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PÓ£TORA ROKU PRACOWALI — skupieni g³ównie w Warszawskim Towarzystwie Mu-
zycznym — organizatorzy I Miêdzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka

Wieniawskiego, nad urzeczywistnieniem pomys³u swego prezesa Adama Wieniawskiego.
Bratanek kompozytora i wirtuoza, jednej z najwiêkszych indywidualnoœci artystycznych
swej epoki, mia³ ju¿ za sob¹ doœwiadczenia w organizacji tego typu przedsiêwziêæ. Jego
zas³ug¹ by³a druga, bardzo udana, edycja Konkursu Chopinowskiego w 1932 r. (pierwszy
odby³ siê w 1927 r.). Zapewne tu¿ po jej zakoñczeniu, dyrektor sto³ecznej Wy¿szej Szko³y
Muzycznej powzi¹³ myœl stworzenia w Polsce kolejnej platformy konfrontacji ze œwiatem,
tym razem dla skrzypków. Rok 1935 — setna rocznica urodzin s³ynnego stryja — by³
ku temu wprost idealn¹ okazj¹. Wieœæ o nowej inicjatywie rozesz³a siê — jak na owe cza-
sy — b³yskawicznie. Zarazem wsparli j¹ — swymi autorytetami i pañstwow¹
kas¹ — najwy¿si dostojnicy w kraju z prezydentem RP na czele. ZapowiedŸ ufundowa-
nia przez nich wysokich nagród pieniê¿nych, na pewno powiêkszy³a lawinê zg³oszeñ na
Konkurs. Nawet rz¹d francuski, jakby przeczuwaj¹c rezultaty rywalizacji (!), wyznaczy³
spor¹ premiê w narodowej walucie, jeœli zdobywcami czo³owych miejsc okazaliby siê jego
rodacy.

Co wszak¿e wa¿niejsze, Konkurs Wieniawskiego od pierwszej chwili „ustali³ nie-
z³omnoœæ pewnej prawdy — jak pisa³ sprawozdawca „Kurjera Warszawskie-
go”. — Niezale¿nie od tak rozpowszechnionego obecnie d¹¿enia do wszelkiej
«standaryzacji», nawet przejawów ducha ludzkiego, mo¿na by³o stwierdziæ, ku wielkiej ra-
doœci, ¿e jednak za najpierwsz¹ racjê bytowania artystycznego uwa¿a siê to, co jest owocem
oryginalnoœci, co idzie ze œwiata jednostki silnej, œwiadomej swego czynu, potê¿nej moc¹
swego serca. W³aœnie dlatego palma pierwszeñstwa na konkursie przypad³a skrzypaczce
francuskiej, Ginette Neveu. Chocia¿ ma ona lat 15, sztuka jej — w swej treœci i for-
mie — siêga poziomu doskona³oœci”. A w innym miejscu, ten sam autor zauwa¿y³:
„Konkurs Wieniawskiego nie tylko wyostrzy³ wzrok niejednemu z uczestników i skrzyde³
mu doda³ do dalszych lotów artystycznych, ale pobudzi³ jednoczeœnie wielu naszych spe-



ORGANIZERS OF THE FIRST EDITION of International Henryk Wieniawski Violin Com-
petition, most of whom were members of the Music Society of Warsaw, worked for

one and a half years to make the idea of its Chairman, Adam Wieniawski, come true.
Adam Wieniawski — nephew to the famous composer, virtuoso, and one of the greatest
artistic personalities of his time — had already had experience in organisation of similar
events, as it was on his shoulders that preparation of the very successful, second (1932) edi-
tion of the Chopin Competition rested (the first event was held in 1927). It was perhaps
soon after its completion that the Director of Warsaw’s Higher School of Music conceived
of the idea to establish in Poland yet another platform for encounter with the world, this
time for the violin players. 1935, the year of his famous uncle’s 100th birthday, was an
ideal opportunity. The news of the planned undertaking spread — for the times — in-
credibly fast. The country’s highest dignitaries, incl. the President of the Polish Republic,
declared their support and lent the cause their authority and public resources. The an-
nouncement of high financial prizes, which they endowed, unquestionably contributed to
he already high number of applications for the competition. Even the French government,
as if in anticipation of the results of the rivalry (!), awarded a handsome bonus in the na-
tional currency for their citizens, should they win any of the top places.

What is more important, though, from the very first moment, the Wieniawski Com-
petition “validated the steadfastness of a certain truth. Irrespective of the presently wide-
spread trend towards ‘standardization’ in everything, even in the manifestations of the
human spirit, one could, to great joy, ascertain that what is considered the paramount rea-
son behind artistic existence, is, after all, what is the fruit of originality, what comes from
the world of a strong individual, aware of his act, and powerful with the might of his heart.
This is why the palm at the competition fell into the hands of the French violinist Ginette
Neveu. Although she is 15 years of age, her art — both in its form and sub-
stance — touches upon perfection”, said a “Kurjer Warszawski” reporter. Elsewhere, the
same author observed: “The Wieniawski Competition has not only sharpened the eyesight



cjalistów — nauczycieli do rozmyœlañ nad dalszym formowaniem sztuki skrzypcowej
m³odzie¿y, do rozwa¿añ na temat obecnie panuj¹cych na szerokim œwiecie kierunków pe-
dagogiki wiolinistycznej, do ustalenia w sobie opinji dok¹d, je¿eli okazja siê nadarzy, kiero-
waæ swych wychowanków, po ukoñczeniu przez nich studiów w kraju...”

Historia — swoimi okrutnymi wyrokami — wkrótce uniemo¿liwi³a sprawdzenie
skutecznoœci tych piêknych przes³añ. Bohaterka premierowego turnieju, te¿ niestety nie
zd¹¿y³a obdarzyæ œwiata genialnoœci¹ swego talentu. Gdy parê dni po warszawskim trium-
fie, 27 marca 1935 r. w auli Uniwersytetu Poznañskiego, Ginette Neveu znów wzbudzi³a
zachwyt melomanów, nikomu w g³owie nie mieœci³o siê, ¿e na ci¹g dalszy emocjonuj¹cej
przygody z muzyk¹ Wieniawskiego, przyjdzie nam d³ugo czekaæ i ¿e potoczy siê ona kie-
dyœ w³aœnie na tej estradzie!



of many a participant and lent him wings to further artistic exploits, but has, at the same
time, prompted our specialist-educators to meditate over further shaping the violin art of
the young, to deliberate over the directions of violin education currently prevailing in the
wide world, to develop in oneself an opinion where — should an opportunity
arise — to direct one’s pupils when they complete their education in the country...”

With its cruel verdicts, history soon made it impossible to verify effectiveness of this
beautiful message. The heroine of the premiere competition did not, unfortunately, have
the time to grace the world with the genius of her talent. On 27 March 1935, a few days
after her Warsaw triumph, when Ginette Neveu again delighted music-lovers at Poznañ
University Auditorium, nobody even sensed that it would take a very long wait for the fol-
low-up to the exciting adventure with Wieniawski’s music, and that the follow-up would
take place on that very stage!
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Gmach Filharmonii Warszawskiej,
w której odby³ siê I Miêdzynarodowy
Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego
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Karta tytu³owa
i program Konkursu
(reprodukcja
z wydawnictwa
konkursowego)
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Adam Wieniawski (1879-1950),
bratanek Henryka Wieniawskiego,
wiceprezes i dyrektor Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, dyrektor —
istniej¹cej przy Towarzystwie — Wy¿szej Szko³y
Muzycznej im. Fryderyka Chopina,
wiceprezes Stowarzyszenia Kompozytorów
Polskich, g³ówny inicjator i organizator
I Konkursu oraz przewodnicz¹cy jury

Pierwsze plenarne posiedzenie
jury w przeddzieñ otwarcia

Konkursu (2 marca 1935 r.)
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Losowanie kolejnoœci wystêpów w Konkursie odby³o siê w foyer Filharmonii Warszawskiej
z udzia³em cz³onków jury (równie¿ 2 marca 1935 r.)

JURY:

ADAM WIENIAWSKI — Polska (przewodnicz¹cy)
LEOPOLD BINENTAL — Polska
GABRIEL BOUILLON — Francja
IRENA DUBISKA — Polska (sekretarz)
JAN DWORAKOWSKI — Polska
GRZEGORZ FITELBERG — Polska
ALICJA HAKOWSKA — Polska
VACLAV HUMEL — Jugos³awia
SVEN KJELLSTROM — Szwecja
WAC£AW KOCHAÑSKI — Polska

(wiceprzewodnicz¹cy)

GEORG KULENKAMPFF — Niemcy
BRONIS£AW LEWENSTEIN — Polska
MIECZYS£AW MICHA£OWICZ — Polska
EUGENIUSZ MORAWSKI — Polska
PEDER MOLLER — Dania
GIENRICH NEUHAUS — ZSRR
ARVEDS NORITIS — £otwa
JÓZEF OZIMIÑSKI — Polska
JAN PAULSEN — Estonia
OSCAR STUDER — Szwajcaria
MIECZYS£AW SZALESKI — Polska



