
Przekroczyç 
ograniczenia materii 
Z Wac∏awem Zimplem 
rozmawiajà Adam Adamczyk i Tomasz Zar´bski

fot. Pawe∏ Owczarczyk

[s. 76, 84]

76

CzK 0111  4/10/11  12:05  Page 76



Ludzie zajmujàcy si´ tworzeniem sztuki 

w mniejszym lub wi´kszym stopniu pozostajà

d∏u˝nikami swoich poprzedników. W przypadku

muzyki zwiàzek z przesz∏oÊcià wydaje si´

jednak szczególny. Adept tej sztuki koniecznoÊç

wykonywania cudzych kompozycji mo˝e

postrzegaç jako ograniczenie w∏asnej

osobowoÊci. Jak by∏o w Twoim przypadku?

MyÊl´, ˝e ca∏e zagadnienie sprowadza si´ do
odnalezienia swojego naturalnego Êrodowiska
dzia∏ania. Dla mnie sztuka ma wtedy sens,
kiedy pojawia si´ w niej próba odpowiedzi na
pytania o sens ˝ycia: kim jesteÊmy, skàd po-
chodzimy i dokàd zmierzamy. A okreÊlenie
swojego pola dzia∏ania wydaje si´ punktem
wyjÊcia. Mo˝na czuç równà swobod´ i komu-
nikatywnoÊç wypowiedzi w wykonaniach
utworów Bacha, jak i we free jazzie. Trzeba
tylko rozpoznaç swój indywidualny obszar,
w którym mogà powstaç wyraziste dzie∏a. Nie-
zb´dny jest tutaj rozwój ÊwiadomoÊci, pozio-
mu kontaktu z rzeczywistoÊcià, ˝eby nie ulec
cudzym ambicjom i modelom tworzonym
przez Êrodowisko, w którym si´ funkcjonuje.
Po latach grania muzyki klasycznej zrozumia-
∏em, ˝e nie potrafi´ w jej ramach wypowiedzieç
si´ dostatecznie szeroko, ̋ e rodzaj wra˝liwoÊci,
którà dysponuj´, znajduje o wiele lepsze ujÊcie
w improwizacji. Przez ca∏à szko∏´ podstawowà
gra∏em na skrzypcach, ale dopiero kiedy
w ósmej klasie zaczà∏em improwizowaç na
harmonijce ustnej, poczu∏em si´ muzykiem.
Te dwa Êwiaty – muzyki klasycznej i improwi-

zowanej – towarzyszy∏y mi do koƒca studiów.
Dzisiaj klasycznych kompozycji u˝ywam jesz-
cze czasem jako wst´pu do improwizacji. Na-
tomiast w tradycyjny sposób muzyk´ klasycz-
nà wykonuj´ ju˝ bardzo rzadko.

A który okres w historii muzyki klasycznej jest Ci

szczególnie bliski? Mo˝e i tutaj nast´powa∏y

zmiany? Poczàtkowo poszukiwa∏eÊ inspiracji

zapewne w tym obszarze. Zwrot ku improwizacji

nie przyszed∏ w koƒcu od razu.

