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.+��Tak. Pomys! dojrzewa! a" pi#$ lat, ale 
w ko%cu si# zmaterializowa!. Kiedy roz-
mawiali&my, mia!em ju" gotowy najd!u"-
szy utwór z p!yty „Symphonicum”, czyli 
„Concertino” na fortepian i orkiestr#. Po-
zosta!e kompozycje s' m!odsze. Wybra-
!em wszystko, co najlepiej mnie ukazuje 
jako kompozytora. Zale"a!o mi te", "eby 
na p!ycie zgromadzi$ solistów o du"ym 
dorobku. W efekcie mo"na tu us!ysze$ 
saksofony Jerzego G!ówczy%skiego i Pio-
tra Barona, g!os Jacka Kotlarskiego, forte-
pian Waldemara Malickiego oraz Sinfoni# 
Varsovi#.

&LHNDZH��ĝH�0DOLFNL�]JRG]Lï�VLÚ�
]DJUDÊ�Z�UROL�VROLVW\��2VWDWQLR��MHĂOL�
QLH�SURZDG]L�VZRLFK�WHOHZL]\MQ\FK�
VKRZ��WR�JU\ZD�JïöZQLH�MDNR��
NDPHUDOLVWD��-DN�JR�QDPöZLïHĂ"
To &wietny pianista, cho$ ostatnio fak-
tycznie poch!on'! go !atwiejszy repertuar. 
Dwa lata temu spotkali&my si# na cyklu 
koncertów &wi'tecznych. Którego& wie-
czoru, przy winie, opowiedzia!em mu  
o pomy&le na p!yt#. Bardzo si# zapali!  
i sam zaproponowa!, "e co& zagra. Jeszcze 
wi#kszego entuzjazmu nabra! po wys!u-
chaniu demo „Concertina” zrealizowa-
nego na samplach. Gdy wchodzili&my do 
studia, mieli&my ju" wszystko dopracowa-
ne. Efekt bardzo mnie cieszy.

-DN�GïXJR�WUZDï\�QDJUDQLD�L�JG]LH�
QDJU\ZDOLĂFLH"
Trzy dni. Pewnie by mo"na nagrywa$ 
d!u"ej, ale czas to pieni'dz, a ca!y projekt 
(nansowa!em sam. Szuka!em pomocy 
sponsorów oraz wsparcia Ministerstwa 
Kultury, ale jako& nie mia!em szcz#&cia. 
Sinfonia Varsovia to zapracowany zespó!, 
a od miesi#cy trzymali dla mnie termin. 
Mia!em te" zamówione studio – nie by!o 
wyboru. Wierz#, "e dobrze zainwestowa-
!em 135000 z!. 
Muzyka nie jest komercyjna, wi#c szanse 
na osi'gni#cie miejsca na listach przebo-
jów s' "adne. Na szcz#&cie nie o to mi cho-
dzi!o. To inwestycja w siebie z nadziej',  
"e komu& si# moja muzyka spodoba i da 
mu tyle rado&ci, ile mi dawa!o jej wyko-
nywanie. 
Nagrywali&my w S2 na Woronicza. Mo"e 
lepsze by!oby S1, ale tam akurat kto&  
pracowa!. Zgrywanie odby!o si# w Sound 
and More i tam poprawili&my niedosko-
na!o&ci sali.

=�MDNLP�HIHNWHP"
Mo"e nie jest to p!yta audio(lska, ale na 
tle polskich nagra% orkiestrowych wypa-
da bardzo dobrze. Mo"e dodali&my z Ta-
deuszem Mieczkowskim troch# za du"o 
pog!osu, który on bardzo lubi, ale gdyby-
&my nagrywali w S1, to naturalny pog!os 
równie" by!by spory.

&]HPX�6LQIRQLD�9DUVRYLD"��
2GQRV]Ú�ZUDĝHQLH��ĝH�JUDMÈ�JRU]HM�
QLĝ�NLHG\Ă�

Problem stanowi kilka sk!adów tej orkie-
stry. To nie jest ten sam zespó! co 10 czy  
15 lat temu. Zosta!o niewielu muzyków, 
którzy grali w Polskiej Orkiestrze Kame-
ralnej pod Maksymiukiem. Zast'pili ich 
ludzie ambitni, ale cz#sto jeszcze ma!o 
do&wiadczeni. Nie znaj' si# te" wzajem-
nie tak, jak stara gwardia. Wymienno&$ 
sk!adów nie s!u"y spójno&ci brzmienia 
zespo!u.