160 zg³oszeñ z 23 pañstw otrzymali organizatorzy Konkursu. Do rywalizacji zakwalifikowano 82 osoby; osta-
tecznie na estradzie I etapu stanê³o 55 kandydatów z 16 krajów:
z Austrii — Josef Drevo, z Czechos³owacji — Jaroslav Stepanek, z Danii — Arvid Andersen, Niels Simon Chri-
stiansen, Charles Senderovitz, z Estonii — Hubert Anton, Villem Ounapuu, z Francji — Maurice Elkan, Gi-
nette Neveu, Tamara Palei Mrozowicz, z Hiszpanii — Rosa Mas, Juan Alós Tormo, z Jugos³awii — Ljerko
Spiller, z £otwy — Valdemars Sturesteps, z Niemiec — Jolanthe Waghalter, z Polski — Gra¿yna Bacewicz,
Józef Chasyd, Henryk Chumek, Jadwiga Dra¿e, Bronis³aw Gimpel, Dawid Gruenschlag, Natan Gutman, Ida
Haendel, Fryderyk Herman, Franciszek Jamry, Teodor Klajnman, Kazimierz Koszeliñski, Stefan Krajkeman,
Abraham Riegel, Ruta Krongold, Klara Mendelssohn, Judif Nejman, Marceli Neumiller, Wac³aw Niemczyk,
Bronis³awa Rothstandt, Adolf Schenker, Nina Stokowska, Mieczys³aw Sztyglic, Mieczys³aw Szwalbe, Stanis³aw
Tawroszewicz, W³adys³aw Wochniak, z Rumunii — Ernest Berger, Virgil Pop, z USA — Jose Figueroa, Jaime
Kachiro, z Wêgier — Joseph Biro, Lorand Fenyves, Zsigmond Gaspar, Tamas Magyar, z Wielkiej Brytanii —
Henry Temianka, z W³och — Antonio Abussi, Alessandro Bottero, Mary Luisa Sardo, z ZSRR — Boris Gold-
sztejn i Dawid Ojstrach.
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Uroczystoœæ otwarcia Konkursu w po³udnie 3 marca 1935 r. Na estradzie wielkiej sali Filharmonii Warszawskiej
uczestnicy Konkursu; przemawia W³adys³aw Korsak wiceminister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego
oraz prezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
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Podczas I etapu Konkursu kandydaci wystêpowali w kole o œrednicy jednego metra, zakreœlonym kred¹

Wype³niona publicznoœci¹ sala Filharmonii — w trakcie II etapu Konkursu; na pierwszym planie — jurorzy
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Józef Ozimiñski, Bronis³aw Wolfstahl i Kazimierz Wi³komirski —
trzej dyrygenci orkiestry Filharmonii Warszawskiej, towarzysz¹cej skrzypkom
w II etapie Konkursu

Grupa laureatów i jurorów. W pierwszym rzêdzie (od lewej): Dawid Ojstrach, Mary Luisa
Sardo, Henry Temianka, Boris Goldsztejn, Ginette Neveu, Ida Haendel, Józef Chasyd.
W drugim rzêdzie (od lewej): Gienrich Neuhaus, Adam Wieniawski, Hubert Anton,
Eugeniusz Morawski, Bronis³aw Gimpel i Ljerko Spiller
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LAUREACI: Ginette Neveu (Francja) — I nagroda, Dawid Ojstrach (ZSRR) — II nagroda, Henry Temianka (Wielka
Brytania) — III nagroda, Boris Goldsztejn (ZSRR) — IV nagroda, Ljerko Spiller (Jugos³awia) — V nagroda, Mary
Sardo (W³ochy) — VI nagroda, Ida Haendel (Polska) — VII nagroda, Hubert Anton (Estonia) — VIII nagroda,
Bronis³aw Gimpel (Polska) — IX nagroda (fotografie po czêœci z póŸniejszego okresu)



DYPLOMY HONOROWE OTRZYMALI:
Tamas Magyar (Wêgry), Józef Chasyd (Polska), Gra¿yna Bacewicz (Polska), Jose Figueroa (USA), Antonio
Abussi (W³ochy), Wac³aw Niemczyk (Polska), Jaime Kachiro (USA), Lorand Fenyves (Wêgry), Mieczys³aw
Szwalbe (Polska), Fryderyk Herman (Polska), Alekssandro Bottero (W³ochy), Stanis³aw Tawroszewicz (Pol-
ska), Maurice Elkan (Francja), Tamara Palei Mrozowicz (Francja) i Zsigmond Gaspar (Wêgry)
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Henry Temianka odbiera nagrodê z r¹k Adama Wieniawskiego — przewodnicz¹cego jury

13 marca 1935 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, jurorów i uczestników Konkursu przyj¹³ prezydent
Rzeczypospolitej Polski, Ignacy Moœcicki. Z krótkim recitalem wyst¹pi³a Ginette Neveu
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Spotkanie zakoñczono zbiorow¹ fotografi¹


