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Bezpłatne egzemplarze gazety można otrzymać 
w Filharmonii Narodowej, a także codziennie o go
dzinie 16.00 na Krakowskim Przedmieściu przy 
Akademii Sztuk Pięknych, w okolicach placu Zam
kowego przy kolumnie Zygmunta III Wazy oraz 
przed wejściem do stacji metra Centrum. Nume
ry archiwalne dostępne będą w kasach Muzeum  
Fryderyka Chopina przy ulicy Tamka 43.

Look for free copies of our newspaper at the  
National Philharmonic. Copies will also be hand
ed out daily at 4:00 pm at Krakowskie Przed
mieście near the Academy of Fine Arts, at the  
Castle Square (plac Zamkowy) close to Sigis
mund’s Column (kolumna Zygmunta III Wazy), 
and at the entrance to the Metro Centrum under
ground station. Past issues will be available from 
the ticket office at the Chopin Museum (Tamka 43).

Kamil Pacholec
 Wojciech Grzędziński / NIFC

Harmonogram dnia
Schedule of the day

 18:00 J J Jun Li Bui
Kanada / Canada 
Koncert fortepianowy e-moll op. 11 
Piano Concerto in E minor, Op. 11 

 18:40 Alexander Gadjiev
Włochy | Słowenia / Italy | Slovenia
Koncert fortepianowy f-moll op. 21
Piano Concerto in F minor, Op. 21 

 19:50 Martín García García
Hiszpania / Spain
Koncert fortepianowy f-moll op. 21 
Piano Concerto in F minor, Op. 21

 20:30 Eva Gevorgyan
Rosja | Armenia / Russia | Armenia 
Koncert fortepianowy e-moll op. 11 
Piano Concerto in E minor, Op. 11
 

Pan Chopin wykonał na fortepianie 
Koncert w tonacji e-moll własnej 
kompozycji i okazał się znakomitym 
wirtuozem w traktowaniu swego 
instrumentu; obok rozwiniętej 
biegłości uwagę zwracała szczególnie 
ujmująca delikatność gry oraz piękne 
i charakterystyczne wydobywanie 
motywów [...]. Na koniec artysta wykonał 
Fantazję na temat polskich pieśni 
narodowych.

Mister Chopin performed on the piano 
a Concerto in the key of E minor of his 
own composition and proved himself to 
be an excellent virtuoso in the treatment 
of his instrument; besides his advanced 
fluency, one particularly notes the beguiling 
delicacy of his playing and the beautiful 
and characteristic way he brings out 
the motifs… To end, the artist performed 
a Fantasy on Polish national airs..

„Flora”, 30 sierpnia 1831 
Flora, 30 August 1831

cytaty Wybiera / Quotes selectioN
Łukasz Kaczmarowski
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 18:00 J J Jun Li Bui
Kanada / Canada 
Koncert fortepianowy e-moll op. 11 
Piano Concerto in E minor, Op. 11 

 18:40 Alexander Gadjiev
Włochy | Słowenia / Italy | Slovenia
Koncert fortepianowy f-moll op. 21
Piano Concerto in F minor, Op. 21 

 19:50 Martín García García
Hiszpania / Spain
Koncert fortepianowy f-moll op. 21 
Piano Concerto in F minor, Op. 21

 20:30 Eva Gevorgyan
Rosja | Armenia / Russia | Armenia 
Koncert fortepianowy e-moll op. 11 
Piano Concerto in E minor, Op. 11
 

T
he concerto stage is very obviously the most closely 
contested part of the Chopin Competition, but maybe 

we should remind ourselves why. It’s not simply that we are 
now down to a select group of finalists, any of whom could 
in theory walk away with a prize. More to the point, there is 
less room here for personal expression, with only two works 
to choose from and a conductor and orchestra to contend 
with. And speaking of Andrzej Boreyko and the Warsaw Phil
harmonic, we should also spare a thought for them having 
to rehearse and play the Eminor Concerto, Op. 11 nine times 
this week – possibly more, depending on who ultimately gets 
to play in the Prizewinners’ Concert. Boreyko certainly kept 
the orchestra on its toes, at least once past a slightly lack lustre 
first performance, and it helped that each interpretation was 
markedly different.

First up was Kamil Pacholec: making a good start, he 
confirmed earlier impressions with his elegantly poised play
ing. He produced singing lines and had some spark too, yet 
somewhere his performance got weighed down. Expression 
seemed to be kept too closely in check in the slow movement. 
By contrast, this middle movement was a particular highlight 
of Hao Rao’s performance, and he projected it with fully ex
pressive, bel canto feeling. One of the youngest finalists, he 
plays with barnstorming confidence and brilliant security. His 
sound may be on the big side for Chopin – don’t expect to see 
him playing a period piano anytime soon – but he brought 
exciting momentum to the krakowiak rhythms of the finale, 
which the orchestra clearly appreciated.

As before, Kyohei Sorita’s developed artistic personali
ty served him well, and he signalled his intensions with an 
imposing start. Giving the notes their full value, he secured 
a spacious performance, and even found freedom in the danc
ing finale; it’s not always in a concerto that you hear such 
wellmanaged rubato from everyone. A change of piano to 
Fazioli heralded the last performer of the evening, Leonora 
Armellini, and even if her finale was not perhaps the most 
successful of the lot, her sensitivity to line made this a satis
fying performance. Indeed, it felt like being at a good concert, 
which is surely where everyone should be aiming.

F
inał Konkursu Chopinowskiego to etap, w którym rywalizacja jest naj
bardziej wyrównana. Dobrze uświadomić sobie, dlaczego tak jest. Nie 

tylko dlatego, że mamy do czynienia z dwunastką wybrańców, z których każ
dy, przynajmniej teoretycznie, mógłby wygrać. Ważniejsze jest to, że niewiele 
jest w tym etapie miejsca na wyrażenie siebie, gdy wyboru repertuaru należy 
dokonać spośród dwu tylko dzieł, a na wybór orkiestry i dyrygenta w ogóle 
się nie ma wpływu. Poświęćmy chwilę uwagi Andrzejowi Boreyce i Orkie
strze Filharmonii Narodowej, która musi odbyć w tym tygodniu dziesięć prób 
i dać dziewięć wykonań samego tylko Koncertu e-moll op. 11 – a może i więcej, 
gdy weźmiemy pod uwagę koncerty laureatów. Z wyjątkiem nieco ospałego 
pierwszego wykonania, muzycy orkiestry pod batutą Boreyki byli wczoraj
szego wieczoru bardzo czujni. Ważne, że artyści pomogli w tym, aby każde 
odczytanie Koncertu zabrzmiało odmiennie od pozostałych. 

Pierwszy na estradzie pojawił się Kamil Pacholec: był to dobry początek, 
pianista potwierdził swe zalety elegancką i szlachetną grą. Prowadził śpiew
ne linie i popisał się błyskotliwością, ale czegoś jednak w jego wykonaniu za
brakło. Nazbyt chyba kontrolował ekspresję w części wolnej. W występie Hao 
Rao ta część Koncertu była właśnie najlepsza, grał ją z wyrazem, w stylu bel 
canto. Jako jeden z najmłodszych finalistów, Rao gra z kaskaderską zręczno
ścią i wspaniałą pewnością techniczną. Jego dźwięk jest może zbyt masywny 
do wykonywania Chopina – w każdym razie nie należy się spodziewać Chiń
czyka grającego na Pleyelu w najbliższym czasie – ale za to w finale dał fascy
nujący impuls krakowiakowym rytmom, co orkiestra ochoczo podchwyciła.

Nie zawiódł Kyohei Sorita, artysta o dojrzałej osobowości, od początku jasno 
komunikujący swoje zamierzenia. Spokojnie wytrzymując wartości nut, potrafił 
dać interpretację pełną przestrzeni, a nawet zyskać swobodę w tanecznym fi
nale. Nie zawsze można usłyszeć tak znakomite rubato w koncercie; to zasługa 
wszystkich muzyków. Zmiana fortepianu na Fazioli zapowiadała pojawienie 
się ostatniej uczestniczki pierwszego dnia finałów, Leonory Armellini. I nawet 
jeśli jej występ nie był największym sukcesem wieczoru, jej wyczucie melodii 
było podstawą urzekającego wykonania. W rzeczy samej, mieliśmy wrażenie, 
że jesteśmy na dobrym koncercie, czego należy sobie życzyć i na przyszłość.

