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KRYTYKA MUZYCZNA 2.0 
EDYCJA 2019  

O program ie 

Celem programu „Krytyka muzyczna 2.0” jest rozwój polskiej krytyki muzycznej i popularyzacja wiedzy 

o muzyce. 

Program adresowany jest do młodych polskich muzykologów, teoretyków muzyki, publicystów                        

i krytyków muzycznych oraz do  innych osób zainteresowanych umiejętnością pisania o muzyce. 

VII edycja programu w roku 2019 odbyła się podczas trwania Międzynarodowego Konkursu Muzyki 

Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (20-27 września 2019 r.). Zakwalifikowani uczestnicy 

wzięli udział w warsztatach pisania o muzyce prowadzonych przez dr  Danutę  Gwizdalankę oraz                

w jury – panelu krytyków, oceniającym prezentacje artystyczne w trakcie  Międzynarodowego 

Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Ponadto uczestnicy programu 

wzięli udział w wykładzie prof. Ireny Poniatowskiej pt. „O  narodowości  w muzyce polskiej od czasu 

zaborów do  współczesności” oraz spotkaniu autorskim promującym książkę „100  lat z dziejów polskiej 

muzyki” dr Danuty Gwizdalanki. 

Uczestnicy  

W programie udział wzięło pięcioro uczestników: 

Katarzyna Bazgier 

Agata Krajewska 

Dariusz Marciniszyn 

Karolina Markowska 

Paweł Wołowicz 
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 Katarzyna Bazgier 

 O Moniuszce i o bogactwie muzyki polskiej w Rzeszowie – takiego konkursu u nas     

 jeszcze nie było! 

 

„Cudze chwalicie,  

Swego nie znacie,  

Sami nie wiecie,  

Co posiadacie.” 

Stanisław Jachowicz 

Podkarpack ie to nie ty lko „piękno nieskazitelnej przyrody” i Muzyczny Festiwa l 

w  Łańcucie. Od 2019 roku m ożem y być dum ni z nowego Międzynarodowego 

Konkursu Muzyk i Polsk iej im . Stanisława Moniuszk i w Rzeszowie.  

Konkurs jest skierowany do uczestników prezentujących zapomniane, bądź pomijane  w repertuarze 

koncertowym dzieła muzyki polskiej XIX i XX wieku. Wydarzenie będzie organizowane cyklicznie – 

co dwa lata. Głównym założeniem tej inicjatywy jest przywrócenie, bądź wprowadzenie utworów 

nieznanych do repertuaru muzyków oraz programów koncertów.  Podczas pierwszego 

Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki uczestnicy zaprezentowali 

utwory pięćdziesięciu polskich kompozytorów XIX i XX wieku. Mogliśmy usłyszeć czternastu 

pianistów i dwadzieścia cztery zespoły kameralne. Oprócz jury głównego, w którym zasiadali muzycy, 

pedagodzy oraz muzykolodzy, powołano grupę biorącą udział w programie „Krytyka muzyczna 2.0”. 

O pianistach, o repertuarze oraz program ie  

W pierwszym etapie przesłuchań każdy z pianistów zaprezentował obowiązkowo po jednej etiudzie: 

Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego lub Witolda Lutosławskiego oraz dwa utwory dowolne 

z listy kompozytorów, którą otwierał Michał Kleofas Ogiński, urodzony w połowie XVIII wieku, 

a zamykał nieżyjący już kompozytor naszych czasów – Henryk Mikołaj Górecki. W pierwszej części 

konkursu wielu uczestników ułożyło repertuar w taki sposób, że utwory Chopina znajdowały 

się pomiędzy dziełami innych kompozytorów. Problem polega na tym, że etiudę tegoż kompozytora 

lepiej zaprezentować na samym końcu programu,  ponieważ odpowiedni układ utworów ma znaczenie 

dla wrażenia, jakie koncert wywrze na słuchaczach. Jedynie Tymoteusz Bies oraz Daniel Ziomko 

przewidzieli taką sytuację, a nie jest to zadanie łatwe. Jeśli kolejność utworów dobrana jest umiejętnie, 

wtedy powstaje harmonijna całość, moglibyśmy porównać ją do galerii sztuki, w której właściwie 

rozmieszczone obrazy łączą się w udaną kompozycję. W etapie drugim uczestnicy mieli większą 

swobodę w wyborze repertuaru, ponieważ sami decydowali o tym, jakie kompozycje zaprezentują. 

