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P
ianista po!"czy! si# z Warszaw" ze 
swojego domu w Szwajcarii. Przywi-
ta! nas bardzo ciep!o, ciesz"c si#, $e 

ma okazj# rozmowy z „najlepszymi polskimi 
dziennikarzami”. W gronie go%ci znale&li si#: 
Dorota Szwarcman, Jacek Hawryluk, Kac-
per Miklaszewski, Jacek Marczy'ski, Adam 
Rozlach, Ró$a (wiatczy'ska, Anna D#bow-
ska, Bartosz Kami'ski oraz ni$ej podpisany. 
Powodem spotkania by!a przede wszystkim 
wydana w!a%nie p!yta Zimermana z kompo-
zycjami Gra$yny Bacewicz. Od niej zacz#!a 
si# rozmowa, w której pojawi!y si# tak$e inne, 
nierzadko sensacyjne, w"tki.
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Plotk#, $e to ja wstrzymuj# wydanie p!yty, roz-
powszechni! japo'ski Universal, zupe!nie nie 
wiem czemu. Monta$ by! gotowy ju$ w kwiet-
niu 2009, a wi#c nied!ugo po zako'czeniu 
trasy po Polsce. Wtedy wydawcy wstrzymali 
produkcj#, t!umacz"c to jakimi% niedoko'-

czonymi negocjacjami. Min"! rok i w maju 
2010 ponownie zwróci!em si# do Universalu 
z tym projektem, dokonuj"c wcze%niej kolej-
nych poprawek monta$owych, $eby wszystko 
brzmia!o perfekcyjnie. Mia!em wtedy tras# 
koncertow" po Japonii i uda!o mi si# umie%ci) 
w repertuarze w!a%nie kwintet Bacewiczówny. 
By!a to %wietna okazja promocji p!yty, jednak 
premiera nie dosz!a do skutku. Zez!oszczony, 
napisa!em w ko'cu do szefa Deutsche Gram-
mophon, który zmartwiony sytuacj" przy-
lecia! z producentem do Mediolanu, gdzie 
spotkali%my si# 30 listopada. Wyja%nili, $e po-
wodem problemów by! mój postulat, aby na 
p!ycie znalaz!o si# archiwalne nagranie Gra-
$yny Bacewicz graj"cej swoj" sonat# skrzyp-
cow". Utwór uda!o si# odnale&) w Polskim 
Radiu, ale negocjacje dotycz"ce licencji oka-
za!y si# drog" przez m#k#. Przez pó!tora roku 
uda!o si# uzyska) jedynie absurdaln" zgod# 
na czasowe u$yczenie praw oraz ograniczenie 
nak!adu do 5000 egzemplarzy. *aden rozs"d-
ny wydawca nie móg! si# zgodzi) na takie wa-

runki. Okaza!o si#, $e geniusz Bacewiczówny 
jest najlepiej strze$on" tajemnic" Polskiego 
Radia i chyba ni" pozostanie. Ostatecznie wy-
pu%cili%my p!yt# bez tego bezcennego nagra-
nia. Bardzo tego $a!uj#.
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W swojej naiwno%ci s"dzi!em, $e wcale si# 
nie zmieni!em, ale to oczywi%cie nie mo$e 
by) prawda. Interpretacja zmienia si# nie tyl-
ko przez lata, ona ewoluuje z dnia na dzie'  
i z koncertu na koncert. Jestem przeciwny 
szu+adkowaniu pianistów i ich wizji utworów. 
Zdarza!o mi si# s!ysze) pianist# dwa dni z rz#-
du graj"cego niby to samo, a jednak zupe!nie 
inaczej. Moje interpretacje dopracowuj# do 
ostatniej nuty. Buduj# instrumenty przezna-
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czone do konkretnego repertuaru, dopasowu-
j"c je do realiów czasów kompozytora. Mimo 
wszystko, jak si# jest na podium, to w!a%ciwie 
gra publiczno%). To ona kreuje atmosfer# i tak 
silnie wp!ywa na wykonawc#, $e jego wizja 
zmienia si# diametralnie. Koncert jest dla ar-
tysty deklaracj" mi!o%ci do s!uchaczy. 
Trzeba te$ wzi") pod uwag# samo nagranie. 
Tamto by!o robione przez pana Karu$asa, 
którego zwyczajem by!o nagrywanie bardzo 
blisko, praktycznie bez pog!osu z sali. Brzmia-
!o to nieco akademicko. Zupe!nie inaczej wy-
brzmiewa!y akordy. Inny by! timing i przez 
to mog# dzi% uzna) tamt" wersj# za niekom-
pletn". To by!a moja pierwsza próba nagrania 
live, nie mia!em przygotowanego fortepianu  

