S³ów parê
Drodzy moi,
Zbliża się kolejne Ogólnopolskie Przesłuchanie Uczniów IV i V klas harfy szkół muzycznych
I i II stopnia w Warszawie. Przy tej okazji zapraszam wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa
Harfowego do wzięcia udziału w VII Walnym zebraniu, które odbędzie się w sobotę 17 kwietnia
o godz. 18.00 w Warszawie w Szkole Muzycznej przy ul. Wiktorskiej 73.
A co dobrego dzieje się w naszym harfowym świecie? Otóż dzieje się dobrze, bo oprócz nowej
klasy harfy w Olsztynie mamy kolejną w Krakowie. Również coraz więcej szkół muzycznych może
się poszczycić nowo zakupionymi harfami. Dzieci uczących się od 7-mego (i wcześniej) roku życia też
nam przybywa. A firma Camac zdecydowała wypożyczać harfy haczykowe. Nasze młode harfistki
zawodowe robią studia podyplomowe, aby jak najlepiej przygotować się do roli nie tylko artysty
wirtuoza ale i pedagoga. Coraz popularniejsze stają się wakacje z harfą i uczestnictwo w konkursach muzycznych. Szkoły i akademie muzyczne oferują interesujące koncerty z udziałem harfy
i jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia celu jakim jest coraz szersze rozpowszechnianie piękna naszego instrumentu.
Uczelnia Muzyczna Fryderyka Chopina już uroczyście otworzyła rok naszego wspaniałego rodaka. Akademia Muzyczna w Katowicach zaprasza na Jesień Chopinowską, która odbędzie się
w dniach 22-25 września. Gwiazdą tego wydarzenia będzie Isabelle Moretti, która zaprasza na
warsztaty harfowe.

W imieniu całego Zarządu składam Wam
serdeczne życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy
oraz wspaniałej, kolorowej wiosny.
Ewa Jaślar
Prezes PTH

Spis treści

strona

Parę słów od prezesa ................................................................................................................................... 1
200 lat Alma Mater – Małgorzata Milewska-Sundberg ............................................................................ 2
Wydarzenia – Koncerty (aso), Warsztaty prof Lorenzini (zs) Koncert z okazji urodzin Helgi Storck (ejw) ......... 5
Bernard Andres – Ewa Jaślar ....................................................................................................................6
Milderd Dilling – Małgorzata Zalewska ...................................................................................................7
Wesoły kącik ............................................................................................................................................... 10
Interesujące płyty – Elżbieta Szczerba .....................................................................................................11
Proces świadomego uczenia się na pamięć utworów muzycznych – Anna Faber ................................. 12
Podróże z harfą – a nawet czterema – Ewa Jaślar ................................................................................. 13
O harfie w poezji włoskiej – Janina Zecchini ..........................................................................................14
Krzysztof Kostrzewa – Marta Gargas .....................................................................................................16
Jesień Chopinowska – (ejw) ...................................................................................................................... 19
Wyrwane karty z historii harfy – Ewa Jaślar ........................................................................................20

Okładka: • Fot. Kazimierz Branny

Wydawca: Polskie Towarzystwo Harfowe, Rynek 12, 43–400 Cieszyn
Redaguje zespół członków PTH • Nasza strona: www.harfa.pl
Zdjęcia: Kazimierz Branny i Stanisław Augustyn
Skład i druk: Logos Press Cieszyn • www.logospress.pl

1

Wydarzenia
200 LAT ALMA MATER
200-lecie urodzin Fryderyka Chopina
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie jest jedną z najstarszych uczelni muzycznych w Europie oraz najstarszą i największą
Uczelnią muzyczną w Polsce. Rok 1810 stał się pamiętną datą w dziejach warszawskiej uczelni: w tym
roku urodził się jej patron – Fryderyk Chopin, a Wojciech Bogusławski uzyskał zgodę na założenie przy
Teatrze Narodowym Szkoły Dramatycznej dla Aktorów i Śpiewaków. Był on pierwszym dyrektorem tej
szkoły w latach 1810–1814. Ważnej dla uczelni przemiany ze szkoły dramatycznej w uczelnię muzyczną
dokonał znany kompozytor, dyrygent i pedagog Józef Elsner w latach 1816–1830. W 1821 roku szkoła
przyjęła nazwę Instytutu Muzyki i Deklamacji i stała się częścią Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoła ta obejmowała pełne
kształcenie muzyczne. W 1826 roku Instytut został
podzielony na dwie jednostki: Szkołę Główną Muzyki działającą przy Uniwersytecie oraz szkołę obejmującą kształcenie podstawowe i średnie, jako Szkoła
Dramatyczna i Śpiewu. W latach 1826–1829 studentem Szkoły Głównej był Fryderyk Chopin. Jego pedagog Józef Elsner, na zakończenie drugiego roku
studiów wystawił mu sławetną opinię: „szczególna
zdatność, geniusz muzyczny”. Uczelnia przeżywała
wiele przeobrażeń, które były związane ściśle z losami kraju i miasta. Szkoła Główna Muzyki przestała
istnieć w 1831 roku, po rozwiązaniu Uniwersytetu
Warszawskiego.
Po trzydziestu latach, w 1861 roku Apolinary
Kątski założył INSTYTUT MUZYCZNY, który działał do 1918 roku. Dyrektorami instytutu w tym okresie byli między innymi: Aleksander Zarzycki, Rudolf
Strobel, Gustaw Rogulski, Emil Młynarski Stanisław
Barcewicz. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości instytut stał się uczelnią państwową i otrzymał
nazwę Konserwatorium. Pod tą nazwą działał do
wybuchu drugiej wojny światowej. Dyrektorami
konserwatorium byli w tym czasie: Emil Młynarski,
Henryk Melcer, Karol Szymanowski, Zbigniew Drzewiecki, Eugeniusz Morawski. W okresie okupacji
hitlerowskiej uczelnia przyjęła nazwę Staatliche Musikschule in Warschau realizując program przedwojennego Konserwatorium. Podczas powstania warszawskiego, w roku 1944 siedziba Uczelni muzycznej
przy ul. Okólnik została zniszczona.
Po drugiej wojnie światowej, w roku 1946 uczelnia stała się Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną
i działała w pałacykach przy Alejach Ujazdowskich.
Dzisiejszy gmach przy ul. Okólnik został zbudowany
w latach 1960–1966. Status akademicki oraz prawo
wydawania dyplomów z tytułem magistra sztuki na
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wszystkich kierunkach studiów i specjalnościach
muzycznych uzyskała w roku 1962. W roku 1974
powstała filia uczelni warszawskiej w Białymstoku,
która przekształcona została w 2007 roku w Wydział
Zamiejscowy. W 1979 roku wraz z nazwą Akademia
Muzyczna, uczelnia przyjęła imię Fryderyka Chopina. Ustawą z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniła
nazwę na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W latach 1945–2005 rektorami uczelni byli: Stanisław Kazuro, Stanisław Szpinalski, Kazimierz Sikorski, Teodor Zalewski, Tadeusz Paciorkiewicz,
Regina Smendzianka, Tadeusz Wroński, Tadeusz
Maklakiewicz, Bogusław Madey, Andrzej Rakowski,
Kazimierz Gierżod, Andrzej Chorosiński i Ryszard
Zimak. Od roku 2005 rektorem uczelni jest Stanisław Moryto.
Warszawska uczelnia muzyczna szczyci się wybitnymi absolwentami, nad którymi góruje Fryderyk
Chopin. Wśród nich są takie osobistości jak: Ignacy
Jan Paderewski, Zygmunt Noskowski, Mieczysław
Karłowicz, Grzegorz Fitelberg, Ludomir Różycki,
Mikalojus Konstantinas Čiurlonis, Grażyna Bacewicz, Witold Lutosławski, Stefan Kisielewski, Michał
Kondracki, Jan Maklakiewicz, Artur Malawski, Andrzej Panufnik, Piotr Perkowski, Bronisław Szabelski, Antoni Szałowski, Zbigniew Turski, Paweł Klecki, Stefan Śledziński, Bohdan Wodiczko, Antoni
Szaliński, Wanda Landowska, Jerzy Lefeld, Stanisław
Szpinalski, Józef Chwedczuk, Feliks Rączkowski,
Bronisław Rutkowski, Józef Jarzębski, Eugenia
Umińska, Tadeusz Wroński, Kazimierz Czekotowski,
Benedykt Górecki, Ludwik Kurkiewicz, Janusz
Urbański...
Do wychowanków warszawskiej uczelni dołączyli
również inni znakomici pedagodzy, którzy przybyli
z zewnątrz do stolicy. Byli nimi: Stanisław Moniuszko, Władysław Żeleński, Aleksander Michałowski,
Józef Turczyński, Zbigniew Drzewiecki, Irena Dubiska, Walerian Berdiajew, Wincenty Laski, Józef Karol Lasocki, Henryk Czyż, Stanisław Wisłocki, Tadeusz Szeligowski, Witold Rudziński, Tadeusz Baird,
Hieronim Feicht, Antoni Karużas, Margerita Trombini-Kazuro, Maria i Kazimierz Wiłkomirscy, Arnold
Rezler, Mieczysław Szaleski, Ada Sari, Wiktor Brégy.
Z tej uczelni wywodzą się edytorzy dzieł Chopina:
Jan Kleczyński, Ignacy Jan Paderewski, Józef Turczyński, Jan Ekier.
W klasach fortepianu Józefa Turczyńskiego, Zbigniewa Drzewieckiego, Stanisława Szpinalskiego,
Henryka Sztompki, Margerity Trombini-Kazuro,
Jana Ekiera, Piotra Palecznego kształcili się laureaci konkursów chopinowskich. Za specjalne zasługi
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w zakresie edukacji muzycznej tytuł Honorowego
Profesora otrzymał w warszawskim Konserwatorium
Józef Hofman (1934), a w Akademii Muzycznej im.
F. Chopina – Regina Smendzianka, Stanisław Wisłocki (1997) i Bogusław Madey (2004). Wśród pierwszych
laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, powołanego przez Jerzego Żurawlewa
znaleźli się wychowankowie przedwojennego konserwatorium: Jan Ekier, Bolesław Kon, Witold Małcużyński, Stanisław Szpinalski, Henryk Sztompka.
Dołączyli do nich absolwenci PWSM i AMFC: Barbara Hesse-Bukowska, Fou Ts’Ong, Andrzej Czajkowski, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak i Takashi
Yamamoto.
Warszawska uczelnia ma kontakty z innymi środowiskami muzycznymi, między innymi współpracuje z wieloma europejskimi akademiami muzycznymi w ramach programu Sokrates/Erazmus oraz
z uczelniami pozaeuropejskimi jak z Soai University
(Osaka) i Keimyung University (Daegu). Jest również członkiem międzynarodowych stowarzyszeń
zrzeszających wyższe szkoły muzyczne: Association
Européenne des Conservatoires, Académies de Musique, Musikhochschulen (AEC) oraz Association of
the Baltic Academies of Music (ABAM).
Warszawska uczelnia wyróżniła tytułem doktora
honoris causa szczególnie zasłużonych dla sztuki
muzycznej artystów. Są nimi: Nadja Boulanger, Kazimierz Sikorski, Stefan Śledziński, Artur Rubinstein, Igor Bełza, Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik, Tadeusz Wroński, Jean-Pierre Rampal,
Krzysztof Penderecki, Jan Ekier, Witold Rudziński,
Mścisław Rostropowicz, Regina Smendzianka, Stefan Sutkowski, Placido Domingo, Jerzy Semkow, Joachim Grubich, Andrzej Jasiński, Synn Ilhi, Christa
Ludwig i Bernard Ładysz.
Uroczyste obchody święta uczelni w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
odbyły się 22 lutego 2010 roku w Sali Koncertowej
Fryderyka Chopina i obejmowały
Jubileusz 200-lecia istnienia
warszawskiej uczelni muzycznej
oraz 200-lecia urodzin jej patrona
Fryderyka Chopina.
JM rektor prof. Stanisław Moryto otworzył uroczystość, zwracając się do zaproszonych gości tymi słowami: Panie i Panowie Ministrowie, Panie i Panowie
Posłowie, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Panie
Prezydencie, Wasze Magnificencje i Szanowni Zebrani! Przemówienie JM Rektora opiewało patrona
uczelni Fryderyka Chopina. Było ono poruszające
i wzniosłe, było oddaniem hołdu wielkiemu Polakowi! Zacytuję fragmenty: (...) wszędzie tam, gdzie rozbrzmiewa mowa polska, nie ma chyba nikogo,
w którego wnętrzu by coś nie drgnęło, gdy usłyszy sło-

