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JOANNA KACZOROWSKAW poszukiwaniu inspiracji
Za in te re so wa łam się jej twór czo ścią, gdy usły -

sza łam nie kon wen cjo nal ny utwór pt. Bia ły ko -
gut: opo wieść o mi ło sier dziu – na pi sa ny na żeń -
ski ze spół wo kal ny przy akom pa nia men cie tak
ma ło zna ne go, że wręcz ma gicz ne go in stru men -
tu, ja kim są ty be tań skie mi sy śpie wa ją ce. Od
te go mo men tu po dą ża łam mu zycz ny mi śla da -
mi kom po zy tor ki i w nie dłu gim cza sie wy ko -
na łam na jed nym z kon cer tów z se rii New York
Cham ber Mu si cians jej fan ta stycz ne trio for -
te pia no we na for te pian, wio lon cze lę i skrzyp -
ce Dla nie po ko na ne go du cha. Utwór ten wy -
warł na wszyst kich po tęż ne wra że nie.

Ję zyk mu zycz ny Si lver jest uni kal ną syn te -
zą brzmień na sy co nych wie lo ma kul tu ra mi.
Kry ty cy chwa lą jej mu zy kę ja ko sil nie emo -
cjo nal ną, do stęp ną dla każ de go słu cha cza, ale
też po mi strzow sku prze my śla ną. “Tyl ko kil -
ku kom po zy to rów w każ dym po ko le niu po -
tra fi oży wić sztu kę ich ję zy kiem mu zycz nym
i zwia sto wać no we kie run ki w mu zy ce. She -
ila Si lver jest ta ką wi zjo ner ką” – na pi sał nie -
miec ki Wet te rau er Ze itung.

Jesz cze na dłu go przed otrzy ma niem sty pen -
dium Gug gen he ima She ilę za fa scy no wa ła
wzru sza ją ca i eg zo tycz na po wieść dzie ją ca się
w Afga ni sta nie pt. Ty siąc wspa nia łych słońc Kha -
le da Hos se inie go (au to ra be st sel le ru Chło piec
z la taw cem) – opo wia da ją ca o na dziei, mi ło ści
i oca le niu. Książ ka przed sta wia hi sto rię dwóch
ko biet, któ re po ślu bią de spo tycz ne go szew ca
Ra she eda. Ma riam ma 15 lat, gdy wy cho dzi za
Ra she eda, a La ila, po utra cie ca łej ro dzi ny, po -
wra ca do nor mal ne go ży cia pod opie ką Ma riam
i Ra she eda i zo sta je je go dru gą żo ną. Kom po -
zy tor ka tak oto opi su je swo ją fa scy na cję po wie -
ścią Hos se inie go: “Mo je pierw sze ze tknię cie z
po wie ścią na stą pi ło w 2009 ro ku. Słu cha łam
au diok siąż ki w sa mo cho dzie w cza sie dro gi do
pra cy. Pa mię tam, jak łzy spły wa ły mi po twa -
rzy, gdy słu cha łam sce ny eg ze ku cji Ma riam; wte -
dy też po my śla łam, że to te mat na da ją cy się na
ope rę. W tym mo men cie po ko cha łam głów ną
bo ha ter kę po wie ści na ty le, bym mo gła pod jąć
osta tecz ną de cy zję o na pi sa niu ope ry na pod -
sta wie tej książ ki. Chcia łam przed sta wić ko bie -

tę, któ ra cier pia ła okru cień stwa nie do znie sie -
nia przez ca łe ży cie. Chcia łam uka zać ją ja ko
sil ną, szla chet ną, pięk ną, ja ko tę, któ ra zło ży ła
naj wyż szą ofia rę – ze swo je go ży cia. Po trze -
cim prze czy ta niu po wie ści da łam ją mo je mu li -
bre ci ście Ste phe no wi Kit sa ko so wi – je go rów -
nież hi sto ria ta bar dzo moc no po ru szy ła. Na -
stęp nie spo tka łam się z au to rem Kha le dem Hos -
se inim i uzy ska łam pra wa ope ro we oraz je go
en tu zja stycz ne po par cie. Wkrót ce Ste phen i ja
ukoń czy li śmy pierw szy pro jekt ada pta cji. Po -
my sły mu zycz ne na ope rę pły ną w ob fi to ści. Za -
czę łam na ukę mu zy ki ga tun ku hin du sta ni pod
okiem De epa ka Ra jya, au to ra książ ki Mu zy ka
hin du sta ni: tra dy cja w trak cie prze mia ny, a na
ko niec czerw ca 2013 za bie ram mo ją ro dzi nę na
sześć mie się cy do In dii, gdzie bę dę kon ty nu -
ować stu dia z hin du stań ski mi mi strza mi sztu -
ki wo kal nej. Stu dia mu zy ki pół noc nych In dii
do da dzą ko lo ry tu mo jej za chod niej sztu ce
kom po zy cji, gdyż mu zy ka pół noc nych In dii jest
w sa mym ser cu mu zy ki afgań skiej. Te go la ta
Ste phen roz pocz nie pra cę nad li bret tem, a ja, po
po wro cie z In dii, za cznę kom po no wać. Po wsta -
nie zde cy do wa nie wiel ka i wspa nia ła ope ra”.

