PISANE W LOCIE

PATRZĘ NA BAROK
EWA POBŁOCKA

M U Z Y K A

( I N I E T Y L KO )

Spośród tych dwóch nieskończoności przyrody, wielkości i małości, łatwiej człowiekowi pojąć nieskończoność wielkości
Blaise Pascal Myśli

Babcia Salomea w niedzielne, zwłaszcza świąteczne, poranki
prowadziła mnie na sumę do oliwskiej katedry. Samo nabożeństwo, długie, niezrozumiałe (wówczas w całości po
łacinie), nużyło mnie i nudziło. Czekałam na koniec, kiedy
po ostatnich taktach pieśni lub kolędy organista zaczynał
improwizować. Wolnym krokiem, trzymając babcię za rękę,
szłam z zadartą głową patrząc na słynne organy; słuchałam z podziwem i zachwytem małego dziecka. Stopniowo,
wraz z narastającą dynamiką muzyki, organista uruchamiał
kolejne manuały i registry, wprawiał w ruch coraz więcej
postaci aniołów grających na trąbkach, włączał kolejne
słońca i dzwonki. Wydawało się, że gwiazdy na sklepieniu
błyszczą coraz jaśniej. Mogłam tam stać, patrzeć i słuchać
w nieskończoność. Te grzmiące organy i blask pozostawały
w oczach, uszach, wyobraźni.
Mając od najmłodszych lat kontakt z tak wspaniałym,
bogato brzmiącym instrumentem nigdy nie mogłam słuchać nagrań organowych z płyt. Brakowało mi wielkości,
przestrzeni, ducha. Co innego letnie koncerty w świątyniach we Fromborku, Wambierzycach, czy w św. Lipce,
chociaż tam irytował mnie otaczający ze wszystkich stron

1.

przepych. „Za dużo dobrego”, i zdobiona bogato ambona,
i złocone kolumny, i ołtarze jasne, jakby pozbawione tajemnicy, wygrzewające się w promieniach z kopuły. Prawdzi-

– z portretem matki, filozoficzny. Caravaggio – pełen ruchu

wie mogłam się skupić w ciemnych wnętrzach kościołów

i energii. Velázquez – uporządkowany, klasyczny. Wreszcie

gotyckich, gdzie blask skromnej świecy bardziej skłania do

Vermeer – światło i cisza, U stręczycielki, ten obraz wyłuskała

zamyślenia czy refleksji.

moja mama na jednej ze ścian drezdeńskiego Zwingeru,

To właśnie podczas letniej rodzinnej wycieczki do sank-

i wtedy otrzymałam lekcję z historii sztuki o cechach cha-

tuarium w Świętej Lipce pierwszy raz usłyszałam słowo

rakterystycznych malarstwa barokowego. Nauki te pogłę-

barok, wtedy jeszcze nie wiedząc, że styl ten niesie ze sobą

biłam po wielu latach za sprawą książki Herberta Mistrz

to, co niezwykłe, kapryśne, kunsztowne, ozdobne. W miarę

z Delft, wydanej przez „Zeszyty Literackie”; jest tam rozdział

dorastania i potem, dzięki swojemu zawodowi, miałam

o takim samym tytule, o Vermeerze. Pewnego lata dane mi

możliwości podróżowania po świecie. Podczas każdego

było spędzić w Delft cały tydzień podczas festiwalu muzyki

pobytu w Wiedniu, Madrycie, Dreźnie czy Petersburgu,
zawsze w wolnym czasie szukałam muzeów.
Do niektórych, jak Prado czy Ermitaż, wracałam wielokrotnie, do ulubionych obrazów, których reprodukcje na

