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I to jest w!a"nie jeden z powodów, dla których 
to pi!karze, a nie muzycy tyle zarabiaj#. Ludzie 
lubi# igrzyska i znacznie wi$ksza grupa pa-
sjonuje si$ futbolem ni% jazzem. Nie martwi 
mnie to jednak. Dobrze by& cz$"ci# mniejszo-
"ci wra%liwej na pi$kno muzyki, umiej#cej j# 
doceni& i samemu zagra&. 'a!uj$ tylko troch$, 
%e ta wra%liwo"& nie jest dana wi$kszej liczbie 
ludzi.
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Muzyka by!a zawsze obecna w moim %yciu. 
Tata i wujek s# muzykami; mama te% si$ 
ni# interesuje. S!uchali"my Stinga, Herbie 
Hancocka czy Oscara Petersona. Gdy tata 
wraca! z koncertów, cz$sto stawia! instru-
menty w moim pokoju. Jako brzd#c bawi-
!em si$ syntezatorami Fendera czy Korg 
Polysix. Dzi" to kolekcjonerskie rarytasy, 
a ja na nich zaczyna!em swoj# przygod$ 
z muzyk# jako „wykonawca”.
Gdy sko(czy!em siedem lat, tra) !em do 
szko!y muzycznej. W klasie pozna!em 
S!awka Kurkiewicza. Kilka lat pó*niej ju% 
jako nastoletni ch!opcy, na fali typowej 

m!odzie(czej fantazji, postanowili"my za-
!o%y& zespó!. Najlepsze w tej zabawie by!y 
próby. Ja mia!em pianino, on przychodzi! 
z gitar# basow#, puszczali"my perkusj$ 
z magnetofonu i grali"my, jednocze"nie to 
nagrywaj#c. 
W 1989 po raz pierwszy znale*li"my si$ na 
Jazz Jamboree. To by!a podró% %ycia. Pole-
cieli"my samolotem. Mieli"my, za!atwione 
przez moj# mam$, mieszkanie na 'olibo-
rzu i oczywi"cie bilety na koncerty. Ka%dy 
z nich by! jak odkrycie nowego "wiata. 
Grali tam wtedy najwi$ksi – James Moody 
czy Michael Brecker, a my w siódmym 
rz$dzie ch!on$li"my wszystko z szeroko 
otwartymi ustami. Dosta!em wtedy pot$%-
ny zastrzyk energii, który sprawi!, %e dzi" 
robi$ to, co robi$.
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Od pocz#tku prób ze S!awkiem marzy-
li"my, %eby gra& to, czego s!uchali"my 
z p!yt mojego ojca. Ju% jako 14-15-latko-
wie zacz$li"my bra& udzia! w pomniej-
szych konkursach. Co wi$cej, zacz$to nas 
na nich zauwa%a&; cz$sto te% wygrywa-
li"my. Mile nas zaskakiwa!o, %e w takim, 
poniek#d sportowym, starciu byli"my 
lepsi od kolegów z innych miast. Wpa-
dli"my te% po uszy w koszali(skie brac-
two artystyczne. Poznawali"my ludzi, 
którzy pó*niej zrobili du%# karier$. Gra-
li"my z m!odziutk# Renat# Jusis. Bartek 
Brzeskot zak!ada! kabaret z Grzegorzem 
Halam#... W 1991 roku zosta!em prak-
tycznie wypchni$ty przez przyjaciela na 
konkurs pianistów jazzowych, cho& sam 
nie wierzy!em, %e warto. Na Jazz Juniors 
w tym samym roku, w trio z koleg# ze 
szko!y muzycznej, zaj$li"my trzecie miej-
sce ex aequo ze sporo starszym zespo!em 
z akademii muzycznej w Katowicach. Po-
tem by! Kalisz, na którym dosta!em wyró%-
nienie. Mia!em wtedy okazj$ zagra& w sekcji 
z Wegehauptem i Czarkiem Konradem, 
co by!o du%ym prze%yciem i spe!nieniem 
ma!ego marzenia. Kariera nabiera!a tem-
pa i ka%dy nowy cz!owiek si$ do tego przy-
czynia!.
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Zupe!nie nie. Mia!em wiele szcz$"cia, 
bo tra) !em do klasy m!odego pedagoga, 
Tomasza Szymczewskiego, który wraz
 z %on# przyjecha! wtedy z Gda(ska ze 
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"wie%ymi pomys!ami, du%ym luzem  
i "wietnym warsztatem. Gdy go odwie-
dza!em w domu, ko!o fortepianu kr$ci!a 
si$ przysz!a zdobywczyni I nagrody na 
Konkursie Wieniawskiego, córeczka Aga-
ta. Pozwala! mi na wiele, czasem nawet na 
zbyt wiele, bo przed egzaminami okazy-
wa!o si$, %e niewiele umiem. Wtedy trze-
ba by!o siedzie& godzinami przy pianinie 
przez dwa, trzy tygodnie, %eby nadrobi& 
zaleg!o"ci.
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Jako m!ody ch!opak %y!em w przekonaniu, 
%e jazz jest t# wspania!#, najnowocze"niej-
sz# muzyk#, w której wszystko si$ zawiera 
i która nie potrzebuje innych gatunków, by 
istnie& i si$ rozwija&. Dzi" wiem, %e warto 
s!ucha& i ch!on#& ka%dy rodzaj muzyki  
i bra& z niego co" dla siebie. 
Od klasyki wszystko si$ zacz$!o. Jej hi-
storia, tradycja, zaawansowanie harmo-
niczne istnia!y znacznie wcze"niej ni% 
jazz, który przecie% pocz#tkowo by! har-
monicznie bardzo prosty. W nim najwa%-
niejszy by! rytm, w klasyce kompozytorzy 
ju% znacznie wcze"niej próbowali nowych 
dróg ekspresji, bawi#c si$ form#, szuka-
j#c bogatszych "rodków wyrazu, stosuj#c 
atonalno"& czy wymy"laj#c nowe techniki 
sk!adania d*wi$ków.

