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:$�� Staram si! przyje"d"a# tak cz!-
sto, jak tylko mog! i gdy mnie zapraszaj$. 
Trudno powiedzie#, czemu dzieje si! to 
tylko raz na kilka lat. Ale nawet je%li nie 
przyje"d"am, nosz! wasz kraj w sercu, bo 
jest mi bardzo bliski.

Pierwsz$ zagraniczn$ podró" odby&em 
w&a%nie do Warszawy, gdy w 1955 roku 

przyjecha&em na Konkurs Chopinowski.  
Z drugiej strony, im wi!cej czytam o historii 
Europy, tym bardziej dociera do mnie, jak 
przez wieki Rosja i Niemcy wykorzystywa&y, 
dzieli&y mi!dzy siebie i poni"a&y wasz kraj. 
Te dwa wielkie narody nigdy nie powinny 
sobie pozwala# na tego typu zachowania. 
Mog&yby rozszerza# swoje wp&ywy przy  
pomocy kultury, sztuki, a nie czo&gów i sa-
molotów. Gdy tu pierwszy raz przyjecha&em, 
Warszawa dopiero podnosi&a si! z ruin, ale 
wida# by&o, jak bardzo wam na tym zale"y, 
jak silni jeste%cie mimo tylu tragedii. Potem 
zawsze ch!tnie wraca&em i wracam, gdy tyl-
ko "ycie pozwala.
'RUDVWDï�SDQ�Z�VWDOLQRZVNLFK��

F]DVDFK��-DN�VLÚ�ZWHG\�ĝ\ïR��

Z�0RVNZLH"

Nam, m&odym muzykom, "y&o si! nie'le. 
Poza tym, "e dwa razy w tygodniu musie-
li%my z niech!ci$ odb!bni# dwie godziny 
wyk&adów z marksizmu i leninizmu, nikt 
si! nas specjalnie nie czepia&.
$�.*%"

Kiedy% do mnie przyszli. Ba&em si! odmó-
wi#. To mog&o oznacza# zakaz jakichkolwiek 
wyjazdów i w zasadzie odci!cie od mo"liwo-
%ci robienia wi!kszej kariery. Pisa&em wi!c 
raporty, w których nie by&o nic interesuj$ce-
go. Zapraszali mnie na spotkania, wypyty-
wali, a ja mówi&em, "e nic nie wiem, nic si! 
nie dzieje, nic nie widzia&em. Szybko uznali, 
"e nie b!d! warto%ciowym informatorem  
i dali sobie ze mn$ spokój. Na szcz!%cie.
3R�Z\MHěG]LH�]�=655�]UH]\JQRZDï�

SDQ�]�RE\ZDWHOVWZD��&]\�G]LĂ��

PD�SDQ�SRQRZQLH�URV\MVNL�SDV]SRUW"

To nawet nie do ko(ca by&a rezygnacja. 
Musia&em wype&ni# ton! papierów i w ko(cu 
otrzyma&em dokument, który mia& tytu& „Po-
zwolenie”. Oni mi &askawie pozwolili zrzec 
si! obywatelstwa ZSRR. Potem ju" nigdy  
o nie nie prosi&em. Mam islandzki paszport  
z racji obywatelstwa mojej "ony oraz szwaj-
carski, bo tam g&ównie mieszkamy. Formal-
nie nie jestem wi!c Rosjaninem, ale cz!sto 
tam je"d"! prywatnie i s&u"bowo. Teraz nie 
ma ju" z tym problemu. Za nieca&e dwa 
tygodnie w Moskwie prowadz! rosyjsk$  
Orkiestr! Filharmonii Narodowej.
'R�:DUV]DZ\�WDNĝH�SU]\MHFKDï�SDQ�

MDNR�G\U\JHQW�L�Z�RJöOH�F]ÚĂFLHM��

PRĝQD�G]LĂ�]REDF]\Ê�SDQD�QD�SRGLXP�

QLĝ�SU]\�IRUWHSLDQLH��'ODF]HJR"

