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anina Fia!kowska urodzi!a si" 7 ma- 
ja 1951 roku w Montrealu. Jej oj-
ciec, Jerzy Fia!kowski, by! polskim 

in#ynierem i o$cerem, który w 1945 wy-
emigrowa! z kraju. Matka, Bridget Todd, 
pochodzi!a ze znanej kanadyjskiej rodzi-
ny lekarzy i $nansistów. Studiowa!a w pa-
ryskiej Ecole Normale fortepian u Alfreda 
Cortota i gdyby nie wybuch wojny, mia!a-
by szans" na karier" artystyczn%. Te nie-
spe!nione marzenia sprawi!y, #e ju# kiedy 

córka mia!a cztery lata, Bridget posadzi!a 
j% pierwszy raz przy fortepianie. Na szcz"-
&cie, to spotkanie nie sta!o si" traum%,  
a ma!a Janka ch"tnie 'wiczy!a nowy re-
pertuar, cho' jeszcze przez kilka lat nie 
widzia!a siebie w roli zawodowej pianistki. 
Lekcje by!y jedynie cz"&ci% jej dzieci"cej 
rzeczywisto&ci. 

W 1960 roku rozpocz"!a nauk" w miej-
scowej Ecole Vincent-d’Indy, a trzy lata 
pó(niej debiutowa!a z orkiestr%. Wte-

dy tak#e zaj"!a si" ni% Yvonne Hubert, 
pierwsza i najwa#niejsza nauczycielka  
w #yciu. By! to równie# czas, gdy Fia!-
kowska poczu!a w sobie powo!anie.  
A wszystko przez Artura Rubinsteina. 
B"d%c z rodzicami na jego recitalu, zro-
zumia!a, #e chce by' taka jak on. Tego 
wieczoru z uczennicy sta!a si" spragnion% 
sztuki m!od% pianistk%. )wiczy!a wi"cej  
i ch"tniej. Robi!a to ju# wtedy dla siebie  
i tylko dla siebie.

Maj%c lat 17, z wyró#nieniem uko*czy-
!a studia na montrealskim uniwersytecie. 
W tym czasie wyje#d#a!a dwukrotnie do 
Pary#a na prywatne lekcje u Yvonne Lefe-
bure. W 1969 roku zwyci"#y!a w ogólno-
krajowym konkursie dla m!odych wyko-
nawców, organizowanym przez rozg!o&ni" 
radiow% CBC. Otrzymawszy stypendium, 
wyjecha!a do Nowego Jorku na studia  
w presti#owej Juilliard School u Saszy Go-
rodnickiego.

Rok pó(niej pierwszy raz zawita!a do 
Warszawy, by wzi%' udzia! w VIII Mi"-
dzynarodowym Konkursie im. Frydery-

ka Chopina. By!a pe!na nadziei i z opinii 
osób, które j% wtedy s!ysza!y, wiadomo, 
#e gra!a naprawd" dobrze. Mimo to od-
rzucono j% w pierwszym etapie. Konkurs 
okaza! si" bardzo szcz"&liwy dla amery-
ka*skiej dru#yny. Pierwsze miejsce zdo-
by! Garrick Ohlsson, IV nagrod" Eugene 
Indjic, a wyró#nienie Emanuel Ax. Dla 
Fia!kowskiej by!o to jednak marne pocie-
szenie. Wyjecha!a rozczarowana, a dzi&  
w jej biogra$ach pró#no szuka' wzmianki 
o udziale w tym wydarzeniu. W nakr"co-
nym kilka lat temu $lmie Katarzyny Jezior 
„Dlaczego konkurs” Fia!kowska t!umaczy, 
#e po konkursie jurorka Eliane Richepin 
pokaza!a jej punktacj", z której wynika!o, 
#e zachodni jurorzy punktowali j% wyso-
ko, a wschodni – przeciwnie. Pula Ame-
rykanów dopuszczanych dalej nie mog!a 
by' zbyt du#a, wi"c chc%c nie chc%c, mu-
siano j% odrzuci'. Na szcz"&cie, pora#ka  
w Warszawie nie mia!a wi"kszego wp!ywu 
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na dalsz% karier" artystki, cho' wtedy wy-
dawa!o si", #e b"dzie inaczej.

Cztery lata pó(niej pojawi!a si" szansa 
pokazania swoich umiej"tno&ci na no-
wym konkursie pianistycznym, któremu 
patronowa! Artur Rubinstein. Fia!kow-
ska polecia!a do Izraela i cho' konkursu 
nie wygra!a (zwyci"#y! wówczas Emanuel 
Ax), zyska!a co& cenniejszego – zaintere-
sowanie patrona imprezy. Rubinstein by! 
podobno do !ez wzruszony gr% m!odej ar-
tystki o polskich korzeniach, a po wszyst-
kim podszed! i zapyta!, jak uk!ada si" jej 
kariera. Speszona odpowiedzia!a, #e nie 
ma na razie #adnej kariery i to wystarczy-
!o, #eby nada' sprawom nowy bieg. 

Protektorat Rubinsteina by! argumen-
tem bardzo silnym i skutecznym. Wkrót-
ce po powrocie z Tel Awiwu Fia!kowska 
otrzyma!a propozycje koncertów z naj-
lepszymi orkiestrami w USA i Kanadzie. 
Gra!a w Chicago, Cleveland, Los Angeles, 
Filadel$i, Houston, Pittsburgu, Montre-
alu, Toronto, Ottawie, Calgary i Vanco-
uver. Potem przyszed! czas na tournee po 
innych kontynentach. W Europie odby!y 
si" jej debiuty z towarzyszeniem London 
Philharmonic, Concertgebouw Orchestra, 
BBC Symphony i nasz% orkiestr% Filhar-
monii Narodowej. Artystka odwiedzi!a 
tak#e ponownie Izrael; polecia!a do Japo-

nii i Hongkongu. Wsz"dzie jej koncerty 
spotyka!y si" z aplauzem publiczno&ci  
i krytyków. Zyska!a miano wybitnej spe-
cjalistki nie tylko od Chopina, ale w ogó-
le od wielkiej pianistyki romantycznej.  
W 1990 roku by!a pierwsz% na &wiecie 
wykonawczyni% odnalezionego po latach  
III koncertu fortepianowego Liszta. Rok 
pó(niej wzi"!a udzia! w &wiatowej premie-
rze koncertu fortepianowego Libby Lar-
sen, a w lutym 1992 roku razem z Colora-
do Symphony po raz pierwszy w Ameryce 
Pó!nocnej wykona!a koncert Andrzeja 
Panufnika. Wtedy te# powsta! $lm do-
kumentalny „+wiat Janiny Fia!kowskiej”, 
który znakomicie przyj"to w rodzinnej 
Kanadzie, a który potem otrzyma! nagro-
d" jury na mi"dzynarodowym festiwalu 
$lmowym w San Francisco. 

Kariera Fia!kowskiej nabra!a tempa  
i wydawa!o si", #e nic jej nie zagra#a.  
W repertuarze mia!a 59 koncertów for-
tepianowych. Na ka#dy sezon przygoto-
wywa!a kilka ró#nych programów solo-
wych, a tak#e grywa!a ze &piewakami oraz  
w sk!adach kameralnych. W roku 2000 
tylko w ci%gu dwóch miesi"cy wyst%pi!a  
z 18 ró#nymi koncertami.

Pod koniec 2001, tu# przed kolejn% 
europejsk% tras%, pianistka postanowi!a 
zrobi' sobie krótki urlop. Którego& dnia  

w drodze do hotelowego basenu zauwa#y-
!a w lustrze, #e jej lewa r"ka jako& dziwnie 
spuch!a. Kilka dni pó(niej w szpitalu zro-
biono biopsj". Diagnoza nie pozostawia!a 
z!udze* – wyj%tkowo z!o&liwy nowotwór. 
Nied!ugo potem odby!a si" operacja,  
w czasie której pianistce wyci"to dwuna-
stocentymetrowy guz razem ze sporym 
fragmentem mi"&nia naramiennego oraz 
tricepsu i bicepsu. Naruszone te# zosta!y 
istotne nerwy, cho' na szcz"&cie uda!o si" 
omin%' wi%zki odpowiadaj%ce za rucho-
mo&' palców. Rozpocz"!a si" trwaj%ca pó! 
roku rekonwalescencja, wymagaj%ca co-
dziennych, #mudnych i bolesnych 'wicze* 
oraz nieko*cz%cych si" sesji $zykoterapii. 
Nawet wtedy Fia!kowska nie zrezygnowa-
!a z opanowywania nowego repertuaru. 
Przepisa!a na praw% r"k" kilka koncertów 
Ravela i Proko$ewa napisanych na lew%  
i wyst%pi!a z nimi publicznie, wzbudzaj%c 
podziw i owacje. Po pó! roku mog!a si" 
odby' druga, nietypowa i rzadko wyko-
nywana operacja. W jej trakcie pobrano  
z pleców pianistki fragment mi"&nia, który 
w praktyce u#ywany jest tylko przez gim-
nastyków 'wicz%cych na kó!kach. Prze-
szczepiono go w miejsce wyci"tych mi"-
&ni ramienia. Niewielki i niewy'wiczony 
mi"sie* trzeba by!o wszystkiego nauczy'  
i sprawi', by podj%! prac" za trzy nieistnie-
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j%ce. To wymaga!o kolejnych setek godzin 
przy fortepianie i uczenia si" na nowo 
praktycznie ka#dego utworu z dawnego 
repertuaru. Cho' palce wci%# pami"ta!y, 
rami" musia!o przyswoi' w!asn% pami"' 
motoryczn%. 