$�G]LĂ�VïXFKDV]�NODV\NL"

Jasne! Ostatnio kupi!em p!yt$ Zimermana 
z koncertem Brahmsa. Bardzo lubi$ te% 
Anderszewskiego. Za spraw# Wojtka Ma-
jewskiego czasem bywam w )lharmonii 
i gdy przyje%d%a Anderszewski, wiem, %e 
b$d$ s!ucha! artysty najwy%szej klasy. Id$ 
ze "wie%# g!ow# i w pe!ni pozwalam mu 
si$ wprowadza& w "wiat utworów Bacha, 
Beethovena, Schumanna czy Brahmsa. 
+wiadomie chc$ odbiera& muzyk$ intu-
icyjnie, gdy% mam wtedy wi$ksz# przy-
jemno"&. Jednocze"nie od pierwszych 
d*wi$ków wiem, %e to cz!owiek o znako-
mitym warsztacie pianistycznym i wraz 
z jego interpretacj# w pe!ni zrozumiem 
kompozycje.
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Komponuj$ raczej szkice ni% zaawansowa-
ne utwory. Tak to przynajmniej odbieram. 
G!ówne elementy zapisuj$ w nutach. Tam 
jest okre"lona tonacja, metrum, tematy, ich 
kolejno"&, miejsca na solówki. Taki utwór 
to jednak w jazzie dopiero baza. Dojrza!a 
forma powstaje dopiero, gdy spotykamy 
si$ wszyscy, zaczynamy gra& i dookre"la-

my to, czego w zapisie nie ma. Np. Keith 
Jarrett graj#c znany temat, cz$sto zmienia 
w nim nuty. Interpretuje go na swój spo-
sób, zachowuj#c to, co najistotniejsze. 
Zapis utworu to po prostu potencja!, na 
którym bazujemy. Oczywi"cie, wa%ne jest, 
%eby ludzie graj#cy jazz dobrze go wspól-
nie wykonywali. Wtedy mo%na pu"ci& wo-
dze fantazji, a balansowanie w improwiza-
cjach na kraw$dzi katastrofy tylko dodaje 
adrenaliny.
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Najpierw zawsze powstaje pomys! na 
utwór i on sam, a pó*niej próbuje si$ 
nada& mu tytu!. W pierwszej fazie wol$ 
poczeka&, a% pomys! sam si$ pojawi. Nie 
lubi$ pracowa& nad kompozycj#, bo wte-
dy nie czuj$ tej lekko"ci i inspiracji. Gdy 
mam ju% gotow# muzyk$, cz$sto siadamy 