Fryderyk Franciszek Chopin (1810–1849)
Maksymilian Fajans, litografia wg portretu Ary Scheffera z 1847 r.

wo „Chopin”. (...) Chopin i jego genialne dzieła to
własność ogólnoludzka, wartość trwała, ponadczasowa. (...) jest to skarb narodowy, w którym zamknięta
jest przeszłość nasza; ta wielka, dumna i sławna
a także ta tragiczna, smutna. (...) jest to stale bijące
źródło, z którego wypływa wartki strumień wspaniałych wartości, (...) dla wielu ludzi nawet w najbardziej odległych krajach, o innych niż nasza zachodnia,
kulturach, muzyka Chopina kojarzy się najczęściej
z Polską. Jest, co zdumiewające, rozumiana i kochana. (...) możemy ją słyszeć na wszystkich kontynentach, (...) Całe pokolenia odnajdywały w muzyce Chopina to, co było im najbliższe, najbardziej osobiste,
najbardziej intymne. Odnajdywały swoje radości,
smutki, elementy niepewności i bezsilności, nostalgię
i nadzieję. Odnajdywały to, co w sztuce najważniejsze, co jest istotą, mianowicie to coś, co znajduje się
poza samą sztuką. Wyjątkowość Chopina polega na
tym, że był on w stanie dźwignąć to, co ludowe i to, co
polskie na taki poziom oryginalności i doskonałości,
że dzieła jego zachwycają wszystkich, nawet tych niemuzykalnych, którzy czują w tej muzyce powiew wielkości z innego świata. Przez to też stał się Chopin kompozytorem nie peryferyjnym, a stojącym w centrum,
na jednym z naczelnych miejsc panteonu sztuki. (...)
muzyka Chopina przyciąga melomanów na całym
globie. (...) wychodzą oni z tych koncertów wzbogaceni duchowo, szczęśliwi i zadowoleni. (...) dusze ich
skołatane i spragnione piękna, doznawały tam ukojenia i ulgi oraz zaspokojenia tych potrzeb
i pragnień, o które woła wnętrze nasze. Ciągną do
Polski pielgrzymki miłośników muzyki Chopina
z całego świata, by miejsca uświęcone obecnością wielkiego kompozytora, zobaczyć, dotknąć i zrozumieć.
Każdy naród ma swoje świętości. (...) Świętością dla
każdego Polaka, (...) jest Chopin i jego twórczość. (...)
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Za każdym łanem zbóż, za rachitycznym brzozowym
laskiem na piaszczystym Mazowszu, za rzędem wierzb
nad ruczajem, kapliczką przy polnej drodze, stawem
zarośniętym tatarakiem, błękitną wstęgą Wisły, panoramą warszawskiego Starego Miasta skrywa się
piękno pejzażu i piękno muzyki Chopina zamknięte
w mazurkach, balladach, nokturnach, preludiach.
Piękno – cudowne, tajemnicze i uniwersalne słowo.
(...) Sztuka Chopina to kwiat uczuć człowieka. Jest
w niej wyjątkowy ład. Każdy dźwięk jest na swoim
miejscu. Więc rozkoszujmy się tym szczęściem, tym
wielkim darem, szukając tego, co boskie, ludzkie i piękne we wszystkich utworach przez niego stworzonych. (...)
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, z okazji jubileuszu dwustulecia istnienia warszawskiej uczelni muzycznej oraz dwustulecia urodzin jej patrona – Fryderyka Chopina, nadał ordery
zasłużonym pedagogom, artystom i naukowcom związanym z uczelnią, za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz
działalnośś pedagogiczną. Odznaczeni zostali:
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Jerzy Artysz, Kazimiera Goławska, Barbara Hesse
Bukowska, Stefan Kamasa, Janina Skalik, Krystyna
Wieczorkiewicz.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Janusz Kucharski i Maria Manturzewska. Odznaką honorową Zasłużony Dla Kultury Polskiej:
Krzysztof Jakowicz, Roman Siwek, Błażej Sroczyński, Maria Wacholc.
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, złotym:
Ludwik Bielawski, Włodzimierz Lech Puchnowski,
srebrnym: Hanna Piliczowa, Jacek Szymański.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Stanisław
Malikowski.
Za zasługi dla UMFC rektor prof. Stanisław Moryto wręczył medale następującym osobom: Regina
Smendzianka, Jan Ekier, Marian Borkowski, Juliusz
Borzym, Andrzej Chorosiński, Kazimierz Gierżod,
Joachim Grubich, Andrzej Jasiński, Benedykt Konowalski, Włodzimierz Kotoński, Kazimierz Michalik,
Juliusz Pietrachowicz, Kazimierz Pustelak, Andrzej
Rakowski, Jacek Weiss, Andrzej Zieliński, Ryszard
Zimak, Katarzyna Chałasińska-Macukow, Tomasz
Borecki, Włodzimierz Kurnik, Ksawery Piwocki, Lech
Śliwonik Stanisław Wieczorek.
Uroczystą promocję doktorów i wręczenie dyplomów doktora habilitowanego rozpoczął prorektor ds.
nauki UMFC ks. prof. dr Kazimierz Szymonik, odczytaniem tekstu ślubowania doktorów. Po złożeniu
ślubowania rektor UMFC prof. Stanisław Moryto
wręczył dyplomy.
Gaude Mater Polonia wykonał chór uczelniany.
Prorektor ds. studenckich i współpracy z zagranicą
UMFC prof. dr. hab. Jagna Dankowska przedstawiła
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sylwetki wyróżnionych medalem Magna cum laude
absolwentów uczelni za wybitne osiągnięcia artystyczne. Przedstawiciel banku SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Dyrektor Zarządzający – Tomasz Wirth, wręczył
przyznane stypendia wybranym studentom. Prorektor ds. artystycznych prof. Roman Lasocki przedstawił sylwetki tegorocznych laureatów nagrody Grand
Prix Rektora. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył rektorowi UMFC prof. Stanisławowi Moryto medal pamiątkowy dla uczelni
PRO MASOVIA. Uroczysta fanfara zabrzmiała na
zakończenie oficjalnej uroczystości a w części artystycznej usłyszeliśmy Scherzo h-moll op.10 i Polonez
As-dur op.53 Fryderyka Chopina w wykonaniu Stanisława Drzewieckiego.
Tak szczęśliwie się złożyło, że byłam obecna na
tej pięknej i wzruszającej uroczystości. Zostałam zaproszona na Święto Uczelni na uroczystą promocję
doktorów, podczas której został mi wręczony mój
Dyplom Doktorski. Było to wyjątkowo ważne wydarzenie w moim życiu, a także dla całego polskiego
środowiska harfowego, ponieważ niżej podpisana jest
pierwszą polską harfistką, która uzyskała stopień
naukowy Doktora Sztuki Muzycznej.
Małgorzata Milewska-Sundberg

dr Małgorzata Milewska-Sundberg w foyer UMFC w Warszawie
w dniu 22 lutego 2010 roku

Zdjęcie oraz wszelkie informacje zostały zaczerpnięte
za zgodą Rektoratu UMFC w Warszawie z: http://www.chopin.edu.pl/pl/2010/02/uroczyste-obchody-swieta-uczelni.
Fot: C. V. Sundberg.
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Koncetry harfowe
20 lutego 2010 miało miejsce w Olsztynie wykonanie koncertu „South Shore” Elżbiety Sikory na harfę
elektroakustyczną, transformacje elektroniczne i orkiestrę. Partię solową wykonała na „Zielonej” harfie
Anna Sikorzak-Olek, transformacje elektroniczne
Marcin Wierzbicki, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej dyrygował Warcisław Kunc.

