
II KONKURS W 1932 ROKU ORAZ III KONKURS W 1937 ROKU 

Wieści o sukcesie i randze artystycznej I Konkursu Chopinowskiego rozeszły się po świecie 

tak szybko i wzbudziły tak żywe zainteresowanie, że z każdym rokiem przyjeżdżało coraz 

więcej pianistów z całego świata. W roku 1927 przyjechało 10 kandydatów z 7 krajów, za to 

już wczesną wiosną 1932 roku, na II Konkurs, przyjechało 55 młodych pianistów z 17 krajów. 

Do III Konkursu zgłosiło się ogółem 250 artystów (razem z Polakami), a po eliminacjach 

wyłoniono 79 osób. Zaproszono wiele wybitnych postaci z całego świata do zasiadania w jury 

Konkursu, bo instynkt organizatorom podpowiadał, że w ten sposób zapewnią imprezie o wiele 

wyższą rangę i atrakcyjność. 

Przesłuchania kandydatów odbywały się dwa razy dziennie, przed i po południu. Na wybór 

ulubionego pianisty miała też często niemały wpływ publiczność. Stało się tak podczas III 

Konkursu, kiedy po ogłoszeniu wyników, na które publiczność czekała na sali zwartym tłumem 

do 2.30 w nocy, i słysząc w końcu, że ich ulubienica, Japonka Chieco Hara, nie została 

nagrodzona, urządziła taką awanturę, że jurorów i salę przed najgorszymi konsekwencjami 

uratował dopiero obecny wśród słuchaczy bogaty przemysłowiec Stanisław Meyer, który czym 

prędzej ufundował dla pokrzywdzonej dziewczyny w kimonie „nagrodę publiczności” i w ten 

sposób burza została zażegnana. Co więcej, jak donosił „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 

emocje wśród publiczności były tak ogromne, że między dwoma panami z publiczności doszło 

do przykrego incydentu. Jeden z nich, dyplomata, miał się wyrazić ujemnie o ocenie jury,  

co spotkało się z gwałtownym protestem ze strony siedzącego obok pana. Ten ostatni wstał  

i zawołał: „Proszę Państwa, ten pan obraził jury. Ja tego pana publicznie biję w twarz!”. 

Zachowanie obu panów zostało źle przyjęte zarówno przez jury, jak i publiczność, a sprawa 

podobno zakończyła się w sposób honorowy. 

W II i III Konkursie znalazło się dwóch Polaków na trzecim miejscu. W II Konkursie był to 

Bolesław Kon, który niestety nie rozwinął swojej kariery, bo w wieku 30 lat popełnił 

samobójstwo, a w III Konkursie trzecią nagrodę zdobył Witold Małcużyński, świetny pianista 

i patriota, koncertujący i propagujący muzykę Chopina na całym świecie. 

Przyjęta na początku idea organizowania Konkursu co 5 lat została zachwiana przez wybuch II 

wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Filharmonia Warszawska została spalona po 

zrzuceniu bomb fosforowych, a potem całkowicie zburzona przez niemieckie pociski podczas 

Powstania. Na 12 długich lat zapadła cisza konkursowa… 
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