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Czerpie Pan inspiracj´ z ró˝norodnych êróde∏,

tradycji i stylistyk. Co sk∏ania Pana do tak

wszechstronnych muzycznych poszukiwaƒ?

Jest w muzyce coÊ, czego nie da si´ do koƒca

okreÊliç, w sposób wyczerpujàcy opisaç s∏owa-

mi, a co potocznie nazywa si´ pi´knem. Jest to

termin owiany pewnà tajemnicà i niezbyt do-

brze wiadomo, jakie jest jego precyzyjne zna-

czenie – nie jest do koƒca jasne, co si´ na owo

pi´kno sk∏ada, dlaczego niektóre zestawienia

dêwi´ków odbieramy w∏aÊnie jako pi´kne. Dla

mnie ka˝da konstrukcja dêwi´kowa, niezale˝-

nie od tego, gdzie i kiedy powsta∏a, zawiera

w sobie owà estetycznà wartoÊç. Ten element

pi´kna, które jest przecie˝ subiektywnym od-

czuciem, mo˝na znaleêç w muzyce ka˝dej

epoki. Nie ma wi´c znaczenia, czy chodzi tu

o odkrywane wspó∏czeÊnie dzie∏a muzyki

dawnej – starodruki lub r´kopisy z utworami

zapisanymi za pomocà zapomnianych, histo-

rycznych notacji – czy utwory wykonywane

przez egipskich muzyków ludowych albo jakà-

kolwiek, nawet najzupe∏niej wspó∏czesnà,

konstrukcj´ muzycznà – myÊl´ równie˝ o mu-

zyce na przyk∏ad elektronicznej. Ka˝dy, je˝eli

tylko zechce, mo˝e odnaleêç w muzyce pi´kno

dopasowane do swojego charakteru i tempera-

mentu. Zawsze asymiluj´ muzyczne pi´kno do

w∏asnych potrzeb, przetwarzam je w zgodzie

z w∏asnà estetycznà wra˝liwoÊcià. 

Czy móg∏by Pan nieco uÊciÊliç, co takiego si´

sk∏ada na Paƒskie subiektywne pojmowanie

muzycznego pi´kna?

Mam na myÊli przede wszystkim pi´kno brzmie-

nia, chodzi tu g∏ównie o nasycony, okràg∏y

dêwi´k. Lubi´ tak˝e pewne zestawienia dêwi´-

ków, które mnie fascynujà; mam na myÊli za-

równo zestawienia wertykalne – akordy, oraz

horyzontalne – nast´pstwa dêwi´ków, które

czasami, choç nie zawsze, tworzà melodie.

Niezwykle istotny jest dla mnie czas ciszy; to,

w jaki sposób dêwi´ki po∏àczone sà za pomo-

cà tych momentów, kiedy muzyka milknie,

wygasa. Jednak najistotniejsza jest dla mnie

artystyczna osobowoÊç wykonawcy. Zdarza

si´ cz´sto, ˝e przeci´tny utwór zyskuje nie-

zwyk∏à wartoÊç estetycznà dlatego w∏aÊnie, ˝e

trafi∏ w r´ce wybitnego muzyka. Tak napraw-

d´ ucz´ si´ od wybitnych instrumentalistów,

od muzyków, z którymi pracuj´, wyst´puj´ na

scenie i nagrywam. 

Zatem w projektach, których jest Pan

pomys∏odawcà i g∏ównym wykonawcà,

obowiàzuje swego rodzaju artystyczna

demokracja...

