
Szanowny Doktorze Honoris Causa, Mistrzu, prywatnie – Drogi  Krystianie, 

Rada Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów wystąpiła z wnioskiem do Senatu UMFC o 
nadanie Ci tytułu Doktora Honoris Causa w dowód uznania Twoich wybitnych osiągnięć w 
dziedzinie pianistyki.  

Nazwisko Zimerman wymieniane jest jednym tchem z takimi światowej sławy, polskimi 
wirtuozami fortepianu, jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Hofmann czy Artur Rubinstein. 

Koncertujesz na estradach wszystkich kontynentów w towarzystwie najznakomitszych orkiestr i 
dyrygentów, tworząc niezapomniane, ponadczasowe kreacje artystyczne.  Pojawienie się każdej 
kolejnej pozycji fonograficznej w Twoim wykonaniu jest wyczekiwane i niezmiennie 
entuzjastycznie przyjmowane przez środowisko muzyczne i melomanów. Sięgając do repertuaru 
polskich kompozytorów rozsławiłeś ich twórczość w świecie, a Twoje interpretacje chopinowskie 
pozostają niedościgłym wzorem.  

40 lat temu obydwoje staliśmy na tej właśnie estradzie jako kandydaci do IX Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego – młodzi, jeszcze studenci, pełni wiary w czekający nas  sukces, 
żądni spełnienia w muzyce. Dziś znów tu jesteśmy, w jakże odmiennych okolicznościach i 
rolach, ale wciąż z Konkursem Chopinowskim w tle. Nie tylko dlatego, że właśnie rozpoczęła się 
jego kolejna edycja, ale przede wszystkim dlatego, że wspominamy konkurs sprzed wielu lat, 
którego stałeś się bohaterem, wygrywając I Nagrodę w spektakularnym stylu.  

Nie wszystkim laureatom głównej nagrody Konkurs Chopinowski zapewnił światową sławę na 
długie lata. Okazałeś się nie tylko wspaniałym wirtuozem fortepianu i wybitnym chopinistą, ale 
również mistrzem planowania swojej kariery, którego celem zawsze był najwyższy poziom 
artystycznych prezentacji. Stawiałeś przed sobą najtrudniejsze zadania, a ich wykonanie 
wymagało nieustannie wytężonej pracy nad sztuką i nad samym sobą. Zyskałeś tym podziw i 
nieprzerwany aplauz publiczności, ale sławę zawdzięczasz przede wszystkim swojemu talentowi, 
miłości do muzyki, perfekcji i oryginalności swoich interpretacji.   

Dziękujemy Ci za emocje i wzruszenia, których dostarcza nam Twoja sztuka. Szacunkiem i dumą 
napawają nas Twoje światowej rangi osiągnięcia. Cieszymy się, że przyjąłeś tę najwyższą 
godność akademicką, jaką  nasza Uczelnia może ofiarować i że jesteś tu dziś z nami. Życzymy Ci 
długich lat w zdrowiu i w artystycznym spełnieniu. 

Toczące się dzisiaj postępowanie przywołuje w pamięci uroczystość sprzed kilku lat, gdy 
godność Doktora Honoris Causa naszej Uczelni otrzymał prof. Andrzej Jasiński, którego rola w 
Twoim konkursowym sukcesie była ogromna i niekwestionowana. Pragnę zwrócić uwagę, że 
łącząc te dwie uroczystości symbolicznie świętujemy etos relacji  mistrz – uczeń, która jest 
sprawdzonym, skutecznym i niczym niezastępowalnym, stosowanym od zawsze w dziedzinach 
artystycznych modelem edukacyjnym, zapewniającym trwanie świata kultury i ciągłość jego 
tradycji. 
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