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W
 
ędrowiec, tłumacz, przewodnik

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla pana Jordiego 
Savalla wyraża podziw i uznanie naszej wspólnoty akademickiej dla wiel-
kiego humanisty, który ze studiowania i  wykonywania muzyki dawnej 
uczynił narzędzie pokojowego zbliżenia i wzajemnej fascynacji muzyków 
oraz słuchaczy wielu kultur i  narodów. W  świecie naznaczonym podzia-
łami historycznymi i dzielącym się wciąż na nowo Jordi Savall prowadzi 
niestrudzoną pracę przekraczania granic historycznych i  politycznych, 
proponując nam porozumienie w  jedynym języku uniwersalnym, jaki 
wynalazł człowiek – w muzyce.

Oddziaływanie muzyki na żywe istoty budziło od wieków fascynację 
i  niepokój. Klasyczne opowieści o  sile muzyki, które znajdujemy w  Ody-
sei Homera czy w Przemianach Owidiusza, eksponują jej zniewalającą moc, 
której nie potrafią oprzeć się ludzie, zwierzęta, a nawet bogowie. Piękno 
ludzkiego śpiewu lub głos instrumentu pozwalały posługującym się nimi 
bohaterom przekraczać granice między światami, obłaskawiać bestie, 
wzruszać nieśmiertelnych. Kiedy w  związku z  uroczystością nadania 
tytułu doktora honoris causa panu Jordiemu Savallowi rozmyślam o  jego 
wspaniałej postaci i nadzwyczajnych dokonaniach artystycznych i nauko-
wych, uderza mnie transgresywny wymiar muzyki zapisany w  mitach – 
jej zdolność przenikania przez granice światów.

W XII księdze Odysei Homer opowiada o  spotkaniu Odyseusza z  Syre-
nami. Ich zniewalającemu śpiewowi nie potrafi oprzeć się żadna istota, ale 
ceną tego zasłuchania jest śmierć. Odyseusz pragnie usłyszeć ich śpiew, 
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nie zamierza jednak umierać. Uprzedzony przez Kirke, każe przywiązać 
się do masztu, a załodze zatyka uszy woskiem. Siła syreniego śpiewu nie 
tkwi wyłącznie w brzmieniu i melodii. Wabią żeglarzy obietnicą mądrości, 
którą zyskają dzięki pieśni:

— Zbliż się, chlubo Achiwów, Odysie z Itaki! 
Zbliż do lądu! Posłuchaj, jak śpiewamy cudnie! 
Nikt tu jeszcze na czarnym nie przemknął się sudnie, 
Żeby się nie zatrzymał na dźwięk naszych pieni; 
Owszem, wszyscy śpiewaniem tym rozweseleni, 
Oświeceni mądrością płyną sobie dalej. 
Wiemy, co niegdyś Grecy, Trojanie doznali 
Nieszczęść, z bogów naprawy, na Ilionu polach, 
Wiemy o wszystkich ziemskich dolach i niedolach. — 
Tak śpiewały, a we mnie już żądza się budzi 
Słuchać jeszcze tych śpiewów; więc mrugam na ludzi, 
By przyszli mnie rozpętać.

(przeł. L. Siemieński)

Nauka płynąca z mitu mówi, że muzyka może sprawić, iż zapominamy 
o sobie i chcemy słuchać o doświadczeniu innych ludzi, o tym, „co niegdyś 
Grecy, Trojanie doznali”. Działanie dźwięków sprawia, że bez względu na 
obcość historyczną i kulturową, na obcą mowę, w której plemiona ludzkie 
zapisały swoje dzieje i przeżycia, ulegamy sile muzyki. Poddając się mowie 
dźwięków, dajemy do siebie dostęp słowom. Mowa dźwięków przełamuje 
obcość mowy słów. Jordi Savall od ponad pół wieku pracuje jako uparty 
budowniczy muzycznych mostów między czasami i  kulturami. Jest tłu-
maczem i przewodnikiem po umarłych światach, które wskrzesza na swo-
ich płytach i koncertach. Jego oszałamiająca wiedza, talent muzyczny, bez-
graniczna otwartość, gotowość do zadziwień i zachwytów nad badanymi 
tradycjami muzycznymi uczyniły go postacią na poły fantastyczną. Poja-
wia się wśród nas, niczym tajemniczy flecista z Hameln, o którym Goethe 
pisał:
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Chłopaków – żeby jakie psotne,
Dziewczynki – żeby jak przewrotne,
W strun moich siatkę złowię prędko,
Bo muszą biec za mą piosenką.

(J. W. Goethe, Szczurołap, przeł. J. Gamska-Łempicka)

Uwodzicielska muzyka Jordiego Savalla nie prowadzi jednak do bez-
myślnego zasłuchania, ale do rozumnego uczestnictwa w dialogu odmien-
nych, często nieznających siebie lub zapomnianych języków, kultur oraz 
zbiorowych i indywidualnych doświadczeń.

U  Karla Kerényego natrafiam na zdanie: „W  łasce przewodnictwa 
objawia się prawdziwa istota boga”. To, co rozumiem tu jako „boga”, jest 
ideą humanistyki bez granic politycznych, bez murów akademickich, za 
to dziejącą się w  otwartym świecie, po którym prowadzi nas Pielgrzym 
i Przewodnik, odkrywający porzucone ścieżki i wytyczający nowe. Wsłu-
chani w  nieprzerwaną rozmowę, jaką Jordi Savall – Artysta i  Uczony – 
wiedzie z  nami od półwiecza za sprawą swojej muzyki, doświadczamy 
niemożliwego – zapominamy o  granicach między naszą współczesnoś-
cią a  przeszłością, o  różnicach między stylami i  gatunkami, o  granicach 
politycznych i kulturowych. Przez uszy trafia do nas obraz świata, który 
jest jeden i wspólny; rozległy, rozgadany i rozśpiewany – a przecież miesz-
czący się w gościnnym instrumencie viola da gamba, w której zgodnie żyją 
melodie hiszpańskie, celtyckie, tureckie, hebrajskie i  dziesiątki innych. 
Z  każdą płytą i  z  każdym koncertem Jordi Savall umacnia swoją tezę, że 
możliwa jest ludzka wspólnota globalna, a  jednak nieujednolicona w  jed-
nym języku, tradycji, wartościach. Warunkiem tej wspólnoty różnic jest 
wzajemna wiedza o przeszłości i unikalności kultur muzycznych oraz nie-
strudzona wola łączenia ludzkich głosów i instrumentów w dialog, który 
sam prowadzi od lat z setkami artystów z wielu stron świata.

Pośród wielu nagrań zwłaszcza Jego wielkie projekty międzykultu-
rowe – Jérusalem; Mare nostrum; Orient-Occident; The Routes of Slavery; Vene-



zia Millenaria – dowodzą, że dzięki muzyce możliwa jest niewyobrażalnie 
trudna rozmowa prowadzona równocześnie w  kilku językach i  wyraża-
jąca perspektywę tak różnych kultur, jak chrześcijańska, muzułmańska 
i żydowska. Oraz, że rozmowa ta może być harmonijna, życzliwa i piękna.

Ryszard Koziołek