Tak powinno byç, jednak obowiàzujà pewne

zale˝noÊci, rzek∏bym – psychologiczne. Kiedy

mam okazj´ wyst´powaç z muzykami m∏od-

szymi od siebie, mniej doÊwiadczonymi, którzy

nie osiàgn´li jeszcze pe∏ni swoich mo˝liwoÊci

i umiej´tnoÊci, starajà si´ oni bardzo pilnie

ws∏uchiwaç w to, co robi´, i na podstawie tego

rodzi si´ pewne podporzàdkowanie. To cz´sto

b∏àd i efekty nie sà zadowalajàce. Dlatego lubi´

graç z muzykami starszymi od siebie lub po

prostu reprezentujàcymi podobny poziom arty-

styczny. W takiej sytuacji nawzajem si´ inspi-

rujemy. Cz´sto powtarzam swoim m∏odszym

kolegom i kole˝ankom po fachu, aby nie oba-

wiali si´ wysuwaç w∏asnych propozycji, nawet

jeÊli grajà ze starszym liderem. Pomys∏owoÊç

i odwaga zaproponowania czegoÊ od siebie

majà wielkà wartoÊç. 

Muzyczny

+

Zachwyt s∏uchacza jest
bardzo inspirujàcy, wr´cz
uskrzydla, pomagajàc
wznieÊç si´ na wy˝yny.
Muzyk, który nie chce popaÊç
w megalomani´
i samouwielbienie, potrzebuje
˝ywej publicznoÊci 
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Jak rozk∏adajà si´ proporcje pomi´dzy

materia∏em muzycznym przygotowanym, zanim

przystàpi Pan do wykonania konkretnego

projektu, a tym, co improwizowane, tym, co

powstaje, gdy znajdzie si´ Pan na scenie 

lub w studiu nagraniowym? 

To zale˝y od rodzaju muzyki, który wykonuj´.

Je˝eli pisze si´ muzyk´ dla teatru lub filmu i ma

si´ do czynienia z muzykami zatrudnionymi na

etacie, wtedy mniej wi´cej w 90 procentach

materia∏ jest przygotowany wczeÊniej. Oko∏o

10 procent pozostawia si´ ludziom, którzy sie-

dzà za pulpitami, na ich w∏asne propozycje.

Ale kiedy wyst´puj´ w mniejszych sk∏adach,

z wybitnymi muzykami, których ga˝e sà te˝

odpowiednio wi´ksze i adekwatne do arty-

stycznych umiej´tnoÊci, proporcje sà odwrot-

ne. Cz´sto tylko 10 procent jest gotowe przed

wejÊciem na scen´, natomiast ca∏a reszta po-

wstaje dzi´ki improwizacji i mo˝na powiedzieç,

˝e jest propozycjà ka˝dego z nas. Mia∏em ju˝

okazj´ graç utwory ca∏kowicie improwizowa-

ne, gdzie 100 procent materia∏u dêwi´kowego

powstaje spontanicznie, jako wynik scenicznej

wspó∏pracy ca∏ego zespo∏u. Lecz bior´ równie˝

udzia∏ w produkcjach, w których utwór jest

w zasadzie gotowy, zanim przystàpi´ do jego

wykonania. Takim dzie∏em jest koncert fortepia-

nowy Maurice’a Ravela. W tym wypadku tylko

pewne elementy podlegajà interpretacji, mog´

sobie pozwoliç na jako takà swobod´ w dobo-

rze temp czy dynamiki, ale o tym, co najwa˝-

niejsze, przesàdza zapis nutowy. 

Odkrywanie muzyki przybiera zatem w Pana

przypadku bardzo ró˝norodne formy...

OczywiÊcie. Ale musz´ wspomnieç o jeszcze

dwóch kwestiach, które wp∏ywajà na moje ar-

tystyczne wybory. Chodzi tutaj g∏ównie o czas

i bud˝et, które determinujà to, jakich muzyków

mo˝na zaanga˝owaç i jak d∏ugo mo˝na przy-

gotowywaç dany materia∏ muzyczny. W ˝yciu

zawodowego muzyka te sprawy odgrywajà za-

sadniczà rol´. 

Za∏ó˝my czysto hipotetycznie, ˝e takie

ograniczenia nie istniejà. Którà drogà ch´tniej by

Pan podà˝a∏: muzyki improwizowanej czy tej

zapisanej w partyturach?