Dwaj pianiści: Eryk Parchański (najmłodszy z uczestników) oraz Daniel Ziomko wykonali różnorodne 

kompozycje Stanisława Moniuszki. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a do finału przeszło ośmiu 

pianistów: Ivan Shemchuk, Tymoteusz Bies, Pavel Dombrovsky, Michał Dziewior, Mateusz Krzyżowski, 

Eryk Parchański, Piotr Ryszard Pawlak, Adam Piórkowski. Pierwsze miejsce zajął Pavel Dombrovsky, 
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absolwent Konserwatorium Moskiewskiego. Miejsce drugie zostało przyznane studentowi Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Piotrowi Ryszardowi Pawlakowi, a trzecie 

Mateuszowi Krzyżowskiemu studiującemu na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Nagrodę Młodych krytyków muzycznych otrzymał Michał Dziewior – student Akademii Muzycznej 

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  

O kam era listach, o sk ładzie   

Konkurs zespołów kameralnych był podzielony na dwie części. Uczestnicy nie mieli narzuconych 

obowiązkowo utworów pojedynczych kompozytorów. Repertuar oscylował wokół dzieł 

kompozytorów znanych i wykonywanych, ale także tych zapomnianych, jak na przykład: Aleksandra 

Tansmana, Antoniego Stolpego czy Raoula Koczalskiego. Kameraliści chętnie wykonywali utwory 

patrona konkursu, poczynając od duetu fortepianowego Andriuti-Shemchuk, a kończąc na ciekawie 

brzmiącym kwartecie smyczkowym Quartetto Nero. Zespół swoje intrygujące brzmienie zawdzięcza 

grze na oryginalnych instrumentach historycznych (lub ich kopiach), z użyciem strun jelitowych 

i specjalnych smyczków, odpowiednich do muzyki poszczególnych epok. Daje to inną barwę niż 

instrumenty współczesne. Jedni to lubią, a inni uważają, że to jest jak podanie gościom PRL-owskich 

wyrobów czekoladopodobnych zamiast dzisiejszego Wedla. 

Udział w konkursie wzięły dwadzieścia cztery zespoły kameralne, z czego do finału przeszło piętnaście 

zespołów. Pierwszą nagrodę zdobył duet Gidaszewska/Łaguniak Duo prezentujący jako ostatni utwór 

(finałowy) Duo Concertant Es-dur na dwoje skrzypiec op. 10 nr 2 Joachima Kaczkowskiego. Drugie 

miejsce przyznano zespołowi Ãtma Quartet, wykonującemu III Kwartet smyczkowy „Wycinanki” 

Andrzeja Panufnika. Trzecim finalistą został Cracow Golden Quintet, dzięki Kwintetowi na instrumenty 

dęte Tadeusza Paciorkiewicza. Utwór Paciorkiewicza nigdy wcześniej nie był wydany, zespół otrzymał 

nuty od syna nieżyjącego już kompozytora – była to repertuarowa ciekawostka, o którą zadbali sami 

wykonawcy prezentując utwór nikomu wcześniej nieznany. 

O udanym  konkursie  

Jadąc do Rzeszowa nie spodziewałam się tak dobrze przygotowanego wydarzenia artystycznego. 

Główną zaletą tego konkursu było zaprezentowanie szerokiego wachlarza utworów zapomnianych 

bądź rzadko wykonywanych kompozytorów polskich XIX- i XX-wiecznych. Oprócz walorów 

programowych, pozytywnym aspektem tego wydarzenia było dopilnowanie czasu wszystkich 

występów, jak dobrze wiemy, różnie z tym bywa na tego typu imprezach. Dodatkowo konkurs był 

urozmaicony o wykład „O narodowości w muzyce polskiej od czasu zaborów do współczesności” 

Ireny Poniatowskiej oraz spotkanie z Danutą Gwizdalanką, autorką najnowszej książki „100 lat dziejów 

polskiej muzyki”. I jak tu nie wrócić za dwa lata? Miło będzie odwiedzić Rzeszów po raz kolejny.  
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  Agata Krajewska           

   Stanisław Moniuszko patronem rzeszowskiego Międzynarodowego 
  Konkursu Muzyki Polskiej 

   

Jubileuszowy Rok Moniuszkowsk i przyniósł nam  wiele wrażeń, n ie ty lko m uzycznych, 

gdyż do przedsięwzięć związanych z urodzinam i kom pozytora  m ożna za liczyć bardzo 

zróżnicowane wydarzenia . Za nam i k ilka  m iesięcy koncertów w na jwiększych polsk ich 

sa lach koncertowych oraz spektak le, wystawy,  plenerowe happeningi, 

m iędzypokoleniowe warsztaty . Ciekawostką są  również akcje, k tórych celem  było 

popularyzowanie m oniuszkowsk iej twórczości ‒ interaktywne aplikacje oraz gry 

planszowe dla  dzieci. 

