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Słynny autograf Chopina zawisł nad sceną Filharmonii Narodowej na czas 16. Międzynarodowego  
Konkursu Pianistycznego im.Fryderyka Chopina 

Moje zainteresowanie muzyką Chopina zaczęło się tak naprawdę dopiero w dorosłym życiu. Zmuszanie 
mnie do gry na fortepianie w niewinnym wieku 12 lat, egzekwowane przez mamę, mimo moich wciąż 
powtarzających się odmów prawdopodobnie się do tego przyczyniło. Ale prawdziwym powodem mojego 
sprzeciwu była obawa, że gra na tym instrumencie może zniszczyć mój wizerunek wśród kolegów. A na 
to nie mogłem sobie przecież pozwolić. 

W tym wieku byłem bardziej zainteresowany muzyką rockową. Rolling Stones to była muzyka klasyczna 
mojego pokolenia. Prawdę mówiąc nie bardzo wiedziałem, co to jest ta muzyka klasyczna, chociaż 
przyznaję, że lubiłem, kiedy pojawiała się na ekranie filmowym. Jak w filmie „2001 – Odyseja Kosmiczna” 
Stanleya Kubricka. Słuchając walców Straussa nie myślałem jednak o XVII wiecznych weselnikach, w 
weneckich maskach i fantazyjnych strojach, tańczących w ogromnych salach balowych z wielkimi 

http://poloniasf.org/


kryształowymi żyrandolami. Myślałem o krążących z gracją statkach kosmicznych i stewardesach 
stąpających ostrożnie po pokladzie wahadłowca w warunkach zerowej grawitacji. 

Nauczyciel szybko zorientował się w moich preferencjach muzycznych i starając się utrzymać moje 
zainteresowanie zaproponował granie muzyki popularnej. Dzisiaj żałuję, że większość czasu spędziłem 
ćwicząc, niemalże do perfekcji, popularne szlagiery na niekorzyść tej prawdziwej muzyki klasycznej. No 
cóż. Nie wiedziałem, co to właściwie jest ta muzyka klasyczna. 

Jak na ironię losu pięć lat później zacząłem pracować w Bibliotece Publicznej w Berkley w dziale muzyki i 
sztuki. I wtedy tak naprawdę zetknąłem się z muzyką klasyczną. Ciekawe, że surowe zasady panujące w 
tym dziale, a stworzone przez seniorów biblioteki, zezwalały jedynie na odtwarzanie w dziale muzyki 
instrumentalnej. Całkowicie wykluczono muzykę wokalną, w tym również operową, co jak twierdzono 
mogłoby rozpraszać patronów podczas pracy.  

Biorąc pod uwagę, że pracownicy biblioteki mieli różne upodobania wciąż pojawiało się pytanie, jaka 
muzyka jest akceptowana przez wszystkich. Każdy, bowiem miał prawo zawetować wybór danej płyty. 
Jak się okazało, Chopin i Mozart byli jedynymi kompozytorami akceptowanymi przez wszystkich. Mówiąc 
inaczej nikt nie czuł się „urażony” słuchając ich utworów. Szczególną popularnością cieszyły się jednak, 
bez względu na wykonawcę, walce Chopina. 

Odkrycie  ….  

Pewnego dnia jadąc malowniczą doliną Sonoma w północnej Kalifornii, słuchałem w samochodzie 
lokalnej stacji radiowej z muzyką klasyczną. Nieoczekiwanie usłyszałem utwór, który już po pierwszych 
akordach pianina, całkowicie mnie zaabsorbował. Ponieważ nie dosłyszałem wstępnej zapowiedzi 
próbowałem zgadnąć, kto jest kompozytorem. Płynąca z radia muzyka wymagała całkowitej uwagi. 
Zwolniłem, zamknąłem okna, żeby móc usłyszeć każdy pojedynczy akord włącznie z tymi najcichszymi, 
najbardziej miękkimi pasażami. 

Muzyka Chopina zawładnęła mną całkowicie. Zabrała mnie w nieznaną podróż przepełnioną poezją i 
harmonią. Poprzez głośne i burzliwe chóry w środkowych pasażach, długie fragmenty z czasem coraz 
głośniejsze zaprowadziła do burzliwego punktu kulminacyjnego. To było nie do przewidzenia gdzie ta 
muzyka mnie zaprowadzi, co w znacznym stopniu podwyższało napięcie. Byłem zauroczony. Nie 
zdawałem sobie wcześniej sprawy, że muzyka fortepianowa może być tak dramatyczna i pełna ekspresji. 

