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Marcin £abaziewicz

odbiera! ostatnio tytu!

Ambasadora Stalowej

Woli. Opowiedzia! nam o

swojej karierze pianisty,

a tak¿e o pocz"tkach gry

na fortepianie.

Dominik Jêdras, Mateusz

Janik: * Wyjecha! pan dawno

z Polski. Jak dziœ podoba siê

panu Stalowa Wola?

Marcin £abaziewicz, pia-

nista ze Stalowej Woli: - Przy-

najmniej raz w roku przyje¿-

d¿am do mojego miasta,

gdzie wci!¿ mieszka moja ro-

dzina. To nie jest tak, ¿e wyje-

cha"em 10 lat temu i nie mam

¿adnego kontaktu z tymi stro-

nami. Naprawdê bardzo du¿o

siê zmieni"o i ca"y czas mia-

sto siê przekszta"ca. Przede

wszystkim wiele zmieni"o siê

w Miejskim Domu Kultury, po-

niewa¿ przyje¿d¿a tutaj wielu

ar tystów, na któr ych wspa-

nia"e koncerty mo¿e uczêsz-

czaæ m"odzie¿. Wydaje mi siê,

¿e dzieje siê coraz wiêcej.

Wszystko to oceniam pozy-

tywnie.

* Gdy zaczyna! pan przy-

godê z fortepianem, wyobra-

¿a! pan sobie, ¿e w takim

tempie i tak pomyœlnie poto-

czy siê pana kariera?

- W ogóle sobie tego nie wy-

obra¿a"em, zaczynaj!c grê na

for tepianie. Wtedy po prostu

szed"em na lekcje i z nich wra-

ca"em. W tamtym czasie nie

wi!za "em z tym ¿adnej

przysz"oœci. Dopiero w wieku

16 lat zacz!"em planowaæ po-

wa¿niejsze kroki ku zawodo-

wej grze. Lata wczeœniejsze

by"y dla mnie tylko zabaw!. W

wiêkszych miastach dzieci,

które maj! ju¿ 7 lat, graj! z or-

kiestrami na ca"ym œwiecie.

W Stalowej Woli takie sytu-

ac je nie wynika "y, wiêc

mia"em bardzo spokojny tryb

dorastania do tego. Nie zda-

wa"em sobie sprawy, ¿e bêdê

zarabia" na ¿ycie, graj!c dla

ludzi.

* Otrzyma! pan presti¿o-

w" nagrodê Harolda Bauera

dla pianisty roku w Manhat-

tan School of Music, dwu-

krotnie zdoby! pan nagrody

Fundacji Koœciuszkowskiej

w Nowym Jorku. Czy czuje

siê pan artyst" spe!nionym?

- Nie. Je¿eli chodzi o karie-

rê, wci!¿ czujê siê dzieckiem,

poniewa¿ na dobr! sprawê ja

dopiero zaczynam. Nie je-

stem artyst! spe"nionym, ale

na pewno spe"niaj!cym siê.

Przede mn! jeszcze d"uga

droga, ale mam si"y i motywa-

c jê, aby jeszcze wie le

osi!gn!æ.

* Co da! panu wystêp w

Carnegie Hall, nowojorskiej

sali koncertowej, jednej z

najwa¿niejszych na œwie-

cie?

- Pr zede wszystkim ten

koncer t da" mi satysfakcjê.

Czy coœ siê zmieni"o w mojej

karierze? Mo¿e zosta"em za-

proszony na kilka wystêpów,

ale nie by" to jakiœ ogromny

moment napêdowy. Patrz!c

na polskie realia, jest tylko

kilka osób, które gra"y w Car-

negie Hall. Naprawdê bardzo

przyjemnie siê tam gra, ale to

nie by" jeszcze taki debiut, ja-

ki bêdê mia" w przysz"ym roku

w Nowym Jorku.

* Ma pan jakieœ marzenia

zawodowe?

- Pewnie, ¿e tak. Ka¿dy je

ma. Osobiœcie nie bardzo lu-

biê mówiæ o marzeniach, po-

n iewa¿ jestem doœæ

przes!dny. Marzê o tym, ¿e-

bym nigdy nie przesta" robiæ

tego, co robiê. ¯ebym nigdy

nie by" zmuszony do robienia

czegokolwiek innego.

* Którego z kompozyto-

rów lubi pan graæ najbar-

dziej?

- Na pewno Bacha, chocia¿

nie gram go tak czêsto, jak-

bym sobie tego ¿yczy". Bardzo

lubiê Chopina, czujê swego

rodzaju bliskoœæ z naszym

wielkim kompozytorem, po-

niewa¿ równie¿ urodzi"em siê

w Polsce. Jednak moim ulu-

bionym kompozytorem jest

Bach, którego ka¿dy powinien

s"uchaæ.

* Zawsze s!ucha! pan kla-

sycznych utworów?

- Oj, nie. Mia"em ró¿ne

okresy w ¿yciu. Moj! drug!

mi"oœci! jest jazz, którego

sam gr ywam. Kiedyœ

s"ucha"em te¿ hip-hopu, a do

dziœ bardzo lubiê Eminema.

By" taki czas, kiedy zas"uchi-

wa"em siê w muzyce Nirvany,

Pearl Jam czy Soundgarden.

Poza tym, bardzo lubiê twór-

czoœæ Grzegorza Turnaua,

Marka Grechuty. Obecnie

s"ucham ka¿dej muzyki, je¿eli

jest dobra i ma pewn! war -

toœæ w sobie.

* Co najbardz ie j po-

ci"ga!o pana w muzyce kla-

sycznej?

- Dla mnie muzyka klasycz-

na jest nieœmiertelna. Posia-

da nieograniczone mo¿liwo-

œci wyrazowe zarówno dla

s"uchacza, jak i wykonawcy.

W muzyce popularnej, gdzie

s! okreœlone s"owa, do tek-

stu jest napisana melodia.

Zaœ w muzyce instrumental-

nej, pomijaj!c oper y, dla

s"uchacza powstaje ogromna

gama uniesieñ, doznañ, ¿e

nie istniej! jakiekolwiek ogra-

niczenia. By"em na koncer -

tach, które wrêcz zmienia"y

moje ¿ycie, po któr ych sta-

wa"em siê zupe"nie inny. Uwa-

¿am, ¿e tylko muzyka klasycz-

na jest Ÿród"em niepowtarzal-

nych uczuæ, które rodz! siê w

cz"owieku. Nie mo¿na jej po-

równaæ z niczym innym, nawet

z poezj!, poniewa¿ ta muzyka

nie ma granic, na przyk"ad

tekstowych.

* Jak czêsto pan æwiczy?

- Teraz æwiczê jakieœ 6-8

godzin dziennie. Przewa¿nie

gram przez 2-3 godziny w

ci!gu dnia. Zdarza siê, ¿e nie

gram w ogóle. Mogê nie graæ

przez piêæ dni, ale nigdy nie

jest to d"u¿sza przerwa. Na-

wet jak nie æwiczê, to ca"y

czas mam muzykê w g"owie.

Wci!¿ uk"adaj! mi siê nowe

melodie.

* Planuje pan jakieœ kon-

certy w Polsce?

- Zagram jeszcze koncerty

w grudniu w Hiszpanii. Mam

nadziejê, ¿e w t"ym roku nada-

rzy siê okazja, aby wyst!piæ.

* Jak siê pan czuje jako

Ambasador Stalowej Woli?

- Oczywiœcie, jest to dla

mnie wyró¿nienie i zaszczyt,

poniewa¿ tym sposobem zna-

laz"em siê w zaszczytnym gro-

nie wspania"ych ar tystów.

Chocia¿ otrzymywanie takiej

nagrody za to, ¿e siê tutaj uro-

dzi"em, jest dla mnie doœæ ab-

surdalne, poniewa¿ nigdy nie

by"o takich sytuacji, ¿e nie

przyznawa"em siê do Stalo-

wej Woli.

* W jakim wieku zacz"!

pan graæ na fortepianie?

- Stuka"em w klawisze ju¿

w wieku trzech lat, jednak

zacz!"em siê uczyæ, maj!c

piêæ lat. I wtedy zaczê"a siê

moja wspania"a przygoda z

tym instrumentem, która

trwa do dziœ.

* Czy w dzisiejszych cza-

sach wci"¿ jest miejsce dla

muzyki powa¿nej?

- Myœlê, ¿e ca"y czas jest

wielka rzesza s"uchaczy mu-

zyki klasycznej. Potwierdze-

niem moich s"ów niech bê-

dzie fakt, ¿e bilety na tego-

roczny konkurs chopinowski

rozesz"y siê w mig. Mimo ¿e

zna"em ludzi, którzy byli w ju-

r y, nie mog"em dostaæ bile-

tów na fina". Na I etapie sala

by"a wype"niona studenta-

mi, ludŸmi starszymi po sa-

me brzegi. Wci!¿ du¿o ludzi

uczêszcza na koncer ty muzy-

ki klasycznej. Pocz!tkowo

obawia"em siê o frekwencjê

na moim wystêpie w Stalo-

wej Woli, jednak publicznoœæ

dopisa"a. Uwa¿am, ¿e ta mu-

zyka nigdy nie zginie, z uwagi

na to, ¿e jest ona taka praw-

dziwa, naturalna.

* Jak wygl"da!a pana edu-

kacja w Stalowej Woli?

- Pocz!tkowo chodzi"em

do Szko"y Podstawowej nu-

mer 2, jednak po przepro-

wadzce uczêszcza "em do

Szko"y numer 11. Tam uko-

ñczy"em pierwszy etap mojej

nauki. Dwa lata chodzi"em

do liceum spo"ecznego, a

potem ju¿ wyjecha "em do

Odessy, gdzie uczy"em siê w

Akademii Muzycznej u profe-

sora Anatolija Kardaszewa.

W szkole by"em tragicznym

uczniem, zw"aszcza z przed-

miotów œcis"ych. Zawsze wy-

migiwa"em siê z matematy-

ki, fizyki, usprawiedliwiaj!c

siê wystêpami, próbami chó-

ru.

* Jak ocenia pan zacho-

wanie publicznoœci na pana

koncertach?

- Oczywiœcie zawsze lubiê,

jak reakcja jest entuzjastycz-

na. Najbardziej ceniê na swo-

ich koncertach fakt, gdy kom-

pletny laik, osoba, która nie

wie, co gra"em, podchodzi do

mnie i mówi, ¿e te utwory go

naprawdê poruszy"y i ujê"y,

zrobi"y na nim ogromne wra-

¿enie. To jest dla mnie najwiê-

ksza nagroda.

* Czy muzyka klasyczna

ukszta!towa!a pana osobo-

woœæ, charakter?

- Na pewno tak. Muzyka

powa¿na wci!¿ kszta "tuje

mój charakter, co jest spo-

wodowane tym, ¿e mam z

ni! do czynienia ca"y czas,

przez wszystkie dni mojego

¿ycia.

* Gdzie spêdza! pan œwiê-

ta Bo¿ego Narodzenia?

- Niestety, poza domem.

Nie uda"o mi siê przyjechaæ

do Stalowej Woli, poniewa¿

mia"em zaplanowane koncer -

ty w Hiszpanii, w Walencji.

Oczywiœcie nie by" to czas tak

specjalny, jak ten spêdzony w

rodzinnym gronie. Zreszt! w

tym roku musia"em niestety

obyæ siê bez œwi!t.

* Ma pan jakieœ rady dla

m!odych, którzy te¿ chcieliby

graæ?

- Oczywiœcie. Pr zede

wszystkim, nigdy nie mo¿na

siê poddawaæ. Trzeba mieæ ja-

sno sprecyzowany cel, do któ-

rego bêdzie siê d!¿yæ. Nie mo-

¿na pozwoliæ wp"ywaæ komu-

kolwiek na w"asne marzenia.

Maj!c marzenia, trzeba pró-

bowaæ je real izowaæ, za

wszelk! cenê.

* Dziêkujemy za rozmowê.

Dominik JÊDRAK,

Mateusz JANIK
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Muzyka
powa¿na
wci!¿
kszta"tuje
mój
charakter
!Marcin £abaziewicz, pianista

ze Stalowej Woli, zaistnia!

na arenie miêdzynarodowej

!Marcin £abaziewicz podczas paŸdziernikowego kon-

certu w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.