1. Jan Vermeer van Delft U stręczycielki (1656) – Państwowa

kartkach pocztowych przywoziłam do domu. Rembrandt

Galeria w Dreźnie
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2.
kameralnej (a wykonywałam wtedy utwór Stockhausena

mam wrażenie, że nawet w swoich świeckich kantatach

Tierkreis, napisany w latach 1974/75). Między czasem ćwicze-

pisze „na chwałę Boga”. Nawet Trauer Ode jest chwilami

nia, bądź wspólnych prób i koncertów, chodziłam uliczkami,

taneczna i radosna, pełna nadziei. Jednocześnie skupiony,

którymi chadzał być może i Mistrz. Pewnie słyszałam te

konsekwentny, logiczny w polifonii i przepełniony skrytą

same dzwony ogromnego, ciemnego, kościoła, przekra-

choć, żarliwą modlitwą, Bach.

czałam tenże mostek nad kanałem, widziałam podobne

Moje pierwsze z nim spotkanie to znów czas dzieciństwa

światło.

w Oliwie. Mama przygotowywała arię sopranową w Pasji

A w literaturze? Najbardziej „barokową” postacią, choć

według św. Jana. Musiałam się nauczyć partii orkiestry

stworzoną dopiero w 1918 roku, jest dla mnie Colas

z wyciągu fortepianowego, niełatwe to było zadanie. Potem

Breugnon z powieści Romain Rollanda – ufny, dobro-

jednak punkt programu wielu recitali podczas naszego

duszny, a jednocześnie zadziorny piewca życia, który nie

pierwszego wspólnego tournée w ZSRR, gdzie – obok arii

zapomina o śmierci; pamiętając o małości istoty ludzkiej

Ich folge Dir gleichfalls – wykonywałyśmy także arie z Kan-

zaraża optymizmem. Tak też brzmi muzyka Tadeusza Bairda

taty o kawie oraz pieśni Purcella (w latach 70. jeszcze moż-

w suicie opatrzonej tym samym tytułem. Pisana w XX wieku,

liwe były takie – dziś niewyobrażalne – programy). Jedną

niejako cofa nas w czasie, aż do wieku XVI i XVII. A tam

z najwspanialszych wykonawczyń owej arii z Pasji była Elly

w muzyce polskiej Stanisław Sylwester Szarzyński, jeden

Ameling – holenderska śpiewaczka, która specjalizowała

z polskich kompozytorów barokowych. I znów sięgam

się w muzyce oratoryjno-kantatowej (a także w pieśniach –

wspomnieniami do oliwskiego dzieciństwa – na fortepianie

niezrównane interpretacje Schuberta). Jej głos – jasny, lekki,

u mamy często pojawiały się nuty utworu Jesu spes mea,

jakby instrumentalny – po prostu wznosił się, śpiewała

którego opracowanie na głos z organami wykorzystywała

„czysto” w sensie intencji, bez żadnej maniery.

w programach koncertów z towarzyszeniem tego właśnie
instrumentu, obok Gloria Vivaldiego, występując u boku
wybitnych wirtuozów.
Tymczasem w Europie wspomniany Vivaldi, Telemann,

2. Barokowe sanktuarium w Krośnie koło Ornety, w którym

Haendel – pełen fajerwerków i girland – w ariach ope-

Polski Chór Kameralny nagrał (2018) pisane w Gdańsku

rowych, popisowych arabesek, radości muzykowania.

barokowe Motety Andrzeja Hakenbergera | fot. Wojsław

Wreszcie On, mistrz nad mistrzami, jakże inny! Zawsze

Brydak |
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Obok Ameling – na zasadzie zupełnego kontrastu – uka-

...życie jego toczy się w pełnym świetle...jest jasne jak jego

zują mi się bohaterowie słynnego filmu Wszystkie poranki

obrazy. W całym tym otwartym życiu nic nie budzi wątpli-

świata, opowiadającego o kompozytorze i wirtuozie violi

wościczy podejrzeń...prócz tajemnicy tej niepojętej płodności...

da gamba, Marinie Marais oraz jego mistrzu. Film poszukuje
odpowiedzi na pytanie o istotę muzyki. Za pośrednictwem

Gdyby zamienić słowo „obrazy” na słowo „muzyka”, można

instrumentu grający wyrażać ma emocje, których nie umie

ten fragment odnieść do Kompozytora, którego życie było

oddać słowami, muzyka staje się łącznikiem z innym świa-

Dziełem Twórcy w wielu dziedzinach.

tem, a jednocześnie wyraża refleksje nad przemijaniem.

Co łączy Pendereckiego z barokiem? Oczywiście Pasja

Jednak nie tylko muzyka budzi nasz podziw w tym filmie,

według św. Łukasza, inspirowana Pasjami J.S. Bacha, ale to

wiele ujęć przypomina barokowe obrazy z wyszukanym

także drzewa posadzone i doglądane przez Pendereckiego

światłocieniem, przemyślaną strukturą. Film niesłychanie

w Lusławicach; drzewa, których konary wiją się w baroku

inspirujący. Podobnie jak inspirujące są wykonania muzyki

wokół kolumn, drzewa o szerokim pniu, ozdobione wielkimi

Bacha, prowadzone przez wybitnego dyrygenta i chórmi-

gałęziami i małymi gałązkami, tymi lekko już zeschniętymi

strza, Philippe Herreveghe.

i tymi świeżymi, jak auksyny, ciemnymi i jasnymi, regular-

Wykonując bachowskie Partity, Suity angielskie, Suity francu-

nymi i zwichrzonymi, kładącymi się – długim bądź krótkim –

skie, komplet Preludiów i fug, wiele innych mniejszych utwo-

cieniem na trawie, w zależności od światła. Drzewa. O któ-

rów, a ostatnio, pracując nad Wariacjami Goldbergowskimi,

rych Kompozytor powiedział, że są ukorzenione w ziemi

wsłuchuję się w utwory wokalno-instrumentalne i znajduję

i w niebie. Drzewa, w których koronie żyją bogowie, w sze-

u szefa Orkiestry Oświecenia oraz słynnego Collegium

rokim pniu ludzie, a korzenie to kraina umarłych...

Vocale Gent rozwiązania dla artykulacji, czasu i rytmu.

Będzie nam brakowało Pendereckiego jako kompozytora,

U Herreveghe „muzyka jest mową dźwięku” (autorem tego

ale także jako ważnej i znaczącej postaci w kulturze i histo-

sformułowania jest Nicolaus Harnoncourt).

rii naszego, i nie tylko naszego, kraju. Wspomniana Pasja

Oczywiście słuchałam również pianistów wykonujących

według św. Łukasza, Jutrznia, Siedem bram Jerozolimy, Te

Bacha. Podziwiałam Goulda, Richtera, wielbię Samuela Fein-

Deum, Requiem polskie, to utwory, które – obok czterech

berga, ale od jakiegoś czasu jakby unikam ich wpływów.

oper i wielu kompozycji kameralnych – pozostaną kamie-

Chcę, żeby mój Bach to była rozmowa pomiędzy Bogiem

niami milowymi literatury muzycznej XX i XXI wieku.

a Kompozytorem, którą należy odczytać.

I jeszcze jedno powiązanie z Bachem: Missa brevis na chór

*

a capella – który to utwór Penderecki uważał za swoje
najlepsze opus – miała prawykonanie w lipskim kościele

Dwa dni temu, kiedy rozpoczynałam pisać ten tekst, dotarła

św. Tomasza...

do nas wiadomość o śmierci Krzysztofa Pendereckiego.

Autor Trenu – Ofiarom Hiroszimy, po zakończeniu obec-

Pisząc o muzyce, nie sposób w takiej chwili pominąć mil-

nej pandemii, zostanie pochowany w Panteonie Narodo-

czeniem tej postaci. W książce Sens sztuki (wydanie PWN

wym w kościele świętych Piotra i Pawła, ufundowanym

w serii Omega) znalazłam kilka linijek zapisanych przez

dla jezuitów przez Zygmunta III Wazę, pierwszej budowli

Eugene’a Fromentin, a dotyczących Rubensa:

architektury barokowej w Krakowie.
EWA POBŁOCKA

Hugon Lasecki, bez tytułu | za albumem Hugon Lasecki.
Rysunek, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk 2008 |
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