
I Konkurs Chopinowski w 1927 roku 

Czy Profesorowi Jerzemu Żurawlewowi przyświecała myśl stworzenia konkursu muzycznego 

na miarę igrzysk olimpijskich? Tego nie wiemy, pewne za to jest, że chciał stworzyć 

możliwość spotkań młodych pianistów z różnych krajów, z różnych szkół, aby uwydatnić 

geniusz Chopina i rozpropagować jego muzykę na cały świat.  

Droga od pomysłu do jego realizacji wcale nie była łatwa. Najpierw trzeba było przekonać 

właściwe osoby do słusznej sprawy, a potem oczywiście znaleźć pieniądze na realizację idei. 

Ale udało się. Prezydent Ignacy Mościcki zrozumiał wagę i perspektywy przedsięwzięcia i 

zgodził się objąć Konkurs swoim patronatem, co zadecydowało o pomyślnej reszcie, a Polski 

Monopol Zapałczany okazał prawdziwą miłość do Chopina ofiarując znaczną sumę 15 tysięcy 

złotych.  

I Konkurs odbył się w dniach 23-30 stycznia 1927 roku w murach Filharmonii Warszawskiej, 

przy ul. Jasnej. Zorganizowano jury, składające się z 14 osób, przedstawicieli wyłącznie 

polskiego środowiska muzycznego (z małym wyjątkiem – Niemiec, Alfred Höhn, brał udział 

w przesłuchaniach końcowych). Wśród członków jury znalazły się wybitne postaci świata 

muzycznego: sam pomysłodawca Konkursu, Jerzy Żurawlew, a także Henryk Melcer, 

kompozytor, pianista, dyrygent, dla kaliszan ważna postać, gdyż w latach 80-tych XIX wieku 

uczył się w ówczesnym Męskim Gimnazjum Klasycznym w Kaliszu (obecnym I LO im. 

Adama Asnyka), które ukończył ze złotym medalem.  

Na Konkurs zgłosiło się ogółem 26 pianistów, w tym 16 Polaków, którzy rozgrywali program 

w dwóch etapach (obecnie Konkurs składa się z trzech etapów i finału). 

Zwycięzcą I Konkursu został dwudziestoletni Lew Oborin z Moskwy, przyjmowany 

owacyjnie przez publiczność, lecz raczej surowo oceniany przez prasę. Niezgodności co do 

oceny uczestników będą się objawiać podczas każdej edycji Konkursu, co tylko będzie 

podnosić gorącą atmosferę tej imprezy. Jak donosił na stronie 10 „Ilustrowany Kurier 

Codzienny” wydawany w Krakowie, zwycięzca otrzymał w nagrodę 5 tys. zł, a laureaci 

kolejnych nagród, II i III, Polacy, Stanisław Szpinalski oraz Róża Etkin, odpowiednio 3 tys. zł 

i 2 tys. zł.  

Od samego początku Polskie Radio przyznawało swoją nagrodę specjalną za najlepsze 

wykonanie mazurków. W 1927 roku przyznało ją Polakowi, Henrykowi Sztompce. Był to, jak 

informuje dziennik krakowski, puchar srebrny. 

Na zakończenie I Konkursu im. Fryderyka Chopina, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

zorganizował wielkie przyjęcie na Zamku Królewskim. Tradycja ta przetrwa dwie kolejne 

edycje, do 1937 r., po wojnie nie będzie już kontynuowana z prostej i smutnej przyczyny – 

braku Zamku Królewskiego i braku Prezydenta RP. 
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