Uczestniczyć w czymś wielkim
Rozmowa z pianistką Margaritą Shevchenko, zwyciężczynią
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Cleveland w 1995 roku,
zdobywczynią czwartego miejsca na XII Międzynarodowym Konkursie im.
Fryderyka Chopina w Warszawie w 1990 roku, oraz profesorem w klasie
fortepianu na Michigan State University.
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Bożena U. Zaremba (Floryda):
Oprócz wygrania wielu konkursów pianistycznych, wielokrotnie otrzymałaś
także specjalne nagrody za wykonania utworów Chopina. Uważana jesteś
za znakomitą interpretatorkę jego muzyki. Jak pianista zostaje wybitnym

Chopinistą?
Margarita Shevchenko:
Trudno to wytłumaczyć. Po pierwsze trzeba kochać muzykę Chopina. Powinno się
także zapoznać z jego postacią i spróbować zrozumieć jego osobowość.
Wrażliwość i „naturalne” wyczucie jego muzyki są również pomocne, ale
najważniejsza jest umiejętność uczenia się od eksperta. Spośród wielu studentów,
jakich uczyłam, mogę stwierdzić, że ci, którzy mają wyobraźnię i zdolność do
intuicyjnego zrozumienia tego, co nauczyciel próbuje im przekazać osiągają
największe sukcesy w interpretacji muzyki Chopina. Istotne jest, żeby mieć
dobrego nauczyciela. Miałam szczęście studiować z Verą Gornostaevą, która była
nie tylko ekspertem od Chopina, ale także znakomitym pedagogiem. Wystarczyło,
że powiedziała kilka zdań i nagle wszystko stawało się jasne. Albo
zademonstrowała na fortepianie. W tym momencie pałeczkę przejmują
umiejętności ucznia do odtworzenia — nie, zwróć uwagę, kopiowania, bo to co
innego. Nie można kopiować i być naturalnym. Trzeba umieć skonstruować
pomysł poddany przez nauczyciela. Poza tym, w muzyce Chopina, granica między
byciem wrażliwym, a nadekspresją jest bardzo cienka. Wielu studentów popełnia
błąd myśląc, że skoro Chopin był Romantykiem, mogą sobie pozwolić na dużo
swobody w interpretacji jego muzyki. A tak wcale nie jest.
Vera Gornostaeva była Twoim pedagogiem w Konserwatorium
Moskiewskim. Czym wyróżniała się jako nauczyciel?
Miała niesamowite wyczucie muzyki Chopina. Zresztą także innych kompozytorów
romantycznych — świetnie uczyła Schumanna i Liszta, i cały romantyczny
repertuar. Do tego, od razu wyczuwała, czego dany student potrzebuje. Jej
wskazówki były bardzo wyraziste, na przykład opowiadała o analogiach między
muzyką a literaturą i sztuką, i tłumaczyła, co student powinien sobie wyobrażać
podczas grania utworów Chopina. Było to dla mnie bezcenne. Mówiła, na
przykład, że ten fragment jest jak tchnienie świeżego powietrza. I zaraz, wszystko
co grałam, brzmiało zupełnie inaczej. To była jej silna strona. Nie koncentrowała
się jedynie na technice. Mówiła o samej muzyce, jej zobrazowaniu, o sensie
muzyki Chopina — więcej o tym, co muzyka wyraża niż o sprawach
warsztatowych. Oczywiście uczyła, jak dotykać klawiszy, żeby uzyskać na przykład
legato, ale to była sprawa drugorzędna. Po pierwsze uczyła tego, co muzyka ma
wyrazić, co sobą niesie.

Czy stosujesz te same metody wobec swoich studentów?
Tak, oczywiście, z tym, że dostosowuję je indywidualnie do każdego studenta. Ci,
którzy mają solidne podwaliny i chodzili do dobrych szkół zanim do mnie trafili są
zdecydowanie bardziej podatnym materiałem. Staram się wpłynąć na każdego
studenta w taki sam sposób, jak robiła to Vera Gornostaeva. Ona była naprawdę
wyjątkowa.
W jaki sposób podchodzisz do utworów Chopina?
Staram się być jak najbardziej wierna zapisowi nutowemu, po czym próbuję to
„przepuścić” przez własną osobowość. Staram się zawsze zrozumieć, dlaczego
Chopin napisał jakiś utwór w taki właśnie sposób, dlaczego tutaj dał akcent, a tam
crescendo, i co to oznacza. Niektóre części zapisu traktuję oczywiście dowolnie i
jeżeli nie jestem do czegoś przekonana, stosuję inne środki wyrazu, ale zawsze w
kontekście danej muzyki. To jest jeszcze jedna z rzeczy, które wpoiła we mnie
moja pani profesor: nie trzeba być pedantycznym w stosunku do oryginału. Nie
znaczy to, że zrobię coś wbrew tradycjom wykonawczym, ale są różne drobne
rzeczy, które można zastosować. Staram się być wierna Chopinowi, ale pozwalam
sobie na trochę dowolności w mojej interpretacji. Tylko wtedy wykonanie brzmi
świeżo.
Kiedy słucha się na przykład Twojego wykonania Scherza cis-moll, Op. 39,
wydaje się, że bawi Cię kontrastowa faktura i zestawienie różnego
brzmienia, z jednej strony lekkich, perlistych dźwięków, a z drugiej,
bardziej majestatycznych.
To konkretne scherzo ma dwa zdecydowanie kontrastowe tematy — jeden
mroczny, bardziej tajemniczy, albo nawet diabelski, a środkowa część jest bardziej
marzycielska i liryczna. Podobnie Scherzo E-dur, Op. 54 ma w sobie takie
gwieździste i piękne pasaże, po czym bardzo ekspresyjną, głęboką i dramatyczną
cześć środkową, która oddaje nostalgię, melancholię i smutek. Odzwierciedla ona
sprawy odwieczne. Grając Chopina ważne jest, żeby zrozumieć, co jego muzyka
ma do przekazania i nigdy nie przesadzać w interpretacji. Artysta tak naprawdę
balansuje na granicy — trzeba w tę muzykę tchnąć życie, ale bez zbytecznych
modyfikacji.
Co w muzyce Chopina najbardziej budzi Twoje emocje?

Jest takie słowo w języku polskim, „żal”, które porusza mnie dogłębnie. Odnosi się
ono do charakterystycznej cechy muzyki Chopina, którą znajdujemy wyłącznie u
niego. Żal, który występuje wszędzie — w jego mazurkach, w środkowych
częściach scherz, w wielu nokturnach — wyraża szczególne poczucie nostalgii i
melancholii. Jest to coś bardzo kruchego i smutnego, ale z drugiej strony ten
smutek ma w sobie jakąś „lekkość”.
Czy Twoja Русская душа (“rosyjska dusza”) czuje jakiś specjalny związek
w Chopinem?
Powiem, tak: jeżeli chodzi o wszystko to, co odnosi cię do słowiańskich tańców, to
zdecydowanie, tak. Weźmy, na przykład rytmy w jego mazurkach albo w I
Koncercie fortepianowym e-moll [śpiewając] “tam, tadari, da…” Bardzo mi się to
podoba. Ta figlarność w jego muzyce przypomina muzykę rosyjską. Czajkowski
jest tego dobrym przykładem, ale w jego muzyce jest ten rosyjski, „odwieczny”
smutek, te dramatyczne, pełne powagi emocje. U Chopina jest trochę inaczej, on
jest bardzo „arystokratyczny”. W muzyce Chopina zawsze jest zrównoważenie,
nawet wtedy, gdy wyraża głębokie uczucia. Tam zawsze jest jakaś granica. Nie
znajdziemy tam pompatycznego szlochu, który u Czajkowskiego jest wręcz
wyśrubowany [śmiech], na przykład w jego Trio fortepianowym a-moll: na końcu
jest to dramatyczne [śpiewając] „taaa dir dira dra dira” — to jest niemożliwe! Ten
szloch ciągnie się przez pięć stron! To jest właśnie ta rosyjska dusza.
Na ile ważne jest zaznajomienie się z życiem Chopina, żeby stworzyć
przekonującą interpretację?
Bardzo ważne. Powinno się wiedzieć o tragediach jego życia, które czasem było
mroczne i bolesne. Bardzo dobrze to obrazuje Mazurek a-moll Op. 17, No. 4
[śpiewając] “ti, ta, titda dida…”, który zaczyna się od dramatycznej septymy.
Wiele jego utworów jest właśnie takich: bolesnych i penetrujących. Ale przy tym
jest dużo stanów błogości, kiedy Chopina ponosi. W takich momentach może miał
przed oczami obraz swojej ojczyzny albo wspominał jakieś szczęśliwe chwile
swojego życia, jak na przykład w Nokturnie des-moll albo w drugiej części Sonaty
fortepianowej h-moll, która zawiera jeden z najpiękniejszych tematów
muzycznych, jakie kiedykolwiek zostały napisane. W ostatniej części tej sonaty
następuje nagromadzenie doznań takich, jak udręka, wzburzenie i zamęt. Można
to odnieść do mrocznych i dramatycznych momentów historii Polski.

Niejeden z artystów, z którymi przeprowadziłam wywiad opowiadali o
znaczeniu śpiewności w muzyce Chopina, ale żaden z nich nie śpiewał w
czasie rozmowy [śmiech].
Naprawdę? [śmiech] Ta śpiewność odnosi się do wielu kompozytorów epoki
Romantyzmu. Można przytoczyć utwory Franciszka Liszta Pocieszenie des-moll
albo Schumanna Romanza z Karnawału wiedeńskiego, które zawierają wiele
pięknych melodii. Ale Chopin pod tym względem zdecydowanie się wyróżnia, jest
rzeczywiście wyjątkowy.
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Porozmawiajmy o Twoim wykształceniu muzycznym. Czy rodzina wspierała
Twoje dążenia do rozwijania kariery pianistycznej?
Myślę, że tak. Moja mama była tancerką baletową a babcia nauczycielką

fortepianu. Na pewno wspierały mnie w tym, żebym się starała jak tylko najlepiej
potrafię. Najpierw studiowałam w Centralnej Szkole Muzycznej, która świetnie
mnie przygotowała do Konserwatorium Moskiewskiego, gdzie z kolei otrzymałam
najlepsze wykształcenie jakie było możliwe w Rosji. Cieszę się, że mnie rodzina
wsparła. Ale ja też ze swej strony byłam konsekwentna.
Co w edukacji muzycznej przychodziło Ci naturalnie, a nad czym musiałaś
ciężko pracować?
Kiedy byłam młodsza, nie chciało mi się ćwiczyć. Ale, oczywiście nikomu się nie
chce [śmiech]. Wkomponowanie ćwiczenia na fortepianie w codzienny
harmonogram zajęć jest ciągle dla mnie wyzwaniem. Też opanowanie
umiejętności występowania na scenie nie było łatwe, bo każdy ma tremę. Udział w
wielu konkursach pianistycznych pomógł mi nauczyć się kontrolować emocje
podczas występu.
Co było dla Ciebie motorem działania?
Kiedy byłam małą dziewczynką, widziałam te wszystkie rosyjskie pianistki i
pianistów, którzy zdobywali nagrody i jeździli z koncertami po świecie. Chciałam
być jedną z nich. Poznałam Dinę Yoffe, kiedy miałam dwanaście lat. Właśnie
wróciła z Warszawy, gdzie zdobyła drugie miejsce na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Miałam poczucie, że jeżeli będę
wystarczająco ciężko pracować, osiągnę sukces. Był w zasięgu ręki. I to
przekonanie, że uczestniczę w czymś wielkim — bardzo mnie to pociągało.
Czy miałaś jakieś inne zainteresowania poza muzyką?
Zawsze lubiłam balet i często oglądałem przedstawienia baletowe. Także chciałam
być śpiewaczką. Podczas moich studiów brałam lekcje u koleżanek, które były na
studiach wokalnych. Kiedy przyjechałam do Ameryki i zaczęłam studia u Sergeia
Babayana w Cleveland Institute of Music, także brałam lekcje śpiewu. Ale w
pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie zajmować
się i jednym, i drugim, i wybrałam fortepian.
Dlaczego postanowiłaś zostać w Stanach Zjednoczonych?
Po pierwsze dlatego, bo tutaj studiowałam, po drugie w niedługim czasie
wygrałam Konkurs Pianistyczny w Cleveland w 1995 roku, a potem wygrałam

jeszcze jeden konkurs i zaczęłam otrzymywać dużo propozycji koncertowania.
Kiedy dostałam zieloną kartę dla artystów, podróżowanie stało się dużo łatwiejsze.
Z jakiegoś powodu łatwiej było rozwijać karierę tutaj niż w Rosji, zwłaszcza, że
Rosja miała wtedy poważne problemy.
Jak znajdujesz amerykańską publiczność?
Jest bardzo odmienna od tej w Europie czy w Rosji. Amerykańska publiczność lubi
inny repertuar. Wolą współczesnych kompozytorów i ekscytujący, efektowny
repertuar.
A w życiu prywatnym, czy czujesz się już zasymilowana?
O, tak. Mieszkam tu już od dwudziestu pięciu lat i czuję się u siebie.
Niektórzy pianiści w pewnym momencie „zmieniają bieg” i zaczynają się
koncentrować bardziej na uczeniu niż koncertowaniu. Jakie są Twoje
priorytety na obecnym etapie kariery?
Trzeba robić i jedno, i drugie. Dając koncerty, ma się większy wpływ na swoich
studentów. Kiedy widzą swojego nauczyciela występującego na scenie przez
półtorej godziny, widzą końcowy efekt. Chcą wtedy naśladować swoich
nauczycieli, może nie naśladować, ale zdobyć takie cechy, które pomogą im stać
się lepszymi pianistami. Nie jestem zwolenniczką uczenia „z krzesła”. Trzeba
zademonstrować to, co chce się, żeby student osiągnął. Poza tym, nie da się wyżyć
z samego koncertowania, chyba, że gra się sto pięćdziesiąt koncertów rocznie, a
to, oczywiście, jest niemożliwe. W obecnych czasach trudno jest sprzedać muzykę
poważną, nawet znanym artystom. Pedagogika daje mi stały dochód.
Czy znajdujesz czas na cokolwiek innego?
Nie bardzo [śmiech]. Mam szczęście, kiedy da mi się wepchnąć trzy godziny
codziennego ćwiczenia. Będąc pedagogiem trzeba wiele poświęcić. Jest codzienne
ćwiczenie, uczenie się nowego repertuaru, a potem jeszcze spędza się kilka
godzin na uczeniu innych. Posada na uczelni, poza tym, wymaga udziału w
zebraniach i przesłuchaniach. Do tego dochodzą jeszcze podróże i prowadzenie
klas mistrzowskich. To wszystko wymaga dużego wysiłku. Ale nie narzekam.
Uważam, że szczęście się do mnie uśmiechnęło.
____________

Margarita Shevchenko przedstawi recital fortepianowy w Atlancie 24
marca, 2019 r. na zaproszenie Chopin Society of Atlanta. Wywiad w wersji
angielskiej na stronie CSA:
http://www.chopinatlanta.org/interviews/MargaritaShevchenko.html
Rozmowa z Diną Yoffe:
https://www.cultureave.com/chopin-odpowie-miloscia/

