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Przypadek Henryka Wieniawskiego,  
a tak!e jego brata, Jozefa, potwierdza s"usz-
no#$ powiedzenia, !e talenty nie rodz% si& 
na kamieniu. Ziarno musi pa#$ na !yzn% 
gleb&, aby wyda$ owoc. Matka, Regina, 
córka warszawskiego lekarza i pianistka 
amatorka, potra'"a odkry$ zdolno#ci mu-
zyczne ch"opców i troskliwie opiekowa$ si& 
nimi w latach nauki i pocz%tków kariery. 
Wuj, Edward Wol(, pianista i kompozy-
tor osiad"y w Pary!u, przeciera" im szlaki 
w stolicy Francji. Ojciec, Tadeusz, cenio-
ny lekarz, zapewnia" #rodki na solidne 
wykszta"cenie wszystkich swoich synów,  
a trzeba wspomnie$, !e artystyczne uzdol-
nienia mieli tak!e Aleksander (brat-bli)-
niak Józefa) – #piewak oraz Julian (ur. 1834; 
pseudonim: Jordan) – pisarz. Syn Tadeusza 
z pierwszego ma"!e*stwa, Tadeusz junior, 
zosta", podobnie jak ojciec, lekarzem.  
W kamienicy Wieniawskich w Lublinie, 
przy Rynku, zbierali si& przyjaciele, aby 
wspólnie kameralnie muzykowa$. Rodzina 

chodzi"a na koncerty urz%dzane przez  
lokalne Towarzystwo Filharmoniczne.

Nazwisko „Wieniawski” utworzone 
zosta"o od nazwy przedmie#cia Lu-
blina – Wieniawa. Stamt%d pocho-
dzi" dziadek przysz"ego wirtuoza, cyrulik 
Herszek Mejer Helman, którego syn, To-
biasz Helman zwany Pietruszk%, tu! przed 
otrzymaniem dyplomu lekarza ochrzci" 
si&, przyjmuj%c imi& Tadeusz, a nazwisko 
zmieni" na Wieniawski. Najs"ynniejszy po-
tomek Tadeusza, Henryk, urodzi" si& 10 li- 
pca 1835 roku w Lublinie. Nauka muzyki 
by"a elementem mieszcza*skiego wycho-
wania, tote! pani Regina sama uczy"a gry na 
fortepianie swoich czterech ch"opców; spo-
#ród siedmiu synów, których powi"a, trzech 
zmar"o w wieku niemowl&cym. Henryk 
od najm"odszych lat wykazywa" niezwyk"e  

zainteresowanie skrzypcami, wi&c zacz%" lek-
cje z renomowanymi solistami i pedagoga-
mi dzia"aj%cymi wówczas w mie#cie – Janem 
Hornzielem i Stanis"awem Serwaczy*skim. 
Ju! wkrótce móg" do"%czy$ do muzyko-
wania w kwartecie z go#$mi bywaj%cymi  

w domu rodziców.

Robi" tak b"yskawiczne post&py, !e 
ojciec postanowi" zasi&gn%$ opinii jakiego# 
autorytetu co do dalszej edukacji syna. Po-
jecha" z o#mioletnim Henrykiem do War-
szawy na koncert czeskiego wirtuoza wio-
linistyki, Henryka Pano+i. Wirtuoz ów nie 
mia" w%tpliwo#ci, !e utalentowany dzieciak 
zdob&dzie s"aw&. Zaleca" edukacj& za grani-
c%, w zale!no#ci od mo!liwo#ci 'nansowych 
– w Pradze, Lipsku lub Pary!u. Poniewa! 
uda"o si& za"atwi$ hojne stypendium cara, 
wybór pad" na miasto po"o!one najdalej, ale 
i oferuj%ce najwi&cej mo!liwo#ci – Pary!. Tu 
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przecie! mieszka" ju! Edward Wol(, znajo-
my Chopina. Tu praktyk& w szpitalu mia" 
zacz%$ przyrodni brat Henryka.

O#miolatkowi brakowa"o czterech lat do 
osi%gni&cia dolnej granicy wieku uczniów 
przyjmowanych do konserwatorium, ale 
Lambert-Joseph Massart, jego pó)niejszy 
mistrz, dopu#ci" go do niecodziennego egza-
minu. Zabroni" Henrykowi gra$ na skrzyp-
cach przez dwa tygodnie. Przez ten czas mia" 
si& nauczy$ nut koncertu Kreutzera, 
a nast&pnie zagra$ „z g"owy”. 
Oczywi#cie zagra".

