
AUTOREFERAT

Przystępując do pisania tego autoreferatu zdałem sobie sprawę, że od znamiennego

dla  mnie  roku  1994   –  roku,  w  którym  rozpocząłem  studia  w  Akademii  Muzycznej  w

Krakowie,  i  w którym odniosłem pierwszy poważniejszy  pianistyczny sukces,  wygrywając

stypendium I stopnia w konkursie TIFC –  upłynęło już równe  dwadzieścia lat. Jest to okres,

który pozwala na spojrzenie wstecz z pewnej perspektywy. Patrząc  w ten sposób na moją

dotychczasową  działalność  dostrzegam  trzy  główne  kierunki,  na  których  koncentruje  się

moja  działalność  i  zainteresowania:  występy  estradowe,  pedagogika  oraz  rejestracja  i

obróbka nagrań dźwiękowych.

Nie sposób jednak mówić tu o wydarzeniach roku 1994,  nie cofając się do czasów

wcześniejszych, do początków mojej edukacji muzycznej.

O  mej  predyspozycji  do  muzyki  przesądziło  prawdopodobnie  to,  że  mój  Dziadek  był

skrzypkiem, a Matka również posiada wykształcenie muzyczne (pianistyczne i wokalne). To

przez nią miałem pierwszy kontakt z muzyką; najpierw słuchając jej gry w domu, a potem

odkrywając gromadzone przez nią nagrania muzyki klasycznej. W ten sposób już wcześnie

zrodziło się u mnie głębokie upodobanie do muzyki Chopina, a także fascynacja pianistyką

Krystiana Zimermana. Ta miłość do Chopina w pierwszych latach szkoły podstawowej, a co

za tym idzie, chęć grania utworów "trudnych", znalazła, na szczęście, zrozumienie u mego

pedagoga – Doroty Rajchel-Waltoś. Zdołała ona stworzyć u mnie świetny fundament – dobrą

bazę techniczną oraz zaszczepić umiejętność operowania ładnym dźwiękiem, nie ulegając

przy  tym  pokusie  wtłoczenia  mnie  w  schematy  dydaktyczno–programowe.  Dzięki  jej

"otwartości  umysłu"  i  pewnej  odwadze  pedagogicznej,  już  we  wczesnych  latach  nauki

miałem możliwość praktycznego zapoznania się z repertuarem daleko wykraczającym poza

program szkoły podstawowej.

Kolejny etap to kilka lat spędzonych pod okiem nieodżałowanej Ireny Rolanowskiej, a

następnie studia w krakowskiej Akademii Muzycznej, w klasie  prof.  Stefana Wojtasa. Czas

spędzony w klasie Profesora to w dużej mierze praca nad repertuarem chopinowskim (pod

kątem przygotowań do konkursu chopinowskiego), ale także otarcie się o szczyty literatury

pianistycznej. Praca nad utworami takimi jak Sonata h-moll F. Liszta, I Koncert fortepianowy

P.  Czajkowskiego,  Wariacje  n/t  Paganiniego J.  Brahmsa czy też  Gaspard de la  Nuit M.

Ravela,  pozwoliła  mi w pełni  ukształtować warsztat  środków artystycznych,  zarówno tych

stricte technicznych  jak  i  emocjonalno-wyrazowych.  Ale  chyba  najcenniejszą  cechą,  jaką

zdołali wykształcić u mnie, czy też we mnie zaszczepić moi pedagodzy  –  a pod pojęciem

"moich  pedagogów"  rozumiem  tu  także  osobę  prof.  Ewy  Bukojemskiej,  u  której  po

ukończeniu studiów miałem szczęście "asystować" w zajęciach przez kilka lat, a od której

wyniosłem spory bagaż wiedzy,  zarówno pianistycznej  jak i  pedagogicznej  – to  właściwy



stosunek do kompozytora i  wykonywanego dzieła.  Stosunek polegający na traktowaniu z

pietyzmem zapisu nutowego, dbałości o właściwe odczytanie i wykonanie każdego detalu, a

przede  wszystkim  na traktowaniu  kompozytora  z  szacunkiem i  stawianie  jego  zamysłu  i

uwag na pierwszym miejscu, przed własnym ego  i własnymi koncepcjami.