Szczerze mówiàc, aby odpowiedzieç na to py-

tanie, musia∏bym wyjechaç na trzytygodniowy

urlop i w tym czasie nawet nie dotykaç klawia-

tury fortepianu. Naprawd´! W obecnej chwili

poruszam si´ od projektu do projektu, które re-

alizuj´ pod presjà czasu. Potrzebowa∏bym nieco

d∏u˝szego wypoczynku, by oddaç si´ artystycz-

nym marzeniom i zastanowiç nad takimi spra-

wami; w Êwiecie zawodowego muzyka jest na

to zdecydowanie mniej czasu, ni˝ wyobra˝ajà

to sobie s∏uchacze. Musz´ patrzeç na muzyk´

tak˝e przez pryzmat problemów logistycz-

nych, organizacyjnych, co – jak ju˝ powiedzia-

∏em wczeÊniej – istotnie wp∏ywa na przedsi´-

wzi´cia, które realizuj´. Niemniej przyznaj´,

˝e w tym, co robi´, bardzo wa˝ne miejsce

zajmuje zarówno muzyka improwizowana,

jak i konstrukcje dêwi´kowe doÊç precyzyj-

nie okreÊlone przez zapis nutowy. Je˝eli b´-

dàc w trasie koncertowej, zbyt d∏ugo wyko-

nuj´ swój materia∏ improwizowany i nie

mam czasu, by w spokoju zamknàç si´ w pra-

cowni i poszukiwaç, pr´dzej czy póêniej od-

czuwam pewne wyja∏owienie, poniewa˝ je-

stem zmuszony czerpaç tylko z jednego êród∏a

moich inspiracji. Co prawda, êród∏o to jest od-

nawialne, ale jego regeneracja nie jest natych-

miastowa i wymaga czasu. W takiej chwili ze-

tkni´cie si´ z muzykà gotowà, na przyk∏ad

z koncertem „na lewà r´k´” Ravela, nad któ-

rym kompozytor pracowa∏ przez miesiàc lub

dwa, konstruujàc utwór, obmyÊlajàc go w de-

talach, przynosi powiew Êwie˝oÊci. Granie

tego koncertu jest odkrywaniem zupe∏nie no-

wych mo˝liwoÊci brzmieniowych, harmo-

nicznych, konstrukcyjnych i technicznych. 
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CzK 0111  4/10/11  12:05  Page 70



Dzie∏o Ravela jest rzeczywiÊcie szczególne pod

wzgl´dem technicznym. Jednà r´kà bowiem

wykonuje si´ to, co zazwyczaj czyni si´ oburàcz...

To zupe∏nie niezwyk∏e. Przygotowujàc obec-

nie ten utwór, odkrywam na nowo budow´

ludzkiej d∏oni. Ma∏o kto zdaje sobie spraw´, ˝e

konstrukcja ludzkich d∏oni jest doÊç nieszcz´-

Êliwa, je˝eli chodzi o gr´ na fortepianie, ponie-

wa˝ to, co najwa˝niejsze, wykonujà najs∏absze

palce – w lewej r´ce lini´ basu, linie melodycz-

ne w r´ce prawej. Natomiast kiedy ma si´ do

dyspozycji tylko lewà r´k´, nagle si´ okazuje,

˝e najmocniejszy palec staje si´ pot´˝nym atu-

tem w prowadzeniu melodii! 

Warto wspomnieç, ˝e kompozycja Ravela

przeznaczona by∏a dla pianisty Paula

Wittgensteina – brata s∏ynnego filozofa – który

nieszcz´Êliwie straci∏ prawà d∏oƒ. Czy Pana

zdaniem Ravel maksymalnie wyzyska∏ w swoim

koncercie mo˝liwoÊci lewej r´ki?

