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ok temu, gdy trwa!y chopinowskie 
bachanalia, nikt nie zna! nazwisk 
laureatów jesiennego Konkursu 

Chopinowskiego. Teraz, gdy wszystko si" 
wyja#ni!o, mo$na by!o ich wszystkich za-
prosi% i da% publiczno#ci oraz krytykom 
okazj", by ocenili ich talent raz jeszcze.

Do Warszawy przyjechali niemal w kom-
plecie. Zabrak!o Ingolfa Wundera, którego 
agent, Andrzej Haluch, postawi! pono% 
NIFC-owi warunki wkraczaj&ce raczej 
na grunt fantastyki ni$ biznesowego re-
alizmu. Post"py Austriaka mo$na jednak 
#ledzi% u nas do#% cz"sto, bowiem kon-
certuje regularnie, a niedawno ukaza!a 
si" jego debiutancka p!yta dla Deutsche 
Grammophon. Mamy wi"c wie#ci nieja-

ko z pierwszej r"ki. Nie przyjecha! tak$e 
Litwin, Lukas Geniuszas. I jego faktycznie 
szkoda; organizatorzy nie podali przyczyn 
absencji. Co z pozosta!ymi? Stopniuj&c 
emocje, zacznijmy od laureatów dalszych 
miejsc.

30 sierpnia w sali kameralnej FN wy-
st&pi! zdobywca V nagrody, Francois  
Dumont. W czasie trwania konkursu nie 
zrobi! wielkiego wra$enia. Do dzi# ak-
tualne pozostaje pytanie, jak si" znalaz! 
w 'na!owej dziesi&tce, a pó(niej na po-
dium. Tym razem na program jego reci-
talu z!o$y!y si" kompozycje Debussy’ego – 
„Extampes” oraz Ravela – „Gaspard de la 
nuit”, a po przerwie – sonata h-moll Cho-
pina. Je#li kto# dot&d $y! w przekonaniu, 

$e francusk& muzyk" najlepiej graj& Fran-
cuzi, to po tym koncercie z pewno#ci& 
si" go pozby!. Dumont zagra! poprawnie 
technicznie, ale nic ponadto. Muzyce bra-
kowa!o energii, klimatu i tre#ci. Ulotne 
chwile, stanowi&ce esencj" impresjoni-
zmu, Dumont zamieni! w ci&gn&ce si" 
pochody akordów, przy których z tru-
dem udawa!o si" opanowa% senno#%. S!u-
chacze mogli jeszcze trwa% w nadziei, $e  
w Chopinie poka$e wi"cej klasy, ale szyb-
ko si" rozczarowali. Sonata h-moll sta!a si" 
po!&czeniem kaskadowych akordów, gra-
nych twardym, natarczywym d(wi"kiem, 
i chaosu w&tków melodycznych. Mocno 
dawa! si" we znaki ogólny ba!agan for-
malny. W cz"#ci trzeciej zamiast liryzmu 
otrzymali#my ckliw& kantylen". Scher- 
zo Dumont zagra! ko#lawo i bez polotu,  
a 'na! po prostu odb"bni!. )al tym wi"k-
szy, $e nawet na tym festiwalu s!yszeli#my 
pianistów, którzy zdecydowanie lepiej 
od Dumonta radzili sobie na konkursie,  
a nie weszli do 'na!u (cho%by znakomita 
Leonora Armellini). Francuz zawiód! na 
ca!ej linii. By% mo$e jest jaki# repertuar,  
w którym si" sprawdza, ale z pewno#ci& to 
nie Chopin.

Julianna AwdiejewaFrancois Dumont
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Jewgienij Bo!anow po og!oszeniu kon-
kursowych wyników wyjecha! z Warsza-
wy obra$ony z powodu przyznania mu 
jedynie IV nagrody. Teraz jednak zdecy-
dowa! si" wróci%. Przyjecha! w antura$u 
wielkiego odrzuconego, wyra(nie mianu-
j&c si" nast"pc& legendarnego Pogorelicia. 
W jego o'cjalnym biogramie mo$na by!o 
wyczyta%, $e „by! jednym z faworytów pu-
bliczno#ci, a nieprzyznanie mu wysokiej 
nagrody sta!o si" przedmiotem publicznej 
dyskusji i impulsem zaprosze* do czo-

!owych polskich centrów muzycznych”. 
Wspomnianych „publicznych dyskusji” 
osobi#cie nie pami"tam – w ka$dym ra-
zie nie o Bo$anowie; ale co by nie mówi%,  
Bu!gar mia! szans" pokaza% si" na festiwa-
lu w pe!nej krasie.