-DN�WRELH�VLÚ�]�QLPL��
ZVSöïSUDFRZDïR"
Wi#kszo&$ dobrze znam. Nieraz praco-
wa!em z nimi a to jako pianista, a to jako 
aran"er. Nasze relacje opieraj' si# na wza-
jemnym szacunku, uczciwo&ci i "yczli-
wo&ci. Nigdy nie próbowa!em zadziera$ 
nosa, ale te" jako dyrygent nie mog# sobie 
pozwoli$ wej&$ na g!ow#. T# równowag# 
uda!o si# zachowa$.

8F]\ïHĂ�VLÚ�G\U\JRZDQLD"
Wzi'!em kilka prywatnych lekcji, ale 
generalnie jestem w tym zakresie samo-
ukiem ukierunkowanym na konkretne 
dzia!ania. Nigdy nie zdecydowa!bym si# 
dyrygowa$ utworów innych ni" w!asne. 
Zauwa"y!em natomiast, "e "aden dyry-
gent nie czuje dok!adnie tak jak ja i nie 
poprowadzi tego, co napisa!em, idealnie. 
Kompozytorzy powinni sami dyrygowa$ 
swoimi dzie!ami, o ile wiedz', czego chc'. 
Moj' ambicj' jest u!atwianie muzykom 
pracy. Jestem tam tak"e po to, "eby poka-
za$ zmiany tempa, wydoby$ napi#cia i pa-
nowa$ nad dynamik'. Dyrygenck' ekwi-
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librystyk# ograniczam do minimum, wi#c 
dla publiczno&ci nie jestem szczególnie 
interesuj'cy wizualnie. Mam za to nadzie-
j#, "e nikt si# ze mnie nie &mieje, "e ro-
bi# r#koma wiatrak i wi#kszy ba!agan ni" 
gdybym po prostu taktowa!. Sam ze zna-
jomymi symfonikami nieraz nabija!em si#  
z tego typu „mistrzów” dyrygentury. 
Wielu znanych dyrygentów z racji swojej 
„nadpobudliwo&ci ruchowej” nie cieszy 
si# szacunkiem orkiestr.

&]HJR�PRĝH�VLÚ�VSRG]LHZDÊ��
VïXFKDF]�ķ6\PSKRQLFXPĵ"
Bardziej klasyki ni" jazzu. Na ko%cu p!yty 
s' dwie miniatury, w których zostawi!em 
wykonawcy miejsce 
na improwizacj#, oraz 
partie improwizowa-
ne w „Narracjach” na 
saksofon. Wszystko 
inne zosta!o zapisane. 
S!ycha$ tam echa stylu 
Rachmaninowa, Bar-
toka, Szymanowskie-
go czy Szostakowicza. 
Wiele elementów, któ-
re uznawa!em za wa"-
ne. Nie mówi#, "e moja 
muzyka to na&ladow-
nictwo, ale nie ukry-
wam, "e czuj# si# w pewien sposób nie-
wolnikiem wp!ywów. Wszystko ju" kiedy& 
zosta!o napisane i wymy&lone, wi#c &wia-
domie lub nie&wiadomie chadzamy dzi& 
tymi &cie"kami. Nie widz# potrzeby bycia 
awangardzist', bo co jeszcze dzi& mo"e by$ 
awangard'? Nie umia!bym zreszt' two-
rzy$ czego&, co do mnie nie przemawia,  
a wiele muzyki (i sztuki w ogóle) powsta!ej  
w drugiej po!owie XX wieku budzi mój 
wewn#trzny sprzeciw. Zwyczajnie jej nie 
lubi#. Mam sk!onno&$ do pastiszu i zaba-
wy muzyk' podobnie jak francuscy kom-
pozytorzy, których bardzo ceni#, jak zresz-
t' ca!' francusk' kultur#.

7ZöUF]RĂÊ�QDZLÈ]XMÈFD��
GR�SU]HV]ïRĂFL�PRĝH�E\Ê��
QDUDĝRQD�QD�]DU]XW�DNDGHPL]PX��
&KFHV]�Z\ZDĝDÊ�RWZDUWH�GU]ZL"
Nie. W muzyce najwa"niejsze s' melodia, 
harmonia i pewien rodzaj !adu, równowa-
gi. Je&li tego nie odnajduj#, to takie dzie!o 
do mnie nie dociera. Wojciech Kilar po-
wiedzia! kiedy&: „Warto&ciowa muzyka to 
taka, któr' muzycy chc' gra$, a publicz-
no&$ s!ucha$”. Jestem za tym.
Na szcz#&cie nie jestem w tym odosobnio-
ny. Istnieje wielu kompozytorów tworz'-
cych podobnie, ale bez pisania banalnych 

melodyjek w typie Karla Jenkinsa. Nie-
dawno odkry!em koncerty – klarnetowy 
i fortepianowy – Anglika Christophe-
ra Gunninga, oraz fantastyczne utwory 
Amerykanina – Stephena Paulusa. To 
w!a&nie tacy wspó!cze&ni neoromantycy 
w najlepszym znaczeniu. 
My&my te" mieli takich kompozytorów, 
cho$ niestety dzi& ma!o o nich s!ycha$. 
Jeszcze niedawno tak pisali Mykietyn, 
Szyma%ski, albo – dawniej – Ma!ecki. 
Lubi!em te" wcze&niejsze rzeczy Hanny 
Kulenty. My&l#, "e w ogóle )le si# sta!o, "e 
odci#li&my si# od polskiej szko!y kompo-
zytorskiej istniej'cej przed ko%cem lat 50. 
Tego, co pisa! Baird, Palester, Sza!owski, 

Szabelski, Serocki, 
Szeligowski. Oni 
potem otwierali 
si# na nowe trendy, 
ale te dawniejsze 
utwory to kilogra-
my fascynuj'cych 

utworów, których dzi& nikt nie gra w imi# 
parcia na awangard#. Przypominamy so-
bie o nich tylko przy okazji wa"nych ju-
bileuszy. Tak by!o cho$by z Gra"yn' Ba-
cewicz. Wielu moich kolegów us!ysza!o jej 
muzyk# dopiero w ubieg!ym roku.

-DN�]DWHP�RGELHUDV]��
ZLHONL�MXELOHXV]��]ZDQ\��
5RNLHP�&KRSLQRZVNLP"
Powoli mam do&$. Przera"a mnie, jak 
wiele mo"na zrobi$ bezsensownych rze-
czy i jak du"o pieni#dzy wyrzuci$ w b!o-
to, je&li tylko podpisze si# to nazwiskiem 
Chopina. Nawet ciekawe projekty zosta!y 
zmarnowane. Cho$by konkurs na niesza-
blonowe spojrzenie na muzyk# Chopina 

organizowany przez miasto Warszawa. 
Wygrali go... raperzy. 

6DP�MHGQDN�UöZQLHĝ�MHVWHĂ��
WU\ELNLHP�Z�WHM�PDFKLQLH���
:\VWÚSRZDïHĂ�Z�W\P�URNX��
]�.U]\V]WRI�+HUG]LQ�&KRSLQ��
4XLQWHW�
Tyle "e ten projekt nie zosta! stworzony 
z my&l' o roku jubileuszowym, ale 15 lat 
temu. Wzi'!em wtedy udzia! w cyklu wy-
dawniczym Stanis!awa Sobóli, zapocz't-
kowanym przez Jagodzi%skiego. Wtedy 
tak"e by!o to koniunkturalne; ukaza!a si# 
seria kontrowersyjnych p!yt. Wydawa!o 
mi si# jednak, "e ten rozdzia! zamkn'!em. 
To by!o nawet ciekawe do&wiadczenie: 
moja pierwsza autorska p!yta i mo"liwo&$ 
przepuszczenia twórczo&ci Chopina przez 
w!asn' wra"liwo&$. Potem przypomina-
!em ten program na koncertach w klubach 
jazzowych albo (lharmoniach, zawsze 
przy aplauzie publiczno&ci. Mimo to mia-

!em dusz# na ramieniu, gdy par# miesi#cy 
temu rozdzwoni!y si# telefony z pro&bami 
o koncerty z okazji jubileuszu. Z oporami 
si# zgodzi!em. Dali&my dziewi#$ wyst#-
pów, od plenerów po klub Palladium czy 
pa!ac w Radziejowicach. Na szcz#&cie lu-
dziom si# podoba!o.