i cz#sto musia!em i%) na kompromis. Dzi-
siejsze wykonanie jest bardziej pe!ne emocji 
i wiarygodnej pasji. Tamtego w ostatecznej 
wersji nie s!ysza!em, bo z zasady w!asnych 
p!yt nigdy nie s!ucham.
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Niedawno kupi!em kolekcj# 5000 czarnych 
p!yt od cz!owieka, który kilkana%cie lat je&dzi! 
na moje koncerty. W sumie mam ju$ kilka-
na%cie tysi#cy tytu!ów. Teraz siedz# w domu 
dzie' i noc i s!ucham. Zupe!nie niezwyk!e 
rzeczy dzia!y si# np. w%ród rosyjskich piani-
stów w latach 50. Cz#%) z nich zosta!a zupe!nie 
zapomniana; nikt nie pomy%la! o wznowieniu 
ich na CD. Od chwili pojawienia si# Inter-
netu jest nawet gorzej. Wszystko przechodzi  
na %redniactwo i tnie si# koszty, oferuj"c co-
raz gorsz" jako%). Niestety, $eby zrobi) dobre 
nagranie, potrzeba du$o pieni#dzy. Internet 
sta! si# jedn" z najgro&niejszych rzeczy dla 
cz!owieka. To bro' straszniejsza od bomby  
atomowej i w dodatku dost#pna dla wszyst-
kich. 
Media cyfrowe s" dzi% wa$niejsze od polityki. 
Dziennikarze stwarzaj" momentum, na które 
politycy tylko reaguj". Dlatego warto doce-
nia) ich prac#, gdy robi" j" dobrze i g!o%no 
krzycze), kiedy co% schrzani". 
Temat sprz#tu to okazja na d!u$sz" rozmo-
w#. Mamy bowiem do czynienia z ró$nymi 
komponentami, które nie do ko'ca z sob" 

wspó!graj". Cyfrowa technologia 24-bitowa 
zapisuje o wiele wi#cej, ni$ ucho mo$e us!y-
sze). Najs!abszym ogniwem ca!ego systemu 
jest to, co analogowe, czyli z jednej strony mi-
krofon, a z drugiej g!o%nik. Dosz!o do tego, $e 
wyrzuci!em wszystkie g!o%niki i s!ucham ju$ 
wy!"cznie na s!uchawkach AKG 701 i Senn-
heiser HD 600.
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Pomys! powsta! jeszcze w latach 90. Wtedy 
gra!em ju$ jej muzyk# z Kwartetem (l"skim. 
Nie mia!em jednak w DG wystarczaj"co sil-
nej pozycji, $eby taki projekt przeprowadzi). 
Dopiero gdy pojawi! si# nowy szef wytwórni, 