Muzyka klasyczna obecna jest w moim ˝yciu
od urodzenia, poniewa˝ mój tata od zawsze
grywa∏ w domu na fortepianie bardzo szeroki
repertuar – od Bacha, Mozarta, przez Beetho-
vena, Chopina, a˝ po Debussy’ego. I z ca∏à
pewnoÊcià s∏uchanie tej muzyki od dziecka
wywar∏o ogromny wp∏yw na mojà percepcj´
dêwi´ków. Ale zrozumia∏em to stosunkowo
póêno. 
Moim pierwszym Êwiadomym instrumentem
by∏a diatoniczna harmonijka bluesowa, którà
dosta∏em od taty. Improwizacja zacz´∏a mnie
od tego momentu coraz bardziej poch∏aniaç,
prowadzàc przez najrozmaitsze stylistyki. Mu-
zyk´ klasycznà natomiast odkry∏em dla siebie
dosyç póêno. Pami´tam, ˝e kwartety smyczko-
we Debussy’ego i Ravela na d∏ugo mnie ocza-
rowa∏y jeszcze w szkole Êredniej. Wtedy uczy-
∏em si´ ju˝ graç na klarnecie, ale mój warsztat
by∏ daleko w tyle w stosunku do tego, co ju˝
rozumia∏em w muzyce. Ta dysproporcja by∏a
dla mnie bardzo bolesna. Niezwykle trudno jest
byç cierpliwym w çwiczeniach banalnych etiud
i d∏ugich dêwi´ków, kiedy ca∏ym sercem s∏u-
chasz póênego Coltrane’a. W tym okresie by∏
te˝ moment, kiedy sporo çwiczy∏em na fortepia-
nie, zg∏´biajàc harmonie Debussy’ego. S∏ucha-
∏em wtedy wielkich pianistów klasycznych,
g∏ównie Richtera i Michelangelego, póêniej
Goulda, w nieprawdopodobnych iloÊciach.
Uwielbia∏em póêne sonaty Beethovena, które
do dzisiaj zapierajà mi dech w piersiach. Czu-
∏em ju˝ wtedy tak˝e silny zwiàzek emocjonalny
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z klasykà. Niestety, by∏a to jeszcze mi∏oÊç nie-
odwzajemniona. Bardzo blokowa∏y mnie mo˝-
liwoÊci warsztatowe, które udawa∏o mi si´ ja-
koÊ kamuflowaç w improwizacji, wybierajàc
wygodne dla mnie Êcie˝ki. Nie da si´ jednocze-
Ênie çwiczyç na klarnecie, klarnecie basowym,
saksofonie, fortepianie, nie majàc jeszcze
ugruntowanych podstaw na którymÊ z tych in-
strumentów. Dopiero kiedy zda∏em na studia,
podjà∏em trudnà decyzj´ porzucenia saksofonu
na rzecz klarnetu, rozpoczynajàc karko∏omnà
drog´ przez arkana warsztatu klarnetowego.
I dopiero po kilku latach tak naprawd´ poczu-
∏em, ˝e gram. Zaczà∏em wtedy z zupe∏nie innej
ju˝ perspektywy poznawaç muzyk´ klasycznà.
Gra∏em wówczas bardzo szeroki repertuar – od
Stamitza, Mozarta, Brahmsa po Strawiƒskiego,
Bartoka czy Stockhausena. Ch∏onà∏em wszyst-
ko, czerpiàc ogromnà przyjemnoÊç ze swobo-
dy grania. Pod koniec studiów zaczà∏em inte-
resowaç si´ barokiem. Prze˝y∏em te˝ bardzo
silnà fascynacj´ drugà szko∏à wiedeƒskà. Mia-
∏em swój okres dodekafoniczny. Pisa∏em
i wplata∏em w improwizacje serie dwunasto-
dêwi´kowe, jeszcze czasem mi si´ to zdarza.
Poza tym do dziÊ çwicz´ transkrypcje najroz-
maitszych utworów Bacha pisanych na ró˝ne
instrumenty. To jest temat na ca∏e ˝ycie. I je˝eli
mia∏bym dzisiaj okreÊliç, jaka epoka w muzyce
klasycznej wywiera na mnie najwi´kszy wp∏yw,
to chyba jest to barok, z Bachem na czele. 

W jednym ze swoich projektów – The Passion –

Êwiadomie wykorzysta∏eÊ motywy z tak zwanej

muzyki klasycznej. Sam zresztà okreÊli∏eÊ to

przedsi´wzi´cie mianem kola˝u. Skàd pomys∏

po∏àczenia dwóch muzycznych Êwiatów?

Pomys∏ by∏ konsekwencjà mojej fascynacji
teorià retoryki muzycznej. Chodzi∏o mi o zna-
lezienie mo˝liwie najbardziej adekwatnych fi-
gur muzycznych do przekazania konkretnych
treÊci znaczeniowych, które w sposób jedno-
znaczny oddzia∏ywa∏yby na wspó∏czesnego
s∏uchacza. Stwierdzi∏em, ˝e odwo∏anie si´ do

dziedzictwa muzycznego minionych epok jest
sposobem na odnalezienie zwrotów retorycz-
nych, które wgryz∏y si´ w kultur´ do tego stop-
nia, ˝e nie pozostawia∏yby wàtpliwoÊci znacze-
niowych. Natomiast umieszczenie motywów
muzycznych si´gajàcych niekiedy Êredniowie-
cza w kontekÊcie wspó∏czesnej improwizacji
odby∏o si´ poza sferà decyzji, jako ˝e ten Êwiat
ekspresji jest podstawà mojego myÊlenia o mu-
zyce. 

Czy nie obawiasz si´, ˝e zabieg, który

zastosowa∏eÊ, mo˝e byç, mimo wszystko, dla

odbiorców trudno zrozumia∏y? Nie chodzi, rzecz

jasna, o masowego odbiorc´. To oczywiste, ˝e

obszar, w którym dzia∏asz, jest raczej niszowy.

Jednak cytaty i ich przetworzenia w The Passion
wymagajà erudycji muzycznej, o którà

wspó∏czeÊnie coraz trudniej; swobodne

poruszanie si´ w przestrzeni wielowiekowej

tradycji zdaje si´ rzadkoÊcià i zapami´tali

mi∏oÊnicy free jazzu mogà mieç tutaj problem… 

MyÊl´, ˝e nawet wybitni znawcy tematu mogà
mieç problem z odnalezieniem oryginalnych
wzorców mojej Pasji, które sà dosyç mocno
zakamuflowane. Ale nie by∏o moim celem
stworzenie wyjàtkowo karko∏omnego quizu.
Chodzi∏o mi w du˝o wi´kszym stopniu o bar-
dziej ogólne skojarzenia. Na przyk∏ad drugi
utwór na p∏ycie rozpoczyna melodia zaczerp-
ni´ta z chora∏u luteraƒskiego O Welt, ich muss