Zda&em sobie spraw!, "e nie jestem ju" 
w stanie gra# recitali tak dobrze, jak bym 
chcia&. Dlatego przesta&em wykonywa# pu-
blicznie solowy repertuar. Ch!tnie go jednak 
nagrywam. Gdy wiem, "e mog! co% zagra# 
dwa czy trzy razy, a potem wybra# najlep-
sz$ wersj!, czuj! si! spokojniejszy i bardziej 
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pewny siebie. Znam zbyt wielu muzyków, 
którzy mimo, "e si! coraz bardziej starzej$  
i ich umiej!tno%ci malej$, wci$" wyst!puj$  
i robi$ tym krzywd! sobie oraz publiczno%ci. 
Nie chc! by# jednym z nich. Trzeba wiedzie#, 
kiedy co% si! ko(czy, pogodzi# si! z tym i ro-
bi# to, w czym wci$" mo"na by# dobrym. 
Dla mnie czym% takim jest dyrygowanie. Nie 
znaczy to jednak, "e nie siadam do fortepia-
nu. Nawet dzi% w hotelu #wiczy&em dwie go-
dziny. Staram si! nie wychodzi# z wprawy.
=GRE\FLH�GUXJLHM�QDJURG\�QD��

.RQNXUVLH�&KRSLQRZVNLP�QLH�E\ïR�

GOD�SDQD�UR]F]DURZDQLHP"

Nie, nigdy tak o tym nie my%la&em. Tym 
bardziej, "e po pierwszej i drugiej rundzie 
przes&ucha( mia&em najwi!cej punktów. 
Tylko wykonanie koncertu wysz&o mi go-
rzej. Nie mia&em wystarczaj$co du"o czasu 
i mo"liwo%ci, by go dobrze przygotowa#. 
Nie my%la&em zreszt$, "e w ogóle b!d! mia& 
szans! gra# w trzecim etapie. Skupi&em si! 
na repertuarze przewidzianym w pierwszym 
i drugim. Pami!tam te dni jako wspania&$ 
przygod! i mo"liwo%# poznania wyj$tko-
wych ludzi. Do dzi% darz! serdeczno%ci$ 
ówczesnego zwyci!zc!, Adama Harasiewi-
cza, znakomitego muzyka. Wiem, "e wtedy 
zagra& lepiej.
�VPÈ�QDJURGÚ�QD�NRQNXUVLH���

Z�NWöU\P�SDQ�XF]HVWQLF]\ï��]GRE\ï�

$QGU]HM�&]DMNRZVNL��5RN�SöěQLHM���

QD�.RQNXUVLH�.UöORZHM�(OĝELHW\��

Z�%UXNVHOL�SDQ�Z\JUDï��D�&]DMNRZVNL�

E\ï�WU]HFL��7R�Z\MÈWNRZD�SRVWDÊ��

Z�SROVNLHM�SLDQLVW\FH��'REU]H�SDQ��

JR�SR]QDï"

Trudno mi powiedzie#, "e dobrze go 
pozna&em, ale mieli%my okazj! rozmawia#  
i pami!tam go jako cz&owieka, który za-
wsze by& sob$ i wy&$cznie sob$. Nie znosi& 
kompromisów i nigdy nie udawa&. Mia& 
chyba w nosie, co ludzie o tym my%l$. Wa"-
niejsza by&a dla niego absolutna szczero%# 
i za to bardzo go ceni&em. By& te" feno-
menalnie utalentowany Spotyka&em si!  
z nim kilkakrotnie przy ró"nych okazjach 
i zawsze by&y to mi&e chwile. Nigdy te" nie 
zapomnia&em jego tragicznego dzieci(stwa 
i tego, "e mimo wszystko umia& si! pod-
nie%#. Szkoda, "e umar& tak m&odo.
3DñVNLP�QDXF]\FLHOHP�E\ï��

]Z\FLÚ]FD�SLHUZV]HJR�.RQNXUVX��
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Bardzo sympatyczny i bez reszty oddany 
muzyce. Ch!tnie opowiada& o swoim "yciu. 
Studiowa& kompozycj! razem z Szostakowi-
czem i zna& go ca&kiem dobrze. Pami!tam, 
jak kiedy% opowiedzia& mi o dyskusji, któr$ 
mieli jako m&odzi twórcy na temat techni-

ki kompozytorskiej. Szostakowicz mia& mu 
wtedy powiedzie#: „Je%li chcesz zmieni# to-
nacj! komponowanego utworu, wystarczy 
doda# odpowiednie znaki przykluczowe  
i gotowe, "aden problem!”. Jako pianista, 
Oborin lubi& szlachetn$ prostot! i unika& 
wszelkiej przesady. Nie posiada& wybitnej 
techniki pianistycznej, ale te" nigdy o ni$ nie 
dba&. Wa"niejsza by&a szczero%# interpretacji. 
By& urodzonym artyst$.
:LHU]\ï��ĝH�]UREL�SDQ�ZLHONÈ�NDULHUÚ"

