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Miêdzymiastowa kulturalna wspó³praca
Rozmowa z kompozytorem Bernardem Stielerem
W listopadzie w kalendarzu figuruje œwiêto patronki chórów – œwiêtej Cecylii.
Z tej okazji w bazylice œw.
Józefa odby³ siê wyj¹tkowy
koncert w wykonaniu Chóru
Ch³opiêco-Mêskiego Bazyliki Kaliskiej. Podczas muzycznego spotkania kaliszanie mieli
okazjê po raz pierwszy us³yszeæ specjalnie skomponowany dla artystów utwór –
„Zaufaj Panu”. Kompozycja
posiada tzw. klucz, a pomys³
na jej stworzenie zrodzi³ siê
po œmierci papie¿a Jana Paw³a II i to w³aœnie jemu jest ona
dedykowana. Wspomniany
klucz zapisany jest w tekœcie,
a odnosi siê do godziny œmierci papie¿a (g. 21.37).
Do fragmentów psalmów
21 i 37 (w t³umaczeniu Czes³awa Mi³osza) muzykê napisa³
poznañski kompozytor Bernard Stieler, który wielokrotnie ju¿ wspó³pracowa³ z kaliskimi artystami. Kompozytor
urodzi³ siê w 1951 r. w Szañcu,
pracowa³ m.in. jako skrzypek
w Filharmonii Poznañskiej, w
Teatrze Muzycznym i Pilskiej
Orkiestrze Kameralnej. Od 20
lat aran¿uje utwory. Jest
twórc¹ wszechstronnym, ale
w du¿ej mierze skupia siê na
muzyce religijnej.
EWELINA BRODNICKA
– Jak w ci¹gu lat wygl¹da³a wspó³praca z kaliskim
chórem i jego kierownikiem
Markiem £akomym?
– Nasza wspó³praca rozpoczê³a siê od edycji II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Vox Basilicae
Calissiensis” w 2000 roku, na
którym otrzyma³em dwie nagrody. Z dyrygentem chóru
Bazyliki Kaliskiej znamy siê
od czasów studiów w Poznaniu. Œpiewaliœmy w tym samym chórze akademickim,
prowadzonym przez docenta
Stanis³awa Kulczyñskiego,
póŸniejszego profesora i rektora Akademii Muzycznej w
Poznaniu i za³o¿yciela w 1986
roku Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych. Oboje jesteœmy uczniami wybitnych indywidualnoœci muzycznych. Marek £akomy studiowa³ dyrygenturê u
wielkich chórmistrzów, prof.
Stanis³awa Kulczyñskiego i
prof. Stefana Stuligrosza, ja
studiowa³em kompozycjê u
najwybitniejszego polskiego
kompozytora wspó³czesnej
muzyki chóralnej, ¿yj¹cego
nadal (92 lata) prof.Andrzeja
Koszewskiego. Myœlê, ¿e
mia³o to g³ówny wp³yw na
nasz¹ dzia³alnoœæ zawodow¹
w ¿yciu. Konkurs kompozytorski w 2000 roku sprawi³, ¿e
po latach spotkaliœmy siê na
wspólnej drodze. Po œmierci
ks. pra³ata Lucjana Andrzejczaka z w³asnej inicjatywy
napisa³em dla chóru Bazyliki
Kaliskiej „Ave Maria” nr 78,
poœwiêcaj¹c go w³aœnie jego
pamiêci. W kolejnych latach

przes³a³em chórowi kilka innych utworów. W tym roku
wraz z pieœni¹ „ Zaufaj Panu”
dodatkowo przekaza³em pieœñ
„Ludu, mój ludu” oraz dwie
pastora³ki.
– Jak prezentuje siê konstrukcja wyj¹tkowego
utworu „Zaufaj Panu”, który napisa³ Pan specjalnie dla
kaliskich artystów?
– Konstrukcja utworu jest
przejrzysta i krótka. D³ugo
zastanawia³em siê, jak¹ przyj¹æ formê. Ostatecznie zdecydowa³em siê na budowê
refrenow¹, bardziej zrozumia³¹ i przejrzyst¹ dla s³uchaczy.
– Jakie s¹ Ÿród³a natchnienia przy tworzeniu utworów
religijnych?
– Zdarzaj¹ siê takie momenty, ¿e przypadkowo natrafiam
na tekst, który nagle mnie
inspiruje, porusza swoj¹ treœci¹ do szpiku koœci. Wówczas nie pozostaje nic innego,
tylko szybko usi¹œæ do sto³u
i pisaæ muzykê, która sama
wychodzi z wnêtrza cz³owieka. Nie zawsze zd¹¿ê zapisaæ
to, co samo do mnie przychodzi. Nie ma jakiegoœ ustalonego wzorca pisania muzyki.
Ka¿dy kompozytor wypracowujê swoj¹ metodê pisania i
nie zdradza tego nikomu.
Kiedyœ zapytano Ludwika
van Beethovena „Jak to siê
dzieje mistrzu, ¿e piszesz tak
piêkn¹ muzykê?”, a on odpowiedzia³ „Nie wiem”. I s³usznie, sam proces tworzenia jest
niewyt³umaczalny, a ci, którzy
próbuj¹ to t³umaczyæ publicznie, skazuj¹ siê tylko na oœmieszenie. Wszyscy wiemy tylko
jedno, ¿e musimy usi¹œæ przy
stole, przygotowaæ papier
nutowy i wzi¹æ do rêki o³ówek
– i to wszystko. Ca³a reszta to
kuchnia kompozytora, a czy
kucharka czy kucharz zawodowy zdradza swoje receptury publicznie?
– Z iloma chórami koœcielnymi Pan wspó³pracuje?
– W ¿yciu wspó³pracowa³em z kilkoma chórami i
zespo³ami wokalnymi. Od ich
dyrygentów zawsze uzyskiwa³em now¹ wiedzê, szczególnie dotycz¹c¹ mo¿liwoœci
wykonawczych danego zespo³u. To bardzo wa¿ne w
pisaniu muzyki na podany
sk³ad i mo¿liwoœci wykonawców, zw³aszcza w ruchu amatorskim. Najd³u¿ej, bo od 1970
do 2012 r., wspó³pracowa³em
z nie¿yj¹cym ju¿ ksiêdzem,
zarazem wykszta³conym muzycznie dyrygentem Januszem Piotrowskim z Poznania.
Wielce ceniê sobie wspó³pracê z chórem Bazyliki Kaliskiej
i m³odzie¿owym chórem III
LO im. M. Kopernika w Kaliszu prowadzonym przez
pani¹ Henrykê Iglewsk¹Mocek.
– Czy wœród poszczególnych grup sacrosongowych

mo¿na wyró¿niæ jakieœ okresowe trendy? Czy ich podejœcie do procesu tworzenia,
aran¿acji utworów zmienia
siê na przestrzeni lat?
– W ostatnich latach namno¿y³o siê du¿o sacrosongów bez centralnej dyrekcji.
To dobrze i Ÿle. Dobrze, ¿e jest
du¿e grono m³odzie¿y zainteresowanej t¹ dzia³alnoœci¹, ale
Ÿle, ¿e nie ma nad t¹ dzia³alnoœci¹ patrona z tzw. nazwiskiem. Kiedyœ by³ nim kardyna³ Karol Wojty³a. Bardzo
brakuje wy¿szego autorytetu, chocia¿ m³odzie¿ chyba
nie do koñca zdaje sobie sprawê z tego. Dzisiejsza muzyka
sacrosongowa, nazywaj¹c to
umownie, chodzi ró¿nymi
œcie¿kami. Od prostych piosenek przez muzykê niemal
popow¹ i próby pisania oratoriów. Jednak wiêkszoœæ tej
twórczoœci skierowana jest w
stronê rozrywki. Przed laty ta
muzyka te¿ by³a zró¿nicowana, tylko ¿e selekcja na festiwalach by³a bardzo ostra.
W komisji siedzia³y du¿e
autorytety. Dzisiaj, w dobie
braku autorytetów, czêsto
decyduje przypadkowoœæ,
zreszt¹ jak w wielu dziedzinach.
– Uczestniczy³ Pan w nagraniach pierwszej w historii p³yty poœwiêconej Ojcu
Œwiêtemu. Pozna³ go Pan
osobiœcie? Czy w jakiœ sposóbpapie¿oceni³Pañsk¹ pracê, us³ysza³ Pan pochlebne
s³owa?
– W nagraniu pierwszej w
historii p³yty poœwiêconej
Janowi Paw³owi II w 1979
roku uczestniczy³em z Dominikañsk¹ Grup¹ Sacrosongow¹ z Poznania, pod kierownictwem kompozytora i
dyrygenta Mariusza Matuszewskiego. Zadecydowa³
przypadek. Na zaproszenie
dyrektora festiwalu pojechaliœmy do Krakowa z chórem
DON BOSCO z Poznania, by
wykonaæ przed rezydencj¹ papiesk¹ moj¹ kantatê „Redemptor Hominis”. Wówczas zaproponowano nam wziêcie
udzia³u w nagraniu p³yty na
Ska³ce przez firmê niemieck¹
z Freiburga. Jana Paw³a II
jako papie¿a nigdy nie pozna³em osobiœcie. W 2000 r.
uczestniczy³em tylko we mszy
z obecnoœci¹ papie¿a, na placu papieskim. Jednak mia³em
okazjê poznaæ osobiœcie kardyna³a Karola Wojty³ê – na
sacrosongu. Ostatnie spotkanie mia³o miejsce we wrzeœniu
1978 roku, podczas Festiwalu
na Jasnej Górze w Czêstochowie. Nikt z nas nie przypuszcza³, ¿e za miesi¹c zostanie
papie¿em. To by³o olœnienie
dla wszystkich ludzi, ale dla
nas, sacrosongowców, podwójne. By³ przecie¿ patronem ruchu sacrosongowego
i oazowego. Wówczas na
czeœæ papie¿a napisa³em dwie
kantaty oparte na temacie
pieœni „Budujemy koœció³
Bo¿y”, która by³a hymnem

sacrosongu. Partytury przes³a³em do Rzymu. Otrzyma³em podziêkowanie, podpisane przez ksiêdza, równie¿ sacrosongowca, który opiekowa³ siê muzycznymi zbiorami
papie¿a i który, jak siê okaza³o, pamiêta³ mnie z festiwali.
– Co zmieni³o siê w ci¹gu
tych wszystkich lat Pañskiej twórczoœci? Czy Pañskie obecne aran¿acje ró¿ni¹ siê od tych z dawnych lat?
– Z biegiem lat ka¿dy cz³owiek zmienia siê, czasem nie
do poznania. Zmienia siê równie¿ jego twórczoœæ. Kiedyœ
pisa³em m.in. muzykê atonaln¹, bardzo wspó³czesn¹,
która le¿y w szufladzie. Zreszt¹
uwielbia³em muzykê bardzo
nowoczesn¹. Z biegiem lat
przeszed³em metamorfozê.
Dzisiaj piszê g³ównie muzykê
religijn¹. Moim konikiem i
dzieckiem twórczym jest wykorzystany a¿ 139 razy tekst
modlitwy „Ave Maria”. Wi¹¿e to siê z moim dzieciñstwem.
Bêd¹c ministrantem, wkuwa³em mszê po ³acinie, bo ksi¹dz
powiedzia³, ¿e kto siê nie
nauczy, nie bêdzie móg³ chodziæ z nim po kolêdzie. Mo¿e
metoda z³a, ale skuteczna.
Œpiewaæ lubi³em, wiêc siê
nauczy³em tej ³aciny, nie rozumiej¹c ani jednego s³owa.
T³umaczeñ polskich nie by³o,
a ksiêdza strach zapytaæ –
a nu¿ usunie z grupy kolêdowej. W domu ojciec latami
s³ucha³ radia Wolna Europa.
W przerwach przestawia³em
na przypadkowo znalezion¹
kiedyœ stacjê radia Watykan,
przez któr¹ wieczorami nadawano modlitwê „Ave Maria”.
Zabawa w kotka i myszka
trwa³a jakiœ czas. Kiedy ojciec zorientowa³ siê, ¿e zak³ócenia stacji, jakie wtedy
w³adza skutecznie stosowa³a
na wszelkie stacje z Zachodu,
w szczególnoœci radia Wolna
Europa i Watykan, s¹ na innej
stacji ni¿ nastawi³, dostawa³em lanie. Dla spokoju w domu
matka wola³a przemilczeæ ten
fakt, przypominaj¹c mi delikatnie, ¿e ojciec kaza³ mi siê
trzymaæ z daleka od radia.
Dopiero po latach zrozumia³em i dowiedzia³em siê, ¿e
s³uchanie zachodnich stacji
radiowych by³o niebezpieczne, a w najlepszym wypadku
Ÿle widziane. Zabawa siê skoñczy³a, ale przyswojona w dzieciñstwie modlitwa pozosta³a
w umyœle. Gdy doros³em,
wróci³em do tamtych chwil i
ubra³em modlitwê w nowe
szaty – na ró¿ne zestawy
wokalne i wokalno-instrumentalne. I z t¹ modlitw¹ w
umyœle zostanê do koñca.
– Dawa³ Pan koncerty w
Berlinie Zachodnim. Jak
Pan wspomina tamte czasy?
Czy odczu³ Pan represje i
dzia³ania cenzorów?
– To by³y bardzo trudne
czasy. Nie mo¿na by³o normalnie jeŸdziæ za granicê, tylko s³u¿bowo lub na zaprosze-

Bernard Stieler
nia. Do Berlina Zachodniego
jeŸdzi³em z ma³ym zespo³em
kameralnym – na zaproszenie
pastora koœcio³a ewangelickiego, który organizowa³ koncerty pt. „Muzyka ³¹czy”. Nie
pamiêtam ju¿, kto z kim pierwszy siê kontaktowa³ w sprawie koncertów. Faktem jest,
¿e trwa³y one kilka lat, prawie
do momentu zjednoczenia
Niemiec. Potem ta wspó³praca siê urwa³a. Na tych koncertach mia³em kilka prawykonañ swoich utworów. W
zasadzie nie mieliœmy wiêkszych problemów paszportowych – oprócz oko³o szeœciogodzinnego stania w kolejce,
by z³o¿yæ podanie o paszport,
i kilkugodzinnego oczekiwania, by go potem odebraæ.
Mieliœmy raz odmowê przyjêcia podañ o paszporty. Mia³o
to miejsce po œmierci ksiêdza
Popie³uszki.T³umaczenie by³o
takie, ¿e po prostu granice s¹
zamkniête. Nic nie mogliœmy
na to poradziæ – koncert odby³
siê, ale bez polskich artystów.
– W latach 80. przebywa³
Pan na Bliskim Wschodzie
i zwiedza³ miejsca zwi¹zane
z Bibli¹. Ponoæ wywar³o to
ogromny wp³yw na Pañsk¹
kompozytork¹ twórczoœæ.
W jaki sposób?
– Pracowa³em tam w trio,
jako muzyk. W wolnych chwilach mia³em okazjê zwiedzaæ
niektóre miejsca, o których
dot¹d czyta³em tylko w ksi¹¿kach i Biblii, zw³aszcza Syriê
i Jordaniê. Dwukrotnie k¹pa³em siê w Morzu Martwym po
stronie Jordanii. Niestety, do
Izraela nie dojecha³em. Nasz
pracodawca, którego prosiliœmy jako zespó³ o jednodniow¹ zgodê na wyjazd w
celu turystycznym, nie wrazi³
na to zgody, a paszporty mie-

liœmy w jego depozycie. Do
Betlejem mieliœmy tylko 50
km. To, co zobaczy³em,
uœwiadomi³o mi wielkoœæ
chrzeœcijañstwa. W³aœnie dlatego poœwiêci³em siê g³ównie muzyce religijnej.
– Wracaj¹c do „Zaufaj
Panu”. Utwór posiada tzw.
klucz, zapisany w tekœcie, a
odnosz¹cy siê do godziny
œmierci papie¿a. Czy proces
twórczyby³wtymprzypadku
bardzo trudny?
– Autorka tekstu, pani Dorota £akoma, siostra dyrygenta Marka £akomego, od
dawna nosi³a siê z zamiarem
skonstruowania tekstu w
jakiœ sposób nawi¹zuj¹cego
do naszego papie¿a. Po rozmowie z bratem zdecydowa³a
siê na tekst z psalmów 21 i 37.
Liczby te oznaczaj¹ godzinê
œmierci papie¿a. Tekst otrzyma³em w maju tego roku. W
pierwszej chwili jego uk³ad
wprowadzi³ mnie w zadumê,
co z tym zrobiæ, jak¹ przyj¹æ
formê utworu, jak¹ melodykê
i harmoniê. Dopiero w sierpniu zabra³em siê za pisanie.
We wrzeœniu przes³a³em dyrygentowi partyturê. Po
dokonaniu drobnych zmian
zasugerowanych przez dyrygenta utwór obra³ ostateczny
kszta³t
i
23 listopada w Bazylice Kaliskiej odby³o siê jego prawykonanie. Kompozycjê wykona³ chór Bazyliki pod dyrekcj¹ Marka £akomego. Czas
poka¿e, czy utwór zostanie w
pe³ni zaakceptowany w przysz³oœci przez wykonawców i
s³uchaczy. Dodam, ¿e jest on
dedykowany tak¿e chórowi
Bazyliki Kaliskiej i jego dyrygentowi.
– Dziêkujê za rozmowê.