Wiele miejsc i obiektów zyskało patrona – Stanisława Moniuszkę. Nie zawsze były to muzyczne 

przestrzenie, czego przykładem jest warszawski dworzec kolejowy stanowiący drugi węzeł 

komunikacyjny naszej stolicy – po lotnisku im. Fryderyka Chopina – noszący od 2019 roku imię 

polskiego kompozytora oraz moniuszkowski pociąg kursujący po zachodniopomorskich liniach 

kolejowych. Jednak najbardziej związane z kompozytorem są niewątpliwie instytucje muzyczne 

i  co oczywiste, przykładów patronatu Moniuszki jest wśród nich więcej: na nadanie imienia twórcy 

zdecydowano się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz szkołach muzycznych 

w Pałecznicy i Gąbinie. 

 Stanisław Moniuszko stał się również patronem pierwszej edycji rzeszowskiego Międzynarodowego 

Konkursu Muzyki Polskiej, który odbył się we wrześniu w Filharmonii Podkarpackiej, a docelowo – jak 

zapowiadają organizatorzy – ma być wydarzeniem cyklicznym. Regulaminowy program konkursu, 

prezentowany przez uczestników, zawierał co najmniej cztery utwory polskich kompozytorów. Warto 

podkreślić, że w ustalonym przez jury repertuarze nie wymagano wykonywania twórczości Stanisława 

Moniuszki, czyli utworów patrona podczas przesłuchań było niewiele. Problem ten dostrzegli młodzi 

krytycy muzyczni, uczestniczący w konkursie w ramach programu „Krytyka Muzyczna 2.0” Instytutu 

Muzyki i Tańca w Warszawie, tworzący dodatkowe jury konkursu. Można jednak odnieść wrażenie, 

że na dzieła Stanisława Moniuszki czekano: „Skoro konkurs jest Moniuszkowski, to gdzie ten 

Moniuszko?”, takie głosy dość często słychać było podczas przerw między przesłuchaniami oraz 

w konkursowych kuluarach. Analizując jednak regulamin i wymagania, które musieli spełnić muzycy 

przygotowujący się do konkursu, można dostrzec, że dzieła patrona były tylko dodatkiem 

towarzyszącym długiej liście pozostałych kompozycji, od Chopina po muzykę współczesną. Dotyczyło 

to zarówno kategorii pianistycznej, jak i kameralnej. W programie pierwszego etapu u pianistów 

należało wykonać aż trzy etiudy: obowiązkowo Chopina, jedną etiudę Szymanowskiego lub 

Lutosławskiego oraz kolejną do wyboru z dorobku Bacewicz, Woytowicza, Leszetyckiego, 

Szeligowskiego, Moszkowskiego i Zarębskiego. Całość dopełniał utwór dowolny. Pianiści często 

wybierali kantylenową twórczość Paderewskiego lub utwory ukazujące ekspresyjną wirtuozerię, 

sprawiające, że program był zróżnicowany brzmieniowo. 
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 W kategorii kameralnej usłyszeliśmy moniuszkowskie Kontredanse na fortepian na cztery ręce 

i cieszący się popularnością, kilkakrotnie wykonywany I Kwartet smyczkowy d-moll. Można jednak 

zaryzykować stwierdzenie, że wybierając repertuar uczestnicy potwierdzali stereotyp, iż kompozycje 

Moniuszki przeznaczone na fortepian i składy kameralne wciąż pozostają w cieniu twórczości operowej 

i wokalnej, a patrząc na problem szerzej, że przyćmiły je dzieła innych dwudziestowiecznych twórców. 

W drugim etapie zmagań, utworów konkursowego patrona było nieco więcej, szczególnie w kategorii 

pianistycznej. Usłyszeliśmy małe formy, takie jak Kołysanka, Walc es-moll, Nokturn As-dur,  

Polonez es-moll czy Polka ,,Daniel”. Wykonawcy zdecydowali się również na fortepianowe transkrypcje 

moniuszkowskich dzieł autorstwa Henryka Melcera-Szczawińskiego. 

 Być może słuchacze zainteresowani rzeszowskim konkursem odnieśli wrażenie, że Stanisław Moniuszko 

pozostał trochę niedoceniony, zapomniany, gdyż nie był grywany tak często, jak tego oczekiwano. 