Matka wróci"a do Lubli-
na, a ma"y Henryk przez 
dwa i pó" roku miesz-
ka" sam na skromnej 
stancji. Pilnie $wi-
czy", chocia! czasem 
dochodzi"o mi&dzy 
nim a nauczycielem 

do zabawnych nieporozumie*. I tak na przy-
k"ad, kiedy us"ysza", !e gra suchym d)wi&-
kiem, ch"opiec w"o!y" skrzypce do miednicy 
z wod%. Na szcz&#cie instrument uda"o si& 
uratowa$. W maju 1846 zagra" swój recital 
dyplomowy, demonstracyjnie odwracaj%c 
nuty do góry nogami na pulpicie, aby poka-
za$ Massartowi, !e niepotrzebnie obawia si& 
potkni&cia ucznia. Uko*czy" konserwato-
rium ze z"otym medalem, jako najm"odszy 
absolwent w dziejach. Dosta" te! wspania"% 
nagrod& ufundowan% przez cara – skrzypce 
Guarneriego. Kilkana#cie lat pó)niej melo-
mani z Petersburga z zebranych sk"adek ku-
pi% mu stradivariusa.

,wiadkami jego szkolnego triumfu byli 
matka i Józef. Teraz m"odszy brat wst%pi" 

w mury uczelni, a Henryk szlifowa" umie-
j&tno#ci na prywatnych lekcjach u Massar-
ta. Pani Wieniawska wynaj&"a w Pary!u 
mieszkanie dla siebie i synów. W jej salonie 
na „herbatkach” bywa"a elita artystyczna 
(cho$by Mickiewicz), a duet utalentowa-
nych braci wyst&powa" przed go#$mi w am-
bitnym repertuarze (sonaty Beethovena), 
zyskuj%c rozg"os. W 1849 Józef uko*czy" ze 
z"otym medalem nauk& w klasie fortepianu. 

Bracia nie stracili kontaktu z pary-
sk% uczelni%. W najbli!szych la-

tach uzupe"nili swoje studia 
o wiedz& w zakresie har-

monii i kompozycji.

Józef
Do 1855 roku Hen-

ryk i Józef byli nieroz-
"%czni, jako bracia i jako 
muzycy. Razem podró-
!owali. Razem wyst&-

powali. Razem komponowali. W pewnym 
momencie rozesz"y si& drogi ich kariery, 
ale nie na zawsze. Okazjonalnie dawali 
wspólne koncerty, zw"aszcza na cele cha-
rytatywne. Na tej separacji Henryk nie 
straci", a Józef zyska".

Józef, obdarzony wielkim talentem piani-
stycznym, s"yn%" tak!e z pracowito#ci. Trud-
ne fragmenty powtarza" po kilkadziesi%t 
razy, skrupulatnie znacz%c ka!de powtórze-
nie zrzuceniem na pod"og& kawa"ka papie-
ru. Mia" niezwyk"% pami&$. Po jednorazo-
wym us"yszeniu nieznanego utworu potra'" 
go zagra$. W swojej epoce nale!a" do nie-
licznych koncertuj%cych muzyków uk"ada-
j%cych czasem programy recitali z utworów 

jednego autora. Ulubionym kompozytorem 
Józefa by" Chopin.

Mia" te! dusz& muzycznego wynalazcy. 
Wymy#li" fortepian o dwóch klawiaturach 
ustawionych nad sob%, z tym !e w jednej  
z nich klawisze zamontowane by"yby od 
ko*ca. Dzi&ki temu d"onie pianisty mog"yby 
gra$ „symetrycznie”, równo rozk"adaj%c si"& 
uderzenia. Projekt zaprezentowano nawet 
na wystawie #wiatowej w Pary!u, ale Wie-
niawski nie doszed" do porozumienia z pro-
ducentem.

Józef Wieniawski energicznie dzia"a"  
w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym 
(by" jego wspó"za"o!ycielem), ale, skon-ik-
towany ze sto"ecznym #rodowiskiem, wyje-
cha" do Belgii, aby wyk"ada$ w konserwa-
torium w Brukseli. Tam te! zmar" (1912)  
i zosta" pochowany.

