
Sylwetki

Pojawi! si´ rok temu na festiwalu 
Chopin i jego Europa. 
Nikt o nim wczeÊniej nie s!ysza!, 
ale natychmiast po swoim 
warszawskim debiucie 
zosta! okrzykni´ty sensacjà. 
W 13-letnim Polaku, urodzonym 
w Kanadzie, wielu zobaczy!o 
nadziej´ naszej pianistyki. 
W tym roku przyjecha! znowu 
i jeszcze raz udowodni!, 
˝e nie tylko ma talent, 
ale tak˝e potrafi go rozwijaç.
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Jan Lisiecki
pianista z przysz!oÊcià
U bieg!oroczny wyst´p JaÊka by! spo-

tkaniem z kimÊ nieznanym i bar-
dzo m!odym. Poczàtkowo niektó-

rzy z powàtpiewaniem patrzyli na koncer-
towy afisz. Wszak mieliÊmy ju˝ niejedno 
cudowne dziecko. Ostatnie niedawno doro-
s!o, rozwiewajàc pok!adane w nim nadzieje.

Janek Lisiecki dowiód!, ˝e to, co us!ysze-
liÊmy przed rokiem, nie by!o dzie!em przy-
padku. Czas pomi´dzy festiwalami wystar-
czy! mu do opracowania drugiego z Chopi-
nowskich koncertów. Wykona! go równie
fenomenalnie jak w 2008 zagra! koncert 
f-moll. Dzisiaj trudno przewidzieç, jak po-
toczy si´ kariera obiecujàcego pianisty, ale
po rozmowie z nim jestem pe!en nadziei. 

Po raz pierwszy nie mia!em przed sobà
stworzonej przez chytry marketing m!odo-
cianej pseudogwiazdy, ale pe!nego pasji,
skromnego i sympatycznego artyst´. Tak,
nie waham si´ u˝yç tego s!owa: artyst´! 

Zapis tamtej rozmowy zamieszczam 
poni˝ej. Ku pokrzepieniu serc.

Z Jankiem Lisieckim 
rozmawia Maciej ¸ukasz
Go!´biowski:

M¸G: Spotykamy si´ zaraz po lekcji 
mistrzowskiej, jakiej udzieli! ci 
Garrick Ohlsson. To przypadkowe 
spotkanie?
JJLL::  Szef kanadyjskiej filharmonii narodowej 
w Ottawie zasugerowa!, ˝e warto zagraç dla 
pana Ohlssona. Traf chcia!, ˝e obaj byliÊmy 
w Warszawie w tym samym czasie. Pojawi!a si´
wi´c okazja do spotkania. Wykona!em kilka
utworów Chopina, Ravela i „Variations Serieu-
ses” Mendelssohna – te same, które on gra! wczo-
raj na recitalu w Warszawie. Da! mi kilka cennych
wskazówek. RozmawialiÊmy te˝ o muzyce. Takie
spotkania dajà czasem zupe!nie inne spojrzenie
na w!asnà prac´.

S!uchajàc ci´ w koncercie e-moll, 
odnios!em wra˝enie, ˝e o ile cz´Êç
pierwszà zagra!eÊ pot´˝nym dêwi´kiem,
to w finale sta! si´ on mniej zdecydowany
i cichszy. Czy to by!o zamierzone, 
czy po prostu troch´ si´ zm´czy!eÊ?
Szczerze mówiàc… orkiestra gra!a troch´ za
g!oÊno i stara!em si´ jà zach´ciç, ˝eby troch´
odpuÊci!a. Niestety, nie do koƒca wysz!o tak,
jak chcia!em. Poza tym fina! koncertu e-moll
jest przecie˝ taƒcem i wydaje mi si´, ˝e nale˝y

go graç lekko. Niektórzy ràbià w fortepian bez
umiaru, ale muzyce to szkodzi.

Czemu wybra!eÊ na debiut w!aÊnie 
koncert Chopina?
Na konkursie w Kanadzie w!aÊnie w koncercie 
f-moll us!ysza! mnie Howard Shelley i bardzo
mu si´ spodoba!em. To on wyszed! z propozycjà
wyjazdu do Warszawy. Po ubieg!orocznym wy-
st´pie dyrektor festiwalu Chopin i jego Europa
zaproponowa!, abym na kolejnej edycji wykona!
koncert e-moll. Wtedy go zupe!nie nie zna!em,
ale postanowi!em spróbowaç.

Kim jest dla ciebie Chopin?
Mam do niego sentyment z racji pochodzenia.
Poza tym jest jednym z bardziej eleganckich
kompozytorów. To, co pisze, jest równie natu-
ralne jak oddech. S!uchanie jego utworów 
ka˝demu przychodzi z !atwoÊcià. Nie!atwo na-
uczyç si´ graç go dobrze, ale pi´kno tej muzyki
sprawia, ˝e warto podjàç wyzwanie.

Masz ulubionego kompozytora?
Nie. Bez Bacha nie by!oby Mozarta ani Chopi-
na, a bez Haydna – Beethovena. Dlatego 
kocham wszystkich wielkich kompozytorów 

Lisiecki  10/2/09  3:42 PM  Page 100



i u ka˝dego znajduj´ coÊ dla siebie. Nie mog´
powiedzieç, ˝e wol´ graç Chopina ni˝ Mozar-
ta. Obu lubi´ tak samo.

Sam te˝ komponujesz?
Na razie to tylko wprawki; czasem z powodów
praktycznych. KiedyÊ nie mog!em znaleêç !adnej
kadencji do 21. koncertu Mozarta, wi´c napisa-
!em jà sam. Mam te˝ na koncie kilka utworów
na fortepian solo, wariacje na temat Mozarta,
trio smyczkowe. Troch´ kompozycji jest w cz´-
Êciach, ale nie znajduj´ czasu, ˝eby je dokoƒczyç.

Niektórzy pianiÊci, majàc ju˝ doÊç 
grania standardowego repertuaru, 
si´gajà po utwory praktycznie dziÊ 
zapomniane. Jakà drogà ty chcesz iÊç?
Je˝eli dany utwór popad! w zapomnienie, to
zwykle nie bez powodu. Wczoraj s!uchaliÊmy
koncertu Dobrzyƒskiego. Mi!y dla ucha, ale 
z Chopinem porównaç si´ nie da. Z drugiej stro-
ny, nie gra!em jeszcze tylu kompozycji, ˝e na 
razie chc´ si´ skupiç na arcydzie!ach. Kiedy ju˝
zagram Rachmaninowa, Brahmsa czy Czajkow-
skiego, zastanowi´ si´, co dalej. Zresztà, jak si´

ma 14 lat i nie jest si´ jeszcze tak znanym jak
Martha Argerich, to po prostu nie mo˝na graç
tego, co by si´ chcia!o, ale to, czego ludzie chcà
s!uchaç. A chcà s!uchaç w!aÊnie najs!ynniejszych
utworów.

Masz polskie nazwisko, Êwietnie 
mówisz po polsku. Czujesz si´ bardziej
Polakiem czy Kanadyjczykiem?
Polska i Kanada to zupe!nie ró˝ne kultury. Tam
si´ urodzi!em i tam mieszkam. Kocham Kanad´;
mam tam swoje góry, fortepiany i nauczycieli. 
Z drugiej strony, mam te˝ w sobie du˝o z Pola-
ka. Ch´tnie przyje˝d˝am tu do dziadków. Nie
umia!bym wybraç, co jest mi bli˝sze. Na szcz´-
Êcie nie musz´.

Jak to si´ sta!o, ˝e twoi rodzice 
wyjechali do Kanady?
To by!o jeszcze w czasach komuny. Rodzicom
wiod!o si´ nieêle; oboje sà z wykszta!cenia archi-
tektami zieleni, ale szukali mo˝liwoÊci zarobie-
nia jakichÊ wi´kszych pieni´dzy. Tata wyjecha!
do Kalifornii i tam pozna! kanadyjskiego amba-
sadora. Dosta! wiz´ i pojecha! pozwiedzaç. Bar-
dzo mu si´ spodoba!o, wi´c postanowi! tam zo-
staç. Potem do!àczy!a do niego mama, która
pracowa!a wtedy w Londynie. DziÊ tata dba o te-

reny zielone miasta Calgary, a mama opiekuje
si´ mnà, pomaga mi w podró˝ach itd.

Czyli tradycji muzycznych w rodzinie
nie masz. Ale widzia!em zdj´cie, gdy
mia!eÊ 15 miesi´cy i sta!eÊ, opierajàc
si´ o pianino. Gdzie je zrobiono?
W hotelu. Nie mieliÊmy wtedy w domu instru-
mentu. Po prostu, zobaczyli, ˝e stoj´ przy piani-
nie i zrobili zdj´cie. Ale pomys!, ˝ebym gra!, 
pojawi! si´ póêniej. Dobrze si´ uczy!em i na-
uczycielka przenios!a mnie o klas´ wy˝ej. Za-
proponowa!a te˝, ˝ebym robi! coÊ dodatkowo.
Przyjació!ka rodziców mia!a w domu zabytko-
we pianino i postanowiono je dla mnie sprowa-

dziç. Tak zaczà!em si´ uczyç graç. Poczàtkowo
traktowano to jako dodatkowe zaj´cie, z myÊlà,
˝e za kilka lat pianino si´ odda, a ja przestan´ si´
interesowaç muzykà. Sta!o si´ inaczej; sam nie
pami´tam jak. Chyba mia!em du˝o szcz´Êcia.
Pozna!em ludzi, którzy we mnie uwierzyli i tak
pomalutku si´ moja kariera rozwija.