Okazało się, że była to Ballada G-moll, opus 23, która do po dzień dzisiejszy jest moim ulubionym 
utworem pianistycznym, bez względu na wykonawcę. 

Zaciekawiony zacząłem szukać korzeni tego utworu i odkryłem, że Chopin zaczął go pisać w czasie 
tournee 1831 roku. Wtedy to dowiedział się o inwazji rosyjskiej na Warszawę. Nie tylko został odcięty od 
rodziny i przyjaciół, ale także od ojczystego kraju. Jak napisał w notatkach odczuwał gniew, wściekłość i  
strach zarazem. Utwór dokończył dopiero cztery lata później na emigracji w Paryżu. W tym trwającym 
dziewięć i pół minuty dziele wyraźnie słychać targające kompozytorem emocje. To był o wiele 
mroczniejszy Chopin niż ten, do którego przywykłem. 



Nie zwlekając kupiłem nuty z balladami Chopina. I chociaż odkryłem jak bardzo są trudne do grania, 
starałem się sprostać wyzwaniu. Wiedziałem, że nie mam umiejętności, aby je grać biegle, ale nigdy 
mnie to nie zniechęciło, żeby próbować. 

W czasie studiów na wydziale biznesu zdarzało się, że zakradałem się do pokoju muzycznego na 
kampusie, żeby ćwiczyć ballady Chopina. Czasami nawet uciekałem z zajęć, chociaż wiedziałem 
doskonale, że nigdy nie będzie ze mnie pianista koncertowy. Ale za to zrozumiałem wreszcie, co znaczy 
poświęcenie się muzyce. 

Przyjazd do Warszawy

Jeszcze przed przylotem do Warszawy wiedziałem, że Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina jest najbardziej prestiżowym konkursem na świecie; z całą pewnością dla pianistów. 
Gdy znalazłem się w sekcji bagażowej warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina wpatrując się w 
olbrzymi bilbord zajmujący całą ścianę terminalu poczułem przypływ emocji. Wiedziałem, że jestem w 
miejscu urodzenia wielkiego kompozytora i czułem się zaszczycony. 

Wielki podświetlany bilbord na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina



Na warszawskich ulicach zauważyłem, ze wizerunek Chopina widnieje nie tylko na bilbordach, ale także 
na przejeżdżających autobusach, w bramach, na ulicznych lampach a nawet na fasadach budynków. 
Sklepy oferowały nie tylko płyty z muzyką kompozytora, ale także koszulki, czekoladki, kubki, breloczki, 
pocztówki, zabawki w kształcie pianina a nawet kosztowną biżuterię z wizerunkiem artysty...

Nawet kamienne ławeczki grały 30-40 fragmenty muzyki Chopina za naciśnięciem guzika. Włącznie z tą, 
którą zauważyłem na ulicy Nowy Świat, na przeciwko Pałacu Prezydenckiego. Te ławeczki porozstawiane 
po całym mieście przypominały o miejscach związanych z kompozytorem. Tam gdzie mieszkał i gdzie 
uczył w Warszawie.   

Warszawa obchodziła huczniej konkurs pianistyczny niż to bywa w czasie igrzysk olimpijskich. Czemuż by 
nie? Olimpiady przecież odbywają się, co cztery lata a Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Chopina 
raz na pięć lat. Dodatkowo rok 2010 jest szczególny ze względu na obchody 200 rocznicy urodzin 
kompozytora. Taka okrągła rocznica zdarza się przecież raz na sto lat. Gdyby nawet nie było konkursu 
pianistycznego tego roku i tak było by, co świętować. To była prawdziwa Chopin-mania a Warszawa 
jednoznacznie pokazywała jak bardzo jest dumna ze swojego narodowego bohatera. 

Moje promocyjne zdjęcie zrobione w lobby Filharmonii Narodowej 



Filharmonia Narodowa i Jurorzy

Kiedy po raz pierwszy znalazłem się w gmachu Filharmonii Narodowej poczułem jak moje marzenia się 
spełniły. Filharmonia urzekła mnie swoim pięknym wnętrzem i historią wpisaną w poprzednie konkursy. 
Przywołała wspomnienia moich ulubionych pianistów, którzy byli laureatami konkursów i którzy zyskali 
międzynarodową sławę jak: Pollini, Zimmerman, Argerich, Ashkenazy, wymieniając tylko niektórych z 
nich. Ich nagrań słuchałem na okrągło na starych płytach. 

Telewizyjne kamery zajęły najlepsze miejsca włącznie z tym z w środku pierwszego rzędu.

Międzynarodowi Jurorzy (od lewej): Fou Ts’ong (Chiny), Dang Thai Son (Wietnam), Martha Argerich  
(Argentyna), Nelson Freire (Brazylia), Adam Harasiewicz (Polska), Bella Davidovich (Rosja), Andrzej  
Jasiński (Polska, Przewodniczący), Philippe Entremont (Francja), Piotr Paleczny (Polska), Kevin Kenner  
(USA), Michie Koyama (Japonia) i Katarzyna Popowa-Zydroń (Polska). Un



Przed przyjazdem do Polski niewiele wiedziałem na temat organizacji konkursu. Przede wszystkim nie 
wiedziałem, że do konkursu zgłosiło się 180 pianistów z całego świata, z których wybrano początkowo 80 
reprezentantów a po każdej z trzech tur okrajano tę liczbę do połowy. Aż do etapu finałowego, w którym 
uczestniczyło już tylko dziesięciu pianistów. Nie wiedziałem też, że będzie to trzytygodniowe wydarzenie, 
w czasie którego podzielono przesłuchania na poranne i popołudniowe sesje, trwające aż do 11 godzin 
dziennie w zależności od etapu. 

Nie zdawałem sobie sprawy jak to wydarzenie jest czasochłonne dla jurorów. Każdy z nich spędził na sali 
koncertowej aż 150 godzin. Nie licząc przerw, spotkań i nadgodzin. 

Pamiętałem, że konkursowi towarzyszył międzynarodowy skandal w 1980 roku, o którym mówiono 
również w USA. Tego roku Martha Argerich, zrezygnowała z uczestnictwa w jury na znak protestu, że 
młody pianista, Ivo Pogorelich, nie został dopuszczony do przesłuchań finałowych. 

Zastanawiałem się, jaki pianista mógł tak poróżnić jury. To byłoby ciekawe zobaczyć Pogorelicha w czasie 
konkursu i zrozumieć, o co było to całe zamieszanie. Zastanawiałem się też czy takie wydarzenie ma 
szansę się powtórzyć. 

Konkurs 

Zawężanie liczby uczestników konkursu do dziesięciu finalistów jest samo w sobie nie lada zadaniem. 
Szczególnie wtedy, gdy pianiści prześcigają się w różnych interpretacjach, jak Pogorelich dwadzieścia lat 
temu. Pamiętam, że kiedy jurorzy ogłosili nazwiska uczestników w trzeciej turze konkursu zgodziłem się z 
ich wyborem w 75 procentach. 

Byłem zawiedziony widząc, że niektórzy moi faworyci zostali zdyskwalifikowani. Jak Airi Katada z Japonii, 
której uduchowiona Baracolla F #major było według mnie najlepszym wykonaniem tego utworu w czasie 
konkursu. Niefortunnie, pianistka nie doszła nawet do trzeciego etapu. 

Również inni, moim skromnym zdaniem, znakomici wykonawcy jak Jayson Gillham z Australii, Irene 
Veneziano z Włoch czy Claire Huangci z USA, nie znaleźli się w etapie finałowym. 

Po ogłoszeniu dziesięciu finalistów, wielu komentatorów, włącznie z polską telewizją typowało na 
zwycięzcę Ingolfa Wundera z Austrii lub Evgeni Bozhanova z Bułgarii. Obaj pianiści reprezentowali 
własny, niepowtarzalny styl, mimo, że można by dyskutować czy grają „autentycznego” Chopina. Ich 
wykonania były fascynujące i transcendentalne. 

