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O
livier Bellamy, autor ksi!"ki 
„Martha Argerich – dziecko  
i czary”, jest francuskim dzienni-

karzem i prezenterem radiowym. Wspó#- 
pracuje z magazynem „Classica” oraz 
dziennikiem „Le Parisien”. Podj!# si$ za-
dania trudnego i niebezpiecznego. Opi-
sa% "ycie artystki, która unika wywiadów, 
cz$sto zmienia zdanie i nie dba o szcze-
gó#y, musia#o by% nie#atwo. Czytaj!c, nie 

odnosimy jednak wra"enia, "e autor by# 
dla Argerich kim& obcym. Pisze tak, jakby 
by# z ni! ka"dego dnia "ycia, niczym duch 
przemierza# z ni! kolejne sale koncertowe; 
uczestniczy# w lekcjach, próbach i spo-
tkaniach z przyjació#mi. Z jednej strony 
tworzy to klimat zaufania i kameralnej 
opowie&ci, z drugiej trudno si$ oprze% 
wra"eniu, "e Bellamy pozwala sobie nie-
kiedy na poufa#o&% i troch$ fantazjuje. 

Dok#adne prze&ledzenie faktów z ksi!"-
ki potwierdza t$ obaw$. We'my zdarze-
nie ca#kiem niedawne, bo z 2008 roku. 
Bellamy wspomina tam ulubie(ca Mar-
thy – Ivo Pogorelicia, który odwiedzi# 
Warszaw$ w czasie festiwalu „Chopin  
i jego Europa” i zdaniem Francuza: „jakby 
daj!c wyraz swej dezaprobacie, zmieni# 
program, zast$puj!c III sonat$ polskiego 
kompozytora II sonat! Rachmaninowa”. 
Prawda jest jednak inna. Pogoreli% w ogó-
le nie wyst!pi# w pierwszej cz$&ci wieczo-
ru, w której faktycznie mia# zagra% sonat$ 
h-moll i nokturn e-moll. Dzielna orkiestra 
Sinfonia Varsovia z Jackiem Kaspszykiem 
wype#ni#a publiczno&ci ten czas III symfo-
ni! Schuberta. W drugiej cz$&ci wieczoru 
chorwacki pianista zagra# zgodnie z pla-
nem II koncert Rachmaninowa, wywo#u-
j!c burz$ oklasków, cho% w wielu innych 
miejscach na &wiecie spotka#by si$ raczej  
z gwizdami i ostentacyjnym opuszcze-
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niem sali przez publiczno&%. Najwyra'niej 
Bellamy’ego na tym koncercie nie by#o. 
Trudno si$ tak"e spodziewa%, by obserwo-
wa# wszystkie inne, o których pisze z tak 
du"ym przekonaniem.

Najpewniej nie by# te" obecny na s#yn-
nym Konkursie Chopinowskim w 1980 
roku, kiedy to Argerich, niezadowolona 
z wyników obrad jury po III etapie (Po-
gorelicia wtedy odrzucono), zdecydowa-
#a si$ je opu&ci%. Nie wyjecha#a jednak  
z Warszawy, o czym wspomina ksi!"ka. 
Jury przewodniczy# natomiast Kazimierz 
Kord, a nie – jak podaje Bellamy – An-
drzej Jasi(ski.

Francuski dziennikarz rozpoczyna bio-
gra)$ Marthy od jej lat przedszkolnych. 
To wtedy objawi#a talent pianistyczny. Za-
cz$#a gra% w#a&ciwie robi!c na z#o&% kole-
dze. Niesforny ch#opak podpuszcza# j! do 
kolejnych zada(, których jakoby mia#a nie 
wykona%. Pewnego dnia stwierdzi#, "e na 
pewno nie zagra na pianinie. Tymczasem, 
dzi$ki uporowi i przekornej naturze, trzy-
letnia dziewczynka bez trudu i bezb#$dnie 
wystuka#a na klawiaturze kilka zas#ysza-
nych wcze&niej melodii. Oto nietypowy 
pocz!tek kariery, która trwa ju" ponad 
pó# wieku!

Je&li pomin!% manieryczn! poufa#o&%  
i b#$dy merytoryczne, biogra)$ Marthy 
czyta si$ dobrze i wiele kwestii ona wyja-
&nia. Cho%by jej dziwaczny zwyczaj odwo-
#ywania koncertów w ostatniej chwili… 
Mo"na by przypuszcza%, "e takie zacho-
wanie to kaprys rozpieszczonej gwiazdy, 
która lubi trzyma% publiczno&% w niepew-
no&ci i wzbudza% kontrowersje. Po lektu-
rze ka"dy b$dzie raczej wspó#czu# artystce 
nie&mia#o&ci, zmiennych nastrojów i tre-
my, która nieraz j! parali"owa#a. Mimo 
setek zagranych koncertów Argerich na-
dal boi si$ publicznych wyst$pów. Strach 
znika dopiero w chwili, gdy siada do forte-
pianu i k#adzie r$ce na klawiaturze. 