dich lassen!, który zosta∏ zharmonizowany
przez Bacha i pojawia si´ równie˝ w jego Pa-

sji wg Êw. Mateusza. Nie zale˝y mi na tym, ˝e-
by skojarzenia s∏uchacza podà˝y∏y od razu
w stron´ tej˝e Pasji. To jest bardziej informa-
cja dla mnie i dla kolegów z zespo∏u, dzi´ki
której mo˝emy skorzystaç ze swoich prze˝yç
zwiàzanych z muzykà mistrza, si´gajàc po pa-
mi´ç emocjonalnà w momencie wykonywania
swojej muzyki. Natomiast aspektem retorycz-
nym, który s∏uchacz z pewnoÊcià odbierze, jest
Êrodowisko dêwi´kowe, bardzo silnie nawiàzu-
jàce do ró˝nych przejawów kultury Êrednio-
wiecza. Chora∏ luteraƒski, do z∏udzenia przy-
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pominajàcy chora∏ gregoriaƒski, wprowadza
wi´kszoÊç ludzi w szczególny stan kontempla-
cyjny.
Niektóre motywy w przedziwny sposób same
mi si´ powtórnie skomponowa∏y. Na przyk∏ad
Droga Krzy˝owa. Szuka∏em bardzo wolnego,
marszowego akompaniamentu do melodii, którà
wczeÊniej napisa∏em. Chopin ze swoim Marcia

funebre wkrad∏ si´ zupe∏nie niespodziewanie
i tak ju˝ zosta∏o. 
Taki by∏ z grubsza mój tok rozumowania pod-
czas komponowania The Passion. Nie by∏o
moim celem stworzenie zasadzek dla muzyko-
logów. PrzyÊwieca∏a mi idea odnalezienia
przestrzeni dêwi´kowych, które w jednoznacz-
ny sposób przedstawia∏yby opisywanà histori´.
Mam nadziej´, ˝e mo˝na obcowaç z tà muzy-
kà per se, bez wnikliwej analizy muzykolo-
gicznej. 

Kontestacja tradycji muzycznej uczyni∏a z Ciebie

muzyka, z drugiej jednak strony, oderwanie si´

od tej˝e tradycji jest niemo˝liwe. Wydajesz si´

zanurzony w niej bez reszty. Jak u Gombrowicza. 

MyÊl´, ˝e muzykiem uczyni∏a mnie potrzeba
wypowiedzenia si´ poprzez dêwi´k i obcowa-
nia z nim. A moja kontestacja dotyczy raczej
wynaturzonych aspektów tradycji, takich jak
wiele modeli nauczania, które nie skupiajà si´
na indywidualnej jednostce, poszukujàc jej na-
turalnych wartoÊci, tylko sprowadzajà wszyst-
kich do jednego szeregu. Nigdy nie chcia∏em
staç w tym szeregu, bo to blokowa∏o rozwój.
Taki wynaturzony stan edukacji bardzo cz´sto
zabiera ludziom zdolnoÊç oceny muzyki takiej,
jaka ona jest, skupiajàc ich uwag´ na tym, czy
spe∏nia ona normy jakiejÊ koncepcji, którà ak-
tualnie wyznajà. JeÊli spe∏nia – to dobrze; jeÊli
nie – to znaczy, ˝e si´ do niczego nie nadaje.
Nie wyobra˝am sobie natomiast tworzenia
w oderwaniu od tradycji. Wszystko, co jest po-
zornie w kontrze do spuÊcizny przesz∏oÊci, tak
naprawd´ czerpie wiadrami z jej dokonaƒ, bo

zawsze pozostaje relacja z tym, co zosta∏o ju˝
zrobione, od czego mo˝na si´ odbiç. OsobiÊcie
nie poszukuj´ niczego nowego. Raczej staram
si´ zauwa˝yç to, co naturalnie do mnie przy-
chodzi, i nadaç temu form´. JeÊli pojawiajà si´
przy tego typu dzia∏aniu jakieÊ pierwiastki
nowoczesnoÊci, to jest to tylko wypadkowa pro-
cesu rozpoznawania natury rzeczy. Ale nie przy-
wiàzywa∏bym do tego wielkiej wagi. Lutos∏aw-
ski pi´knie powiedzia∏, ˝e nowoczesnoÊç jest
tym, co si´ najszybciej starzeje. Uwa˝am, ˝e
warto o tym pami´taç, ˝eby nie utknàç w iluzji
i ˝eby ciàgle mieç ÊwiadomoÊç, ˝e sztuka po-
winna s∏u˝yç ludziom. Mam wra˝enie, ˝e arty-
Êci ludowi intuicyjnie rozumiejà t´ prawd´,
podczas gdy stra˝nicy nowoczesnoÊci cz´sto
zapominajà o spo∏ecznej naturze sztuki, kon-
centrujàc si´ na budowaniu bardzo hermetycz-
nego Êwiata.
JeÊli chodzi natomiast o mój sposób pracy, to
nauka ró˝nych tradycji wykonawczych jest
podstawà mojego rozwoju. Czasem dzieje si´
tak, ˝e pracujàc nad jakimÊ wzorcem, skr´cam
w pó∏ drogi, trafiajàc na obszary, których nie
by∏o na mapie. Prawd´ mówiàc, ciàgle czuj´,
˝e znam jeszcze za ma∏o tradycji. Mam coraz
wi´kszà potrzeb´ wejÊcia jeszcze g∏´biej w mu-
zyk´ ludowà ró˝nych kultur. Intuicyjnie czuj´,
˝e mog´ znaleêç tam jeszcze coÊ dla siebie. Nie
staram si´ uciec przed formà, wr´cz jej poszu-
kuj´. Takiej, która pozwoli mi na nawiàzanie
bezpoÊredniego kontaktu ze s∏uchaczem.

W historii muzyka pe∏ni∏a funkcj´ rozrywki, lecz

posiada∏a tak˝e drugie, dla jej rozwoju o wiele

wa˝niejsze, oblicze, co w wypadku kultury

Zachodu wiàza∏o si´ ÊciÊle z obrazowaniem

treÊci religijnych. DziÊ religia znajduje si´ 

w defensywie, muzyka koÊcielna zaÊ prezentuje

stan op∏akany. Czy wspó∏czeÊnie muzyka mo˝e

byç czymÊ wi´cej ponad ornament s∏u˝àcy

mi∏emu sp´dzeniu wolnego czasu? 

Muzyka ciàgle jest czymÊ wi´cej ni˝ ornamen-
tem s∏u˝àcym mi∏emu sp´dzaniu czasu. Âwiad-
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czy o tym chocia˝by fakt, ˝e sà ludzie grajàcy
koncerty i ci, którzy chcà na nie chodziç, nie
idàc po linii najmniejszego oporu prostej roz-
rywki. Natomiast osza∏amiajàca iloÊç muzyki
najgorszego sortu, wszechobecna w mediach,
sklepach, windach, z ca∏à pewnoÊcià nie poma-
ga w przedarciu si´ do muzyki prawdziwie war-
toÊciowej, z którà obcowanie mo˝e byç swoistà
praktykà duchowà. Taka sytuacja wymaga
ogromnej kreatywnoÊci artystów w poszukiwa-
niach kana∏ów informacyjnych i miejsc, w któ-
rych wspó∏czesna sztuka mo˝e zaistnieç. Bar-
dzo wa˝ny wydaje mi si´ aspekt kreatywnego
czerpania z tradycji kultur, który daje baz´ ko-
munikatywnoÊci, czyli Êrodowisko, w którym
twórca mo˝e si´ porozumieç z odbiorcà. 
JeÊli chodzi o muzyk´ koÊcielnà, to nie martwi
mnie specjalnie fakt, ˝e ju˝ tylko sporadycznie
tworzone sà wyjàtkowe dzie∏a wykonywane
w ramach liturgii koÊcielnej. Przecie˝ w czasach,
kiedy muzyka sakralna rozwija∏a si´ w zawrot-
nym tempie, KoÊció∏ by∏ w Europie g∏ównym
medium. Bardziej martwi mnie fakt, ˝e we
wspó∏czesnych mediach, takich jak telewizja
czy radio, na które cz´sto jesteÊmy skazani
w wielu codziennych sytuacjach, mamy g∏ów-

nie do czynienia z dzia∏alnoÊcià na skrajnie ni-
skim poziomie. JakàÊ szans´ widz´ w Interne-
cie, który bombardujàc przemys∏ fonograficzny,
da∏ miejsce ma∏ym, niezale˝nym wytwórniom,
które nie muszà ulegaç wp∏ywom. Mam rów-
nie˝ wra˝enie, ˝e koƒczy si´ era megagwiazd,
które cz´sto oferujàc muzyk´ wàtpliwej jako-
Êci, bazujà na PR. Mam wra˝enie, ˝e przez
dziecinnie prosty dost´p do ka˝dej informacji
coraz wi´ksze znaczenie b´dzie mia∏a jakoÊç.

To bardzo frapujàcy problem, zatrzymajmy si´

przy nim nieco d∏u˝ej. Ju˝ dla Platona pot´ga

muzycznego oddzia∏ywania polega∏a g∏ównie 

na tym, ˝e poddajemy si´ dêwi´kom w sposób

bezwiedny, ˝e kszta∏tujà one emocje i uczucia

bez udzia∏u „duszy rozumnej”. Mog´ nie patrzeç

na reklamowe billboardy, wyrzuciç telewizor, ale

wobec serwowanych w przestrzeni publicznej

kiczowatych melodyjek jestem bezwolny. 

To problem warunków podejmowania decyzji. 