Na zdjęciu główni bohaterowie tego wieczoru

W sobotę 6 marca odbył się w Pałacu w Wilanowie
koncert z cyklu „Mistrz i Uczeń”, w którym wzięła
udział Anna Sikorzak-Olek wraz z uczennicami: Sylwią Kostką i Julią Łopuszyńską. Na koncert przybyła
rekordowa liczba słuchaczy, gdyż muzyka harfowa cieszy się wielkim zainteresowaniem.
W sobotę 13 marca Anna Sikorzak-Olek wykonała
Koncert B-dur G. F. Händla i Arię w Starym Stylu MarJANApodczas
BOUŠKOVÀ
– harpna UKSW
cela Grandjany
Sympozjum
w Warszawie. Koncert ten został powtórzony 14 marca w Lublinie
(aso)

Koncert z okazji urodzin
prof. Helgi Storck
21 maja 2010 r. w sali koncertowej katowickiej
Akademii Muzycznej odbędzie się uroczysty koncert
z okazji urodzin prof. Helgi Storck. Wdzięczna Córa
ziemi śląskiej w 2004 roku odrodziła klasę harfy
w katowickiej uczelni. Koncert ten będzie podziękowaniem za ten dar. A oto program koncertu:
L. Janáček – Ojcze nasz na tenor, harfę, organy
i chór. Wykonawcy: Michał Borkowski – tenor, Anna
Trefon – harfa, Marcin Armański – organy
J. Chełmecki – Magnificat na sopran, 4 harfy, chór
męski i zespół instrumentów (flet prosty, waltornia,
altówka i wiolonczela) prawykonanie.
Wykonawcy: Dagmara Świtacz – sopran, Anna
Trefon, Żaneta Karpeta, Elżbieta Kupka, Marta
Mogielnicka – harfy
F. Chopin – Sonata na wiolonczelę i fortepian
Klaus Storck – wiolonczela
Aya Ishihara – fortepian
M. Ravel – Introduction et Allegro na harfę, flet,
klarnet i kwartet smyczkowy
Wykonawcy: Helga Storck – harfa, Maria Grochowska – flet, Roman Widaszek – klarnet, Adam
Mokrus – I skrzypce, Michał Marcol – II skrzypce,
Elżbieta Mrożek-Loska – altówka, Klaus Storck –
wiolonczela
(ejw)
W dniach 1–13 lipca 2010 roku odbędą się
XXXVI Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie, w ramach których prof. Urszula Mazurek
będzie prowadzić zajęcia z interpretacji utworów
muzyki harfowej oraz korekty aparatu gry.
Wszelkie bliższe informacje znajdują się na
stronie: www.kursymuzyczne.pl

Warsztaty harfowe prof. Lorenzini
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w Otwartym Kursie Mistrzowskim prowadzonym
przez prof. Germaine Lorenzini w dniach 7–9 maja
2010. Udział w kursie jest bezpłatny. Zgłoszenia
zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz jego
nauczyciela, nazwę szkoły w której się uczy, spis dotychczasowych osiągnięć oraz program, który chciałby wykonać, prosimy przesyłać na adres:
helen@camac-harps.com.
Poza utworami solowymi, mile widziane utwory
kameralne. W ramach kursu planowana jest wystawa harf firmy Camac oraz akcesoriów harfowych
a także koncert uczestników.
Zainteresowanych bezpłatną korektą harf firmy Camac prosimy o kontakt z Helen Radice pod adresem:
helen@camac-harps.com.
Informacji udziela także Zuzanna Sawicka pod adresem: zuzanna.sawicka@gmail.com

fot. Florence Lédi
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Harfiœci kompozytorzy
Bernard Andres
Isabelle Perrin jest jedną z pierwszych harfistek,
która zachwyciła się muzyką Bernarda Andresa
i zarówno chętnie sama ją wykonuje jak i uczy jej
swoich uczniów. O wspaniałym kompozytorze i harfiście wie dużo i tymi wiadomościami szczodrze dzieli się z innymi. Oto one:
Bernard Andres urodził się
w Belfort, we wschodniej Francji,
w 1941 roku. W wieku 21 lat
otrzymał dyplom nauczyciela
muzyki studiując równocześnie
w konserwatorium w Besançon
i Strasburgu. Naukę – z wielkim
powodzeniem – kontynuował
w Paryskim Konserwatorium,
gdzie zdobył I nagrodę w klasie
gry na harfie. W roku 1969, po
trzech latach współpracy z Musique
de l’Air, został przyjęty na stanowisko solisty (i pierwszej harfy) do
Orkiestry Symfonicznej Francuskiego Radia w Paryżu.
Bernard Andres zaczął komponować w wieku
8 lat. Pomimo bardzo udanego debiutu solowego
z narodową orkiestrą symfoniczną tajemnice i wyzwania związane z tworzeniem nowych dzieł coraz
bardziej go absorbowały. Jedne z pierwszych kompozycji to duety: Narthex na flet i harfę oraz Parvis na
dwie harfy. Oba te utwory przynoszą radość zarówno wykonawcom jak i słuchaczom. Narthex to seria
obrazów skomponowanych na pamiątkę podróży po
Bourgogne. Są to obrazy zainspirowane chrześcijańskim Średniowieczem – muzyk grający na lutni,
ucieczka do Egiptu, chciwość i demoniczny taniec.
Parvis i Triforium były napisane po Narthex i tworzą
grupę, która powinna nosić nazwę „Cathédrales alchimiques”, bo czuje się w nich poważną, surową atmosferę wielkich kościołów.
W utworach Anamorphoses, Alcelephes czy Elegie Pour la Mort d’un Berger kompozytor połączył
świeże, nowatorskie brzmienie harfy ze wspaniałym
atonalnym melodycznym napięciem. Pamiętam, jak
Isabelle Perrin podczas koncertu opowiadała o tym
utworze. Bernard Andres zadedykował Elegię swojemu przyjacielowi, bacy mieszkającemu wysoko
w górach u podnóży Mount Ventoux, który umarł
w środku pewnej mroźnej zimowej nocy sam w swojej rozpadającej się chatce bez wody i elektryczności.
Wyobraź sobie, że chcesz do niego dotrzeć. Z trudem
wspinasz się zapadając w wysokim śniegu otoczony
dzwoniącą w uszach ciszą towarzyszącą ci w drodze
do chatki samotnika i osaczającą cię również tam
wysoko, u celu podróży. I w tej ciszy nie wiadomo jak
i nie wiadomo skąd zaczyna wypływać melodia, która jak hymn ulatuje jeszcze wyżej... Sam kompozytor mówi, że jego główną inspiracją jest ludzki głos
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a jego celem jest połączenie muzyki tradycyjnej z wymogami współczesnych kanonów tworzenia. Ewolucję muzyki widzi raczej jako integrację tych dwóch
tendencji a nie ich wzajemne przeciwstawianie się.
Andres również przyznaje, że nie lubi zbyt długo poruszać się w tym samym muzycznym stylu. Rozwinął
swój własny sposób notacji i wiele nowych, specyficznie harfowych efektów brzmieniowych.
W przeważającej mierze utwory
Andresa pisane są tak, aby mogły być grane zarówno na harfie
pedałowej jak i na celtyckiej. I tu
też leży ogromna zasługa tego
znakomitego harfisty kompozytora, dzięki któremu młody narybek harfowy ćwiczy z zapałem
tak kolorowe i imaginacji pełne
utwory chętnie grywane na popisach czy koncertach szkolnych.
Do bardziej znanych utworów na harfę solo Bernarda Andresa należą: Absidioles, Amarantes, Automates, Aquatintes, Aster, Charades, Dances d’Automne,
La Gimblette, Ribambelle, A Martine, Marelles, Epices, Tanka, Tinto per Pablo, Duke, a na dwie harfy
La Ragazza, Le Jardin des Paons i Dyades czy Algues na obój i harfę. Atmosfera Le Jardin des Paons
jest mroczna i chłodna, bo to późne popołudnie
w środku zimny. Mgła otacza fosę i przykrywa zamek. Gęste powietrze unosi się powoli odsłaniając to,
co kryło jeszcze przed chwilą; zamek z jego ogrodem
i przechadzającymi się po nim pawiami.
Bernard Andres jest także wysoko cenionym pedagogiem, który wykształcił całą generację francuskich harfistów, chociaż jego wpływ na młodych muzyków swobodnie przekracza granice państw. Jego
często powtarzane uwagi to: „Odpowiednie tempo
osiągasz wtedy, kiedy i ty, wykonawca i twoi słuchacze czują spokój. Jeśli w twoim graniu odczuwa się
zadyszkę, słuchacze też oddychają z trudem. Duszą
się. A więc weź głęboki oddech i daj innym spokojnie
oddychać. Nie rzucaj się w utwór głową naprzód, bo
to nie basen pływacki”. Inną ważną wskazówką jest
wsłuchiwanie się w brzmienie i wybrzmiewanie
dźwięków harfy oraz przykładanie wagi do zróżnicowanej dynamiki od ppp do fff. Jednak najważniejsza
uwaga dotyczy zrozumienia i wiernego oddania muzycznego sensu wykonywanego dzieła. Należy znać
bardzo dobrze zarówno sam utwór jak i jego kompozytora oraz warunki czy sytuacje, w których utwór
powstał bo tylko wtedy można w całości zanurzyć się
w atmosferę dzieła i wiernie oddać to, co muzyka przekazać miała.
Ewa Jaślar
(Na bazie artykułów Isabelle Perrin i Florence Lédi)