z grup# przyjació!, s!uchamy i szukamy  
w wyobra*ni skojarze(, jakie ona wywo-
!uje. Nieocenion# pomoc# w przypadku 
dwóch ostatnich p!yt okaza!a si$ Edyta 
Bartosiewicz. Jej skojarzenia by!y tak abs-
trakcyjne, a jednocze"nie inspiruj#ce, %e 
spora cz$"& zosta!a tytu!ami. 
We*my cho&by „Woke Up In ,e Desert”. 
Wystarczy to przeczyta&, a od razu nasu-
waj# si$ obrazy cz!owieka ni st#d, ni zow#d 
budz#cego si$ po"rodku pustyni. Wczu-
wamy si$ szybko w t$ sytuacj$ i wtedy np. 
talerz perkusji pocierany szczotk# nie jest 
ju% zwyk!ym szmerem, ale brzmi niczym 
sycz#cy w#%, sun#cy po rozgrzanym pia-
sku. W!a"nie takich tytu!ów szukam.
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Jestem wierny temu, co robi$ i lojalny wo-
bec kolegów z zespo!u. Tytu! by! sugesti# 
Manfreda Eichera z ECM-u i my"l$, %e to 
dobre podsumowanie naszej ju% blisko  
20-letniej wspó!pracy. Zawsze cechowa!a 
j# w!a"nie taka wierno"& idea!om i sobie 
nawzajem, dlatego tyle lat uda!o si$ to 
kontynuowa& i nie mamy zamiaru si$ roz-
stawa&.
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Nic si$ nie dzieje przypadkowo ani  
w po"piechu. Na wiele miesi$cy przed 
rejestracj# szukamy materia!u na p!yt$. 
Wspólnie wybieramy studio. Pierwszych 
kilka albumów nagrywali"my w s!ynnym 
Rainbow Studio w Oslo. Poznaj#c nie-

zwyk!# atmosfer$ spokoju i skupienia, 
jaka tam panuje, trudno si$ dziwi&, %e  
w tym miejscu powsta!o tyle fantastycz-
nych p!yt. Nagrywali"my te% w Avatar 
Studio w Nowym Jorku, a ostatnio –  
w szwajcarskim Lugano. 
Magiczny moment nast$puje zawsze 
wtedy, gdy pada has!o „tape is rolling”  
i nie ma ju% odwrotu; trzeba da& z siebie 
wszystko. Na szcz$"cie zawsze czujemy 
du%e wsparcie od ludzi obecnych w trak-
cie nagrywania, w tym oczywi"cie od 
Eichera. On zawsze siedzi obok re%ysera 
d*wi$ku, sugeruje poprawki w ustawieniu 
parametrów nagrania czy samych mikro-
fonów. Ma niezwyk!e ucho, dzi$ki które-
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mu fortepian na p!ytach ECM-u zawsze 
brzmi perfekcyjnie. Czasem si$ spieramy 
o szczegó!y, ale poniewa% mamy podobny 
gust i w pe!ni mu ufam, nigdy nie by!o po-
wa%niejszych tar& mi$dzy nami. „Faithful” 
to pewnie nie ostatnia p!yta, któr# wyda-
!em w ECM-ie.
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To wyj#tkowy cz!owiek. Do"wiadczony, 
o ogromnej wiedzy i pasji. Obecny zawsze 
i na ka%dym etapie produkcji. Mam po-
równanie z moimi wcze"niejszymi nagra-
niami robionymi jeszcze w Polsce, gdzie 
producenta praktycznie nie by!o. Nie pró-
bowa! pomaga&, nie tworzy! jakiejkolwiek 
atmosfery sprzyjaj#cej pracy, pozytywne-
go napi$cia. Eicher to kreuje z !atwo"ci# 
i mnie to odpowiada, cho& wiem, %e by-
waj# arty"ci, którym jakakolwiek forma 
„stania nad g!ow#” nie pomaga. Równie% 
uwa%am, %e aby nagra& "wietn# p!yt$, wy-
starczy mie& wyobra%enie o muzyce, jaka 
ma powsta&, a nast$pnie wcieli& je w %ycie. 
Twórca sam staje si$ wtedy tzw. producen-
tem.
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Mo%e to nie zabrzmi zbyt ambitnie, ale 
gdy kupowa!em sprz$t, nie mia!em wie-
le pieni$dzy akurat na ten cel i posta-
nowi!em wybra& co" taniego, ale nie*le 
brzmi#cego. Wybór pad! na Yamah$ 
Piano Cra- . Niedawno do!#czy!y do niej 

aktywne monitory Geneleca, które pod-
pi#!em do komputera i musz$ stwierdzi&, 
%e ten zestaw brzmi lepiej. Ma fajniejsz# 
gór$ i "rodek.
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Gdy tylko mog$, wybieram Steinwaya. 
Jego brzmienie najbardziej mi odpowiada. 
Oczywi"cie nie ka%dy si$ nadaje. Kiedy" 
w Nowym Jorku odwiedzi!em salon tej 
) rmy i wybiera!em instrument na sesj$ 
w Avatar Studio. Po wypróbowaniu czte-
rech ostatecznie zdecydowa!em si$ na 
instrument, który, jak si$ okaza!o, zawsze 
zabiera! na swoje ameryka(skie recitale 
Krystian Zimerman. Brzmienie by!o zna-
komite. W górnych rejestrach d*wi$k si$ 
rozja"nia!, pojawia!y si$ wysokie alikwo-
ty, które jednak nie brzmia!y zbyt twardo. 
Proporcje mi$dzy oktawami by!y ideal-
ne. Fortepian zagra! na p!ycie „January”. 

Niestety, nie sta& mnie jeszcze, by mie& to 
cudo w domu, wi$c gram na instrumencie 
Yamahy. Nie narzekam. To bardzo udany 
20-letni egzemplarz, jeszcze z klawiszami 
z prawdziwej ko"ci s!oniowej. 'yczy!bym 
sobie, %eby ka%dy jazzowy klub w naszym 
kraju mia! przynajmniej tej klasy instru-
ment.
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Jest strasznie. Mo%e troch$ lepiej ni% 10, 
20 lat temu, ale nadal bez trudu mo%na 
spotka& miejsca, gdzie gra na fortepia-
nie grozi niemal%e kalectwem. Na takim 
z!omie trudno wydoby& kilka czystych 
d*wi$ków, wi$c trudno mówi& o muzyce. 
Kondycj$ danego kraju !atwo pozna& po 
stanie jego fortepianów. W Niemczech czy 
Francji zazwyczaj tra) am na instrumenty 
dobrze brzmi#ce, nastrojone i zadbane. 

U nas do tego stanu jeszcze daleko. Kiedy" 
na jednym z koncertów dosta!em nawet 
w g!ow$ odpadaj#cym wierzchem klawi-
sza. Dobrze, %e nie strun#, bo dzi" by"my 
nie rozmawiali.
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Muzyk zawsze musi mie& plany, wyprze-
dza& my"lami czas i marzy&, z kim i gdzie 
chcia!by zagra&. Jak# muzyk$ w sobie 
odnale*& czy stworzy&. Chcia!bym móc 
jeszcze raz wyst#pi& z Janem Garbarkiem. 
To wielki muzyk i spotkanie z nim na sce-
nie to nieopisana przyjemno"&. Najbli%-
sze plany to oczywi"cie trasy promuj#ce 
„Faithful”. W marcu po Polsce, w kwietniu 
w Niemczech, a w maju we Francji. Jesie-
ni# chcemy pojecha& do Norwegii, a po-
tem to jeszcze nie wiem. Np. nagra& kolej-
n# p!yt$ dla ECM-u.
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