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LAUDACJA 

W związku z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Krystianowi Zimermanowi 

 

 
 
Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,  
Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy 
Drodzy Goście,  
Szanowni Państwo 
 
 
 
Bardzo długo zastanawiałem się, jak powinna zabrzmieć laudacja dotycząca wybitnego 
artysty, którego wszyscy znamy i podziwiamy, którego zna i podziwia dosłownie cały 
muzyczny świat. Artysty, którego sztuka pianistyczna i artystyczna osobowość gwarantują 
mu już dziś poczesne miejsce w historii pianistyki. Cóż bowiem można jeszcze dodać do 
tysięcy wspaniałych recenzji, reakcji zachwyconych melomanów, rozchwytywanych nagrań, 
koncertów z najlepszymi orkiestrami pod batutą światowej sławy dyrygentów… 
 
Chciałbym podziękować Uniwersytetowi Muzycznemu, Jego Magnificencji Rektorowi i 
Senatowi Uczelni za powierzenie mi funkcji promotora. Za zaszczyt jakim jest dla mnie 
możliwość uczestnictwa w dzisiejszej uroczystości i wygłoszenia laudacji. 
Przyznanie przez warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina tytułu Doktora 
Honoris Causa Panu Krystianowi Zimermanowi uważam za decyzję, która w sposób naturalny 
i oczekiwany wpisuje się w bogatą historię i tradycję warszawskiej Uczelni – uczelni, której 
początki działalności kształtował Józef Elsner – od 1822 roku pedagog Fryderyka Chopina. 
 
Kariera Krystiana Zimermana jest chyba najbardziej spektakularnym przypadkiem sukcesu 
zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego. Miałem okazję poznać talent i osobowość Krystiana 
Zimermana bardzo dawno – z górą 40 lat temu. Będąc już parę lat po „moim” VIII Konkursie 
Chopinowskim, poznałem Krystiana w czasie Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju 
– miejscu, w którym rozpoczynały się chopinowskie sukcesy wielu znakomitych pianistów 
polskich. Nie ukrywam, iż z wielkim sentymentem wspominam nasze ówczesne spotkanie i 
rozmowy przy fortepianie. Wszyscy byliśmy głęboko przekonani, że nadzwyczajny talent, 
naturalność i niezwykła przejrzystość pełnej blasku gry Krystiana, w krótkim czasie przyniesie 
mu wielkie uznanie i sukcesy. 
 
Wtedy, w perspektywie zbliżającego się IX Konkursu Chopinowskiego, sukces Krystiana 
wydawał się być tylko kwestią nieodległego czasu. To, co parę miesięcy wcześniej w 
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Dusznikach było jeszcze w sferze oczekiwań, stało się entuzjastycznie przyjętym faktem w 
październiku 1975 roku. Dwadzieścia lat po sukcesie Adama Harasiewicza, młodziutki, 
zaledwie 19-letni Krystian Zimerman stał się bohaterem narodowym w chwili ogłoszenia 
rezultatów Konkursu. Jego zwycięstwo było absolutnie spektakularne i bezdyskusyjnie 
zasłużone. Jury jednogłośnie przyznało mu wszystkie możliwe do zdobycia nagrody.  
Zwykle kapryśna i bardzo wymagająca publiczność konkursowa, tym razem była bardzo 
szczęśliwa i w pełni usatysfakcjonowana. 
 
Był to jednocześnie olbrzymi sukces pedagoga Krystiana Zimermana – profesora Andrzeja 
Jasińskiego – doktora honoris causa warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Tak wielki 
sukces jest dla młodego artysty często niepowtarzalną szansą na rozpoczęcie kariery 
dosłownie z dnia na dzień. Muszę przyznać, iż w tym szczególnym, niezwykle ważnym 
momencie życia młodego artysty, zaimponowały mi spokój Krystiana, rozwaga i 
doświadczenie jego profesora oraz mądrość najbliższego otoczenia. Myślę, że Krystian 
Zimerman miał olbrzymie szczęście, mogąc od siódmego roku życia współpracować z prof. 
Andrzejem Jasińskim, który mówił, że „Krystian był dla niego kimś więcej niż uczniem”. 
Profesor dodał jeszcze niezwykle istotne, prawdziwe i piękne zdanie – „nikt nie będzie 
dobrym pianistą, jeżeli nie będzie dobrym muzykiem, a nie będzie dobrym muzykiem, jeżeli 
nie będzie dobrym człowiekiem”. 
Jestem przekonany, iż właśnie ta idea leżała u podstaw ich wieloletniej, jakże owocnej 
współpracy.  
 
Pierwsze pokonkursowe lata Krystian Zimerman spędził na dalszej spokojnej pracy, 
poszerzając repertuar – oczywiście koncertując – ale z częstotliwością, która nie 
przeszkadzała mu w realizacji planów. Jestem przekonany, że był to okres w dużym stopniu 
decydujący o wspaniałej przyszłości pianisty. Wszystkie działania Krystiana od początku 
kariery, były działaniami głęboko przemyślanymi oraz starannie zaplanowanymi.  
Przy tak mądrym podejściu do tzw. kariery i do zadań jakie stoją przed artystą, mając do 
dyspozycji wspaniałe umiejętności i niezwykły talent, wydaje się, że możemy pokusić się o 
stwierdzenie, iż Krystian Zimerman – ku naszej radości – był przez naturę skazany na sukces.  
 
Zaledwie dwa lata po triumfie na Konkursie Chopinowskim zrezygnował z opieki 
menedżerów i przestał przyjmować gotowe propozycje koncertowe. Od tej pory chyba jako 
jedyny współczesny pianista sam decydował co i gdzie zagra. Dziś zaufanie jakim cieszy się w 
środowisku, pozwala mu organizować występy w najbardziej prestiżowych salach świata… 
czasem nawet bez uprzedniego podania programu. 
 
Następne lata to już niekończąca się lista wspaniałych sukcesów: koncertów z najbardziej 
znanymi dyrygentami, m.in. z Herbertem von Karajanem, Leonardem Bernsteinem, Claudio 
Abbadem, Pierre Boulezem, sir Simonem Rattle’em, Stanisławem Skrowaczewskim czy 
Kiriłłem Kondraszynem, licznych nagrań dokonywanych we współpracy z Deutsche 
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Grammophon. Oklaskiwała go publiczność najbardziej prestiżowych sal koncertowych 
świata. Wydaje mi się, że wymienianie niezliczonej ilości szczegółów wspaniałej kariery 
Krystiana Zimermana zajęłoby więcej czasu, niż ten, jaki jest przewidziany na całą dzisiejszą 
uroczystość. 
 
Proszę więc wybaczyć – i o to proszę również naszego Doktora Honoris Causa – że skupię się 
tylko na paru wydarzeniach o – moim zdaniem – wyjątkowym charakterze i znaczeniu. 
 
W grudniu 1998 roku dla uczczenia zbliżającej się 150. rocznicy śmierci Chopina, Krystian 
Zimerman powołał Polish Festival Orchestra. Po typowych dla niego, bardzo starannych 
przygotowaniach, powstał wspaniały zespół, który tworzyli młodzi, wybijający się 
instrumentaliści z całej Polski, wyłonieni spośród 450 zgłoszeń w trzech seriach przesłuchań. 
Od sierpnia do listopada 1999 roku Orkiestra wraz z Krystianem Zimermanem jako solistą i 
dyrygentem wystąpiła w głównych ośrodkach muzycznych Europy i Stanów Zjednoczonych, 
wykonując oba Koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina. 
Ten bezprecedensowy projekt koncertowy obejmował występy w najbardziej prestiżowych 
salach takich jak: Concertgebouw w Amsterdamie, Royal Festival Hall w Londynie, Carnegie 
Hall w Nowym Jorku oraz na Festiwalu w Salzburgu. 
Kulminacją projektu był koncert w dniu 17 października tegoż roku w Salle Pleyel w Paryżu 
dokładnie w 150. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Cały projekt zwieńczyły koncerty w 
warszawskiej Filharmonii Narodowej, które jednocześnie zbiegły się z jubileuszem 25-lecia 
działalności koncertowej Krystiana Zimermana. 
 
Trudną do przecenienia zasługą Krystiana Zimermana – pianisty i dyrygenta oraz muzyków 
Polskiej Orkiestry Festiwalowej – jest to, iż jego wydawałoby się mało realny pomysł, został 
zrealizowany w sposób mistrzowski, wzbudzając najwyższy podziw słuchaczy. Zimerman 
ukazał właściwą rolę orkiestry w obu Koncertach. Brzmienie zespołu zostało doprowadzone 
do organicznej jedności. Orkiestra nie spełniała roli zwykłego akompaniamentu, była 
równorzędnym partnerem fortepianu, tworzyła z nim nadrzędną, harmonijną całość. 
Jednocześnie niezwykle plastycznie zostały pokazane koncertujące partie poszczególnych 
instrumentów, fletu, fagotu czy waltorni. Zimerman był znakomitym architektem całości, 
kontrastując bezbłędnie strukturę koncertów, a równocześnie cyzelując każdy szczegół. 
Realizował poszczególne dźwięki tak, że każdy z nich otrzymał własny, najwłaściwszy kształt, 
własną „osobowość” i własne piękno. 
 
Dedykowany Krystianowi Zimermanowi Koncert Fortepianowy Witolda Lutosławskiego 
(doktora honoris causa naszej uczelni) został po raz pierwszy wykonany 19 sierpnia 1988 
roku w Kleines Festspielhaus w Salzburgu przez Krystiana Zimermana i Orkiestrę Symfoniczną 
Radia Austriackiego pod batutą kompozytora. W Polsce zabrzmiał po raz pierwszy w tym 
samym roku podczas koncertu zamykającego festiwal „Warszawska Jesień”. Od tego czasu 
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pianista wielokrotnie wykonywał to wspaniałe dzieło, należące do szczególnie ważnych 
utworów w jego repertuarze.  
 
W tym miejscu – proszę pozwolić na drobną dygresję – chciałbym serdecznie podziękować 
Krystianowi za niezwykły jego gest. Wkrótce po pierwszych wykonaniach Koncertu 
otrzymałem od Krystiana nieoczekiwaną przesyłkę z kopią ręcznie pisanej partytury wraz z 
listem zachęcającym mnie do nauczenia się tego dzieła. I tak oto dzięki Tobie, drogi 
Krystianie, po miesiącach pracy i kilku konsultacjach z Mistrzem Lutosławskim, w marcu 1990 
wykonałem ten koncert po raz pierwszy, mając później wiele satysfakcji z nagrania dla 
wytwórni Naxos oraz koncertów, w tym również pod batutą Witolda Lutosławskiego.  
Jeszcze raz serdecznie Ci Krystianie dziękuję! 
 
Wielką troską Krystiana Zimermana jest ukazywanie światowej publiczności 
najwartościowszych dzieł muzyki polskiej. Specjalny projekt poświęcił Grażynie Bacewicz, 
której nieco zapomnianą muzykę odkrył już jako nastolatek. Tajemnicą Zimermana 
pozostanie, jak do muzyki Grażyny Bacewicz udało mu się przekonać unikającego 
repertuarowych eksperymentów fonograficznego giganta Deutsche Grammophon. Zapewne 
nie bez znaczenia była tu szczególna pozycja pianisty, uznawanego powszechnie za jednego z 
najbardziej „niezależnych” wirtuozów świata. 
W ten sposób w 100-lecie urodzin wybitnej polskiej kompozytorki i skrzypaczki powstało 
unikalne nagranie II Sonaty oraz I i II Kwintetu Fortepianowego, w których towarzyszą 
Krystianowi czołowi polscy kameraliści: Kaja Danczowska, Agata Szymczewska, Ryszard 
Groblewski i Rafał Kwiatkowski. Niezwykle cenione są również nagrania Mitów Karola 
Szymanowskiego dokonane wraz z Kają Danczowską. 
 
Krystian Zimerman uwiecznił swoją sztukę pianistyczną, dokonując licznych, wyróżnionych 
wieloma nagrodami nagrań dla firmy Deutsche Grammophon. Poza utworami polskiej 
literatury fortepianowej Zimerman utrwalił m.in. dzieła Beethovena (m.in. wszystkie 
koncerty fortepianowe), Liszta (m.in. dwa koncerty fortepianowe, Totentanz, Sonata h-moll), 
Brahmsa (m.in. trzy sonaty i oba koncerty fortepianowe), Ravela (oba koncerty 
fortepianowe), Debyssy’ego (24 Preludia), sonaty Mozarta, Impromptus Schuberta, koncerty 
fortepianowe Schumanna i Griega, I oraz II Koncert Fortepianowy Rachmaninowa, sonaty 
skrzypcowe Richarda Straussa i Ottorino Respighiego ze skrzypaczką Kyung Wha Chung.  
 
Krystian Zimerman jest Kawalerem Orderu francuskiej Legii Honorowej. 
Otrzymał również Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.  
We wrześniu 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Krystiana Zimermana 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
 
 
 



5 
 

Szanowni Państwo,  
W imieniu całej naszej społeczności akademickiej wyrażam wielką radość i satysfakcję, 
dziękując jednocześnie Jego Magnificencji Panu Rektorowi profesorowi Ryszardowi Zimakowi 
oraz Władzom Uczelni za to, że tak wspaniały artysta, wybitny muzyk i znakomity pianista o 
ogromnym osobistym autorytecie i dorobku artystycznym, staje się dziś Doktorem Honoris 
Causa naszej Alma Mater.  
 
Św. Tomasz z Akwinu napisał w – Sumie teologicznej 
„Piękno wymaga spełnienia trzech warunków: pierwszym jest pełnia czyli doskonałość rzeczy 
[…]. Drugą jest właściwa proporcja czyli harmonia. Trzecią jest blask.” 
 
Uważam, że osobowość i sztuka Krystiana Zimermana – Doktora Honoris Causa 
warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – w najwyższym stopniu 
spełnia te wymagania.  
 

Piotr  Paleczny 
Profesor zwyczajny sztuki muzycznej 
 
 
Warszawa, 8 października 2015 r. 
 