Byç mo˝e wybra∏bym Bacha, Milesa Davisa lub

Zimpla, lecz taki wybór zale˝y od rozpoznania

dost´pnych alternatyw. Tymczasem, z jednej

strony, odbywa si´ dywanowy nalot szmiry, 

z drugiej zaÊ – mówiàc górnolotnie – zieje

pustkà. Budowanie estetycznej wra˝liwoÊci nie

stanowi obecnie integralnego elementu

osobistego rozwoju cz∏owieka. Edukacja 

i wychowanie stajà si´ coraz bardziej

pragmatyczne; liczà si´ te umiej´tnoÊci 

i dyspozycje, które dajà wymiernà korzyÊç

materialnà. Jak si´ zapatrujesz na to swoiste

sp∏aszczenie aspiracji? Czy nie obawiasz si´, ˝e

z czasem b´dziesz zmuszony pisaç do szuflady,

bo nie b´dzie dla kogo nagrywaç i koncertowaç? 

Ten dywanowy nalot szmiry sp´dza mi czasem
sen z powiek. Idàc za Platonem, w przypadku
muzyki jest to szczególnie niebezpieczne, bo
oddzia∏uje ona na naszà podÊwiadomoÊç, czy
tego chcemy, czy nie. G∏´boko wierz´ w mo˝-
liwoÊç bezpoÊredniego wp∏ywania muzykà na
stany psychiczne cz∏owieka. UÊwiadamiam so-
bie wobec tego coraz cz´Êciej, jak wielka odpo-
wiedzialnoÊç spoczywa na muzykach. 
Zgadzam si´, ˝e edukacja pozostawia dzisiaj
wiele do ˝yczenia, ale z drugiej strony, czy
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kiedyÊ by∏o inaczej? Chyba zawsze wybitne
jednostki by∏y rzadkoÊcià. Niemniej jednak
marzy mi si´ system nauczania, w którym pod-
stawowym celem by∏oby odkrycie w cz∏owie-
ku jego naturalnych wartoÊci, a nie wt∏aczanie
go w przyj´te z góry, „uniwersalne” modele.
Czy obawiam si´ pisania do szuflady? Chyba
niespecjalnie. Najwy˝ej nie b´d´ móg∏ ˝yç
z muzyki, ale nie wierz´, ˝e ludzie mogà si´
bez niej obyç. Muzyka jest z cz∏owiekiem od
zawsze i nie sàdz´, ˝eby taki porzàdek rzeczy
móg∏ si´ kiedyÊ zmieniç. 

JesteÊ muzykiem, któremu nieobca jest

artystyczna autorefleksja. Czy wierzysz 

w istnienie muzyki absolutnej, to jest takiej, która

by∏aby samoistnà wartoÊcià, wolnà od

kontekstów religijnych, Êwiatopoglàdowych,

ideologicznych, muzykà pisanà i wykonywanà

dla niej samej? 

Nie wierz´ w ˝adnà dzia∏alnoÊç, która nie by∏a-
by osadzona w jakimÊ Êwiatopoglàdzie. Postrze-
ganie Êwiata w dany sposób jest oznakà przy-
j´cia okreÊlonego Êwiatopoglàdu. Mo˝e si´ to
odbywaç Êwiadomie lub nieÊwiadomie, ale
ka˝dy, kto funkcjonuje w spo∏eczeƒstwie,
przyjmuje jakiÊ Êwiatopoglàd. Bliskie mi jest

myÊlenie holistyczne o Êwiecie, które zak∏ada
hierarchi´ Êwiatopoglàdów, gdzie poziom
wy˝szy przekracza i zawiera poziom ni˝szy.
Muzyka zawsze si´ odwo∏uje do któregoÊ po-
ziomu cz∏owieka. Im wy˝sza ÊwiadomoÊç
twórcy, tym wi´kszej liczby poziomów jego
muzyka dotyczy. Mistycy mówià o Jednym
Smaku, ÂwiadomoÊci Jedynej, Niepodzielonej
jako o najwy˝szym poziomie ÊwiadomoÊci cz∏o-
wieka. Je˝eli jakiÊ obszar muzyki mia∏bym na-
zywaç muzykà absolutnà, to wybra∏bym taki,
który tworzony jest w∏aÊnie z poziomu takiej
ÊwiadomoÊci. 

Czy u podstaw Twojego rozumienia

Êwiatopoglàdu i artystycznej kreacji le˝à jakieÊ

konkretne idee filozoficzne lub religijne?

Wspomnia∏eÊ o mistykach… 

Od d∏u˝szego czasu bardzo interesuj´ si´ kon-
cepcjami filozoficznymi wywodzàcymi si´
z ró˝nych cz´Êci Êwiata. Coraz wyraêniej wi-
dz´, ˝e mistycy ró˝nych kultur, mówiàc
o oÊwieceniu, nirwanie, zbawieniu, wyzwole-
niu, majà na myÊli ten sam stan najwy˝szej
ÊwiadomoÊci, wolnej od iluzji. Szczególnie
bliskie sà mi koncepcje jogi, którà praktykuj´.
Z ca∏à pewnoÊcià przyj´cie pewnego sposobu
myÊlenia, opowiedzenie si´ za jakimÊ Êwiato-
poglàdem ma wp∏yw na charakter dzia∏ania,
jakie si´ prowadzi. Wierz´, ˝e na najwy˝szych
poziomach ÊwiadomoÊci wszystko jest cz´Êcià
tego samego. Koncert mo˝e si´ staç misterium,
w którym poprzez muzyk´ ludzie potrafià
przekroczyç ograniczenia materii, rozszerzyç
swojà ÊwiadomoÊç. Nawet jeÊli trwa to tylko
przez chwil´, pozostaje pami´ç takiego stanu,
do którego mo˝na si´ odwo∏aç. 