Żywym przykładem takiego właśnie podejścia do muzyki  –  a jednocześnie wzorcem

godnym  naśladowania  –  był  dla  mnie  już  od  wczesnych  lat  nasz  laureat  konkursu

chopinowskiego  z  1975  roku,  Krystian  Zimerman.  Zafascynowanie  jego  osobowością

towarzyszyło mi przez cały okres nauki i studiów, a pogłębiło się jeszcze po spotkaniu z nim

w  1999  roku.  Jego  nagrania  były  i  są  dla  mnie  punktem  odniesienia,  wyznacznikiem

muzycznej  jakości,  dowodem  na  to,  że  w  dzisiejszych  czasach  bezkompromisowość  w

sztuce  jest  możliwa.  Reprezentują  one  poziom,  do  którego  starałem  się  i  staram,  jako

pianista, choćby trochę zbliżyć.

Rok  1994  to  rozpoczęcie  studiów  i  wspomniany  na  wstępie,  wygrany  konkurs  na

stypendium  TiFC.  Zwycięstwo  to,  poparte  wkrótce  sukcesem  w  „Estradzie  Młodych”

Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1995), utorowało mi drogę do częstszych występów

w kraju i  za granicą (m.in. w Niemczech, Kuwejcie i Japonii),  a także stanowiło poważną

zachętę i motywację do kontynuowania obranego kierunku działania. Konkursy stały się, aż

do roku 2009 (z większą lub mniejszą częstotliwością), istotną częścią mojego artystycznego

życiorysu. Stanowiły mobilizację do intensywnej pracy przy klawiaturze i przyswajania sobie

coraz obszerniejszego repertuaru, dawały możliwość konfrontacji,  poznania się i  wymiany

doświadczeń z najlepszymi pianistami młodego pokolenia, a przede wszystkim były kluczem

do zaistnienia w środowisku muzycznym. 

Z dwunastu  międzynarodowych  konkursów,  w których  na przestrzeni  czternastu  lat

wziąłem  udział,  kilka  ma  dla  mnie  znaczenie  szczególne.  Przede  wszystkim  konkurs

chopinowski,  a właściwie  grupa konkursów poświęconych naszemu Kompozytorowi,  gdyż

udział  w  tym  najważniejszym  – XIV  Międzynarodowym  Konkursie  im.  F.  Chopina  w

Warszawie  (2000  r.)  poprzedzony  był  udziałami  w  międzynarodowych  konkursach

chopinowskich  w  Mariańskich  Łaźniach  i  w  Ankarze,  których  miałem  szczęście  zostać

laureatem. Wiele znaczyło również dla mnie zajęcie I miejsca w zorganizowanym w lutym

2000  roku  przez  NiFC  "Ogólnopolskim  Konkursie  dla  Kandydatów  do  XIV

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Im. F. Chopina w Warszawie". Choć udział w

tym najważniejszym  – październikowym, nie został zakończony spektakularnym sukcesem,

stanowił on jednak zwieńczenie wieloletniej pracy nad muzyką Chopina i spełnienie marzenia

i celu powziętego już w dzieciństwie.

Kolejny  –  ważny dla mnie  – to 50-ty Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Marii

Canals  w Barcelonie. Zdobyta tam I nagroda stanowi bez wątpienia największe osiągniecie

na  mojej  ścieżce  konkursowej.  To  dzięki  niej  miałem  możliwość  współpracy  z  takimi

osobowościami  jak  Antoni  Wit,  John  Axelrod  czy  Krzysztof  Urbański,  oraz  występów  w



Filharmonii  Narodowej,  Beethovensaal  w  Stuttgarcie  czy  na  60-tym  Międzynarodowym

Festiwalu  Chopinowskim  w  Dusznikach  Zdroju.  To  także,  poniekąd,  jej  skutkiem  była

propozycja nagrania chopinowskiej płyty na Pleyel'u w Collegium Maius UJ w Krakowie.

