotelu Mercure, gdzie mieszkaj¹ jurorzy, 
cz³onkowie Kapitu³y Krytyków i goœcie konkursu. 

Hotel Gaja przy ul. Gajowej m³odych skrzypków uczestnicz¹cych 
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R E K L A M A

m³odziutkim skrzypaczkom towarzysz¹ ma-

my. I to one przychodz¹ po ¿elazko, prasuj¹

kreacje i prosz¹ o wypranie rzeczy. – Najwa¿-

niejsze, ¿e mo¿na siê dogadaæ, gdy¿ mówi¹ po

angielsku. ¯adnych specjalnych ¿yczeñ, szcze-

gólnie jeœli chodzi o œniadania, goœcie nie maj¹.

Mamy bogaty, bardzo ró¿norodny bufet

szwedzki i goœcie zapewniaj¹, ¿e wszystko im

smakuje – cieszy siê pani Marta. (DJ)

W
poniedzia³ek o godz. 13 w Hotelu

Mercure odbêdzie siê konferen-

cja prasowa poœwiêcona m³od-

szemu i równie utalentowanemu bratu

Henryka – Józefowi Wieniawskiemu. Jego

sylwetkê przypomni Towarzystwo Muzyczne

im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Józef Wieniawski (1837 – 1912) by³ piani-

st¹, kompozytorem, pedagogiem i dyry-

gentem. Wraz z bratem od dziecka wystêpowa³

w salach koncertowych Polski, Rosji (ok. 200

koncertów wdwa lata), Ukrainy, Niemiec, Austrii,

Belgii i Francji. 

W tym roku na zlecenie Towarzystwa

Muzycznego i przy wsparciu finansowym

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego przeprowadzona zosta³a reno-

wacja grobu Józefa Wieniawskiego na

cmentarzu Ixelles w Brukseli. Podczas

konferencji pokazany zostanie krótki film

dokumentuj¹cy tê renowacjê, a wyda-

rzenie uœwietni wystêp wybitnego piani-

sty – Jacka Kortusa, laureata Konkursu

Chopinowskiego, a tak¿e autora pracy

doktorskiej poœwiêconej twórczoœci Józefa

Wieniawskiego. (KAMA)

Konferencja i recital 
Jacka Kortusa

w konkursie goœci po raz pierwszy.
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n his reviews of the best participants of

the Chopin Competition, Marek Dy¿ewski,

a highly regarded publicist, musician, art

historian and erudite, sometimes used the

word “revelation” to remind us of the original

meaning of the term. Revelo, revelare is Latin

for reveal, discover. I am therefore in quest

of such personalities of the Wieniawski

Competition who will allow me to rediscover

the music I am already familiar with and

reveal its inherent beauty hidden beneath.

And I am happy to have found them. 

It was only in the 1st round that Ry-

osuke Suho, a 22-year-old representative

of Japan, enchanted me with melodio-

usness of Szymanowski’s Romance Op. 23

and musicality showcased in Ernst’s fiendish

Variations on The Last Rose of Summer.

I had eagerly anticipated his performance

in the 2nd round and… not only did he live

up to my expectations but confirmed his

top position in my private ranking. His

rendition of Wieniawski’s Legende Op. 17

was confident but also suitably reflective

and lyrical. Kreisler’s Syncopation was

marked by exceptional grace and finesse,

but also pertness. His splendid

accelerando emphasized the light and

playful character of many phrases. The

I
ncluding Fritz Kreisler’s compositions in this edi-

tion of the Wieniawski Competition tends to stir

up strong emotions and heated discussions.

Adversaries claim that it “ill befits” to present such

musically shallow trifles imported from Viennese

Grünzing at such a renowned violin competition, or

at least not alongside such pearls of violin literature

as sonatas by Brahms, Franck, or Ravel. Fans of

these merry little miniatures point to their virtuosity

and technical requirements, cheerfulness, dance

pulse and compactness (each lasts up to 4 minutes).

I am not particularly fond of these baubles but I do

understand why Maxim Vengerov decided to depart

from stiff competition rules and introduce pieces

that demand a pinch of humour, distance, lightness

and enjoyment from the young violinists. In the 2nd

round the participants chose a total of 11 pieces out

of Kreisler’s abundant oeuvre, including the most

popular Liebesleid and Caprice viennoise.  

Shiori Terauchi from Japan performed Sicilienne and

Rigaudon, two dances where the latter is a variant develop-

ment of the thematic material of the former. Terauchi’s ca-

scade-like runs were not precise enough and she did not

succeed in showcasing the inherent easiness and finesse.  

REVELO, REVELARE – (LAT.)
TO REVEAL, DISCOVER

BAUBLES AND PEARLS

MA£GORZATA PAW£OWSKA

TERESA DORO¯A£A-BRODNIEWICZ

Shiori Terauchi from Japan.

Yuma Toki.
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T
hat’s the beauty of the competition.

But I realize that it’s also a tournament

and the jury will sooner or later reduce

the number of participants.  

If I were to nominate the winner of the

afternoon session, it would definitely be the

American, Luke Hsu. Born in Shanghai, the

26-year-old already makes a mature

musician. One can tell from the very first

notes that he is a highly proficient violinist.

A great chamber musician, perfectly commu-

nicating with the accompanist, sensitive to

tone, extremely logical. He would guide me

all through his Schumann’s Sonata No. 2 in D

Major: he took my hand, pointing to vital

elements, giving the sense of safety. He

commenced the third movement, variations,

from a refined pizzicato; in the fourth one he

managed to clearly indicate main themes.

Wieniawski’s Legend appeared as a truly

devilish story: gripping, very personal, even

somewhat horrifying… A smart guy. And

when I thought that we were facing a violin

intellectualist, he virtually turned my world

upside down with his rendition of Kreisler’s

Tambourine Chinnois. A joker. A prankster.

He really rocked out, with bounce and

tongue in cheek.

Exquisite musicianship was showcased by

Ukrainian Eva Rabchevska. Her performance

of Schubert’s Sonata in A Major D. 574 was

delicate, pearly, even lacelike, full of subtlety

and charm. Tchaikovsky’s Meditation revealed

her sublime,  broad cantilena which is not

overly silken. And it was with a gypsy flair that

she played Caprice Viennois. I liked it. 

I would place Veriko Tchumburidze,

representative of Giorgia and Turkey, on the

opposite pole. I value her technique and

erudition, but I don’t buy her powerful, meaty

sound which would at times get caricatural,

especially in the finale of Franck’s Sonata in

A Major. For me her playing featured too

much power and too few subtleties (and

Franck seems ideal in this respect).

And then the time came for our Robert

£aguniak, the only man in the Polish

representation of the 2nd round. He was

struggling with a painful hand injury, but it was

with dignity that he made it to the end – his

favourite Franck’s Sonata. Notwithstanding

some intonation problems and diffidence, he

showed great culture and concentration. Not

everything worked for him, it’s true, but you

take part in competitions also in order to

correct your mistakes as they arise. It was the

first time that he performed Wieniawski’s

Legende in public (after a month’s practice),

but one couldn’t tell. And it was his 19th

birthday! Dreams do come true. �

piece that I found most moving was

Franck’s Sonata No. 1. Suho was painting

a refined landscape of consecutive move-

ments: the first one revealed his artistry in

altering dynamics with subtle piano, lyri-

cism, and perfectly realized inner culmina-

tions. Dramatic and turbulent, the second

movement was a constant exchange

of energy between pianist Hanna Holeksa

and the soloist, whose delightfully full so-

und was deliberately harsh. The third one,

charming, melodious and gentle, almost

feminine, was crowned by a robust and

noble finale which revealed yet another face of

the recapitulated themes! 

Noteworthy were also yesterday’s

interpretations of Celina Kotz, whose

rendition of Wieniawski’s Legende Op. 17

was the most beautiful of all. The soft and

dark tone of her violin, intentionally muffled,

created the atmosphere of intimacy, while

alternation of motifs, particularly significant

in this piece, was exceptionally admirable

thanks to perfect communication between

the violinist and pianist Marcin Sikorski.

Revelation also means “something

unusual, novel and riveting”.  I think that

these two young participants’ performan-

ces may certainly be perceived as a real

revelation in this respect. �

Celina Kotz chose Kreisler’s Marche

Miniature Viennoise which always brings to

my mind a circus gala. Supported by pianist

Marcin Sikorski, she simply turned these

trivial trinkets into flawless diamonds.

Marked by swashbuckling melody and

rhythm of a gypsy dance, Kreisler’s La Gitana

was presented by Jung Min Choi from So-

uth Korea. Her rendition lacked the indi-

spensable fiery passion; she only did her

homework.   

Ryosuke Suho’s interpretation of

Kreisler’s Syncopation was pertly, tonally

strong and full of panache. It seemed that

the Japanese was giving the audience a wink,

which is fine with music of this kind. 

His compatriot, Yuma Toki, brilliantly

rendered Kreisler’s Variations on a Theme

of Corelli, a piece of a somewhat more

serious character. A Baroque theme is

enriched with a great arsenal of staccato

alluding to Paganini’s or Wieniawski’s

caprices. 

And the pearls? We heard sonata ma-

sterpieces by Brahms, Franck, Ravel and

Schumann. But it is yet another story. �

EVERYBODY PLAYS DIFFERENTLY
JACEK HAWRYLUK, POLSKIE RADIO    ,,

Veriko Tchumburidze.
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Does competition between the participants

also concern the jurors to some extent? 

We don’t compete with one another. Each of

us has their own opinion and we try to

respect that. It’s fundamental to have jurors

who are of different nationalities, present

different attitudes to music, and represent

different schools, as this helps make the

right choice together. It’s not always easy

though.  