Dostrzegając jednak zalety patronatu Moniuszki, można stwierdzić wręcz przeciwnie: skoro 

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej planowany jest jako wydarzenie cykliczne, to postać 

Moniuszki będzie symbolem tej kulturalnej inicjatywy przez kolejnych kilka, bądź kilkadziesiąt lat. W ten 

sposób organizatorzy stworzyli nowe wydarzenie, które będzie funkcjonować w życiu muzyków-

wykonawców, słuchaczy i melomanów oraz ‒ co najistotniejsze ‒ będzie promować muzykę polską 

na  najwyższym, artystycznym poziomie i przypominać o moniuszkowskim autorytecie. Jako słuchacze 

możemy mieć nadzieję, że program przesłuchań zostanie wzbogacony o obowiązkowe dzieło 

Moniuszki, co byłoby wisienką na torcie dla wszystkich, którzy z utęsknieniem czekali na utwory 

patrona podczas tegorocznego konkursu. 
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 Dariusz Marciniszyn 

 Moniuszko bez Moniuszki 

 

Konkurs Muzyk i Polsk iej im . Stanisława Moniuszk i okaza ł się bardzo przydatną 

in icja tywą z wielu powodów, począwszy od rozpropagowania  oraz przybliżenia  

publiczności i sam ym  artystom  licznych nieznanych polsk ich dzieł, skończywszy 

na m ożliwości wyłonienia  grupy m uzyków odna jdujących się na jlepiej w tym  właśnie 

repertuarze. Co więcej, zorganizowane przez Instytut Muzyk i i Tańca przedsięwzięcie 

dość dobitnie uświadam ia  nam  wszystk im , jak  wiele wartościowych dzieł polsk ich 

kom pozytorów przez la ta  popadło w niem al ca łkowite zapom nienie.  

 

Na licznych konkursach muzycznych  sygnowanych nazwiskiem wybitnych kompozytorów 

za powszechną praktykę uważa się włączanie przez organizatorów dzieł tych właśnie twórców 

do obowiązkowego programu konkretnej fazy artystycznych zmagań. Tego rodzaju zabiegi mają na celu 

zarówno wyraźne wyeksponowanie dzieł patrona, jak i  umożliwiają jurorom oraz krytykom wyłonienie 

grupy muzyków będących najlepszymi jej interpretatorami. Za przykład prestiżowego, 

niemonograficznego turnieju, na jakim wspomniana wyżej praktyka od lat stanowi tzw. żelazną regułę,  

jest organizowany od 1958 r. w Moskwie Konkurs im. Piotra Czajkowskiego, którego uczestnicy 

w I etapie muszą wykonać około 10 minut muzyki tego rosyjskiego twórcy (jeden lub więcej 

utworów), w finale zaś przedstawić jeden z dwóch jego koncertów fortepianowych. Rzecz jasna, 

również na polskim gruncie, organizatorzy mocno zabiegają o to, żeby propagować, czy też zachęcać 

młodych instrumentalistów do poszerzania repertuaru o dzieła patronów konkretnych imprez. 

 

Pierwsza edycja Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, z uwagi na dużą dowolność 

związaną z dopasowaniem programu do predyspozycji danego artysty, jest dla wykonawców 

wyjątkowo sprzyjającym przedsięwzięciem. Przypomnijmy, iż w pierwszym etapie muszą oni zagrać trzy 

wybrane etiudy oraz jeden, bądź kilka odmiennych stylistycznie utworów z zaproponowanej listy. Tego 

rodzaju specyfika jest korzystna przede wszystkim dla pianistów-wirtuozów, a także muzyków 

mających trudności z przekonywującym budowaniem dramaturgii większych form. Choć istnieje opcja 

wyboru sonaty czy cyklu wariacji, można także, bez żadnych konsekwencji, skupić się na pokazaniu 

drobniejszych pozycji, a nawet samych miniatur. Co więcej, regulamin wpływa także na dużą swobodę 

w doborze obowiązkowych etiud, a to pozwala na inteligentne i co najważniejsze zgodne 

z konkursowymi wytycznymi ukrycie potencjalnych warsztatowych niedoskonałości. Ktoś, kto 

za wszelką cenę chce się popisać przed publicznością, ma taką możliwość. Wybór trzech skrajnie  

wirtuozowskich etiud i jednego rozbudowanego fakturalnie utworu – chociażby Leopolda 

Godowskiego, czy Karola Szymanowskiego –  bez wątpienia temu sprzyja. Regulamin konkursu 

umożliwia też wykonawcom subiektywną ucieczkę od niewygodnych repertuarowych rejonów. 

Pomijając obligatoryjną prezentację etiudy Fryderyka Chopina, pianiści mogą skoncentrować się niemal 

wyłącznie na muzyce współczesnej: Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, Henryka Mikołaja 

Góreckiego; mogą jednak także wybrać kompozycje wywodzące się z nurtu romantyzmu bądź 

neoromantyzmu: Moszkowskiego, Paderewskiego lub wczesne dzieła Szymanowskiego. Tak szeroko 
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rozumiana dowolność wydaje się więc sprzyjać zarówno chcącym ukazać najmocniejsze strony swojego 

talentu uczestnikom, jak i oceniającym prezentacje doświadczonym jurorom czy krytykom muzycznym. 