Trudno powiedzieç. Koncert jest doÊç krótki,

trwa oko∏o 15 minut. Co wi´cej, mo˝na mieç

pewne odczucia, ˝e zosta∏ napisany na zamó-

wienie. Natomiast grajàc go dzisiaj na próbie,

dostrzeg∏em przynajmniej kilka bardzo intere-

sujàcych rozwiàzaƒ harmonicznych i aran˝a-

cyjnych; mo˝na zatem Êmia∏o stwierdziç, ˝e

jest to Êwietny utwór na lewà r´k´, choç istnie-

je literatura pianistyczna podobnego rodzaju,

zdecydowanie bardziej nasycona fakturalnymi

pomys∏ami. 

Skoro ju˝ rozmawiamy o kompozycji Ravela,

spróbujmy nieco poszerzyç estetycznà optyk´.

Jakà rol´ w pejza˝u Paƒskich zainteresowaƒ

zajmuje europejska tradycja muzyczna, zwana

cz´sto – jak˝e nietrafnie! – muzykà powa˝nà?

Ca∏y czas poszukuj´, w´druj´ pomi´dzy muzy-

kà improwizowanà i tà zapisanà w nutach.

Wydaje mi si´, ˝e fundamentalnà trudnoÊcià,

zasadniczym dylematem jest dla kompozytora

to, aby uwierzyç, ˝e warto zapisaç dany utwór.

A przecie˝ w∏aÊnie na dzie∏ach zapisanych

opiera si´ tradycja muzyczna, o którà panowie

pytacie. Prawd´ mówiàc, nie potrafi´ wyczer-

pujàco odpowiedzieç na to pytanie, lecz mimo

to spróbuj´. Na pewno w muzyce klasycznej

fascynuje mnie to, ˝e jest ona przemyÊlana, do-

skonale skonstruowana. Takiej formy nie da

si´ osiàgnàç w muzyce improwizowanej, ponie-

wa˝ ma ona swoje êród∏o bardziej w emocjach

i uczuciach ni˝ w intelekcie. Konstrukcji zaÊ

nie da si´ ufundowaç na samych emocjach, tu

potrzebny jest czas, zmierzenie si´ z szerokim,

ca∏oÊciowym planem kompozycji, zadbanie

o jej wewn´trznà spójnoÊç, którà si´ uzyskuje,

dopasowujàc do siebie wiele ró˝nych elemen-

tów. Z takich powodów muzyka klasyczna jest

dla mnie inspirujàca. 

Pytamy o t´ w∏aÊnie tradycj´ nie bez powodu,

poniewa˝ na przestrzeni ostatnich

kilkudziesi´ciu lat uznanie wielu s∏uchaczy

zyska∏ tak zwany nurt muzyki dawnej. Co sàdzi

Pan o próbach rekonstrukcji muzyki minionych

epok z wykorzystaniem dawnych instrumentów

oraz historycznie udokumentowanych technik

wykonawczych?

Uwa˝am, ˝e ta inicjatywa jest czymÊ bardzo

cennym. Ludzie bioràcy w niej udzia∏ i dà˝àcy

do mo˝liwie wiernego odtworzenia kultury

muzycznej czasów minionych – to nie tylko

sprawa instrumentów, technik gry i Êpiewu czy

starych notacji, ale tak˝e kostiumów, fryzur,

miejsc i obyczajów i tak dalej –  podÊwiadomie

∏àczà si´ z ca∏ym polem informacji, które

pozwala im na zrozumienie tego, co czuli ludzie

200, 300, 500 lat temu. Dla mnie to podejÊcie

jest bardzo wiarygodne; osobiÊcie znam osoby

bardzo oddane tej sprawie i myÊl´, ˝e jest to dla

nich swego rodzaju praktyka duchowa,

wymagajàca podj´cia odwa˝nej decyzji i

konsekwencji w podà˝aniu swojà drogà.

Czy próbowa∏ Pan graç na historycznych

instrumentach?