Czy muzyka improwizowana, którà przecie˝ sam

wykonujesz, nie jest, wed∏ug Ciebie, zamachem

na ide´ dzie∏a muzycznego (czy dzie∏a sztuki 

w ogóle), rozumianego jako projekt od poczàtku

do koƒca zaplanowany? 

Dyskutowa∏bym z takà definicjà dzie∏a sztuki.
Uwa˝am, ˝e nie musi byç ono od poczàtku do
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G∏´boko wierz´ 
w mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
wp∏ywania muzykà 
na stany psychiczne
cz∏owieka. UÊwiadamiam
sobie wobec tego 
coraz cz´Êciej, jak wielka
odpowiedzialnoÊç spoczywa
na muzykach. 
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koƒca zaplanowane. Mnóstwo wielkich rzeczy
w sztuce wydarzy∏o si´ przez przypadek. Chodzi
o to, ˝eby umieç ten przypadek zaobserwowaç
i odpowiednio wykorzystaç. Nie ma dla mnie
wielkiego znaczenia, czy efekt procesu twór-
czego zostanie uwieczniony na papierze lub
komputerze w pracowni, czy dokona si´ przy
równoczesnym odbiorze s∏uchaczy. Improwi-
zacja jest niezwykle kunsztownà sztukà pano-
wania jednoczeÊnie nad czasem tworzenia
i odbioru. To troch´ jak usypywanie mandali,
którà si´ póêniej niszczy. Tak samo muzyka
wyimprowizowana, ale niezarejestrowana, zo-
staje tylko we wspomnieniach. 
Poza tym istnieje muzyka, którà mo˝na zapi-
saç, ale nie da si´ jej wyimprowizowaç, i od-
wrotnie. Jest te˝ muzyka, którà trzeba po cz´Êci
zapisaç, a po cz´Êci wyimprowizowaç. Muzyka
improwizowana wydaje mi si´ bardziej bezpo-
Êrednia, bo odbiorca zostaje zaproszony do
procesu jej powstawania, co jest spo∏ecznym
zjawiskiem wyjàtkowej urody. 

W technik´ improwizacji wpisana jest chwila,

okreÊlona przestrzeƒ, niepowtarzalna

okolicznoÊç. Przysz∏a mi do g∏owy rzecz na

pozór absurdalna. Mo˝e improwizacji, takich

improwizacji od poczàtku do koƒca, nie powinno

si´ rejestrowaç?

To wszystko zale˝y od tego, jak czytelne jest
przes∏anie muzyków. Jedna improwizacja nie
jest równa innej. Faktycznie, zdarzajà si´ na-
grania totalnej improwizacji, które utrwalone,
tracà na wyrazie. Ale to nie musi byç regu∏à.
Mo˝e lepiej by∏oby przyjàç zasad´, ˝e nie
z ka˝dego nagrania muzyki improwizowanej
musi powstaç p∏yta. 
Natomiast faktem jest, ˝e okolicznoÊci wyko-
nywania improwizacji sà domenà chwili, i nie
sposób jej zatrzymaç. Ale wykonania muzyki
klasycznej te˝ posiadajà ten aspekt. Gdyby tak
nie by∏o, koncerty z klasykà nie mia∏yby racji
bytu. Z jednej strony, takie fenomenologiczne
podejÊcie podwa˝ajàce mo˝liwoÊç i sens

utrwalenia czasu jest pe∏ne romantyzmu.
Z drugiej jednak strony, co ma nas powstrzy-
mywaç przed pos∏uchaniem czegoÊ, co nam si´
podoba∏o. Mo˝e b´dzie to ju˝ coÊ innego, bo
zmieniajà si´ warunki s∏uchania, ale mo˝e tym
bardziej warto rejestrowaç takie wydarzenia. 

Z perspektywy historycznej widaç wyraênie, ˝e

do momentu wynalezienia technik

fonograficznych w zasadzie ka˝da muzyka

przybierajàca postaç dêwi´kowà by∏a czymÊ

ulotnym, jednorazowym, trwajàcym tu˝ po

wykonaniu jedynie we wspomnieniach. 

W pewnym sensie, nawet jeÊli istnia∏ jej

zapisany w nutach schemat, by∏a ona

improwizacjà. Zatem byt dzie∏a muzycznego

bardzo cz´sto mia∏ charakter relacyjny – „dzia∏o

si´” ono pomi´dzy wykonawcà a odbiorcà. Kim

jest Twój odbiorca? W jaki sposób to, co

tworzysz, zale˝y od s∏uchaczy? 