Jedno co może dziwić, to brak obowiązkowego do zagrania w I etapie utworu, bądź grupy miniatur, 

patrona przedsięwzięcia. Kompozycje te obligatoryjnie można wykonać dopiero w półfinale. Co więc 

skłoniło organizatorów do tak swoistego zmarginalizowania jego twórczości? Czyżbyśmy mieli 

do czynienia z aż tak mało wyrazistymi utworami? Fortepianowa spuścizna Moniuszki nigdy nie zaliczała 

się do specjalnie reprezentacyjnych kart polskiego romantyzmu. Wiele z tych dzieł, a zwłaszcza 

miniatur tanecznych, z uwagi na ich harmoniczno-melodyczną prostotę, nie cieszy się zbyt dużą estymą 

wśród adeptów klawiatury. Trudno jednak wyobrazić sobie, żeby absolutnie żadne solowe dzieło tak 

zasłużonego dla  rozwoju polskiej opery narodowej kompozytora nie było godne umieszczenia 

w programie. W przypadku Konkursu Chopinowskiego (np. w  roku 1960 i 2010) pomysłodawcy 

regulaminu narzucali wszystkim uczestnikom konkretną pozycję (Preludia op. 28 nr 2, 8 i 24,             

Polonez-fantazja As-dur op. 61), co z perspektywy lat uznać można za zabieg w pełni uprawniony. 

Wydaje się więc, że uzasadnione byłoby obowiązkowe zaprezentowanie w I etapie Konkursu Muzyki 

Polskiej chociaż 5- lub 6-minutowego utworu (lub utworów) patrona imprezy, np. jednej bądź większej 

ilości wybranych miniatur tanecznych (walce, polki, mazurki), albo trzeciej etiudy – do repertuaru 

można by zamiennie włączyć świetnie opracowaną przez Henryka Melcera-Szczawińskiego transkrypcję 

pieśni Prząśniczka. 

Bardzo liczę na to, że regulamin kolejnych edycji tego, jakże cennego dla polskiej kultury muzycznej, 

turnieju zostanie odpowiednio zmodyfikowany tak, aby umożliwić melomanom, jurorom i krytykom 

zapoznanie się z dziełami fortepianowymi patrona rzeszowskiej imprezy.  
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 Karolina Markowska 

 Cudze chwalimy, swego nie znamy. Rzecz o repertuarze pianistów podczas  
 I Konkursu  Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie 

 

Międzynarodowy Konkurs Muzyk i Polsk iej im . Stanisława Moniuszk i w Rzeszowie 

powsta ł w myśl idei popularyzowania  niewykonywanej twórczości kom pozytorów 

polsk ich z okresu od II połowy XVIII do końca XX wieku. Konkurs odbył się w dniach 

20-27 września  2019 roku w dwóch kategoriach pianistów oraz zespołów kam era lnych.  

Nietrudno zauważyć, iż większość pianistów koncertujących ogranicza się wyłączenie do wykonywania 

tzw. żelaznego repertuaru, kompozycji powszechnie znanych. W dobie dostępu do internetu 

osiągalność nagrań i nut z całego świata jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to udogodnienie, 

a jednocześnie utrudnienie, ponieważ docieramy głównie do dzieł najczęściej wykonywanych 

i promowanych. Natomiast muzyka zapomniana przez kilka pokoleń wymaga na ogół szerszych 

poszukiwań. Organizatorzy konkursu chcąc uatrakcyjnić paletę wykonywanych utworów, znaleźli 

rozsądny kompromis: do programu dodano zarówno dzieła z „żelaznego repertuaru”, jak i nieznane. 

Włączenie tych ostatnich do programu, w zestawieniu z dziełami, które obecnie goszczą w salach 

koncertowych jak i na płytach czy portalach streamingowych, przyczynia się do ocalenia dorobku 

kulturowego polskich kompozytorów. 

W kategorii dla pianistów utworami obowiązkowymi były po jednej z etiud: Fryderyka Chopina, Karola 

Szymanowskiego oraz do wyboru spośród kompozycji Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, 

Tadeusza Szeligowskiego, Teodora Leszetyckiego, Juliusza Zarębskiego, Maurycego Moszkowskiego lub 

Bolesława Woytowicza. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się etiudy Karola 

Szymanowskiego op. 4, Fryderyka Chopina op. 25, Grażyny Bacewicz oraz Witolda Lutosławskiego. 