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem grającego Wundera, swingującego od lewej do prawej z plecami 
wygiętymi raz do przodu raz do tyłu, zastanawiałem się czy to on panuje nad fortepianem czy instrument 
nad nim. Jego interpretacja przywoływała mi na myśl kapryśnego Mozarta, który pokusił się o zagranie 
utworów Chopina. Mógłbym przysiąc, że słyszałem Mozarta; przynajmniej w trzech pierwszych utworach 
(Impromptu G flat major, op. 51, Scherzo E major, op. 54 i Walc A flat major, op.34). (Później z Internetu 
dowiedziałem się, że Chopin inspirował się utworami Mozarta i Bacha). 



Dłuższe kompozycje, grane przez Wundera, były już mniej mozartowskie. To był już prawdziwy Chopin. 
Wunderowskie wykonanie Poloneza Fantazji A Flat Major, op.61 pokazało w pełni jego bezsprzeczne 
umiejętności. Gra pianisty była uduchowiona, poruszająca i opanowana zarazem, i to dlatego został 
faworytem publiczności, i moim również.  

Ingolf Wunder (Austria) w chwilę po jego występie w drugiej turze konkursu.

Gra Bozhanova przypominała mi malowanie krajobrazów. Dźwiękami przywoływał ich formy i kształty, 
tworząc je w atmosferze tak rzeczywistej, że można było usłyszeć burzę z piorunami przechodzącą w 
strugi deszczu. Ekspresyjna wirtuozeria pianisty wychwytywała najdrobniejsze niuanse dźwiękowe w 
sposób tak przejmujący, że jego gra była przeżyciem niemalże duchowym i hipnotycznym zapadającym 
głęboko w duszę. Moją również. 

 Chopin byłby pewnie zdumiony tym krajobrazem dźwięków, które można stworzyć na podstawie jego 
kompozycji. Bozhanov tak jak Chopin wymagał uważnego słuchania. 

Wydawało mi się, że Bozhanov, po jego imponujących występach w drugim i trzecim etapie 
zakończonych owacjami na stojąco, wygraną ma już w kieszeni. Tymczasem tuż przed finałem, w czasie 
porannej próby z orkiestrą, Bozhanov zagrał zachowawczo. Byłem zaskoczony, że nie usłyszałem 



ponownie tych unikalnych dźwięków charakterystycznych tylko dla niego. Najwidoczniej przyjął taką 
strategie, pomyślałem.

Jednak w czasie etapu finałowego pianista nieoczekiwanie zmienił taktykę i zagrał po swojemu. 
Niefortunnie jednak wybrane przez niego delikatne piannisimo było czasami zagłuszane przez orkiestrę. 
Zamiast zagrać koncert na fortepian i orkiestrę zagrał koncert solowy kontra orkiestra. Po występie 
zapytałem go czy nastąpił problem porozumiewawczy pomiędzy nim a dyrygentem orkiestry, Antonim 
Witem. Bozhanov odpowiedział krótko, że nie. 

 
Evgeni Bozhanov (Bułgaria) w czasie próby finałowej z orkiestrą Filharmonii Narodowej.

Ogłoszenie wynikó  w  



Wyniki finałowe były zaskoczeniem zarówno dla dziennikarzy jak i publiczności. Ale nie tylko dla nich. 
Laureatka pierwszej nagrody, Yulianna Avdeeva z Rosji, powiedziała „Jestem bardzo zaskoczona, ale to 
miłe zaskoczenie”. Po 45 latach po raz kolejny konkurs wygrała kobieta. Pierwszą była Martha Argerich, 
zasiadająca obecnie w jury 16. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 
Większość oczekiwała, że wygra Ingolf Wunder, po jego zapierającym dech w piersiach występie w 
etapie finałowym. Koncert wykonany przez Austriaka otrzymał gromkie owacje od publiczności. 

Lista Laureatów 16. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina:

Nagroda Numer  Imię Nazwisko Kraj

1 3 Pani Yulianna Avdeeva Rosja
2 14 Pan Lukas Geniušas Rosja/Litwa 
2 79 Pan Ingolf Wunder Austria
3 72 Pan Daniil Trifonov Rosja
4 5 Pan Evgeni Bozhanov Bulgaria 
5 9 Pan François Dumont Francja 

6   Nie przyznano

Yulianna Avdeeva (Rosja), laureatka pierwszej nagrody.

http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/9_Francois_Dumont
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/5_Evgeni_Bozhanov
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/72_Daniil_Trifonov
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/79_Ingolf_Wunder
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/14_Lukas_Geniusas
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/3_Yulianna_Avdeeva


Po ogłoszeniu wyników zajrzałem w swoje notatki, gdzie wystawiałem uczestnikom punkty za ich grę. 
Występy laureatki oceniałem bardzo wysoko, pomimo, że odniosłem się z lekką rezerwą do jej 
interpretacji Fantazji F-moll w drugiej turze konkursu. W trzecim etapie zagrała niemalże perfekcyjnie. 
Sonata w jej wykonaniu była obezwładniająca i wzruszająca a Ballada F-moll olśniewająco poetycka. Jej 
technika była konsekwentna. Jej gra śmiała i wrażliwa wypełniona głębią i bogactwem dźwięków. 

