
Jerzy Żurawlew 

Konkurs Chopinowski to impreza nierozerwalnie związana z postacią jej inicjatora, profesora 

Jerzego Żurawlewa, który wprowadził w życie ideę tej wielkiej imprezy. Dziś Konkurs 

Chopinowski szczyci się najdłuższą tradycją wśród innych światowych konkursów. Ma 

niezaprzeczalną renomę w świecie artystycznym jako konkurs monoinstrumentalny i 

monokompozytorski, a zawdzięcza to zaangażowaniu i pasji takiego człowieka jak profesor 

Żurawlew.  

Konkurs w 1980 roku, na którym Profesor miał być honorowym członkiem jury, okazał się 

ostatnim dla jego założyciela. Profesor był wielkim pianistą i pedagogiem, cenionym wśród 

sław muzycznych oraz studentów. Na potwierdzenie tych słów zamieszczamy list z 2 

października 1980 roku, napisany przez młodych ludzi z grupy tzw. Młodej Filharmonii, która 

działała przy X Konkursie, aby ułatwić młodzieży przysłuchiwanie się grze uczestników. 

Treść listu jest bardzo wymowna i świadczy o wielkim szacunku, jakim darzono osobę 

Profesora:  

Wielce Szanowny Panie Profesorze!  

Dziś, gdy rozpoczyna się X Konkurs Chopinowski, wielkie Misterium Polskiej Muzyki, 

pragniemy z całego serca podziękować Panu Profesorowi za ten szlak wielki i wspaniały, 

szlak, który powstał z Pana inspiracji ku pokrzepieniu serc i na wieczną chwałę polskiej 

kultury, której blasku nie zdołała zniszczyć najokrutniejsza z okrutnych – II wojna światowa. 

Droga ta, przerwana czarną smugą cienia hitlerowskiej okupacji, jest dla nas drogą nadziei, 

wielką szansą moralnego odrodzenia Narodu. Prosimy przyjąć nasze najgłębsze wyrazy 

szacunku i życzenia, aby dzieło, powołane przez Pana, trwało po wieczne czasy, aby stało się 

arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty i latarnią morską na drogach naszego 

życia.  

Klub Młodych Miłośników Muzyki  

przy Filharmonii Narodowej „Młoda Filharmonia” 

 

Już na drugi dzień, jak to było w jego zwyczaju, Profesor nadesłał odpowiedź:  

Drodzy moi przyjaciele!  

Jestem głęboko wzruszony Waszą pamięcią o mnie, listem napisanym w tak pięknej formie i 

treści. „Młoda Filharmonia” przywodzi mi na myśl Instytucję o podobnej nazwie i zbliżonych 

celach. Przedwojenna „Mała Filharmonia”, którą powołałem do życia z myślą o młodych, 

utalentowanych muzykach, mimo ogromnego powodzenia istniała zaledwie jeden rok. Jej 

pięknie zapowiadającą się przyszłość przerwała okrutna wojna. Życzę Wam, moi Drodzy, aby 

Wasza wspaniała inicjatywa rozwijała się w czasach pokoju i służyła prawdziwie Wielkiej 



Sztuce. Bardzo żałuję, że ze względu na stan zdrowia nie mogę spotkać się z Wami i osobiście 

podziękować za tak miłe słowa uznania.  

Następnego dnia, 4 października, profesor zmarł w wieku 93 lat. Odszedł jak wielki aktor na 

deskach swego ukochanego teatru, podczas trwania jego wielkiego Konkursu. 

 

Oprac. Iwona Maciejewska 

 

 