Michael Lang, na pierwszym spotkaniu za-
proponowa!em tak" p!yt# oraz dwie inne, na 
których mi zale$a!o – sonaty Chopina i kr"$ek 
po%wi#cony Szymanowskiemu. Otoczy!em 
je bardziej smakowitymi k"skami, jak p!yta  
z Brahmsem czy Schubertem, troch# $eby po-
!kn#li haczyk. Ostatecznie kontrakt podpisali-
%my, wi#c strategia by!a w!a%ciwa, ale do reali-
zacji projektu potrzebowa!em a$ o%miu lat.
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Bardzo mi zale$a!o, $eby godnie uczci) 100. 
rocznic# urodzin Bacewiczówny. Sam za-
rezerwowa!em sal# koncertow" w ,odzi  
i zacz"!em szuka) kogo%, kto pomo$e do!"-
czy) do tego jeszcze cztery inne miejsca oraz 
zajmie si# organizacj" tournée. Ostatecznie 
wybór pad! na pana, który kiedy% zajmowa! 
si# ksi#gowo%ci" mojej orkiestry festiwalowej. 
Dzi% wiem, $e to by! du$y b!"d. On potrak-
towa! ten projekt praktycznie jako autorski. 
My mieli%my w nim rol# muzykantów spod 
ko%cio!a, którzy nie maj" pracy, a on, wielki 
impresario, wyci"gn"! do nas pomocn" d!o'. 
Cho) min#!y dwa lata, do dzi% nie otrzyma-
!em w!a%ciwego rozliczenia. Pierwsze, które 
przysz!o, by!o wr#cz fars". Znalaz!a si# tam 
np. prowizja w kwocie dwa razy przewy$sza-
j"cej honoraria wszystkich muzyków za ca!y 

projekt. Ponadto umieszczono tam zakup 
komputerów i oprogramowania oraz wypo-
sa$enia biura, które ka$dy prowadz"cy im-
presariat powinien ju$ posiada). Zamawiaj"c 
taksówk# nie zastanawiamy si# przecie$, czy 
kierowca posiada samochód. Zwróci!em mu 
pieni"dze i za$"da!em stosownych poprawek. 
Niedawno dosta!em wiadomo%), $e wszystko 
zosta!o rozliczone z kim% innym, tyle $e nie 
wiadomo z kim i $e jest ju$ za pó&no na ja-
kiekolwiek roszczenia. Przez ca!" t# przykr" 
spraw# musia!em zrezygnowa) z dziesi#ciu 
zaplanowanych na kwiecie' ubieg!ego roku 
wyst#pów w Polsce. D!ugo trzyma!em termi-
ny, ale nikt zaufany nie móg! si# zaj") orga-
nizacj" trasy, w trakcie której mia!em zagra) 
sonaty Chopina.
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Koncerty na uniwersytetach zawsze by!y dla 
mnie bardzo istotne. Od ameryka'skiego me- 
ned$era zawsze wymaga!em, by po!owa wy- 
st#pów w danym tournee odbywa!a si# w ta-
kich miejscach i dla m!odych ludzi. Jest to dla 
mnie wa$niejsze ni$ sale typu Carnegie Hall. 
Je%li chodzi o tras# po Polsce, chcia!em pi#ciu 
sal. Zale$a!o mi na Katowicach, Warszawie, 
,odzi, Poznaniu i Krakowie. Trzeba to by!o 
wszystko zgra) w jednym terminie i dosto- 
sowa) do kalendarzy muzyków. By!em prak-
tycznie pewny, $e wyst"pimy w -lharmo-
niach. Nawet gdy otrzyma!em telefon o tre%ci: 
„Krzysiu, my to zrobimy inaczej i wtedy da 
si# wi#cej pieni#dzy wyci"gn") z projektu”, 
nie my%la!em, $e b#dzie trzeba gra) w takich 
warunkach. Chcia!em, $eby projekt przyniós! 
jak najwi#kszy zysk, który w ca!o%ci mia! i%) 
na cele charytatywne. Dzi% wiem, $e wszyst-
ko si# odwróci!o i zamiast rado%ci z udanego 
przedsi#wzi#cia wysz!y same problemy. Tro-
ch# to zniech#caj"ce. 
Z punktu widzenia muzyka znacznie lepiej 
jest wyst"pi) np. w Pary$u, gdzie sala jest pe!-
na, akustyka wspania!a, nikt nie jest obra$o-
ny, a prezydent odznacza mnie jeszcze Legi" 
Honorow". Potem dzwoni" i prosz", $ebym 
jak najszybciej wróci!. Tymczasem ca!e lata 
po ka$dej wizycie w Polsce odbija mi si# ona 
czkawk". Pieni"dze na ogó! gin". Ludzie si# 
obra$aj", s" plotki i intrygi.
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To zupe!na nieprawda. Podanie do konkursu 
z!o$y!em na wiele miesi#cy przed jego rozpo-
cz#ciem. Pan Albert Grudzi'ski potwierdzi! 
wysoko%) nagrody. By! to ju$ zreszt" pi"ty 
raz, gdy chcia!em j" przyzna). Dobrze wiem, 
co to znaczy wyst"pi) w III etapie i zagra) 
wtedy sonat#. To jest stres nieporównywalny 
z jakimkolwiek koncertem z Karajanem czy 
Bernsteinem. Odda!bym wszystkie pieni"dze 
takiemu laureatowi, bo wiem, co ten cz!owiek 
przeszed!. Wybór, komu przyzna) nagrod#, 
zawsze pozostawia!em jury, uznaj"c ich pro-
fesjonalizm. 
W kwietniu, gdy przysz!a pro%ba o zdepono-
wanie nagrody, zadzwoni!em do osoby, która 
powinna mie) pieni"dze z tournée z Bacewi-
czówn". To by! jeden z celów charytatywnych 
tej trasy. Dzie' pó&niej poinformowano mnie, 
$e sprawa jest za!atwiona, ale dzi% wiem, $e to 
by!o k!amstwo. Ca!a kwota spokojnie le$a!a 
nadal gdzie% na koncie w Warszawie. Potem 
dowiedzia!em si# z kilku gazet, $e jestem 
oszustem. Mój prawnik sprawdza teraz wyso-
ko%) szkody i pewnie b#dziemy si# proceso-
wa). To by! ostatni raz, kiedy przyznawa!em 
t# nagrod#. Wol# zrobi) z pieni#dzmi co% do-
brego. Z pani" Awdiejew" jestem w kontakcie  
i stanowczo za$"da!em, aby wyp!acono jej 
ca!" sum#.
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Ameryka'ska prasa redukuje zdanie do pi#-
ciu s!ów. Je%li si# czego% nie da w ten sposób 
powiedzie), to nie jest drukowane w ogóle 
albo dokonuje si# skrótów. Moje przemówie-
nie by!o d!ugie, a to zdanie pad!o praktycznie 
na ko'cu. Wyt!umaczy!em publiczno%ci, cze-
mu pewnych rzeczy nie mog# w $aden sposób 
tolerowa). Potem wiele osób mi gratulowa!o, 
a ostatecznie prezydent Obama zrobi! dok!ad-
nie to, o co w tym przemówieniu wnioskowa-
!em. Zrozumia!, $e ten projekt to politycznie 
niedojrza!y idiotyzm. Dla nas to by te$ nie-
wiele zmieni!o. Dosta) jakie% dziesi#) rakie-
tek stoj"cych po krzakach, których cyngle s"  
w Waszyngtonie i mie) naprzeciw siebie  
22 tysi"ce g!owic to absolutna farsa. Naszym 
zadaniem jest wtopi) si# w kultury, w%ród któ-
rych $yjemy, a nie ustawia) na nie rakiety. 
Zarzuca mi si# prorosyjsko%), bo kiedy% mó-
wi!em o znacz"cej roli tej nacji dla Europy. 

