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Wszystko zacz!"o si! w lutym, kiedy 
zebra"a si! komisja kwali#kacyjna, któ-
ra przes"ucha"a nagrania nades"ane przez 
kandydatów. Wybrano wtedy 230 osób  
i zaproszono je do udzia"u w eliminacjach. 
Te odby"y si! w drugiej po"owie kwietnia  
i wy"oni"y 81 pianistów. Ostatecznie do 
Warszawy przyjecha"o na pocz$tku pa%-
dziernika 79 osób. Tegoroczny konkurs 
zosta" w"$czony w obchody roku chopi-
nowskiego; postanowiono zatem nada& 
mu szczególn$ rang!. By"o to wida& przede 
wszystkim po sk"adzie jury. Nigdy jeszcze 
w historii tej imprezy nie zdarzy"o si!, by 
do Warszawy zjecha"o tylu wielkich piani-
stów. W komisji zasiedli: Martha Argerich, 
Nelson Freire, Fou Ts’Ong, Dang 'ai Son, 
Kevin Kenner, Philippe Entremont, Bella 
Dawidowicz, Michie Koyama, Adam Hara-
siewicz, Katarzyna Popowa-Zydro(, Piotr 
Paleczny i Andrzej Jasi(ski.

Sk"ad to zacny, cho& tak)e w tym roku 
nie zaproszono )adnego artysty, który by 
zas"yn$" z nietypowych interpretacji Cho-

pina. Nie zdecydowano si! tak)e wyj*& 
poza schemat oceniania pianistów przez 
pianistów. Takie rozwi$zanie by& mo)e 
gwarantuje zrozumienie materii gry przez 
jurorów, ale nie oznacza ich szerokich ho-
ryzontów w zakresie interpretacji. Nieraz 
zastanawia"em si!, czy kto* z takim nazwi-
skiem jak Argerich czy Freire ma w swojej 
bogatej karierze czas, by pos"ucha& innych 
wykona(. By pozna& muzyk! ró)n$ od tej, 
któr$ sam gra. Z rozmów z muzykami wy-
nika, )e raczej rzadko si!gaj$ do nagra(,  
a ju) na pewno nie analizuj$ wielu wyko-
na( tego samego dzie"a. Mo)e wi!c warto 
by w przysz"o*ci zaprosi& do jury kogo* na-
prawd! os"uchanego? Dziennikarza, mu-
zykologa, kompozytora? Tak ju) przecie) 
bywa"o. Wtedy werdykt jury by"by *redni$ 
ocen ludzi patrz$cych z ró)nych perspek-
tyw i by& mo)e w konkursie wi!ksze szanse 
zyskaliby ci, którzy wol$ i*& drog$ m"odego 
Ivo Pogorelicia ni) Rafa"a Blechacza.

Konkurs starano si! w tym roku wyra%-
nie umedialni&. O ile „na mie*cie” nie by"o 
o nim g"o*no, to w Internecie – naprawd! 
bogato. Konkursowa strona ruszy"a do*& 

pó%no, ale znalaz"y si! na niej nie tylko 
zdj!cia czy biogramy uczestników, ale te) 
transmisje online ze wszystkich etapów 
przes"ucha( oraz d%wi!kowe i wizualne 
archiwum konkursu. Ka)dego dnia pó%-
n$ noc$ ukazywa" si! kolejny egzemplarz 
gazetki konkursowej – „Chopin Express”. 
Mo)na w niej by"o znale%& wywiady z ju-
rorami i innymi znanymi osobami, zwi$-
zanymi z Chopinem i jego muzyk$. Swoje 
sta"e rubryki mieli dziennikarze komen-
tuj$cy kolejne dni konkursu. Na s"uchaczy 
czeka"y te) w #lharmonii bezp"atne p"yty 
CD, zawieraj$ce wybór z wyst!pów wszyst-
kich uczestników. Realizowano je z dnia 
na dzie(, co w polskich warunkach jest 
cudownym wydarzeniem. W sumie ko-
lekcja liczy 20 p"yt. Ju) wiadomo, )e NIFC 
b!dzie chcia" te nagrania wyda& o#cjalnie 
jako tzw. „niebiesk$ seri!”. Maj$ si! w niej 
znale%& wykonania zaprezentowane przez 
najbardziej interesuj$cych uczestników 
konkursu.

