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Z Januszem Olejniczakiem  

w roku jego 60. urodzin  

L�Z�SU]HGG]LHñ�SUHPLHU\� 
QDMQRZV]HM�Sï\W\� 

rozmawia  

0DFLHM��XNDV]�*RïÚELRZVNL�

Do muzyki  
zawsze wracam
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0�*��&RIQLMP\�VLÚ�GR�.RQNXUVX�
&KRSLQRZVNLHJR�Z�URNX��������
&]\�9,�QDJURGD�E\ïD�ZWHG\��
VSHïQLHQLHP�PDU]Hñ��F]\�UDF]HM�
QDJURGÈ�SRFLHV]HQLD"

JO: Trudno mówi!, "e by#a spe#- 
nieniem marze$, bo w ogóle o czym% 
takim nie marzy#em. Gdy dosta#em  
si& do polskiej ekipy, chcia#em po 
prostu zagra! pierwszy etap na miar&  
swoich mo"liwo%ci. Nie naro-
bi! wstydu sobie ani pedagogom  
i mo"e zosta! zauwa"onym. Mia-
#em nadziej& na jakie% zagraniczne 
studia, zaproszenia na koncerty  
i tyle. Z konkursu pami&tam ka"-
dy moment. S' w "yciu chwile, 
które zostaj' na zawsze i widzi 
si& je, jakby to by#o wczoraj. 

Wa"nym elementem tych wspomnie$ 
jest uczucie b#ogiej nie%wiadomo%ci, jak 
istotne jest dla Polaka mieszkaj'cego  
w Polsce uczestnictwo w tej imprezie. 
Ile mo"e od tego zale"e! i to nie zawsze 
w sensie pozytywnym. Niepowodzenie 
mog#o zdeterminowa! ca#' moj' przysz- 
#' karier&. W ogóle wtedy o tym nie my-
%la#em.

7U]HED�E\ïR�SDQD�QDPDZLDÊ��
GR�VWDUWX�Z�NRQNXUVLH"

Ani troch&. Dwa lata przed konkursem 
profesor Bakst zaproponowa# mi udzia# 
i zgodzi#em si& bez wahania. Potrakto-
wa#em to jako jedno z m#odzie$czych 
wyzwa$, cho! zdawa#em sobie spra-
w&, "e czasu jest raczej za ma#o. Du"o  
wtedy pracowa#em, naprawd& du"o. 
To by#y czasy, gdy uczestnictwo w kon- 
kursach by#o w Polsce bardzo dok#adnie 
hierarchicznie poustawiane i praktycz-
nie nie zdarza#o si&, by kto% tak m#o-
dy i niedo%wiadczony jak ja bra# udzia#  
w powa"nych wydarzeniach. Dla profe-
sora to by#o co% kompletnie innego, bo  
w Zwi'zku Radzieckim 15-16-latkowie 

byli z marszu wypychani do grania i ich 
kariery zaczyna#y si& znacznie wcze%niej 
ni" u nas.

.LHG\�GRV]HGï�SDQ�GR�ğQDïX���
QDG]LHMH�DQL�WURFKÚ�QLH�Z]URVï\"

W (nale by#o 12 osób. Jury przyzna-
wa#o 6 nagród i 6 wyró"nie$. Gdy wy-
czytano nazwiska wyró"nionych i mnie 
w%ród nich nie by#o, ju" wiedzia#em. Ale 
nie by#a to wcale euforia. Pomy%la#em 
wtedy o tych wszystkich znakomitych 
pianistach, których s#ysza#em w czasie 

prób i wyst&pów. Jak bardzo byli ode 
mnie lepsi, a jednak nie znale)li si& na 
podium. Trudno si& by#o w tej sytuacji  
w pe#ni cieszy!.

&]\�G]LĂ�.RQNXUV�&KRSLQRZVNL��
MHVW�SRWU]HEQ\"

Oczywi%cie, "e tak. W%ród masy odby-
waj'cych si& dzi% na %wiecie konkursów 
muzycznych ten nasz pozostaje w abso-
lutnej czo#ówce i udaje mu si& trzyma! 
wysoki poziom od dziesi&cioleci. Nie-
wiele jest imprez z równie d#ug' histo-
ri', a nawet one cz&sto jakby podupad#y. 
Chopin trzyma si& dzielnie.