Wybitne osobowoœci œwiata harfy
Mildred Dilling (1894–1982)
harfistka-celebrytka
Charakterystyczną reakcją publiczności anglojęzycznej po moich koncertach harfowych jest pytanie:
Czy zna pani… i pytają o Andreasa Vollenweidera,
Harpo Marxa lub Mildred Dilling. Od razu wiem
gdzie rezydują, bo Andreas jest mniej znany po zachodniej stronie Atlantyku natomiast pokolenie starsze i „baby boomers” (urodzeni w latach 1946–64)
w Stanach Zjednoczonych doskonale pamiętają Harpo Marxa czy
Mildred Dilling. Ta
ostatnia – uwielbiana
w latach 1930–80 przez
bywalców koncertowych – przyjaźniła się
z arystokracją, finansistami i największymi
artystami XX wieku.
Znakomicie popularyzowała harfę jako instrument solistyczny
i pozostawiła wspaniałych wychowanków.
Była osobą niezwykłą, kontrowersyjną i wartą przypomnienia.
Mildred urodziła się 23 lutego 1894 roku w Marion w stanie Indiana. Jej matka Rachel Freel jeszcze jako młoda dziewczyna postanowiła, że jej dzieci
będą grać na skrzypcach i harfie. Tę decyzję podjęła
po tym, jak dwoje artystów muzyków zatrzymało się
na farmie jej rodziców i z wdzięczności za nocleg
wykonało mały koncert na tych właśnie instrumentach. Kiedy Rachel wyszła za mąż za Franka Dillinga dotrzymała słowa.
Jej dwie córki, Charlotte i Mildred, zostały „przeznaczone” aby grać na tych instrumentach. Mildred,
która od dziecka uczyła się gry na fortepianie, na
swoje 12 urodziny dostała pierwszą harfę przewiązaną wielką czerwoną wstążką i zaczęła lekcje u Louise Schellschmidt. Pobierała też nauki u Ady Sassoli i Marie Ludwig. Kilka lat później Carlos Salzedo
namówił młodziutką harfistkę na lekcje u Henriette
Renié, do której przez 35 lat (z przerwą na II wojnę
światową) przyjeżdżała co roku jako „opiekunka”
jakiejś zdolnej uczennicy, której mówiła, że „koniecznie powinna brać lekcje u Henriette Renié”. W ten
sposób oszczędzała na kosztach podróży a często jeszcze co nieco zarabiała na swoje francuskie wydatki.
Do śmierci Renié (w 1956r.) spędzała każdego roku
3–4 miesiące letnie w Étretat w Normadii (Francja),
spotykając się 3–4 razy w tygodniu z mistrzynią harfy, pracując nad poszerzaniem swojego repertuaru na
następny sezon koncertowy, równocześnie zapewnia-

jąc swojej mentorce stały dopływ uczennic z Ameryki.
Dilling została ulubioną artystką „Columbia Artists Management” (znakomity impresariat w Stanach Zjednoczonych) w wyniku zaimprowizowanego
koncertu dla chorego przyjaciela Franka Crane’a,
którego Mildred postanowiła pocieszyć zjawiając się
bez zapowiedzi w jego
domu z przywiezioną
taksówką harfą. Była
kolejną osobą odwiedzającą tego dnia chorego, a jednym z gości
był przedstawiciel „Columbia Artists”, który
zachwycony jej grą,
podpisał z nią kontrakt
gwarantujący reprezentację przez tę prestiżową agencję.
Koncertowała na
całym świecie a trzeba
pamiętać, że w pierwszej połowie XX wieku w purytańskiej Ameryce była
to rzecz niezwykła. W tamtych czasach kobiety pracowały tylko do momentu wyjścia za mąż i to zazwyczaj jako sekretarki, robotnice, nauczycielki w szkołach podstawowych a nie koncertujące solistki i to
w tym samym czasie gdy trzech mężczyzn (Salzedo,
Grandjany i Zabaleta) całkowicie zdominowało świat
harfowo-koncertowy.
Miała krótką przerwę w występach tylko na „rok
miodowy”, którego udzieliła jej „Columbia Artists”
jako prezent ślubny kiedy – już jako dojrzała kobieta
w 1943 roku – wyszła za maż za finansistę Clarence’a W. Parkera. Szczęśliwe małżeństwo trwało tylko
pięć lat i w sezonie 1948–49 agencja wysłała ją na
podwójnie długą trasę aby mogła, zajęta wieloma koncertami, uspokoić się po śmierci ukochanego męża.
Mildred była nie tylko niezwykle utalentowaną
harfistką ale także znakomicie prowadziła własne
koncerty opowiadając setki prawdziwych lub zmyślonych opowieści. Jej talent krasomówczy okazał się
być bardzo pomocny w prowadzeniu cotygodniowych
audycji harfowych w radiu CBS odbywających się
w niedzielę na 15 minut przed transmisją koncertu
Filharmonii Nowojorskiej a sygnałem jej audycji było
„La Source” Alberta Zabela. Była zapraszana przez
Binga Cosby’ego do jego słynnego programu „Bing
Cosby Show” a także nagrała dla „Artists Film” filmy prezentujące jej solistyczny repertuar i pokazujące harfę milionom Amerykanów w kinach i telewizji. Traktowała swoje występy niezwykle poważnie
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Wybitne osobowoœci œwiata harfy
i nigdy nie wykonywała przez dwa sezony z rzędu
tego samego repertuaru.
Oto próbka jej programów z 1939 roku:
Pierwszy program:
Pastorale Variations – S. Rousseau
Bourrée – J.S. Bach
Chanson de Guillot – M. A. Perilhou
Krótka opowieść o historii harfy połączona z prezentacją instrumentów
March of the Men of Harlech – J. Thomas
Les Follets – A. Hasselmans
La Source – A. Zabel
Four Dances – D. Watkins (skomponowane dla
Mildred Dilling): Renaissance Dance, Bolero from
Dance Suite, Hungarian Flute Dance, Fire Dance
Torre Bermeja – I. Albeniz
Claire de Lune – C. Debussy
Légende – H. Renié
Drugi program:
Gavotte – J. S. Bach
Siciliana (XVI wiek) – G. Respighi
Tic-toc-choc – F. Couperin
Capriccio – D. Scarlatti
Impromptu – G. Fauré
La Jeune et la Veille – F. Godefroid
Minute Waltz – F. Chopin
Etude in D flat (Un Sospiro) – Liszt / Renié
The Fountain – A. Zabel
Torre Bermeja – I. Albeniz
Rain in the Garden (Jardin Mouille) – De la Presle
Claire de Lune – C. Debussy
Promenade Matinale – H. Renié
Gray Donkeys on the Road to El-Azib – M. Tournier
The Forest Pool (Vers la Source) – M. Tournier
Légende – H. Renié
Trzeci program:
Koncert B-dur – G.F. Händel
Etude de Concert – M. Tournier
Granada – I. Albeniz
Preludium C-dur – S. Prokofiev
Sonata – P. Hindemith
Impromptu – A. Roussel
Liebestraum – Liszt / Renié
Colorado Trail – M. Grandjany
Jedynym utworem Salzedo wykonywanym przez
nią był jego „Song in the Night”.
Na bis zazwyczaj grała „Mazurka”– Schuecker’a
lub „Music Box” – Poenitz’a.
Wydała dwa zbiory muzyki harfowej „Old Tunes
for New Harpists” oraz „Thirty Little Classics for
the Harp”, które do dziś są w użyciu pedagogów instrumentu.
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Miała wspaniały zbiór harf, który najlepiej znał
Carl Swanson zajmujący się ich reperacją od 1975
roku. Carl wspominał, że nie zwróciła na niego uwagi do momentu kiedy dowiedziała się, że jest nie tylko harfistą ale i remontuje harfy. Potrafiła dzwonić
do niego o najbardziej niedogodnych porach i domagać się natychmiastowej konsultacji w sprawie reperacji starej i bardzo uszkodzonej harfy, którą co dopiero nabyła posługując się metodą, że to dla
„zdolnego lecz biednego ucznia”. Metoda ta doskonale sprawdzała się na dalekiej prowincji Stanów
Zjednoczonych, kiedy po koncercie na zwyczajowej
kolacji z organizatorami Mildred krążyła ze swoim
słynnym notatnikiem i zapisywała drobnym maczkiem informacje o organizatorach, ich sponsorach
i gościach.
Zazwyczaj wracała w to samo miejsce koncertowe po roku lub dwóch i witała się wylewnie z ludźmi
zachwyconymi faktem, że wielka artystka pamięta
ich imiona, nazwiska, kolor sukni czy biżuterii sprzed
kilku lat, fakt że urodziły im się wnuki lub zdechł
ukochany pies. W ten sposób zaskarbiała sobie ich
przyjaźń i dostęp do informacji o przechowywanych
w rodzinie instrumentach a także zapewniała sobie
noclegi pomiędzy koncertami.
W tamtych czasach jej agencja artystyczna „Columbia Artists” organizowała trasy koncertowe swoim muzykom w okresie jesienno-zimowym trwające
około 8–10 tygodni. Koncertów było wiele, ale trzeba było się nieźle namęczyć aby sprostać terminom
i odległościom, które w tak ogromnym kraju jak USA
mogły wynosić 600–1000 km. Odległości trzeba było
pokonać w jeden do dwóch dni a czasami pomiędzy
koncertami było kilka dni przerwy. Organizatorzy
pokrywali tylko koszty przejazdu i hotel w dniu koncertu ale już nie między koncertami. Takie wydatki
oczywiście pochłaniały sporą część zarobku i Dilling
starała się je rozwiązać w inny sposób. Po prostu
z niewielkim wyprzedzeniem dzwoniła do osób z notatnika informując o „nagłej zmianie planów”
i zjeżdżała w gości na kilka dni do swoich ledwo kilka
lat wcześniej poznanych „serdecznych przyjaciół” zaskoczonych nagłym najazdem Mildred z jej kilkunastoma harfami – nie wspominając o kolejce lokalnych
uczniów, którzy przybywali na prywatne lekcje Mistrzyni odbywające się w pokoju gościnnym gospodarzy zamienionym na tę okoliczność na salę lekcyjną.
Dilling była świetnym psychologiem i znawcą
próżności ludzkiej i nigdy u tych samych ludzi nie
zatrzymywała się dwa razy a oni z kolei woleli nie
opowiadać o tym jak się dali zmanipulować, bo to
świadczyłoby o ich naiwności. Czasami Mildred oferowała także pani domu prywatne lekcje harfy... ale
nigdy za darmo. Uważała bowiem, że należy jej się
nocleg i jedzenie za samą możliwość obcowania z jej
wspaniałą osobą a lekcje harfy to coś innego, za to
trzeba było płacić!