3LHUZV]H�VXNFHV\�� 
SLHUZV]H�UR]F]DURZDQLD

I etap zacz$" si! 3 pa%dziernika. Ka)dy 
musia" zagra& dwie etiudy oraz dwa inne, 
zwykle nieco d"u)sze utwory z listy w re-
gulaminie. Uczestnicy najcz!*ciej wybierali 
który* z nokturnów, ballad!, scherzo, fan-
tazj! f-moll lub barkarol! Fis-dur. Uda"o 
mi si! w tym etapie wys"ucha& 24 osób. 
By"y w*ród nich wykonania poprawne, 
lecz nie porywaj$ce, by"y te) takie, w któ-
rych od razu s"ysza"o si! braki techniczne. 
Oby"o si! za to bez kompletnych pora)ek. 
To znak, )e eliminacje przeprowadzono 
solidnie, a konkursowicze dobrze przygo-
towali si! do wyst!pu.

W*ród tegorocznych uczestników mie-
li*my siedmioro Polaków. Wys"ucha"em 
gry trzech z nich. Jacek Kortus od pocz$t-
ku zyska" moj$ dezaprobat! zbyt ci!)kim, 
masywnym d%wi!kiem i przesadn$ dy-
namik$. W nokturnie E-dur zapomnia"  
o budowaniu narracji i zmianach dynami-
ki; nie przejmowa" si! te) zbytnio barw$.  
W etiudzie a-moll zabrak"o mu cho& odro-
biny #nezji. W efekcie us"yszeli*my krzy-
kliw$, niewyra%n$ i niedok"adn$ technicz-
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nie gr!. Etiuda h-moll by"a tak zamazana  
i ci!)ka, )e w notatkach napisa"em: „Cho-
pin pisa" brzydkie rzeczy”. Na koniec by"o 
scherzo h-moll. Poszatkowane, niewyra%ne 
w biegnikach, mechaniczne w #nale i w do-
datku zagrane nie"adnym d%wi!kiem, cho& 
na steinwayu. Ze wszystkich wyst!pów s"u-
chanych przeze mnie w tym etapie, ten by" 

zdecydowanie najgorszy. Mimo to Kortus 
przeszed" do drugiego etapu. 

Podobnie zreszt$ jak Marcin Koziak, 
któremu nada"em przydomek „drwal”.  
W nokturnie c-moll gra" wolnym, jedno-
stajnym tempem jak w marszu )a"obnym. 
Nie zmienia" barwy, by" patetyczny i g"o*-
ny. Etiudy zagra" przyzwoicie, cho& troch! 
nerwowo. W scherzu b-moll znów pokaza" 
sk"onno*& do ci!)kiej r!ki w forte i si"owej 
gry z twardymi, zduszonymi akordami 
stawianymi poprzez wbijanie klawiszy bez 
oderwania r!ki od klawiatury. Nie dba"  
o cieniowania i zmiany barwy ani o p"yn-
no*& frazy.

Tym bardziej szkoda mi by"o kilku osób, 
którym nie dano ju) szansy rozwini!cia 
skrzyde". Odpad"y sympatyczna, muzy-
kalna i dobra technicznie Niemka – Anke 
Pan oraz bardzo ciekawa Sheng-Yan Kuan 

z Tajpej – artystka, której dobra czytelno*& 
obu etiud oraz naturalna narracja i jasny 
d%wi!k w fantazji f-moll przyku"y moj$ 
uwag!. Odpad" wreszcie Rosjanin, W"adi-
mir Matusewicz, któremu uda"o si! stwo-
rzy& wprost oniryczny nastrój w nokturnie 
cis-moll, a potem zbudowa& prawdziwy 
dramat w scherzu h-moll. Cytowan$ tam 

kol!d! „Lulaj)e Jezuniu” potraktowa" bez 
sentymentu, jako kolejn$ Chopinowsk$ 
melodi! i zabrzmia"a ona w jego wykona-
niu naprawd! pi!knie.

Dobrze, )e jury daj$c szans! Kortusowi  
i odrzucaj$c kilkoro dobrze si! zapowia-
daj$cych pianistów przepu*ci"o tych na-
prawd! ciekawych. W*ród nich 25-letni$ 
Rosjank!, Juliann! Awdiejew$. Zacz!"a 
nokturnem H-dur, nadaj$c mu przepi!k-
ne pastelowe barwy, pokazuj$c wra)liwo*& 
na fraz! i pauzy, które maj$ znaczenie nie 

mniejsze od d%wi!ków. Ozdobniki gra"a 
precyzyjnie i z du)$ #nezj$, a na koniec 
mieli*my jeszcze migotliwy, niemal im-
presjonistyczny #na". Polubi"em te) jej  
interpretacj! etiudy As-dur op. 10 nr 10. Za-
gra"a j$ precyzyjnie, "agodnym d%wi!kiem 
i bawi$c si! dynamik$ oraz dialogami obu 
r$k. Wyst!p zako(czy"a scherzem E-dur. 
Pokaza"a w nim du)o szczegó"ów, fascynu-
j$ce dialogi sopranów z basami, precyzj!  
i swobod!. Pi!knie zagra"a piano w cz!*ci 
*rodkowej, stworzy"a wci$gaj$c$ opowie*& 
i s"ycha& by"o, )e znalaz"a si! na tym kon-
kursie nieprzypadkowo. Uwierzy"em jej od 
razu, cho& wokó" roi"o si! od komentarzy, 
)e sztuczna, )e „Balladyna na motocyklu”, 
no i „jak w ogóle mo)na by"o gra& w butach 
na takim wysokim obcasie?”!

Do drugiego etapu wszed" tak)e Pa-
we" Wakarecy. Cieszy"em si! z tej decyzji. 

Andrew Tyson

Helene Tysman
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Nokturn Es-dur zagra", podkre*laj$c wa)-
ne motywy. Mia" "adn$ barw! i rozs$dnie 
prowadzi" zmiany dynamiczne. Scherzo 
b-moll by"o bardzo m!skie, ale te) z pi!k-
nym mi!kkim brzmieniem w cz!*ci *rod-
kowej. By"a to naprawd! m$dra i dojrza"a 
interpretacja. W etiudach podoba" mi si! 
nieco mniej, ale zagra" je sprawnie, wyrów-
nanym d%wi!kiem i dobrze technicznie. 
Czeka"em, co poka)e w kolejnych etapach.
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Troch! zm!czony pierwszym etapem  
i zaj!ty innymi obowi$zkami, drug$ cz!*& 
zmaga( *ledzi"em w telewizji. Przesz"o 

40 osób. Musia"y za-
gra& wybrane utwory 
z regulaminowej listy. Niektórzy dopiero 
w tym etapie brali si! za ballady i scher-
za. Obowi$zkowe by"y walce i mazurki,  
a tak)e jeden z trzech polonezów i dowol-
ny utwór Chopina, którego nie wykonali  
w I etapie. Czas wyst!pów by" ju) d"u)szy  
i wynosi" 45-50 minut . Przes"uchania trwa-
"y od 9 do 13 pa%dziernika. Ich wynikiem 
by"o przepuszczenie do III etapu najlepszej, 
zdaniem jurorów, dwudziestki. Znale)li si! 
w niej tak)e moi faworyci. Przesz"a Awdie-
jewa, przeszed" te) Wakarecy, który – cho& 
wypad" nieco gorzej ni) w I etapie – nadal 
dawa" nadziej! na godne reprezentowanie 

kraju w konkursie. Ze zdziwieniem odno-
towa"em przej*cie Koziaka, a z aprobat$ 
odrzucenie Kortusa. Na III etap postano-
wi"em chodzi& bardziej aktywnie.

Zacz$" si! 14 pa%dziernika, kilka godzin 
po og"oszeniu wyników poprzedniej run-
dy. Tym razem wszyscy m"odzi piani*ci 
musieli zagra& „Poloneza-fantazj!” As-dur 

op. 61. Do tego mogli wy-
bra& jedn$ z trzech sonat. 
Pierwszy raz w historii kon-
kursu na li*cie znalaz"a si! 
m"odzie(cza, rzadko wyko-
nywana sonata c-moll op. 4. 
Ze wszystkich uczestników 
eliminacji wybra"o j$ tylko 
dwoje, ale )adne nie prze-
sz"o do tego etapu. Ostat-

nim elementem programu by" dowolny 
utwór lub utwory Chopina, nie prezento-
wane w poprzednich etapach.

W III etapie coraz bardziej zacz!"y si! 
ujawnia& silne indywidu- 
alno*ci. Godzinne reci- 
tale dawa"y ku temu spo-
sobno*& i wielu z niej sko-
rzysta"o. Po raz pierwszy 
mieli*my te) do czynie-
nia z owacjami na sto- 
j$co. Zas"u)yli na nie  
dwaj piani*ci. Pierwszym 
z nich by" Ingolf Wunder. 

Wielki przegrany poprzedniego konkursu, 
za którym wielu p"aka"o, kiedy nie wszed" 
do #na"owej dziesi$tki. Jak sam mówi", 
mia" potem ró)ne kryzysy, my*la" nawet  
o porzuceniu kariery pianisty, ale nie by" 
w stanie odnale%& si! w innym zawodzie. 
Po dwuletniej przerwie wróci" do Chopina 
i znów wystartowa". Nic dziwnego, )e od 
razu sta" si! faworytem sporej cz!*ci melo-
manów. 

