S³ów parê

Drodzy moi!
Piszę do Was ze Stanów, gdzie zamierzam spędzić parę tygodni w gronie najbliższej rodziny.
Tu podpatruję budzącą się przyrodę, tu słucham
śpiewu ptaków i cieszę się każdym nowym
wschodem słońca.
Brzydki wirus – to co, że w koronie – komplikuje życie ludziom na całym globie. Pomyślałam
sobie, że mając muzykę możemy otulić się nią
i spokojnie przetrwać ten trudny czas.
Życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowia i do zobaczenia na Walnym zebraniu członków PTH w czerwcu.
Wasza Prezes
Ewa Jaślar
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Wydarzenia
Rozwa¿ania nad zagadnieniem transkrypcji
w literaturze harfowej
Wybór repertuaru bywa, obok jakości artystycznej oraz technicznej wykonania, kluczowym aspektem powodzenia recitalu, koncertu
czy konkursu. Przed wyzwaniem, jakim zawsze
jest skonstruowanie odpowiedniego programu,
stają systematycznie nie tylko występujący
artyści, ale w większym nawet stopniu także
pedagodzy. Obserwując obowiązkowe pozycje
programowe najważniejszych międzynarodowych konkursów harfowych, jak również programy ogólnopolskich przesłuchań, a wreszcie
repertuar koncertowy i nagraniowy uznanych
harfistów, odnaleźć można cały szereg opracowań, począwszy od utworów Johanna Sebastiana Bacha, a na XX-wiecznych kompozycjach
kończąc. Niezmiennie w wymienionych przypadkach zastanawia intencja takiego wyboru,
z natury zawsze opartego na subiektywnej ocenie jakości transkrypcji, jak również celowość
i zasadność przekształcania niektórych utworów na harfę.
Pojęcie „transkrypcja”, pochodzące od łacińskiego transcriptio, to w najprostszym tłumaczeniu „przepisywanie”. Podążając tropem etymologicznym można zatem przyjąć założenie,
że mianem tym powinno się opisywać wyłącznie opracowania stanowiące bezpośredni przekład tekstu muzycznego z jednego medium na
inne. Jednak odnosząc się do licznych definicji
słownikowych i encyklopedycznych, nie sposób
wyznaczyć jednoznacznie granic znaczenia takich synonimicznych określeń jak: transkrypcja, aranżacja, opracowanie, adaptacja czy przekład. Ich objaśnienia, oparte na stopniu
ingerencji w tekst muzyczny oryginału, wykluczają się często nawzajem lub tłumaczą jedno
pojęcie poprzez użycie drugiego, dlatego powyższe pojęcia stosowane są wymiennie, dla nazwania każdego typu utworów przeniesionych
na nowe medium wykonawcze, jakim jest harfa.
Niepodważalna rola muzyki dawnej w procesie kształcenia muzycznego, jak również braki repertuarowe wynikające w dużej mierze
z niedoskonałości technicznych wczesnych postaci harf, skutkują powstawaniem dużej liczby opracowań na ten instrument. Celem mojej
pracy doktorskiej było zbadanie zasięgu tego
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zjawiska i ukazanie silnej potrzeby włączania
transkrypcji do pracy dydaktycznej na każdym
etapie edukacyjnym, ale również wyjaśnienie
fenomenu niesłabnącej popularności praktyki adaptowania cudzych dzieł. Dodatkowym
aspektem rozprawy była prezentacja rodzaju
zmian wprowadzanych w oryginalnym tekście
muzycznym w celu dostosowania go do możliwości technicznych harfy, ale także dla optymalnego wykorzystania jej walorów brzmieniowych.
Opracowania muzyki XVIII wieku –
twórczość J.S. Bacha oraz G.F. Handla
Potrzeba transkrypcji pojawia się na każdym szczeblu edukacji muzycznej. Chociaż
harfa jest jednym z najstarszych istniejących
instrumentów, współcześni harfiści napotykają na problemy z doborem zróżnicowanego
pod względem stylistycznym repertuaru. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest
fakt, że harfa w każdej ze swoich wczesnych
postaci była instrumentem silnie ograniczonym w swobodnym stosowaniu chromatyki.
Niewielkich rozmiarów wczesne instrumenty
diatoniczne, nawet po otrzymaniu prostego
mechanizmu haczykowego, nie pozwalały na
uzyskanie więcej niż 7 tonacji majorowych,
a każda zmiana chromatyczna wiązała się
z zaprzestaniem gry jedną ręką. Próby skonstruowania harf chromatycznych o dwóch lub
trzech rzędach strun spełniały oczekiwania
względem możliwości wykonania każdego pożądanego dźwięku, jednak niezwykle wysoki
poziom trudności gry decydował o niewielkiej
popularności tego typu instrumentów. Nawet
wprowadzenie pierwszego mechanizmu pedałowego niosło za sobą wiele komplikacji (między innymi w strojeniu oraz zrywaniu się
strun), nie dając zadowalającego rezultatu
w kwestii umożliwienia harfistom gry w dowolnych tonacjach. Z tego względu, aż do początków XIX wieku, harfa nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem kompozytorów, będąc
wykorzystywana przede wszystkim w realizacji
basso continuo czy prostej muzyce salonowej.
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Opracowania muzyki dawnych mistrzów
stanowią zatem zdecydowaną większość
wszystkich powstających adaptacji na harfę,
wypełniając lukę w oryginalnym repertuarze
z XVII i XVIII wieku. Jednak w ramach tego
zbioru odnajdziemy kontrastujące koncepcje
tworzenia transkrypcji, przejawiające się głównie w ilości oraz rodzaju zmian wprowadzanych do opracowywanego materiału. Problematyka tworzenia transkrypcji na harfę na
bazie utworów barokowych obejmuje zagadnienia wspólne dla wszelkich opracowań muzyki dawnej – zachowanie w nowej postaci
utworu odpowiedniej stylistyki, wydobycie elementów polifonii, opracowanie ozdobników, ale
przede wszystkim utrzymanie wierności materiałowi oryginalnemu przy jednoczesnym
wykorzystaniu właściwości brzmieniowych
współczesnego instrumentarium.
Nieustająca potrzeba transkrybowania
dzieł Bacha na cały wachlarz niezwykle różnorodnych instrumentów, udowadnia nie tylko niepodważalny aspekt jego twórczości jako
jednego z najważniejszych elementów edukacji muzycznej, ale także szczególną potrzebę
poszukiwania repertuaru o ugruntowanej wartości dla nowych instrumentów lub składów
instrumentalnych.
Do tej grupy należy także harfa, będąca jednym z najstarszych instrumentów, lecz w swej
współcześnie wykorzystywanej konstrukcji
z XIX wieku raczej przynależna do grupy instrumentów nowych. Transkrypcji na harfę
dokonywało i wciąż dokonuje wielu liczących
się w środowisku harfowym autorytetów.
Należą do nich między innymi Henriette Renié, Wilhelm Posse, Franz Poenitz, Alfred Kastner, Marcel Grandjany oraz Carlos Salzedo.
Zestawić tu warto dwa sposoby adaptacji
dzieł Johanna Sebastiana Bacha. Pierwszy
z nich to transkrypcje stosujące dość wierny
przekład tekstu muzycznego na harfę, pozostające w nurcie historycznego odkrywania
muzyki minionych epok. Drugim przykładem,
ukazującym bardziej swobodne potraktowanie
pierwowzoru, są na przykład opracowania
dział skrzypcowych na harfę solo, dokonane
przez Marcela Grandjany’ego, który stojąc
przed wyzwaniem dostosowania dzieła do pełniejszej faktury, nie stronił od daleko idących
zmian zapisu, a także zdwajania poszczegól-