Następny konkurs,  który pragnę tu wspomnieć,  to  XXXII  Palma  d'Oro International

Piano Competition w Finale Ligure (2005). Otrzymanie w nim I nagrody ma dla mnie istotne

znaczenie,  gdyż  zapoczątkowało  trwającą  do  dziś  współpracę  z  jego  organizatorami.

Regularnie mam przyjemność dawać tam recitale, a od roku 2008  zasiadać także jako juror

w kolejnych edycjach konkursu.

Mój czynny udział w konkursach zamykają: start w jubileuszowym XXX Gina Bachauer

International Piano Competition w Salt Lake City w 2006 roku oraz w I TOP OF THE WORLD

International  Piano  Competition w  Tromso  w  2009  roku.  Choć  w  obu  przypadkach  nie

osiągnąłem  finału,  wydaje  mi  się,  że  sam  fakt  znalezienia  się  w  grupie  41  czy  22

dopuszczonych do udziału  w konkursie kandydatów,  spośród 240 czy 360 zgłoszeń,  ma

znaczenie.

Czternastoletni  okres  przedstawiony  powyżej,  to,  oczywiście,  nie  tylko  konkursy.

Przeplatały się one z recitalami solowymi, koncertami z orkiestrą, udziałem w festiwalach, a

także z nagraniami płytowymi.

Ważnym nurtem mojej  działalności,  zajmującym coraz więcej miejsca w moim życiu

zawodowym,  jest  pedagogika.  Choć  jego  początki  sięgają  roku  1999  –  kiedy  to,  po

ukończeniu studiów w tymże roku, wygrałem konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze

Fortepianu – to "prawdziwy smak" pedagogiki zacząłem odczuwać dopiero od roku 2008,

gdy,  po  obronie  doktoratu  i  uzyskaniu  stanowiska  adiunkta,  zacząłem prowadzić  własną

klasę fortepianu.  Od tego czasu pracowałem z czternastoma osobami w ramach zajęć z

fortepianu  głównego  i  z  siedmioma  z  fortepianu  obowiązkowego.  Z  tego  osiem  osób

uzyskało dyplom licencjacki, a dwie dyplom magistra sztuki. Ponadto, od dwóch lat związany

jestem także z ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie.

Praca ze studentami sprawia mi wiele satysfakcji. Jest też dla mnie znakomitą szkołą

pianistyki  –  potrzeba  zdefiniowania  i  zwerbalizowania  przeróżnych  problemów,  czy  to

technicznych, czy wykonawczych, rozwija także mnie, jako pianistę. Praca ta zmusza też do

stałego poszerzania bazy programowej, gdyż ważna jest dla mnie możliwość praktycznego

zademonstrowania  studentom  opracowywanego  repertuaru.  Jako  że  wszyscy  w  jakimś

stopniu różnimy się miedzy sobą, każdego studenta staram się traktować jako "odmienny

przypadek",  unikając  posługiwania  się  (skądinąd  z  pewnością  wygodnymi)  szablonami

programowymi. Usiłuję zdefiniować mocne i słabe strony młodego adepta sztuki i poprzez

odpowiedni  dobór  repertuaru,  eliminować  jego  pianistyczne  i  artystyczne  niedostatki.

Ponadto,  wpajam  moim  wychowankom  zasady  efektywnego  i  skutecznego  ćwiczenia.

Większość  czasu  w  pracy  przy  instrumencie  student  spędza  sam,  stąd  też  umiejętność



skutecznej samodzielnej pracy uważam za sprawę podstawową. (Mogłoby to wydawać się

oczywistością, jednak niestety wciąż przekonuję się, że duża część młodych muzyków nie

wie jak rozsądnie ćwiczyć).

Choć moja droga jako pedagoga jest jeszcze stosunkowo krótka, odnoszę wrażenie, że

udaje mi się coraz lepiej przekazywać wiedzę i umiejętności studentom. W przekonaniu tym

utwierdza mnie niedawne osiągnięcie dwóch moich wychowanek z I i II roku studiów,  które

pod koniec maja 2014 roku, w konkursie w Sogliano al  Rubicone we Włoszech, zajęły  –

odpowiednio – IV i I miejsce.