Pi!& lat pomi!dzy edycjami wykorzysta" 
na dopracowanie swojej techniki i pog"!- 

bienie interpretacji. Jego wyst!p w III eta-
pie nale)a" do wielkich chwil tego konkur-
su. Zacz$" „Rondem a la mazur” F-dur. 
Zagra" je #luternie, lekkim d%wi!kiem, 
z du)$ swobod$ i fantastyczn$ precyzj$ 
techniczn$. Jego bajeczne tryle przypo-
mina"y estetyk! Scarlattiego, a klasyczne 
proporcje z dobrym skutkiem odnosi"y 
si! do Mozarta. Potem by"o bolero a-moll.  
W nim podkre*li" taneczno*&, dok"ad-
nie zagra" biegniki, oczarowa" zmianami 
tempa. Tu jednak po raz pierwszy poja-
wi"a si! u mnie w$tpliwo*& – czy ów ja-
sny, do*& twardy, krótki, nie legowany 

d%wi!k istotnie pasuje 
do poetyki Chopinow-
skiej frazy? W"a*ciwszy 
by"by u Mozarta, Bacha 
albo Beethovena, ale tu-
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taj brzmia" troch! sucho i beznami!tnie. 
Z tym pytaniem pozosta"em przez sona-
t! h-moll. Wunder zaprezentowa" w niej 
swoje charakterystyczne brzmienie, ale 
wci$) gra" z du)$ elegancj$, buduj$c dra-
maturgi! akordami o do*& lu%nych propor-
cjach i zdecydowan$ artykulacj$. Pi!knie 
zabrzmia"o wyciszenie w III cz!*ci, gdzie  
w ko(cu pokaza" prawdziwie mi!kkie pia-
no i z klawiszy fortepianu pop"yn!"y wier-
sze, a nie proza. Na koniec us"yszeli*my 
„Poloneza-fantazj!”. Zacz$" matowym, de-

likatnym i cichym d%wi!-
kiem. Potem subtelnie, 
lecz czytelnie zaznacza" 
polonezowy rytm, wokó" którego Chopin 
zbudowa" wszystkie fantazyjne motywy. Je 
tak)e uda"o si! Wunderowi zagra& bardzo 
dobrze, o dziwo, nawet zmieniaj$c niekiedy 
barw!. Gdy wybrzmia"y ostatnie akordy, 
publiczno*& zerwa"a si! z miejsc, cho& byli 
i tacy, którzy kr!cili nosem, mamrocz$c co* 
o „niezrozumia"ej wunderomanii”. Mnie 
si! podoba"o.

Druga owacja mia"a miejsce po recitalu 
najwi!kszego showmana tego konkursu, 
Bu"gara Jewgienija Bo)anowa. Nie s"ysza-
"em go w poprzednich etapach, przysze-
d"em wi!c bez oczekiwa( i bez za"o)e(. Po 
prostu usiad"em, s"ucha"em i... patrzy"em. 

A by"o na co. Bo)anow 
w równym stopniu czyni 
teatr na fortepianie, co 
przy nim. Jego szerokie 
gesty, spojrzenia w stro-

n! publiczno*ci, unoszone co chwila r!ce, 
akrobatyczne #gury na wyj$tkowym, w"a-
snym sto"ku sprawi"y, )e niekiedy trudno 
mi by"o powstrzyma& u*miech politowa-
nia. Stara"em si! jednak skupi& na muzyce.

Zacz$" „Polonezem-fantazj$”. Faktycznie, 
s"ycha& by"o oba te elemen-
ty. Czasem pianista popada" 
wr!cz w fantazjowanie, ale 
nie mo)na mu by"o odmó-
wi& pomys"owo*ci i wyczu-
cia stylu. Pokaza" te) bogat$ 
kolorystyk! i zrozumienie 
formy, tworz$c ca"$ muzycz-
n$ opowie*&. Potem by"a so-
nata h-moll. Tu tak)e sporo 
pomys"ów, ale te) niektóre nietra#one. 