Obec nie Shie la ra zem z ro dzi ną prze by wa
w In diach, gdzie kom po zy tor ka stu diu je mu -
zy kę i tra dy cje pół noc nych In dii. Po dą ża jąc
kon se kwent nie śla da mi She ili Si lver uda ło mi
się po zy skać jej pierw sze wra że nia spi sa ne w
for mie pa mięt ni ka po kil ku ty go dnio wym po -
by cie w In diach, któ ry mi po dzie li ła się ze swo -
imi przy ja ciół mi:
“Pierw sze dwa ty go dnie w In diach by ły trud -

ne. Wszy scy do świad cza li śmy tę sk no ty za do -
mem ro dzin nym. Wy na ję li śmy ład ne miesz -
ka nie w Pu ne. Na uczy li śmy się nie la da sztu -
ki: prze cho dze nia przez uli cę, co wciąż wy -
da je się nam bar dzo groź ną czyn no ścią, a
tutejszy ruch ulicz ny nie przy po mi na ni cze go,
co do tej po ry wi dzie li śmy. Że by przejść na
dru gą stro nę uli cy, ry zy ku je się ży cie. 

Nie je ste śmy tu taj tu ry sta mi. Nie czu je my
się też jak ty po wi tu ry ści. W Pu ne fa scy nu ją -
ce jest sa mo ży cie co dzien nie: nie sa mo wi te i
bar dzo in ne od te go, któ re go do świad cza my

w Sta nach. Prze mie rze nie Pu ne w dro dze na
mo je lek cje mu zy ki z gu ru zaj mu je mi oko ło
go dzi ny. Gu ru mój to w rze czy wi sto ści na uczy -
ciel śpie wu i hin du skiej mu zy ki. Praw dzi we
pięk no ota cza mnie do pie ro, gdy do trę na lek -
cje. Czu ję się wte dy, jak bym zna la zła się na -
gle w świe cie sta ro żyt nym, nie zwy kłym, a przy
tym je stem tu taj bar dzo cie pło przyj mo wa na.

Za dzi wia ją ce jest, że zdo ła łam na uczyć się
już tak wie le w cią gu za le d wie kil ku ty go dni.
Uwiel biam być znów stu dent ką i fa scy nu je mnie
po zna wa nie cze goś zu peł nie no we go. Uczę się
mu zy ki pół noc nych In dii wy łącz nie po przez
śpiew, gdyż tra dy cyj na mu zy ka hin du ska nie
po sia da żad nej no ta cji mu zycz nej, a na uka od -
by wa się po przez po wta rza nie po gu ru i za pa -
mię ty wa nie me lo dii. Je śli cho dzi o mo je go na -
uczy cie la, czy li gu ru, zo sta łam bar dzo szyb -
ko za ak cep to wa na
przez je go ro dzi nę.
Za rów no syn, jak i
oj ciec uczą mnie na -
prze mien nie, a mat -
ka, któ ra ca ły dzień
spę dza w kuch ni i
go tu je, przy no si mi
cią gle prze pysz ną
her ba tę i hin du skie
przy sma ki. Ca ła trój -
ka miesz ka w czte ro po ko jo wym miesz ka niu
w bar dzo skrom nych wa run kach. Mój gu ru, jak
i je go syn nie przyj mu ją żad nych pie nię dzy za
lek cje, o czym wła śnie się do wie dzia łam, i z
trud no ścią za ak cep to wa łam ta ką do bro czyn -
ność. Uczą mnie przez oko ło 2 go dzi ny co naj -
mniej 4 ra zy w ty go dniu. Na ucza nie jest w In -
diach uzna wa ne za świę ty akt i dla te go też Hin -
du si pod kre śla ją, że nie na le ży my lić na ucza -
nia z za ra bia niem pie nię dzy. Róż ni stu den ci
przy cho dzą i od cho dzą, słu żąc gu ru w za mian
za lek cje. Po zna łam w ten spo sób wie lu cie -
ka wych mu zy ków. Oj ciec za rzu ca mnie wiel -
ką ilo ścią no we go ma te ria łu mu zycz ne go, na -
to miast syn jest bar dziej sys te ma tycz ny w swo -
im na ucza niu. Przy je cha łam tu, by stu dio wać
z oj cem, ale tak na praw dę więk szość pra cy wy -
ko nu ję z sy nem. Plu sem jest też, że syn ma
prze pięk ny głos i do brze mó wi po an giel sku.
Oj ciec jest do sko na łym mu zy kiem, praw dzi -
wym mi strzem i czu ję się za szczy co na, że je -
stem pro wa dzo na przez nie go w mo ich pierw -
szych do świad cze niach z mu zy ką hin du ską. On