Je%li nawet, to mia& system warto%ci, który 
ponad karier! przedk&ada& inne rzeczy. Kie-
dy% by&em na jego koncercie w )lharmonii. 
Po wyst!pie poszed&em pogratulowa#. By& 
tam jeszcze jaki% profesor z uczelni, którego 
nazwiska teraz nie pami!tam. Wskaza& na 
mnie mówi$c: „Ten ch&opak ma naprawd! 

wielki talent, pewnie b!dzie kiedy% s&awny”. 
Oborin zamy%li& si! i powiedzia&: „By# mo"e, 
ale dla mnie najwa"niejsze jest to, by zawsze 
by& po prostu dobrym cz&owiekiem”. Te s&o-
wa wci$" mam w pami!ci i staram si! by# 
taki, jakim on chcia&, "ebym by&.
*G\�G]LĂ�G\U\JXMH�SDQ�RUNLHVWUÈ��

DNRPSDQLXMÈF�LQQHPX�SLDQLĂFLH���

D�WHQ�JUD�SR�SURVWX�VïDER��QLH�MHVW�SDQ�

F]DVHP�]ï\��ĝH�QLH�PRĝH�JR�]DVWÈSLÊ"

Jestem profesjonalist$ i znam swoje miej-
sce. Jako dyrygent zawsze pod$"am krok za 
solist$. Kieruj! orkiestr$ tak, by mu pomóc, 
a nie zaszkodzi#. Nawet je%li w kwestiach  
interpretacji czasem si! ró"nimy. Oczy-
wi%cie, starannie dobieram solistów i nie 
pracuj! z lud'mi, których nie uwa"am za 
wystarczaj$co dobrych. W tym momencie 
pami!tam chyba tylko jedn$ sytuacj!, kiedy 
mocno si! zawiod&em. Dyrygowa&em wtedy 
III koncertem Rachmaninowa. W kodzie 
trzeba nad$"a# za fraz$, bo inaczej robi si! 
bardzo sztucznie i statycznie. Tymczasem 
pianista, zamiast gra# „do przodu”, robi& co% 
zupe&nie odwrotnego. Na moje uwagi zare-
agowa& wzburzeniem. Có" mog&em zrobi#? 

Zagra&em, jak chcia&. Ale wi!cej si! nie spot- 
kali%my.
-HVW�SDQ�DXWRUHP�MHGQHM�]�ZLHOX�

RUNLHVWUDFML�ķ2EUD]NöZ�]�Z\VWDZ\ĵ�

0XVRUJVNLHJR��&R�MHVW�Z�QLHM��

Z\MÈWNRZHJR"

Ona wcale nie jest wyj$tkowa; jest po pro-
stu rosyjska. Wersja Ravela jest fantastyczna, 
ale jest przede wszystkim francuska. Lubi! 
go s&ucha#, zreszt$ nikt nie ma w$tpliwo-
%ci, "e mia& niesamowite wyczucie orkiestry  
i umia& korzysta# z jej mo"liwo%ci. Nigdy nie 
pozwoli&bym sobie z nim konkurowa#, gdy-
by nie przypadek. Mia&em nagra# ten cykl 
na fortepianie dla Dekki. To by&y czasy p&yty 
d&ugograj$cej i okaza&o si!, "e jedn$ stron! 
kr$"ka b!dziemy mieli woln$. Wtedy zapro-
ponowali, "ebym stworzy& w&asn$ orkiestra-

cj! „Obrazków”. Usiad&em i napisa&em. Bar-
dzo szybko, bo od dawna mia&em w g&owie 
brzmienie, jakiego bym oczekiwa&. Ci!"kie  
i g&!boko rosyjskie, podczas gdy Ravel brzmi 
elegancko i po francusku. 
=GDU]DïR�VLÚ�SDQX�NRPSRQRZDÊ"