Podczas gdy Henryk Wieniawski zmar", 
nie doczekawszy ery rejestracji d)wi&ku, 
Józef zd%!y" uwieczni$ swoj% sztuk& na 
kilkunastu rolkach pianolowych, które do-
trwa"y do naszych czasów.

/RV�ZÚGURZQHJR�JUDMND

Henryk w"a#ciwie ca"e !ycie pracowa" 
nad udoskonaleniem umiej&tno#ci. Wy-
zna": „Ile! to razy w czasie koncertów, gdy 
publiczno#$ przyjmowa"a mnie z entuzja-
zmem, mówi"em sobie w duchu: gdyby#cie 
wiedzieli, czego mi brak, nie oklaskiwali-
by#cie mnie tak owacyjnie. .wiczy"em jak 
szalony [...]”. Nawet we #nie obmy#la", jak 
osi%gn%$ po!%dany wyraz. Wymy#li" w"a-
sn% metod& artyku"owania staccata – na-
pr&!onym ramieniem; sposób m&cz%cy, ale 
skuteczny i niezmiernie efektowny. Zmo-
dy'kowa" te! sposób trzymania smyczka 
– da" wi&ksz% swobod& barkowi i ramieniu, 
których elastyczno#$ mia"a wspomaga$ 
prac& przegubu. Dzi&ki temu móg" osi%ga$ 
nowe niuanse dynamiki i barwy d)wi&ku.

Jednak zawsze Wieniawski uwa!a" tech-
nik& za s"u!ebn% wobec pi&kna i prawdy 
emocji. Pewien recenzent napisa" o nim: 
„Henryk Wieniawski jest wirtuozem w naj-
szlachetniejszym znaczeniu tego wyrazu. 
Nie sam tylko pe"ny, pi&kny i soczysty ton, 
nie sama wirtuozowska i jedyna w swym ro-
dzaju technika smyczkowa, nie ol#niewaj%ca 
bieg"o#$ i niepoj&ta brawura s% przyczyn% 
zdumiewaj%cych efektów, wywo"anych jego 
gr%. Wykonanie uduchowione, g"&boko#$, 
!ar uczucia, prawdziwie artystyczny spo-
kój tam nawet, gdzie polot rw%cej fantazji 
uniós"by ka!dego innego za granic& pi&kna 
– oto cechy tego nadzwyczajnego talentu  
i istota warto#ci jego gry”. Inny krytyk za-
uwa!a": „Ton jego brzmi dziwnie mi&kko  
i rzewnie, jak gdyby g"os ludzki zab"%ka" 
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si& mi&dzy deszczu"ki zaczarowanego in-
strumentu”. Wszyscy podkre#lali perfekcj& 
intonacji dwud)wi&ków, w tym szczególnie 
oktaw oraz perlisto#$ trylów, elegancj& in-
nych ozdobników i czysto#$ -a!oletów. „Ein 
geigerisches Genie” (skrzypcowy geniusz) – 
mówili Niemcy.

Zaiste, ta gra musia"a by$ niezwyk"%, skoro 
chcieli jej s"ucha$ melomani Europy i Ame-
ryki. W pierwsze tournée wyruszy" Henryk 
jako trzynastolatek, jeszcze bez brata. Zacz%" 
od Petersburga i dworu carskiego, dzi&ku-
j%c rosyjskiemu monarsze za stypendium. 
Potem da" seri& koncertów w Finlandii  
i krajach nadba"tyckich, w Wilnie (przed 
zachwyconym Stanis"awem Moniuszk%),  
w Warszawie i w Niemczech; wsz&dzie 
przyjmowany z podziwem. Dobrze znosi" 
!ycie w drodze. Przerwy w tournée wykorzy-
stywa" na $wiczenia, nauk& nowych utwo-
rów i komponowanie. Na ziemiach polskich  
i w Rosji g"ównym jego rywalem by" Apoli-
nary K%tski, o dziesi&$ lat starszy, ongi# ucze* 
Paganiniego. Ci krytycy, którzy mieli mo!li-
wo#$ s"uchania w nied"ugim odst&pie czasu 
popisów obu wirtuozów, na ogó" przyzna-
wali palm& pierwsze*stwa Wieniawskiemu. 
Poza tym K%tski nie wyst&powa" z bratem,  
a fakt pokrewie*stwa Henryka i Józefa nie- 
w%tpliwie zwi&ksza" zainteresowanie wspól-
nymi produkcjami nosz%cymi nazwisko 
„Wieniawski”. Z biegiem czasu i s"ynny 
skrzypek, i pianista nauczyli si& wykorzysty-
wa$ dobre kontakty z pras% do celów promo-
cyjnych. Có!, pot&ga mediów nie zacz&"a si& 
dzi#…