W twoim wieku wi´kszoÊç ch!opaków
biega z pi!kà albo pierwszy raz si´ 
zakochuje. Nie ˝al ci dzieciƒstwa?
Moim zdaniem mam znacznie fajniejsze dzie-
ciƒstwo ni˝ wi´kszoÊç ludzi. W Kanadzie
dzieci sp´dzajà m!odoÊç, chodzàc po centrach
handlowych. Mnie to nigdy nie interesowa!o.
Kocham podró˝e, poznawanie nowych miejsc
i ludzi. Ani troch´ mnie nie stresuje ani nie
m´czy, ˝e du˝o je˝d˝´ po Êwiecie. Gdybym te-
go nie lubi!, da!bym sobie spokój. Rodzice
bardzo mnie wspierajà, ale gdybym któregoÊ
dnia powiedzia!, ˝e zamiast graç, wol´ budo-
waç mosty, nie robiliby problemów.

Gdy zaczynasz prac´ nad nowym 
utworem, to po prostu bierzesz nuty 
i grasz, jak ci serce podpowiada, czy
najpierw s!uchasz innych interpretacji?
Staram si´ nie s!uchaç innych pianistów. Kiedy

si´ pos!ucha, jak gra ktoÊ inny, potem trudno
stworzyç coÊ samemu. Cz!owiek zaczyna za bar-
dzo kombinowaç. Taka metoda sprawdza si´ je-
dynie w kameralistyce. Zdarza!o si´, ˝e gdy mia-
!em ma!o czasu i akurat nie by!o nut, s!ucha!em
w samolocie kilka razy nagrania tria czy kwarte-
tu i by!o mi potem !atwiej si´ go nauczyç. 
W przypadku utworów solowych po prostu bio-
r´ nuty, siadam i gram jak najlepiej. Potem kon-
sultuj´ si´ z nauczycielami, ale wi´kszoÊç pomy-
s!ów pozostaje moja.

Masz trem´?
˚adnej. W koƒcu robi´ to, co kocham. To tak
jakby ktoÊ, b´dàc pilotem, ba! si´ lataç. JeÊli 
w ogóle mog´ mówiç o tremie, to tylko w sen-
sie mobilizujàcym. Wtedy mój mózg nasta-
wia si´ na to, ˝e robi´ coÊ na powa˝nie, ˝e to
ju˝ nie jest çwiczenie w domu i nie da si´ nic
poprawiç. Wiadomo, ˝e ludzie na koncercie
nie b´dà si´ zastanawiaç, jak pianista gra! 
w domu i jak mu to wychodzi!o. Przychodzà
do filharmonii na ten jeden wieczór i oceniajà
konkretne wykonanie. Dlatego trzeba daç 
z siebie wszystko.

Nie lubisz czegoÊ w koncertach?
Kiedy wchodz´ na scen´ i s!ysz´ d!ugie oklaski,
chocia˝ jeszcze nic nie zagra!em. Nie lubi´ te˝,
gdy po koncercie schodzi si´ z estrady i od razu
wraca. Zawsze chwil´ czekam, zanim wejd´ po-
nownie i s!ucham publicznoÊci. JeÊli nadal klasz-
cze – wtedy do niej wychodz´. To samo z bisami.
Czasem koncert koƒczy si´ póêno i naprawd´
nie trzeba graç czterech bisów. Wiadomo, ˝e lu-
dzie spieszà si´ do domów albo do samochodu,
bo skoƒczy! im si´ parking. Poza tym na bis 
zawsze lubi´ zagraç coÊ spokojnego, l˝ejszego, 
a nie dawaç znowu wirtuozowski popis.

Jak wra˝enia z festiwalu? 
Kiedy znów nas odwiedzisz?
Bardzo mi si´ podoba!o. Z roku na rok impreza
staje si´ coraz lepsza. Ju˝ nale˝y do najbardziej
presti˝owych w Europie, a za kilka lat ma szans´
do!àczyç do Êcis!ej czo!ówki. JeÊli nadarzy si´
okazja, ch´tnie przyjad´ znów za rok. Chcia!-
bym wystàpiç z recitalem; zagraç Chopina, mo-
˝e Mendelssohna. Byç mo˝e b´d´ te˝ gra! 
w styczniu w ˚elazowej Woli na rozpocz´ciu
Roku Chopinowskiego.

Zatem do zobaczenia wkrótce 
i dzi´kuj´ za rozmow´.
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J. Lisiecki 
i Pinchas Zukerman

15 miesi´czny JaÊ 
przy pianinie

J. Lisiecki 
i Yo-Yo-Ma
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