Powierzono mu otwarcie imprezy  
16 sierpnia. Wspólnie z Orkiestr& Sym-
foniczn& Filharmonii Wroc!awskiej pod 
batut& Jacka Kaspszyka wykona! „Koncert 
fortepianowy e-moll” Chopina. Ten sam, 
który zagra! w 'nale konkursu. Cho% tym 
razem trudno mówi% o tremie i stresie 
zwi&zanym z rywalizacj&, interpretacja 
Bo$anowa pozosta!a nieciekawa i sier-
mi"$na. Nieco opanowa! swoje teatralne 
zap"dy przy instrumencie i ju$ nie mie-
li#my pokazu gestów i min. Có$ jednak  
z tego, skoro fortepian a$ j"cza! od zada-
wanych mu razów, a Chopin przewraca! 
si" w grobie. 

Bo$anow nie gra Chopina. Bo$anow 
gra siebie. Pokazuje si" w roli absolutne-
go w!adcy fortepianu, panuj&cego rów-
nie$ nad publiczno#ci&. Jego forte wbija 
w fotel, piano jest tak s!odkie, $e a$ md!e,  
a tempa rozp"dzone do granic mo$liwo-
#ci. Je#li patrze% na spraw" ch!odno, Bo$a-

now to materia! na #wietnego pianist", ale 
jego charakter i potrzeba podobania si" 
publiczno#ci sprawiaj&, $e zamiast sztuki 
uprawia sztukmistrzostwo. I to si" akurat 
od konkursu zupe!nie nie zmieni!o.

Szkoda nawet pisa% o drugim wyst"pie 
Bu!gara. Z pewno#ci& jest barwn& i me-
dialn& postaci&. Ulubie*cem fotorepor-
terów oraz tej cz"#ci publiczno#ci, która 
#wietnie by si" czu!a w XIX-wiecznej 
Europie opanowanej przez muzyków-
cyrkowców. Swoj& drog&, to a$ dziwne, 

$e obecnie, kiedy mamy znacznie wi"k-
sz& #wiadomo#% ró$nych tradycji wy- 
konawczych, gdy Haendlowskiego „Me-
sjasza” #piewa chór 20-osobowy zamiast 
100-osobowego, potrzeba efekciarstwa 
pozostaje silna i ludzie to kupuj&. Wstaj&, 
wiwatuj&, prosz& o bisy. To chyba nasza 
g!"boko skrywana potrzeba igrzysk. Co# 
bardziej pierwotnego ni$ umi!owanie ele-
gancji, 'nezji, prze$ywania najg!"bszych 
i najbardziej ludzkich emocji. U takich 
pianistów jak Bo$anow muzyka staje 
si" narz"dziem kreowania w!asnej oso-
by. Dlatego wci&$ nie umiem go nazwa%  
artyst&.

Dani" Trifonow ma w Polsce oddanych 
fanów. Uwa$aj& oni, $e zdobyte przez nie-
go ledwie trzecie miejsce w Konkursie 
Chopinowskim by!o mocno krzywdz&ce 
dla wielkiego talentu i równie wielkiej 
skromno#ci dwudziestolatka. Istotnie, pa-
trz&c na niego na scenie, mo$na odnie#% 
wra$enie, $e mamy przed sob& zahukane-
go ch!opca w typie Janka Muzykanta, któ-
ry, wyjechawszy z Ni$nego Nowogrodu  
w wielki #wiat, dopiero próbuje si" w nim 
odnale(%. Jednak muzycy nie s& od tego, 
by na nich patrze%. W tym roku Trifonow 

wyst&pi! na festiwalu dwukrotnie. Pierw-
szego wieczoru, 21 sierpnia, zagra! „Kon-
cert fortepianowy b-moll” Czajkowskie-
go. Partnerowa!a mu Rosyjska Orkiestra 
Narodowa pod dyrekcj& Michai!a Plet-
niewa. Wybór okaza! si" niezbyt trafny. 
Pletniew, sam przecie$ #wietny pianista, 
mia! najwyra(niej inn& koncepcj" dzie!a. 
B"d&c w lepszej sytuacji, dyktowa! tem-
pa, przykrywa! fortepian krzycz&c& do 
przesady blach& tr&bek, rogów i puzonów. 
Pokaza! si" nie tyle w roli akompaniatora, 

co srogiego w!adcy marionetek. Trifonow 
by! wi"c zmuszony korygowa% swoj& in-
terpretacj" pod k&tem orkiestry, co nie 
wysz!o jej na dobre. Pokaza! si" jednak 
jako pianista sprawny, wra$liwy, operu-
j&cy du$& palet& barw, dobr& technik&  
i muzykalno#ci&. Efekt by! tym silniejszy, 
$e w uszach wielu festiwalowych go#ci 
pobrzmiewa!o jeszcze echo d(wi"kowych 
horrorów Bo$anowa, na którego tle Trifo-
now wyda! si" postaci& z zupe!nie innego 
#wiata. 