Odk%d zacz%" podró!owa$ ze skrzypcami 
po #wiecie, ko"owrót recitali w"a#ciwie ni-
gdy si& nie zatrzyma". Bywa"y okresy kilku-
miesi&cznego pobytu w jednym mie#cie (na 
przyk"ad w jakim# modnym uzdrowisku), 
ale zawsze zwi%zane tak!e z prac%, z wyst&-
pami lub z nauczaniem gry na skrzypcach 
(kilka sezonów akademickich w konserwa-
torium w Petersburgu, potem w Brukseli). 
Najbardziej forsowny by" maraton amery-
ka*ski. Przez niespe"na trzy lata Henryk 
da" oko"o trzystu koncertów w ró!nych 
miastach USA. Inicjator tego tournée, An-
toni Rubinstein, nie wytrzyma" kondycyjnie 
i wycofa" si& z przedsi&wzi&cia.

Podczas wyst&pów w Londynie w 1859 
pianista Antoni Rubinstein wprowadzi" go 
do domu Hamptonów, angielskich arysto-
kratów. Pani domu kszta"ci"a si& kiedy# na 
#piewaczk&, a jej brat George Alexander 
Osborne by" znanym kompozytorem, przy-
jacielem Chopina. Córka Hamptonów, Iza-
bela (1840-1924), o pi&$ lat m"odsza od Hen-
ryka, równie! by"a osob% muzykaln%. Opór 
jej rodziców wobec ma"!e*stwa dziewczyny 

z cudzoziemskim artyst% zosta" prze"amany, 
mi&dzy innymi za spraw% wra!enia, jakie 
zrobi" na nich liryczny poemat skrzypcowy 
„Legenda”, skomponowany przez Wieniaw-
skiego i dedykowany ukochanej. Rok pó)-
niej, w ko#ciele #w. Andrzeja w Pary!u, od-
by" si& ich #lub. Jednym z wielu szacownych 
go#ci by" Rossini. Wbrew obawom rodziców 
panny m"odej, zwi%zek ten okaza" si& szcz&-
#liwy i trwa"y, a Izabela do ko*ca d"ugiego 
!ycia sta"a na stra!y pami&ci i spu#cizny 
m&!a. Urodzi"a mu siedmioro dzieci, w tym 
bli)ni&ta, które zmar"y w niemowl&ctwie.   

Chocia! Henryk by" wnukiem lekarza, 
synem lekarza i bratem lekarza, albo nie s"u-
cha" ich prozdrowotnych rad, albo bliscy nie 
umieli przekaza$ mu podstawowych zasad 
pro'laktyki.

Tryb !ycia, jaki prowadzi", nie sprzyja" or-
ganizmowi. Cz&ste podró!e, godziny !mud-
nych $wicze*, stres, pó)ne kolacje, sprawi"y 

!e serce odmawia"o pos"usze*stwa, prawdo-
podobnie cierpia" równie! na cukrzyc&. Do 
tego dosz"a oty"o#$ – Wieniawski musia" gra$ 
na siedz%co. Z powodu problemów z kr%!e-
niem kilkakrotnie przerywa" tras& koncerto-
w%. Henryk mia" polis& ubezpieczeniow% na 
du!% sum&, ale nie p"aci" terminowo sk"adek. 
Wiedz%c o jego ci&!kim stanie zdrowia, brat 
i przyjaciele zorganizowali koncert, z które-
go dochód przeznaczono na uregulowanie 
zaleg"o#ci. Wirtuoz zarabia" #wietnie, sk%d 
wi&c te k"opoty 'nansowe? Win& ponosi" na-
"óg – hazard. Wieniawski sp&dza" ca"e noce  
w kasynach. Raz mia" wi&ksze szcz&#cie, raz 
wi&ksze nieszcz&#cie, a w gr& wchodzi"y ol-
brzymie sumy. Zdarza"o si&, !e kompletnie 
sp"ukany, nad ranem zastawia" który# ze 
swoich cennych instrumentów.