Kolejnym istotnym dla mnie obszarem mej  działalności  jest  fonografia.  Nie tylko  ze

względu na oczywistą dla muzyka wagę faktu posiadania w dorobku nagrań płytowych, lecz

także  dlatego,  że  w  procesie  nagrania  mam  możliwość  połączenia  artystycznej  strony

procesu  realizacji  nagrania  ze  stroną  bardziej  techniczną,  jednak  dającą  mi  pełniejszą

kontrolę nad kształtem powstającego materiału – montażem.1

Już  we  wczesnych  latach  mojej  edukacji  muzycznej  pojawiło  się  u  mnie

zainteresowanie  dźwiękiem  jako  zjawiskiem  akustyczno-muzycznym.  Tak  się  złożyło,  iż

miałem wówczas możliwość kontaktu z elektronicznymi instrumentami klawiszowymi i – w

formie  zabawy  –  zetknięcia  się  po  raz  pierwszy  z  zagadnieniem  syntezy  dźwięku  i

elektronicznego kształtowania brzmienia. Zabawy te wyewoluowały w wieloletnią fascynację

twórczością kompozytorów zajmujących się muzyką elektroniczną, jak Vangelis, Jean-Michel

Jarre  czy  Mike Oldfield,  a – lata później  – doprowadziły  nawet  do podjęcia przeze mnie

własnych  prób  kompozycji,  idących  w  podobnym  kierunku.  Do  prób  tych  skłoniła  mnie

perspektywa, jaka niespodziewanie otwarła się przede mną po konkursie chopinowskim.

W 2001 roku pojawiła się możliwość współpracy (trwającej do 2004 roku) z japońską

wytwórnią fonograficzną  HATS  i  nagrania dla nich kilku płyt  CD z muzyką typu  classical

crossover (połączenie muzyki klasycznej z innymi gatunkami muzycznymi).  Z jednej strony,

projekt ten wzbudzał we mnie pewne wątpliwości natury wizerunkowej (tzn. wątpliwości, czy

pianista  z  już  bądź  co  bądź  jakimś  dorobkiem  na  gruncie  muzyki  klasycznej  powinien

inwestować  czas  i  nazwisko  w  takie  przedsięwzięcie);  z  drugiej  jednak,  moje

zainteresowanie  muzyką  elektroniczną oraz ogólna otwartość  na inne kierunki  muzyczne

czyniły  ów  projekt  atrakcyjnym. Zdecydowałem  się  więc  potraktować  go  jako  swoisty

eksperyment  i  -  pod pseudonimem -  wziąć  w nim udział.  W wyniku  niemal  czteroletniej

współpracy powstały trzy płyty, w tym jedna z muzyką stricte klasyczną – utworami Chopina

1 W 1966 roku, Glenn Gould w swoim eseju o zmianach jakie dzięki nagraniom zaszły w muzycznej ontologii,  produkcji  i
słuchaniu pisze: "[...] Jako interpretator i pośrednik, służący zarówno publiczności jak i kompozytorowi, wykonawca zawsze
był  kimś posiadającym specjalistyczną wiedzę o wykonaniu  lub realizacji  zapisanych symboli  dźwiękowych.  Częściowe
choćby wejście w rolę montażysty jest  więc całkowicie zgodne z takim doświadczeniem. W sposób nieunikniony zatem
funkcje wykonawcy i montażysty zaczynają na siebie nachodzić. Faktycznie, jeśli chodzi o decyzje takie jak ta podjęta w
wypadku wspomnianej fugi a-moll, słuchacz nie mógłby określić, w którym momencie władza wykonawcy ustąpiła władzy
producenta i montażysty,  tak samo jak najbardziej nawet spostrzegawczy miłośnik kina nie może być nigdy pewny, czy
dana  sekwencja  wersji  jest  wynikiem gry  aktorskiej,  wymogów montażowych  czy  też  koncepcji  reżysera.  To,  że  osąd
wykonawcy nie jest już jedynym czynnikiem decydującym o muzycznym rezultacie, jest czymś nieuniknionym."



