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Najwa¿niejsz¹ rzecz¹
w sztuce jest prawda...
z Janem £ukaszewskim, dyrektorem naczelnym
i artystycznym Polskiego Chóru Kameralnego
Schola Cantorum Gedanensis, rozmawia Gra¿yna
Pilarczyk
- Kieruje pan Polskim Chórem Kameralnym od 1983
roku, a wiêc 18 lat. Jak siê pan czuje, wychowawszy
pe³noletnie dziecko?
- Wie pani, odpowiem w taki sposób. Czasem cz³owiek, kiedy robi co bardzo d³ugo, popada w uczucie znu¿enia, ci¹¿y mu rutyna, tak jak zdarza siê w starym ma³¿eñstwie, kiedy ludzie niechêtnie mówi¹ sobie rano dzieñ
dobry. Podobnie bywa i w pracy zawodowej. Muszê
jednak powiedzieæ, ¿e w jaki niepojêty dla mnie sposób
nie odczuwam tego. Kto powiedzia³, ¿e ¿ycie ka¿dego
zespo³u to jak ¿ycie psa; dziesiêæ lat, potem wszystko siê
koñczy. I rzeczywicie co w tym jest...Nie ma tak czêsto
nowych pomys³ów i ju¿...
- A jak jest w pana przypadku?
- Nie mogê siê doczekaæ ka¿dej nastêpnej próby. Mam
takie wspomnienie z dzieciñstwa: Nadchodzi³ wieczór i
koñczy³a siê zabawa ulubion¹ zabawk¹. Nie mog³em siê
wtedy doczekaæ rana, by znów zacz¹æ siê bawiæ. Podobnie
jest z chórem...Kiedy s¹ wakacje, czego mi ¿al. Nie
potrafiê siê oderwaæ psychicznie od pracy. Wypoczynek
uk³adam sobie tak, by móc i pop³ywaæ i pospacerowaæ,
ale ci¹gle jest to przeplatane planami, ich zamykaniem,
myleniem o nowych realizacjach. Jednak wszystko, co
robimy, robimy zgodnie z okrelonym profilem, który
nakreli³ jeszcze mój brat Ireneusz. Ja w³aciwie od niego
nie odstêpujê. wiadomie nie zrobi³em w chórze ¿adnej
rewolucji.
- Dlaczego sporód licznych gatunków muzyki wybra³
pan i powiêci³ siê chóralistyce? W jakiej mierze podyktowane to by³o tradycj¹ rodzinn¹?
- Dla mnie rzecz¹ najwa¿niejsz¹ w muzyce jest s³owo,
a tylko wokalna muzyka zawiera w sobie s³owo. Muzyka
jest najbardziej abstrakcyjn¹ z wszystkich dziedzin sztuki,
z wyj¹tkiem muzyki wokalnej, która zawiera okrelon¹
treæ. Ta treæ mnie fascynuje, tak samo jak fascynuje mnie
literatura w najszerszym znaczeniu tego s³owa, w³¹czaj¹c
w to Bibliê wraz z psalmami, poezjê...Muzyka to jest
sztuka, która operuje emocjami. Nawet ma³e dziecko umie
rozró¿niæ muzykê ¿yw¹, radosn¹, od smutnej. Poza tym
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warto przypomnieæ, ¿e zespo³owa muzyka wokalna
fascynowa³a ludzi na przestrzeni wieków. To
najwczeniejszy sposób prezentowania muzyki.
Instrumenty przysz³y póniej. W zwi¹zku z tym piew
zosta³ zepchniêty do roli towarzysz¹cej muzyce
instrumentalnej. W XIX wieku piew w³aciwie
pozostawiono amatorom, w wiekach wczeniejszych
natomiast piewanie by³o domen¹ wysokiej klasy
profesjonalistów. Do takich zaliczyæ mo¿na by³o choæby
zakonników w klasztorach.
- Umieszcza pan w swoim repertuarze wiele dzie³ wokalnych z epoki romantyzmu i dzie³a wspó³czesnych
kompozytorów...