Nie ulegało wątpliwości, że jurorzy nagrodzili artystkę, która grała najbardziej z duchem Chopina, jak 
Avdeeva, pozostawiając niewiele miejsca na osobiste interpretacje. Pamiętam, że w czasie konkursu nie 
raz słyszałem więcej artysty niż samego kompozytora, a to jak widać nie znalazło uznania wśród jury. 

Przewodniczący Andrzej Jasiński ogłosił końcowe wyniki w imieniu 12 jurorów.

W przeciwieństwie do olimpiad sportowych, uczestnicy konkursów pianistycznych nie znają wyników 
poszczególnych etapów. Jedynie w momencie ogłoszenia listy laureatów jurorzy załączają ich punktacje 
w poszczególnych turach.  

 Avdeeva osiągnęła najwyższą punktację w pierwszym, drugim I trzecim etapie konkursu. Bozhanov był 
drugi pozostając lekko w tyle. Wunder natomiast w pierwszej i drugiej turze został oceniony dużo słabiej 
niż Avdeeva i Bozhanov. Jedyna możliwość, że pianistka może stracić pierwszeństwo, istniała wtedy 



gdyby Bozhanov zagrał olśniewająco koncert w etapie finałowym i uzyskał przewagę, zważając, że 
pianistka nie była najmocniejsza w tej kategorii. Ale tak się nie stało. 

Jakkolwiek jednak by nie było, Evgeni Bozhanov i Ingolf Wunder, ze swoimi ciekawymi interpretacjami 
muzycznymi, pozostaną w pamięci publiczności, podobnie, jak Ivo Pogorelich w latach 80. Według mnie 
oni również zasłużyli na złoty medal. 

Ceremonia wręczenia nagród regulaminowych (laureaci Yulianna Avdeeva (Rosja), Francois Dumont  
(Francja), Danill Trifonov (Rosja), Lukas Geniušas (Rosja/Litwa), Ingolf Wunder (Austria) 

Za najlepsze wykonanie poloneza w drugim etapie: Lukas Geniušas
Za najlepsze wykonanie mazurka: Daniil Trifonov
Za najlepsze wykonanie koncertu: Ingolf Wunder
Za najlepsze wykonanie sonaty: Yulianna Avdeeva
Za najlepsze wykonanie Poloneza - Fantazji op. 61: Ingolf Wunder

http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/79_Ingolf_Wunder
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/3_Yulianna_Avdeeva
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/79_Ingolf_Wunder
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/72_Daniil_Trifonov
http://konkurs.chopin.pl/en/edition/xvi/participants/14_Lukas_Geniusas


Yulianna Avdeeva, wraz z orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita, zagrała Koncert  
E -moll na Gali Laureatów w Teatrze Wielkim, Opery Narodowej, w Audytorium im. Moniuszki. 

Inspiracja

Patrząc wstecz żałuję, że nie traktowałem bardziej serio swojej kariery pianistycznej. Wierzę, że gdybym 
uległ fascynacji muzyką Chopina bardziej niż piosenkami Rolling Stones mógłbym zostać pianistą 
koncertowym. Szkoda też, że niedane mi było uczestniczyć w konkursie pianistycznym znacznie 
wcześniej, w mojej młodości, bo konkursy same w sobie są bardzo inspirującym wydarzeniem. Może 
wtedy zająłbym pierwsze miejsce w 12. lub 13. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Chopina, w latach 1985 i 1990, kiedy to nie przyznano pierwszej nagrody. Może później mógłbym zostać 
jednym z jurorów i glosować na moich ulubieńców.... Świat byłby wówczas „Wunderful”. Dziś pozostało 
mi jedynie „Kalifornijskie Marzenie”. 