Wielki skrzypek zmar" 31 marca 1880  
w Moskwie, otoczony opiek% w go#cinnym 
pa"acu Nadie!dy von Meck, s"ynnej protek-
torki muzyków (zw"aszcza Czajkowskiego). 
Zostawi" !on& z pi&ciorgiem dzieci. Podczas 
nabo!e*stwa !a"obnego w ko#ciele fran-
cuskim w Moskwie wykonano „Requiem” 
Mozarta. Kolej% przewieziono trumn& do 
Warszawy. Uroczysto#ci pogrzebowe mia"y 
miejsce w ko#ciele #w. Krzy!a. Utalento-
wany m"ody skrzypek Stanis"aw Barcewicz 
zagra" „Legend&”. On te! niós" za trumn% 
ulubiony instrument mistrza – skrzypce 
Amatiego z roku 1695. W kondukcie na 
Cmentarz Pow%zkowski posz"o czterdzie#ci 
tysi&cy warszawiaków. Napis na nagrobku 
brzmi: „Cieniom #p. Henryka Wieniawskie-
go, przedwcze#nie dla sztuki zgas"ego arty-
sty skrzypka”.

Stradivarius, podarowany wirtuozowi 
przez petersburskich wielbicieli, zagin%". Od-

nalaz" si& dopiero w latach I wojny #wiatowej, 
w miejscowo#ci Rybi*sk. Tra'" do muzeum 
w Moskwie.

Na dawnej kamienicy Wieniawskich  
w Lublinie w 1973 roku wmurowano tabli-
c& z napisem: „W tym domu w 1835 r. uro-
dzi" si& genialny skrzypek, wirtuoz i kom-
pozytor Henryk Wieniawski”. Dwukrotnie, 
w 1952 i 1957 roku, Poczta Polska uczci"a 
wirtuoza edycj% okoliczno#ciowych znacz-
ków. W 1979 wybito monet& stuz"otow%  
z podobizn% skrzypka.

1XW\�ZïDVQH��QXW\�FXG]H

Repertuar Henryka Wieniawskiego by" 
bardzo bogaty i obejmowa" utwory na 
skrzypce solo (Bach), na skrzypce i forte-
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pian, skrzypce i orkiestr& oraz kompozycje 
kameralne (tria, kwartety, kwintety m.in. 
Mendelssohna i Beethovena). Polski wirtu-
oz bardzo lubi" muzykowanie w kameral-
nych sk"adach, nie tylko na estradzie, lecz 
tak!e w zaprzyja)nionych salonach, przy 
czym nie zawsze gra" pierwsze skrzypce; 
bardzo cz&sto realizowa" parti& altówki.

Zgodnie ze zwyczajem epoki, opraco-
wywa" w"asne, klasyczne dzi#, popisowe 
kadencje do s"ynnych koncertów skrzyp-
cowych takich autorów jak Beethoven, 
Mendelssohn, Viotti, Vieuxtemps, Ernst, 
Rode i Lipi*ski. Zgodnie z innym zwycza-
jem, nie poprzestawa" na istniej%cych po-
zycjach literatury wiolinistycznej, lecz sam 
zapewnia" sobie efektowny repertuar, naje-
!ony problemami technicznymi.

Pisa" od trzynastego roku !ycia. Pierw-
sze próby kompozytorskie podejmowa" 
wspólnie z bratem; pó)niej obaj postawili 
na twórczo#$ indywidualn%. Dla obu wzo-
rem pozosta" Chopin. Podobnie jak wielki 
Fryderyk, Henryk Wieniawski znajdowa" 
inspiracj& w mazurkach, kujawiakach i po-
lonezach, dobrze te! czu" si& w fantazjach 
i wariacjach. Oba koncerty skrzypcowe od 
ponad 150 lat stanowi% wielkie wyzwanie. 
Za trudniejszy, wr&cz palco"omny, jest uwa-
!any (i rzadziej wykonywany) I koncert 's-
moll, napisany przez 17-letniego Henryka, 
natomiast II koncert d-moll w powszechnej 
opinii jest najpi&kniejsz% jego kompozycj%, 
stwarzaj%c% wspania"e mo!liwo#ci inter-
pretacyjne i soli#cie, i orkiestrze.