Jego drugi wyst"p nieco sp!yci! ów za-
chwyt. 29 sierpnia, w koncercie f-moll 
Chopina, zagranym z Sinfoni& Varso-
vi& pod Howardem Shelleyem, rosyjski 
pianista pokaza! wi"kszo#% cech wy-
mienionych wcze#niej, ale w mniejszym 
zakresie. Szczególn& uwag" zwraca!o 
brzmienie prawej r"ki. Jasne, b!yszcz&ce 
nawet wtedy, gdy wirtuozowskie biegni-
ki i pasa$e ust"powa!y miejsca !agodnym 
melodiom II cz"#ci utworu. Tam, gdzie 
przyda!oby si" nieco cienia, zadumy  
i poezji, Trifonow nadal mówi! pe!nym, 
nieco tylko #ciszonym g!osem. W 'nale 
da! si" za to ponie#% m!odzie*czej fanta-
zji, osi&gaj&c tempo nie tylko zawrotne, 
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ale te$ zwyczajnie przesadzone. Niemniej 
jest to du$y talent i ciekawa osobowo#%. 
Wida%, $e od czasu konkursu okrzep!, po-
pracowa! nad technik& i repertuarem. Jest 
wci&$ bardzo m!ody, wi"c czas poka$e, co 
z niego wyro#nie.

No i wreszcie Awdiejewa. Zwyci"$aj&c 
w atmosferze skandalu, rozczarowania  
i niech"ci, musia!a, chc&c nie chc&c, unie#% 
ci"$ar wygranej i udowodni%, $e w pe!ni 
zas!u$y!a na zaufanie jurorów. W kolej-
nych etapach tamtej rywalizacji pokaza!a 
si" jako artystka dojrza!a, pewna swo-
ich koncepcji, czasem drapie$na, a kiedy 
trzeba – pe!na delikatno#ci. Nie ustrzeg!a 
si" manier, które mog!y dra$ni% i stano-
wi!y rodzaj przekombinowania w drodze 
do idealnej interpretacji. Do Warszawy 
ponownie przyjecha!a dopiero teraz, ale 
swoimi dwoma koncertami dowiod!a, 
$e nie zmarnowa!a tych dziesi"ciu mie-
si"cy. W programie jej recitalu (24 sierp-
nia) znalaz!y si" dwa nokturny (H-dur  
i E-dur), scherzo h-moll, cztery mazurki 
z opusu 33 i „Polonez-fantazja As-dur”, 
a po przerwie kompozycje Liszta i jego 
transkrypcja Wagnerowskiej uwertury do 
„Tannhausera”.

Awdiejewa pokaza!a si" tym razem  
z nieco !agodniejszej strony. Pierw-
sze akordy scherza h-moll nie by!y ju$ 
tak niepokoj&ce i dramatyczne jak na 
konkursie. Polonez nabra! jeszcze wi"-

cej taneczno#ci, zmys!owo#ci i polotu.  
A mazurki? Szczyt 'nezji i doskona!e 
zrozumienie formy! Pianistka zaryso- 
wa!a zarówno ludowe korzenie kujawia-
ków i oberków, ich ko!ysz&cy, charakte-
rystyczny rytm, jak i najwy$szych lotów 
sztuk" przetwarzania ta*ców w muzyczne 
arcydzie!a. A nad tym wszystkim unosi!a 
si" gdzie# t"sknota za ojczyzn&. Po przer- 
wie zabrzmia! Liszt, w którym Julian-
na mog!a pokaza% znakomit& technik"  
i nic dziwnego, $e po ostatnich akordach 
uwertury rozleg!y si" frenetyczne owacje. 
Pozwolono jej zej#% ze sceny dopiero po 
trzech bisach. 

Czego to dowodzi? Na pewno s!uszno-
#ci decyzji jury konkursu. Awdiejewa to 
artystka poszukuj&ca indywidualnej dro-
gi do muzyki, któr& gra. Kobieta pewna 
siebie, ale nie zadufana i nie che!pi&ca si" 
sukcesami. Du$o pracuje i efekty wyra(-
nie s!ycha%. Z niecierpliwo#ci& czekam na 
jej fonogra'czny debiut i kolejn& wizyt"  
w Polsce. S&dz&c po wiwatach publicz-
no#ci, niewielu ju$ pozosta!o sceptyków. 
Poza tymi, którzy nie lubi& jej niejako dla 
zasady, bo Wunder oczywi#cie lepszy. Gu-
zik prawda! ■
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