Ponadto artyści mieli dowolność w wyborze jednego lub dwóch utworów z dorobku 

50 kompozytorów podanych przez organizatorów. W zamyśle miało to zachęcić do włączania 

do repertuaru koncertowego dzieł mało znanych i niewykonywanych, jednak wielu artystów wykazało 

się dużą ostrożnością, sięgając po kompozycje Ignacego Jana Paderewskiego czy Maurycego 

Moszkowskiego. W I etapie tylko jeden z pianistów podjął wyzwanie rzucone przez organizatorów, 

przedstawił swoją interpretację Miniatur na fortepian solo Artura Malawskiego. Pozostałe pozycje 

stanowiły repertuar, który jest znany i wykonywany. 

II etap konkursu w kategorii dla pianistów przedstawiał bardziej zróżnicowany repertuar. Najczęściej 

granymi utworami były: Róże i ciernie op. 13 Juliusza Zarębskiego, Maski op. 34 Karola Szymanowskiego, 

Suita jawajska i Passacaglia h-moll Leopolda Godowskiego, II Sonata Grażyny Bacewicz, Krąg kwintowy 

Andrzeja Panufnika. Na szczególną uwagę zasługują wykonania parafrazy Henryka Melcera-

Szczawińskiego nawiązujące do pieśni ze Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki oraz kompozycje 

fortepianowe patrona konkursu, wpisujące się w obchody Roku Moniuszkowskiego.   

Ukoronowaniem zmagań konkursowych były przesłuchania finałowe. Każdy z pianistów miał 

zaprezentować utwór z towarzyszeniem orkiestry. Przesłuchania te rozpoczął Koncert fortepianowy    

a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego. Utwór ten był też najczęściej wybieranym dziełem – 
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aż trzech spośród ośmiu uczestników zdecydowało się na jego wykonanie. Dwóch artystów wybrało  

IV Symfonię koncertującą op. 60 Karola Szymanowskiego. Natomiast pozostała trójka pianistów 

wykonała: Koncert fortepianowy Grażyny Bacewicz, Wariacje na temat Paganiniego Witolda 

Lutosławskiego oraz Fantazję gis-moll op.  19 Ignacego Jana Paderewskiego. Żaden z uczestników, 

którzy zostali zakwalifikowani do finału nie podjął się przygotowania dzieła niebędącego w stałym 

repertuarze koncertowym filharmonii. 

Należy nadmienić, że pierwsza nagroda powędrowała do pianisty o rosyjskim pochodzeniu, co może 

wiązać się z ożywieniem promocji mało znanej twórczości polskich kompozytorów za granicą. Dobrym 

krokiem jest zapewnienie przez organizatorów laureatom, w obydwu kategoriach, licznych koncertów 

podczas sezonu artystycznego 2019/20.  

Podczas obchodów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wydawnictwa, z PWM 

na czele, dały wielu kompozycjom nowe życie. Opublikowano dużą ilość utworów, które nie były 

wykonywane w ostatnim pięćdziesięcioleciu, bądź w ogóle. Jako naród możemy poszczycić się wieloma 

kompozytorami, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w polskiej kulturze. Niestety bardzo 

często wybieramy dzieła popularne i uznane międzynarodowo. Jak Międzynarodowy Konkurs Muzyki 

Polskiej w Rzeszowie wpłynie na zmiany repertuarowe w salach koncertowych w Polsce i za granicą, 

dowiemy się dopiero w kolejnych sezonach artystycznych. 
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  Paweł Wołowicz 

  Nie tylko Chopin? 

W dniach 20-27 września  uwaga polsk iego środowiska m uzycznego w szczeg ólny sposób 

skupiła  się na  Rzeszowie . Sta ło się tak  za  sprawą I Międzynarodowego Konkursu Muzyk i 

Polsk iej im . Stanisława Moniuszk i − wydarzenia  poświęconego wyłącznie m uzyce 

skom ponowanej przez polsk ich twórców. Podczas zm agań konkursowych, 

prowadzonych w kategoriach „ fortepian”  i „zespoły kam eralne”, usłyszeć m ożna było 

kom pozycje ak tua ln ie rzadko pojawia jące się na  estradach, a  zasługujące zar ówno 

na  obecność w program ach koncertowych, jak  i na  uwagę szerszej publiczności.  

 

„Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska” − to słowa Józefa Reissa, pojawiające się na głównej 

stronie internetowej konkursu. Sentencję tę można uznać za typowy truizm, uważam jednak, 

że nie warto jej lekceważyć. Stwierdzenie to bowiem niejednokrotnie znajdowało uzasadnienie podczas 

wrześniowego konkursu i to, pomimo że utwory Chopina rozbrzmiewały stosunkowo dość rzadko. 

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowe 

przedsięwzięcie na mapie kulturalnej kraju, mające na celu − jak piszą organizatorzy − „popularyzację 

polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości 

Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX wieku”. Impreza 

organizowana była z godnym uznania promocyjnym rozmachem. Słowa pochwały należą się również 

twórcom za realizację założeń programowych. Dzięki konkursowi wiele rzadko wykonywanych 

kompozycji trafiło do repertuaru znakomitych pianistów i ansamblów, biorących udział w rywalizacji 

konkursowej.  

W wydarzeniu wzięło udział czternastu pianistów solistów oraz dwadzieścia trzy zespoły kameralne − 

łącznie siedemdziesięciu pięciu utalentowanych muzyków m.in. z Polski, Rosji, Ukrainy, Rumunii 

i Izraela. Oceniało ich międzynarodowe jury, składające się z wybitnych instrumentalistów, 

kompozytorów, muzykologów oraz młodych krytyków muzycznych. 

W programie konkursu znalazło się wiele wartościowych i atrakcyjnych dla ucha utworów               

XIX- i XX-wiecznych kompozytorów polskich, których dzieła tylko sporadycznie pojawiają się w salach 

koncertowych. W świadomości statystycznego Kowalskiego muzyka poważna legitymizująca się polskim 

paszportem nieodłączna jest z osobą Fryderyka Chopina. Niestety, zazwyczaj na tym wiedza wielu 

Polaków zaczyna się i kończy. Nieco bardziej wtajemniczeni słyszeli również o Ignacym Janie 

Paderewskim. Do grona znanych powszechnie z nazwiska kompozytorów zaliczyć można także 

Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego czy Karola Szymanowskiego, aczkolwiek znajomość 

ich twórczości to już odrębna kwestia. 

Muzyka kraju nad Wisłą nie ogranicza się jednak do tylko kilku nazwisk. W historii zapisało się wielu 

rodzimych muzyków, którzy zrobili oszałamiającą karierę międzynarodową i pozostawili po sobie 

pokaźną ilość utworów, że wspomnę tu choćby Antoniego Kątskiego, Karola Lipińskiego, Leopolda 

Godowskiego czy Aleksandra Tansmana. Dlatego muzyka polska śmiało może rywalizować z niemiecką, 

francuską czy brytyjską. Zapominają o tym twórcy programów koncertowych, a przecież − parafrazując 
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klasyka − „Polacy nie gęsi, … swą muzykę mają”. Konkurs organizowany przez Instytut Muzyki i Tańca 

oraz Filharmonię Rzeszowską miał na celu odczarowanie tego stanu rzeczy. 

Uczestnicy mogli wybrać utwory z dorobku pięćdziesięciu wyselekcjonowanych przez organizatorów 

kompozytorów, do których grona można by dodać w kolejnych edycjach konkursu jeszcze wielu 

(choćby Miłosza Magina, Karola Tausiga, Stanisława Niewiadomskiego czy Apolinarego Kątskiego). 

W kategorii „fortepian”, oprócz obowiązkowej, dowolnie jednak wybranej etiudy Chopina (notabene 

dobitnie obnażającej braki bądź eksponującej zalety techniczno-interpretacyjne uczestnika), będącej 

kanoniczną pozycją konkursów pianistycznych, pojawiło się wiele kompozycji, które na długo pozostaną 

w mojej pamięci. Wśród nich wymieniłbym niesamowitą Sonatę na fortepian op. 6 Henryka Mikołaja 

Góreckiego, impresjonistyczną i zarazem pełną witalizmu Sonatę Rustica Aleksandra Tansmana, 

energizujący Danse vive Stefana Kisielewskiego czy zróżnicowaną pod względem ekspresji Pentasonatę 

Andrzeja Panufnika. Moją uwagę zwrócił również utwór Artura Malawskiego − efektowny Tryptyk 

góralski, który był zresztą najczęściej wykonywaną kompozycją. Dwukrotnie zabrzmiały: pełna w zwroty 

dramaturgiczne II Sonata Grażyny Bacewicz, niezwykle wymagająca Passacaglia oraz inspirowana 

podróżą Suita jawajska Leopolda Godowskiego. Szczególne wrażenie wywarły na mnie kompozycje 

Karola Szymanowskiego, wśród których chciałbym wyróżnić Etiudy op. 4, III Sonatę op. 36            

i Fantazję C-dur op. 14, wymagające od wykonawcy wyjątkowej wrażliwości i umiejętności prowadzenia 

narracji muzycznej. Bardzo ciekawą propozycją był też Koncert fortepianowy Grażyny Bacewicz, który 

na żywo usłyszałem po raz pierwszy. 

W kategorii „zespołów kameralnych” wystąpiły ansamble o zróżnicowanym składzie, ukazując 

różnorodność stylistyczną i bogactwo polskiej muzyki kameralnej. Odkryciem były dla mnie 

kompozycje na dwoje skrzypiec, a mianowicie Suita Michała Spisaka, Suita Grażyny Bacewicz oraz duety 

koncertowe z op. 10 Joachima Kaczkowskiego. Zachwyciły mnie również intymne Kołysanki na skrzypce 

i fortepian Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego. Wśród kompozycji, które zapamiętam, 

były ponadto utwory Wojciecha Kilara, Artura Malawskiego, Ludomira Różyckiego, Andrzeja Panufnika, 

Ignacego Friedmana, Zygmunta Noskowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (lista jest naprawdę 

długa). Ciekawym doświadczeniem było wysłuchanie wykonania kwartetów smyczkowych Stanisława 

Moniuszki zgodnie z praktyką wykonawstwa muzyki dawnej. 

Co do osoby patrona konkursu ‒ pojawiły się głosy zdziwienia komentujące fakt nieumieszczenia  

utworu Moniuszki jako pozycji obowiązkowej w rywalizacji konkursowej. W moim odczuciu były 

to dość małostkowe opinie osób, które zbyt dużą wagę przywiązywały do nazwy konkursu, zapominając 

nieco o głównej idei wydarzenia.  

Konkurs był przedsięwzięciem wyjątkowym. Szerokie spektrum utworów prezentowanych podczas 

przesłuchań dobitnie ukazywało bogactwo i piękno polskiej literatury kameralnej i fortepianowej. 

Po spędzeniu kilku dni w sali koncertowej Filharmonii Rzeszowskiej, wysłuchawszy szeregu 

znakomitych wykonań, można było śmiało przyłączyć się do Józefa Reissa i jego zdania o wyjątkowości 

muzyki polskiej. Życzmy sobie jeszcze, aby na koncertach coraz częstszym zjawiskiem było 

umieszczanie w programach utworów mniej znanych rodzimych kompozytorów.  

Nie tylko Chopin! 
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Informacje o programie „Krytyka muzyczna 2.0” 

Program „Krytyka muzyczna 2.0” został stworzony i zainaugurowany przez Instytut Muzyki i Tańca 

w 2011 roku. Celem programu jest rozwój i podnoszenie jakości polskiej krytyki muzycznej. 

Adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków, oraz 

do osób reprezentujących szeroko rozumiana humanistykę, które zainteresowane są poznaniem zasad 

krytyki muzycznej lub chcą polepszyć swój warsztat w dziedzinie publicystyki muzycznej. 

Program obejmuje kształcenie uczestników w obszarach krytyki muzyki koncertowej oraz krytyki 

operowej i baletowej. Na każdą edycję programu składa się wykład teoretyczny, warsztaty z wybranej 

dziedziny krytyki muzycznej oraz publikacja napisanych przez uczestników tekstów. 

Od 2011 roku zostało zrealizowanych siedem edycji programu, poświęconych krytyce muzyki 

współczesnej, jazzowej, operowej, fonografii, muzyki filmowej, world music oraz prezentacjom muzyki 

polskiej podczas konkursu. Wykłady i warsztaty w ramach programu prowadzili Michał Bristiger, 

Andrzej Chłopecki, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Maciej Karłowski, Małgorzata Komorowska, Daniel 

Cichy, Grzegorz Michalski, Kacper Miklaszewski, Kinga Wojciechowska, Mariusz Gradowski, Łukasz 

Smoluch, Ewelina Grygier, Irena Poniatowska i Danuta Gwizdalanka. 

W programie wzięło udział dotąd 31 uczestników. Przedmiotem recenzji i relacji były takie wydarzenia, 

jak koncert inauguracyjny 54. Międzynarodowego Festiwalu „Warszawska Jesień” (2011), LOTOS 

JAZZ FESTIWAL’14, Bielska Zadymka Jazzowa (2012), XX Bydgoski Festiwal Operowy (2013), 

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie (2016), Targi Muzyki Świata WOMEX (World Music      

Expo 2017), Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (2019). 

Podczas edycji specjalnej programu, realizowanej w Roku Lutosławskiego (2015), recenzowane były 

wydawnictwa płytowe z muzyką Witolda Lutosławskiego. 

Efekty realizacji programu to 69 tekstów napisanych przez uczestników – recenzji koncertów i płyt, 

relacji i wywiadów. Wszystkie zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca. 

Część powstałych w ramach programu tekstów została także opublikowana drukiem lub w formie 

elektronicznej na łamach Ruchu Muzycznego, Jazz Forum, MEAKULTURA, Presto/prostoomuzyce.pl, 

jazzarium.pl, konkursmuzykipolskiej.pl oraz w publikacji „Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?” 

(Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011). 
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