NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

ER
KURI
P

P O L I S H
NUMER 834 (1184)

W E E K L Y
ROK ZA£O¯ENIA 1987

L

U

S

M A G A Z I N E
TYGODNIK

28 SIERPNIA 2010

Eryk Promieñski

Pokonaæ Platformê
Zaraz po przegranych wyborach Jaros³aw Kaczyñski
zrzuci³ wszystkie maski i zacz¹³ graæ tzw. kart¹
smoleñsk¹. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e strategia ta
zapewni mu i jego partii sukces, tymczasem tak nie jest.

¼ Najw¿niejszy dŸwiêk i kolor - str. 1 i 6
¼ Festiwale na Long Island i w Amerykañskiej Czêstochowie - str. 10
¼ O walce bokserskiej Tomka Adamka - str. 16
¼Szwedzki s³owik w metropolii - str 15
Adam Sawicki

Czy¿by Meczet 9/11?
Plan zbudowania islamskiego oœrodka kultury w pobli¿u miejsca zamachu na
World Trade Center budzi coraz wiêksze protesty. Chocia¿ projekt popiera
burmistrz Nowego Jorku Mike Bloomberg, to prezydent Obama najpierw
popar³ a nastêpnego dnia wycofa³ siê twierdz¹c, ¿e chodzi³o mu o wolnoœæ
religijn¹, ale nie o konkretny obiekt. ¼7

Œledztwo w sprawie tragicznej katastrofy, jak by³o tak jest
prowadzone opieszale i wci¹¿ nie ma odpowiedzi na najistotniejsze
pytania. PiS-owska komisja powo³ana w tej sprawie robi, co mo¿e, by
wykazaæ, ¿e katastrofa, jeœli nawet nie by³a wynikiem ukartowanego
spisku, to i tak jest win¹ rz¹du. Mimo to notowania Kaczyñskiego
spadaj¹, co automatycznie przek³ada siê na spadek notowañ PiS.
Wszystkie trzy g³ówne sonda¿e opinii spo³ecznej, wykazuj¹ wci¹¿
wysok¹ pozycjê Platformy Obywatelskiej i coraz ni¿sz¹ pozycjê PiS.
Mo¿na w³aœciwie powiedzieæ, ¿e partia ta wróci³a do „stanu
posiadania” sprzed wyborów prezydenckich i oscyluje wokó³ 25 – 30
procent poparcia. W ostatecznych rozrachunku nie jest to ma³o, ale za
ma³o, by w obecnej konstelacji politycznej wygraæ wybory
parlamentarne i samodzielnie rz¹dziæ. Nic zatem dziwnego, ¿e
niektórzy zwolennicy PiS zaczêli biæ na alarm. Pierwsze ostrze¿enie
pad³o ze strony profesor Jadwigi Staniszkis, która ju¿ kilka dni po
wyborach, powiedzia³a wprost, ¿e jeœli Kaczyñski bêdzie graæ kart¹
smoleñsk¹ to przegra. Tu warto przypomnieæ, ¿e by³o to
zaniepokojenie zg³oszone publicznie przez osobê gor¹co zaanga¿owan¹
w kampaniê wyborcz¹ szefa PiS. Nastêpne s³owa przestrogi pojawi³y
siê w komentarzach czo³owych publicystów „Rzeczpospolitej”, tak¿e
dotychczas popieraj¹cych Kaczyñskiego, którzy z dezaprobat¹ odnieœli
siê, nie tylko do grania ow¹ kart¹ smoleñsk¹, ¼7

Najwa¿niej szy dzwiêk i kolor
Martin Labazevitch urodzi³ siê w Stalowej Woli. Tam otrzyma³ podstawowe wykszta³cenie muzyczne. Przygodê z muzyk¹ kontynuowa³ w w Akademii Muzycznej w Odessie u
profesora Anatolija Kardaszewa. Uwieñczeniem jego muzycznego wyksza³cenia by³o
ukoñczenie Manhattan School of Music w Nowym Yorku. Dzisiaj Martin Labazevitch jest
znany na scenach Europy, Izraela, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Studiowa³ u
œwiatowej s³awy pinistów i pedagogów Anatoly Kardashova, Niny Svatlanov and Horacio
Gutierreza. Wspó³pracowa³ i wystêpowa³ miedzy innymi z Philippe Entremont, Stephen
Hough, Dmitri Bashkirov, Bella Davidovich, Ruth Laredo, JeffreySwann i Earl Wild.
- Jest Pan pianist¹...
- Jestem przede wszystkim muzykiem. Ca³e moje ¿ycie obraca sie
wokó³ muzyki.
-Wobec tego jak zaczê³a siê
Pañska przygoda z muzyk¹?
- W naszym domu muzyka by³a
wa¿nym elementem ¿ycia. Moja
mama, która sama gra³a na fortepianie, odkry³a ¿e mam talent. Obserwuj¹c razem z babcia jak od najm³odszych lat próbujê samodzielnie wygrywaæ proste melodie na
domowym pianinie, zapisa³a mnie
do szko³y muzycznej. Mia³em wtedy piêæ lat.
-Pañski stosunek do muzyki
musia³ siê zmieniaæ. Czym dla
Pana jest muzyka dzisiaj?
-Jest dla mnie ca³ym ¿yciem,

powo³aniem, spe³nieniem. Jest
moj¹ mi³oœci¹ od dzieciñstwa.
Choæ przyznajê,jak to bywa z
mi³oœci¹, mamy lepsze i gorsze
dni.
- Du¿o Pan koncertuje.
Otrzymuje Pan entuzjastyczne
recenzje w licz¹cych sie na œwiecie czasopismach. Jak to jest, ¿e
pomimo to jest Pan taki normalny i skromny. Kariera nie przewróci³a Panu w g³owie?
- Dziêkujê, ¿e tak mnie Pani
ocenia. Myœlê ¿e du¿o we mnie
pokory, bo zdajê sobie sprawê, ¿e
jeszcze du¿o przede mn¹. Jeszcze
wiele siê w ¿yciu muszê nauczyæ.
Sukcesy, które dotychczas odnios³em nauczy³y mnie cierpliwoœci.
Artysta nigdy nie koñczy siê
kszta³ciæ.

- Du¿o Pan podró¿uje, jakie
sale koncertowe wspomina Pan
najmilej?
- Najmilej wspominam wystêp z
Paderewski Trio w Carnegie Hall
w Nowym Jorku oraz koncerty w
Hiszpanii, gdzie, mogê powiedzieæ,
znalaz³em swoj¹ w³asn¹ publicznoœæ. Oczywiœcie zawsze specjalne
s¹ dla mnie koncerty w Polsce,
chocia¿ nie by³o ich tak du¿o jakbym sobie tego ¿yczy³. Nie gra³em
w Polsce od 16 lat, ale w najbli¿szych miesi¹cach bêdê mia³ okazjê
zaprezentowaæ siê polskiej publicznoœci.
- Jak publicznoœæ reaguje na
Pañskie koncerty?
- Ró¿nie, w zale¿noœci oczywiscie od mojego wystepu i od kraju
w którym wystêpujê.
¼6
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Najwa¿niejszy dzwiêk i kolor
¼1Bardzo emocjonalnie reaguje publicznoœæ hiszpañska, amerykañska, polska. Reakcje Japoñczyków, którzy jak powszechnie wiadomo, kochaj¹
muzykê, s¹ bardziej powœci¹gliwe, ale to nie znaczy ¿e im siê nie podoba. Pocz¹tkowo by³em nawet
zaniepokojony tym jak mi siê wydawa³o ch³odnym
przyjêciem, ale po wys³uchaniu koncertów innych
pianistów zrozumia³em, ¿e w taki a nie inny sposób
Japoñczycy okazuj¹ sw¹ aprobatê.
- Pana przygoda z fortepianem nabra³a
tempa i kolorów. Na pocz¹tku Stalowa Wola,
póŸniej Odessa, Nowy Jork i œwiatowe koncerty. Co dalej?
- Chyba Bóg tylko wie, co dalej. Wszystko to
co osi¹gn¹³em do tej pory zawdziêczam nie tylko
ciê¿kiej pracy ale tak¿e ³utowi szczêœcia czy
zwyk³emu przypadkowi. W odpowiednim czasie
spotyka³em ludzi, którzy dostrzegali mój muzyczny
potencja³ i mieli ogromny w³yw na moj¹ karierê.
Jak potoczy sie ona dalej - zobaczymy.
- Kogo wyró¿nia Pan wœród pianistów. Na
kim chcia³by siê Pan wzorowaæ?
- Przez ca³e ¿ycie mia³em takich ludzi na których siê wzorowa³em i których muzyka by³a dla
mnie inspiracj¹. Moimi najwiêkszymi idolami pianistycznymi od najm³odszych lat byli i s¹ Vladimir
Horowitz oraz Artur Rubinstein, ale mo¿na byloby
do nich dodaæ du¿¹ grupê pianistów, którzy zainspirowali mnie w ten czy inny sposób, zaczynaj¹c od
Rachmaninova i Godowskiego a koñcz¹c na Kissinie czy Volodosie. W chwili obecnej do tej grupy
do³¹czy³a Bella Davidovich i Horacio Gutierrez. S¹
oni moimi mentorami i pomagaj¹ mi przygotowywaæ siê do koncertów. Praca z nimi jest niezwyk³ym doœwiadczeniem.
- A który kompozytor jest Panu najbli¿szy?
- Z przyjemnoœci¹ wykonujê utwory wszystkich
wielkich kompozytorów. Muzyka Chopina jest mi
bardzo bliska, ale jednak najbardziej ceniê muzykê
Bacha, chocia¿ ¿a³ujê, ¿e nie gram jej tak czêsto jak
bym sobie tego ¿yczy³.
- Czy ogranicza siê Pan tylko do muzyki klasycznej?
- Nie. Moj¹ drug¹ wielk¹ mi³oœci¹ jest jazz. W
wieku m³odzieñczym bardzo czêsto gra³em muzykê jazzow¹. Wprawdzie obecnie wykonujê tylko
muzykê klasyczn¹, ale kto wie, mo¿e jeszcze kiedyœ wrócê do koncertów muzyki jazzowej.
- Jakie utwory obecnie gra Pan najchêtniej?
- Najbli¿sza memu sercu jest muzyka romantyczna
i muzyka XX wieku. Muszê dodaæ, ¿e dla mnie zawsze najwa¿niejszy jest dŸwiêk i kolor. W dŸwiêkach mog¹ siê kryæ rozmaite barwy i nastroje. Dlatego do swojego repertuaru koncertowego zawsze

wybieram utwory które maj¹ ciekaw¹ melodykê i
bogat¹ kolorystykê. Ze wczesnych kompozytorów
XX wieku ogromnie sobie ceniê Scriabina, Ravela
i Szymanowskiego – mówiê tutaj przede wszystkim o muzyce fortepianowej. Je¿eli chodzi o muzykê wspó³czesn¹ to w ostatnim czasie intryguj¹ mnie
tacy kompozytorzy jak Ligeti, Liebermann czy
wspania³y muzyk urodzony w Polsce – Jan Radzyñski.
- Czy chodzi Pan na koncerty i s³ucha innych
wykonawców?
- Przez ostatnie dziesiêæ lat uda³o mi siê us³yszeæ prawie wszystkich najciekawszych wykonawców. Nie ograniczam siê zreszt¹ tylko do muzyki
fortepianowej. Obecnie czêœciej chodzê na koncerty
symfoniczne i opery. Nowy Jork daje tak wiele
mo¿liwoœci obcowania z muzyk¹ jak chyba ¿adne
inne miasto na œwiecie. Codziennie odbywa siê tu
tyle koncertów, ¿e ka¿dy mo¿e coœ tu dla siebie
znaleŸæ. Wiêkszoœæ moich znajomych to koncertuj¹cy muzycy. Chodzê tak¿e na ich wystêpy. Koncerty s¹ czêœci¹ mojego ¿ycia w Nowym Jorku.
- A co z æwiczeniem?
- Chcia³bym æwiczyæ wiêcej ni¿ æwiczê. Czasami æwiczê od siedmiu do dziewiêciu godzin dziennie. Ale zdarza siê ¿e nie podchodzê do fortepianu

nawet dziesiêæ dni. Przeciêtnie staram siê graæ oko³o trzech godzin dziennie.
- Obiecuj¹cym artystom przyznaje siê
nagrody i stypendia...
- Ja te¿ coœ niecoœ zgromadzi³em na swoim
koncie. Z nagród, które siê dla mnie licz¹, wymieniê chocia¿by Rina Menashe Award w Izraelu,
dwukrotne stypendium Fundacji Koœciuszkowskiej
w Nowym Jorku, Harold and Helen Schenberg stypendium, czy Harold Bauer Award w Manhattan
School of Music dla najlepszego pianisty roku. Moje wystêpy by³y transmitowane przez nowojorskie
stacje radiowe tj. WQXR 105.9 FM.

ku Chopinowskiego bêdê koncertowa³ w Rzeszowie, £añcucie i Stalowej Woli z Orkiestr¹ Filharmonii Rzeszowskiej. Orkiestr¹ dyrygowaæ bêdzie
Ewa Strusiñska, artystka pochodz¹ca ze Stalowej
Woli, obecnie pracuj¹ca w Angli jako drugi dyrygent Halle Orchestra w Manchesterze. Podczas
tych koncertów wykonam Fantazjê A- dur na tematy polskie op. 13- F. Chopina oraz II Koncert
Fortepianowy f- moll op. 21- F. Chopina.
- Czy w Pana odczuciu odniós³ Pan sukces?
- Myœlê, ¿e jestem na dobrej drodze do odniesienia sukcesu, ale ciagle jest to droga. Ca³y czas
pracujê nad sobê i siê rozwijam.

- Publicznoœæ polska zna Pana jako Marcina
£abaziewicza. Zmieni³ Pan nazwisko na Martin Labazevitch. Dlaczego?
- Wymowa mojego nazwiska za granic¹
wszystkim sprawia³a k³opot. Przy prezentacji przekrêcano je, lub ca³kowicie zmieniano. Po zmianie
pisowni, ka¿dy wymawia je tak jak powinno
brzmieæ.

- O czym Pan marzy?
- ¯eby nie zapeszyæ, wola³bym nie ujawniaæ
moich marzeñ. Powiem tylko, ¿e jak ka¿dy muzyk
marzê o tym, zeby robiæ to co kocham, jak
najwiêcej koncertowaæ, doskonaliæ siê, poznawaæ
nowe miejsca i nowych ludzi oraz artystów od których bêdê móg³ siê uczyæ i... bezwarunkowo kochaæ ¿ycie!

- W najbli¿szym czasie wybiera siê Pan na
tournee do Polski. Gdzie Pan bêdzie Pan wystêpowa³? Jaki repertuar bêdzie Pan wykonywa³?
- W paŸdzierniku, w zwi¹zku z obchodami Ro-

- Czego Panu z ca³ego serca ¿yczê. Dziêkujê
za rozmowê.
Bo¿ena Konkiel
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