Wybitne osobowoœci œwiata harfy
Jeśli dowiedziała się o czyjejś „nieużywanej harfie” opowiadała stałą historyjkę o niezwykle zdolnej
uczennicy lub uczniu, biednym jak mysz kościelna…
Najczęściej była to sierota opuszczona przez Boga
i ludzi, nad którą tylko ona jeszcze sprawuje opiekę
a do szczęścia temu biedactwu potrzebna jest jedynie harfa, dzięki której przyszły wirtuoz będzie zdobywać świat. Mildred chwaliła się, że nigdy nie zapłaciła za harfę więcej niż 150 dolarów a wiele z nich
dostała za darmo. Harfy te były w różnym, często
opłakanym stanie technicznym i trzeba było przywracać je do życia, więc trafiały do warsztatu Carla
Swansona. Wspomnienia Carla na temat negocjacji
dotyczących renowacji tych harf to równie długa jak
i interesująca opowieść. Część harf Dilling zabierała
z sobą na koncerty a gorsze egzemplarze wypożyczała odpłatnie licznym harfistkom i harfistom. Była
świetną organizatorką swoich podróży koncertowych
i nigdy nie przepuściła okazji do zarobku. Nawet
w trudnych dla artystów latach depresji (1930–40),
kiedy trzeba było podróżować pociągami, dawała na
dworcach kolejowych umówione wcześniej lekcje
wyciągając harfę na peron podczas postoju. Jej obsesja na tle zarabiania, czasami graniczyła z dobrym

Mildred Dilling i Harpo Marx

smakiem i poczuciem etyki. Była sprytną i efektywną
bizneswoman, myślącą tylko o swoich interesach. Jej
mieszkanie w Nowym Jorku znajdowało się w budynku postawionym na początku wielkiego kryzysu
w Ameryce (1928 rok) gdzie początkowo wynajmowała apartament typu studio (pokój, łazienka i mała
kuchnia). Kiedy ludzie mieszkający w tym pięknym
budynku tracili majątki i wyprowadzali się w inne

miejsca Mildred zorientowała się, że stać ją na kupno największego mieszkania w którym... natychmiast
zaczęła wynajmować pokoje młodym studentkom.
Opłaty uzyskane z wynajmu wystarczały jej na pokrycie rat bankowych dużego mieszkania i czynsz za
studio, w którym w dalszym ciągu sama mieszkała.
Co ciekawe okna jednego z pokoi tego wielkiego
mieszkania wychodziły na bardzo hałaśliwą ulicę
i dziewczyny często z niego rezygnowały. Mildred
i na to znalazła sposób... wynajmowała ten pokój wyłącznie osobom niedosłyszącym i częste rotacje się
skończyły. Jej intratny „pensjonat” mieścił się w jednym z najbardziej eleganckich budynków Manhattanu. Z drugiej jednak strony wiele jej uczennic
i uczniów wspomina jej wielkoduszność i przez wiele
lat podtrzymywany z nimi kontakt. Wspominają też
jej serdeczną opiekę podczas ich koncertów oraz słowa otuchy kiedy ich występ nie wypadł zbyt dobrze.
Pamiętają też czas, który bezinteresownie poświęcała zdolnym acz biedniejszym studentom. Jedna z jej
asystentek-kierowców Rita Sharpe opowiadała, iż
przed szczególnie trudnymi trasami koncertowymi
pani Dilling rezerwowała dla niej osobny pokój
w hotelu, aby mogła wypocząć i to nawet wtedy kiedy przekraczało to jej budżet oraz sponsorowała zwiedzanie lokalnych galerii i muzeów. Innym razem Dilling sprawdzała drobiazgowo przebieg na liczniku
samochodowym a kiedy w samym środku nudnego
pustynnego Kansas dowiedziała się, że na liczniku
jest 100 000 mil (160934 km) zatrzymała samochód
i z werwą śpiewając „She’s a jolly good fellow” otworzyła ginger ale (bezalkoholowe piwo imbirowe) by
wypić toast za wspólną podróż. Czasami odnosiło się
wrażenie że mieszkają w niej dwie osoby. Jedna miała obsesję na punkcie swojej auto-promocji, wygody,
wysługiwaniu się innymi ludźmi, druga była hojna
dla osób dźwigających jej harfy, wożących ją kierowców i osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie jej bytowania.
Kiedy zmarła, 30 grudnia 1982 roku, portfel jej
akcji był wart 2 miliony dolarów. Zaskakująco w jej
testamencie zostały uwzględnione aż 54 osoby, którym chciała w jakiś sposób podziękować (m. in. portier, hydraulik oraz jej listonosz) przeznaczając dla
nich spore kwoty. Na pewno była osobą wielowymiarową i wymykającą się zwyczajowym konwenansom.
„The New York Times” w dziale nekrologów „ludzi z towarzystwa” pożegnał ją tekstem: „Mildred
Dilling, harfistka, która występowała dla pięciu amerykańskich prezydentów, nauczycielka Harpo Marxa,
właścicielka największej na świecie prywatnej kolekcji harf zmarła w swoim domu na Manhattanie
w ostatni czwartek. Miała 88 lat.
Koncertowała w całej Ameryce Północnej i Południowej, na bliskim i dalekim Wschodzie i w Euro-
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Wybitne osobowoœci œwiata harfy
pie. U szczytu swojej kariery dawała 85 koncertów
i podróżowała 30.000 mil rocznie. Na początku lat
80-tych, Miss Dilling wykonywała jeszcze 10 koncertów rocznie. Prowadziła harfowe warsztaty mistrzowskie na wielu uniwersytetach m.in na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Los Angeles. Jedna z założycielek
American Harp Society. Wśród uczniów Miss Dilling
byli: Deanna Durbin, Sir Laurence Olivier i Bob Hope.
Występowała po raz pierwszy w Białym Domu podczas administracji Warrena G. Harding. Jej mąż,
Clarence W. Parker zmarł w 1948 roku”.
Żadna opowieść lepiej nie oddaje charakteru
i determinacji Mildred Dilling niż rada, której
udzieliła młodej harfistce z boleśnie zainfekowanym palcem pytającej czy odwołać występ: „Przypomnij sobie Psalm 121, przestań marudzić i graj
koncert!”

PSALM 121 „Bóg czuwa nad nami”
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie. Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.
Małgorzata Zalewska

Bibliografia:
Carl Swanson, Mildred Dilling, Sarasota Herald Tribune 22.02 1939
Paul O. Williams, Profile: Mildred Dilling, Nineteenth- and twentieth-century harpists: a bio-critical sourcebook
Wenonah Milton Goveam (1995) ISBN: 0-313-27866-0 American Harp Journal, vol. 3, nr 1, Spring 1971, str. 5–6
Rita Sharpes, Mildred Dilling, AHJ vol. 8, nr 2, Winter 1981, str. 4–9

VII Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Harfowego
odbędzie się w sobotę 17 kwietnia 2010 o godz. 18.00
w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 4
im. Karola Kurpińskiego w Warszawie ul. Wiktorska 73.
Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Wszystkich Członków serdecznie zapraszamy.
Zarząd PTH

Weso³y k¹cik
Bajeczki dla muzyków ciąg dalszy

Z Francji przyjechał niejaki Książe de Moll, zjawił
się również pewien akord neapolitański z Włoch a także hrabia Geses-dur z Niemiec, oraz major z królewskiej armii, weteran, zasłużony w pierwszym przewrocie majowym. Niestety żaden z kawalerów nie uzyskał
uznania Dominanty. Książe de Moll cierpiał na dur
brzuszny i zawsze przed obiadem musiał zażywać
Amoll. Hrabia Geses-dur, choć miał dużo bemoli, był
już stary i chorował na przewlekły paralelizm. Major
natomiast ciągle był w minorowym nastroju i często
spuszczał nos na kwintę. Najgorzej jednak było z akordem neapolitańskim. Był to osobnik podatny na niedobre wpływy i okazało się że rok temu związał się
z jakąś podejrzaną sekstą. Od tego czasu cierpiał na
lekkie zboczenie modulacyjne i zaczął przejawiać skłonności homofoniczne. Widząc, że żaden kandydat nie
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odpowiada Dominancie, królowa Septyma bardzo się
zalterowała i popadła w stan głębokiej progresji...
W końcu jednak znalazł się pewien młody i przystojny Kasownik, syn skarbnika królewskiego, który
zyskawszy sympatię i miłość Dominanty, wkrótce pojął
ją za żonę, a przy okazji skasował sto tysięcy bemoli
w złocie. Jako że młodzi często przebywali ze sobą
w stosunku kwinty, wkrótce ogłoszono radosną nowinę, iż królewna Dominanta spodziewa się nowego
składnika. Wszyscy gorączkowo zaczęli przygotowywać
się na to ważne wydarzenie. Dla Dominanty i jej mającego przyjść na świat maleństwa znoszono rozmaite
podarunki. Najpopularniejszym prezentem były pampersy i pieluszki tetrachordowe. Nadszedł wreszcie dla
Dominanty czas rozwiązania. W obawie, aby nie okazało się zwodnicze, sprowadzono najlepszych lekarzy
z całego królestwa.
(cdn.)

Interesuj¹ce p³yty
ste, duże różnice dynamiczne podkreślają żartobliwy
charakter utworu;
„á l’espagnole” to, typowy żywiołowy taniec hiszpański – flamenco. Jego harmonia, jasny dźwięk, charakterystyczny układ rytmów tworzy szczególny nastrój
tego tańca. W obydwu utworach kompozytor posługuje
się bardzo prostymi środkami technicznymi.
Marcel Tournier – (1879–1951) francuski harfista
i kompozytor. Studiował w Konserwatorium Paryskim
u Alphons’a Hasselmans’a. Po jego śmierci, od 1912 r.
został profesorem klasy harfy tego konserwatorium.
Jako harfista, przez prawie cały XX wiek, był postacią
ogromnie wpływową szkoły francuskiej. Pielęgnował
tradycje i był ich konsekwentnym „strażnikiem”.
Sonatina – to utwór, w którym kompozytor szkicuje
atmosferę treści pozamuzycznych. W tym celu nadaje
poszczególnym częściom charakterystyczne określenia,
np. I cz. radośnie, II cz. spokojnie i z ekspresją, III cz.
gorączkowo. Ta różnica nastrojów tworzy rodzaj narracji utworu, która sugeruje treści proponowane przez
kompozytora.
Kontynuacją rozpoczętego w poprzednim numerze
biuletynu cyklu „Muzyka różnych narodów” jest proponowana przeze mnie płyta CD z repertuarem utworów muzyki francuskiej z przełomu XIX i XX wieku na
harfę solo. Jest to bardzo interesujący okres w „szkole
francuskiej”. Kompozytorzy zaczynają delikatnie „dotykać” nowych wyzwań, głównie melodyczno – harmonicznych, jakie sygnalizuje rodząca się epoka. Większość kompozycji tego okresu utrzymana jest jeszcze
w tradycji romantycznej - tonalnej, o programowych,
często baśniowych treściach.
Wybrana płyta prezentuje utwory kompozytorów
francuskich takich jak: André Caplet, Marcel Tournier,
Gabriel Fauré, Henriette Renié, Marcel Grandjany, w
wykonaniu wybitnie utalentowanego harfisty młodego
pokolenia – Francuza – Emmanuela Ceysson’a.
Płyta CD – „Divertissements á la française”
Wytwónia: EGAN RECORDS
DDD 2005
Wykonawca: Emmanuel Ceysson – harp
A. Caplet – Divertissements
1. Á la française 2. Á l’espagniole
M. Tournier – Sonatine
1. Allegrement 2. Calme et expressif
3. Fievreusement
G. Fauré – Une chatelaine en sa tour
H. Renié – Légende
G. Fauré – Impromptu
M. Grandjany – Rhapsodie
André Caplet – (1878 –1925) francuski kompozytor,
przyjaciel C. Debussy’ego, przez dłuższy czas współpracujący z nim w Paryżu. Był autorem orkiestracji większości dzieł Debussy’ego.
Divertimenta:
„á la française” jest prostym, motorycznym utworem, w którym na tle motorycznego akompaniamentu
prawej ręki, lewa rozwija prostą liryczną melodię. Czę-

Gabriel Fouré – (1845–1924) francuski kompozytor
i organista. W latach 1854–64 studiował u Camille’a
Saint-Saëns’a. W 1896 r. został profesorem kompozycji
w Konserwatorium Paryskim. Jego uczniami byli tacy
kompozytorzy jak M.Ravel, F. Schmitt, A. Caplet,
N. Boulanger i G. Enescu.
Fauré był mistrzem małych form. Miał ogromną inwencję melodyczną, wrażliwość harmoniczną, poczucie
proporcji. Doprowadził swoją sztukę do klasycznej prostoty i klarowności.
„Une chatelaine en sa tour” – liryczna, poetycka
„opowieść”, której bazą jest oryginalna harmonika, prosta melodyka i przejrzysta forma. Utwór skupia właśnie te wszystkie wcześniej wymienione cechy, którymi
kompozytor tak mistrzowsko operuje.
Henriette Renié – (1875–1955) francuska harfistka
i kompozytorka. Ukończyła Konserwatorium Paryskie
w klasie A. Hasselmans’a ze znakomitą pierwszą lokatą. Była wyjątkową osobowością o ogromnej sile. Jej
indywidualność miała duży wpływ na formowanie się
szkoły harfowej, co odczuwalne jest aż do obecnej chwili. W 1981 r. Lily Laskin napisała iż „prawie 50 lat po jej
śmierci odczuwa się wciąż siłę jej postaci i roli”.
Légende – jest utworem romantycznym, o rozbudowanej harmonice, dynamice i bogactwie brzmienia.
Fragmenty przypominają zwiewność, poświatę utworów
F. Mendelssohna. Kompozytorka buduje atmosferę „Legendy” sukcesywnie, akordami, arpeggiami, oktawami,
glissandami i cieniowaniem dynamiki. Narrację utworu Renié zaczerpnęła z wątków poezji W. Scotta, Poe
i innych.
Gabriel Fauré – Impromptu, utwór należący do małych form. Cechą szczególną tej kompozycji jest nawiązanie do preludiów Chopina. Słyszy się tutaj bliźniaczą
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Interesuj¹ce p³yty
harmonikę, czasem melodykę, sposób interpretacji i klimat. Według biografii Fauré’go, kompozytor rozwijał
niektóre idee dźwiękowe Chopina, polegające na swobodzie użycia dysonansów lub na stosowaniu kontrapunktycznych struktur w harmonii. Impromptu G. Fauré
jest przykładem realizacji tych idei.
Marcel Grandjany (1891–1975) francusko – amerykański harfista, kompozytor i pedagog gry na harfie.
Rhapsodie – jest romantycznym wyrazem głębokich
uczuć religijnych kompozytora, jest wyrazem jego miłości do mater ecclesia. Tematem, który kompozytor
wybrał jako podstawę swojego utworu jest pieśń „Salve
Festa Dies”. Pieśń przewija się przez cały utwór, czasami otoczona jest harmoniką dysonującą, przypominającą klimat harmoniki Ravelowskiej.
Wykonawcą nagranego repertuaru CD jest wyjątkowo utalentowany młody francuski harfista – Emmanu-

el Ceysson – interpretujący każdy utwór z wyjątkowym
odczuciem zamierzeń kompozytorów i wspaniałym wyczuciem stylu. Bazą tych interpretacji jest nieskazitelna technika gry na instrumencie i operowanie głębokim brzmieniem. Dzięki temu każdy utwór jest osobnym
dziełkiem, różnorodnie przekazywanym i „opowiadanym”.
Emmanuel Ceysson – ur. w 1984 r. we Francji, studiował w Conservatoire Nationale de Region w Lyonie,
w klasie harfy Jacqueline Deoulounoux i Christopha
Truant. W 2005 r. otrzymał „Diplome de Formation
Supériere” przez CNSMDP jako student Isabelle Moretti. Występował w recitalach i festiwalach w całej
Europie, jako solista często koncertuje z Orkiesrtrą
Symfoniczną Radia France, Orkiestrą Basse – Normandie oraz Orkiestrą Symfoniczną Indianapolis. Obecnie
Emmanuel Ceysson jest głównym harfistą Opery Paryskiej.
Elżbieta Szczerba

O czym warto wiedzieæ
Kilka informacji o procesie œwiadomego
uczenia siê na pamiêæ utworów muzycznych
Lęk przed pomyłką na scenie, a szczególnie
przed lukami pamięciowymi w utworze jest zmorą
wielu uczniów i artystów występujących na scenie. Podstawę do opanowania go stanowi zastosowanie kilku zasad świadomego uczenia się na pamięć nowych utworów muzycznych. Skraca to
znacznie czas spędzany na żmudnej pracy przy
instrumencie, daje jasność procesu i utrwala stałe
nawyki, które w rezultacie skracają czas ćwiczenia. Jeśli chcesz świadomie uczyć się na pamięć
pamiętaj, że im więcej zmysłów jest zaangażowanych w wykonywaną czynność, tym łatwiej się ją
opanowuje, bo mówiąc prosto, podchodzimy do
rzeczy z wielu stron jednocześnie. Zaangażujmy
więc w proces uczenia się na pamięć słuch, wzrok,
pamięć ruchu oraz umysł – z całą jego zdolnością
do analizowania rzeczywistości nawet tak subtelnej jak muzyka. Zacznijmy uczenie się od analizy
utworu:
1. Tonacja – od jakiej funkcji utwór się zaczyna
i czy kończy się na tonice.
2. Jak jest zbudowany formalnie – tematy, przetworzenia, wariacje, nowe motywy, wstęp, zakończenie. Narysujmy na kartce budowę utworu – tak
ogólnie, zaznaczając temat na przykład na czerwono, wstęp na niebiesko, przetworzenia na ró-
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żowo itd. stosując wszystkie kolory tęczy. Ustalimy wtedy proporcje występowania tych elementów i zaangażujemy zarówno wyobraźnię, jak
i pamięć wzrokową. Każdy z nas ma wyczulony
zwykle jeden, bardziej aktywny sposób zapamiętywania. Odkryjmy więc swój własny charakter,
rodzaj pamięci, aby wykorzystać go do nauki.
A przy okazji bawmy się dobrze stosując kolor, podobnie jak dzieci odkrywające własne możliwości
rysowania rzeczywistości lub świata abstrakcyjnego.
3. Zanalizujmy budowę harmoniczną utworu.
Wiem, wiem, to może być nudne. Ale warto!
Świadomość przebiegu funkcji, ich dążenia,
rozwiązań napięć, kulminacji itp. daje nowy obraz utworu.
4. Prześledźmy przebieg melodyczny utworu
linearnie, a potem w połączeniu z funkcjami harmonicznymi. Zobaczmy jak to się razem układa.
Świadomość zależności, oddziaływania budowy
melodyczno-harmonicznej utworu daje nowe możliwości do zapamiętania go.
5. Wreszcie – rytm. Jak dźwięki są rozłożone
w czasie? Na pewno jest w tym logika i konsekwencja. Odkryjmy to. To kolejny element do zapamiętania.

