
Henryk Melcer – kaliszanin, wybitny pedagog muzyczny, pianista i dyrygent, juror Konkursu 

Chopinowskiego w 1927 roku 

Pierwszy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina w Warszawie był przygotowywany w tym 

samym czasie, co wielka reorganizacja w największej i najlepszej uczelni muzycznej w Polsce, 

czyli w Warszawskim Konserwatorium Muzycznym, na którego czele stał wówczas wybitny 

kaliszanin – pianista, kompozytor, pedagog i dyrygent: Henryk Melcer (1869-1928). Projekt 

konkursu chopinowskiego - przedsięwzięcia o wielkim znaczeniu historycznym, zaistniał  

w ośrodku profesorskim Szkoły im. F. Chopina mieszczącej się w Warszawskim Towarzystwie 

Muzycznym, a głównym pomysłodawcą był prof. Jerzy Żurawlew. Jak się okazało pierwszy 

Konkurs Chopinowski przekształcił się w systematycznie odbywającą się do dziś, co 5 lat 

imprezę. Uroczysta inauguracja I Konkursu Chopinowskiego odbyła się w sali Filharmonii 

Warszawskiej w niedzielę, 23 I 1927 r. w obecności przedstawicieli władz i wielkim udziale 

publiczności. Pierwszy Konkurs nie miał jeszcze europejskiego rozgłosu jaki zyskały następne 

edycje. W jury zasiadali sami Polacy, m.in.: Stanisław Barcewicz, Witold Maliszewski, Piotr 

Maszyński, Aleksander Michałowski, Zofia Rabcewiczowa, Ludomir Różycki, Felicjan 

Szopski, a wśród nich także i Henryk Melcer – uważany za wielki autorytet sztuki pianistycznej 

i znakomitego interpretatora dzieł Chopina. Jednolitość narodowościową członków jury 

uzasadniano wówczas wykształceniem polskiej szkoły wykonawczej. Jedynie w ostatnich 

przesłuchaniach uczestniczył Niemiec, prof. Alfred Höhn. Nazwiska jurorów trzech 

przedwojennych konkursów określiły skład jurorów spośród osób wywodzących się  

z: pianistów koncertujących, pianistów pedagogów oraz muzyków związanych z tradycją 

chopinowską i muzyką fortepianową. Przesłuchania I Konkursu trwały tydzień, a uczestnicy 

losowali kolejność występów. Do finału zakwalifikowało się ośmiu uczestników. Z tego czasu 

zachowały się wspomnienia córki Henryka Melcera – Wandy Melcer, która tak napisała:  

„Pamiętam Ojca podczas powrotów z przesłuchań, pamiętam w domu podczas przerwy 

obiadowej kiedy rozpalony walką o swoją prawdę, z kosmykiem siwiejących włosów, 

opadającym na spocone czoło streszcza przed chłonnym audytorium dwóch swoich córek 

rezultaty dyskusji, widzę go jak przeżywa z utalentowaną młodzieżą kilku krajów jej wzloty  

i klęski, jak ma za nich tremę i święci triumfy przypominając sobie siebie samego jak stał przed 

międzynarodowym jury w Berlinie w roku 1895 kiedy otrzymał pierwszą nagrodę za Koncert 

fortepianowy e–moll. Widzę go, jak chory i zgnębiony osobistymi klęskami walczy  

o sprawiedliwość dla pokolenia muzycznej młodzieży, która go zastąpi. I pamiętam dzień, 

kiedy wsparty opinią kilku swoich równie bezinteresownych kolegów – zwycięża (...) Podział 

nagród jest sprawiedliwy!". 
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