7\OH��ĝH�MHVW�WURFKÚ�ĂZLHWQ\FK��
SLDQLVWöZ�URELÈF\FK�NDULHUÚ��NWöU]\�
JR�QLJG\�QLH�Z\JUDOL�

Czasy si& zmieni#y i dzi% karier& pia-
nisty mo"na zacz'! nawet w interne-
cie. Z drugiej strony, bardzo wa"na jest  
rola wybitnych dyrygentów. To oni,  
u"yczaj'c m#odemu, nieznanemu pia- 
ni%cie swojego autorytetu, mog' go za-
prasza! na koncerty i tym samym da! 
szans& zaistnienia przed publiczno%- 
ci'. Wtedy wygrana w konkursie nie jest 
ju" czasem konieczna. T& drog& uzna#-
bym za najlepsz', jaka mo"e muzyka 
spotka!.

&]\�PX]\NÚ�PRĝQD�ZNïDGDÊ�Z�UDP\�
VSRUWRZHM�U\ZDOL]DFML"

B&d'c uczestnikiem jury na wielu kon-
kursach na %wiecie ze zdziwieniem za-
uwa"y#em ju" dawno temu, jak ogromne 
mog' by! ró"nice w postrzeganiu tego 
samego uczestnika przez ró"nych oce-
niaj'cych. Z drugiej strony, je%li spojrze! 
na laureatów pierwszych nagród cho!by 
Konkursu Chopinowskiego, trudno dys-
kutowa! ze s#uszno%ci' przyznania im 
tego wyró"nienia. Je%li tra(a si& talent, to 
przebije si& przez wszystkie gusta i zosta-
nie doceniony.
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6NRUR�WDN��WR�F]HPX�QD�RVWDWQLP�
NRQNXUVLH�]Z\FLÚVWZR�-XOLDQQ\��
$ZGLHMHZHM�E\ïR�WDN�JRU]NLH"

Bardzo nies#usznie, "e si& tak sta#o. 
By#o mi przykro s#ucha! tych wszyst-
kich ostrych, obra)liwych opinii, które 
przecie" mog#y dotrze! do tej biednej 
dziewczyny. Nikt nie powinien jej w ten 
sposób krzywdzi!, nawet je%li nie by#a  
to druga Martha Argerich. Ca#' t& sy-
tuacj& uwa"am za z#y epizod w historii 
konkursu.

1D�NRQNXUVLH��MDN�]DZV]H��SRMDZLï�
VLÚ�WHPDW�W]Z��GXFKD�&KRSLQD���
&]\�RQ�LVWQLHMH�L�NWR�PD�SUDZR��
GHF\GRZDQLD��NWöUD�LQWHUSUHWDFMD�
MHVW�Z�RZ\P�GXFKX��D�NWöUD�QLH"

Moim zdaniem taki duch istnieje  
i w#a%nie dlatego mamy tak ogromn' 
liczb& wizji Chopina, które – cho! ró"ne 

– s' pi&kne i fascynuj'ce. A kto móg#by 
decydowa!? Ja móg#bym! Uwa"am, "e 
znam si& na tym. Poza tym jestem bar- 
dzo dobrym s#uchaczem i kocham gr& 
wielu ró"nych pianistów. Chopin nie zno-
si fa#szu, przesady, intelektualnego kom-
plikowania jego utworów oraz g#upo- 
ty. Nie znosi gry wyrachowanej, ale te" 
nie mo"na przesadzi! ze spontanicz- 
no%ci'.

3LRWU�$QGHUV]HZVNL�PöZL��ĝH�WUXGQR�
PX�JUDÊ�&KRSLQD�ZïDĂQLH�GODWHJR��
ĝH�ÊZLF]ÈF�JRG]LQDPL�NDĝGÈ�IUD]Ú��
WURFKÚ�]�WHM�VSRQWDQLF]QRĂFL�WUDFL�

W swoim czasie sporo pracowa#em  

z Witoldem Ma#cu"y$skim, uwa"anym 
przecie" za wielkiego chopinist&. Prosz& 
mi wierzy!, "e najprostszego mazurka 
!wiczy# tak, jakby rze)biarz ku# w twar-
dej skale najmniejszy detal. Potem na 
estradzie wygl'da#o to na wielk' sponta-
niczno%! i #atwo%! grania. S' na pewno 
tacy piani%ci, którym a" tyle godzin pra-
cy nie b&dzie potrzebne. Ma#cu"y$ski nie 
mia# tak genialnej techniki, jak cho!by 
Martha Argerich, która mo"e sobie w za-

sadzie pozwoli! na wszystko, a mazurki 
grywa! a vista i te" b&dzie pi&knie.

*G]LH�OHĝ\�JUDQLFD�PLÚG]\��
RU\JLQDOQRĂFLÈ�D�REUD]REXUVWZHP"

Sztandarowym przyk#adem b&dzie 
oczywi%cie Ivo Pogoreli!. Wie pan, jest 
p#yta z jego wyst&pu na konkursie, bodaj 
z II etapu, gdzie gra# scherzo cis-moll.  
W nagraniu s#ycha! w pewnym momen-
cie g#o%ny krzyk entuzjazmu kogo% z pu-
bliczno%ci. To ja krzycza#em. On nagra# 
w karierze wiele genialnych p#yt. To co 
robi dzi%, wykracza poza moj' ch&! ko-
mentarza. Szkoda mi go. Wracaj'c do 
pa$skiego pytania – kiedy jestem na 

koncercie i wychodz& z niego g#&boko 
poruszony, dopiero w domu zaczynam 
si& na spokojnie zastanawia!, dlacze-
go tak si& sta#o. To s' ogólne wra"enia, 
które pó)niej analizuj& i doszukuj& si&  
w nich szczegó#ów. Takie interpretacje 
s' dla mnie cenne. Natomiast je%li siedz& 
na koncercie i co jaki% czas s#ysz&, "e kto% 
próbuje kombinowa!, pokazywa! drugi 
g#os, gdzie nikt go nie pokazywa# albo 
wyci'ga! inne pokawa#kowane rzeczy  

na wierzch, to jest to szew, którego nie 
powinno by!. Pomys# powinien by! 
przygotowany, szczery, logiczny. Wszyst-
ko powinno mie! uzasadnienie, a nie  
by! jedynie sileniem si& na oryginal- 
no%!. Interpretacje obrazoburcze, b&d'-
ce artystycznym pomys#em, ja zawsze 
kupi&. Jak kto% kombinuje, to mnie szlag 
tra(a.

&]\�SDQ�MHVW�FKRSLQLVWÈ�]�Z\ERUX��
F]\�SR�SURVWX�ORV�WDN�FKFLDï"

Chopinist' by#em d#ugo przed kon-
kursem, wi&c chyba zawsze mia#em do 
tego predyspozycje. Jestem Polakiem tu 
mieszkaj'cym, wi&c trudno by#oby mi 
si& przed tym broni!. W Polsce panuje 
unikalny zwyczaj przypinania ludziom 
#atek. We Francji "aden dziennikarz nie 
zapyta#by dobrego tamtejszego pianisty, 
dlaczego gra Ravela czy Debussy’ego. 
Wilhelma Kemp*a nikt by nie zapyta#, 
czemu Beethoven. To jest jaki% rodzaj 
powo#ania, z którego mo"na si& tylko 
cieszy! i by! dumnym. Chopina mog& 
gra! ca#e "ycie i nigdy mi si& nie znu-
dzi, cho! oczywi%cie nie gram tylko jego. 
Mam Fryderyki za Kilara, Góreckiego  
i Lutos#awskiego. Za Messiaena dosta#em 
nominacj&.

1LH�PD�SDQ�]D�WR�Z�UHSHUWXDU]H��
ĝDGQHJR�NRQFHUWX�5DFKPDQLQRZD�

Mam za to „Wariacje na temat Paga-
niniego”. Zawsze mi si& wydawa#o, "e 
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do niego trzeba mie! wi&ksze r&ce, by 
to brzmia#o naturalnie. Ale doros#em do 
zmian i w#a%nie planuj& opanowanie jego 
koncertu c-moll. Mózg trzeba ci'gle tre-
nowa!.

&]\P�MHVW�GOD�SDQD�Z\NRQDZVWZR��
QD�LQVWUXPHQWDFK�KLVWRU\F]Q\FK"

Sam pierwszy raz gra#em na starym 
erardzie ju" w (lmie „B#&kitna nuta” 
+u#awskiego. Potem, w 1999 roku, by# 
festiwal radiowy, gdzie znów usiad#em 
do tego instrumentu. Naprawd& jednak 
pokocha#em te fortepiany, gdy mia#em 
okazj& wyst&powa! z Orkiestr' XVIII 
wieku i Fransem Brueggenem. Nigdy nie 
zapomn&, jak na próbie orkiestra zacz&#a 
gra! pierwsze tutti drugiej cz&%ci kon-
certu f-moll. Ich subtelno%! i delikatno%! 
brzmienia, nastrój, który zbudowali,  
wyklucza#y wtargni&cie tam wspó#cze-

snej fortepianowej machiny. To musia# 
by! erard.

&]\�QD�WDNLP�VWDU\P�LQVWUXPHQFLH�
JUD�VLÚ�WUXGQLHM�QLĝ�QD�G]LVLHMV]\P"

Inaczej. Trzeba si& pogodzi!, "e osi'-
gni&cie takiego wolumenu nie jest mo"-
liwe. One by#y budowane do zupe#nie  
innych sal i innej publiczno%ci. Nawet ci-
sza by#a wówczas inna. To, co dzi% uzna-
jemy za mezzo forte, wtedy by#o odbie- 
rane jak fortissimo, czyli zakres dynami-
ki budowano w zakresie od czterech pia-
no po mezzo forte. Teraz gramy od piano 
do pi&ciu forte i tego si& od pianistów  
wymaga. Tymczasem wiele utworów #a-

twiej zrozumie!, graj'c je na starym for-
tepianie, bo wtedy po prostu lepiej le"' 
pod palcami.

.RQNXUV�&KRSLQRZVNL�QD�SHZQR�
SRPöJï�SDQX�Z�NDULHU]H���
&KFLDïHP�]DS\WDÊ��F]\�FRĂ��
Z�QLHM�SDQX�SU]HV]NDG]DïR"

Ka"dy powie panu to samo – "ycie. 
Wszyscy mamy chwile za#ama$, zw't-
pie$. Dotykaj' nas rado%ci i dramaty,  

takie same jak naszych s#uchaczy. Mu-
zyka na szcz&%cie ma t& niezwyk#' lecz- 
nicz' moc, która dzia#a, gdy wszystko 
inne zawodzi. Nawet jak w "yciu jest )le, 
do muzyki zawsze si& wraca. Ona mówi 
za nas, gdy brakuje s#ów i dzieje si& tak 
bez wzgl&du na to, czy kto% tego s#ucha, 
czy tylko my sami. Gdy d#ugi czas nie 
gram koncertów, czuj& si& coraz gorzej. 
Ju" nawet samo regularne !wiczenie po-
prawia mi nastrój.

-DN�SDQ�VRELH�UDG]L�]�WUHPÈ"
Organizm sobie sam z ni' poradzi# 

w miar& up#ywu lat. Kiedy% to by#y nie-
przespane noce i zupe#ny brak apetytu  

w dniu koncertu. Teraz nauczy#em si&  
"y! z tym nieprzyjemnym stanem emo-
cjonalnym, jaki pojawia si& w dniu wy-
st&pu. To taka nieuleczalna choroba, 
któr' trzeba zaakceptowa!. Na szcz&%cie, 
od tego si& nie umiera; mo"na je%! i spa!. 
Dzi% jestem w stanie uci'! sobie drzem-
k& na dwie godziny przed wyj%ciem na 
estrad&. Prawdopodobnie organizm wie, 
"e jak %pi, to si& nie boi. Potem to ju" 
kwestia po#'czenia elementów, takich 

jak jako%! instrumentu, publiczno%!, 
moja forma. Je%li to wszystko zagra,  
to trema nie jest wcale taka wielka. 
Rzadko, ale bywa, "e koncert staje si& 
przyjemno%ci'.

1D�VZHM�QDMQRZV]HM�Sï\FLH�JUD�SDQ�
NRQFHUW\�5DYHOD��6]RVWDNRZLF]D��
L�3URNRğHZD��&R�LFK�ïÈF]\"

Po pierwsze i najwa"niejsze to moje 
ukochane koncerty, które kiedy%, na  
ró"nych etapach "ycia, sam wybra#em do 
repertuaru i które do dzi% gram z wiel- 
k' rado%ci'. Wszystkie maj' w sobie 
optymizm, niepohamowan' rado%!,  
a tak"e melancholi&, przeczucie nad-
chodz'cych dramatów, a do tego humor  
i ironi&.

7D�Sï\WD�MHVW�MDNLPĂ��
SRGVXPRZDQLHP"

Nie. My muzycy czy aktorzy robi-
my takie podsumowania w zasadzie po 
ka"dej premierze czy wa"nym koncer-
cie. Cz#owiek zawsze si& ogl'da do ty#u  
i analizuje, jak sobie poradzi#. To si& wi'-
"e z #a$cuchem wspomnie$ po ka"dym 
wa"nym wydarzeniu w karierze. Dlatego 
to, "e dzi% ko$cz& 60 lat, nie ma dla mnie 
takiego znaczenia. Nie robi& rachun- 
ku zysków i strat i nie zastanawiam si&, 
co ju" za mn', a co jeszcze przede mn', 
je"eli jest.

']ÚNXMÚ�]D�UR]PRZÚ��  ❅