O czym warto wiedzieæ
Teraz przyszedł czas na zaznaczenie w utworze tzw. kotwic czyli znaków (własnego pomysłu
graficznego), które uwiecznione w odpowiednich
miejscach (np. tam, gdzie następuje modulacja)
podzielą utwór na fragmenty warte zapamiętania.
Do kotwic odwołujemy się w razie „sztormu”. Im
więcej jest ich zapamiętanych, tym jesteśmy bezpieczniejsi w tej podróży. A największe rezultaty
w uczeniu się na pamięć daje najzwyklejsza wizualizacja:
w zrelaksowanej pozycji siedzącej lub najlepiej
na leżąco, jeśli są ku temu dogodne warunki, odgrywajmy utwór lub początkowo – jego fragmenty
– z pamięci, z zamkniętymi oczyma, oddychając
swobodnie. Tam, gdzie nie mamy zupełnie pojęcia jakie są kolejne dźwięki i budowa utworu,
a oddech spłyca się z napięcia i głębokiego zastanawiania się nad tekstem muzycznym, tam właśnie znajduje się źródło naszej niewiedzy. Są to
proste wskazówki dotyczące ewentualnych luk pa-

mięciowych, którym już wtedy możemy poświecić
najwięcej uwagi, aby je zamienić na bardzo dobrze
znane i zapamiętane miejsca.
Wiem z opowieści, że dwóch moich kolegów
jazzmanów wyruszających na koncert z nowym
repertuarem analizowało „na sucho” utwory (standardy jazzowe) pod względem harmonii, melodii
i rytmu oraz formy, uzupełniając się nawzajem
i poprawiając. Najlepsza nauka! Jechali wtedy pociągiem z Warszawy do Katowic i za perkusję posłużył im rytm kół pociągu.
Zaangażowali prawie wszystkie zmysły w odgrywanie utworu „na sucho”. Na pewno na koncercie poszło im dobrze, bo jeśli umiemy odegrać
utwór w wyobraźni i nie mylić się, to na żywo
pozostaje już tylko dodać do tego ruch grających
palców, fantazję, interpretację, wrażliwość, muzykalność, kreatywność itd. Zresztą sami wiecie!
Powodzenia!
Anna Faber

Podró¿e z harf¹
Podróże z harfą – a nawet czterema (cd.)
Przypuszczam, że hinduska wersja islamu nieco się
różni od tej w Turcji, czy w Iranie. Chociaż, być może,
rytuały towarzyszące modlitwom różnią się tylko choreografią. Potem pałętaliśmy się po bazarze, na którym
dostać można wszystko od sedesu po stary gramofon i od
gwoździa po kolorowe lalki. Oglądałam również jak przed
piekarnią czyści się ziarno z plew. Otóż najpierw na ulicy
rozkłada się nieprzydatną już do czego innego płachtę,
potem jeden z pomocników piekarza staje nad nią wolno
wysypując ziarno z płaskiego koszyka. Wiatr lżejsze plewy zwiewa poza płachtę a samo ziarno najczęściej spada
wprost na nią. Proste, ale czy higieniczne?! Pani Gandhi
właśnie u tego piekarza zakupiła cały asortyment różnych łakoci, którymi zajadałam się z apetytem. Kolejne
miejsce, do którego zawiózł nas szofer, wyglądało jak
cmentarz samochodów lub rumowisko żelaznych rupieci, a w rzeczy samej był to warsztat. W nim naprawiano
kosztem trzech tysięcy rupii jej drugi samochód –
21-letni weteran. Logiczne to to nie jest, ale przecież wiadomo, że z sentymentalizmem walczyć się nie da. Podczas, kiedy moi gospodarze załatwiali sprawę samochodu, ja przyglądałam się życiu ludzi krzątających się wokół.
Właściwie, to czuję pewien odcień wstydu, kiedy przyznaję, że podglądanie życia tych biedaków niezmiernie
mnie fascynowało. Definitywnie bardziej niż życie ludzi
zamożnych. Patrzyłam więc na ludzi mieszkających
w rozpadających się budach, które odróżnić trudno od
zwalonych wszędzie wokół hałd śmieci. Z jednej z tych
bud wybiegło najpierw kilkoro dzieci by pobawić się
w kałuży pośród stęchłych odpadków i pomęczyć wycieńczonego postem psa. Potem wyskoczyła koza, by szukać
w śmieciach czegoś do zjedzenia i wygrzać się w słońcu,

a na końcu stara kobieta wystrojona w czarną odświętną
długą suknię i czarny welon zasłaniający twarz. Z innej
budy, pewnie jednego z warsztatów, wychodzili parami
mężczyźni, którzy nawzajem pomagali sobie w uskutecznianiu zabiegów toaletowych: jeden przysiadł w kucki
a drugi lał mu na ręce wodę czerpaną kubkiem z metalowej beczki. Potem zmieniali się rolami, a po chwili z budy
wychodziła następna para. Mydła nie używali a ręce wysuszali w szmatę brązowo-czarną od olejów i smarów. Nie
śmiali się, nie żartowali, twarze mieli poważne i skoncentrowane na zajęciu w danej chwili.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w młynie. Okazało się, że tu w Bombaju kupuje się ziarno różnych zbóż, czyści w domu (metodą albo Kopciuszka, albo
tą zaobserwowaną przeze mnie na ulicy) i zanosi do zmielenia. Ojciec Varshy ma cały łańcuch takich sklepikówmłynów. Po lunchu pojechałam z panią Sarlą Sanghvi,
Sandrą i Patti do świątyni Jain. Ich ostatni prorok Tirthankara głosił zbawienie poprzez życie bez gwałtu i zabijania. Zakonnicy tego wyznania noszą gazowe przepaski zasłaniające usta i nos, aby zapobiec przypadkowemu
zabiciu różnych mikroskopijnych żyjątek Wejścia do
świątyni strzeże olbrzymi niebieski słoń stojący w otoczeniu innych kolorowych zwierząt a wewnątrz wszystkie figury Jain umieszczone są w małych kapliczkach za
kratami. Wyrzeźbione są z białego lub czarnego marmuru i powleczone srebrem. Drzwi świątyni są kute w srebrze, podobnie jak żyrandole, kraty oraz ozdoby na
i wokół figurek. Reszta ozdób to barwne, jarmarcznie
kolorowe obrazy z życia różnych ich świętych.
(cd. str. 15)
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Harfa w poezji
O harfie w poezji w³oskiej
nawczej: naciągnięte i nastrojone struny harfy – (gęśli lub lutni) – czynią dźwięk przyjemny dla ucha
(technicznie, bo stwarza harmonijne współbrzmienie, konsonans) nawet dla kogoś, kto struktury muzycznej nie rozpoznaje. Druga podkreśla podobieństwo tych cech muzyki do wrażenia, jakie wywiera
pojawienie się świetlistych dusz wzdłuż gorejącego
krzyża: wydobywa się z nich melodia porywająca
i urzekająca przez swoją słodycz, choć pojąć słów pieśni poeta nie potrafi. Tak brzmi tekst włoski:
E come giga e ARPA , in tempra tesa
di molte corde, fa dolce tintinno
a tal da cui la nota non e intesa,
cosi da’lumi che li m’apparinno
s’accogliea per la croce una melode
che mi rapiva, sanza intender l'inno.
– A tak w przekładzie A. Stanisławskiego (z roku
1820):

Skoro rzecz o poezji i instrumentach, warto zwrócić uwagę na pewien językowy drobiazg, dotyczący
pojęcia i jego obrazu akustycznego, to znaczy brzmienia, w którym niejednokrotnie odkrywamy istotę słowa. Słowo harfa może być tego dobrym przykładem:
HARFA jako jednostka leksykalna ma pośrodku spółgłoskę R, tzw. „drżącą”, która, niczym pobudzona do
drgań struna, wibruje przytłumionymi dźwiękami
„HA - FA”; w jej włoskim odpowiedniku – ARPA – ta
sama „struna” R, jakby naprężona w parze ze spółgłoską P, tzw. „zwarto-wybuchową”, wywołuje wrażenie szaRPnięcia, które powoduje wibrację akustyczną „A – A”. Takie zjawiska dla poety i jego
czytelnika nie są wcale błahostką, i im bardziej jesteśmy wrażliwi na muzykę wiersza, tym więcej jest
on w stanie do nas przemówić.
W literaturze włoskiej wydaje się obowiązkiem
zacząć od Dantego. Że Dante Alighieri (1265–1321)
doskonale znał się na muzyce, udowodnił to wielokrotnie na stronach Boskiej Komedii. Harfa – ARPA
– w parze Giga (gęśle lub lutnia, w zależności od przekładu) – pojawia się tam w poetyckiej wizji Raju,
przedstawiającej królestwo ducha wyzwolonego
z więzów materii. Poeta i Beatrycze, jego przewodniczka, wznoszą się do piątego nieba, na planetę
Marsa, gdzie ukazują się im dusze bojowników za
wiarę, tworzące płomienny krzyż. Porównanie muzyki, która wydobywa się z harfy (gęśli lub lutni)
z zachwytem poety nad grą świateł wokół tego krzyża zajmuje dwie tercyny w Pieśni XIV (118–122)
i daje świadectwo, jak wysoko ten instrument cenił
sobie poeta Pierwsza strofa mówi o technice wyko-
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Jak ze strun mnogich lutni, albo HARFY,
Dobyty akord słodko dźwięczy temu,
Kto nawet nuty nie pojmuje śpiewu;
Tak z owych świateł, co mi się zjawiły,
Rosła na krzyżu melodija słodka,
Która mnie w zachwyt wprawiła całego,
Chociażem hymnu nie dosłyszał prawie