-DN�WR�VLÚ�VWDïR��ĝH�WUDğïHĂ��
GR�ķ,GRODĵ�L�ķ-DN�RQL�ĂSLHZDMÈĵ��
L�FR�FL�GDïD�WDND�SU]\JRGD��
]�WHOHZL]\MQ\P�VKRZ�GOD�PLOLRQöZ"
W „Idolu” zast'pi!em Adama Sztab#, 
który akurat zrezygnowa! po dwóch edy-
cjach, bo przechodzi! do „Ta%ca z gwiaz-
dami”. Szukano szefa muzycznego, a ja 
poczu!em, "e to ciekawe wyzwanie. Praca 

symfonicznie

IR
W�
�%
D
UW
R
V
]
�6
]
H
WH
OD



108 +Lľ)L�L�0X]\ND������

Wywiad

nie by!a !atwa i wymaga!a "elaznej samo-
dyscypliny. W ci'gu tygodnia trzeba by!o 
zaaran"owa$ 20-30 utworów, napisa$ nuty, 
odby$ próby, zorganizowa$ wszystko. To 
by!a praca non stop, ciekawa, ale wyczer-
puj'ca. Nie dla ka"dego. Dlatego po jednej 
edycji wola!em zrezygnowa$, ceni'c sobie 
w!asne zdrowie. 
W „Jak oni &piewaj'” uczestniczy!em  
w pierwszej edycji. Ogl'dali&my fragmenty 
angielskiej wersji, "eby wiedzie$, jak to ma 
wygl'da$. Wiedz'c, "e sprawa jest nie do 

zrobienia w pojedynk#, wzi'!em do spó!ki 
Jacka Piskorza. Wszystko sz!o dobrze, ale 
niestety w&ród zarz'dzaj'cych znale)li si# 
ludzie, którzy traktowali mnie i moj' pra-
c# czysto instrumentalnie. Ponadto pier-
wotna idea programu wkrótce okaza!a si# 
manipulacj' i sta!em si# pracownikiem 
fabryki, generuj'cej ogl'dalno&$ za wszel-
k' cen#. Nie tego oczekiwa!em i st'd rezy-
gnacja po jednej serii programów. Do dzi& 
jednak korzystam z wiedzy i do&wiadcze%, 

jakie wtedy zdoby!em. Lepiej planuj# czas 
i potra(# lepiej pracowa$ pod jego presj'. 
Niczego nie "a!uj#.

=DZV]H�NRPSRQXMHV]��
QD�NRPSXWHU]H"
Nie wyobra"am ju" sobie innej metody  
zapisywania moich kompozycji. Przy 
pomocy skrótów klawiaturowych mog#  
pracowa$ podobnie jak stenotypistka. 
Od razu wype!niam partytur# nie tyl-
ko nutami, ale dodaj# artykulacj#, !uki  

i inne oznaczenia. O!ówek to prze"ytek, 
cho$ zdaj# sobie spraw#, "e w przysz!o-
&ci trudne b#dzie odtworzenie proce-
su twórczego. Za sto lat nikt nie b#dzie 
móg! analizowa$, jak wiele kre&li!em i ile 
pomys!ów wyrzuci!em do kosza. Zosta-
nie dzie!o sko%czone.

*G\�UR]PDZLDP\��WUZD�MHV]F]H��
Z�:DUV]DZLH�NROHMQH�ĂZLÚWR�NXOWX�
&KRSLQD�ļ�NRQNXUV�SLDQLVW\F]Q\��

7ZRMD�SDQL�SURIHVRU�]�%\GJRV]F]\�
ļ�.DWDU]\QD�3RSRZD�=\GURñ�ļ��
]DVLDGD�Z�MXU\��8F]\ïD�5DIDïD��
%OHFKDF]D�L�REHFQHJR��
XF]HVWQLND�ļ�3DZïD�:DNDUHFHJR��
-DNÈ�MHVW�RVREÈ"
Skromn' i pracowit'. Nigdy nie rozpycha-
!a si# !okciami, robi!a swoje i naprawd# si# 
ciesz#, "e i j' teraz troch# szcz#&cia spo-
tka!o. Ma zreszt' nosa do pianistów. Je&li 
o Wakarecym mówi!a, "e ch!opak ma po-
tencja!, to ja jej wierz#. 

$�VDP�NRQNXUV"��
6ïXFKDïHĂ�NRJRĂ"
W!oszki, Leonory Armellini. Bardzo mi 
si# spodoba!a. Niez!y by! te" Rosjanin, 
Miros!aw Kultyszew. Kilkoro zaskoczy-
!o mnie nieprawdopodobn' egzaltacj'. 
Nawet którego& wieczora dla porówna-
nia si#gn'!em do nagra% Paderewskiego.  
On walca cis-moll gra! w!a&nie w taki 
niezno&ny sposób, z niezrozumia!ymi dla 
mnie rubatami i udziwnieniami. Nie da!o 
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si# tego s!ucha$, ale wcale si# nie dziwi#, 
"e dzisiejsza m!odzie", widz'c znane 
nazwisko, mo"e traktowa$ te dziwac-
twa jako norm#. Tymczasem s' bardziej  
pokorni mistrzowie, jak cho$by Hofman, 
który nigdy nie przesadza! z oddala- 
niem si# od esencji Chopinowskiego  
tekstu.