Zapomniano jednak powiedzie), $e jestem je-
dynym polskim pianist", który nie gra w Ro- 
sji na znak protestu po stanie wojennym. 
Wielokrotnie tak$e wyst#powa!em w spra-
wie Katynia. Rezygnacja z wyst#pów w USA 
nie jest moim pierwszym protestem. Kiedy%  
w 1976 roku nie zgodzi!em si# na tournee po 
po!udniowej Afryce, za które chciano mi za-
p!aci) kosmiczn" sum# 100 000 dolarów. Nie 
chcia!em gra) dla apartheidu. W 1982 roku 
zrezygnowa!em z wyst#pów w ówczesnym 
NRD. Zawsze uwa$a!em, $e póki istniej"  
w jakim% kraju nierozwi"zane problemy i lu-
dzie nie maj" odwagi si# za nie wzi"), nie ma 
sensu tam je&dzi).
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Zaczn# mo$e od tego, dlaczego nie jestem  
w jury tego konkursu. Gdy si# jest jurorem, 
a jednocze%nie pedagogiem, zawsze trzeba 
dokonywa) wyboru, czy ocenia si# danego 
pianist# po tym, co zaprezentowa! danego 
dnia, czy poprzez pryzmat jego ca!o%ciowe-
go potencja!u. Nie umiem dokonywa) takich 
wyborów. Widz"c wielki talent, który danego 
dnia mia! gorszy wyst#p, pewnie i tak wola!-
bym jemu da) nagrod# ni$ komu% innemu, 
kto wyj"tkowo da! popis ponad swoje ogólne 
mo$liwo%ci. 
Konkursu nie s!ucha!em na tyle uwa$nie, $eby 
si# wypowiada). Mog# tylko powiedzie), $e 
poziom by! nies!ychanie wysoki, ale i tak liczy 
si# tylko pierwsza nagroda. To jest smutne, bo 
potem mamy skandale; jednego szcz#%liwego 
zwyci#zc# i 199 zawiedzionych znakomitych 
pianistów, którzy przegrali. Wokó! nich s" 
przecie$ inni ludzie, którzy ich wspierali. Fi-
nansowali ich karier#, kupowali fortepiany 
itd. To jest znakomita po$ywka dla skandalu 
i podwa$ania decyzji jury. Powinni%my wal-
czy), aby wszyscy utalentowani arty%ci zostali 
w!a%ciwie przez konkurs docenieni. Przecie$ 
Wunder zagra! Chopina znakomicie i po pol-
sku. Czu!o si# wielki talent, dobrze wypraco-
wany program i %wietn" r#k# pedagoga. Tri-
fonow to tak$e %wietny pianista. Nawet w%ród 
tych, którzy odpadli, by!o wielu znakomitych 
m!odych ludzi. Zwyci#zca by! wi#c wi#cej ni$ 
jeden. 
Je%li natomiast wzi") pod uwag# wszystkie 
zmienne – form# dzienn" uczestników, ró$ni-
ce stylu i podej%cia w%ród jurorów, to oka$e si#, 
$e taki konkurs w ogóle nie jest w stanie wy-
!oni) najlepszego chopinisty %wiata. To pod-
wa$a sens istnienia tego typu imprezy. Tyle 
$e nie mamy lepszej alternatywy i dlatego nie 

mo$emy tej inicjatywy niszczy) ani podkopy-
wa) idei profesora *urawlewa. Destruktywne 
o%wiadczenia p!yn"ce z mediów po konkursie 
na pewno nie s!u$" tej s!usznej sprawie.
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Na 2013 kalendarz mam ju$ wype!niony  
i nie dam rady przyjecha). Jestem pewny, $e 
s" inni %wietni polscy piani%ci, którzy zagraj" 
ten koncert nie gorzej ode mnie. Z sonatami 
Chopina to ju$ przygoda od lat 80. Wtedy 
zacz"!em pierwsze próby ich nagrywania. 
Teraz te ta%my zajmuj" ju$ ca!" skrzyni#, ale 
ilekro) ich s!ucham, zaczynam traci) wiar# 
w fonogra-#. Ludzie stworzyli medium, któ-
re oderwa!o muzyk# od obrazu. Tyle $e ona 
nigdy wcze%niej nie istnia!a jako sam d&wi#k 
w przestrzeni. Interpretator by! widoczny dla 
publiczno%ci i w ten sposób jego sztuka mog!a 
by) odbierana nie tylko s!uchowo, ale i wzro-
kowo. Dzisiejszy stan jest sztuczny i sprawi!, 
$e z $adnej swojej p!yty nie by!em do ko'ca 
zadowolony. 
Sonaty Chopina uwa$am za najwa$niejsze ze 
wszystkich jego utworów. Mazurków mo$na 
w sumie by!o oczekiwa), preludia i walce pi-
sa! ka$dy, ale to, $e temu cz!owiekowi uda!o 
si# homogenicznie po!"czy) klasyczn" for-
m# z romantycznym kontekstem, wynika  
z prawdziwego geniuszu, który bardzo szanu-
j#. Chcia!bym je kiedy% nagra), ale mo$e to 
zaj") jeszcze d!ugie lata i nawet wtedy pewnie 
nie b#dzie tak dobre, jak bym marzy!. ■
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