Nie czuj! si! kompozytorem. Mia&em 
oczywi%cie lekcje kompozycji na studiach  
i o dziwo nawet wysoko mnie oceniano, ale 
dzi% te krótkie próbki uwa"am za fatalne. Nie 
mam tego talentu i kropka.
3UDZLH�NDĝG\�PX]\N�PD�MDNÈĂ��

QLHPX]\F]QÈ�SDVMÚ��NWöUD�SR]ZDOD�

PX�RGHUZDÊ�VLÚ�RG�SDUW\WXU�L�VDO�

NRQFHUWRZ\FK��$�SDQ"

Nie mam niczego, co móg&bym nazwa# 
prawdziw$ pasj$. S$ np. arty%ci, którzy ko-
chaj$ podró"e. Ale jak mo"na kocha# podró-
"e, skoro ka"dy z nas lata z miejsca na miej-
sce jak wariat? Nie mo"e by# pasj$ to, co jest 
konieczn$ cz!%ci$ naszego "ycia. Je%li mog! 
znale'# co% poza muzyk$, to cieszy mnie na 
pewno kontakt z natur$. Ch!tnie chodz!  
w góry, jednak nie te bardzo wysokie. Ludzie, 
którzy je"d"$ w Himalaje, próbuj$ walczy#  
z natur$. Ja wol! j$ poznawa#, docenia# i po-
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dziwia#. W wolnym czasie je'dzimy z "on$ 
do Finlandii. Kilka godzin drogi od Helsinek 
mamy nad jeziorem niewielki drewniany 
dom stoj$cy po%rodku lasu. Tam jest si! na-
prawd! blisko pi!knej przyrody. I nie uwie-
rzy pan, ale te same drzewa s$ tam bardziej 
zielone ni" po rosyjskiej stronie granicy!
2G�URNX������MHVW�SDQ�G\UHNWRUHP�

DUW\VW\F]Q\P�(XURSHDQ�8QLRQ��

<RXWK�2UFKHVWUD��-DN�VLÚ�SDQX�]�QLPL�

SUDFXMH"

To wyj$tkowy projekt. Najlepsi m&o-
dzi muzycy z Unii Europejskiej, wybierani  
w drodze przes&ucha(, na które zg&aszaj$ si! 
tysi$ce ch!tnych. Gdy wybra(com uda si! 
w ko(cu usi$%# przy pulpicie, daj$ z siebie 
wszystko. Dlatego nawet próby z nimi s$ na 
najwy"szym poziomie. Czuj$ si! wyró"nieni, 
ale te" wiedz$, "e dano im du"$ szans!, któ-
rej nie mo"na zmarnowa#. Wielu z nich po 
zako(czeniu wspó&pracy z EUYO dostaje si! 
do najlepszych orkiestr %wiata. To dla mnie 
osobista satysfakcja. 
&R�PöJïE\�SDQ�G]LĂ�SRZLHG]LHÊ��

WDNLHPX�ZïDĂQLH�PïRGHPX�PX]\NRZL�

]�WDOHQWHP��NWöU\�FKFH�URELÊ�NDULHUÚ"

Sam nigdy nie marzy&em o wielkiej karie-
rze. Kocha&em muzyk!. Gra&em j$, jak umia-
&em i okaza&o si!, "e ludziom si! to podoba. 
Pewnego dnia sta&em si! s&awny, a wci$" nie 
wiem do ko(ca, jak do tego dosz&o. Uwa-
"am, "e je%li kto% wierzy, "e muzyka to jego 
przeznaczenie, powinien zrobi# wszystko, by 
gra#. By# %wiadomym swoich technicznych 
s&abo%ci i pracowa# nad nimi, a w sensie mu-
zycznym – ci$gle si! rozwija#. Nawet je%li si! 
oka"e, "e najwi!kszym osi$gni!ciem b!dzie 
pozycja pi$tego skrzypka w jakim% ma&ym 

mie%cie, to wci$" b!dzie to lepsze ni" porzu-
cenie marzenia. Trzeba robi# swoje. Nagrody 
i wyró"nienia przyjd$ b$d' nie, ale na pew-
no nie mo"na z nich robi# jedynego celu. Ce-
lem jest muzyka, nie kariera. Je%li chcesz by#  
po prostu s&awny, to ju" wiadomo, "e si! nie 
nadajesz.
-DN�LVWRWQD�MHVW�GOD�SDQD�MDNRĂÊ��

WHFKQLF]QD�UHDOL]DFML�QDJUDñ"

W ci$gu ostatnich 50 lat jako%# techniki 
nagraniowej bardzo si! poprawi&a. Kiedy% 
trzeba by&o przywykn$# do szumu, który by& 
nieod&$czn$ cech$ ka"dego nagrania. Dzi% 
wygl$da to znacznie lepiej. Z drugiej strony, 
wiele osób wci$" krytykuje p&yt! CD za jej 
niedoskona&o%ci w przekazywaniu prawdzi-
wej przestrzeni i g&!bi muzyki. Zgadzam si!  
z nimi, ale nie prowadz! "adnej krucjaty  
z tego powodu. Najwa"niejsza jest dla mnie 
interpretacja. Je%li nawet nagranie nie brzmi 
dobrze, umiem sobie wyobrazi#, jak mo-
g&oby brzmie#, gdyby np. zrealizowano je  
w innej sali. Mój punkt widzenia jest zawsze 
ukierunkowany na muzyk!, nie technik! 
nagraniow$. Zreszt$ czas p&yty CD jest ju" 
chyba policzony, prawda?
.ROHMQH�]QDQH�ğUP\�UH]\JQXMÈ��

]�SURGXNRZDQLD�RGWZDU]DF]\�&'��

URĂQLH�]D�WR�U\QHN�ELEOLRWHN��

LQWHUQHWRZ\FK��¿\MHP\�IDNW\F]QLH��

Z�FLHNDZ\FK�F]DVDFK��

*yjemy w czasach, w których wi!kszo%# 
ludzi mieszka w niedu"ych, a i tak drogich 
mieszkaniach. Nic dziwnego, "e zamiast za-
pe&nia# %ciany rega&ami pe&nymi p&yt, wol$ 
mie# wszystko na dysku komputera albo 
%ci$ga# z internetu. Takie rozwi$zanie jest 
bardziej praktyczne.

-DN�SDQ�VïXFKD�PX]\NL"

W domu mam zestaw Sony. Cztery g&o%- 
niki, subwoofer, wzmacniacz i odtwarzacz. 
W sypialni jest jeszcze co% Toshiby, ale szcze-
gó&ów sobie teraz nie przypomn!. 
-DNLHĂ�XOXELRQH�JDWXQNL"

Staram si! by# na bie"$co z tym, co i jak si! 
dzi% gra na %wiecie. Je%li kto% ze znajomych 
podsuwa mi jakie% nagranie, zawsze si!  
z nim zapoznaj!. S&ucham te" p&yt sprzed lat, 
"eby wiedzie#, jak kiedy% arty%ci interpreto-
wali muzyk!, któr$ sam grywam. Interesuj! 
si! niemal wy&$cznie klasyk$. Jazz te" jest  
w porz$dku; mam nawet przyjació&, którym 
on %wietnie wychodzi – cho#by André Pre-
vinowi. Jego gra jest wyra)nowana. Mo"na 
w niej us&ysze# prawdziw$ harmoni! i odda# 
si! jego stanowi umys&u. Niestety, wiele jaz-
zowych kompozycji to zwyk&e plumkanie, 
bieganie po klawiaturze bez &adu i sk&adu. 
Czego% takiego nie rozumiem i nie lubi!.
$�PX]\ND�SRSXODUQD"

Tej to ju" w ogóle nie cierpi!. Przynajmniej 
tej dzisiejszej. W latach 60. to by&y piosenki! 
Tworzyli je ludzie z potrzeby serca, a nie za-
robku. By&y jak wspó&czesna wersja muzyki 
ludowej. Rok temu gra&em koncert z wio-
lonczelist$ Stevenem Isserlisem. W przerwie 
wychodz! z mojego pokoju i widz!, "e on 
rozmawia z McCartneyem. Podszed&em, 
przywita&em si!. To by&o bardzo mi&e spo-
tkanie. McCartney to równy go%# i zwyczaj-
ny cz&owiek, nie "adna tam gwiazda. Powie-
dzia&em mu, "e bardzo lubi! jego wczesne 
piosenki i bardzo si! ucieszy&. Gdyby dzi% 
tacy ludzie pisali jeszcze muzyk! pop, pew-
nie bym jej s&ucha&.
']LÚNXMÚ�]D�UR]PRZÚ�


