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Przybyszka  
z internetu
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Mimo zmian technologicznych  
NODV\F]QL�SLDQLĂFL�U]DGNR�SURPXMÈ�

VLÚ�Z�LQWHUQHFLH��-DN�VWDïD�VLÚ� 
SDQL�JZLD]GÈ�VLHFL"

Tajemnica tkwi chyba w tym, !e nigdy 
nie stara"am si# by$ gwiazd%. Wielu pró-
buje i im nie wychodzi. Dla mnie poja-
wienie si# na YouTubie by"o w pewnym 
sensie ostatni% desk% ratunku. Nie mia-
"am !adnych zaplanowanych koncertów  
i nikt ze &wiata profesjonalnych muzyków 
si# mn% nie interesowa". To by" powa!ny 
kryzys. Chcia"am gra$ dla ludzi, ale nikt 
nie chcia" mi tego umo!liwi$. Dzisiejszy 
&wiat nie sprzyja robieniu kariery. Jest 
wielu dobrych pianistów, którzy graj% 
tylko dla siebie i rodziny.

Ja chcia"am czego& wi#cej. W 2007 
wrzuci"am do serwisu kilka 'lmików 
zrealizowanych amatorsko w domu. Nie 
liczy"am na wielki odzew; po prostu 
chcia"am si# nimi podzieli$. I nagle za-
cz#"am dostawa$ maile od osób, które to 
zobaczy"y i im si# spodoba"o. Przes"ali 
znajomym, a tamci kolejnym znajomym. 
Z dziesi%tek odwiedzin zrobi"y si# setki,  
a potem tysi%ce. Tak dzia"a &wiat serwi-
sów spo"eczno&ciowych. Kiedy& kto& mu-
sia" cz"owiekowi nada$ kierunek, napisa$ 
w gazecie: „oto drugi Horowitz, id( i po-
s"uchaj”. Dzi& to dzia"a inaczej.

0öZL�SDQL�VNURPQLH��DOH�MHGQDN�

PXVLDïR�E\Ê�FRĂ�QLH]Z\NïHJR� 
Z�W\P�DPDWRUVNLP�QDJUDQLX�

Na YouTubie naj"atwiej znale($ forte-
pianowe aran!acje hitów. Umieszczaj%c 
co& takiego, "atwo mo!na zyska$ kilka 
tysi#cy odwiedzin. Mnie jednak nie za-
le!a"o, by dostarcza$ ludziom "atwej roz-
rywki. Jako pierwsz% umie&ci"am moj% 
ulubion% etiud#-obraz Rachmaninowa. 
Utwór ten wiele osób okre&li"o pó(niej 
jako „niepokoj%cy i denerwuj%cy” i to by" 
dla mnie komplement. Nie cierpi# "atwiej 
i przyjemnej muzyczki, któr% puszczaj%  
w windach i centrach handlowych. Mu-

zyka ma porusza$ i koncentrowa$ na so-
bie uwag# odbiorcy. Swoj% gr% wol# ludzi 
niepokoi$ ni! rozleniwia$ i usypia$.
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SXEOLF]QRĂFLÈ"

Mówi pan o tych, którzy czaruj% forte-
pianow% pirotechnik%. Faktycznie jest ich 
troch#. Chwal% si#, !e jaki& utwór graj% 
najszybciej na &wiecie i tymi swoimi pi-
ruetami robi% klasyce wi#cej krzywdy 
ni! po!ytku. W niej przecie! nie chodzi  
o techniczne popisy, ale o ekspresj#  
i emocje, o jej prze!ywanie. Dlatego ni-
gdy nie chcia"am by$ tylko pianistk%  
z internetu. Bardzo mi zale!a"o, by wyj&$ 
z monitora do ludzi i tak si# sta"o w Royal 
Albert Hall. Wszyscy mogli przyj&$, zo-
baczy$, co ta Lisitsa potra' i czy to, co 
by"o na YouTubie, sprawdzi si# na !ywo.

5]XFLïD�VLÚ�SDQL�QD�JïÚERNÈ�ZRGÚ��

5R\DO�$OEHUW�+DOO�WR�SUDNW\F]QLH� 
VWDGLRQ�L�ZQÚWU]H�PDïR�SU]\MD]QH�

QDZHW�GOD�ZVSöïF]HVQHJR� 
IRUWHSLDQX�NRQFHUWRZHJR�

Faktycznie, wygl%da jak stadion i nie 
projektowano go z my&l% o recitalach for-
tepianowych, tylko organowych. Ale wie-
le osób, z którymi rozmawia"am przed 
koncertem, mnie uspokaja"o i wspomi-

na"o, !e najpi#kniejszym wieczorem, jaki 
stamt%d pami#taj%, by" recital Marii Joao-
Pires, która z chor% r#k% gra"a niezwykle 
cicho nokturny Chopina. I nikomu to 
nie przeszkadza"o. Publiczno&$ siedzia"a  
w absolutnym skupieniu i ciszy, cho$ nie 
by"o fajerwerków, efektów &wietlnych ani 
pot#!nego brzmienia. By"a tylko drobna 
kobieta przy fortepianie i oni. Magiczny 
moment.

7\OH�ĝH�Z�WDNLP�PLHMVFX�PX]\ND� 
NODV\F]QD�FK\ED�PXVL�E\Ê� 
SRVWU]HJDQD�MDN�UR]U\ZND"

Bardzo bym chcia"a, aby klasyki nie 
postrzegano jako rozrywki. Ona mo!e na 
tym wy"%cznie straci$. Muzycy klasyczni 
nie mog% rywalizowa$ z dzisiejszym prze-
mys"em rozrywkowym. Stawianie nas  
w jednym rz#dzie z kinem, muzyk% roc-
kow%, cyrkiem czy gwiazdami pop spra-
wi, !e ludzie !%dni podobnych wra!e) 
mog% si# rozczarowa$. 

Czytaj%c ameryka)skie gazety, by"am  
w szoku, !e informacje o koncertach dru-
kuje si# tam w dziale „Rozrywka”. Ju! le-
piej by zrobili, umieszczaj%c je w dziale 
„Religia”. Tam przynajmniej s% terminy 
nabo!e)stw. Do&wiadczanie tej sztuki 
jest bli!sze duchowym prze!yciom w ko-
&ciele ni! na stadionie. Tak my&l#.

&]\�MHVW�SXEOLF]QRĂÊ�QD�NWöUHM� 
]DOHĝ\�SDQL�QDMEDUG]LHM"

Na ka!dej i !adnej jednocze&nie. Nigdy 
si# nie stara"am, !eby publiczno&$ mnie 
lubi"a i docenia"a. Z tego samego powo-
du nie startowa"am w !adnym konkursie. 
Tam chodzi g"ównie o to, by si# przypo-
doba$ jak najwi#kszej liczbie s#dziów  
i nikogo nie urazi$. W ten sposób stop-
niowo ucisza si# swój w"asny g"os i staje 
si# bezosobowym produktem czyjego& 
gustu. Nawet je&li ten gust jest zbioro-
wy, to nie usprawiedliwia wyzbycia si# 
w"asnej osobowo&ci. To my, arty&ci, po-
winni&my kszta"towa$ gust publiczno&ci,  
a nie odwrotnie.

3R�SRGSLVDQLX�NRQWUDNWX�]�'HFFÈ��

VWDïD�VLÚ�SDQL�MHGQDN�WU\ELNLHP� 
V\VWHPX��&]\�WR�QLH�]GUDGD�LGHDïöZ"

Trudno powiedzie$, kto podj%" wi#k-
sze ryzyko – ja czy Decca. Proponuj%c 
mi kontrakt, ludzie z wytwórni kupowali 
troch# kota w worku, bo nigdy nie s"ysze-
li mnie na !ywo. Wszystko, co wiedzieli, 
pochodzi"o z YouTube’a. Us"yszeli mnie 
dopiero w Royal Albert Hall, gdzie wy-
st%pi"am ci%gle jako niezale!na artystka, 
bo to przedstawiciel tego obiektu zwróci" 
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si# do mnie przez internet. Chcia" spraw-
dzi$, na ile odwiedzalno&$ w sieci prze-
"o!y si# na sprzeda! biletów na koncert. 
Wyst#p transmitowano w sieci na !ywo. 
To mog"a by$ kompletna klapa, kompro-
mitacja stulecia, mog"am wyj&$ na idiot-
k# i prysn%$ jak ba)ka mydlana. A jed-
nak postanowili zaryzykowa$ uznaj%c, !e  
45 milionów ludzi nie mo!e si# myli$. 
Skoro p"yta si# ukaza"a, nie by"o chyba 
tak (le.

:LÚNV]RĂÊ�]QDQ\FK�SLDQLVWöZ� 
JUD�G]LĂ�QD�VWHLQZD\DFK�� 
3DQL�MHGQDN�Z\EUDïD�IRUWHSLDQ� 
%RHVHQGRUIHUD�

Nie mam nic przeciwko steinwayom, 
mo!e poza tym, !e granie na nich nale-
!y dzi& niemal do obowi%zku pianisty. 
Zawsze sta"am obok wszelkich uk"adów 
personalnych i zawodowych i chc#, by 
tak pozosta"o. Boesendorfer jest dla mnie 
zwyczajnie lepszy ni! steinway. Pasuje do 
mojej techniki gry. Te! ma bardzo specy-
'czne, indywidualne brzmienie. Wszyscy 
wielcy piani&ci z przesz"o&ci mieli swój 
d(wi#k. S"uchaj%c kilku akordów gra-
nych przez Rachmaninowa czy Rubinste-
ina, od razu si# wiedzia"o, kto siedzi przy 
instrumencie. Dzi& wszyscy graj% w tym 
samym tempie, te same utwory i na tych 
samych fortepianach. Chc%c si# cho$ tro-
ch# odró!ni$, wybra"am inny instrument. 
Boesendorfer ró!ni si# od steinwaya 
ju! na poziomie technologii produkcji. 
Amerykanie u!ywaj% sklejki, natomiast 
Austriacy wyginaj% ramy z jednolitych 
kawa"ków drewna. Gdy dotknie si# ramy 
instrumentu w czasie grania, ona wibru-
je. Sklejka nie wibruje wcale.

-DNLH�VÈ�UöĝQLFH�Z�EU]PLHQLX� 
VWHLQZD\öZ�L�ERHVHQGRUIHUöZ"

Dzi& licz% si# w zasadzie trzy marki – 
Steinway, Boesendorfer i Yamaha. Pozo-
sta"e jak Fazioli czy Kawai to fortepiany 
rzadko spotykane w salach koncerto-
wych. Je&li ustawi$ te trzy najpopularniej-
sze instrumenty obok siebie, oka!e si#, !e 
d(wi#k steinwaya jest najbardziej wywa-
!ony – ani jasny, ani ciemny, ani g"#bo-
ki, ani p"ytki. Uniwersalno&$ to cecha 
zasadnicza tej marki. Yamaha wyró!nia 
si# d(wi#kiem, który mo!na okre&li$ jako 
weso"y, b"yszcz%cy w górnych rejestrach, 
z mocno podkre&lonymi wysokimi cz#-
stotliwo&ciami. Boesendorfer brzmi na-
tomiast znacznie ciemniej od obu konku-
rentów. *atwiej mo!na na nim separowa$ 
g"os basowy od sopranu i wszystko jest 
bardziej mi#kkie, pastelowe.

1D�VZRMHM�Sï\FLH�JUD�SDQL� 
%HHWKRYHQD�]DUD]�RERN�/LV]WD��

5DFKPDQLQRZD��&KRSLQD� 
L�6NULDELQD�

Na pierwszy rzut oka po"%czenie mo!e 
si# wydawa$ nietypowe, ale je&li dodam, 
!e na koncercie gra"am te! Mozarta  
i Schuberta, obecno&$ Beethovena nie b#-
dzie a! tak dziwna. Niestety, na p"ycie nie 
uda"o si# zmie&ci$ ca"ego 2,5-godzinnego 
recitalu. Niemniej, uk"adaj%c programy 
koncertów, nie zwracam zbytnio uwagi 
na historyczn% chronologi# dzie". Cz#sto 
zaczynam preludiami Rachmaninowa, 
by potem zagra$ „Appasionat#”. Chodzi 
g"ównie o emocje, a nie o daty czy zgod-
no&$ tonacji. Jest jeszcze co&. Gdy wcho-
dz# na scen#, ludzie widz% blondynk# 
siadaj%c% przy fortepianie i my&l% – „Phi, 
co ta panienka mo!e umie$”? Kilkoma 
preludiami Rachmaninowa bardzo sku-
tecznie rozwiewam krytyczne my&li  
i buduj# sobie szacunek potrzebny, 
by z wi#ksz% pokor% i otwarto&ci% 
zechcieli pos"ucha$, co mam do 
powiedzenia w wi#kszych for-
mach, jak sonata Beethovena. 
To taki kube" zimnej wody.