Tak, kilkakrotnie „dotknà∏em” tego typu instru-

mentów i faktycznie jest to bardzo inspirujàce

71Muzyczny
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doÊwiadczenie, lecz nigdy nie mia∏em czasu,

aby zajàç si´ tym dog∏´bnie. 

Niektórzy twierdzà, ˝e gra na „starych”

fortepianach wymaga od muzyka

przyzwyczajonego do du˝ego, wspó∏czesnego

instrumentu przekwalifikowania, zmiany

technicznych i estetycznych przyzwyczajeƒ. Czy

zgadza si´ Pan z tà opinià?

RzeczywiÊcie gra si´ troch´ inaczej, stàd opano-

wanie „starego” fortepianu wià˝e si´ z koniecz-

noÊcià specjalizacji. W takim instrumencie inna

jest g∏´bokoÊç klawiszy, odmiennie przedsta-

wia si´ tak˝e sprawa repetycji, czyli powtarza-

nia uderzeƒ na jednym klawiszu – takich kwe-

stii jest zresztà wi´cej. Próbowa∏em te˝ gry na

klawesynie, co dla pianisty nie jest wcale proste. 

Wielu muzyków i s∏uchaczy przyzwyczai∏o si´ do

„du˝ego” brzmienia wspó∏czesnego fortepianu.

Na tym tle instrumenty historyczne – takie jak

przyk∏adowo Playel – jawià si´ im jako ciche,

zamazane, pozbawione wigoru. Czy podoba si´

Panu brzmienie „starych” fortepianów? 

No có˝, gusty bywajà ró˝ne. Mo˝e zabrzmi to

nieco dziwnie, ale porównam t´ spraw´ do

upodobaƒ kulinarnych. KtoÊ lubi, gdy gotowa-

ne ziemniaki sà posolone, ktoÊ inny soli unika.

Aby doceniç smak ziemniaka bez dodatku so-

li, trzeba troch´ go posmakowaç. Podobnie jest

ze „starym” fortepianem – aby doceniç jego

brzmienie, trzeba go najpierw posmakowaç, to

zaÊ wymaga czasu. Chocia˝ kiedy ja sam sia-

da∏em do takiego instrumentu, momentalnie

budzi∏o si´ we mnie coÊ na kszta∏t zachwytu,

ulotne wra˝enie, ˝e uczestnicz´ w pewnej ta-

jemnicy, której do koƒca nie rozumiem.    

Czy odczuwa Pan artystycznà pokus´, by

wcieliç si´ w rol´ dyrygenta, który – choçby na

chwil´ – zrezygnuje z gry na fortepianie?

Mia∏em kiedyÊ takie marzenia, lecz z biegiem

lat zda∏em sobie spraw´, ˝e dyrygentura opiera

si´ nie tylko na umiej´tnoÊciach czysto mu-

zycznych, ale w du˝ym stopniu zale˝y od pre-

dyspozycji i kompetencji psychologicznych.

JeÊli chodzi o umiej´tnoÊci techniczne, dyry-

gent musi byç niezwykle sprawny manualnie –

to bardzo wa˝ne, by gestem przekazywaç or-

kiestrze precyzyjne informacje, na przyk∏ad

moment wejÊcia jakiejÊ grupy instrumentów.

Prawda jest taka, ˝e doÊwiadczony muzyk or-

kiestrowy w pi´ç sekund odró˝ni dobrego dy-

rygenta od kogoÊ, kto ma takie aspiracje, lecz

o dyrygowaniu nie wie nic. Spoglàdajàc na t´

spraw´ z jeszcze innej strony, powiem tak:

by∏bym zapewne dobrym dyrygentem, gdy-

bym si´ temu poÊwi´ci∏, ale mam tylko jedno

˝ycie, a doba – tylko 24 godziny. Nie mo˝na

byç dobrym dyrygentem od czasu do czasu,

a ja po prostu wybra∏em fortepian.

Czy odnajduje Pan inspiracj´ poza muzykà?