Jako dyrygent wyst%pi" Wieniawski 
prawdopodobnie tylko raz, w Petersburgu 
w roku 1868.

3ROGRZVNL

Spo#ród potomstwa Henryka Wieniaw-
skiego najd"u!ej !y"a córka Regina (Irene 

Regine Wieniawski; 1879-1932), która  
w chwili #mierci ojca by"a niemowl&ciem. 
Nikt wtedy nie móg" przypuszcza$, !e odzie-
dziczy talent muzyczny. Nie zosta"a jednak 
skrzypaczk% czy inn% instrumentalistk%, 
lecz kompozytork% i animatork% !ycia mu-
zycznego w Wielkiej Brytanii, dok%d prze-
nios"a si& po studiach w konserwatorium 
w Brukseli. Wysz"a za m%! za angielskiego 
arystokrat&, sir Aubreya Dean Paula. Mia-
"a troje dzieci (córka Brenda zyska"a s"aw& 
jako aktorka, narkomanka i skandalistka). 
Oprócz muzyki, zajmowa"a si& mod%. Pro-
wadzi"a w Londynie ekskluzywny butik,  
w którym zaopatrywali si& cz"onkowie ro-
dziny królewskiej.

Utwory publikowa"a pod pseudonimem 
„Poldowski”, ukrywaj%cym p"e$. Pocz%tek 

XX wieku to nie by"y jeszcze czasy silnego 
lobby twórczych kobiet. Jej dorobek obej-
muje, oprócz „opery symfonicznej” pod 
tytu"em „Silence”, g"ównie utwory kame-
ralne, w tym ponad 30 pie#ni do s"ów po-
etów wspó"czesnych. Cenione, wydawane 
i wykonywane za !ycia kompozytorki, po-
tem popad"y w zapomnienie; dzi# porów-
nywane s% z dzie"ami takich s"aw „kobie-
cej” muzyki, jak Klara Schumann czy Amy  
Beach. Podobno ostatnie s"owa dogory-
waj%cej na zapalenie p"uc córki Wieniaw-
skiego brzmia"y: „Opiekujcie si& moj% 
muzyk%”.

.RQNXUV�Z�3R]QDQLX

Tym czym dla m"odych pianistów jest 
Konkurs Chopinowski, tym dla skrzypków 
jest Mi&dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Henryka Wieniawskiego. Jego pomy- 
s"odawc% by" syn Józefa Wieniawskiego, 
Adam. Pierwsza edycja odby"a si& w War-
szawie w roku 1935, w stulecie urodzin 
Henryka. Wygra"a 15-letnia Francuzka 

Ginette Neveu, a drugie miejsce zaj%" Ro-
sjanin Dawid Ojstrach. Syn Ojstracha, Igor, 
zdoby" I nagrod& na drugim konkursie, 
który odby" si& dopiero w 1952 roku, tym 
razem w Poznaniu. Od tej pory co pi&$ lat 
w"a#nie w Poznaniu organizowany jest kon-
kurs dla skrzypków (a od 1957 roku – tak-
!e dla lutników). W niedawnym, ju! XIV 
konkursie zwyci&!y"a Koreanka Soyoung 
Yoon. W#ród uczestników kr%!y"a opinia, 
!e Henryk Wieniawski nie przeszed"by eli-
minacji, poniewa! nie by" uczniem !adne-
go z cz"onków jury...  ■

3ROGRZVNL�ļ�QDMPïRGV]D�FöUND�+HQU\ND
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Grób Henryka Wieniawskiego  

QD�6WDU\FK�3RZÈ]NDFK
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Nokturn na skrzypce solo�������
Polonez koncertowy D-dur op. 4�
�RNRïR������

Souvenir de Moscou�– dwa romanse 
rosyjskie op. 6��RNRïR������
Grand duo polonais�na skrzypce  
i fortepian op. 8 �RNRïR�������ZVSöOQLH�
]�EUDWHP�
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Kujawiak a-moll ������
L’Ecole moderne – etiudy-kaprysy 
RS�����������
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Deux mazourkas caractéristiques:�
2EHUWDV�*�GXU�L�'XG]LDU]�RS�����
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Koncert d-moll op. 22 ������
3RORQH]�EULOODQWH�$�GXU�RS�����������
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