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Muzyczne idee Hélène Grimaud 

Ucieczka z konserwatorium

W 2007 r. ukazała się polska edycja książki Hélène Grimaud Dzikie 
wariacje 1. Ten zaskakujący tytuł autobiograficznej powieści francuskiej 
pianistki (tytuł oryginału: Variations sauvages) staje się jasny, gdy zagłę-
bimy się w lekturę dwustustronicowej publikacji wydanej po raz pierw-
szy w 2003 r. staraniem Editions Robert Laffont w Paryżu. Jeśli weźmie 
się pod uwagę, że jest to książka napisana przez klasyczną pianistkę 
i w znacznym stopniu poświęcona tzw. muzyce poważnej, sto sześćdzie-
siąt tysięcy sprzedanych we Francji egzemplarzy książki można nazwać 
sukcesem wydawniczym. 

Lata początkowe XXi w. są dla autorki czasem znalezienia własnego 
brzmienia fortepianu i skrystalizowania się stylu muzycznej wypowiedzi 
pianistki, której droga do szeroko zakrojonej działalności estradowej by-
najmniej nie przypomina typowych ścieżek kariery pianistycznej. W tym 
momencie Hélène Grimaud odkrywa w sobie następne pokłady nieprze-
ciętnych zdolności, a jej pisarstwo zyskuje opinię dobrej literatury. 

Autorowi niniejszych słów od razu można by postawić pytanie pod-
stawowe: dlaczego zajmuje się postacią jednej z dość licznych znakomi-
tych pianistek działających w świecie. 

Bardzo indywidualny i odbiegający od standardów przebieg edukacji 
i początków działalności tej pianistki, a także zupełnie niecodzienne źró-
dła artystycznej inspiracji, jakich szukała w swej działalności, skłaniają do 
zatrzymania się przy postaci Hélène Grimaud.

Ta urodzona wiele lat po ii wojnie światowej (1969) w prowincjonal-
nym miasteczku południowej Francji Aix-en-Provence pianistka wykazy-
wała w dzieciństwie i wczesnej młodości wiele cech budzących niepokój 
o rozwój jedynego dziecka w skromnej rodzinie nauczycielskiej. Jej nie-

1 H. Grimaud, Dzikie wariacje, tłum. K. Kowalczyk, Warszawa 2007.Stu
dia
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przystosowanie do środowiska szkolnego i rówieśniczego, ogromna wrażliwość 
na los zwierząt, tendencje do zadawania sobie symetrycznych stygmatów, stała 
tendencja do poszukiwania mocnych wrażeń i wieczny nadmiar energii skłoni-
ły rodziców do znajdywania coraz to nowych zajęć mogących przyczynić się do 
opanowania problemów „trudnego” dziecka. nikt nie przypuszczał w chwili, 
gdy ojciec zapisał kilkuletnią Hélène na umuzykalniające zajęcia prowadzone 
przez miejscową nauczycielkę, z założenia mające mieć jakby terapeutyczny 
charakter, że owocem tego posunięcia będzie odkrycie wspaniałego talentu pia-
nistycznego. Od tego momentu tempo zmian zachodzących w edukacji obie-
cującego dziecka jest bardzo szybkie. Rozpoczyna regularną naukę gry na for-
tepianie, a doskonałej intuicji kolejnych nauczycieli zawdzięcza znalezienie się 
najpierw w konserwatorium w Aix, a następnie w wieku jedenastu lat w konser-
watorium w Marsylii, gdzie spotka wspaniałego pianistę, pedagoga i człowieka, 
zapamiętanego na całe życie jako Mistrza – Pierre’a Barbizeta 2.

Z ust tego właśnie muzyka słyszy potwierdzenie opinii o swych wybitnych 
zdolnościach i powołaniu do artystycznej drogi. O tych czasach dojrzała już ar-
tystka pisze w swojej książce: 

Dzięki Pierre’owi Barbizet, dzięki jego lekcjom zrozumiałam, że można przejść 
obok życia – a nawet je stracić na poszukiwaniu swojego kamienia filozoficznego 
– aż do dnia, w którym zrozumiemy, że użyliśmy niewłaściwego zaklęcia, że wcale 
nie chodzi o to, by materię zmienić w złoto, lecz wprost przeciwnie, złoto zmienić 
w materię, aby stała się chwilą wyjątkową, w której rodzi się sztuka lub dobro, złoto 
w dźwięku, po prostu w sobie…

Mistrz świadom konieczności zadbania o perspektywy rozwoju swej wy-
chowanki, wkrótce nawiązuje kontakt ze sławnym Jacques’em Rouvierem, 
profesorem Państwowego Konserwatorium w Paryżu. Udaje się pokonać nie-
chęć wielu pedagogów tej szacownej instytucji do przyjmowania zbyt młodych 
dzieci – Grimaud nie ma nawet pełnych trzynastu lat, gdy zostaje tam przy-
jęta. Aktualny wciąż problem wykształcenia ogólnego udaje się rozwiązać po-
przez zapisanie dziewczyny do Cnedu – instytucji podlegającej Ministerstwu 
Edukacji narodowej i prowadzącej nauczanie korespondencyjne. Rozpoczyna 
się kursowanie pociągiem pomiędzy rodzinną miejscowością a Paryżem, po-

2 Mniej zorientowanym czytelnikom można przypomnieć, iż system edukacji muzycz-
nej we Francji różni się od polskiego i kształcenie początkowe jest tam w zasadzie pry-
watne.
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łączone z nauką w kolejowych przedziałach, oraz okres burzy i naporu, konte-
stacji świata, metod i programów nauczania oraz konserwatoryjnej dyscypliny. 
Wbrew temu, co mogłaby przynieść mniej utalentowanej jednostce tego typu 
postawa, 14-letnia Hélène na tej chwilowej kontestacji mocno wygrywa. Zrażo-
na koniecznością przygotowania zestawu wirtuozowskich etiud „zaszywa” się 
w tajemnicy przed swym nauczycielem w rodzinnej miejscowości, aby przygo-
tować „prawdziwy”, tj. składający się z dużych form, repertuar na czele z Kon-
certem f-moll Chopina. Ten zaś wykonuje z miejscową orkiestrą, rejestrując go 
na taśmie. „Przy okazji” Hélène opanowuje przedtem kwestionowane, zadane 
przez pedagoga etiudy, grając je na bis. Po powrocie w konserwatoryjne mury 
z obawą przedstawia nagranie obecnemu mistrzowi. W nie lada zakłopotanie 
musiała też młoda pianistka wprawić swego pedagoga, skoro ten decyduje się 
przedstawić nagranie Chopina swej podopiecznej szefowi japońskiej firmy pły-
towej Denon yoshiharu Kawagushi, który wykazuje niezwykłe zainteresowania 
grą młodej artystki i proponuje jej nagranie płyty w swojej firmie. Po sporach 
co do repertuaru okazuje się, że nie znajdą się na niej – jak życzył sobie szef De-
nona – utwory Liszta, lecz zgodnie ze swoim planem, Grimaud poświęci płytę 
dziełom Rachmaninowa: Etiudom – Obrazom op. 33 i II Sonacie b-moll op. 36. 
Odtąd dzieła Rachmaninowa staną się obok utworów Brahmsa i Beethovena 
ideą przewodnią repertuaru pianistki, a podziw dla rosyjskiej muzyki i kultury 
rozkwitnie po podróży do Moskwy na konkurs imienia Piotra Czajkowskiego. 
Powodzenie pierwszej płyty, które zbiegło się z przejściem na trzeci kurs w kon-
serwatorium, było znaczne 3, ale do konkursu o tak wielkiej renomie niespełna 
szesnastoletnia pianistka nie była dość przygotowana, by mieć szanse na suk-
ces, choć sama podróż na wschód dostarcza jej mnóstwa artystycznych pod-
niet. Przyczynia się też do utrwalenia postaw buntu i kontestacji o tyle jednak 
konstruktywnych, jeśli można to tak nazwać, bo połączonych z myślą o pójściu 
dalej własną drogą. O swej prawie desperackiej decyzji opuszczenia konserwa-
torium w wieku siedemnastu lat pisze później następujące słowa: 

To prawda, że zawsze miałam wspaniałych profesorów, którzy zawracali mnie na 
właściwe tory, kiedy gubiłam się trochę w interpretacji. nie byłam temu przeciwna, 
chciałam tylko za wszelka cenę rozpocząć studia nad wielkim dziełem, podejść do 
niego w dziewiczym stanie i potrafić je zagrać, wyrażając sama siebie, bez uprzed-
niego ukierunkowania mojej pracy. Pragnęłam doskonalić swoją wiedzę, samo-
dzielnie stawiać czoło muzyce, zbudować własne małe laboratorium nut i intuicji, 

3 Pianistka otrzymała w 1985 r. nagrodę Grand Prix di Disque Akademii Carlesa Cross’a.
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żeby nabrać wprawy, i wreszcie odkryć, do jakiego dialogu z wielkimi dziełami je-
stem zdolna. Mogłam była doczekać końca trzeciego cyklu kształcenia, zostać na-
maszczona udziałem w jakimś międzynarodowym konkursie i chwalebnie zakoń-
czyć okres nauki. Tylko że mnie się śpieszyło. Zaczynałam odczuwać prawdziwą 
pasję dla linii prostej, bezpośredniego stylu i języka. Czekać? na co czekać? na to, 
że moje pragnienia staną się sterylne? 

Mimo że Chopin należał do kompozytorów, których rolę w swej edukacji 
w pełni doceniała, w konserwatorium wykiełkowała w niej inna muzyczna mi-
łość. Był to Brahms pasjami studiowany z zeszytów zawierających jego wszyst-
kie utwory fortepianowe. W konserwatorium preferowano bliższego Francu-
zom Chopina niż „nordyckiego” Brahmsa, obawiano się też, czy filigranowej 
budowy Hélène stworzona jest do wykonywania właśnie jego dzieł. „Myślę, 
że dość dobrze gram Chopina, ale z nim nie doznałam nigdy takiego stopnia 
intymności. Brahms natychmiast zajął w moim sercu miejsce najważniejsze” – 
napisze po latach. 

Odważnej decyzji budowania swego repertuaru na twórczości kompozy-
torów nienależących do grupy francuskich twórców narodowych pozostała 
Grimaud chyba wierna do dziś, gdyż dzieła tych ostatnich, tak preferowane 
w konserwatorium, nie zajmują wiele miejsca w jej programach koncertowych 
i płytowych. 

Utwierdziła się też w przekonaniu, że niektóre narzucone w konserwato-
rium metody nauki i ćwiczenia są anachroniczne. Skądinąd szanowany jako 
artysta Alfred Cortot budził w Grimaud sprzeciw jako autor podręczników, 
w których zamieścił wskazówki dotyczące techniki i używania pedałów. Rady 
te odbiera jako arbitralne i oderwane od muzycznego kontekstu. Szczególnie 
pracę nad trudnościami technicznymi wyizolowanymi z tego kontekstu uważa 
za nonsens: 

Zaleca się także, aby w przypadku, gdy grany pasaż zawiera sprawiające trudność 
tercje, kwarty lub arpeggia, na nich skupić całą pracę. Według mnie ta właśnie 
metoda jest najlepszym sposobem stwarzania problemu tam, gdzie go jeszcze nie 
ma, wynajdywania trudności, zanim jeszcze się pojawią. Kiedy stanie się przed 
rzeczywistą trudnością techniczną, tym, co pozwala ją przezwyciężyć jest właśnie 
kontekst muzyczny, ten sam, z którego podręczniki Cortota radzą ją wyizolować. 
Kiedy wiecie, dokąd prowadzi fraza i jakie są jej barwy, wtedy bez trudu pokonacie 
trudności techniczne, które mogą pojawić się w tej frazie. Tak jak koń, który chciał-
by pokonywać tylko najtrudniejsze przeszkody, nie biorąc przedtem rozpędu i nie 
przewidując dalszego ciągu swojego galopu.
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Porzucenie uczelni z niepokojem śledzone w konserwatorium i przez rodzi-
ców pianistki przyniosło całkiem paradoksalnie doskonały skutek. Zająwszy 
się sobą, wzięła udział w wielu międzynarodowych mistrzowskich kursach dla 
pianistów. Poznała w Paryżu i w La Roque-d’Anthéron wybitnych pianistów, 
wśród których prym wiedli Leon Fleisher, Vlado Perlemuter i Jorge Bolet. Opi-
nia tego ostatniego brzmiała: „Hélène Grimaud? To wyjątkowy talent. Dawno 
nie spotkałem osoby o podobnym temperamencie…” i zaważyła na losach pia-
nistki, której nazwisko przedostało się do prasy. W otoczeniu Grimaud poja-
wił się dyrektor festiwalu w La Roque-d’Anthéron – René Martin, oraz Jacques 
Thelen, impresario, z którym pracuje do dziś. Znakomici muzycy o ustalonej 
od lat renomie skłonni byli wesprzeć zbuntowaną dezerterkę z konserwatorium 
na drodze do międzynarodowej działalności koncertowej. Czerpała z dorobku 
i doświadczenia kameralnego znakomitego skrzypka Gidona Kremera, a Mar-
tha Argerich służyła jej radą i duchowym wsparciem. Wraz z licznymi występa-
mi na festiwalach i tournée krystalizuje się jej stosunek do uwielbianej muzyki 
romantycznej: 

Skorygowałam swoją skłonność do rzucania się bez opamiętania w interpretację, 
by po chwili, bez żadnej przyczyny lub związku, chcieć zburzyć wszystko, co zro-
biłam. Jednocześnie uzmysłowiłam sobie, że nie należy za wszelką cenę dążyć do 
perfekcji. Ona nie istnieje, a szukanie jej prowadzi do zgubienia swoich punktów 
orientacyjnych, własnego punktu widzenia, tak istotnego. […] To odkrycie wzmo-
gło moją miłość do repertuaru romantycznego, który sam w sobie ma wiele prze-
sady i tyle subiektywizmu, że nie należy dodatkowo starać się o nadinterpretację 
wrażliwości kompozytorów. Jedynym sposobem, by poruszyć słuchacza, pozostaje 
być bezpośrednią.

Człowiek musi wyrównać krzywdy wyrządzone przyrodzie

Przełomem w tym rozwoju staje się wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który 
przerywa marazm, w jaki Grimaud popadła w Paryżu po pierwszych poważniej-
szych sukcesach. Dotychczasowy impresario Tehlen oraz agent Columbia Arti-
sts organizują jej tournée po tym kraju. Większa w społeczeństwie imigrantów 
niż w ojczyźnie artystki tolerancja dla „inności” zdawała się jej odpowiadać: „Tu, 
w Stanach Zjednoczonych, nie czułam się bezbronna. nikomu nie wydawałam 
się dziwna. Chodziło wyłącznie o to, czy gram dobrze czy źle. Czy jestem dobra 
i czarująca, w znaczeniu muzycznym. Wszystko inne było nieważne”. 
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Tu obok intensywnej pracy nad swym rozwojem zawodowym pianistka 
może zrealizować jeszcze jedną pasję, u której podstaw leży miłość do świata 
przyrody i zwierząt. Przyjaźń z Dennisem, inżynierem pracującym kiedyś na 
budowach w Kanadzie, weteranem wojny wietnamskiej, zamiłowanym melo-
manem i właścicielem Alawy, wilczycy przywiezionej na Florydę z dalekiej Pół-
nocy, staje się dla niej zaczątkiem nowego etapu życia. nieznajdująca w dzie-
ciństwie zaspokojenia miłość do zwierząt, na których obecność w domu nie 
pozwolono małej Hélène, tutaj rozkwita w osobliwej, bo nieczęsto zdarzającej 
się, przyjaznej relacji człowieka z dzikim zwierzęciem. Spotkania z Dennisem 
i Alawą rozbudzają w niej nowe, poważne zainteresowania w dziedzinie eto-
logii i przyrodoznawstwa, które stara się zaspokoić, uczestnicząc w wykładach 
i zajęciach na uniwersytecie na Florydzie oraz w Chicago. Kontaktuje się z au-
torytetami naukowymi prowadzącymi w rezerwatach amerykańskich badania 
nad życiem i zachowaniem wilków. Wyraz znaczącej wiedzy na tematy zwią-
zane z relacją człowieka do natury daje po latach w swej książce, w której wy-
mienione wątki stale przeplatają się z elementami autobiografii i filozoficznymi 
refleksjami nad muzyką i sztuką pianistyczną. niemal opętana ideą założenia 
fundacji poświęconej odnowieniu populacji wilków w USA, w tym powsta-
niem ich hodowli na własnym terenie, wydeptuje wszelkie ścieżki wiodące do 
decydentów mogących mieć wpływ na realizację oryginalnego pomysłu. Żyjąc 
niezwykle skromnie, niemal na granicy ubóstwa, przeprowadzając się nieustan-
nie, wszystkie honoraria koncertowe przeznacza także na realizację tej idei. 
Powstanie w 1997 r. staraniem Hélène Grimaud i fotografa Johna Henry’ego 
Faira Wolf Conservation Center w specjalnie zakupionej uprzednio posiadłości 
artystki w South Salem w okolicach nowego Jorku ma nie tylko znaczenie dla 
świata przyrody, wobec którego człowiek przez wieki dopuścił się wielu okru-
cieństw 4, ale również dla ludzi – ośrodek zaczyna odgrywać coraz większą rolę 

4 na s. 200–201 Dzikich wariacji znajdujemy taki oto opis: „Trudno dziś dokładnie zli-
czyć, ile pułapek i trucizn wymyślił człowiek w celu wytępienia wilka; ale pomysło-
wość i okrucieństwo jego wynalazków rzucają światło na barbarzyństwo wprowadzone 
w czyn po to, żeby zadać śmierć zwierzęciu. niektóre sidła na wilki składały się z czte-
rech szczęk o stalowych zębach, z naciągiem sprężynowym uruchamianym przy pró-
bie zabrania przynęty. Szczęki pułapki rozwierały się wtedy nagle w pysku wilka, roz-
dzierały go i jednocześnie ciągnęły, żeby schwytać całą głowę. […] Albo faszerowano 
mięso prawdziwie zabójczym arsenałem: haczykami, które rozrywały wilkowi gardło, 
tłuczonym szkłem, kulkami arszeniku, strychniny, szpilkami. […] Albo faszerowano 
mięso prawdziwie zabójczym arsenałem: haczykami, które rozrywały wilkowi gardło, 
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w terapii dzieci autystycznych. Dla samej pianistki, mieszkającej w nim, ozna-
cza stworzenie sobie na dziesięć lat możliwości intensywnej pracy nad swym 
rozwojem i repertuarem koncertowym oraz szukanie inspiracji do pracy arty-
stycznej w kontakcie z naturą: 

Kaila, Apache, Lukas i Atka 5 dostarczyły mi najlepszej motywacji, by powrócić do 
fortepianu, dały mi nowy witalny impuls. […] W mojej amerykańskiej samotni 
jest coś surowego, co lubię – śnieg i zawieje. Kiedy gram Sonatę opus 31 – Burzę 
Beethovena, intuicyjnie wyczuwam potęgę żywiołu. W zimie dosięgają mnie zęby 
mrozu, słyszę wycie wiatru, który to dewastuje wszystko, to odbudowuje, czuję 
cały kosmos napierający na mój niewielki dom. W tych magicznych chwilach pra-
cuję przy fortepianie w poczuciu niewysłowionego szczęścia 6. 

Przeżywa jednak boleśnie śmierć swych dawnych przyjaciół – inspiratorów 
pomysłu – Dennisa z Tallahassee na Florydzie i wilczycy Alawy. im nie dane 
było ujrzeć stworzonego przez nią ośrodka. 

Romantyczna i filozoficzna

Dla buntowniczki z prowincjonalnego Aix-en-Provence, nieokiełznanej na-
tury, z trudem podporządkowującej się tradycji i zwyczajom świata muzyczne-
go, marzenia związane z nowojorskim Wilczym Centrum realizują się na dwóch 
płaszczyznach. Pracując w USA, po wzlotach i upadkach wczesnej młodości „ła-
pie oddech”, odnajduje własny język, w którym może przemawiać do słuchacza, 
a ten wiąże się w oczywisty sposób ze znalezieniem właściwego sobie brzmie-
nia fortepianu będącego tworzywem dla budowanych interpretacji. Sama ar-
tystka określa wydarzenia mające miejsce w jej życiu u progu XXi w. jako wzlot 
zawodowy. Jest gościem najznakomitszych sal koncertowych, współpracuje 
z największymi dyrygentami i znakomitymi muzykami – kameralistami. nie-
wątpliwie dziś jest osobą szczęśliwą, co wynika w znacznym stopniu ze speł-
nienia się dawnych dążeń i pragnień. Uniknęła „tyranii” konkursów muzycz-

tłuczonym szkłem, kulkami arszeniku, strychniny, szpilkami. Jedna z pułapek polegała 
na zwinięciu długiej, cienkiej i naostrzonej blachy i umieszczeniu jej w formie kłębka 
w kawałku mięsa. Kiedy mięso ulegało trawieniu, spirala rozwijała się nagle i rozrywała 
wnętrzności zwierzęcia, które konało całymi godzinami w straszliwych męczarniach”. 

5 imiona wilków.
6 Dzikie wariacje, s. 212–213.
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nych i kontrowersyjności ich werdyktów. Jej kariera koncertowa przypomina 
sytuację sprzed ponad wieku, gdy promocja pianisty zależała przede wszystkim 
od poparcia znanych i uznanych muzyków. Od początku była konsekwentną 
obrończynią prawa artysty – wykonawcy do posiadania zarówno własnej wi-
zji dzieła nieskrępowanej akademickimi naleciałościami, jak i indywidualnego 
kształtowania repertuarowego oblicza programów koncertowych. Po latach na-
pisze: 

Mówiono mi zawsze, że artysta powinien zinterpretować wszystko i wszystko 
zagrać. Dziwne mniemanie! Czyżbyśmy byli maszynami? W jaki sposób artysta, 
prawdziwy artysta, miałby w danym momencie swojego życia tyle samo do powie-
dzenia, grając Mozarta, Debussy’ego, Bacha i Chopina? Czy można być całkowicie 
oddanym muzyce Brahmsa i jednocześnie bliskim innemu światu, całkowicie nam 
obcemu? nie mogę sobie tego wyobrazić, chyba tylko w przypadku braku czegoś 
w osobowości 7. 

W poglądach tych znaleźć można zapewne przyczynę tego, że dopiero 
w ostatnich latach pianistka prezentuje publicznie utwory Bacha, a także Mo-
zarta, zawsze przecież obecnego we francuskiej tradycji pianistycznej.

Muzyce Brahmsa pianistka poświęca jednak ogromną uwagę w programach 
swych recitali i kameralnych spotkań z muzykami na estradzie, a jego I Koncert 
d-moll zostaje stałą pozycją w występach z czołowymi orkiestrami. Od czasów 
wczesnej młodości w jednakowej mierze w programach umieszcza wczesne 
jego dzieła jak sonaty jak i późne opusy na czele z op. 116, 117, 118 i 119. nie 
sposób znów nie przytoczyć charakterystyki, jaką opatruje Grimaud muzykę 
tego nadzwyczaj ukochanego kompozytora: 

To, co tak gorąco pokochałam w muzyce Brahmsa, to sposób opowiadania, nuta 
po nucie; o życiu dobrowolnie uciętym, poświęconym wyłącznie temu, co najważ-
niejsze… Czymże więc jest ta muzyka, jeśli nie historią oczekiwanego podróżni-
ka, zawsze takiego samego i zawsze innego, który przeszedł po pomoście na dziób 
statku, na wprost słońca, by udać się w podróż bez powrotu? Tym podróżnym jest 
Brahms, niepoddający się nigdy uczuciu rezygnacji, którego kochałam za wybu-
chowy charakter, udręki i nagłe napady złości, rozterki emocjonalne i stosunek do 
świata tak subtelnie przełożony na muzykę kontrapunktową. Jego nazwisko ozna-
cza w języku niemieckim „janowiec”; i jak ta roślina rosnąca na jałowym gruncie, 
Johannes Brahms urodził się żarliwy, gwałtowny, zmysłowy i uczuciowy 8. 

7 Tamże, s. 136.
8 Tamże, s. 136–137.
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Pomimo że Chopin nie stał się dla Grimaud kompozytorem wiodącym 
w układaniu koncertowych programów, pozostaje bliski sercu artystki. „na-
tychmiast poczułam jakąś naturalną sympatię do tego polskiego kompozytora, 
do jego wielkiej elegancji, wyrafinowania, umiłowania nocy, pory Objawień 
– nokturnu. […] Odtąd mam do Chopina dziwny stosunek, bardzo osobisty 
i prawie miłosny” – pisze w swej autobiograficznej książce 9. najwyraźniej Gri-
maud ma całkiem inne zdanie na temat Chopina niż Arthur Schnabel, który 
nazwał go „praworęcznym geniuszem.” Jak niegdyś polski pianista Józef Hoff-
mann, w partii lewej ręki poszukuje równoprawnej treści muzycznej. Pianistka 
podkreśla z całym przekonaniem, iż Chopin stworzył muzykę, w której lewa 
ręka pianisty „ożywa własnym życiem, wyzwala się i narzuca swoją wolę”, a ten 
sposób traktowania partii lewej ręki w utworach stał się potem bliski również 
Lisztowi, Skriabinowi, Ravelowi i Fauré. nie sposób nie zacytować: 

Uwielbiam muzykę Chopina, a ponad wszystko sztukę, z jaką udało mu się wy-
emancypować przy fortepianie lewą rękę. […] Lewa ręka Chopina przemawia 
własnym głosem – podśpiewuje barytonem pełnym złocistych dźwięków. nie za-
dawala się tylko akompaniowaniem, ma swój własny rytm, sugeruje, pozwala sobie 
na swobodę i rozrywa pręgierz klasycznego arpeggia – prawda, że nudnego? – by 
wynaleźć arabeskę, duet, dialog, rozmowę. Chopin dał lewej ręce prawo do wła-
snego głosu, w zamian wymagając od niej zawrotnej wirtuozerii. […] Presta, ta-
rantelle, melancholijne tony przechodzące w glissanda, diademy triol ósemkowych 
i girlandy; oto lewa ręka, oczarowana sama sobą, uwalnia się, rozwija w kaskadzie 
rozbłyskujących nut, nigdy nie tracąc nic z mężnej, pełnej impetu jasności. Kocham 
Chopina za harmonię w asymetrii, za rozpiętość barw oraz nową pełnię brzmienia 
klawiatury. Dzięki niemu klucz basowy, uwięziony dotąd w ciasnych gamach, wy-
dostaje się na otwarte przestrzenie. Uwalnia światy, do których zna tonację: oce-
aniczne otchłanie, diamentowe szczyty, wyspy olbrzymów; sugeruje chaos, odważa 
się na dysonans lub lubieżność, łącząc triole i tercje. A nade wszystko bierze ślub 
z nocą, rozświetla jej tajemne mroki i w ten sposób ukazuje wszystkie dwuznaczno-
ści naszej duszy, naszego przeznaczenia.

Do ścisłej czołówki najbardziej ukochanych mistrzów pianistki należy, jak już 
wspomniałem, Sergiusz Rachmaninow. To jego utwory znalazły się na debiu-
tanckiej płycie, a o uznanie własnej dojrzałości artystycznej walczyła, w wieku 
piętnastu lat prezentując swą wizję Etiud – Obrazów op. 33 i II Sonaty b-moll 
op. 36. Odnajduje powinowactwo duchowe z kompozytorem, w życiu któ-
rego muzyka odgrywała podobną rolę, jaką spełniła w dzieciństwie jej samej: 

9 Tamże, s. 60–61.
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„U Rachmaninowa już w pierwszych taktach uderzają nas szczerość i czystość tej 
znerwicowanej duszy, dla której muzyka jest ratunkiem przed szaleństwem.” 

Podobnie jak I Koncert Brahmsa stał się II Koncert Rachmaninowa dziełem 
niezwykle bliskim pianistce urodzonej daleko od ojczyzny jego autora. To-
warzyszy jej od wielu lat we wszystkich zakątkach świata, gdzie przybywa na 
występ z orkiestrą. Swój niezwykły stosunek do tego przecież niezwykle popu-
larnego i grywanego przez wielu pianistów utworu, powstałego wraz z odro-
dzeniem się sił twórczych jego autora, wyraża w słowach: 

Wytężmy słuch; już w pierwszych taktach słyszymy bicie dzwonu, jakby na znak 
żałoby po tym, czego Rachmaninow w sobie nie lubił, choć przestał się tym przej-
mować, podobnie jak opiniami innych. […] nie będę ukrywać, że te konwulsje 
duszy wprawiały mnie w zachwyt, zwłaszcza w tamtym okresie. W moim życiu 
podobnie jak w tym utworze czułam wielkie napięcie i przeżywałam intensywne 
chwile pogodzenia się z samą sobą. Wspomnienia rozdarcia, momenty spełnienia 
i poddania się biegowi czasu 10.

Do niezwykle osobistych przeżyć artystki zalicza się też wykonanie IV Kon-
certu G-dur op. 58 Beethovena z Orkiestrą Paryską pod dyrekcją Christopha 
Eschenbacha. Podobnie jak poprzednio koncerty Brahmsa i Rachmaninowa, 
utwór znalazł trwały rezonans w psychice artystki. Pamiętnego 11 września 
2001 r., gdy dokonano w nowym Jorku ataku na World Trade Center, zastana-
wiała się wraz z dyrygentem, czy w obliczu tragedii koncert w Londynie w Roy-
al Albert Hall nie powinien być odwołany: „Ale czy w takim razie mamy wszyst-
ko zatrzymać? Zakneblować muzykę, która przeciwstawia się przemocy?”. Do 
koncertu jednak doszło: „Kiedy weszłam na scenę, ukłoniłam się publiczności 
i pozdrowiłam orkiestrę, w gardle miałam pełno kamieni. Dobrze wiedziałam, 
że wszyscy mieli przed oczami te same obrazy i że to samo czuli. Zagraliśmy 
jednak, dla życia i na jego cześć”.

W jednym z niezliczonych wywiadów telewizyjnych to dzieło mistrza 
z Bonn Grimaud zalicza do najpiękniejszych i najoryginalniejszych kompozycji 
na fortepian i orkiestrę w historii muzyki. Jej zdaniem IV Koncert Beethovena, 
nie wyrażając tak wojowniczych nastrojów jak III Koncert, a zwłaszcza V Kon-
cert, w swej filozoficzności zdaje się przekraczać granice ludzkiej egzystencji. 

Można zapytać, którzy pianiści przeszłości wywarli na Grimaud największy 
wpływ lub których podziwiała. Wiadomo, że Artur Rubinstein podziwiał Ser-
giusza Rachmaninowa, Światosława Richtera fascynował w młodości Artur Ru-

10 Tamże, s. 106.
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binstein, Glenna Goulda – Artur Schnabel i Rosalynn Tureck. W książce znaj-
duje się krótki esej poświęcony jakże różnym osobowościom artystycznym, 
jakimi byli Glenn Gould i Światosław Richter, do tego stopnia różnym, że Gri-
maud nazywa ich zwaśnionymi braćmi. Czuje niezwykłe powinowactwo dusz 
z kanadyjskim artystą i chce widzieć w nim swego muzycznego starszego brata, 
który „do samego końca pozostał wierny Bachowi; wiernością stworzenia dla 
Stwórcy”. Według jej słów: „Muzyka Bacha wydaje Goulda na świat, a on wyno-
si ją pod niebo. […] Żyje samym jądrem tego, co interpretuje i gra tak, jak inni 
się modlą. Wzywa swojego Boga i wpada w rozpacz, gdy Go nie znajduje. Pełnia 
jest tym, co chce osiągnąć. Taka wiara ma w sobie coś z cudu” 11.

Richter to człowiek z innego świata, z głową mnicha zen i bagażem doświad-
czeń życiowych, podróżnik z Winterreise Schuberta, artysta mający w sobie głę-
bię pod lśniącą powłoczką niezmąconej pogody, dający obraz pasji doskonałej. 
Refleksje Grimaud wydają się dotykać sedna sztuki tych artystów. Można jesz-
cze w tym miejscu przypomnieć fakt, iż Światosław Richter był najwyżej ce-
nionym przez Goulda pianistą z jemu współczesnych. Młody Gould, słuchając 
kreacji koncertowej Richtera w Sonacie B-dur D 960 Schuberta, nie mógł wyjść 
z podziwu dla starszego kolegi; mało ceniona przez Goulda muzyka fortepiano-
wa autora Niedokończonej Symfonii pod palcami „zimowego wędrowca” okazała 
się być arcydziełem. 

Podobnie jak podziwiani przez pianistkę wielcy mistrzowie, sama Grimaud 
unika pustych fajerwerków, starając się każde swoje wykonanie wywieść z ja-
kiejś idei. Jak oni, jest osobą niezwykle oczytaną w arcydziełach literatury świa-
towej. To bardzo ją inspiruje.

Od 2003 r., gdy artystka po nagraniu jedenastu albumów opuściła firmę 
Warner Classic i podpisała kontrakt z Deutsche Grammophon, zaczynają ukazy-
wać się płyty, z których każda staje się ucieleśnieniem pewnej muzycznej idei 
lub pomysłu. Myślę, że mylą się ci, którzy jednoznacznie chcieliby widzieć 
w tym jedynie wyraz marketingu.

Jedną z idei niewątpliwie nurtujących pianistkę jest relacja, która zaszła na 
linii Robert Schumann – Klara Schumann – Johannes Brahms. Bardzo istot-
nym momentem na twórczej drodze Brahmsa stała się wizyta u Roberta i Klary 
Schumannów w 1853 r., gdy Brahms gra Schumannowi swą fortepianową III 
Sonatę f-moll i w notatniku autora Karnawału pojawia się lakoniczna notatka: 
„Wizyta Brahmsa. Geniusz”. 

11 Tamże, s. 217–218.
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Hélène Grimaud pisze w związku z tym: „Czym zaowocowało to spotkanie? 
Miłością pomiędzy trojgiem. Związkiem silnym, świadomym i bardzo szczegól-
nym: to Schumann bez wątpienia kochał najmocniej dwoje pozostałych. Czym 
jest ten ból graniczący z ekstazą słyszany w dziele Brahmsa, jeśli nie muzyką 
miłości czystej, najczystszej, najbardziej porażającej? Miłości niemożliwej do 
spełnienia. […] W ostatnich utworach objawia akordy, w których rozbrzmiewa 
tragiczny los. Jakie znaczenie ma fakt, że kochając Klarę, chciał poślubić jej cór-
kę Julię: ona jedna mogłaby mu wynagrodzić nieszczęśliwą miłość do jej matki, 
dając mu dzieci. Jednak jego jedynymi dziećmi pozostały nuty”.

Wydana w 2005 r. płyta zatytułowana Hélène Grimaud Reflection zawiera 
niecodzienny zestaw utworów. Obok Koncertu a-moll Schumanna wykonanego 
przez Grimaud pod dyrekcją Esa-Pekka Salonena zamieszczono na niej Two 
Lieder to poems from Friedrich Ruckert’s Liebesfrühling oraz Am Strande do tek-
stu Wilhelma Gerharda autorstwa Klary Schumann oraz Sonatę e-moll op. 38 
oraz Dwie Rapsodie op. 79 Johannesa Brahmsa. W pieśniach bohaterka niniej-
szego artykułu partneruje przy fortepianie mezzosopranistce Anne Sofie von 
Otter, sonatę Brahmsa zaś wykonuje w towarzystwie Grimaud – Truls Mark, 
wiolonczelista należący do grona muzyków – kameralistów z artystycznego 
otoczenia pianistki.

W 2003 r. pojawia się płyta zawierająca z pozoru nie powiązane żadną nicią 
utwory: Fantazję on an ostinato for solo piano Johna Corigliano, Sonatę d-moll op. 
31 nr 2 Burzę oraz Fantazję na fortepian, chór i orkiestrę c-moll op. 80 Ludwiga 
van Beethovena i Credo Arvo Pärta. Od tego ostatniego utworu płyta przyjmu-
je tytuł: Credo. Genezy tej nieco wydumanej koncepcji należy szukać w syne-
stezyjnych zdolnościach Hélène Grimaud 12. W rozmowie załączonej do płyty 
wyjaśnia, że chodzi o kod kolorów. i tak Fantazja Beethovena stanowi spiralę 
czerni, zieleni, czerwieni i żółci, Sonata d-moll jednoznacznie czerni i błękitu, 
Fantazja Corigliano przeważnie czerwieni, a Credo oscyluje pomiędzy czernią 
a zielenią. Dziękuje jednocześnie firmie DGG za zgodę na wypuszczenie na ry-
nek tak ekscentrycznego albumu płytowego.

inny pomysł płytowy pianistki nie wygląda już tak dziwnie i wiąże się z pro-
gramami jej recitali. Po latach bardziej bierze sobie do serca dawne wskazania 
konserwatoryjnych profesorów i pracuje nad utworami Bacha, przedstawiając 
publicznie i nagrywając dość oryginalny program złożony z jego wybranych pre-

12 Synestezję Encyklopedia Muzyki PWN, red. A. Chodkowski, Warszawa 2001, tłumaczy 
jako zjawisko współwystępowania różnych wrażeń i wyobrażeń, np. jednoczesne poja-
wienie się wrażenia wysokości dźwięku i spostrzeżenia barwy optycznej.
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ludiów i fug oraz transkrypcji utworów organowych. Wykonuje więc dwa Pre-
ludia i Fugi z i tomu Das wohltemperierte Klavier w tonacjach c-moll i cis-moll, 
Preludium i Fugę d-moll z i tomu DWK, a następnie Chaconne z II Partity d-moll 
na skrzypce solo w opracowaniu Feruccio Busoniego. W drugiej części nieco-
dziennego recitalu słyszymy Preludium i Fugę a-moll z ii tomu DWK, Preludium 
i Fugę a-moll BWV 543 na organy w opracowaniu Franciszka Liszta na fortepian 
oraz Preludium i Fugę E-dur z ii tomu DWK, po której na zakończenie następuje 
Preludium z III Partity E-dur na skrzypce solo w transkrypcji Sergiusza Rach-
maninowa. na płycie pianistka umieszcza również Koncert d-moll BWV 1052, 
który jest autorską transkrypcją innych utworów Bacha. Jak przyznaje artystka, 
celem płyty jest przekonanie słuchacza, że dla muzyki Bacha narzędzie (instru-
ment) jej przekazu słuchaczowi nie jest tak bardzo ważne, oraz ukazanie sposo-
bu jej widzenia przez innych kompozytorów. 

nie zabiera też głosu w kwestii wykonywania muzyki na oryginalnych instru-
mentach, gdyż uważa ten temat za nieistniejący; Bacha można zagrać zachwy-
cająco na każdym instrumencie. Mimo to w dalszej części wywiadu, opisawszy 
swe zetknięcie z klawesynem, któremu zawdzięcza klucz do artykulacji i wyrazu 
w muzyce Bacha, wyraźnie zaznacza, że współczesny instrument ze względu na 
swe możliwości może przyczynić się do zejścia interpretacji Bacha na manow-
ce, co zresztą dotyczy jej zdaniem także muzyki wczesnego Beethovena i Schu-
berta. W tej dziedzinie wskazówką generalną dla wykonawcy pozostaje balans 
pomiędzy intelektualną uczciwością dotyczącą stylu a własnym emocjonalnym 
przeżyciem dzieła. Trzeba przyznać, że tak sformułowana wskazówka może być 
bardzo cenna dla każdego odtwórcy dzieł wielkich kompozytorów. W rozwa-
żaniach tych zauważa Grimaud odwagę Glenna Goulda w penetrowaniu twór-
czości Bacha i jego kompletny brak lęku w obliczu wyzwania, jakie utwory te 
niosą wykonawcom. niektórzy z nich przecież zaniechali z tego powodu prób 
zmierzenia się z dziełem autora Mszy h-moll. On sam natomiast stale był zaję-
ty łączeniem, dopasowywaniem, odrzucaniem czegoś i tworzeniem na nowo, 
i pozostawał najczęściej nieprzychylny wobec współczesnej sobie estetyki. Pia-
nistka nie identyfikuje się jednak z określonym modelem wykonawstwa Bacha 
na fortepianie; wśród podziwianych w tym repertuarze pianistów wymienia za-
równo Edwina Fischera, Murraya Perahię, jak Andrása Schiffa i Angelę Hewitt. 

Preludium i Fugę a-moll z ii tomu DWK Grimaud nazywa jedynym w swoim 
rodzaju utworem w całym cyklu; szczególnie Preludium przynosi w swej chro-
matyce wyraz bólu lub niepokoju, fuga zaś graniczy z dzikością. Dzieła organo-
we Bacha przywodzą zaś na myśl, że przy całym spokoju i pogodzie, z którymi 
zazwyczaj je kojarzymy, wyrażają chwilami wręcz opętanie. 
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Przesławną Chaconne artystka komentuje następująco: 

Chaconne była od początku centralnym punktem tego programu. Jest ona tańcem 
życia i śmierci. Wiadomo, że Bach skomponował ten utwór w czasie, gdy zmarła 
mu pierwsza żona. Jego muzyka mniej niż u innych kompozytorów odzwierciedla 
jego prywatne życie. Pomimo to jest rzeczą ważną, co przeżywał w danej chwili. 
Zdaniem pianistki Chaconne jest utworem wywierającym najpełniejsze wrażenie 
z tych, jakie napisał, jest podobna do architektury katedry, a poszczególne waria-
cje są jak światło, które wpada przez różnokolorowe witraże. Gdy się ją gra, ma się 
uczucie, że się tańczy z własnym cieniem. Ostatnie fragmenty utworu 13 są dalszym 
ciągiem misterium, zamiast zamknięcia otwierają przed wykonawcą nowe myśli 14.

nagraniu w 2007 r. V Koncertu Es-dur op. 73 Beethovena towarzyszą prze-
myślenia natury filozoficznej. Ten utwór również wydaje się mieć dla artystki 
szczególne znaczenie, a osobę kompozytora wiąże trwale z ideą bohaterstwa: 

Walczył, opierał się swej współczesności naznaczonej sprzecznościami i bojami 
na wielu frontach. […] Był gotów burzyć konwencje, by ustanawiać nowe. […] 
W jego kompozycjach słyszy się walkę. Utrudził się na przedstawianiu świata, które 
dla mnie jest absolutnie aktualne, żeby nie powiedzieć nowoczesne. Żyjemy w koń-
cu także w świecie, który ledwie potrafimy zdefiniować, w którym zamęt bierze 
górę nad wyobrażeniem całokształtu. Znów desperacko usiłujemy nadać mu for-
mę. Beethoven zakłada, że praca nad eliminacją ludzkich wad i ułomności może 
przynieść w rezultacie piękno muzyczne. On znalazł niebo na ziemi i gotów jest 
postawić świat na głowie.

Tak też Hélène Grimaud próbuje potraktować wspomniany koncert Beetho-
vena. Choć i dla niej, podobnie jak dla pianistów przeszłości, V Koncert Beetho-
vena jest utworem związanym z historią czasów swojego powstania, jego in-
terpretacja nie ma jednak podążać w kierunku stworzenia portretu bohatera, 
ani być historycznym odbiciem przeszłości, lecz filozofią przelaną w muzykę. 
Filozofią, która zdoła zniweczyć sprzeczności tkwiące w człowieku. 

Do słuchaczy należy ocena, w jakim stopniu pianistce – filozofowi to się 
udało. 

Płyta nagrana w 2010 r. po przerwie w działalności estradowej spowodo-
wanej ciężką chorobą i operacją zatytułowana jest Resonances i przynosi nowe 
idee. Poświęcona została muzyce czterech kompozytorów, których twórczość 

13 Od modulacji do tonacji B-dur.
14 Tłum. L. K.
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choć w różnym czasie związana jest z obszarem kultury dawnego Cesarstwa 
Austrowęgierskiego. Chyba po raz pierwszy w swej płytowej karierze Grimaud 
prezentuje na płycie utwór Mozarta – Sonatę a-moll KV 310, a ponadto Sona-
tę h-moll Franciszka Liszta, Sonatę op. 1 Albana Berga i Tańce rumuńskie Beli 
Bartóka. Jak mówi artystka w wywiadzie dla Radia Szwajcarii Włoskiej, punk-
tem wyjścia do programu płyty – koncepcyjnym i emocjonalnym – stała się 
Sonata op. 1 Berga. Utwór ten „odczekał swoje”, tj. lata od młodzieńczej fascy-
nacji tą kompozycją, gdy Pierre Barbizet pokazał tę partyturę swej uczennicy 
wraz z uwagami kompozytora podkreślonymi kolorowymi znakami. W wy-
wiadzie dla Radia Szwajcarii Włoskiej artystka powiedziała: „Historia Austro- 
-Węgier fascynowała mnie od dzieciństwa. Ten okres wyznaczył granice współ-
czesnej Europy i zarazem pozostawił wiele zniszczeń i ognisk zapalnych.” 

Warto podkreślić, że w strefie oddziaływań kulturowych Wiednia rozgrywa-
ły się przez dwieście lat najważniejsze rewolucje muzyczne: od XViii-wiecz-
nego klasycyzmu, po atonalną awangardę, współkreowaną przez Albana Ber-
ga. W programie płyty dzieło to zostało zestawione z tak biegunowo odległym 
również pod względem formy utworem jak Sonata Liszta. Grimaud przyzna-
je, że od dawna fascynował ją pomysł zaprezentowania tych dzieł obok siebie. 
Tym, co łączy te dwa utwory, jest według autorki nagrania niesłychana drama-
tyczność obu kompozycji. W pozostającej w stylu operowym Sonacie Liszta 
pianiście przypada szczególna rola; ma on przemienić się jej zdaniem w reżyse-
ra operowego. W tym też sensie zbliżona jest ta sonata do Sonaty a-moll Mozar-
ta, którą z kolei Grimaud uznaje za dzieło szczególne w twórczości Wolfganga 
Amadeusza. W nim Mozart jedynie zdejmuje maskę i przemawia własnym gło-
sem. Sonatę tę nazywa rodzoną siostrą Sonaty d-moll op. 31 nr 2 – Burzy Beetho-
vena. Zdaniem Grimaud utwory zamieszczone na płycie rzucają na siebie wza-
jemnie światło, wchodzą w interakcje i jak gdyby rezonują ze sobą. Blisko więc 
tu już do uzasadnienia tytułu płyty: Resonances. Słuchaczom pozostanie oce-
nić, na ile przekonujące są zrelacjonowane tu wywody pianistki o tym, co łączy 
i dzieli pozycje programu zaprezentowanego na płycie i na ile zestawienie to 
jest sensowne z muzycznego i muzykologicznego punktu widzenia. Piszący te 
słowa uważa jednak Sonatę op. 1 Albana Berga za najbardziej wartościową kre-
ację artystyczną tej publikacji, porównywalną z wykonaniami takich artystów 
jak Shurra Czerkasky i Maurizio Pollini. Dorównują jej w tym szeregu Tańce ru-
muńskie Bartóka. Sonata Liszta wobec „konkurencji” fonograficznej nagrań do-
konanych przez najwybitniejsze postacie w historii pianistyki nieco blaknie. Za 
najsłabsze wykonanie w Resonances uznać należy utwór Mozarta. Wydaje się, 
że artystka w swoich wywodach myli się, bo Mozart przemawia jednak zawsze 
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własnym głosem, będąc duchem mimo wszystko ponad stosowanymi „mate-
rialnymi” konwencjami, a zdejmowaniem maski przez niego artystka zbytnio 
się przejęła, co w efekcie przyniosło wykonanie nerwowe, mało spójne i odległe 
od stylu wielkiego salzburczyka. 

Trzy kreacje mozartowskie przynosi najnowszy podwójny album płytowy 
Grimaud wydany w 2011 r. przez Deutsche Gramophon zrealizowany pod-
czas występów artystki z udziałem Orkiestry Kameralnej Radia Bawarskiego 
pod dyr. Radosława Szulca. W nagraniu wzięła udział także sopranistka Moj-
ca Erdmann. Zawiera on dwa Koncerty fortepianowe F-dur KV 459 i A-dur KV 
488 oraz utwór Chio mi scordi te? – Non temer, amato bene KV 505 – recitativo 
i rondo będące opracowaniem z opery Idomeneo. Zdaniem piszącego te słowa 
zamieszczone tu wykonania muzyki salzburskiego mistrza zasługują w pełni 
na uznanie jako pełne energii, emocjonalnego zaangażowania, ale także rów-
nowagi formalnej. Jak i w dotychczasowej działalności, forma koncertu po raz 
kolejny okazuje się pianistce bardzo bliska. Album przynosi również obszer-
ną rozmowę z francuską artystką. Zapewne respekt odczuwany wobec muzy-
ki Mozarta był powodem długiej nieobecności jego utworów w programach 
pianistki. Zalicza ona go do najtrudniejszych kompozytorów, gdyż znalezienie, 
a właściwie ponowne odnalezienie prostoty i naturalności gry wiele lat po cza-
sach młodzieńczych kontaktów z tą muzyką staje się tu poważnym wyzwaniem. 
nadanie głębi wykonaniu przy zupełnym pozbawieniu go ciężkości Grimaud 
nazywa „wielkimi ćwiczeniami w wartościach buddyjskich.” Ten naturalny dar 
instynktownej naturalności, właściwy dzieciom i zwierzętom, tracimy jako lu-
dzie dorośli, przypisując wtórne znaczenie rzeczom. W pracy nad tą muzyką 
Grimaud postuluje odrzucenie tych wtórnych znaczeń i powrót do głębi ludz-
kich uczuć – bez cienia sentymentalizmu, który jest muzyce Mozarta obcy. 
W drugiej części Koncertu A-dur KV 488 pianistka podkreśla autentyzm uczuć, 
podczas gdy w częściach skrajnych – tych z pozoru pełnych szczęśliwości i za-
bawowego podniecenia dopatruje się pierwiastka histeryczności i niestabilno-
ści, przypisując w nich kompozytorowi nałożenie pewnej maski. niezwykłym 
akcentem wykonania Koncertu A-dur KV 488 jest włączenie do jego pierwszej 
części kadencji autorstwa Ferrucio Busoniego. Pomysł ten nasunął się artystce 
po wysłuchaniu nagrania wspomnianego utworu przez Vladimira Horowitza 
z Orkiestrą Teatru La Scala.

Płytom towarzyszą reprodukcje portretów drzew (Woodlands) autorstwa 
niemieckiego artysty– fotografa Mata Henneka (ur. 1969) poprzedzone wy-
powiedzią Grimaud: „Wejść do świata natury to pozbyć się kontroli, stracić 
świadomość siebie i znaleźć natchnienie w jednej chwili. W ten sam sposób, 
poszukiwanie istoty Mozarta otwiera drogę, aby powrócić do natury.” Jak więc 
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widać, natura wciąż pozostaje dla pianistki czynnikiem inspirującym przedsię-
wzięcia artystyczne.

Empiryści i idealiści 

Biograf Glenna Goulda Geoffrey Payzant, analizując cechy sztuki i muzycz-
nego myślenia wielkiego Kanadyjczyka, zaproponował kiedyś kategoryzację 
kompozytorów na empirystów i idealistów 15. Ci pierwsi mieliby być zasadniczo 
inspirowani właściwościami instrumentu (instrumentów), na które pisali mu-
zykę, w tej drugiej grupie znaleźliby się ci, którzy mentalnie organizują materiał 
muzyczny i z obojętnością podchodzą do brzmienia konkretnych instrumen-
tów muzycznych. na tej ostatniej liście znaleźli się m.in. Orlando Gibbons, Jan 
Sebastian Bach i Arnold Schönberg. Chopin i Liszt z pewnością zaliczeni by 
byli wtedy do tej pierwszej kategorii jako wybitnie inspirowani konkretną rze-
czywistością brzmieniową fortepianu. Utwory idealistów poddają się wszelkim 
transkrypcjom na inny skład wykonawczy, dzieła empirystów zaś zachowują 
swój sens jedynie na przewidzianym instrumencie.

Jeśli taka klasyfikacja mogłaby być słuszna w odniesieniu do samych muzy-
ków – wykonawców, a w szczególności pianistów, należałoby postawę artystycz-
ną bohaterki artykułu nazwać idealistyczną. Jakkolwiek Grimaud uważa forte-
pian za instrument niezrównany, inspiracja płynąca z niego nie wystarcza jej do 
stworzenia kreacji muzycznej. Tę umożliwiają jej idee pielęgnowane w umyśle. 
Trzeba, być może, przy tej okazji podkreślić, że Grimaud do perfekcji opano-
wała umiejętność uczenia się utworów bez instrumentu, studiując jedynie zapis 
nutowy i zdając się na pracę wyobraźni. Stało się to podczas lat walki o realiza-
cję swego „wilczego” pomysłu, gdy podróżując i długi czas właściwie nie mając 
domu, z rzadka mogła liczyć na dostęp tylko do cudzych instrumentów. 

Artystka należy do pianistów historycznie poinformowanych, choć nie 
w jakimś ścisłym znaczeniu tego określenia. Stara się przeniknąć myśli kom-
pozytorów na podstawie dokładnej znajomości ich życia i estetyki, ale wpisuje 
to wszystko w krąg własnych przeżyć muzycznych, a w wykonywanej muzyce 
zawsze odnajduje siebie. nie jest wirtuozem, choć włada wspaniałą techniką, 
bogatym i różnorodnym brzmieniem fortepianu, w którym jest miejsce tak na 
siłę, jak i subtelność. nie wirtuozerią chce zachwycać w swych wędrówkach po-
przez sale koncertowe; pragnie zawsze zjednać słuchacza dla swych idei ucie-

15 G. Payzant, Glenn Gould, muzyka i myśl, tłum. J. Jarniewicz, łódź 1995. 
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leśnionych w nieporównywalnym z innymi instrumentami brzmieniu fortepia-
nu. W swej książce prawie nic nie mówi o technice pianistycznej, ale mimo to 
znajdujemy tam takie oto znamienne zdanie: „Kiedy wiecie, dokąd prowadzi 
fraza i jakie są jej barwy, wtedy bez trudu pokonacie trudności techniczne, które 
mogą pojawić się w tej frazie. Tak jak koń, który chciałby pokonywać tylko naj-
trudniejsze przeszkody, nie biorąc przedtem rozpędu i nie przewidując dalsze-
go ciągu swojego galopu”. To zdanie mogłoby być przestrogą dla wielu spośród 
studiujących pianistykę, którzy chcieliby technikę oderwać od muzyki – bez 
jasno sprecyzowanego muzycznego zamysłu nie ma więc skutecznej pracy nad 
fortepianem. 

Grimaud przyznaje się do duchowych związków z pianistami – „dziwakami” 
– Glennem Gouldem i Światosławem Richterem, dla których muzyczne idee 
były zawsze na froncie działań artystycznych i którzy traktowali fortepian jako 
narzędzie ich przekazu. Myślę, że właśnie idee nurtujące jej umysł są przyczyną 
częstych powrotów do pewnych utworów, w których interpretacji nie unika filo-
zoficznej wykładni. Pragnie wtedy sprawdzić możliwości zgłębienia ich treści.

Dość często wzbudza kontrowersje swymi koncepcjami i nie wydaje się być 
pianistką odbieraną z jednakowym entuzjazmem przez wszystkich. Zjednu-
jąc sobie słuchaczy w salach koncertowych, nie zawsze spotyka się z sympatią 
profesjonalistów, choć być może jest to częściowo wynikiem pozamuzycznych 
uwarunkowań. Bywa porównywana z Marthą Argerich – pianistką, której za-
wdzięcza wiele w zakresie wsparcia duchowego – artystką o więcej niż jedno 
pokolenie starszą. nie wytrzymuje to moim zdaniem próby, dla tej ostatniej 
bowiem pianistyka wydaje się być bardziej sztuką autonomiczną, samą z siebie 
tworzącą wartości muzyczne. W bogatej fonografii Hélène Grimaud znajdu-
jemy pełne osobistych przeżyć i muzycznych idei kreacje pianistyczne, które 
śmiało można postawić obok osiągnięć znanych od dziesiątek lat mistrzów kla-
wiatury. niezależnie od tego, że pianistycznej perfekcji niektórych jej wykonań 
można by czasem to i owo zarzucić, jej osobiste zaangażowanie w ich tworzeniu 
tym bardziej należy cenić w świecie coraz częściej opanowywanym przez banał, 
sztampę i pozory wielkiej sztuki.

Białystok, 13 maja 2013
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Bonus DVD
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Adagio from the Piano Concerto in A major K. 488
Featuring Woodlands by Mat Hennek

StreSzczenie 

Artykuł poświęcony jest wybitnej współczesnej pianistce francuskiej Hélène Gri-
maud, której artystyczna działalność o światowym zasięgu rozpoczęła się w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. Urodzona w południowej Francji, początkowo kształciła się 
w swoim rodzinnym mieście, a następnie w Konserwatorium w Marsylii w klasie słyn-
nego Pierre’a Barbizeta. Jej dalszą drogę edukacji naznaczyło narodowe Konserwato-
rium w Paryżu i klasa fortepianu sławnego Jacques’a Rouviera. Silny indywidualizm 
i intensywne poszukiwanie własnej drogi artystycznej stanęły jednak na przeszkodzie 
w dokładnym ukształtowaniu osobowości muzycznej Hélène Grimaud przez tę wła-
śnie instytucję. 

Praca nad własnym brzmieniem fortepianu i obliczem artystycznym swej sztuki 
odtwórczej, zwieńczona sukcesem trwającym od początku nowego – XXi w., opierała 
się w dużym stopniu na pierwiastkach filozoficznych. 

Zamiarem autora artykułu jest nie tylko ukazanie sylwetki znakomitej artystki, ale 
także przedstawienie filozoficznego podłoża jej wykonawstwa, a poniekąd również 
genezy postaw życiowych wobec otoczenia w aspekcie stosunku do przyrody i ludzi. 
Związek pomiędzy obszarem działalności muzycznej a wspomnianymi postawami jest 
bowiem w przypadku Hélène Grimaud nader wyraźny, a inspiracja światem przyrody 
– oczywista. 

Summary

The article presents the outstanding French pianist Hélène Grimaud, whose world-
wide artistic work started in the 90s of the 20th century. Born in southern France, at 
first she was educated in her hometown, then at the Conservatory of Marseilles as 
a student of the famous Pierre Barbizet. She continued her musical education at the 
national Conservatory in Paris in the piano class of Jacques Rouvier. However, her 
strong individualism and intense search for her own artistic identity hampered the 
formation of her musical personality by the institution.

Hélène Grimaud’s work on her individual piano sounds and the artistic image of 
her imitative art, crowned with success lasting from the beginning of the 21st century, 
has been based to a considerable extent on philosophical elements. 
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The intention of the author of this article is not only to show the profile of the out-
standing artists, but also to present the philosophical background of her performance 
as well as – to a certain extent – the origin of her attitudes to her environment in terms 
of her relationships with nature and people. The connection between the area of the 
artistic work and the above mentioned attitudes in the case of Hélène Grimaud is very 
clear, and her inspiration with the world of nature is obvious.

key wordS: Hélène Grimaud, pianist, music education, individual piano sounds. 
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