&]DVHP�MHGQDN�PDU]\ïE\�VLÚ��
MDNLĂ�PïRG\�QLHSRNRUQ\��
Z�GREU\P�WHJR�VïRZD�]QDF]HQLX��
'UXJL�3RJRUHOLÊ��FKRÊ�]�W\P��
SLDQLVWÈ�Z�RVWDWQLFK�ODWDFK�FRĂ�
EDUG]R�]ïHJR�VLÚ�VWDïR�
To prawda. Na jego ostatnim koncercie 
najch#tniej wyj'!bym toporek i jednym 
celnym ciosem zako%czy! t# "enad#. Sin-
fonia Varsovia mi opowiada!a, "e na pró-
bach te" dzia!y si# dantejskie sceny i mieli 
go serdecznie do&$. Kiedy& by! rewolucjo-
nist', dzi& to po prostu chory cz!owiek, 
który najwyra)niej nie zdaje sobie z tego 
sprawy.

$OH�Z�3ROVFH�OXG]LH�QDGDO��
FKFÈ�JR�VïXFKDÊ��D�SR�IDWDOQ\FK�

Z\VWÚSDFK�GRVWDMH�RZDFMH��
QD�VWRMÈFR��&]\�QDV]�SR]LRP��
NXOWXU\�PX]\F]QHM�MHVW�QDSUDZGÚ�
WDN�QLVNL"
Niestety tak. Coraz mniej osób ma odwa-
g# powiedzie$, "e król jest nagi. Nieraz 
rozmawia!em z kolegami, którzy maj' 
du"y autorytet i pewnie mogliby wskaza$ 
hochsztaplerów robi'cych ludziom wod# 
z mózgu. Ale si# boj', nie chc' proble-
mów w &rodowisku. Panuje wi#c zmowa 
milczenia, rzadko przerywana przez co 
odwa"niejszych, których g!os jest wo!a-
niem na puszczy. 
Publiczno&$ chodzi na koncerty dla na-
zwisk, a nie muzyki i dlatego taki owia-
ny legend' Pogoreli$ mo"e odstawia$  
tu swoje szopki. Wiele z!ego mo"na mó- 
wi$ o czasach komuny, ale wtedy dzia-
!a!o troch# wykszta!conych i kompetent-
nych ludzi, którzy potra(li poszukuj'cej 
publiczno&ci wskazywa$ drog#. Dzi& pa- 
nuje samowolka i co z tego, "e w sklepach 
le"' setki p!yt czy ksi'"ek, skoro szary 
cz!owiek nie wie, co wybra$. St'd te na-
chalne indoktrynacje niektórych dzienni-
karzy w stylu: „kultowe”, „genialne” itd.

5RN�&KRSLQRZVNL�SRZROL��
]EOLĝD�VLÚ�GR�NRñFD���
7ZRMD�Sï\WD�MHVW�MXĝ�Z�VSU]HGDĝ\��
&R�GDOHM"
Mam ju" nagrany materia! na kolejn' 
p!yt#, która uka"e si# w kwietniu 2011. 
Zebra!em fantastyczny sk!ad, na czele 
z najlepszym harmonijkarzem &wiata 
jazzu – Gregoirem Maretem. Do tego 
orkiestra Sinfonia Viva, Piotr Baron, 
Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn  
i Czarek Konrad. Zarejestrowali&my  
suit# zatytu!owan' „Lookin’ for Ba- 
lance”, któr' skomponowa!em jako most 
!'cz'cy jazz, muzyk# (lmow' i powa"n'.  
Gregoire prezentowa! ju" to nagranie 
kilku swoim kolegom – Marcusowi Mil-
lerowi, Pathowi Metheny i wszyscy s' 
zachwyceni. Je&li chodzi o prac# kom- 
pozytorsk', to pisz# teraz kwintet dla 
Prima Visty i siebie. Mamy go wykona$  
w przysz!ym roku na festiwalu w Sando- 
mierzu. To b#dzie muzyka w pe!ni kla- 
syczna.
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