Rubata gra" tam, gdzie nie 
trzeba, przekombinowa" 
z prowadzeniem narracji. 
W III cz!*ci zagra" pi!kn$ 
barw$, a w #nale mocno 
podkre*li" wirtuozeri!, na- 
rzuci" szybkie tempo, ale 
zapomnia" o oddechu. 
Jego fraza zrobi"a si! dro-
g$ bez ko(ca, a s"uchacze 
nie dostali ani chwili od-

poczynku. Muzyka rozp!dzi"a si! tak bar-
dzo, )e da"y o sobie zna& b"!dy techniczne. 
Mimo to Bo)anow dosta" burz! oklasków. 
Dla mnie jest pianist$ sprawnym i wra)li-
wym, ale odnios"em wra)enie, )e bardzo 
wyrachowanym, hochsztaplerem o du)ych 
umiej!tno*ciach technicznych. Dobrze 
wie, co si! podoba zwyk"emu s"uchaczowi 
i t! wiedz! wykorzystuje, 
graj$c na emocjach nie go-
rzej ni) na fortepianie. Jego 
migotliwe piano roztkliwia, 
pot!)ne forte pora)a, a ge-
sty daj$ niektórym wra)e-
nie, )e maj$ do czynienia  
z cz"owiekiem natchnio-
nym, w swoistym transie 
tworzenia. Mnie jako* nie 
zahipnotyzowa". Czu"em, )e to rzemie*l-
nik, cyrkowiec, ale nie artysta z prawdzi-
wego zdarzenia.

Nie mog"em, rzecz jasna, opu*ci& wyst!-
pu mojej faworytki. Julianna Awdiejewa 

zacz!"a od ballady f-moll. 
Zagra"a czytelnie, z kon-
sekwentn$ narracj$, mo)e 
troch! zbyt du)o kombi-
nowa"a z rubatem, ale za to 
pi!knie kszta"towa"a for-
m! dzi!ki zmianom barwy 
i dynamiki. Potem s"ucha-
li*my dwóch nokturnów  
z opusu 27. Pokaza"a w nich  

matematyczn$ precyzj! 
w lewej r!ce, a w prawej 
"agodny *piew, niekie-
dy nawet szept. Gra"a 

"agodn$, p"yn$c$ powoli fraz$, mi!kkim 
brzmieniem bez grama egzaltacji. W sona-
cie h-moll od pierwszych taktów by"o wia-
domo, )e b!dziemy widzami muzycznego 
dramatu. Gwa"towne, rozedrgane zmiany 
dynamiki i tempa, drapie)ne, ostre akordy 
pokaza"y, jak wielki temperament drzemie 
w tej pianistce. Odkry"a w Chopinie praw-
dziwego symfonika, a dzi!ki sprawnej tech-
nice by"a w stanie pokaza& to przekonuj$co 
i precyzyjnie. Swój wyst!p zako(czy"a  

„Polonezem-fantazj$”, 
w którym wszystko 
by"o na swoim miejscu. 
Oczarowa"a bogactwem 
brzmieniowym i fak-

turalnym, ale niemal podprogowo wci$) 
zaznacza"a polonezowy rytm. Dzi!ki temu 
wykonaniu naprawd! zrozumia"em istot! 
tego niezwyk"ego i trudnego dzie"a. Na-
bra"em te) pewno*ci, )e #na" bez Awdieje-
wej by"by jak powitanie nowego roku bez 
szampana.

Do III etapu przesz"o tak)e dwóch na-
szych pianistów. Marcin Koziak zacz$" 
„Polonezem-fantazj$”. Zagra" sentymental-
nie, bez wi!kszych zmian dynamiki i bez 
tytu"owej fantazji. Nawet zaznaczony rytm 
polonezowy by" sztuczny, nie wpisuj$cy si!  
w ca"o*& narracji. Potem s"uchali*my rów-
nie nieciekawych nokturnów oraz kocich 
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biegników i jednolitej barwy w scherzu 
E-dur. Na koniec zabrzmia"a sonata h-moll. 
Mocny pocz$tek nie rozwin$" si! jednak  
w nic zajmuj$cego. Wszystko zagra" wprost, 
bez próby zbudowania klimatu, a do tego 
pokazuj$c monotoni! w wolnej cz!*ci. Za-
miast wznios"o*ci mieli*my senno*&, smu-
tek, nawet depresj!. Fina" wybrzmia" na 
jednym oddechu, zagoniony i pod metro-
nom, a do tego z b"!dami technicznymi.

Moje nadzieje zwi$zane z Paw"em Waka-
recym tak)e poleg"y w III etapie. Interesuj$-
ce i zgrabnie zagrane preludia melodycznie 
nie by"y w stanie zrekompensowa& b"!dów, 
jakie pope"nia" w tych bardziej rytmicz-
nych i wirtuozowskich. W „Polonezie-fan-
tazji” ta(ca by"o ma"o, a fantazyjne motywy 
ani troch! nie przekonywa"y. Gra" "adnym 
piano, ale chwilami a) nim epatowa". Forte 
by"o nerwowe i nieopanowane, a w narracji 
ba"agan. Sonata h-moll to natomiast obraz, 
jak si! tego utworu gra& nie powinno. Zde-
konstruowane pochody akordowe, du)o 
b"!dów technicznych, wymuszone rubata, 
ma"o liryzmu, du)o chaosu. By"em pewny, 
)e ostatnia nadzieja Polaków zgas"a z ostat-
nim akordem.
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Wszystko wyja*ni"o si! popo"udniow$ 
por$, 16 pa%dziernika. Wyników s"ucha"em 
z mieszanymi uczuciami, od satysfakcji po 