W pewnym sensie muzyka przed wynalezie-
niem technik fonograficznych by∏a czymÊ bar-
dzo ulotnym. OczywiÊcie mo˝na by∏o obcowaç
z utworami poprzez partytury, ale wymaga∏o to
wysoce rozwini´tej wyobraêni s∏uchowej. Mo-
˝e dzisiaj znacznie rzadziej muzycy dysponujà
tak rozwini´tym s∏yszeniem wewn´trznym, jak
w minionych epokach, jednak utrwalanie
dêwi´ków otworzy∏o przed nimi niezwyk∏e
przestrzenie kreatywnoÊci. Mo˝liwoÊç wyd∏u-
˝ania w nieskoƒczonoÊç czasu sp´dzanego
z nagranym materia∏em nie tylko wp∏ywa na
odbiór muzyki na ˝ywo, ale i na sposób jej
komponowania. Trudno sobie wyobraziç takie
utwory, jak na przyk∏ad New York Counterpoint

Steve’a Reicha, gdyby nie by∏o mo˝liwoÊci
eksperymentowania z ró˝nymi efektami aku-
stycznymi, takimi jak delay, które opierajà si´
na technice nagrywania dêwi´ku. Mnóstwo
muzyków si´ga dziÊ po loop stacj´, co równie˝
kszta∏tuje formy w bardzo charakterystyczny
sposób. Gdyby nie technologia umo˝liwiajàca
rejestracj´ i przetwarzanie dêwi´ku, nie by∏oby
takich arcydzie∏, jak Kontakte Stockhausena,
nie wspominajàc o ca∏ej muzyce elektronicz-
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nej, która si´ rozwija w zawrotnym tempie.
Uogólniajàc: technika w wielkim stopniu
wp∏yn´∏a na dzisiejszy obraz muzyki.
Kim jest natomiast mój odbiorca? Trudno jed-
noznacznie powiedzieç. Dzia∏am ostatnio na
wielu p∏aszczyznach. Niedawno zagra∏em na
przyk∏ad ca∏y koncert na harmonijce ustnej,
w bluesowym projekcie Raphaela Rogiƒskie-
go. W ka˝dym razie mojà generalnà ambicjà
jest tworzenie muzyki, która oddzia∏ywa∏aby
na wielu poziomach i która przede wszystkim
u∏atwia∏aby wchodzenie w stany medytacyjne,
na które ma∏o kto w dzisiejszym, gnajàcym na
z∏amanie karku Êwiecie ma czas. 
A w jaki sposób to, co tworz´, zale˝y od s∏ucha-
czy? Wielu moich przyjació∏ dzieli si´ ze mnà
swoimi refleksjami dotyczàcymi ich sposobu
pojmowania tego, co robi´. Czasami ich spo-
strze˝enia sà na tyle frapujàce, ˝e istotnie
wp∏ywajà na dalsze moje artystyczne decyzje.
Poza tym du˝o si´ zastanawiam nad psycholo-
già s∏yszenia i nad rodzajami percepcji. Zale˝y
mi na komunikatywnoÊci. Dzisiaj najwa˝niej-
szym dla mnie aspektem muzyki jest jej ludycz-
ny pierwiastek. Wi´kszoÊç ludzi, którzy mogà
mieç problem z przyswojeniem Xenakisa czy
Beria, nie b´dzie mia∏o najmniejszego k∏opotu
z g∏´bokim odbiorem plemiennej muzyki afry-
kaƒskiej czy hinduskiej ragi. Moje ostatnie po-
szukiwania skupiajà si´ w∏aÊnie na odnalezieniu
w swoim j´zyku muzycznym tego ludy-cznego
pierwiastka, który przenika do szpiku koÊci.

Twoja artystyczna perspektywa wydaje si´

bardzo szeroka. Czerpiesz nie tylko 

z rozmaitych tradycji muzycznych, ale

odwo∏ujesz si´ tak˝e do filozofii. Czy wa˝ne sà

dla Ciebie równie˝ inne dziedziny sztuki? 

Wszelkie zachwycajàce zjawiska, które przy
okazji sk∏aniajà do refleksji, majà dla mnie
g∏´boki sens. W tym ró˝ne dziedziny sztuki.
Co jakiÊ czas trafiam na coÊ, co wyciska na
mnie swoje trwa∏e pi´tno. Tak by∏o na przy-
k∏ad ostatnio w Art Institut of Chicago. Bardzo