(wydana, dla zachowania ciągłości wizerunkowej, niestety też pod pseudonimem).

Okres  ten  wzbogacił  mnie  o  takie  pożyteczne  doświadczenia,  jak,  między  innymi,

wymagająca  niebywałej  precyzji  rytmicznej  gra  z  taśmą,  czy  też  występy  przed

wielotysięczną widownią. Najbardziej jednak wymiernym i pozytywnym skutkiem tej decyzji,

poza  otarciem  się  o  kulturę  wschodu  i  podstawowym  zaznajomieniem  się  z  językiem

japońskim, była możliwość praktycznego zapoznania się z tajnikami funkcjonowania studia

nagrań, a za nią idący impuls do zainwestowania w niezbędny sprzęt (odpowiedni komputer,

program typu DAW2,  instrument elektroniczny)  i  podjęcia  prób tworzenia  własnej  muzyki.

Próby te, mniej lub bardziej udane, z perspektywy czasu, oceniam jako istotny element w

moim  muzycznym  rozwoju.  Ponadto,  dały  mi  one  narzędzie  -  w  postaci  technicznego  i

praktycznego  "know-how"  – do  podjęcia  innego  wyzwania:  do  zajęcia  się  montażem  i

dźwiękową obróbką nagrań. Motywację do powyższego otrzymałem już wcześniej: w 1998

roku zaproponowano mi, we współpracy z innymi wykonawcami, nagranie kilku mniejszych

form F. Chopina na łączonej płycie CD dla firmy Polonia Records. Było to dla mnie cenne i

interesujące doświadczenie, gdyż pokazało mi granicę między mitami a faktami, czyli między

opowieściami  o  cudownych  możliwościach  techniki  studyjnej,  a  występującymi  w  niej  w

praktyce  ograniczeniami.  To  wtedy  przekonałem  się,  że  ze  źle  brzmiącego  lub  słabo

nagranego fortepianu (lub uogólniając - instrumentu) nie da się zrobić znakomitego nagrania,

a źle, niestarannie wykonany montaż może zniweczyć nawet najlepsze artystyczne zamiary.

Tak więc, gdy w 2003 roku, w wyniku zbiegu różnych okoliczności, pojawił się pomysł, aby

moją drugą płytą nagraną dla  HATS Label  było CD z utworami Chopina, postanowiłem –

mając w pamięci  wcześniejsze doświadczenia –  samodzielnie zmierzyć się z montażem

tego  nagrania.  Choć  był  to  zamysł,  ze  względów  terminowych,  dość  ryzykowny  (został

przyjęty przez producenta ze zdziwieniem i nieufnością), powiódł się w pełni. Od tego czasu

korzystam  ze  zdobytego  wówczas  doświadczenia  i  samodzielnie  wykonuję  montaż

wszystkich moich nagrań.

Choć  oficjalnie  wspominam  o trzech  wydanych  płytach  CD,  ilość  zarejestrowanych

przeze mnie nagrań jest nieco większa:

Rok 1998 i 2003 to wspomniane już wcześniej nagrania dla Polonia Records3 oraz 

HATS/Sony Epic Records Japan.4

W  roku  2004,  z  inicjatywy  kierownictwa  Muzeum  Collegium  Maius  Uniwersytetu

Jagiellońskiego powstała płyta nagrana na fortepianie marki Pleyel z 1847 roku, znajdującym

się  w Zielonej  Sali  muzeum (do roku 2010 fortepian  ten uważany  był  za  egzemplarz,  z

2 DAW – ang. Digital Audio Workstation, program komputerowy będący wirtualnym odpowiednikiem studia nagrań, oferujący
niemal kompletne rozwiązanie narzędziowe w procesie produkcji audio, począwszy od wielościeżkowej rejestracji dźwięku,
poprzez  MIDI  (system sterowania  cyfrowymi  instrumentami  i  urządzeniami),  możliwości  edycyjne  obu,  wszelkiej  maści
procesory dźwięku (jak np. pogłos czy equalizer),  aż po możliwość zgrania wielościeżkowego materiału, synchronizację z
obrazem video czy mastering