:�SDQL�UHSHUWXDU]H�ZVSöïLVWQLHMÈ�

GZD�HOHPHQW\�ļ�ZLUWXR]HULD� 
L�NUHRZDQLH�HPRFML��-DN�SDQL�V]XND�

UöZQRZDJL�PLÚG]\�QLPL"

Nie szukam. Zale!y mi wy"%cznie na 
emocjach. Technika to dla mnie sprawa 
'zjologiczna. Nie u!ywam jej, by zaim-
ponowa$ publiczno&ci. Tak, trzeba mie$ 
technik#, by gra$, ale dla muzyka jest to 
tak podstawowa kwestia jak to, !e od-
dycha, !e bije mu serce czy !e si# poci. 
Temu, kto ma dobr% technik#, jest "atwiej, 
ale to nie znaczy, !e kto& ma"o sprawny 
nie mo!e gra$ wcale. W ko)cu wszyscy 
mo!emy chodzi$ i biega$, cho$ nie ka!dy 
równie szybko. Wszystko i tak wyp"ywa 
z muzyki, dlatego nigdy nie $wicz# gam, 
pasa!y czy etiud. Dostosowuj# natomiast 
technik# do ka!dego granego utworu. 
Inaczej b#d# gra$ Beethovena i Mozarta, 
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nawet je&li utwory powsta"y w tym sa-
mym roku. Podobnie z Chopinem i Lisz-
tem albo Rachmaninowem i Skriabinem. 
Ka!dy wymaga indywidualnego podej-
&cia, tak!e w kwestii techniki gry.

:�:DUV]DZLH�]DJUD�SDQL�&KRSLQD� 
QD�FKRSLQRZVNLP�IHVWLZDOX� 
L�GOD�OXG]L��NWöU]\�]QDMÈ�NDĝGÈ� 
MHJR�QXWÚ��1LH�ERL�VLÚ�SDQL� 
FKRÊ�WURFKÚ"

Pami#ta pan, co powiedzia"am o moim  
stosunku do publiczno&ci? Nie pró-
buj# si# jej przypodoba$ i jutro te! tak 
nie b#dzie. Ludzie s% lud(mi i nie ma 
znaczenia, czy gra si# w Polsce czy No-
wej Zelandii. Muzyka jest uniwersalna. 
Rodzina mojej mamy pochodzi z Pol-
ski. Przyby"a wiele lat temu z Pomorza  
i mo!e te kilka kropel polskiej krwi da 
mi jak%& duchow% "%czno&$ z publiczno-
&ci%. Przekonamy si#.

&]\�LQWHUQHW�EÚG]LH�Z�SU]\V]ïRĂFL�

GREUÈ�GURJÈ�SURPRFML�GOD� 
NODV\F]Q\FK�DUW\VWöZ"� 
$�PRĝH�WR�Z�RJöOH�SU]\V]ïRĂÊ� 
U\QNX�PX]\NL�NODV\F]QHM"

To nie przysz"o&$, a tera(niejszo&$.  
Z wielu miejsc s"ycha$ narzekania, !e  
publiczno&$ s"uchaj%ca klasyki si# sta-

rzeje, !e m"odzie! woli gwiazdki pop ni! 
Mozarta i Chopina. Ale prosz# sobie wy-
obrazi$, !e po ostatnim koncercie Cho-
pina w Edynburgu pisa" on w li&cie, !e 
cho$ sukces by" ogromny, to po"owa sali 
pozosta"a pusta. Reszt# miejsc zaj#li sami 
staruszkowie, bo m"odzie! wola"a po-
lowanie od koncertów. Min#"o wiele lat  
i nic si# nie zmieni"o. Dzi& m"odzie! cho-
dzi po ulicach ze s"uchawkami na uszach 
i niszczy sobie s"uch sieczk% bez warto&ci. 
Ale i na nich przyjdzie czas, !e dojrzej% 
do klasyki. To troch# jak z piciem alko-
holu. Gdy cz"owiek ma ma"o lat, zadowa-
la si# piwem i wódk%. Wino kojarzy mu 
si# tylko z noworocznym szampanem. 
Po latach dojrzewa, by nie tylko spróbo-
wa$, ale i doceni$ dobre wino, a do niego 
muzyka klasyczna pasuje o wiele lepiej 
ni! hip-hop czy trash metal. Internet 
sprawia, !e nawet nie maj%c pieni#dzy 
na p"yt#, nadal mo!na poznawa$ muzy-
k# ka!dego gatunku, rodzaju i z ka!de-
go czasu. Dlatego ani troch# si# nie boj#  
o przysz"o&$ klasyki. Dla niej internet to 
szansa, nie zagro!enie.

']LÚNXMÚ�]D�UR]PRZÚ�


