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W listopadzie w kalen-
darzu figuruje �wiêto patron-
ki chórów � �wiêtej Cecylii.
Z tej okazji w bazylice �w.
Józefa odby³ siê wyj¹tkowy
koncert w wykonaniu Chóru
Ch³opiêco-MêskiegoBazyli-
kiKaliskiej. Podczasmuzycz-
negospotkaniakaliszaniemieli
okazjê po raz pierwszy us³y-
szeæ specjalnie skompono-
wany dla artystów utwór �
�Zaufaj Panu�. Kompozycja
posiada tzw. klucz, a pomys³
na jej stworzenie zrodzi³ siê
po �mierci papie¿a Jana Paw-
³a II i tow³a�nie jemu jest ona
dedykowana. Wspomniany
klucz zapisany jest w tek�cie,
aodnosi siê dogodziny �mier-
ci papie¿a (g. 21.37).
Do fragmentów psalmów

21 i37 (wt³umaczeniuCzes³a-
waMi³osza) muzykê napisa³
poznañski kompozytor Ber-
nardStieler, którywielokrot-
nie ju¿wspó³pracowa³ z kali-
skimi artystami. Kompozytor
urodzi³ siêw1951r.wSzañcu,
pracowa³m.in. jako skrzypek
wFilharmonii Poznañskiej,w
TeatrzeMuzycznym iPilskiej
OrkiestrzeKameralnej.Od20
lat aran¿uje utwory. Jest
twórc¹ wszechstronnym, ale
w du¿ej mierze skupia siê na
muzyce religijnej.

EWELINA BRODNICKA

� Jak w ci¹gu lat wygl¹-
da³a wspó³praca z kaliskim
chórem i jegokierownikiem
Markiem£akomym?
�Naszawspó³praca rozpo-

czê³a siê od edycji II Ogólno-
polskiegoKonkursuKompo-
zytorskiego �Vox Basilicae
Calissiensis�w2000 roku, na
którym otrzyma³em dwie na-
grody. Z dyrygentem chóru
Bazyliki Kaliskiej znamy siê
od czasów studiówwPozna-
niu. �piewali�my w tym sa-
mym chórze akademickim,
prowadzonym przez docenta
Stanis³awa Kulczyñskiego,
pó�niejszego profesora i rek-
tora Akademii Muzycznej w
Poznaniu i za³o¿ycielaw1986
roku Ogólnopolskiego Kon-
kursu Dyrygentów Chóral-
nych.Oboje jeste�my ucznia-
miwybitnych indywidualno-
�cimuzycznych.Marek£ako-
my 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. My�lê, ¿e
mia³o to g³ówny wp³yw na
nasz¹ dzia³alno�æ zawodow¹
w ¿yciu. Konkurs kompozy-
torskiw2000 roku sprawi³, ¿e
po latach spotkali�my siê na
wspólnej drodze. Po �mierci
ks. pra³ata Lucjana Andrzej-
czaka z w³asnej inicjatywy
napisa³em dla chóru Bazyliki
Kaliskiej �AveMaria� nr 78,
po�wiêcaj¹c gow³a�nie jego
pamiêci. W kolejnych latach

Miêdzymiastowa kulturalna wspó³praca
Rozmowa z kompozytorem Bernardem Stielerem

przes³a³em chórowi kilka in-
nych utworów. W tym roku
wraz z pie�ni¹ � Zaufaj Panu�
dodatkowoprzekaza³empie�ñ
�Ludu, mój ludu� oraz dwie
pastora³ki.

� Jak prezentuje siê kon-
strukcja wyj¹tkowego
utworu�ZaufajPanu�, któ-
rynapisa³Panspecjalniedla
kaliskich artystów?
� Konstrukcja utworu jest

przejrzysta i krótka. D³ugo
zastanawia³em siê, jak¹ przy-
j¹æ formê. Ostatecznie zde-
cydowa³em siê na budowê
refrenow¹, bardziej zrozu-
mia³¹ i przejrzyst¹ dla s³u-
chaczy.

�Jakie s¹�ród³anatchnie-
niaprzy tworzeniuutworów
religijnych?
�Zdarzaj¹ siê takiemomen-

ty, ¿e przypadkowo natrafiam
na tekst, który nagle mnie
inspiruje, porusza swoj¹ tre-
�ci¹ do szpiku ko�ci. Wów-
czas nie pozostaje nic innego,
tylko szybko usi¹�æ do sto³u
i pisaæ muzykê, która sama
wychodzi z wnêtrza cz³owie-
ka. Nie zawsze zd¹¿ê zapisaæ
to, co samo domnie przycho-
dzi.Niema jakiego� ustalone-
go wzorca pisania muzyki.
Ka¿dy kompozytorwypraco-
wujê swoj¹ metodê pisania i
nie zdradza tego nikomu.
Kiedy� zapytano Ludwika
van Beethovena �Jak to siê
dzieje mistrzu, ¿e piszesz tak
piêkn¹muzykê?�, a on odpo-
wiedzia³ �Niewiem�. I s³usz-
nie, samproces tworzenia jest
niewyt³umaczalny, a ci, którzy
próbuj¹ to t³umaczyæ publicz-
nie, skazuj¹ siê tylkonao�mie-
szenie.Wszyscywiemy tylko
jedno, ¿emusimy usi¹�æ przy
stole, przygotowaæ papier
nutowy iwzi¹ædo rêki o³ówek
� i towszystko. Ca³a reszta to
kuchnia kompozytora, a czy
kucharka czy kucharz zawo-
dowy zdradza swoje receptu-
ry publicznie?

�Z ilomachóramiko�ciel-
nymiPanwspó³pracuje?
� W ¿yciu wspó³pracowa-

³em z kilkoma chórami i
zespo³amiwokalnymi.Od ich
dyrygentów zawsze uzyski-
wa³em now¹ wiedzê, szcze-
gólnie dotycz¹c¹mo¿liwo�ci
wykonawczych danego ze-
spo³u. To bardzo wa¿ne w
pisaniu muzyki na podany
sk³ad imo¿liwo�ciwykonaw-
ców, zw³aszczaw ruchu ama-
torskim.Najd³u¿ej, bood1970
do 2012 r., wspó³pracowa³em
z nie¿yj¹cym ju¿ ksiêdzem,
zarazemwykszta³conymmu-
zycznie dyrygentem Janu-
szemPiotrowskimzPoznania.
Wielce ceniê sobiewspó³pra-
cê z chóremBazylikiKaliskiej
i m³odzie¿owym chórem III
LO im. M. Kopernika w Ka-
liszu prowadzonym przez
pani¹ Henrykê Iglewsk¹-
Mocek.

� Czy w�ród poszczegól-
nych grup sacrosongowych

mo¿nawyró¿niæ jakie�okre-
sowe trendy?Czy ichpodej-
�cie do procesu tworzenia,
aran¿acji utworów zmienia
siê na przestrzeni lat?
� W ostatnich latach na-

mno¿y³o siê du¿o sacroson-
gów bez centralnej dyrekcji.
Todobrze i �le.Dobrze, ¿e jest
du¿e gronom³odzie¿y zainte-
resowanej t¹ dzia³alno�ci¹, ale
�le, ¿e nie ma nad t¹ dzia³al-
no�ci¹ patrona z tzw. nazwi-
skiem.Kiedy� by³ nim kardy-
na³ Karol Wojty³a. Bardzo
brakuje wy¿szego autoryte-
tu, chocia¿ m³odzie¿ chyba
nie do koñca zdaje sobie spra-
wê z tego.Dzisiejszamuzyka
sacrosongowa, nazywaj¹c to
umownie, chodzi ró¿nymi
�cie¿kami. Od prostych pio-
senek przez muzykê niemal
popow¹ i próby pisania ora-
toriów. Jednak wiêkszo�æ tej
twórczo�ci skierowana jest w
stronê rozrywki. Przed laty ta
muzyka te¿ by³a zró¿nicowa-
na, tylko ¿e selekcja na festi-
walach by³a bardzo ostra.
W komisji siedzia³y du¿e
autorytety. Dzisiaj, w dobie
braku autorytetów, czêsto
decyduje przypadkowo�æ,
zreszt¹ jak w wielu dziedzi-
nach.

� Uczestniczy³ Pan w na-
graniach pierwszejwhisto-
rii p³yty po�wiêconej Ojcu
�wiêtemu. Pozna³ go Pan
osobi�cie? Czy w jaki� spo-
sóbpapie¿oceni³Pañsk¹pra-
cê, us³ysza³ Pan pochlebne
s³owa?
� W nagraniu pierwszej w

historii p³yty po�wiêconej
Janowi Paw³owi II w 1979
roku uczestniczy³em zDomi-
nikañsk¹ Grup¹ Sacroson-
gow¹ z Poznania, pod kie-
rownictwem kompozytora i
dyrygenta Mariusza Matu-
szewskiego. Zadecydowa³
przypadek. Na zaproszenie
dyrektora festiwalu pojecha-
li�my doKrakowa z chórem
DONBOSCOzPoznania, by
wykonaæprzed rezydencj¹pa-
piesk¹moj¹kantatê�Redemp-
tor Hominis�. Wówczas za-
proponowano nam wziêcie
udzia³u w nagraniu p³yty na
Ska³ce przez firmê niemieck¹
z Freiburga. Jana Paw³a II
jako papie¿a nigdy nie po-
zna³em osobi�cie. W 2000 r.
uczestniczy³em tylkowemszy
z obecno�ci¹ papie¿a, na pla-
cu papieskim. Jednakmia³em
okazjê poznaæ osobi�cie kar-
dyna³a Karola Wojty³ê � na
sacrosongu. Ostatnie spotka-
niemia³omiejscewewrze�niu
1978 roku, podczas Festiwalu
na JasnejGórzewCzêstocho-
wie. Nikt z nas nie przypusz-
cza³, ¿e za miesi¹c zostanie
papie¿em. To by³o ol�nienie
dla wszystkich ludzi, ale dla
nas, sacrosongowców, po-
dwójne. By³ przecie¿ patro-
nem ruchu sacrosongowego
i oazowego. Wówczas na
cze�æ papie¿a napisa³emdwie
kantaty oparte na temacie
pie�ni �Budujemy ko�ció³
Bo¿y�, która by³a hymnem

sacrosongu. Partytury prze-
s³a³em do Rzymu. Otrzyma-
³empodziêkowanie, podpisa-
ne przez ksiêdza, równie¿ sa-
crosongowca, który opieko-
wa³ siêmuzycznymi zbiorami
papie¿a i który, jak siê okaza-
³o, pamiêta³ mnie z festiwali.

� Co zmieni³o siê w ci¹gu
tych wszystkich lat Pañ-
skiej twórczo�ci? Czy Pañ-
skie obecne aran¿acje ró¿-
ni¹siêodtychzdawnychlat?
� Z biegiem lat ka¿dy cz³o-

wiek zmienia siê, czasem nie
dopoznania.Zmienia siê rów-
nie¿ jego twórczo�æ. Kiedy�
pisa³em m.in. muzykê ato-
naln¹, bardzo wspó³czesn¹,
która le¿ywszufladzie.Zreszt¹
uwielbia³em muzykê bardzo
nowoczesn¹. Z biegiem lat
przeszed³em metamorfozê.
Dzisiaj piszê g³ówniemuzykê
religijn¹. Moim konikiem i
dzieckiem twórczym jestwy-
korzystany a¿ 139 razy tekst
modlitwy �AveMaria�.Wi¹-
¿e tosiêzmoimdzieciñstwem.
Bêd¹cministrantem,wkuwa-
³emmszêpo ³acinie, boksi¹dz
powiedzia³, ¿e kto siê nie
nauczy, nie bêdziemóg³ cho-
dziæ z nim po kolêdzie.Mo¿e
metoda z³a, ale skuteczna.
�piewaæ lubi³em, wiêc siê
nauczy³em tej ³aciny, nie ro-
zumiej¹c ani jednego s³owa.
T³umaczeñ polskich nie by³o,
a ksiêdza strach zapytaæ �
a nu¿ usunie z grupy kolêdo-
wej. W domu ojciec latami
s³ucha³ radia Wolna Europa.
W przerwach przestawia³em
na przypadkowo znalezion¹
kiedy� stacjê radia Watykan,
przez któr¹wieczorami nada-
wanomodlitwê �AveMaria�.
Zabawa w kotka i myszka
trwa³a jaki� czas. Kiedy oj-
ciec zorientowa³ siê, ¿e za-
k³ócenia stacji, jakie wtedy
w³adza skutecznie stosowa³a
nawszelkie stacje z Zachodu,
w szczególno�ci radiaWolna
Europa iWatykan, s¹ na innej
stacji ni¿ nastawi³, dostawa-
³emlanie.Dlaspokojuwdomu
matkawola³a przemilczeæ ten
fakt, przypominaj¹c mi deli-
katnie, ¿e ojciec kaza³ mi siê
trzymaæ z daleka od radia.
Dopiero po latach zrozumia-
³em i dowiedzia³em siê, ¿e
s³uchanie zachodnich stacji
radiowych by³o niebezpiecz-
ne, a w najlepszymwypadku
�lewidziane.Zabawasiêskoñ-
czy³a, aleprzyswojonawdzie-
ciñstwie modlitwa pozosta³a
w umy�le. Gdy doros³em,
wróci³em do tamtych chwil i
ubra³em modlitwê w nowe
szaty � na ró¿ne zestawy
wokalne i wokalno-instru-
mentalne. I z t¹ modlitw¹ w
umy�le zostanê do koñca.

� Dawa³ Pan koncerty w
Berlinie Zachodnim. Jak
Panwspomina tamte czasy?
Czy odczu³ Pan represje i
dzia³ania cenzorów?
� To by³y bardzo trudne

czasy. Nie mo¿na by³o nor-
malnie je�dziæ za granicê, tyl-
ko s³u¿bowo lub na zaprosze-

nia. DoBerlina Zachodniego
je�dzi³em zma³ym zespo³em
kameralnym� na zaproszenie
pastora ko�cio³a ewangelic-
kiego, któryorganizowa³ kon-
certy pt. �Muzyka ³¹czy�.Nie
pamiêtamju¿, ktozkimpierw-
szy siê kontaktowa³ w spra-
wie koncertów. Faktem jest,
¿e trwa³y one kilka lat, prawie
do momentu zjednoczenia
Niemiec. Potem tawspó³pra-
ca siê urwa³a. Na tych kon-
certach mia³em kilka prawy-
konañ swoich utworów. W
zasadzie nie mieli�my wiêk-
szych problemów paszporto-
wych � oprócz oko³o sze�cio-
godzinnego stania w kolejce,
by z³o¿yæ podanie o paszport,
i kilkugodzinnego oczekiwa-
nia, by go potem odebraæ.
Mieli�my razodmowêprzyjê-
cia podañ o paszporty. Mia³o
tomiejsce po �mierci ksiêdza
Popie³uszki.T³umaczenieby³o
takie, ¿e po prostu granice s¹
zamkniête. Nic niemogli�my
na toporadziæ � koncert odby³
siê, ale bez polskich artystów.

�W latach 80. przebywa³
Pan na BliskimWschodzie
i zwiedza³miejsca zwi¹zane
z Bibli¹. Ponoæ wywar³o to
ogromnywp³ywnaPañsk¹
kompozytork¹ twórczo�æ.
W jaki sposób?
� Pracowa³em tam w trio,

jakomuzyk.Wwolnychchwi-
lachmia³emokazjê zwiedzaæ
niektóre miejsca, o których
dot¹d czyta³em tylkowksi¹¿-
kach i Biblii, zw³aszcza Syriê
i Jordaniê. Dwukrotnie k¹pa-
³emsiêwMorzuMartwympo
stronie Jordanii. Niestety, do
Izraela nie dojecha³em. Nasz
pracodawca, którego prosili-
�my jako zespó³ o jedno-
dniow¹ zgodê na wyjazd w
celu turystycznym, niewrazi³
na to zgody, a paszportymie-

li�my w jego depozycie. Do
Betlejem mieli�my tylko 50
km. To, co zobaczy³em,
u�wiadomi³o mi wielko�æ
chrze�cijañstwa.W³a�nie dla-
tego po�wiêci³em siê g³ów-
nie muzyce religijnej.

� Wracaj¹c do �Zaufaj
Panu�. Utwór posiada tzw.
klucz, zapisany w tek�cie, a
odnosz¹cy siê do godziny
�mierci papie¿a. Czyproces
twórczyby³wtymprzypadku
bardzotrudny?
�Autorka tekstu, paniDo-

rota £akoma, siostra dyry-
genta Marka £akomego, od
dawna nosi³a siê z zamiarem
skonstruowania tekstu w
jaki� sposób nawi¹zuj¹cego
do naszego papie¿a. Po roz-
mowie z bratemzdecydowa³a
siê na tekst z psalmów21 i 37.
Liczby te oznaczaj¹ godzinê
�mierci papie¿a. Tekst otrzy-
ma³em wmaju tego roku. W
pierwszej chwili jego uk³ad
wprowadzi³ mnie w zadumê,
co z tym zrobiæ, jak¹ przyj¹æ
formê utworu, jak¹melodykê
i harmoniê. Dopiero w sierp-
niu zabra³em siê za pisanie.
We wrze�niu przes³a³em dy-
rygentowi partyturê. Po
dokonaniu drobnych zmian
zasugerowanych przez dyry-
genta utwór obra³ ostateczny
kszta³t i
23 listopada w Bazylice Ka-
liskiej odby³o siê jego prawy-
konanie. Kompozycjê wy-
kona³ chór Bazyliki pod dy-
rekcj¹Marka£akomego.Czas
poka¿e, czy utwór zostaniew
pe³ni zaakceptowanywprzy-
sz³o�ci przez wykonawców i
s³uchaczy. Dodam, ¿e jest on
dedykowany tak¿e chórowi
BazylikiKaliskiej i jegodyry-
gentowi.

� Dziêkujê za rozmowê.

Bernard Stieler