 John Allison

Uchem recenzenta 
With a critical ear 
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Konkursowe wspomnienia  
Adama Harasiewicza
Adam Harasiewicz’s  
Competition memories 

 John Allison 

M
inęło 66 lat – dokładnie dwie trzecie wieku – od momentu,  
kiedy Adam Harasiewicz wygrał Konkurs Chopinow

ski w roku 1955. Dziś, wciąż przenikliwy i dziarski, w przy
szłym roku obchodzić będzie 90. rocznicę urodzin, jest najstar
szym członkiem tegorocznego jury, a zarazem osobą najsilniej 
związaną z historią całego Konkursu. Jako juror był bowiem 
świadkiem ostatnich sześciu z rzędu edycji (od 1995 r.), a jego 
nauczyciel, Zbigniew Drzewiecki, należał do grona założycieli 
Konkursu w roku 1927. Nikt zatem nie ma szerszej czasowo 
perspektywy niż Harasiewicz. 

Zanim jednak przejdziemy do omówienia zmian stylu i mód 
wykonawczych w grze Chopina, proszę Harasiewicza o jego 
wspomnienia z 1955 r. „Nie mogę Panu za wiele powiedzieć 
o moich kolegach. Zbyt byłem zajęty ćwiczeniem, żeby ich słu
chać. Radziłbym zresztą dzisiejszym pianistom, by – jeśli nie 
mają wyjątkowo silnych nerwów – nie rozpraszali się i nie zaj
mowali grą innych. Uczestnik powinien skupić się na przygo
towaniach do każdego z etapów. Dla mnie więc wygrana była 
wielkim zaskoczeniem. Owszem, ktoś mówił, że wygra albo Vla
dimir Ashkenazy, albo ja, ale nie chciałem słuchać tego rodzaju 
proroctw. Wolałem po prostu grać i nie myśleć o nagrodach”. 

Wiele mówiące zdjęcia z 1955 r. oddają atmosferę i emo
cje towarzyszące tamtym dniom, ale Harasiewicz przyjmuje 
szerszą perspektywę, obejmującą pianistyczne tradycje sprzed 
Konkursu i po nim. Jego arystokratyczny styl, elegancki i dys
tyngowany, sięga korzeniami do najdawniejszej chopinowskiej 
tradycji. Pamięta przecież jeszcze 100. rocznicę śmierci kompo
zytora w 1949 r., podczas gdy dziś minęły od tej chwili 172 lata; 
wiele się w ciągu tych siedmiu dekad zmieniło. „Jedno, co się 
nie zmieniło, to że jeśli pianista jest naprawdę utalentowany, za
gra tę muzykę właściwie. Chociaż zauważyłem odejście od tego, 
co można by nazwać »narracyjnym« pojmowaniem Chopina”. 

Miłośnicy nagrań Harasiewicza nie będą zaskoczeni, że ceni 
on nieprzerysowane tempa i belcantowy dźwięk. Czy w 2021 r. 
gra się może szybciej niż w roku 1955? „Często miewam wraże
nie, że pianiści pędzą w trudnych technicznie odcinkach utwo

I
t is now 66 years – neatly, twothirds of a century – since Adam Hara
siewicz won first prize in the 1955 Chopin Competition. Still a sharp and 

sprightly figure, he turns 90 next year, making him the oldest member of this 
year’s jury and someone with the deepest of connections to the history of 
the Competition. He has witnessed all its recent history by serving on the 
jury for six consecutive editions (since 1995); indeed his teacher Zbigniew 
Drzewiecki had been one of the founders of the Competition in 1927. No 
one today, then, has a longer view of these things than Harasiewicz.

But before discussing changing styles and fashions in Chopin playing, 
I ask Harasiewicz for his memories of 1955. ‘I can’t tell you much about 
what my colleagues were like. I was too busy practising to listen to them. 
And I would still advise players today not to let themselves be distracted 
by how others are playing, unless they have extraordinarily strong nerves. 
A pianist should be concentrating on preparing for each of the stages. So 
the moment of winning was very surprising for me. Yes, I’d heard the talk 
that either Vladimir Ashkenazy or I would win, but I hadn’t wanted to lis
ten to such prophecies. I just wanted to play and not think about prizes.’

