Od Chopina do Paderewskiego
Rozmowa z profesorem Adamem Wibrowskim, pianistą i pedagogiem z
Francji, który rozpowszechnia postacie wybitnych polskich kompozytorów
na świecie, poprzez organizowanie międzynarodowych konkursów i
festiwali.

Adam Wibrowski
Joanna Sokolowska-Gwizdka: Od jak dawna interesuje się Pan postacią

Ignacego Jana Paderewskiego?
Adam Wibrowski: Mój kontakt z Paderewskim rozpoczął się, gdy byłem uczniem
szkoły muzycznej, potem studentem Akademii. Romantyczne dzieje jego życia
odkrywałem stopniowo. Najpierw w Wiedniu, gdzie studiował u Teodora
Leszetyckiego, potem w Szwajcarii, gdzie długo żył i pozostawił wiele śladów, w
Paryżu, miejscu mojego zamieszkania, a także w licznych stronach Ameryki: w
Kalifornii jakże mocno związanej z przygodą założonych przez niego winnic w
Paso Robles, czy też w North Carolina z najciekawszym emocjonalnie odkryciem
jego fortepianu w Raleigh. Trwało to ok. 20 lat gdy uświadomiłem sobie, że moje
życie idzie w jakimś stopniu jego śladami, że coś muszę z tym zrobić, że to jest
moje powołanie.
JSG: Jak powstał pomysł stworzenia w Ameryce Konkursu im. Ignacego
Jana Paderewskiego?
AW: Stopniowo moje zainteresowanie Ignacym Janem Paderewskim przeniosło się
z muzycznego i epickiego gruntu w sferę dogłębnych studiów nad jego osobą i
kontekstem epoki. Otoczyłem się książkami, zdjęciami z tamtych lat, wybrałem się
w specjalną podróż szlakiem miejsc związanych z pianistą, wszedłem w krąg
innych ludzi zainteresowanych tym niezwykłym człowiekiem. Poczułem się
dumny, że Paderewski dał się poznać światu jako Polak, i że ja też jako Polak
mogę go przypominać. I tak, najpierw na Węgrzech w rozmowach z Krzysztofem
Onzolem – archeologiem i inżynierem, potem w Los Angeles po dyskusjach z
przyjacielem, pianistą Wojtkiem Kocyanem, narodził się projekt tego wydarzenia.
JSG: Założone zostało Towarzystwo Muzyczne – Paderewski Music Society
w Los Angeles, które jest organizatorem Konkursu.
AW: Tak, Krzysztof Onzol został prezesem Towarzystwa, a my z Wojtkiem
Kocyjanem, jako pianiści i pedagodzy dysponujący szerokimi kontaktami
międzynarodowymi w świecie muzycznym, z bagażem doświadczeń w organizacji
tego typu wydarzeń, zostaliśmy dyrektorami.
Sprawy potoczyły się szybko, z wielkim entuzjazmem, który był
naszym najlepszym argumentem twórczym. Czuliśmy że tworzymy coś
wartościowego dla dzisiejszego pokolenia młodych artystów i że oddajemy hołd
naszemu mistrzowi.

JSG: Czy celem Konkursu było przypomnienie tak ważnej w Ameryce
postaci, genialnego muzyka, a przy tym wielkiego Polaka-patrioty?
AW: Mam nadzieję, że Konkurs stworzył pomost pomiędzy polskim i
amerykańskim środowiskiem muzycznym, mało do siebie zbliżonym, a całemu
zainteresowanemu muzyką i historią światu, dał nowe pole uwagi, z dużym
dowartościowaniem dla polskiej tożsamości i kultury. Paderewski może być dla
wielu wspaniałym przykładem – pozytywnym bohaterem dla młodzieży, gdyż
dzięki swojej odwadze i głębokiej wierze we własne możliwości, przechodząc
drogę życiową pełną przygód, walki o prawdę, osiągnął wiele z wytyczonych
celów. Może być też przykładem dla artystów, bo potrafił nie tylko pokazać swój
talent na scenach świata, ale także umiał go skierować w stronę spraw ludzkich i
społecznych.
Pokazanie Paderewskiego jako wielkiego Polaka oddanego sprawom różnych
społeczeństw, przez które szedł jego szlak życiowy to chyba właściwa postawa
bycia oddanym polskim wartościom. Temu zapewne ten Konkurs się przysłużył, a
mnie na pewno dał wiele radości.
JSG: Czy w Ameryce Paderewski kojarzy się z Chopinem?
AW: Cały czas obserwuję, że poprzez organizowanie, konkursów, festiwali i
innych muzycznych imprez związanych z polskimi kompozytorami wzmaga się
zainteresowanie Polską. Paderewski był przecież wybitnym odtwórcą
chopinowskim, może więc kojarzyć się z naszym genialnym rodakiem.
JSG: À propos Chopina, proszę przypomnieć Pana artystyczne dzieło –
Festiwal Chopinowski w Nohant we Francji, którego był Pan nie tylko
pomysłodawcą, ale i realizatorem?
AW: Odkryłem to sioło, w którym zatrzymał się czas, w sercu Francji, 320 km od
Paryża w 1991 roku Wciąż stał tam ten sam prastary kościółek, kilka domów, kilka
rozsianych wśród pól i gajów gospodarstw, wszędzie słychać było ptaki, w
powietrzu pachniało wsią, a w środku stał duży, zasobny dwór w stylu krainy
Berry, rodzinna posiadłość George Sand, w której w latach 1839 do 1846
przebywał Chopin. To stamtąd pochodzą największe jego dzieła. Jednakże
absolutnie nic nie zaznaczało w Nohant tej chopinowskiej obecności i
kompozytorskiej spuścizny. Aby pokazać całemu światu to miejsce wybrałem nie
jakąś okolicznościową tablicę, ale żywą muzykę Chopina.

JSG: Miałam szczęście uczestniczyć w tym bardzo ciekawym muzycznym
wydarzeniu. Pamiętam tę wspaniałą plejadę artystów, profesorów,
mistrzów sztuki fortepianu oraz widzów, którzy tłumnie przybyli do
Nohant. Za salę koncertową posłużyła m.in. ogromna stodoła czy też hala
sportowa. Obydwa miejsca były świetnie przystosowane do festiwalowych
potrzeb, dzięki wystrojowi i adaptacji akustycznej.
AW: To było prawdziwie pionierskie dzieło, w które udało mi się wciągnąć dość
konserwatywne prowincjonalne środowisko i instytucje. Sam bym temu nie dał
rady, bardzo pomogła mi żona Barbara. Przez kilka lat odbyliśmy dziesiątki
podróży samochodem, przemierzając prawie 1 000 km za każdym razem, by
dojechać do Nohant z Saint Malo, gdzie mieszkaliśmy. Ale było warto. Odpowiedź
przyjaciół pianistów z całego świata była entuzjastyczna. Wielu najwybitniejszych,
w tym oczywiście laureaci Konkursu Chopinowskiego, wzięli sobie za punkt
honoru by nam pomóc, by grać muzykę Chopina tam, gdzie została stworzona.
Halina Czerny-Stefańska, Piotr Paleczny, Ewa Osińska, Wojciech Świtała, Edward
Auer, Ian Hobson, Grigory Sokolov, Eugene Injic, Gabriela Montero, Aldo
Ciccolini, Margarita Shevchenko, Yuri Boukoff, Dominique Merlet, J. Marc
Luisada, Marc Laforet, Philippe Giusiano, Dang Thai Son, Aldo Ciccolini, i jeszcze
wielu innych, dzielili się nią pod rozgwieżdżonym niebem Nohant… Sukces był
ogromny, 3 500 osób w czasie tygodniowego festiwalu.
Czułem się wtedy trochę jak archeolog odkrywający ukryty skarb, albo wędrowiec
wchodzący w życiodajną oazę.
JSG: Co obecnie dzieje się w Nohant?
AW: Moje „dziecko” – festiwal w Nohant jest już dorosłym młodzieńcem i trwa do
dziś z dużym sukcesem. Tak nieskromnie mówiąc stał się pomnikiem, który wraz
z żoną sami sobie za życia wystawiliśmy. Z tamtych wspaniałych i romantycznych
początków pozostało nam Stowarzyszenie „Chopin w Nohant”, któremu nadal
aktywnie przewodniczę.
JSG: A po Nohant był kolejny festiwal na Węgrzech.
AW: Po latach prowadzenia festiwalu we Francji zwróciłem się w stronę nowych
„archeologicznych” odkryć, tworząc Pianistyczny Festiwal Lisztowski w Sopron,
tuż obok miejsca, gdzie przyszedł na świat inny genialny pianista i kompozytor,
przyjaciel Chopina, Franz Liszt. Ale to już inna historia.

JSG:

Czy czuje się Pan bardziej pianistą, nauczycielem, czy też

organizatorem festiwali muzycznych?
AW: Pianista, pedagog, twórca wydarzeń – jest to dla mnie naturalna droga. Nie
byłbym drugim bez pierwszego, ani trzecim bez dwóch pierwszych. Podstawą
wszystkiego jest umiejętność instrumentalna, techniczna, która prowadzi do
przekazu ludzkiej wrażliwości, systemu myślenia, kultur dawnych i bieżących,
stylów estetycznych itd. To wszystko można wypowiedzieć dźwiękiem, własnymi
rękoma na fortepianie. Każdy ma inny sposób wyrażania swoich emocji, to zależy
od temperamentu. Dla jednych liczy się zamknięty, niemal mnisi kontakt z
klawiaturą, np. Glenn Gould tak pracował. Inni potrzebują wielkich sal jak
Horowitz czy Paderewski. No i są tacy jak ja, najszczęśliwsi z powodu licznych
kontaktów międzyludzkich. Dlatego zarówno droga pedagogiczna, jak i tworzenie
wydarzeń kulturalnych bardzo mi odpowiadają. Czuję się w pełni sobą, gdy mam
dużą dozę dynamiki działania, gdy muszę prowadzić rzeczy na różnych frontach,
gdy jestem w ciągłym ewolucyjnym ruchu spraw.
JSG: Był Pan profesorem w Le Conservatoire de la ville de Paris. Na czym polega
specyfika pracy na tej francuskiej uczelni?
AW: Aby zostać tu profesorem, po 20 latach doświadczeń w Grenoble, Rennes i
Los Angeles, musiałem przejść trudną konkursową drogę na nowo. Nie były brane
pod uwagę wcześniejsze dyplomy. Konserwatorium, to taki francuski przeżytek.
Brak tu przedmiotów akademickich, natomiast duży nacisk kładzie się na
instrument, czytanie partytur, czyli techniczną stronę wykonawczą. Być w takiej
szkole to dla moich kolegów ze świata trochę jak w filmie „Avatar” – nie z tej
planety. Codzienność to lekcje na bardzo różnych poziomach, audycje, egzaminy.
Czasami się zdarza, że w szranki stają super zdolne dwunastolatki z
dwudziestoletnimi dorosłymi.
Dla mnie bardzo ważne jest, aby nie ograniczać się do uczelni, tylko być otwartym
na świat. Jeżdżę więc po USA i Kanadzie, po Europie, Japonii i Australii na
rozliczne akademie i uniwersytety, festiwale i konkursy. Bardzo pomocne są tu
kontakty środowiskowe. Muzycy to taka specyficzna rodzina, znamy się
jak migrujące ptaki i chętnie użyczamy przystanku we własnym gnieździe, lub
łączymy się to tu, to tam, na wspólne realizacje.

Konferencja z udziałem prof. Adama Wibrowskiego na temat
Ignacego Paderewskiego:
Paderewski Music Society: www.ijpaderewski.org