nych składników lub też dodawania całych
akordów oraz głosów.
O ile Johann Sebastian Bach nie włączył
harfy do żadnego ze swoich dzieł, w twórczości Georga Friedricha Händla pojawia się ona
kilkukrotnie w utworach orkiestrowych, ale
największą zachętę do poszukiwań repertuaru
harfowego wśród utworów tego kompozytora
stanowi fakt, iż skomponował on jeden z najważniejszych barokowych utworów na harfę Koncert B-dur op. 4 nr 6. Mimo iż koncert
B-dur jest oryginalną kompozycją na harfę,
także doczekał się opracowań na ten instrument. Najpopularniejszej tego typu aranżacji
dokonał Marcel Grandjany. Co ważne, dodał
do dzieła własną kadencję – podobnie jak w innych transkrypcjach, wychodzącą daleko poza
ramy harmonii i stylistyki barokowej. Podobnego zabiegu dokonał Carlos Salzedo, a jednak to opracowanie Marcela Grandjany’ego
ugruntowało swoją pozycję w harfowym repertuarze tak głęboko, że zaczęto je włączać
w programy konkursowe. Obecnie, w dobie
licznych badań nad muzyką dawną i poszukiwań jakości brzmienia zbliżonego do tego, jakie osiągali instrumentaliści w XVIII wieku,
opracowanie na harfę solo straciło nieco na
znaczeniu na korzyść koncertu w wersji oryginalnej.
Oryginalny, a zarazem tak istotny utwór na
harfę, zachęca wirtuozów i pedagogów tego
instrumentu do sięgania także po inne kompozycje G. F. Händla. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami programów konkursowych
i syllabusów, do najczęstszych kompozycji
opracowywanych na harfę należą: Passacaille
z Suity nr 7 HWV 432, Harmonious Blacksmith z Suity nr 5 HWV 430, Sarabande
z Suity nr 4 HWV 437, Prelude and Toccata
(Preludium 21 g-moll oraz Allegro nr 33 d-moll
w opracowaniu Marcela Grandjany’ego) oraz
Tema con Variazioni (wobec braku rękopisu,
autorstwo G. F. Händla, a nawet istnienie oryginału, są poddawane w wątpliwość, jednak nie
zmienia to faktu, iż transkrypcja na harfę
J. Zingla na stałe wpisała się do repertuaru
harfowego).
Aneta Salwińska
cdn.
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Pedagodzy harfy
Rozmowa z Lieve Robbroeckx
Pani Lieve Robbroeckx
– harfistka i pedagog, nauczycielka między innymi
Anneleen Lenarts, sekretarz Zarządu Światowego
Kongresu Harfowego
(World Harp Congress),
prezes Flamandzkiej Fundacji Harfy Harpe Diem.
W 2007 roku uczestniczyła jako juror w międzynarodowym konkursie harfowym w Bloomington,
Indiana, USA.
Honorata Barbarowska: – Konkursy
harfowe stały się bardzo popularne. Na całym świecie jest ich organizowanych co
raz więcej. Czy uczestnictwo w konkursie pomaga młodym muzykom w ich dalszej karierze?
Lieve Robbroeckx: Zdecydowanie tak! Proces przygotowania do samego konkursu jest
niezwykle ważny. Zwycięzca jest tylko jeden
ale najważniejszy jest postęp i rozwój wynikający z przygotowania do konkursu.
Relacja idealny nauczyciel i idealny
uczeń. Jakie powinny zostać spełnione
warunki aby odnosić tak spektakularne
sukcesy?
Bardzo ważny jest nie tylko talent ucznia,
ale także środowisko w którym dorasta, to znaczy nauczyciel, rodzice i ich wsparcie. Relacja
ta nie powinna być nacechowana naciskiem
rodziców do ćwiczenia. Podejście nauczyciela
i rodziców powinno być jednakowe. Następnie
bardzo ważny jest rozwój talentu – nauczyciel
nie powinien poganiać i ponaglać, ale być świadomym co jest talentem ucznia i pomagać mu
się rozwijać. To jest podobnie jak z małym
kwiatkiem, o który trzeba troskliwie dbać, pozwolić mu rosnąć i rozwijać się stopniowo.
Uczeń powinien szanować nauczyciela i podążać za jego wskazówkami. Nauczyciel natomiast powinien być ścisły, konsekwentny i wymagający ponieważ oprócz talentu ważna jest
praca i dyscyplina. Tak więc nauczyciel przygotowując ucznia do konkursu przejmuje rolę
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trenera. Tutaj, podczas
konkursu w Petersburgu
jestem tylko trenerem.
Niczego więcej Evelin nie
mogę nauczyć, ale mogę
przygotować ją jak najlepiej
do samego przesłuchania.
Co może Pani powiedzieć o samych konkursach?
World Harp Congress
kwalifikuje konkursy na te
bardzo trudne 4-ro etapowe jak na przykład Bloomington, Izrael i Monachium ARD i wiele innych,
3 etapowe z finałem z orkiestrą – co jest trudniejsze niż z fortepianem. Bardzo ważne, ale trudne do ocenienia, jest to, czy konkurs jest sprawiedliwy i jak dobrze jest zorganizowany.
W niektórych konkursach zmieniany był harmonogram co powodowało dezinformację.
Trudnością może być też fakt, że organizatorzy konkursu międzynarodowego nie mówią
po angielsku. Przykładem jest Lili Laskine
Harp Competition: wszystkie ważne informacje były ogłaszane po francusku, a bardzo mało
po angielsku. Nie przyznano wówczas pierwszej nagrody i nie zostało to powiedziane. Podczas rozdania nagród wręczono 4, 3 i 2-gą nagrodę a był w finale pewien Rosjanin, który
mógł zrozumieć, że wygrał ponieważ nikt nie
ogłosił, że nie ma pierwszego miejsca. Takie
sytuacje mogą się zdarzyć, dlatego ważne jest
kiedy organizowany jest konkurs międzynarodowy, żeby wszystko było ogłaszane również
w języku angielskim. Ważne są również zasady dla sędziów, które są wiążące dla jury ale
publiczność nie ma o nich pojęcia. W Bloomington na stronach konkursu jest to wszystko
wyraźnie określone. To jest bardzo ważne, żeby
zasady oceniania były jasno określone i aby
sędziowie byli sprawiedliwi. Uczniowie jadący
na konkurs powinni mieć takie nastawienie:
Tak, zagram jak najlepiej, ponieważ chcę wygrać, ale jestem świadom tego, że nie wygranie konkursu jest może bardziej prawdopodobne niż wygranie go. Czasem dlatego, że gorzej
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zagrają, czasem dlatego, że są lepsi harfiści,
a czasem dlatego, że sędziowanie jest subiektywne. Im więcej osób zasiada w jury tym lepiej, ponieważ inaczej jest kiedy decydują tylko trzy osoby, a inaczej kiedy jest ich 7 lub 8.
Pamiętam taki jeden konkurs z udziałem Anneleen Lenarts – jeden juror ocenił „Okej,
grasz bardzo dobrze”, drugi stwierdził – „Nie,
to było naprawdę okropne, grasz w szkolny
sposób” a trzeci powiedział – „Tak, świetnie

grasz”. I tak było 7 różnych opinii. Im więcej
opinii tym bardziej jest wyrównany poziom oceny i to jest bardziej sprawiedliwe. Tak uważam.
Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
Specjalny wywiad dla Biuletynu przeprowadzony został w Rosji w listopadzie 2019 roku
podczas konkursu Crystal Key w Sankt Petersburgu.

Nowa muzyka harfowa dla dzieci
19 grudnia 2019 uczniowie pięciu nauczycieli z czterech ośrodków pedagogicznych
(Marty Gargas oraz Pauliny Mrozek z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, Małgorzaty Sikory
z Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górnicze, Agnieszki Kaczmarek-Bialic z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, Adriana Nowaka z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im.
Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej) prawykonali 10 duetów harfowych mojego autorstwa.
Koncert, który odbył się w sali im. B. Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach
był zwieńczeniem projektu stypendialnego
w dziedzinie kultury finansowanego przez
Marszałka Województwa Śląskiego.
Wskutek wzrastającej popularności muzyki harfowej objawiającej się m.in. poprzez powstawanie międzynarodowych konkursów
muzycznych (Konkurs Duetów z harfą w Cieszynie, Srebrna Szybka w Krakowie), czy nowych klas harfy (Dąbrowa Górnicza) istnieje
realne zapotrzebowanie na tego typu kompozycje. Polska literatura harfowa zawiera jednak w tym aspekcie widoczną lukę spowodowaną brakiem zainteresowania kompozytorów
do tworzenia muzyki pedagogicznej a zwłaszcza z wykorzystaniem harfy i jej utrudniającego swobodną twórczość mechanizmów pedałowego, lub haczykowego.
Projekt zakładał skomponowanie dziesięciu
duetów na harfę celtycką lub pedałową z towarzyszeniem różnych instrumentów. Kompozycje są zróżnicowane pod względem trudności i dostosowane do poziomu wykonawczego
dzieci i młodzieży od drugiej klasy I stopnia

do trzeciej klasy II stopnia. Przedsięwzięcie
skupiało się na edukacyjnej wartości utworów
- jego celem było zaprezentowanie uczniom
utworów z obszaru estetyki muzyki współczesnej w sposób przystępny, przyswajalny i atrakcyjny jednocześnie poruszając problematykę
charakterystyczną dla muzyki nowej taką jak
rozszerzone techniki wykonawcze, czas absolutny w muzyce (np. ad libitum, swoboda czasowa etc), improwizacja, czy forma otwarta.
Twórczość odnosi się do kultury polskiej poprzez
wykorzystanie m.in. cytatów oraz stylizacji tradycyjnej muzyki różnych regionów kraju.
W ramach projektu powstały następujące
duety:
1. Przyszła Myszka do Ptaszka – na dwie harfy
haczykowe lub pedałowe; 2. Zwierciadło – na
dwie harfy haczykowe lub pedałowe; 3. Kołysanka – na harfę i skrzypce; 4. Mazur – na
harfę i flet; 5. Kulawy góral – na harfę i wiolonczelę; 6. Slap rag – na harfę i wiolonczelę;
7. Chwila zapomnienia – na harfę i akordeon;
8. Á la polonaise – na harfę i saksofon altowy;
9. Taniec połamaniec – na harfę i instrument
sztabkowy; 10. W moim ogródeczku – na harfę i flet (lub obój/klarnet)
Przemysław Scheller
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Wydarzenia
Xavier de Maistre w filharmonii szczeciñskiej
Dnia 22.11.2019 roku w Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie mieliśmy niezwykłą okazję do wysłuchania Koncertu Es-dur na harfę i orkiestrę Reinholda Gliere’a. Ta wspaniała kompozycja wykonana
została w sposób mistrzowski przez cenionego wirtuoza Xaviera de Maistre. Zainteresowanie było tak ogromne, że już na kilka miesięcy przez wydarzeniem wyprzedane zostały
wszystkie bilety.
Mój zachwyt nad wykonaniem Xaviera de
Maistre trwa po dzień dzisiejszy. Artysta wykonał utwór z ogromną swobodą techniczną,
a wszelkie przebiegi figuracyjne zdawały się
nie sprawiać żadnego kłopotu. Precyzyjnie
wykonane dźwięki tworzyły frazy wprost wyśpiewane przez jego palce. Każdy najmniejszy
szczegół dynamiczny w tym wykonaniu był
idealnie wyważony.
Fenomenalne wykonanie na pewno zapadło
w pamięć szczecińskim (i nie tylko) melomanom.

Chciałam złożyć szczególne podziękowania
dyrekcji i całemu zespołowi Filharmonii Szczecińskiej pracującemu przy tym projekcie nie
tylko za zaproszenie tak wyśmienitego artysty, ale również za umożliwienie uczniom klas
harfy uczestniczenia w próbie generalnej, a mnie
również na przeprowadzenie z wirtuozem krótkiego wywiadu, ktory zamieszczam poniżej.

Rozmowa z Xavierem de Maistre
Sandra Kasperek: W jaki sposób pracuje Pan nad muzyką, którą wykonuje?
Xavier de Maistre: Rozczytując utwór zawsze pracuję samodzielnie. Nie słucham nagrań, by nie sugerować się pomysłami i interpretacjami innych artystów. Gdy już wykreuję
własną ideę, porównuję ją z innymi wykonaniami i zastanawiam się, co mogę zrobić lepiej.
Czy jest jakiś szczególny styl w muzyce, w którym czuje się Pan najlepiej?
Grałem dużo muzyki klasycznej – Haydna
i Mozarta, ale oczywiście przepadam za muzyką impresjonistyczną. Staram się również
przyglądać współczesnym trendom. Myślę, że
życie jest za krótkie, aby trzymać się jednego
repertuaru i trzeba poszukiwać nowych rzeczy oraz znajdować nowe inspiracje.
I – sądząc po nagraniach i ostatnich
projektach – interesuje się Pan muzyką
hiszpańską?
Tak, nawet bardzo. Właśnie nagraliśmy
piękny album ze wspaniałą Lucerno Teną. Ten
wspaniały program gramy przez ostatnie dwa
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sezony. Wykonaliśmy go około czterdziestu
razy i to właściwie wszędzie – w Chinach, Turcji, prawie całej Europie. Jest to dla mnie
ogromna przyjemność, ponieważ Lucerno Tena
jest niesamowitą artystką, a ten styl muzyki
jest idealny dla harfy.
A skąd wziął się pomysł na muzykę
hiszpańską?
Uważam, że muzyka hiszpańska świetnie
brzmi na harfie, ponieważ często pisywana jest
na fortepian, lecz zazwyczaj grywana na gitarze. W mojej opinii harfa jest dobrym kompromisem – mamy fortepianową amplitudę dźwięków, ale barwę zbliżoną do brzmienia gitary.
Jestem przekonany, że moja przygoda z muzyką hiszpańską potrwa jeszcze długi czas.
Jest Pan przede wszystkim znany ze
swojej działalności solowej i kameralnej,
ale wykłada Pan również w Wyższej Szkole Muzyki i Teatru w Hamburgu. Czy
traktuje Pan nauczanie jako równie
ważną drogę zawodową, czy jest to tylko
dodatek do kariery?

Wydarzenia
Oczywiście spędzam mnóstwo czasu podróżując i występując, zazwyczaj wykonuję średnio osiemdziesiąt koncertów rocznie, a w międzyczasie przygotowuję nowy repertuar, więc
koncentruję się głównie na tym. Czuję się jednak w obowiązku, aby przekazywać wiedzę
i moją wizję instrumentu młodym harfistom.
Wybrałem więc ośmiu studentów i próbuję znaleźć wystarczająco dużo czasu aby spotykać się
z nimi dwa razy w miesiącu w Hamburgu.
Mam świetną klasę, moi studenci to bardzo interesujący ludzie, a do tego są niezwykle pracowici i zmotywowani. To również jest dla mnie
bardzo ważne.
Co jest dla Pana łatwiejsze – występowanie na żywo, czy nagrywanie płyt?
Dużo bardziej satysfakcjonujące jest wykonywanie koncertów, ponieważ publiczność
motywuje w inny sposób. Kiedy przystępuję do
nagrania czuję się kompletnie nagi – jestem
sam na sam z mikrofonem. Nagrywałem płyty
wielokrotnie i za każdym razem czułem się
sfrustrowany, chciałem powtarzać i powtarzać,
nawet dwieście razy. Ważne więc jest, aby mieć
zaufanego producenta, który powie „jest super, mamy to” i wiesz, że możecie przejść do
następnego fragmentu. Szczególnie ciężko jest
mi nagrywać również ze względu na to, że zazwyczaj najpierw wydajemy płytę, a później dopiero jedziemy z nią w trasę. Byłoby łatwiej
nagrywać po zagraniu kilku koncertów, ale to
po prostu tak nie działa, ponieważ musimy
przedstawić publiczności to, co będziemy prezentować na żywo.
Mówił Pan, że bardzo dużo podróżuje.
Jak więc znajduje Pan czas na ćwiczenie
nowego repertuaru?

To jest duży problem. Staram się w każdym
sezonie wyznaczyć dwa okresy po trzy tygodnie i w trakcie nich uczę się nowych utworów. Czasem przed koncertami rozgrywam się
na nowych utworach. Mam szczęście, bo bardzo szybko się uczę.
Studiował Pan ekonomię. Czy uważa
Pan, że ma to jakiś wpływ na Pańską karierę?
Moi rodzice, nie będący muzykami, zmartwieni moją artystyczną ścieżką rozwoju, pragnęli, żebym zajął się czymś „poważnym”, więc
studiowałem zarówno politologię jak i ekonomię. Wiedza i umiejętności które zdobyłem nie
są przydatne w samym graniu, ale w organizacji, planowaniu tras koncertowych oraz negocjowaniem z agencjami, już owszem. Dobre
zaplanowanie pomaga mi pozostać skupionym
i zorganizowanym.
Czy ma Pan jakąś radę dla harfistów
którzy dopiero rozpoczynają swoją muzyczną przygodę?
Moją radą jest zawsze myśleć o harfie jak
o narzędziu, nie o celu. To tylko instrument,
a naszym celem jest tworzenie muzyki, śpiewanie. Nie dążymy przecież do tego, by grać
szybko czy głośno, tylko by służyć muzyce. Radziłbym również często słuchać opery, chodzić
na koncerty, pracować nad techniką gry – pamiętając, że robimy to po to, aby coś przekazać, a nie dla samego grania.
Dziękuję za rozmowę.
Sandra Kasperek

Kalendarium
21.03
Chojnice
Recital duetu harfa i sopran
Wyk. Carlos Pena Motoya i Anna Fabrello
2–4.04
Bielsko-Biała POSM I i II st.
Ogólnopolski Konkurs Harfowy
Dla uczniów szkół muzycznych II st.
5.04 g. 20
Warszawa,
Six Seasons – World Orchestra House

Recital „Harfa Solo+”
Wyk. Agata Galik
27.04
Ostrawa, Filharmonia im. Leoša Janáčka
Koncert Kameralny
W programie m.in. Maurice Ravel Introdukcja i Allegro
Wyk. Amelia Tokarska (harfa) i muzycy Filharmonii
cd. str. 15
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Wybitne osobowoœci
Ksenia Aleksandrowna Erdeli
Ksenia Aleksandrowna Erdeli przyszła
na świat 20 lutego 1878
roku w Jelizawietgradzie (obecnie Kropywnycki) na Ukrainie.
Urodziła się w szlacheckiej rodzinie i była
w niej pierwszym zawodowym muzykiem,
w jej rodzinie jednak
umiejętność gry na instrumencie nie była
rzadkością. Jej ojciec
był amatorem skrzypiec, a brat wiolonczeli. W wolnych chwilach,
wraz z Ksenią uczącą
się wtedy jeszcze gry na
fortepianie, tworzyli
trio. Gdy skończyła jedenaście lat posłano ją
do Instytutu Smolnego (w Sankt Petersburgu), który był uznawany za uczelnię o najwyższym w kraju poziomie edukacyjnym. W trakcie nauki w tym konserwatorium Ksenia miała
okazję posłuchać wykonań znamienitych pianistów – grał tam m.in. Franciszek Liszt, Robert Schumann, Klara Wieck czy Józef Hofmann. Gdy Erdeli była w trzeciej klasie, do
instytutu po raz pierwszy przyjechała harfistka – Ekaterina Walter-Kuhne. Wtedy to Ksenia Aleksandrowna po raz pierwszy usłyszała
dźwięki harfy i od razu zakochała się w jej
brzmieniu. Wydarzenie to zapoczątkowało
powstanie klasy harfy w Instytucie Smolnym.
Wszyscy uczniowie zostali poddani badaniu
predyspozycji do gry na tym instrumencie, jednakże zostały wybrane tylko dwie kandydatki
– Ksenia Erdeli oraz E. A. Alymova. Studentki grały na starej i zniszczonej harfie do 1893
roku, kiedy to do instytutu zamówiono nowy
instrument. Sytuacja ta nie tylko polepszyła
występy harfistek, ale też sprawiła, że zainteresowanie klasą harfy wzrosło. Wkrótce Erdeli opanowała skromny repertuar, który grywała dla gości uczelni. Warto zaznaczyć, że
jednym z nich był sam car Aleksander III.
Ze względu na bardzo daleki dystans jaki
dzielił ją od domu (w tamtych czasach podróż
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z Jelizawietgradu do
Petersburga trwała 4
dni), wszystkie ferie
poza letnimi spędzała w
Instytucie. Jej nauczycielka, Walter-Kuhne,
była również jej jedynym wsparciem w trudnych chwilach, szczególnie po śmierci ojca
młodej adeptki sztuki
harfowej. Przez dwa
lata po zakończeniu
przez Ksenię nauki wykładowczyni wraz z mężem opiekowali się
młodą harfistką i pomagali jej w muzycznym
rozwoju. Walter-Kuhne
pomogła również Erdeli w znalezieniu pierwszej pracy, jaką była pozycja harfistki w Operze Włoskiej (był to teatr
działający w Petersburgu w latach 1733–1914).
Następnie Kseni udało się zdobyć posadę harfistki w ramach organizowanych cyklicznie
koncertów symfonicznych w Moskiewskim
Ogrodzie Zoologicznym,a potem już została
przyjęta jako druga harfistka do Teatru Bolszoj, obok Idy Eichenwald. Zajęło jej rok, aby
zdobyć posadę głównej harfistki w tym obiekcie. Ze względu na to prestiżowe stanowisko
była zapraszana również do uczestnictwa
w koncertach orkiestr symfonicznych Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa Filharmonicznego a także grup stowarzyszonych z najwybitniejszymi postaciami tamtej
epoki, takimi jak Sergei Rachmaninov, Artur
Nikish, Aleksandr Ziloti czy Fiodor Szalapin.
Dzięki temu nawiązała również bliższą znajomość z kompozytorem Michałem Glinką, poprzez którego poznała swojego późniejszego
męża – oficera o nazwisku Engelhardt.
Małżeństwo rozpoczęło nowy rozdział w jej
życiu. Dla męża musiała przeprowadzić się
z powrotem do Sankt Petersburga. W swojej
książce The Harp In My Life pisze: „Rozstanie ze wszystkimi moskiewskimi instytucjami
było dla mnie bardzo bolesne. Nadzwyczaj
trudno było mi pożegnać się ze swoimi studen-
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tami, a w szczególności z młodą Marią Korczyńską”. W grudniu 1907 roku zamieszkała
wraz z mężem w Petersburgu i zaangażowała
się w życie towarzyskie tamtejszych elit, nie
przyniosło jej to jednak satysfakcji. Tęskniła
za swoją pracą, co zaowocowało rozpoczęciem
pracy w Instytucie Smolnym u boku swej dawnej mistrzyni. Od 1908 roku asystowała jej
w lekcjach, a w 1911 całkowicie przejęła klasę
harfy. Życie towarzyskie miasta było bardzo
intensywne i wkrótce Erdeli musiała wznowić
swoją działalność koncertową. W okresie
Pierwszej Wojny Światowej mocno rozszerzyła swój repertuar, który przygotowywała między innymi na koncerty charytatywne dla rannych żołnierzy i więźniów.
W 1918 roku Michaił Ippolitow-Iwanow,
dyrektor Konserwatorium Moskiewskiego,
wysłał Kseni zaproszenie do rady artystycznej
tej instytucji. Erdeli zgodziła się ciesząc się jednocześnie na powrót do pracy również w Teatrze Bolszoj. Wraz z wybuchem rewolucji październikowej warunki życia i pracy uległy
znacznemu pogorszeniu. Stolica była w ruinie,
wszystkim doskwierał głód, ponadto w Teatrze
temperatury spadły do tego stopnia, że muzycy grali bez odzieży wierzchniej wyłącznie
w trakcie koncertów. W konserwatorium przestały obowiązywać programy nauczania, a materiał kształcenia nie był regulowany przez
żadne przepisy. Do instytucji tej zaczęto przyjmować osoby bez wykształcenia muzycznego.
Wtedy też zatrudniono drugą nauczycielkę gry
na harfie – byłą uczennicę Ksenii, Marię Korczyńską. Na temat tej harfistki Erdeli pisze
w swojej książce „To było bardzo dziwne, ale
przyjemne, że dziecko, które przed chwilą studiowało pod moim kierunkiem, zmieniło się
w genialnego wirtuoza i mojego współpracownika. Zręczność techniczna Marii Aleksandrowny była zadziwiająca, a smak z jakim wykonywała utwory – nie do opisania”. W 1921
Erdeli dostała telegram z Konserwatorium Petersburskiego z prośba o powrót na swoje poprzednie stanowisko. Harfistka postanowiła
jednak zostać w Moskwie, a to za sprawą bardzo utalentowanej uczennicy – Wery Dułowej.
Erdeli była tak zafascynowana grą swej uczennicy, że specjalnie dla niej tworzyła dziecięcą
literaturę na harfę. W 1937 roku jej przyjaciel
pianista – Aleksandr Borisovich Goldenweiser
otworzył Szkołę Muzyczną dla Dzieci w któ-

rym Ksenia od razu dostała posadę nauczyciela gry na harfie. Wszystko zmieniło się w 1941
roku, kiedy to w związku z trwającą Drugą
Wojną Światową rząd wydał dekret nakazujący ewakuację najstarszych artystów. Erdeli
wraz ze swym przyjacielem Aleksandrem Goldenweiserem oraz samym Sergiuszem Prokofiewem została ewakuowana do małego miasteczka o nazwie Nalczyk. W 1942 roku Erdeli
została wysłana do stolicy Armenii, gdzie konturowała działalność artystyczną w Erywańskim Teatrze Opery i Baletu, oraz udzielała
się pedagogicznie. W 1943 ewakuacja dobiegła
końca, a Ksenia wróciła do Moskwy, gdzie okazało się, że jej dawne stanowisko przejęła Wera
Dułowa. Kontynuowała więc swoją działalność
koncertową i kameralną. Do końca swych dni
zajmowała się edytowaniem i transkrypcją nowych utworów na harfę. Do 1954 współpracowała z Rosyjską Akademią Muzyczną Gnessin.
Zmarła 27 maja 1971 roku w Moskwie.
Sandra Kasperek

Weso³y k¹cik

9

Z historii harfy
Caterina Tagliolini Rega
Portret harfistki z Królestwem Neapolu w tle
Kto odwiedzał Neapol
pamięta pewnie Piazza del
Plebiscito, plac, który zamyka via Toledo i rozciąga się
na imponującej powierzchni 25 000 metrów kwadratowych przed Pałacem Królewskim. W XIX wieku
mieszkańcy Neapolu nazywali kiedyś to miejsce poufale Palazzo, kojarząc go
przez antonomazję z Palazzo Reale, rezydencją królewskich dynastii. Fasadę tej
imponującej budowli zdobi
długi szereg figur monarchów, którzy miłościwie, choć ze zmiennym szczęściem, pod Wesuwiuszem panować raczyli. Tam właśnie, błądząc po marmurowych wnętrzach pałacu
szukać będziemy początków naszego opowiadania.
Pamiętać należy, że Neapol – ojczyzna pizzy, mandoliny, Poliszynela i rozwieszonego na
sznurach prania – była w XIX wieku drugim
po Paryżu, prawie półmilionowym miastem
Europy. Królestwem Neapolu rządzili na
zmianę raz Ferdynand I Burbon i jego żona
Maria Karolina, raz wojska rewolucyjnej Francji, raz Joseph Bonaparte – brat Napoleona
a raz jego szwagier Joachim Murat, aż w końcu Królestwo Neapolu zostało odzyskane przez
Burbonów i połączone z Królestwem Sycylii.
Aż dziw bierze: w klimacie bezustannych
zmian i gwałtownych przewrotów, miasto
u stóp Wezuwiusza, rozkwita jako jeden
z głównych centrów muzycznej Europy. Brak
stabilizacji ani na jotę nie zakłóci intensywnej działalności teatrów, spektakli i szkół muzycznych, które nie tylko dają pracę lokalnym
artystom ale i przyciągają muzyków z zagranicy. Najsłynniejszym centrum muzycznej
kultury jest przytulona do królewskiego pałacu najstarsza włoska świątynia opery, Teatr
San Carlo – duma Burbonów. Królewska rodzina zajmuje się bowiem nie tylko skomplikowaną machiną zarządzania: Maria Caroli-

*

na d’Austria sponsoruje artystów, śpiewa i organizuje
koncerty. Jej najstarsza córka, Maria Teresa doskonale gra na harfie. W 1795
roku Jej Królewska Mość
przekaże swoją unikalną
kolekcję partytur Bibliotece Konserwatorium San
Pietro a Majella, które zasłynie jako jedyny na świecie zbiór rękopisów, dokumentów, białych kruków,
autografów i librett operowych. Aby dobrze zrozumieć ten szczodry gest Królowej należy przypomnieć, choćby pobieżnie, że termin „Konserwatorium” właśnie od bezinteresownej hojności się wywodzi. We włoskich przytułkach dla
sierot już od XVI wieku kształcono dzieci
w śpiewie i grze na instrumentach w trosce
o utrzymanie („conservare”) i przekazywanie
muzyki z pokolenia na pokolenie. Wyniki tego
szlachetnego przedsięwzięcia okazały się zaskakujące: rozbrzmiewające muzyką i śpiewem
sierocińce Neapolu, Conservatori, przyciągały
uwagę bogatych sponsorów i utalentowanych
młodych muzyków. I niebawem zasłynęły najpierw we Włoszech a potem w całej Europie.
Urodzaj talentów, rozkwit teatrów – w tym
cztery opery – miriady różnych interesów
z muzyką związanych: wydawców, lutników
i warsztatów produkujących harfy sprawiają,
że w owych brzemiennych w historyczne wydarzenia czasach, Neapol jest dalej bezustannie radosnym, barwnym i gościnnym gniazdem
muzyki i sztuki.
W roku 1788, kiedy rozbawiona publiczność
śmieje się do rozpuku z komicznych oper Paisiello, a niewidziany od wieków śnieg grubą
warstwą pokrywa miasto, wychodzi za mąż
Caterina, piętnastoletnia córka Filippa Tagliolini, wielkiego artysty ceramika, który po powrocie z Wiednia został dyrektorem Królewskiej Fabryki Porcelany. Jak dowiadujemy się
z kronik, panna młoda – wręcz bardzo młoda –

* Costanzo Angelini, Ritratto di Caterina Rega – olio, 1820 Collezione Rega
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jest już harfistką na królewskim zamku a jej
wybranek to 27-letni syn antykwariusza, Filippo Rega. Rozchwytywany artysta rytownik
został wezwany na dwór Burbonów, żeby wykonać podobizny Franciszka I, książąt i księżniczek. Pewnie właśnie tam, w królewskich
progach, poznali się i ulegli wzajemnej fascynacji młodzi artyści, którzy właśnie zawitali
do Neapolu.
Sukcesy tej pary zawsze ocierać się będą
blisko o skomplikowany bieg wydarzeń. Kroniki są jednak zgodne: ani porażka Burbonów
ani nowi francuscy lokatorzy, którzy zadomowili się w królewskim pałacu, miłośnikom Polihymni szkód żadnych nie wyrządzały, wręcz
przeciwnie. W domu Katarzyny i Filipa Rega
spotyka się na koncertach śmietanka Neapolu. Zachwyca gości gra Katarzyny, pochlebia
kunsztowna sztuka grawerska Filipa. Wśród
bywalców Lord Hamilton z żoną – uwodzicielską Emmą, których portrety artysta
uwieczni na swoich grawurach. Albo niemiecki pisarz i polityk August von Kotzebue, który
w swoich wspomnieniach z Neapolu pisze, że
„jak się ma szczęście być zaprezentowanym
Katarzynie, żonie Filipa Rega i uzyskać od niej
zgodę, że zagra na harfie parę sonat, można
się pochwalić, że się spędziło w Neapolu parę
rozkosznych godzin; ponieważ ona tak się wybija w muzyce, jak jej mąż w rycinach” („Erinnerungen von meiner Reise aus Liefland nach
Rom und Neapel”, 1805, str. 253–254).
Filip zdobi reliefem zachwytu godne kamee,
jest rozrywanym autorem monet, pieczęci
i rycin w kamieniach szlachetnych (znajdziemy je teraz n.p. w muzeach Neapolu, Londynu i Nowego Yorku). Jego młoda żona jest jedną
z najzdolniejszych harfistek w pałacu Królewskim i Akademiach,. „Jak dobrze łączą się ze
sobą rzeczy piękne” („le cose belle come ben si
uniscono”) komentuje ten związek autor biografii Filippo Rega. (G. Ravizza, „Notizie biografiche [...]”, 1834. Str. 47). Wielki talent zapewnia obojgu, mimo chwiejnej sytuacji
politycznej, wygodną stabilizację; a przecież
wiemy, jak dokuczliwa dla artystów potrafi być
niepewność jutra.
Francuzi pieniędzy na partenopejską kulturę nie żałują. Już w 1806 roku, zaledwie Joseph Bonaparte obejmuje w Neapolu władzę,
napiera, jak na brata Napoleona przystało, do
przemian. Łączy cztery konserwatoria miasta

w jedno pod szumną nazwą Real Collegio di
musica. Królewski Instytut Muzyki będzie
pierwszą publiczną szkołą muzyczną we Włoszech. Dotacje na utrzymanie Teatru San Carlo
rosną z czterech na czterdzieści pięć tysięcy
dukatów, zostaje wprowadzona nowa forma
spektaklu, tragédie lyrique, zreformowane orkiestry, wprowadzone na stałe serpenty, puzony oraz harfy: królewska harfistka Caterina
Rega zbliża się do apogeum swojej kariery.
Śladami brata Napoleona podąży od 1809
roku jego szwagier, Joachim Murat. To on, syn
oberżysty i król Neapolu, Joachim Napoleon,
weźmie w swoje ręce losy królewskich Teatrów
San Carlo i Del Fondo, sprowadzając do Neapolu słynnego impresaria Domenico Barbaja
(nieomylny wykrywacz talentów, który o czytaniu nut pojęcia nie miał) a za nim Rossiniego i Donizettiego. Pod egidą francuskiego okupanta losy Neapolu i kariera Cateriny coraz
bardziej się ze sobą splatają. Jej występem w
Sali Teatru del Fondo tak się zachwyca (nie
pomijając zasług męża) dziennik Monitore delle
due Sicilie: „La Signora Rega, grande nella
musica istrumentale quanto il suo chiarissimo consorte tra i primi incisori d’Europa, fece
per la prima volta echeggiare del suono melodioso della sua arpa la sala del Fondo e non
potersi produrre un incantesimo maggiore.
L'arpa della Sig.ra Rega fu la lira d’Orfeo che
fece tacere i latrati del cerbero. Senza di essa
la povera «Lisbet» era vicina a perdersi” („Pani
Rega, w muzyce instrumentalnej doskonała
tak, jak jej znamienity małżonek wśród pierwszych rytowników Europy, po raz pierwszy
wypełniła salę del Fondo melodyjnym dźwiękiem swojej harfy, co wywołało z niczym nieporównywalne oczarowanie. Harfa Pani Rega
była jak lira Orfeusza, która przerwała szczekanie Cerbera. Bez niej biedna Lisbeth [tytuł
baletu] byłaby zgubiona”) (Monitore delle due
Sicilie nr. 153, 29.7.1811).
Zły obrót przybiera tymczasem życie prywatne: w 1809 roku umiera Filippo Tagliolini,
ojciec Katarzyny, wielki artysta ceramik
(w Museo di Capodimonte znajdziemy ponad
sto jego rzeźb) i rozpada bez potomstwa tak
obiecująco rozwijający się związek. Warto przytoczyć tu taki ciekawy zbieg okoliczności: właśnie w 1809 roku, 1 stycznia, król wprowadza
Kodeks Napoleoński, który m.innymi – legalizuje rozwód! Katarzyna oskarża Filipa o roz-
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Z historii harfy
wiązłe obyczaje, o długi, których padła ofiarą
zmuszona do sprzedania własnej harfy...
i opuszcza męża. Nie ma dymu bez ognia: Filip Rega nie był widać godnym naśladowania
obrazem umiaru i cnót, choć na płaszczyźnie
artystycznej rytownik królewski pracuje na
pełnych obrotach. Kuje w kamieniu portret Caroliny Bonaparte, w srebrze, złocie i brązie
monety i pieczęcie dla króla, zostaje mianowany dyrektorem Mennicy Neapolu i Szkoły grawerowania klejnotów.
Mimo, że (na przekór maksymie C.Ravizza, biografa Filipa Regi) „rzeczy piękne” się
rozłączyły, kariera Cateriny Rega także toczy
się dalej, jak w bajce. Z archiwalnych dokumentów wiemy, że Murat przez cały okres swojego panowania gwarantuje jej rozległe przywileje: pokaźną dotację od króla za usługi na
dworze, stałe miejsce harfistki w Teatrach Królewskich i kaplicy królewskiego pałacu Cappella Palatina, wynagrodzenie niewiele niższe
od wynagrodzenia pierwszych skrzypiec w orkiestrze, lożę w królewskich teatrach. Zawiera umowę najpierw na 30, potem na następnych 20 dukatów (1 dukat w przybliżeniu wart
był 100 euro). Dodajmy, że nowa organizacja
Teatru San Carlo przewidywała w nowym repertuarze, wzbogaconym o opery Mozarta
i francuską tragédie lyrique, centralną pozycję harfy w układzie orkiestry. Kroniki wspominają o wspaniałej arii na głos i harfę Figlio
mio vendetta avrai z opery Ecuba, którą młodziutki Nicola Antonio Manfroce skomponował w 1812 roku, najprawdopodobniej właśnie
dla Cateriny Rega.
Kiedy Caterina Rega-Tagliolini podbija publiczność Teatrów królewskich, działania wojenne wstrząsają Europą a Joachim Murat
próbuje bez sukcesu podbić armię austriacką
w bitwie pod Tolentino. Dobiega kresu krótkie acz intensywne panowanie szwagra Napoleona. Abdykuje w 1815 roku. Piazza Murat
wraca do swojej starej nazwy Piazza del Plebiscito, w Królewskim Pałacu panuje zamęt
a na domiar złego, w nocy 12 lutego 1816 roku
pożar dewastuje wnętrze królestwa sztuki,
Teatru San Carlo. Jak dotkliwie mieszkańcy
Neapolu odczuli te wstrząsy, nie wiemy. Wiemy, że ich ukochany królewski teatr jak feniks
odrodził się z popiołów, odbudowany w zaskakującym tempie z kiesy impresaria Barbaja.
Już w styczniu następnego roku Stendhal goni
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na jego otwarcie i wzdycha z zachwytu: „Cette
salle, reconstruite en trois cents jours, est un
coup d’Etat... Tout Naples est ivre de bonheur”
(„ta sala, odbudowana w trzysta dni, to zamach
stanu [...] Cały Neapol jest pijany ze szczęścia”
„Rome, Naples et Florence”, 1817 r.). Już nie
Murat, a Ferdynand I, pan Neapolu i Obojga
Sycylii zasiądzie w dzień otwarcia, 12 stycznia 1817 roku, w królewskiej loży. Są jego urodziny a na scenie wystawiają melodramat Giovanni Simone Mayr „Il sogno di Partenope”
z najliczniejszą orkiestrą Europy pod batutą
doskonałego dyrygenta Giuseppe Festa, świetnie przygotowanym chórem i primadonną
Isabelą Colbran w roli tytułowej. Partenope,
dodajmy, to mityczna opiekunka tego niespokojnego Neapolu-Partenopoli.
Ciemne chmury poczęły się wtedy gromadzić nad głową Katarzyny Rega. Kresu dobiega historia jej kariery i o niej naszego opowiadania. Tym razem zmiany, jakie zaszły
w Królewskim Pałacu i z nim sąsiadującym Teatro San Carlo nie wyszły na dobre dalszym
losom artystki. Impresario Barbaja nie odnawia już lukratywnego kontraktu a miejsce
Katarzyny w orkiestrze odnowionego teatru
zajmą siostry Valerio, o których milczą kroniki. Milczą archiwa o dalszych losach bohaterki naszego opowiadania; roztargniona i niewdzięczna historia pogubiła dokumenty,
zatarła ślady jej życia. W katalogach Archiwum
Neapolu trafiamy tylko na taką oto smutną
fiszkę „Supplica di Caterina Tagliolini” (Archivio Napoli busta 2027 fascicolo 216). Nosi
datę 1824 roku. „Supplica” to w języku biurokracji „pisemna prośba o pomoc”; w codziennym użyciu znaczy „błaganie”. O co prosi Caterina Rega-Tagliolini nie wiemy; dobrze już
jej się chyba nie wiodło.
Ocalał tylko olejny portret naszej harfistki,
pędzla dworskiego malarza Costanzo Angelini. Był mężem Mariangeli, siostry Filippo
Rega; krótko mówiąc szwagrem naszej artystki. Caterina ma 47 lat, ramiona, jakby zmęczone, przykryte białym szalem. Tylko suknia, ramy harfy i kolczyk w uchu mają
intensywny czerwony kolor. Jej twarz jest skupiona: oderwana od harfy, ledwie rzuciła na nas
okiem. Ale palce dalej czule muskać będą struny, bez końca.
Janina Zecchini

O czym warto wiedzieæ
Quintette Instrumental de Paris
– harfowa kreacja muzyki kameralnej
Światowy muzyczny impresjonizm, rozumiany jako epoka czy nurt, zwykło się w historii
muzyki sygnować dwoma nazwiskami, które
wyznaczają jego główny obręb, a także, przynajmniej do pewnego stopnia, najważniejsze kierunki jego późniejszego rozwoju. Nazwiska te to
oczywiście Claude Debussy oraz Maurice Ravel.
A jednak – uznawszy wybitność i niekwestionowane zasługi powyższych twórców na polu rozwoju technik kompozytorskich – nie należy zapominać także o innych impresjonistach, którzy
w historii muzyki również zaznaczyli swoją pozycję, nawet jeśli owa historia sytuuje ich w pozycji twórców mniej znanych, lokalnych czy nie
tak wszechstronnych jak wspomniani powyżej giganci i fundatorzy impresjonizmu. Szeroko rozumiane tło historyczne tamtych czasów stanowi dla roli harfy w muzyce kameralnej czołowy
punkt motoryczny trwający do czasów dzisiejszych. Owo tło jest oczywiście bardzo zróżnicowane i dla zarysowania go w pełni oraz
w sposób przekonujący należy wspomnieć i zagłębić się w refleksję nad społeczną, polityczną
i kulturalną kondycją Francji we wspomnianym
okresie. Przecież, jakakolwiek praktyka artystyczna a zwłaszcza muzyka nie istnieje w próżni, a stanowi pochodną i jeden z przejawów kontekstu, w którym powstaje.
Pierwsza połowa XX wieku jest kluczowa
w procesie tworzenia się tożsamości współczesnej
Francji, pomimo skrajności tej epoki. Tragiczne
i brzemienne w skutkach cztery lata przelewu
krwi podczas I Wojny Światowej, niestabilność
polityczna i gospodarcza, niemiecka okupacja czy
podziały we francuskim społeczeństwie nie przeszkodziły ludziom kultury na pracę nad rozwojem sztuki krajowej. Francja w połowie wieku
dwudziestego była również najważniejszą z potęg kolonialnych co było kluczowe w procesie
wykuwania tożsamości narodowej. Pomimo doświadczeń militarnych czy politycznych porażek
państwo pozostawało zarazem niezwykle płodne w sferze kultury. Kolonializm przyniósł ważne wydarzenie, które było kamieniem węgielnym
dla później powstałego impresjonizmu. A początkiem tym były wielkie wystawy i targi światowe.
Wystawy były miejscem spotkania wielu dziedzin sztuki. Paryż przyciągał dużą liczbę fran-

cuskich i zagranicznych artystów, którzy wspólnie poszukiwali inspiracji do własnej pracy oraz
nawiązywali kontakty, owocujące później różnego
rodzaju współpracą. Niewątpliwie najważniejszą
dla historii muzyki jest Wystawa Powszechna
z roku 1889, której echo rozbrzmiewało w muzyce XX wieku, odciskając stałe piętno na jej
estetyce. Wystawa ta trwająca 6 miesięcy przyniosła Paryżowi symboliczne i nieocenione znaczenie. Ekspozycja ta, w której obrębie znalazła
się m. in. Wieża Eiffla, prezentowała również
odtworzone „wioski” różnych egzotycznych kultur umieszczając w nich prawdziwych mieszkańców, gdzie mieli żyć jak w swoim naturalnym
środowisku. Prezentacja egzotycznej muzyki ze
Wschodu pozwalała zachodnim kompozytorom
poznać nowe brzmienia i formy muzyczne. Jednym z pierwszych twórców, na których praktykę
artystyczną wpłynęło doświadczenie z Wystawy był
Claude Debussy. Zetknąwszy się z aktorami wietnamskiej grupy teatralnej, improwizującymi do
muzyki wykonywanej przez niewielki zespół,
kompozytor zwrócił uwagę na skuteczność, z jaką
wyrażali oni, kreowali i przekazywali tę nieprecyzyjną i trudną do zdefiniowania jakość estetyczną, którą określamy jako nastrój – bez potrzeby tworzenia sceny specjalnej lub ukrytej
orkiestry. Szczególnie zachwycił Debussy’ego
odnaleziony w odległym zakątku targów jawajski zespół gamelan.
Kiedy mowa o muzyce impresjonizmu, nazwisko „Debussy” zazwyczaj pada jako pierwsze,
a jego muzyka jest uważana za kwintesencję
i najważniejszy przykład twórczości tego kierunku.
Sam termin został odrzucony przez Debussy’ego,
który nie wyraził zgody na jego używanie w odniesieniu do własnych dzieł. W napisanym
w 1908 roku do wydawcy liście dotyczącym jego
Image na orkiestrę, napisał: „Próbuję stworzyć
coś nowego – rzeczywistość jaka była; to, co imbecyle nazywają «impresjonizmem»”. Niewątpliwie jednak rzesze kompozytorów jak i grupy
kompozytorskie kontynuowały zapoczątkowaną
przez niego tradycję i estetykę muzyczną. Silny
wpływ na tworzenie repertuaru muzycznego tych
czasów miały również różnego rodzaju instytucje takie jak uczelnie artystyczne (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Conservatoire
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O czym warto wiedzieæ
de Paris), wydawnictwa muzyczne (Éditions Durand) jak i grupy kompozytorskie powstałe nad
Sekwaną. Grupy te powstałe w pierwszej połowie wieku XX skupiały się głównie na muzyce
kameralnej. Współpraca kompozytorów z instrumentalistami pozwoliła tym pierwszym na dokładne zbadanie natury wielu instrumentów –
co miało wyjątkowe znaczenie w przypadku harfy, której budowa przechodziła w tamtym okresie wiele istotnych zmian konstrukcyjnych. Kompozytorzy niechętnie pisali utwory dla tego
instrumentu, przede wszystkim ze względu na
wysoki stopień skomplikowania jego budowy
oraz na związane z nim ograniczenia techniczne. A jednak w grupach kompozytorów znaleźli
się i tacy, których utwory zdobyły sobie na trwałą
i wysoką pozycję w repertuarze każdego zawodowego współczesnego harfisty. Należą do nich
między innymi: André Jolivet, Germain Taillefere, Albert Roussel oraz Vincent d’Indy.
W prostej linii rozwojowej „klasycznego” impresjonizmu Ravela zrodziła się szybko odmienna odsłona postimpresjonizmu, sięgająca momentami do stref muzyki egzotycznej czy do
szeroko pojętej tradycji formalno-gatunkowej.
Twórcami tego nurtu jest między innymi Gabriel
Pierné (1863–1937) ze słynnym Voyage au pays
du Tendre (1935) i Variations libres et final, op.51
(1933) oraz Guy Ropartz (Prélude, Marine et
Chansons, 1928). Do kompozytorów harfowej
muzyki kameralnej należeli również: Charles
Koechlin (Primavera Quintet, op.156, 1936 r.),
Vincent d’Indy (Suite en Parties, op.91, 1927 r.),
Marcel Tournier (Suite, op.34, 1928 r.), Florent
Schmitt (Suite en Rocaille, op.84, 1934 r.).
Ogromne znaczenie w kreowaniu harfowej
muzyki kameralnej odniósł słynny Quintette
Instrumental de Paris. Współzałożycielem kwintetu był Pierre Jamet – harfista i kompozytor
świetnie znany każdemu adeptowi harfy. Po
pierwszym spotkaniu z Claude’em Debussy’m
w 1917 roku Jamet opracował plan eksploracji
nieznanych dotąd możliwości brzmieniowych
harfy, budząc ciekawość i zainteresowanie wielu
kompozytorów. Repertuar muzyki kameralnej na
harfę został w szczególności poszerzony od chwili
narodzin zespołu w 1922 roku. Brzmienie fletu,
altówki i harfy w słynnej Sonacie Debussy’ego
było – zarówno według samego kompozytora, jak
i muzyków – tak udane, że Rene Leroy po koncercie z Pierre Grout i Marcelem Grandjany
(pierwszym harfistą zespołu) wpadł na pomysł,
by do tria dodać skrzypce i wiolonczelę. Paryski
Kwintet Instrumentalny był podziwiany przez
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ponad 35 lat za bogactwo ciągle powstającego repertuaru i barwową różnorodność utworów
wchodzących w jego skład.
Początkowy repertuar kwintetu zawierał
utwory na ten konkretny, opisany powyżej skład
instrumentalny. Muzycy, którzy pasjonowali się
muzyką kameralną i pragnęli wskrzesić wiele
utworów, wykonywali, jak twierdzi Florent
Schmitt w artykule na temat zespołu, kwartety
smyczkowe, utwory z fletem, tria smyczkowe,
sonaty bez skrzypiec i wiolonczeli (Debussy)
a nawet duety – wspaniałą Sonatę Ravela na
skrzypce i wiolonczelę. Repertuar obejmował
kilka stuleci historii muzycznej od Couperina,
Rameau i Petriniego, lecz pierwszym wielkim
sukcesem Kwintetu była Sonata na flet, altówkę
i harfę Debussy’ego. Kwintet był znany na całym świecie, koncertował między innymi w Francji, Szwajcarii, Belgii, Niemczech, Włoszech,
Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Holandii, Szwecji,
Polsce, Austrii, Jugosławii, Egipcie, Maroku,
Algierii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Dziś
można podziwiać zaangażowanie tych pasjonatów, którzy „podróżowali po całym świecie
z wiarą, by stworzyć coś zupełnie nowego”.
Florent Schmitt tak pisał o tej działalności:
„Pięciu wirtuozów, którzy połączyli się w jeden
zespół, z wytrwałością i chęcią nieustannej pracy, doszło do zrozumienia, że tworzą jeden, wyjątkowy, ale uwodzicielski i wzruszający zespół!”
Autorzy wielu ważnych artykułów prasowych
chwalili wielki profesjonalizm członków kwintetu, kładąc nacisk na jakość repertuaru, troskę
o interpretację i zrozumienie dzieł oraz niezrównany i wyjątkowy talent wykonawczy.
Historia Quintette Instrumental de Paris,
jego muzyków, samej postaci Pierre Jamet
i ich współpracy z kompozytorami jest niezwykle bujna, ciekawa i co dziwi, nie odkryta. Mam
nadzieję, że moja rozprawa doktorska jako kontynuacja pracy magisterskiej i badania prowadzone w tej tematyce pozwolą mi przybliżyć
wspaniałą historię zespołu jak i zrozumieć mechanizm współpracy z kompozytorami oraz wielkie znaczenie dokładnego poznania historii utworów, które wykonujemy. Mam również nadzieję,
że ta praca teoretyczna jak i praktyka koncertowa z Krakowskim Kwintetem Harfowym, którego jestem członkiem, uhonoruje twórczość
wielkiego harfisty i zainspiruje nas wszystkich
do refleksji nad utworami, które wykonujemy
dzisiaj.
Adrian Nowak

Osi¹gniêcia
XII Międzynarodowy Konkurs Harfowy
w Limoges
Magdalena Gogolin zajęła III miejsce w kategorii VI
Naucz. Sandra Kasperek
Zarina Zaradna zajęła I miejsce w kategorii III
oraz II miejsce w kategorii V
Naucz. Róża Sękowska
IX Międzynarodowy Konkurs Muzyki
Współczesnej dla dzieci i młodzieży
„Srebrna Szybka”
Maria Jaworska zajęła II miejsce w kategorii
zespołów kameralnych
Naucz. Agnieszka Grela-Fedkowicz
Magdalena Niedźwiecka zajęła III miejsce
w III kategorii
Naucz. Dorota Szyszkowska-Janiak
Ogólnopolskie Forum Instrumentalne
Miniatura 2020
Kiara Harasimiuk zajęła II miejsce
Naucz. Anna Blum

Adrianna Bielecka zajęła III miejsce
Naucz. Anna Blum
Joachim Szell zdobył wyróżnienie II stopnia
Naucz. Dominika Stachowicz
Regionalny Konkurs Kolęd
Trio w składzie Kiara Harasimiuk (harfa),
Karolina Krzyż (harfa), Karolina Lachowicz
(saksofon) zdobyły nagrodę Grand Prix.
Naucz. Anna Blum
Szkolny konkurs kolęd „Najpiękniejsze
polskie kolędy”
Julia Majer zajęła I miejsce
Naucz. Dominika Stachowicz
Emilia Michalska zdobyła wyróżnienie
Naucz. Dominika Stachowicz
Konkurs im. K. Patrasa w Pradze
Laura Jurcova zdobyła wyróżnienie
Naucz. Aldona Poczwardowska

Kalendarium
30.04 g.19:30
Katowice, NOSPR
Koncert „NOSPR kameralnie”
W programie m.in. F. J. Reinl Impresja i Joujou na 2 harfy i orkiestrę smyczkową
Wyk. m.in. Krzysztof Waloszczyk i Elżbieta
Korelus
9–10.05
Szczecin, PSM I st.
III Zachodniopomorski konkurs harfowy „Młode Talenty”
Dla uczniów szkół muzycznych I st., zespołów
kameralnych z harfą i solistów do 16 roku
życia.
1–13.07
Łańcut
46.Międzynarodowe Kursy Muzyczne im.
Z. Brzewskiego
Prowadzący: prof. Helga Storck

24–30.08
Łagów Lubuski
Summer Masterclass – My Harp
Prowadzący: prof. Helga Storck
Organizator: Sklep MyHarp
23–29.08
Krasnobród
Warsztaty Harfowe
Prowadzący: p. Anna Piechura-Gabryś
24–27.09
Warszawa, SPM I st. im.K. Kurpińskiego
III Mistrzowski Kurs Harfowy
Prowadzący: prof. Adelheid Blovsky-Miller
Organizator: Fundacja im. Victorii Jankowskiej
Ilina Sawicka

Życzę nam wszystkim, abyśmy jak najmniej z tych planowanych wydarzeń harfowych musieli przenosić na inny termin.
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Porady techniczne
Co nieco o strunach...
O tym jak ważny jest prawidłowy dobór
strun do harfy nie trzeba nikogo przekonywać.
Ponieważ jednak co jakiś czas muzycy pytają
jakie struny założyć, czym się różnią i jak je
przechowywać, tym razem będzie właśnie na
ten temat.
Struny są integralną częścią instrumentu.
Ponieważ istnieją zasadniczo dwa rodzaje naciągu (nie licząc strun basowych) należy wiedzieć przede wszystkim to, że nie wolno ich mieszać w zakresie jednej oktawy. Struny jelitowe
(gut) są materiałem odzwierzęcym. Do ich wykonania używa się jelit baranich. Są one zdecydowanie lepiej brzmiące ale też mniej trwałe.
Struny jelitowe ulegają starzeniu i wysychaniu.
Nie należy zakładać strun starszych niż pięcioletnie, ponieważ procesy zachodzące w materiale powodują, że taki naciąg po pierwsze bardzo szybko pęknie, a po drugie stara struna
jelitowa nie będzie miała takich walorów
brzmieniowych jak się można spodziewać. Przechowywanie strun jelitowych powinno się odbywać w miejscu zacienionym w przystosowanych do tego woreczkach. Podczas zakładania
strun jelitowych bardzo częstym błędem jest ich
rozciąganie na boki, co ma przyspieszyć proces ich naciągania się, a w rzeczywistości powoduje szybszą utratę elastyczności struny
oraz zużywanie się jej zwłaszcza w obrębie
kołka i progu.
Struny z materiałów sztucznych (nylonowe)
są stosowane przede wszystkim w harfach z prostym pudłem rezonansowym, szkolnych lub
w instrumentach nieprzeznaczonych do koncertowania solo. Ponieważ materiał, z których są
wykonane jest bardzo mocny naciąg ten jest
zdecydowanie badziej odporny na czynniki zewnętrzne oraz nie ma tendencji do pękania.
Struny nylonowe nie ulegają starzeniu to znaczy, że jeśli założymy strunę 10-cio letnią jej
walory brzmieniowe będą takie same jak struny, która dopiero opuściła fabrykę. Należy też
pamięta, że naciąg nylonowy jest ponad połowę tańszy.
Struny basowe (metalowe) są produkowane
w ten sposób, że na stalowy rdzeń jest nawijany drut z miękkiego metalu (najczęściej jest to
nikiel lub srebro). Struny te starzeją się najwolniej. Z czasem oczywiście należy je wymienić, niemniej jednak nawet przy intensywnym
graniu struny basowe wytrzymują około 5–7 lat.
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Bardzo ważnym elementem jest wiązanie
strun – jest to problem, z którym boryka się
naprawdę wielu harfistów (zwłaszcza w przypadku strun z IV i V oktawy). Istnieje kilka sposobów wiązania strun i każdy z nich jest dobry
pod warunkiem, że spełnia swoje zadanie. Należy jednak pamiętać, że jako końcówki strun
powinny być używane wyłącznie materiały
przewidziane przez producenta instrumentu
lub fabrykę strun. Niedopuszczalne i wręcz karygodne jest użycie jako końcówki struny gwoździa lub starej śruby, a takie przypadki już miałem), ponieważ jest to najprostrzy sposób do
poważnego uszkodzenia płyty i progu.
Zakładanie struny na kołek powinno być
przeprowadzone w taki sposób, aby po naciągnięciu do właściwej wysokości na kołku były 3
lub 4 zwoje. Ich mniejsza ilość spowoduje brak
blokady i wysuwanie się struny z otworu w kołku, natomiast ich zbyt duża ilość może nawt
uszkodzić otwór w strojnicy podczas normalnego, ekspoatacyjnego wyciągania się materiału.
Prawidłowy dobór strun do harfy jest bardzo ważny nie tylko ze względu na jakość dźwięku ale również z uwagi na komfort harfisty. Są
muzycy, którzy zdecydowanie lepiej czują się na
strunach jelitowych i odwrotnie. Najczęściej stosowanym zestawem strun są struny nylonowych w oktawie pierwszej oraz strunie 0 i 00,
a od oktawy drugiej do piątej strun jelitowych.
Ponieważ na rynku istnieje wielu producentów naciągów (Bow Brand, Vanderbilt, Pirastro,
Savarez czy Camac) przy wyborze strun należy kierować się przede wszystkim własnymi preferencjami oraz zalecenia producenta instrumentu. Oczywiście zawsze w harfie powinien
znajdować się komplet strun od jednego producenta, co zapewni wyrównane brzmienie
i komfort gry. Jako strun zapasowych należy
używać strun tego samego producenta i wykonanych z tego samego materiału
Przy dłuższym nieużywaniu instrumentu
dla bezpieczeństwa stun należy opuścić ich strój
mniej więcej do 330 Hz – to spowoduje odciążenie instrumentu, jak również nie będziemy mieli niespodzianek w postaci pękniętych strun.
Struny, zwłaszcza jelitowe, potrafią pękać samoistnie i opuszczenie stroju właśnie temu zapobiega.
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