Several wonderfully atmospheric photos from 1955 capture the excite
ment of that moment and its aftermath, but Harasiewicz takes a longer 
view embracing pianistic traditions from both before and after that Com
petition. His patrician style, distinguished and elegant, has its roots in the 
earlier phases of Chopin tradition. After all, he remembers the Chopin cen
tenary of 1949, and now we have just marked the 172nd anniversary; a lot 
has changed in those 70 years. ‘One thing that hasn’t changed is that if a pi
anist is truly talented, they will play this music in the right way. But I have 
noticed a move away from what you might call a “narrative” sense in Chopin.’

Admirers of Harasiewicz’s recordings will not be surprised that he 
values unexaggerated tempi and bel canto tone. Are people perhaps play
ing faster in 2021 than in 1955? ‘Very often I do think that people rush the 
technically challenging sections of works. Maybe it’s because so many pi
anists today do have amazing techniques and they want to show off their 
fingers. I’m thinking of passages in the Ballades, or of the opening move
ment of the Second Sonata, where we often lose the drama implied in the 
Grave. Doppio movimento marking. Also in the Third Sonata, remember that 
the opening movement is marked Maestoso, but this is often smoothed out 
by speed, losing its imposing quality.’
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rów. Pewnie wynika to z faktu, że wielu z nich ma zadziwiające 
umiejętności techniczne i chce się popisać sprawnością palców. 
Mam na myśli fragmenty ballad albo pierwszą część Sonaty 
b-moll, w której zanika często dramatyzm ukryty pod oznacze
niem Grave. Doppio movimento. Pamiętajmy, że otwierające ogni
wo Sonaty h-moll też jest oznaczone jako Maestoso, które często 
bywa wygładzone szybkością kosztem imponującej wartości”.

Podczas rozmowy, żeby coś zilustrować, Harasiewicz czę
sto nuci, a gdy mowa o stylu, wspomina o „kantylenie”. „Bardzo 
ważne są i prostota, i piękno dźwięku, i naturalność. Gdy jednak 
potrzeba cantabile, pianiści często grają je zbyt szybko – choć
by tę piękną melodię, która pojawia się trzykrotnie w Fantazji 
f-moll op. 49. A nadmierna prędkość psuje tutaj całość. Osią
gnięcie dobrego dźwięku i brzmienia zawsze sprowadza się do 
tego, by fortepian zaśpiewał, a to osiąga się tylko wtedy, kiedy 
wszystkie dźwięki są ze sobą połączone. Trudno to wyjaśnić 
z dala od klawiatury, ale palce powinny być sprzęgnięte z ser
cem, a piękne brzmienie wymaga, żeby każdy dźwięk zabrzmiał 
nieco inaczej, ale bardzo podobnie do następnego”. 

To, o czym opowiada Harasiewicz, to chopinowska tradycja 
przekazana za sprawą jego nauczycieli. Szczególnie widoczny 
jest w niej wątek wielkiego Ignacego Friedmana. „Moja pierwsza 
nauczycielka, Janina Stojałowska, była uczennicą Friedmana 
i dzięki niemu zrozumiała znaczenie piękna dźwięku. Pokaza
ła mi, jak to piękno osiągnąć”. To właśnie ową friedmanowską 
tradycję Harasiewicz przekazał swoim studentom, pozostając 
strażnikiem płomienia stylu chopinowskiego. Ta autentyczna 
ciągłość jest jednak dziś zagrożona. 

Jak niemal wszyscy zwycięzcy Konkursu, Harasiewicz zagrał 
w 1955 r. w finale Koncert e-moll. Czy doradzałby młodym piani
stom dzisiaj wybór drugiego, f-moll? „Jeśli tylko zagrać go wystar
czająco dobrze… Wydaje mi się, że Bella Davidovich [1949] wygrała 
f-mollem. Ze mną było tak, że ten koncert miałem już w repertu
arze; nauczyłem się go pod okiem pani Stojałowskiej. Gdy więc 
przyjechałem do Krakowa studiować u Drzewieckiego, powie
dział: »Cóż, skoro grasz już f-moll, popracujmy lepiej nad e-mol-
lem«. Uznał, że w okolicznościach konkursowych e-moll spraw
dza się lepiej. Prawdą jest niewątpliwie, że wolna część Koncertu 
f-moll wymaga najwyższego wyczucia poetyckości, nie powinien 
się więc doń zabierać ktoś tego poczucia pozbawiony. W e-mollu 
łatwiej jest – być może – pokazać swoje umiejętności, ale pianiści 
obdarzeni prawdziwym talentem nie powinni obawiać się f-molla”. 

Skoro tyle mówiliśmy o poezji, zacząłem się zastanawiać, 
czy Harasiewicz nie nosi imienia po Mickiewiczu. Może coś 
jest na rzeczy, bo okazuje się, że ojciec pianisty był profesorem 
języka polskiego. Choć Harasiewicz słynie głównie ze swoje
go Chopina, jego szerszy repertuar także łączy się zasadniczo 
z romantyzmem. Upatruje w tym szerzej cechę pianistów sło
wiańskich. Co zaś do jego rosyjskiego, słynnego później rywa
la, Ashkenazego, ciepło wspomina ich kolejne spotkania. „To 
bardzo miły chłopak”. 

In conversation, Harasiewicz frequently sings to illustrate a point, and talks about ‘can
tilena’ when it comes to style. ‘Simplicity, beauty of tone and naturalness are all very im
portant. Yet when things need to be cantabile, pianists often take them too quickly – for 
example, the very beautiful melody that comes three times in the Fantasy, Op. 49. Too 
much speed here spoils the work. Good tone and sound always comes back to making 
the piano sing, and to do that the notes all need to be connected to each other. It’s diffi
cult to explain away from a piano, but the fingers need to be joined to the heart, and for 
a rounded touch every note needs to be a little different yet very close to the next one.’

What Harasiewicz is describing came down to him through his teachers, with their 
connections to Chopin tradition, and in particular the great Ignaz Friedman looms large 
here. ‘My first professor, Janina Stojałowska, had been a pupil of Friedman and under
stood from him the value of beautiful tone. She taught me how to produce it.’ This Fried
man tradition is one Harasiewicz has passed onto his pupils, and he remains a keeper of 
the flame of Chopin style. But it is an authentic connection in danger of being lost today.

Like almost all winners of the Competition, Harasiewicz played the Concerto in 
E minor in the 1955 final. Would he advise young pianists today to choose this over the 
Fminor? ‘Either is a winner if you play it well enough. I think Bella Davidovich [1949] 
won with the Fminor. In my case, I already had the Fminor in my repertoire, having 
learnt it with Ms Stojałowska, so when I came to Kraków to study with Drzewiecki he 
said, “Well, you already play the Fminor, so we’d better work on the Eminor.” He found 
that in a competition environment the Eminor often worked better. It’s certainly true 
that the Fminor’s slow movement requires a great sense of poetry, so someone should 
tackle that only if they truly have it. Maybe in the Eminor it’s easier for most pianists 
to show off their qualities, but those with talent for creating poetic atmosphere should 
not be afraid of the Fminor.’

So much mention of poetry leads me to wonder whether Harasiewicz wasn’t named 
for Adam Mickiewicz? Perhaps a clue, it turns out, is that the pianist’s father was a pro
fessor of Polish language. Harasiewicz may be most famous for his Chopin, but his wid
er repertoire has still been essentially Romantic, and he sees this as a trait of Slavic pi
anists more widely. As for his Russian rival turned celebrated colleague, Ashkenazy, he 
speaks warmly of their many subsequent meetings. ‘He’s a very nice boy.’
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Marsjasz i Apollo
Marsyas and Apollo

 Anna Chęćka

 

P
rzegrany Thomasa Bernharda opowiada o konfrontacji dwóch wy
bitnych pianistów z pianistą genialnym. Chociaż obiektywnie biorąc, 

życie koncertowe owej dwójki rozwijało się całkiem pomyślnie, to spotkanie 
z „tym trzecim” spowodowało, że – dostrzegając swoją zwyczajność – posta
nowili porzucić pianistykę. „Nie ma przecież nic bardziej przeraźliwego, niż 
zobaczyć człowieka, który jest tak wspaniały, tak wielki, że ta jego wielkość, 
ta wspaniałość nas niszczy, a my temu procesowi się przypatrujemy i musi
my przetrzymać, a ostatecznie, koniec końców, również zaakceptować, choć 
przecież tak naprawdę faktycznie cały czas nie wierzymy w ten proces, bardzo 
długo nie wierzymy, aż staje się on dla nas faktycznie niezbitą prawdą […], 
kiedy jest już dla nas za późno”. Tytułowy Przegrany zdaje sobie sprawę nie 
tylko z bycia tłem, na którym może zajaśnieć prawdziwa gwiazda, ale kon
tekstem, który nadaje wielkości właściwą miarę. Doskonalenie się i pokony
wanie własnych ograniczeń przestaje mieć dla niego sens. Odkrycie jakości, 
które ujawniają się w grze genialnego wirtuoza, działa w tym przypadku 
destrukcyjnie. Prawda ma tak olśniewający blask, że staje się dla bohaterów 
nieznośna. Konsekwencją tego olśnienia będzie – zrodzona z dnia na dzień 
i dla wielu melomanów pewnie trudna do usprawiedliwienia – nienawiść do 
muzyki. „Z chwili na chwilę fortepian stał mi się nienawistny […], nie mogłem 
już słuchać własnej gry, nie chciałem już na własnym instrumencie fałszować”. 
Narrator sugeruje jednak czytelnikowi, że winę za wszystko ponosi apetyt 
Przegranego na to, by obcować z najwyższym pięknem. „Fałszowania” nie 
należy więc tutaj rozumieć potocznie, jako nietrafiania we właściwe dźwię
ki. Przegrany musiałby grać lepiej, sięgnąć wyższego piękna, a ponieważ to 
go przerosło, postanowił, że kończy z grą na fortepianie. 

Takie rozumienie „przegranej” można oczywiście nazwać brakiem po
kory czy przerostem ambicji. Nie zdradzę tego, jak potoczą się losy dwóch 
pianistów, którzy – nie wytrzymując konfrontacji z olśniewającym talentem 
rywala – postanowili zmienić zawody. Można jednak przewidzieć, że obok 
nienawiści do muzyki (o której poza Thomasem Bernhardem pisał inny 
przedstawiciel ambitnej prozy, Pascal Quignard) spotkanie z pięknem wy
zwala jeszcze straszliwsze instynkty. 

Oto kat Apollo delektuje się cierpieniem Marsjasza, obdzierając go ze 
skóry za pomocą niewielkiego, ostrego instrumentu. Krwawa egzekucja to 
przedłużenie walki na porzucone instrumenty: aulos i lirę. Zdaniem Plato
na, aulos symbolizował histeryczną, emocjonalną i pozbawioną logosu mu
zykę, lira zaś – opanowaną pieśń niosącą racjonalne przesłanie. Wygrywa 
pieśń, która pozwala spokojnie, bez emocji obedrzeć konkurenta ze skóry. 

Zwycięzcę greckiego agonu najczęściej wybierała publiczność, przez akla
mację. Nieszczęście Marsjasza sugerowałoby jednak, że o triumfie Apolla 
zdecydowały muzy, zanim rozpoczął się właściwy pojedynek. Istnieje wiele 
możliwości interpretacji tej mitologicznej sceny. Zgodnie z jedną z nich, nie 
wygrywa wcale najlepszy, ale ten, kto gra w stylu apolińskim, a więc pozba
wionym tych jakości, wobec których skapitulował Przegrany z książki Bern
harda. Gdy o werdykcie decyduje arytmetyka albo równa, przewidywalna 
gra uczestnika w każdym z etapów konkursu, ożywa dawny triumf Apolla 
nad Marsjaszem. Rezygnacja Przegranego wydaje się wówczas nierozważna 
i przedwczesna. Bo przecież nie był gorszy od niejednego zwycięzcy. 

T
homas Bernhard’s The Loser tells of a confrontation between two ex
cellent pianists and a pianist of genius. Although objectively speak

ing, the concert careers of the former have been developing quite success
fully, their encounter with that ‘third party’ leaves them feeling ordinary 
and leads them to abandon pianism. ‘For there’s nothing more terrible than 
to see a person so magnificent that his magnificence destroys us and we 
must observe this process and put up with it and finally and ultimately also 
accept it, whereas we actually don’t believe such a process is happening, 
far from it, until it becomes an irrefutable fact, … when it’s too late.’ The 
titular Loser realises that he represents not just a backdrop against which 
a true star can shine, but also a context in which greatness can be meas
ured. Improving himself and overcoming his limitations ceases to have any 
meaning for him. In this instance, the discovery of the qualities revealed 
in the playing of the brilliant virtuoso acts destructively. The truth is so 
dazzling that it becomes unbearable to the two protagonists. The con
sequence of that revelation will be a hatred of music, which many music 
lovers will no doubt find hard to justify. ‘From one moment to the next 
I hated my piano, … couldn’t bear to hear myself play again; I no longer 
wanted to paw at my instrument.' Yet the narrator suggests to the read
er that it is all the fault of the Loser’s yearning for supreme beauty. That 
‘pawing’ should not be understood here as playing the wrong notes. The 
Loser would have to play better, attain a higher beauty, and since that has 
proved beyond him, he decides to stop playing the piano. 

Of course, that reasoning on the part of the ‘loser’ may be construed 
as overambition or a lack of humility. I won’t let on what happens next to 
the two pianists who – crushed by their rival’s staggering talent – decid
ed to change profession. It is predictable, however, that besides a hatred 
of music (about which another ambitious prose writer, Pascal Quignard, 
has also written), the encounter with beauty triggers more frightful in
stincts as well. 

Thus, the cruel Apollo relishes the suffering of Marsyas, flaying him 
with a small sharp instrument. That bloody execution is the extension 
of their battle over the abandoned instruments – the aulos and the lyre. 
In the opinion of Plato, the aulos symbolised hysterical, emotional mu
sic devoid of logos, while the lyre represented a calm song with a rational 
message. The victor is the song that allows the rival to be calmly, dispas
sionately flayed alive. 

The winner of a Greek agon was most often chosen by audience acclam
ation. Marsyas’s misfortune would suggest, however, that Apollo’s triumph 
was determined by the muses, before the actual duel even began. This 
mythological scene may be interpreted in many different ways. Accord
ing to one reading, it is not the best musician that wins, but the one who 
plays in the Apollonian style, devoid of those qualities that forced Bern
hard’s Loser to capitulate. When the verdict is determined by arithmetic 
or by a competitor’s even, predictable playing in each round of the com
petition, Apollo’s triumph over Marsyas is revived. In such circumstances, 
the loser’s abandonment seems imprudent and premature. After all, he 
was no worse than many a victor. 
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Muzyka jako język
Music as a language

 Seweryn Kuter 

Muzeum Fryderyka Chopina 
The Fryderyk Chopin Museum 

M
uzyka jest niewątpliwie zapisem nastrojów i emocji towarzyszących 
jej twórcom. Można wręcz powiedzieć, że stanowi swego rodzaju ję

zyk, podobnie bowiem jak w mowie, gesty i znaki w muzyce są nośnikami 
przeżyć i uczuć. Właśnie tym wymiarem muzyki, postrzeganej jako system 
relacji semiotycznych, zajmuje się w swych pracach znana włoska artystka 
Mariateresa Sartori.

W Muzeum Fryderyka Chopina prezentowana jest obecnie jej instala
cja wideo z 2011 r. Studio n. 10 in Si minore op. 25. Omaggio a Chopin [Etiuda 
h-moll op. 25 nr 10. Chopinowi w hołdzie], dedykowana Romanowi Opałce. 
Na ekranach dostrzegamy ustawione naprzeciwko siebie twarze mężczyzny 
i kobiety, którzy prowadzą ze sobą ożywiony i pełen emocji dialog, zamiast 
słów używają dźwięków muzyki, a ruch ust i mimika odpowiadają natęże
niom i dynamice utworu Chopina. Muzyczna rozmowa ukazana jest niezwy
kle sugestywnie, a efekt ten wzmaga dodatkowo symultaniczny charakter in
stalacji – postaci ukazane są jednocześnie, przy czym jedna z nich przyjmuje 
postawę pasywną, oblicze drugiej zaś jest pełne ekspresji. 

„Od kiedy byłam dziewczynką, miałam silne poczucie, że niektóre utwory 
Chopina są dialogami pomiędzy ludźmi: są rzeczywistymi dialogami, a nie 
imitują rozmowę czy zdają się nią być. To dzieło jest wizualnym przedsta
wieniem owego poczucia. Związek pomiędzy muzyką a językiem eksponuje 
emocjonalną, powszechną wartość komunikacji, konkretna treść zaś ją ukry
wa. Zamknięty w pętli fragment muzyczny, który kończy się tak samo, jak 
zaczyna, przywodzi na myśl komunikację międzyludzką rozgrywającą się na 
kręcącej się bez końca karuzeli” – pisze Mariateresa Sartori.

I
t is commonly accepted that music can be seen as a record of a com
poser’s moods and emotions. Arguably, music is itself a kind of lan

guage, its expressions and gestures conveying feelings and experiences 
in a way that resembles speech. This dimension of music is explored by 
Maria teresa Sartori, an acclaimed Italian artist, who sees music as a sys
tem of semiotic relationships.

The Fryderyk Chopin Museum is presenting a temporary exhibition 
with Sartori’s 2011 video installation, Studio n. 10 in Si minore op. 25. Omaggio 
a Chopin [Etude in B minor, Op. 25 No. 10. Homage to Chopin], dedicated 
to Roman Opałka. Two faces, one male and one female, are shown on op
posite sides of the screen engaged in a lively and emotional dialogue. The 
words, however, are replaced with music, and the mouth movements and 
facial expressions of the two people reflect the intensity and dynamics of 
the Chopin piece. Their musical conversation is highly evocative, and the 
effect is further heightened by a sense of contrast – the two people in the 
installation are shown taking turns in passive and expressive modes.

‘Ever since I was a girl, I have had the strong sensation that certain 
pieces by Chopin were dialogues between people: were – not imitated or 
appeared to be. This work is the visual representation of that sensation. 
The relationship between music and language highlights the emotional, 
universally shared value of communication, while specific content conceals 
it. The circularity of the musical excerpt, which finishes exactly as it starts, 
suggests a communication between people on an endless merrygoround 
that goes nowhere’, writes Mariateresa Sartori.
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@dan

Powietrze świeże, słonko ślicznie świeci, ptaszki 
świergocą, strumyka nie ma, boby mruczał, ale za to 
jest staw i żaby prześlicznie śpiewają! 
the air is fresh, the sun shines beautifully, the birds 
are twittering, there is no brook, otherwise it would 
be babbling, but there is, instead, a pond, and the 
frogs are singing most beautifully!
✒ Chopin, 6 vii 1827

nie płacz
don’t cry

@yr B

Żebym mógł jako Ciebie pocieszyć,  
to bym to zrobił…
If I could only comfort you somehow,  
I would do it… 
✒ Chopin, 22 ix 1830

Jego ekspresja wyraża się nie tylko w dźwiękach, 
ale i w oczach
His expression is coming through on sound but also 
through his eyes

@Z Lauriault

Oczyma może więcej zrobi na publiczności  
niż gardłem
[he] makes more of an impression upon the public 
with the eyes than with the throat.
✒ Chopin, 21 viii 1830

lewa ręka za głośno, prawa za delikatnie 
left hand too loud, right hand too soft

@vincentlam1984

Ci to tylko powiem, że lewa ręka tak mocna jak prawa, 
co jest nadzwyczajną rzeczą w jednej osobie. 
I will only tell you this, that his left hand is as 
strong as his right, which is an unusual thing in one 
person. 
✒ Chopin, 30 x 1825

niesamowity lewy palec wskazujący wprost 
olśniewajacy! 
he’s got an incredible forefinger, utterly brilliant!

@koko fofo

[…] to nos duży i 4-ty palec niewyrobiony. 
a large nose and an inept 4th finger. 
✒ Chopin, 18 viii 1848

Muszę iść już spać pa chłopaki do zobaczenia jutro
I have to sleep now bye guys see you tomorrow 

@Michael Tiffany

Już 10-ta, wszyscy spać idą i na mnie kolej nadchodzi. 
It is already 10 o’clock, everyone is going to sleep, 
and now my turn is coming. 
✒ Chopin, viii 1825

Cz@t z Chopinem
Chopin ch@t 

Behind the scenes

Zapraszamy na nasz kanał
Join us on our channel

@chopininstitute
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