rozczarowanie. Awdiejewa 
przesz"a – i s"usznie. Prze-
szli te) Wunder i Bo)anow. 
Koziak odpad", czemu si! 
nie dziwi"em. Przeszed" za 
to Wakarecy. Tego nie poj-
muj!. Nawet on sam by" 
po wszystkim zdziwiony,  

a jego nauczycielka, zasiadaj$ca w jury, po-
no& w*ciek"a. Pawe" to utalentowany piani-
sta, ale #na" konkursu by" dla niego na t! 
chwil! zbyt wysoko postawion$ poprzecz-
k$. Wiedzia" to on, wiedzia"em to ja, wie-
dzia"o wielu, którzy go s"uchali. Wra)enie 
powsta"o takie, )e „komu*” zale)y, by ko-
niecznie w #nale by" jaki* Polak, podobnie 
jak wcze*niej „kto*” robi" wszystko, by jak 
najwi!cej naszych rodaków pcha& przez 
ca"y konkurs. Nie zgadzam si! z twierdze-
niem, )e wystawili*my w tym roku siln$ 
ekip!. Te siedem osób gra"o nie%le, ale nie 
rewelacyjnie. Od rodaków Chopina trze-
ba wymaga& znacznie wi!cej. Je*li jaki* 
kraj wystawi" w tym roku naprawd! silny 
zespó", to Rosja, co wida& i s"ycha& by"o  
w ka)dym etapie. Z odrzuconych przed 
#na"em szkoda mi by"o "adnej i bardzo 
wra)liwej W"oszki – Leonory Armellini 
oraz Amerykanina – Andrew Tysona, któ-
ry – cho& gra" niekiedy dziwacznie – mia" 
swój urok i wzbudza" sympati!. 

Po dwudniowej przerwie wype"nionej 
spekulacjami i rocznicowym koncertem  
w ko*ciele *w. Krzy)a przyszed" czas na #-
na"owe przes"uchania. Tym razem ka)dy 
musia" wybra& jeden z dwóch koncertów 
fortepianowych i zagra& go z orkiestr$ FN 
pod dyrekcj$ Antoniego Wita. Tylko dwo-
je uczestników zdecydowa"o si! na koncert 
f-moll. Przes$d g"osi, )e nikt nie wygra" 
konkursu, graj$c ten utwór. Tyle, )e to nie-
prawda. W 1980 roku w"a*nie nim utorowa" 
sobie drog! do I miejsca Dang 'ai Son.

Pierwszym #nalist$ by" Rosjanin Miro-
s"aw Kultyszew. Czy to z powodu stresu, 
czy przem!czenia, a mo)e braku obycia  
z orkiestr$, zagra" bezbarwnie i nerwowo. 
Publiczno*& przysypia"a i wiadomo by"o, )e 
po takim wyst!pie jego szanse na podium 
spad"y do zera.

Drugim z Rosjan by" Dani" Trifonow. 
Kojarzy"em go z I etapu, gdzie przepi!k-
n$ barw$ zagra" nokturn H-dur. Tym ra-
zem tak)e oczarowa" pastelowym piano, 
cho& w II cz!*ci troch! mi zabrak"o emocji  
i z g"ównej melodii zrobi"a si! ckliwa 
kantylena. Wida& te) by"o sporo nerwów  
w szybkich tempach, niedogranych d%wi!-
ków i urwanych fraz.

Trzeci #nalista to Pawe" Wakarecy. Za-
gra" koncert f-moll, ale wysz"a mu w nim 
jedynie II cz!*&. Tam pokaza" prawdziwy 
liryzm  i poezj!. Cz!*ci skrajne zagra" ner-
wowo i z b"!dami.

Jewgienij Bo)anow w #nale znów posta-
nowi" zaczarowa& wszystkich w #lharmo-
nii, tyle )e tym razem królik z kapelusza 
bole*nie go ugryz". S"ycha& by"o, )e jego 
interpretacja koncertu e-moll jest przemy-
*lana i wypracowana. Pokaza" du)o szcze-
gó"ów, ale nie wniós" do wykonania nic 
indywidualnego. To by"o sportowe granie, 
a nie wielka sztuka. Fina" rozpocz$" za-
wadiacko, mocno podkre*laj$c lew$ r!k!. 
U"a(ska fantazja coraz bardziej go ponosi-
"a i z minuty na minut! tra#a" coraz mniej 
d%wi!ków. Ostatecznie poleg" z kretesem  
i mimo owacji nie by"o w$tpliwo*ci, )e w"a-
*nie pogrzeba" swoj$ szans! na wygran$.