Jasne. G∏ównie czerpi´ z pok∏adów w∏asnych

emocji, ale bardzo istotne jest dla mnie malar-

stwo. Mi´dzy muzykami i malarzami istnieje

jakaÊ tajemna wi´ê, my w jakiÊ sposób zazdro-

Êcimy sobie nawzajem, chocia˝ w ˝aden spo-

sób ze sobà nie rywalizujemy. Czasami kon-

strukcja malarska, wprowadzenie pauzy, t∏a

w stosunku do akcentu, mogà byç dla muzyka

bardzo inspirujàce. Wielokrotnie spotyka∏em si´

z malarzami, prowadzàc d∏ugie dyskusje – na

trzeêwo i nie tylko – na temat warsztatu malar-

skiego i ˝ywio∏u muzyki. Zawsze by∏y to fascy-

nujàce rozmowy.

A literatura?

Raczej nie inspiruje mnie w sposób bezpoÊred-

ni. OczywiÊcie, kiedy pisz´ muzyk´ do tekstu,

to inspiracje sà oczywiste i nieuniknione. Znaj-

dujàc si´ w takiej sytuacji, bardzo cz´sto prze-

˝ywa∏em g∏´bokie wzruszenie zwiàzane z kon-

templacjà dzie∏a literackiego – musia∏em sobie

po prostu wyobraziç pasujàce do niego dêwi´-

ki, co sprzyja∏o nawiàzaniu szczególnej wi´zi

z tekstem.  
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W jaki sposób rozk∏ada Pan akcenty, piszàc

muzyk´ wokalno-instrumentalnà, w której wa˝na

jest narracja, jak na przyk∏ad w operze? Czy

przypisuje Pan dêwi´kowej stronie dzie∏a

wyró˝nionà pozycj´, czy raczej stara si´ Pan

odnaleêç z∏oty Êrodek mi´dzy narracjà, grà

aktorskà i muzykà?

Odwo∏am si´ w tym miejscu do s∏ów Zbigniewa

Preisnera, który stwierdzi∏, ˝e w teatrze relacje

muzyka i re˝ysera przypominajà relacje konia

i woênicy. Przyk∏adowo re˝yser mówi: „dziÊ

przyje˝d˝a dekoracja, potrzebuj´ 9 minut g∏o-

Ênej muzyki, poniewa˝ b´dzie ha∏as, kiedy ta

dekoracja b´dzie wje˝d˝aç na scen´, napisz mi

coÊ takiego”. Takie sà z grubsza obiektywne

realia, gdy tworzy si´ muzyk´ dla teatru. Ten

rodzaj sztuki to praca w dru˝ynie; trzeba si´

dostosowaç do oÊwietleniowca, kostiumów,

mo˝liwoÊci konkretnego aktora i – jak ju˝ za-

znaczy∏em przed chwilà – do zadaƒ wyznaczo-

nych przez re˝ysera. Krótko mówiàc, kompo-

zytor jest s∏u˝àcym wobec ca∏oÊci projektu.

Jednak sà w takich przedsi´wzi´ciach kompo-

zytorskich tak˝e obszary bardziej swobodne,

kiedy mo˝na si´ wypowiedzieç w zgodzie

z w∏asnym muzycznym pomys∏em i wra˝liwo-

Êcià – mog´ wtedy zastosowaç te rozwiàzania,

które uznaj´ za najbardziej wartoÊciowe.

OczywiÊcie  przedstawienie teatralne jest

czymÊ zgo∏a odmiennym ni˝ opera. Nie wiem

dok∏adnie, jak wyglàda proces pisania opery

przez zawodowców specjalizujàcych si´ w tej

dziedzinie – byç mo˝e cz´sto jest tak, ˝e to

kompozytor przynosi re˝yserowi gotowà par-

tytur´. Moje w∏asne doÊwiadczenia sà jednak

inne – to re˝yser wynajmuje muzyka. Zasadni-

czy problem artystyczny polega na tym, ˝e

w operze wokaliÊci udajà aktorów, natomiast

widownia  wi´cej uwagi poÊwi´ca muzyce ni˝

stronie wizualnej i aktorskiej. Tam muzyka –

w pewnym sensie – dominuje. PoÊrednim ob-

szarem mi´dzy standardowym teatrem a operà

jest, rzecz jasna, Broadway, gdzie jesteÊmy

zdecydowanie bli˝ej Êwiata aktorskiego, choç

jeszcze nie do koƒca. Z kolei, jeÊli powierzy-

my profesjonalnym aktorom zadania muzycz-

ne, na przyk∏ad ka˝emy im Êpiewaç piosenki,

nastawiamy si´ na emocjonalne i estetyczne

potrzeby publicznoÊci teatralnej. 

W swoich projektach eksploruje Pan tak ró˝ne

muzyczne terytoria, ˝e musimy zapytaç o Paƒski

kontakt z publicznoÊcià. W´drujàc przez Êwiat

jazzu, muzyki klasycznej, a nawet rocka 

i hip-hopu, zapewne styka si´ Pan 

ze s∏uchaczami o ca∏kiem odmiennych

upodobaniach i potrzebach...

Mój kontakt z publicznoÊcià jest w du˝ym

stopniu wra˝eniowy, bardziej emocjonalny,

czy wr´cz duchowy, ni˝ rzeczywisty. Kiedy

gram, najcz´Êciej siedz´ do publicznoÊci bo-

kiem. Dlatego nie mam takich mo˝liwoÊci, jak

choçby frontman, który z ∏atwoÊcià nawiàzuje

kontakt wzrokowy. Czasami oczywiÊcie po-

wiem kilka s∏ów do mikrofonu, ale robi´ to tyl-

ko po to, aby wprowadziç nowe brzmienie –

ludzki g∏os, rzecz jasna, brzmi zupe∏nie inaczej

ni˝ fortepian, wi´c chodzi tu po prostu

o brzmieniowà odmian´. Nie robi´ tego w celu

wyra˝enia siebie lub przekazania publicznoÊci

czegoÊ istotnego. Krótko mówiàc, ucho musi

choçby przez chwil´ odpoczàç od dêwi´ku for-

tepianu i wtedy g∏os jest dobrym rozwiàza-

niem. Zresztà cz´sto Êwiadomie manipuluj´

brzmieniem fortepianu, zmieniam parametry
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dêwi´ku poprzez rozmaite techniczne zabiegi,

aby ludzie nie czuli si´ zm´czeni jednostajno-

Êcià barwy tego instrumentu. Co do kontaktu

z publicznoÊcià, nie potrafi´ dok∏adnie opisaç,

jak to si´ dzieje, wiem jednak, ˝e taki kontakt

udaje mi si´ nawiàzaç, chocia˝ cz´sto mam

wra˝enie, i˝ jest to swoista duchowa iluzja. 

Genialny kanadyjski pianista Glenn Gould

otwarcie deklarowa∏ swojà niech´ç do

koncertowania. Muzyka by∏a dla niego

zjawiskiem tak dalece intymnym, ˝e tylko 

w studiu nagraniowym odnajdywa∏ mo˝liwoÊç

stworzenia warunków pozwalajàcych na pe∏nà

realizacj´ swoich artystycznych zamierzeƒ. Jak

jest w Pana przypadku? Koncert czy p∏yta? 

Doskonale rozumiem Goulda. Zmagania instru-

mentalisty z w∏asnymi ograniczeniami podczas

wykonywania muzyki to rzeczywiÊcie sprawa

intymna, powiedzia∏bym nawet, ˝e wstydliwa.