Dzi& Fia!kowska wspomina to prze#ycie 
jako szans" na odnalezienie nowych jako-
&ci w czym&, co wcze&niej zna!a i grywa!a 
wielokrotnie. Konieczno&' 'wiczenia le-
wej r"ki sprawi!a, #e nagle w jej partiach 
odnalaz!a to, czego wcze&niej cz"sto nie 
zauwa#a!a. Odkry!a te# zupe!nie nowe 
utwory i kompozytorów, których niegdy& 
pomija!a. Na ich czele stoi Schubert. Za-
cz"!a gra' jego impromptus op. 142 nie-
d!ugo przed pierwsz% operacj%, w obliczu 
zagro#enia, #e ju# nigdy nie usi%dzie przy 
fortepianie. Pó!tora roku pó(niej, gdy 
znów mog!a gra' dwiema r"kami, wró-
ci!a do tej niezwyk!ej muzyki uznaj%c, #e  
w ko*cu do niej doros!a. Dzi& mówi: 
„Schubert to nie tylko muzyka, to stan umy-
s!u. Stan, w którym obecnie jestem. Jego 
muzyka to podró", która jednak wcale nie 
musi zmierza# w jakim$ okre$lonym celu. 
Sama tak% podró" odby!am i dzi$ czuj& si& 
gotowa na Schuberta jak nigdy przedtem”. 

,yciowe cele Janiny Fia!kowskiej po 
chorobie bardzo si" zmieni!y. Podobnie 
jak wielu ludzi, którzy zwyci"#yli raka, 
tak#e ona zacz"!a czerpa' rado&' z in-
nych rzeczy ni# wcze&niej i cieszy' si" 
ka#dym dniem. Dzi& gra jedynie muzy-
k", któr% naprawd" lubi i wyst"puje tylko 
w miejscach, które sama chce odwiedzi'. 
Wa#nym elementem jej repertuaru wci%# 
jednak jest Chopin. Jego utwory umiesz-
cza w programie niemal ka#dego recitalu. 
„Moim zadaniem jest o"ywianie tej mu-

zyki ka"dego wieczoru. Chopin wcale nie 
potrzebuje mojej pomocy, musz& po prostu 
zagra# w!a$ciwie wszystkie nuty.”

Dyskogra$a Janiny Fia!kowskiej obej-
muje Chopinowskie etiudy op. 10 i op. 25, 
sonaty h-moll i b-moll oraz impromptus  
i ostatnio wydane oba koncerty fortepia-
nowe. Artystka zarejestrowa!a tak#e swoj% 
interpretacj" „12 etiud transcendental-
nych” Liszta. W dorobku ma te# p!yty  
z utworami Szymanowskiego, Paderew-
skiego i Moszkowskiego. W roku 2010 
ukaza!o si" nagranie premierowego kon-
certu Johna Burge’a, inspirowanego muzy-
k% Chopina. 

Obok wspó!czesnych fortepianów pianist-
ka ch"tnie grywa równie# na zabytkowym 

pleyelu z roku 1848, wyst"puj%c z towarzy-
szeniem zespo!u Tafelmusik. W ubieg!ym 
roku Fia!kowska z powodzeniem wróci!a do 
trudnego Lisztowskiego repertuaru, od razu 
zyskuj%c miano „virtuosa assoluta” w oczach 
krytyka „Munich Merkur” oraz najwy#-
sze noty „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
za swój recital lisztowki zarejestrowany na 
p!ycie. W marcu tego roku Janina Fia!kow-
ska zosta!a przez Gubernatora Generalnego 
uhonorowana najwy#szym kanadyjskim 
odznaczeniem za ca!okszta!t zas!ug w dzie-
dzinie sztuki – Performing Arts Award for 
Lifetime Artistic Achievement in Classical 
Music. W ubieg!ym roku odwiedzi!a War-
szaw", daj%c koncert na festiwalu Chopin  
i Jego Europa. ■
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