- Tak, to prawda, ale nie stronimy te¿ od muzyki
instrumentalno - wokalnej. Jest to jednak drugi nurt naszej
dzia³alnoci artystycznej. Pierwszym i podstawowym jest
muzyczna literatura wokalna i to od najdawniejszych
zabytków, chora³u gregoriañskiego, a¿ do wspó³czesnych
utworów. Osobicie najlepiej siê czujê i realizujê w
muzyce romantycznej i wspó³czesnej. Wród muzyków
króluje pogl¹d, ¿e muzykalnoæ artystów mo¿na
sprawdziæ w³anie na muzyce romantycznej.
- Chcia³am pana zapytaæ o dzia³ania pozamuzyczne.
Jest pan nie tylko muzykiem, ale i animatorem kultury.
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Organizuje pan w Gdañsku szereg imprez cyklicznych,
jak choæby cykl koncertów Gocie Polskiego Chóru
Kameralnego, pielêgnuje pan pewn¹ tradycjê muzyczn¹. Co chcia³by pan osi¹gn¹æ przez takie dzia³ania?
- Wydaje mi siê, ¿e w jakiej mierze jest to rodzinna
tradycja. Pochodzê z rodziny muzycznej, ale i
nauczycielskiej. Sam ukoñczy³em pedagogikê, pracujê z
dzieæmi i m³odzie¿¹ prowadz¹c chór Pueri Cantores
Olivenses, daje mi to du¿¹ satysfakcjê. Czujê w sobie
potrzebê oddzia³ywania na innych ludzi, przekonywania
do tego, co uwa¿am za dobre, cenne i szlachetne. Ale jak
mo¿na przekonaæ publicznoæ do s³uchania muzyki? Po
prostu organizuj¹c koncerty, imprezy muzyczne, ale w
sposób jak najdoskonalszy. Nie ma nic bardziej
szkodliwego dla sztuki ni¿ prezentowanie jej w
nieodpowiedni sposób...
- Czyli byle jak i dla tak zwanego niewymagaj¹cego
s³uchacza...
- To zawsze jest krzywdz¹ce dla sztuki, zniechêca ludzi
do jej odbioru, czasami na zawsze. Staram siê robiæ to
dobrze, nawet gdy piewamy w wiejskim koció³ku.
Wtedy staramy siê nawet bardziej. Ludzie przychodz¹ na
nasze koncerty, bo tego chc¹. Jestem przekonany, ¿e ka¿dy
cz³owiek, niezale¿nie od wykszta³cenia czy pozycji
spo³ecznej ma w sobie potrzebê obcowania ze sztuk¹.
- Mylê, ¿e to, co Pan robi, kszta³tuje wra¿liwoæ i
kulturê muzyczn¹ nie tylko melomanów, ale i przeciêtnych odbiorców muzyki...Jak pan ocenia publicznoæ
muzyczn¹ w naszym kraju?
- Widzê, ¿e istniej¹ takie zakusy, by zamieniaæ orkiestry
symfoniczne na orkiestry rozrywkowe i graæ repertuar
l¿ejszy. Ludziom jak najbardziej potrzebna jest kultura
masowa, ale w dobrym wydaniu. Nie mo¿e siê natomiast
przerodziæ w brak kultury. Po tylu latach pracy jako muzyk
muszê powiedzieæ, ze publicznoæ ma takie preferencje,
jakie mo¿liwoci. My, artyci dzia³aj¹cy w Gdañsku,
musimy naprawdê ciê¿ko pracowaæ, ¿eby zaoferowaæ
publicznoci to, co najlepsze. Na ogó³ s³uchacze s¹
zadowoleni z naszych koncertów i przychodz¹ powtórnie.
Nie mamy wielkiego problemu z publicznoci¹. Na nasze
koncerty obowi¹zuj¹ bilety, nie rozsy³amy ton zaproszeñ,
bilety wcale nie s¹ najtañsze, a jednak ludzie przychodz¹...
- Ale ile lat musia³ pan na to pracowaæ! W jakim
sensie procentuj¹ pana wczeniejsze wysi³ki...
- Tak, jednak widzê, ¿e wci¹¿ wiele koncertów w
Gdañsku ma charakter zamkniêty. My, artyci, nie
powinnimy s³u¿yæ jedynie elitom, powinnimy s³u¿yæ
wszystkim. W jakim sensie muzyka zawsze jest elitarna,
ale nie powinny to byæ elity w³adzy czy biznesu. To mo¿e
byæ rolnik, robotnik, profesor, ka¿dy. Chodzenie na
koncerty to nawyk, kultura spêdzania wolnego czasu,

pewien wybór. Wymaga to oczywicie jakiego wysi³ku,
a ludzie wol¹ czêstokroæ serial w telewizji. Ale wa¿ne
jest to, by s³uchaj¹c koncertu co prze¿yæ. Sam jestem
melomanem i lubiê chodziæ na koncerty, jeli tylko czas
mi na to pozwala. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w sztuce jest
prawda. Muzyk musi przekonaæ s³uchacza, ¿e to, co gra,
jest piêkne. Nawet rozbrykane dzieci szkolne te¿ potrafi¹
s³uchaæ piewu; dobry piewak mo¿e urzec ka¿dego.
piewalimy kiedy w klinice w Alpach dla ludzi
starszych i nieuleczalnie chorych. Ci ludzie tak to
prze¿ywali, ¿e pó³ chóru mi siê rozp³aka³o i nie mog³em
skoñczyæ koncertu, tak wszyscy siê wzruszyli t¹ sytuacj¹.
- Czy oprócz muzyki ma pan jakie inne pasje ¿yciowe?
-Interesujê siê wieloma rzeczami. Lubiê spacery, lubiê
te¿ zwiedzaæ piêkne miejsca, kocham przyrodê, jestem
g³odny wra¿eñ wzrokowych. Lubiê sztukê, zwiedzam
galerie, architektura zawsze by³a moj¹ pasj¹. ¯ona mówi,
¿e jakbym nie by³ muzykiem, to mo¿e bym by³
architektem. Muszê siê jednak pani przyznaæ, ¿e moj¹
najwiêksz¹ pasj¹ jest kuchnia.
- Podobno dobry kucharz musi byæ artyst¹, nic dodaæ, nic uj¹æ..
- Wie pani, na przyk³ad Rossini. To najdoskonalszy
przyk³ad muzyka, którego najwiêksz¹ pasj¹, obok muzyki,
by³o gotowanie. Ze mn¹ jest tak samo. Dla mnie
gotowanie to nie czynnoæ, to pasja. Ale gotujê ma³o, nie
mam czasu, poza tym w domu gotuje moja ¿ona i te¿ robi
to doskonale. Istnieje nawet miêdzy nami swego rodzaju
rywalizacja na tym polu.
- Interesuje siê pan te¿ Dalekim Wschodem...
-Tak, g³ównie Japoni¹.
- A wp³ywy orientu w pana kuchni, czy s¹ zauwa¿alne?
- Te¿, chocia¿ muszê powiedzieæ, ¿e pierwszeñstwo
ma kuchnia ródziemnomorska. Wschodem za interesujê
siê dlatego, ¿e my Wschodu tak naprawdê nie znamy.
By³em kilkakrotnie w Japonii, mam wiele kontaktów z
Japoñczykami. Ta kultura jest fascynuj¹ca i niezwykle
bogata, muzyka za w szczególnoci. Przenikaj¹ siê w
niej elementy tradycji Azji i Europy.
- Ale u nas muzyka japoñska jest prawie nieznana...
- To prawda, ale warto pamiêtaæ, ¿e to w³anie
romantyzm przyniós³ zainteresowanie kulturami
narodowymi, kultur¹ ludow¹. W tej epoce nast¹pi³
ogromny rozkwit zainteresowania wiatem i powstaj¹ca
wówczas muzyka jest tego wiadectwem. Dlatego tak
bardzo upodoba³em sobie tê burzliw¹ epokê.
- Dziêkujê panu za rozmowê.