sam cie szy się z te go, że mnie uczy. A dla mnie
mo ja na uka jest jed no cze śnie i wiel ką ra do -
ścią, i wspa nia łą za ba wą edu ka cyj ną. Z re gu -
ły gu ru naj pierw śpie wa, a ja po wta rzam i za -
pi su ję w nu tach to, co usły sza łam.

Na uczo no mnie też ofi cjal ne go pro to ko łu za -
cho wa nia się wo bec mo je go gu ru i je go ro dzi -
ny, tak jak na przy kład do tknię cie stóp gu ru i
ukło nu przy wej ściu, ale Bo da so wie (oj ciec i syn)
nie chcą, abym się im tak kła nia ła, i stop nio wo
mo je nie zgrab ne ukło ny ewo lu owa ły do po kor -
ne go po chy lo ne go “na ma ste”, czy li po kło nu, któ -
ry do słow nie zna czy “po zdro wie nia dla cie bie”.

Mo je lek cje śpie wu są dla mnie eks cy tu ją -
ce. Ko cham śpie wać i oka zu je się, że mam do -
bry głos do mu zy ki hin du skiej.

Pu ne jest bar dzo zie lo ne, ale trud no jest do -
ce nić pięk ną na tu rę, gdy je ste śmy co dzien nie

świad ka mi ol brzy -
mie go ru chu i tłu -
mów mo to cy kli na
uli cach. Przej ście
przez jezd nię jest dla
nas wciąż nie la da wy -
zwa niem, któ re wy -
ma ga sza lo nej kon -
cen tra cji. Z te go po -
wo du prze waż nie ro -
bię za ku py w skle -

pach, któ re są tyl ko po “na szej” stro nie uli cy.
Psy, osły, kro wy czy ko zy uży wa ją ulic ja ko
swo ich miejsc wy po czyn ko wych. Nie jest też
rzad ko ścią utknię cie w kor ku dro go wym tyl -
ko dla te go, że kil ka krów zde cy do wa ło się po -
le żeć spo koj nie na środ ku głów nej uli cy.
Wszyst kie au ta mu szą je ostroż nie omi jać.

Mo je hin du skie «stu dia mu zycz ne» są bar -
dzo sa tys fak cjo nu ją ce, a tu tej sza mu zy ka in -
spi ru ją ca, ale też bar dziej wy ma ga ją ce du że -
go wy sił ku i na kła du pra cy, niż to so bie wy -
obra ża łam. Hin du si, z któ ry mi na wią za li śmy
kon tak ty i któ rzy się na mi tu taj opie ku ją, zro -
bi li wszyst ko, aby nam za pew nić wy god ny po -
byt i aby po móc nam się za do mo wić. Szcze -
rze mó wiąc, rzad ko w swo im ży ciu do świad -
czy łam ta kiej hoj no ści jak tu taj. Re la cje mię -
dzy ludz kie spra wia ją, że je stem za chwy co na
In dia mi”. 

Jak wi dać, do świad cze nia She ili Si lver są
bo ga te i in spi ru ją ce. Po zo sta je nam za tem cze -
kać na ope rę, ży cząc ar ty st ce owoc nej pra cy
twór czej. p

She ila Si lver – wy bit na no wo jor ska kom po zy tor ka – to ko bie ta
nie tu zin ko wa, b! d" ca nie w"t pli wie jed n" z naj barw niej szych 
po sta ci obec nej ame ry ka# skiej sce ny mu zycz nej. W tym ro ku

zo sta $a lau re at k" pre sti %o we go sty pen dium Gug gen he ima.

Kom po zy tor ka w oto cze niu hin du skich ko biet
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She ila Si lver z sy nem Vic to rem w Indiach

J! zyk mu zycz ny She ili Si lver 
jest uni kal n" syn te z" brzmie# 
na sy co nych wie lo ma kul tu ra mi. 
Kry ty cy chwa l" jej mu zy k! ja ko 
sil nie emo cjo nal n", 
do st!p n" dla ka$ de go s%u cha cza.