Poniewa˝ gra na fortepianie (choç tak napraw-

d´ mo˝na tu mówiç o uprawianiu muzyki

w ogóle) wià˝e si´ z perfekcyjnym opanowa-

niem ruchu palców, pedalizacjà, postawà cia∏a,

nadà˝aniem za narracjà uprzednio zapisanà

w nutach itp., wymaga ona  absolutnego spo-

koju i maksymalnej koncentracji. Dopiero

w takich okolicznoÊciach osiàga si´ obmyÊlo-

ny w g∏owie idea∏ brzmienia. W trakcie koncer-

tu wystarczy, ˝e atrakcyjna pani w pierwszym

rz´dzie za∏o˝y nog´ na nog´, ktoÊ inny

zrobi kwaÊnà min´ czy zakaszle albo – co jest

wyjàtkowo irytujàce – pstryknie fotk´ z fle-

szem, i momentalnie koncentracja zostaje zbu-

rzona. W u∏amku sekundy budzimy si´ ze snu.

Dlatego w∏aÊnie wiem, o co chodzi∏o Gouldo-

wi. Ale z drugiej strony, kontakt z publiczno-

Êcià potrafi daç muzykowi bardzo wiele niesa-

mowitych prze˝yç. Dlatego balansuj´ pomi´-

dzy Êwiatem nagraƒ i Êwiatem koncertów, nie

umiem jednoznacznie si´ opowiedzieç po któ-

rejÊ ze stron. Kusi oczywiÊcie wejÊcie w ob-

szar intymny, dajàcy lepsze mo˝liwoÊci kon-

templacji muzycznego pi´kna, lecz w trakcie

wyst´pu dla publicznoÊci czasami znajdzie si´

choç jedna osoba, której wykonawca dostarczy

niezwyk∏ych emocjonalnych i estetycznych

prze˝yç. Innymi s∏owy, zachwyt s∏uchacza jest

bardzo inspirujàcy, wr´cz uskrzydla, pomaga-

jàc wznieÊç si´ na wy˝yny. Muzyk, który nie

chce popaÊç w megalomani´ i samouwielbie-

nie, potrzebuje ˝ywej publicznoÊci. 

Przywo∏aliÊmy postaç Goulda, bo chcielibyÊmy

zapytaç, czy ma Pan swoich mistrzów,

pianistów, którzy Pana szczególnie inspirujà?

Tak, ale to sà w zasadzie setki nazwisk, nie tyl-

ko zresztà pianistów, którymi nie chcia∏bym

zanudzaç czytelników. W ka˝dym artyÊcie jest

coÊ przekonujàcego, mimo i˝ czasami sà

to drobiazgi. U jednego muzyka b´dzie to

sceniczny luz, u drugiego – niezdrowe wr´cz

zaanga˝owanie w proces wykonawczy. KtoÊ

inny ma, dajmy na to, kapitalne pomys∏y w do-

borze instrumentalistów. Z osobowoÊci czy

muzycznych kwalifikacji innych artystów za-

wsze mo˝na uszczknàç coÊ dla siebie. 

S∏ucha Pan nagraƒ innych muzyków?

OczywiÊcie...

To wcale nie jest takie oczywiste, sà bowiem

tacy wykonawcy, którzy nie s∏uchajà nawet

w∏asnych nagraƒ.

Jednak ja si´ do nich nie zaliczam. S∏ucham

muzyki, poniewa˝ ca∏y czas mnie ona fascynu-

je, a na scen´ wkraczajà m∏odzi, Êwietni wyko-

nawcy, majàcy sporo do zaproponowania.

Chc´ byç coraz lepszym muzykiem, wi´c kar-

mi´ si´ tym, co mnie otacza.
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Rozmowa odby∏a si´ 21 paêdziernika 2010 roku, 

w przeddzieƒ koncertu w Auli UAM im. Henryka

Wieniawskiego w Poznaniu, podczas którego 

Leszek Mo˝d˝er wykona∏ koncert fortepianowy Maurice’a

Ravela „na lewà r´k´” oraz swoje w∏asne kompozycje. 
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