si´ cieszy∏em na wizyt´ w tym muzeum.
W szczególnoÊci chcia∏em sp´dziç czas z im-
presjonistami, którzy swego czasu bardzo
mnie poruszali. Ale jakoÊ dziwnie tym razem
nie zatrzymali mojej uwagi. Wi´kszà cz´Êç
czasu sp´dzi∏em ze staro˝ytnà sztukà hinduskà,
z fantastycznym kamiennym Buddà, dumnie
siedzàcym w lotosie na Êrodku wielkiej sali.
Póêniej obezw∏adni∏a mnie absolutnie niesa-
mowita ceramika koreaƒska z XII wieku, któ-
ra mog∏aby wieÊç prym na wystawach najnow-
szych trendów sztuki. Ale powiem szczerze, ˝e
kiedy stanà∏em przed wejÊciem do muzeum
i dostrzeg∏em gigantycznà, monumentalnà
Êcian´ miasta oÊwietlonà ostrym przedpo∏u-
dniowym s∏oƒcem, dobre pó∏ godziny zastana-
wia∏em si´, czy warto wchodziç do Êrodka. Po
d∏ugich spacerach ulicami Chicago lepiej zro-
zumia∏em Vandermarka, Hoppera czy Howli-
na Wolfa.
Od jakiegoÊ czasu czuj´ szczególny zwiàzek
z antykiem i Êredniowieczem. Dwa lata temu
podró˝owa∏em po Sycylii. By∏ to szereg nie-
zwykle inspirujàcych doÊwiadczeƒ, które za-
owocowa∏y napisaniem muzyki dla mojego
kwartetu Hera, który przyszed∏ na Êwiat zaraz
po powrocie z po∏udnia W∏och. Ta muzyka
w pewnym sensie sama si´ napisa∏a, pod wp∏y-
wem niezwykle silnych doÊwiadczeƒ. Na przy-
k∏ad zupe∏nie wyjàtkowe okaza∏y si´ godziny
sp´dzone w normandzkiej katedrze w Cefalu.
Ob∏´dna budowla z piaskowca, wyrastajàca ze
ska∏y, bardzo surowo wykoƒczona. Tylko ab-
syda o∏tarza jest w z∏otej mozaice. W pewnym
momencie us∏ysza∏em nieprawdopodobne
dêwi´ki wydawane przez podmuchy wiatru
przedzierajàcego si´ przez szczeliny w mu-
rach. Wystarczy∏o zapisaç powtarzajàcà si´ se-
kwencj´... Ca∏a muzyczna relacja z podró˝y po
Sycylii ukaza∏a si´ na pierwszej p∏ycie Hery
wydanej nak∏adem wytwórni MultiKulti.
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Jakie sà Twoje kolejne pomys∏y? Czego mo˝emy

si´ spodziewaç w okresie najbli˝szego roku?

Planów jest mnóstwo! W marcu uka˝e si´
w Kilogramie p∏yta zespo∏u Reed Trio, który
tworz´ z Kenem Vandermarkiem i Miko∏ajem
Trzaskà. W kwietniu planuj´ tras´ koncertowà
i nagranie drugiej p∏yty z Paw∏em Postarem-
czakiem, Ksawerym Wójciƒskim i Paw∏em
Szpurà, czyli z Herà. Tym razem chcemy
wejÊç w dialog z muzykà hinduskà i afrykaƒ-
skà. Czeka na wydanie gotowy ju˝ materia∏ na
drugà p∏yt´ Undivided, w sk∏adzie poszerzonym
o legend´ klarnetu Perry Robinsona. W listopa-
dzie zesz∏ego roku, podczas festiwalu Umbrella,
nagra∏em materia∏ z moim amerykaƒskim
kwartetem, w sk∏ad którego wchodzà perkusi-
sta Tim Daisy, gitarzysta Matt Schneider
i kontrabasista Devin Hoff. Mo˝liwe, ˝e zapis
tych chicagowskich sesji równie˝ ujrzy Êwiat∏o
dzienne w tym roku. Przymierzam si´ równie˝
do kolejnego albumu z The Light. Par´ miesi´-
cy temu odnowi∏em wspó∏prac´ z genialnym
akordeonistà mieszkajàcym aktualnie w Hano-
werze – Robertem Kusio∏kiem. Mamy te˝ pla-
ny fonograficzne. Chcemy nagraç duetowy
materia∏ w pi´knym protestanckim koÊciele
w Hanowerze. W marcu zagramy tras´ po Pol-
sce w kwartecie ze szwedzkim wirtuozem tuby
Per-Ake Holmlanderem i Robertem Raszem
na perkusji. Pod koniec kwietnia zapowiada
si´ trasa z Undivided promujàca p∏yt´ The

Passion.
Bardzo du˝o myÊl´ o kierunku, w którym
zmierza moja muzyka. Zauwa˝am silnà ten-
dencj´ do odchodzenia od estetyk free jazzu.
Coraz wi´ksze znaczenie ma dla mnie folklor
ró˝nych kultur i wchodzenie z nim w dialog.
MyÊl´ coraz powa˝niej o podró˝y na Daleki
Wschód. Jeszcze nie zdecydowa∏em ostatecz-
nie dokàd. Fascynuje mnie muzyka pó∏nocnych
Indii. Chcia∏bym sp´dziç wi´cej czasu z tam-
tejszymi muzykami. Od dwóch lat grywam te˝
okazjonalnie afrykaƒskie groovy z Raphaelem

Rogiƒskim, Paw∏em Szpurà i Ksawerym Wój-
ciƒskim. Raphael podrzuci∏ mi pomys∏, ˝ebym
powo∏a∏ do ˝ycia zespó∏ z muzykami z Afryki,
˝eby si´gnàç do êróde∏. Coraz bardziej mi si´
ten pomys∏ podoba. 
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