Miko"aj Hoziajnow, 18-letni Rosjanin, 
by" oczkiem w g"owie wielu kole)anek  
z prasy. Kr!cone blond w"osy i drobna 
postura dawa"y mu wygl$d cherubinka  
i szybko zyska" sympati!. W #nale naj"ad-
niej zagra" drug$ cz!*&. By"a tam "adnie 
zbudowana fraza, a cieniuj$c barwy piani-
sta stworzy" tak sugestywny nastrój, )e na-
wet orkiestra si! mu podda"a, graj$c jakby 
lepiej. W pierwszej cz!*ci chyba si! zdener-
wowa", bo by"o sucho i nerwowo. Mia" te) 
troch! wpadek technicznych. Fina" zagra" 
jak weso"$ piosenk!, sympatycznie, ale bez 
mocy i )ywio"owo*ci. B"!dów by"o tam 
równie) sporo. Gdyby nie one, by& mo)e 
ostateczny werdykt by"yby inny.

O koncercie e-moll Awdiejewej mówi"o 
si! najwi!cej, szczególnie po og"oszeniu 
wyników. Moim zdaniem by"a to interpre-
tacja dojrza"a, w pe"ni ukazuj$ca jej bie-
g"o*& techniczn$ i indywidualne podej*cie 
do tej muzyki. Nie mog! powiedzie&, )e 
mnie zachwyci"a. Jej manieryczne przy-
trzymywanie kolejnych d%wi!ków i prze-
sadne rubata nie by"y tym, co chcia"em 
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us"ysze&. Brakowa"o lekko*ci i p"ynno*ci,  
a wi!c tego, czym zawsze b"yszczy Wunder. 
Z drugiej strony w *rodkowej cz!*ci zagra"a 
pi!kn$ liryczn$ barw$, nie pierwszy raz da-
j$c do zrozumienia, )e nie jest pozbawio-
na wra)liwo*ci. Krakowiak by" natomiast 
)wawy i #ku*ny, jakby kobiecy. Wykonanie 
mo)e nie porywaj$ce, ale udane.

Ingolf Wunder pokaza" w swojej inter-
pretacji wszystko, co ju) wcze*niej wiedzie-
li*my. Zagra" koncert na sposób bohater-
ski; du)ym, m!skim d%wi!kiem stawianym 
niekiedy zbyt twardo, co lirycznym tema-
tom odbiera"o s"odycz. Dopiero w ko(ców-
ce drugiej cz!*ci postanowi" jakby ociepli& 
swój wizerunek, graj$c matowym, niemal 
schowanym za orkiestr! piano. W #nale 
zagra" z w"a*ciw$ sobie motoryk$, niczym 
pod metronom, a niektóre biegniki zgrab-
nie wycisza", jakby nie b!d$c pewnym, czy 
na pewno wyjd$ czysto. Sala szala"a. Wun-
derowi bez hipnotycznych gestów uda"o 
si! najwyra%niej to, czego nie dokona"  
Bo)anow.

Pozosta"ych #nalistów s"ucha"em w trans- 
misjach telewizyjnych. Francuzka Hele-
ne Tysman zagra"a poprawnie, ale nudno  
i z zaskakuj$cym brakiem wra)liwo*ci. Ta 
pi!kna kobieta "adniej wygl$da"a w mate-
riale #lmowym w*ród jesiennych li*ci +e-
lazowej Woli, ni) potem graj$c. Mo)e to 
stres? Podobnie bezbarwnie zaprezentowa" 
si! jej rodak, Francois Dumont. Kurczowo 
trzyma" si! klawiatury, by b"!dów technicz-
nych by"o jak najmniej, ale to za ma"o, )eby 
wygra& Konkurs Chopinowski. Najlepiej 
z ostatniej trójki zagra" Lukas Geniuszas. 
,adnie frazowa", gra" w"a*ciwe d%wi!ki, 
pokaza" sporo dobrych momentów. By" 
zaskoczeniem i prawdziwym rzutem na ta-
*m! wskoczy" potem na podium.
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Na wyniki musieli*my czeka& oko"o 

trzech godzin od ostatniego akordu #na-
"owych przes"ucha(. W tym czasie w te-
lewizji Andrzej Jasi(ski poinformowa", )e 
jury zmieni"o zasady g"osowania, rezygnu-
j$c z wcze*niej ustalonych punktów, które 
uczestnicy gromadzili przez ca"y konkurs. 
Zamiast tego ka)dy z jurorów otrzyma" 
arkusz, w którym wpisa" miejsce na po-
dium, jakie przewidzia" dla ka)dego z #-
nalistów. Potem odby"a si! dyskusja. Czy 
powodem tej zmiany by"y dziwne wyniki, 
które wysz"y z sumowania punktów? Tego 
si! pewnie d"ugo nie dowiemy. O#cjalnie 
t"umaczono to do*& m!tnie, bo d"ugo*ci$ 
konkursu i s"ab$ pami!ci$ jurorów.

Oko"o pó"nocy wszystko by"o jasne. 
Jeszcze tylko ma"y zgrzyt w wykonaniu 

Waldemara D$browskiego, który od razu 
poda" nazwisko zwyci!zcy, odbieraj$c cho& 
kilka sekund oklasków pozosta"ym laure-
atom i powoduj$c ba"agan w*ród zgroma-
dzonych ludzi. Og"oszenie wyników teore-
tycznie powinno zako(czy& domys"y i sta& 
si! ostatnim akordem konkursu. Gdy on 
jednak zabrzmia", w uszach wielu osób by" 
nie durow$ tonik$, ale dra)ni$cym klaste-

rem. W radiowej Dwójce 
szacowne grono komen-
tatorów niemal rozdar"o 
szaty, popisuj$c si! swoj$ 
erudycj$ i na sto sposobów 
odmieniaj$c s"owo „skan-
dal” oraz wieszcz$c zmniej-
szenie rangi konkursu na 
arenie mi!dzynarodowej. W TVP Kul-
tura komentarze by"y nie mniej zjadliwe, 
w"$cznie z wypominaniem zwyci!)czyni 
nie zmienianego przez ca"y konkurs stroju. 
Cytaty mo)na mno)y&, ale szkoda papieru. 
S"uchaj$c pastwienia si! nad werdyktem  
i nad Bogu ducha winn$ Juliann$, odnio-
s"em wra)enie, )e jestem na bazarze przy 
straganie przekupki, która chwali swoje 
mleko jako najlepsze, bo jej Mu&ka pas"a si! 
wy"$cznie na zacienionej stronie "$ki. Po-
cz$tkowo te dyskusje mnie bulwersowa"y i 
irytowa"y. Teraz mam ich po prostu do*&.

Po co by"o zaprasza& do Polski takich 
s"awnych ludzi, skoro dzi* ich ostateczne 
zdanie ka)dy próbuje podwa)y& lub de-
precjonowa&? Po co w ogóle organizowa& 
Konkurs Chopinowski? Mówi si! o nim, )e 
to *wi!to muzyki. Dzi* wida&, )e to guzik 
prawda! To kolejny powód do dzielenia 
Polaków. Muzyka jest czym* tak bardzo 
subiektywnym, )e wsadzanie jej w ramy 
poniek$d sportowej rywalizacji zawsze 
musi nie*& za sob$ przykre konsekwencje. 
Tutaj nie ma matematyki; nikt nie b!dzie 
szybszy ani zwinniejszy. Piani*ci graj$ dzi* 
na tyle sprawnie technicznie, )e proste li-
czenie b"!dów nie przejdzie. Mamy za to 
k"ótnie, obrzucanie si! b"otem i wytykanie 
sobie nawzajem braków w wykszta"ceniu. 
Gdy wygra"a Awdiejewa, przez chwil! si! 

cieszy"em, a potem co chwila musia"em 
si! z tego t"umaczy&, maj$c wra)enie, )e 
jestem jakim* innowierc$ albo dyletantem. 
Ka)dy, kto *mia" podnie*& r!k! na Wun-
dera, od razu by" wy*miewany. Czy to jest 
normalne? A mo)e chocia) zrezygnowa&  
z publicznych przes"ucha(, tylko podawa& 
wyniki po ka)dym etapie i na koniec zro-
bi& koncert laureatów? Po co dzieli& ludzi? 
Po co dawa& powody do agresji, wulgarno-
*ci i zni)ania si! do poziomu rynsztoka? 
Najwyra%niej nie jeste*my gotowi do me-
rytorycznej, spokojnej dyskusji i to nawet 
w*ród profesjonalistów. Tego by na pewno 
nie chcia" Chopin ani w roku swojego ju-
bileuszu, ani w )adnym innym. Dobrze, )e 
konkurs si! sko(czy", a nast!pny dopiero 
za pi!& lat. B!dzie troch! spokoju i wyso-
kiej kultury.  ■
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