3 Niestety nigdy nie otrzymałem od firmy Polonia Records gotowej płyty.

4 W roku 2002  i  2004  nagrałem  pozostałe  dwie  płyty  dla  HATS,  jednak,  jako  że  nie  zawierają  muzyki  klasycznej,  nie
wymieniam ich tutaj.



którego Fryderyk  Chopin  korzystał  podczas swojego  pobytu  u  Jane  Stirling w Szkocji  w

1848).  Z  uwagi  na  stan  techniczny  instrumentu,  zarejestrowany  repertuar  objął  wybór

miniatur i mniejszych form chopinowskich – mazurków, preludiów, nokturnów i walców.

W październiku tego samego roku miałem przyjemność wykonać I Koncert F. Chopina

z orkiestrą radia Südwestrundfunk w Stuttgarcie (pod dyrekcją Johna Axelroda). Koncert ten

został zarejestrowany i, okresowo, transmitowany jest na falach radia SWR.

2007 rok to oficjalnie nie wydana, będąca częścią składową mojej pracy doktorskiej,

płyta,  zawierająca nagranie Fantazji C-dur op.17 R. Schumanna oraz III Sonaty f-moll op.5

J.Brahmsa.

Na część mojego dorobku bardziej istotną z punktu widzenia niniejszego autoreferatu,

gdyż następującą po uzyskaniu stopnia doktora, składają się cztery nagrania.

 Wydana w 2008 roku dla Grupy Twórczej Castello płyta CD zawierająca trzy sonaty:

F-dur Hob.XVI/23 J. Haydna, III Sonatę op.28 S. Prokofiewa oraz III Sonatę f-moll

op.5 J. Brahmsa.

 Archiwalne nagranie wideo z 2010 roku I Koncertu fortepianowego op.11 F. Chopina,

będące  rejestracją  na  żywo  koncertu  w  krakowskiej  filharmonii,  zorganizowanego

przez fundację Bielecki Art z okazji inauguracji jej działalności.

 Pozycja, o której również należy wspomnieć, choć nie całkiem nowa w moim dorobku

fonograficznym, to remasterowane i – z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Chopina –

wydane  w 2010 roku na rynku japońskim  (HATS),  moje chopinowskie  nagranie z

Collegium Maius z 2004 roku.5

 Ostatnia pozycja, to wydana w maju 2014 roku przez firmę DUX, płyta zawierająca

trzy cykle fortepianowe C. Debussy: Suite bergamasque, Pour le Piano oraz pierwszy

zeszyt Images.

Wybór utworów właśnie tego kompozytora nie jest przypadkowy. Moje zainteresowania

dźwiękowe sprawiają, że świat muzyczny autora Popołudnia Fauna od dłuższego czasu jest

mi  szczególnie  bliski.  Umiejętność  operowania  szeroką  paletą  barw  dźwiękowych,

zróżnicowanie  artykulacyjne,  a  także  wyrafinowana  pedalizacja,  których  zaprezentowane

cykle wymagają, to wyzwania pianistyczne, z jakimi mierzę się z wyjątkową przyjemnością.

Bardzo istotnym, wręcz kluczowym dla mnie założeniem tego projektu było uzyskanie

dźwięku  zadowalającej  jakości  i  stworzenie  odpowiedniej  przestrzenności  nagrania.  W

praktyce  oznaczało  to  potrzebę  znalezienia  miejsca  o  odpowiedniej  akustyce,

dysponującego  znakomitym  instrumentem  oraz  sprzętu  rejestrującego  najwyższej  klasy

(niestety, jedno słabsze ogniwo w procesie nagrania może całkowicie zniweczyć zamierzony

efekt  końcowy).  Wszystkie  te  parametry  spełniało  studio  nagrań  w  kompleksie  Alwernia

Studios. W celu uzyskania odpowiedniej przestrzeni i kolorytu nagrania, do rejestracji 

5 Płyta  ta  stanowi  drugą  część  dwupłytowego  albumu-kompilacji  zawierającego  utwory  Chopina  w  wykonaniu  rożnych
artystów.