Jaka jeszcze jest argenty(ska pianistka? 
Na pewno szczera i opieku(cza. Wszystkie 
jej mieszkania i domy zawsze by#y pe#ne 
przyjació#, znajomych, ale te" praktycznie 
obcych ludzi, prosz!cych o pomoc w "y-
ciu lub karierze. By#a i pozostaje wra"liwa 
na cudze niepowodzenia. Je&li kto& umia# 
j! przekona% o swoim talencie, stara#a si$ 
mu pomóc. Wielu u niej mieszka#o, jad#o, 
dostawa#o pieni!dze na podró"e czy leka-
rzy, w tym psychiatrów. Jej ufno&% czasem 
wydaje si$ wr$cz dziecinna i t#umaczy 
cz$&% tytu#u biogra)i. 

Je&li do kogo& na pewno nie ma zaufa-
nia, to do dziennikarzy i wszystkich osób, 
które poznaje o)cjalnie. Nie cierpi konwe-

nansów. Potra) by% wtedy twarda, szorst-
ka i niemi#a, ale gdy tylko zerwie si$ ze 
sztywnymi ramami, jej u&miech i serdecz-
no&% powracaj!. W o)cjalnych sytuacjach 
potra) te" by% zaskakuj!co nie&mia#a. 
Kiedy&, namówiona na prowadzenie lek-
cji mistrzowskiej, przez kilka dni siedzia#a 
w&ród publiczno&ci, zamiast na estradzie, 
i praktycznie si$ nie odzywa#a, póki nie 
oswoi#a si$ z atmosfer! i nie zaciekawi# jej 
wyst$p jednego z graj!cych.

*ycie koncertuj!cej pianistki 
nie jest #atwe. W ksi!"ce jeste&my 
&wiadkami jej kolejnych roman-
sów, które, cho% w cz$&ci przypad-
ków ko(czy#y si$ ma#"e(stwem, 

nie przetrwa#y próby czasu. Swoj! drog!, 
sie% powi!za( pomi$dzy wielkimi nazwi-
skami w &wiecie klasyki mo"e by% równie 
fascynuj!ca jak sami ci ludzie. Piani&ci 
"eni! si$ ze skrzypaczkami, wiolonczeli&ci 
cz$sto bior! sobie za "ony akompaniator-
ki, a dyrygenci nieraz pa#aj! uczuciem do 
solistek, z którymi jest im dane gra%. Takie 
romanse s! pi$kn! kanw! dla powie&ci, 
ale w "yciu rzadko udaje im si$ przerodzi%  
w powa"ny zwi!zek na lata. Wspólna wra"-
liwo&% na muzyk$ nie jest gwarantem szcz$-
&liwego "ycia, a czasem nawet w nim prze-
szkadza. Kolejne rozstania Marthy s! tego 
najlepszym dowodem. Czytaj!c o nich, za-
czynamy pianistce wspó#czu% i traktowa% 
jej "ycie nie tylko jako pasmo sukcesów  
i wspania#ych nagra(. Wy#ania si$ z nich 
tak"e prawdziwy cz#owiek. Kobieta, która 
potra)#a p#aka% w poduszk$ albo zrywa% 
koncerty w Japonii, gdy dowiedzia#a si$  
o zdradzie m$"a. Mimo wszystko zawsze 
si$ podnosi#a i wybacza#a. Nadal spotyka 
si$ z by#ymi partnerami w "yciu prywat-
nym i zawodowym. Jest te" matk! trzech 
córek, z których ka"da ma innego s#awne-
go ojca.

Ksi!"ka Bellamy’ego to próba przy- 
bli"enia publiczno&ci "ycia i kariery wy-
j!tkowej artystki. Martha Argerich to 
niezwyk#e, pi$kne, ale i tragiczne po#!cze- 
nie wra"liwo&ci, techniki pianistycznej  
i kobiecej urody z nie&mia#o&ci! i bra-
kiem wiary w siebie. S#uchaj!c jej nagra( 
i bywaj!c na koncertach, warto mie% 
&wiadomo&% tych sprzeczno&ci i trudów 
"ycia, które nieraz mocno j! do&wiad- 
czy#o. Wtedy muzyka spod jej palców  

b$dzie jeszcze bar-
dziej autentycz-
na, a rado&% ze 
spotkania tym 
wi$ksza. 

Czy Pa(stwo 
uwierzycie, "e 
w przysz#ym ro- 
ku Martha Ar- 
gerich ko(czy  
70 lat?!  ■
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