A lot of young musicians tend to learn better

by listening to competitions. Are they also

inspiring for the jurors? 

Absolutely! I think that one of the best

things about being a juror is the opportuni-

ty to listen to these young talented people

and learn from them. If you are a closed-

-minded musician, you’ve actually reached

the end of your career. It’s very important

to always be willing to learn, even from bad

performances. It’s also important for the

candidates. One of the main reasons why

they participate in a competition should not

only be to develop their career but also to

listen to one another.  

Which renditions do you value more:

surprising and eccentric or model and

correct? 

At such competitions as this one, all

candidates present a very high technical

level. Thanks to that we may focus on

looking for their character and hear what

they want to say through their playing.

I don’t concentrate on technical details but

wait for someone to rivet my attention. It’s

elementary, because even if I don’t agree

with their interpretation, I still appreciate

the fact that they have attracted my

attention. If everything is just perfect, it

doesn’t move me in any way. With my fellow

jurors we are looking for a real artist, not just

a perfect violinist.

Does the competition repertoire include

a piece that is in any way special to you? 

Violin repertoire isn’t as abundant as, for

instance, piano literature, but you can still

hear something surprising. I immensely

enjoyed Wieniawski’s caprices which aren’t

that popular. 

Have music tournaments changed since

when you were a participant?

Of course they have. The biggest change

concerns the technical level. When I was

a competitor, there was only a handful of people

whose renditions of Paganini’s caprices were

simply marvellous, but even for them it was

a real challenge. Now it’s completely different.

On the other hand, it hasn’t changed much in

terms of looking for a unique personality. It’s still

difficult to find a genuine talent.  

What are your memories of the competitions

you participated in? Would you like to return

to that?

I don’t think so. I never enjoyed playing at

competitions because I didn’t like practi-

sing. It takes a lot of planned work to pre-

pare to a competition, and I would always

begin to practice two months before. I al-

ways had the feeling that I wasn’t well

prepared and that I’d done only the neces-

sary minimum.

What is the most enjoyable moment during

a competition? 

It’s when I discover a genuine personality,

a real musician who knows how to get straight

through to my heart. �

We are looking for a real artist, 
not just a perfect violinist 
Wojciech Brudzyñski talks to Dong-Suk Kang, Professor at Yonsei University in Seul and Artistic
Director of the MusicAlp Festival in France and Seoul Spring Festival in South Korea.
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Amalia Hall
Nowa Zelandia

ur. 15.02.1989
Pianista: Micha³ Francuz
Program
F. Kreisler: La Gitana
J. Joachim: Romans B-dur op. 2
M. Ravel: II Sonata na skrzypce 
i fortepian G-dur

Maria Kouznetsova
Francja

ur. 1.11.1991
Pianistka: Hanna Holeksa
Program
F. Kreisler: La Gitana
P. Czajkowski: Medytacja
E. Grieg: III Sonata na skrzypce
i fortepian c-moll op. 45

Bomsori Kim
Korea Po³udniowa

ur. 13.12.1989
Pianistka: Hanna Holeksa
Program
F. Kreisler: Schön Rosmarin
P. Czajkowski: Medytacja
G. Faure: I Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur

Vera Lopatina
Rosja

ur. 27.08.1989
Pianistka: Olga Kirpicheva
Program
F. Kreisler: Kaprys wiedeñski
J. Massenet: Medytacja na
tematy z opery Thais
M. Ravel: II Sonata na skrzypce
i fortepian G-dur

GRAJ¥ RANO

Maria W³oszczowska
Polska

ur. 18.08.1991
Pianistka: Sophia Rahman
Program
F. Kreisler: Romans op. 4
G. Faure: Apres un reve
M. Ravel: II Sonata na skrzypce 
i fortepian G-dur

Yukino Nakamura
Japonia

ur. 2.10.1995
Pianista: Micha³ Francuz
Program
F. Kreisler: Chiñski tamburyn
J. Massenet: Medytacja na
tematy z opery Thais
J. Brahms: II Sonata na skrzypce
i fortepian D-dur op. 100

Semion Gurevich
Rosja

ur. 14.07.1990
Pianista: Micha³ Francuz
Program
F. Kreisler: Syncopation
H. Wieniawski: Legenda op. 17
C. Franck: Sonata na skrzypce 
i fortepian A-dur

Seiji Okamoto
Japonia

ur. 21.06.1994
Pianista: Micha³ Francuz
Program
F. Kreisler: Chiñski tamburyn
G. Faure: Apres unreve
R. Schumann: I Sonata 
na skrzypce i fortepian a-moll
op. 105
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WYNIKI II ETAPU
Kto zagra w III etapie 15. Miêdzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego? Emocje rosn¹…
Og³oszenie wyników nast¹pi ju¿ dzisiaj 
w Auli UAM. Werdyktu jury spodziewaæ siê 
mo¿emy miêdzy godzin¹ 21.30 a 22.00.