Harfa w poezji
– I. E. Porębowicza (rok 1909):
Jako w gęśli albo wielostrunnej
HARFIE ze zgodnych uderzeń wykwitną
Miłe, choć w słowa nieubrane tony,
Tak ja w me zmysły przejmowałem szczytną
Muzykę świateł, która się zbierała
W ramionach krzyża melodią niechwytną.
Zwróćmy jeszcze tylko uwagę na to, jak doskonale Dante potrafi przełożyć język muzyki na język poezji: od wyboru materii słownej, w której obfituje
terminologia muzyczna i onomatopeje: giga, ARPA,
tempra, corde, tintinno, nota, melode, inno (HARFA, lutnia, struna, nuta, melodia, akord, uderzenia,
hymn) po samo brzmienie wiersza, który we włoskim
tekście naśladuje dźwięk szarpanych strun: wspomniane już na wstępie spółgłoski „drżące” i „wybuchowe”, parami (RP–PR–RD) i długa seria monosylab oddających tę „słodką melodię” – (e/in/ di/ fa/ a/
tal/ da /cui / la/ non/ e/ da/ che/ li/ per/ la/che/ mi).
W przekładach, choć pozornie wiernych, harfa,
niestety, grać przestała. Nie łatwo można pogodzić,
tłumacząc, formę z treścią.
(cdn.)
Dr Janina Zecchini

Podró¿e z harf¹
(cd.ze str. 13)
Wieczorem – toć to przecież Sylwester – Ashok i Varsha zabrali mnie na przyjęcie do domu jej rodziców, gdzie
gospodynią była jej młodsza siostra. Rodzice Varshy
mieszkają na skraju Bombaju, w dzielnicy, która w latach kiedy się tu osiedlili jej dziadkowie była z dala od
miasta. Przyjechaliśmy dosyć późno i dom już był pełen
młodzieży. Parter, duży i przestronny jak hol nowoczesnego hotelu, tętnił rytmem bawiących się par, potrząsających głowami i czym się tylko da w takt ogłuszającej
muzyki. I tu miałam odpowiedź na nurtujące mnie wcześniej pytanie, przy jakiej muzyce młodzi Hindusi lubią
się bawić. Byłam przekonana, że będzie to muzyka oparta o tradycje tego kraju. Okazało się jednak, że młodzież
na całym świecie, czy to w Stanach, w Turcji, Polsce, czy
w Indiach bawi się przy podobnej muzyce dyskotekowej.
Obok tego murowanego domu stała stara, oryginalna,
drewniana rezydencja dziadków. Prosty kwadrat nowoczesnej siedziby stanowił ogromny kontrast z drewnianą
rezydencją pełną zakamarków, wijących się schodów, asymetrycznych przybudówek, dekoracyjnych kolumienek
i romantycznych balustrad balkonowych. Z tyłu tuż przy
ogrodzeniu stała drewniana buda, w której od czterdziestu lat mieszka ta sama rodzina. W jednej izbie w tej
chwili mieszka sześć osób. Takie drastyczne kontrasty
widzi się tu na każdym kroku, bo Indie są ich pełne.
Mieszkańców tej chatki znalazłam w chwili, kiedy przy-

piekali jakieś jadło na ogniu pod gołym niebem. A za
murem 15 minut po nastaniu nowego roku zauważyłam
starego mężczyznę, który do olbrzymiego kosza zbierał
makulaturę i odszedł niosąc ten ciężar na głowie. Gośćmi na przyjęciu sylwestrowym była młodzież uniwersytecka, której zachowanie było dla mnie pewnego rodzaju
szokiem. Rodziców gospodyni nie było, nikt ich nie obserwował a oni tańczyli bez hałasu, bez krzyku, pili tylko soki i wodę sodową, nie palili narkotyków, nie chowali się w pokojach tej wielkiej willi. Zaimponowali mi
ogromnie. Po złożeniu sobie nawzajem życzeń noworocznych rozniesiono ciepły posiłek, po czym powoli bractwo
zaczęło rozjeżdżać się do swoich domów. W godzinę po
północy wrócili z klubu rodzice Varshy i pół godziny później było już po Sylwestrze. Pamiętać z respektem tę
młodzież będę długo.
Nowy Rok w Bombaju. Czas leci, ale ciekawie, więc
można przeboleć. Na dzień dobry dostałam telefon od
Barbary, że dwóch naszych harf w dalszym ciągu nie ma.
Aż mnie brzuch od tej noworocznej wiadomości rozbolał.
Wczoraj wieczorem pani Gandhi zapaliła świeczkę przed
wizerunkiem swojego boga w sypialni na moją intencję,
więc przekonana byłam, że – będąc prócz tego w czepku
urodzoną – na Nowy Rok dostanę prezent w postaci spełnionego życzenia. A moim życzeniem było, aby moja harfa, moje „baby” się wreszcie znalazła.
(cdn)
Ewa Jaślar
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Rozmowa z kompozytorem
Krzysztof Kostrzewa
Urodził się 12 sierpnia 1961 w Częstochowie; tamże ukończył w 1981 r. Państwową Szkołę Muzyczną
II stopnia w klasie fortepianu prof. Ludomiry Grądman. W latach 1981–1987 studiował teorię muzyki
w Akademii Muzycznej w Krakowie. Praca magisterska nosi tytuł Technika grupowa na tle poglądów
teoretycznych Karlheinza
Stockhausena.
Studia
ukończył z wyróżnieniem.
W latach 1985–1992 studiował w tej samej uczelni
kompozycję w klasie prof. dr
Bogusława Schaeffera.
W latach 1994–96 studiował
teorię muzyki w Staatliche
Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst w Stuttgarcie, pod kierunkiem
prof. Matthiasa Hermanna.
Praca końcowa nosi tytuł
Muzyka serializmu i jej recepcja w Polsce. W 1999
uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie kompozycji w Akademii Muzycznej w Krakowie,
pod kierunkiem prof. dr Bogusława Schaeffera.W latach 1994–96 uczęszczał na
seminaria z estetyki muzycznej w Instytucie Muzyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie od 1989–
2002 brał udział w wielu kursach muzyki elektronicznej i komputerowej, w Krakowie, Amsterdamie,
Schwaz (Wschodni Tyrol w Austrii), Stuttgarcie, Helsinkach. W latach 2005 i 2007 brał udział w kursach
kompozycji prowadzonych przez Karlheinza Stockhausena w Kürten k/Kolonii. W latach 1988–1994
prowadził zajęcia z teorii muzyki (kształcenie słuchu,
ćwiczenia z harmonii i literatury muzycznej, zasady
muzyki) w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1988
do chwili obecnej jest zatrudniony w Uniwersytecie
Rzeszowskim; od 1999 na stanowisku adiunkta. Uczy
przedmiotów teoretycznych: harmonii, kontrapunktu, czytania partytur, analizy dzieła muzycznego,
instrumentacji oraz propedeutyki kompozycji i aranżacji. Skomponował ok. 50 utworów, głównie solowych i kameralnych. Jest też autorem trzech większych dzieł: Koncert na klarnet basowy i orkiestrę,
Msza na alt solo, chór mieszany i orkiestrę oraz Magnificat na sopran, tenor, chór mieszany i orkiestrę.
Jego zainteresowania obejmują w równym stopniu
muzykę instrumentalną jak i elektroniczną i komputerową. W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego (seria Muzyka, 2002, 2004 i 2007), opublikował kilka artykułów dotyczących muzyki serialnej.
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Panie Krzysztofie, ukończył Pan studia
w Akademii Muzycznej w Krakowie z teorii muzyki i kompozycji u prof. Bogusława Schaeffera; ponadto studiował Pan teorię muzyki
w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie u prof. Matthiasa Hermanna. Która
dyscyplina jest Panu
bliższa: teoria muzyki
czy kompozycja?
To się zmienia w czasie –
ostatnio jest dla mnie ważniejsza kompozycja, ale
z teorią muzyki też czuję się
związany. Jako teoretyk
muzyki wybrałem sobie dość
wąski zakres muzyki współczesnej – serializm. Badam
techniki klasyków serializmu – Stockhausena, Bouleza, Nona, a także zajmuję się
recepcją muzyki serialnej
w Polsce. Badania te – rzecz
jasna – nie pozostają bez
wpływu na komponowanie.
W moich utworach stosuję
niekiedy techniki serialne.
Jak by się Pan określił: jako serialista, postserialista czy też kompozytor awangardowy?
Nie, widzę siebie raczej w nurcie postmodernizmu, choć zarówno serializm jak i postserializm są
mi bliskie. Wybieram rozmaite techniki kompozytorskie, zarówno historyczne jak i współczesne, np. technikę serialną, i mieszam je; współistnieją one w moim
utworze na równych prawach. Mógłbym powtórzyć
za Fryderykiem Nietschem, prekursorem postmodernizmu: „jestem każdym nazwiskiem z historii”.
Od dawna włącza Pan harfę do swoich kompozycji. Skąd u Pana tak duże zainteresowanie tym instrumentem, nie jest Pan wszakże
harfistą?
Moja przygoda z harfą rozpoczęła się w 1990 roku,
podczas studiów z kompozycji, gdy mój mistrz, prof.
Bogusław Schaeffer, zaproponował napisanie utworu na ciekawą obsadę, sekstet: flet, klarnet, skrzypce, altówkę, harfę i perkusję. Napisałem wówczas
Music for six na ten skład. W następnym roku prof.
Schaeffer podsunął mi inną obsadę z udziałem harfy: flet, harfę i altówkę. Można powiedzieć, że to skład
klasyczny, bo użył go Debussy w swoim słynnym Trio.
Szkice do mojego tria okazały się tak obszerne, pomysłów przyszło tak wiele i praca do tego stopnia
mnie wciągnęła, że po latach wykorzystałem to
w trzech kolejnych triach.

Rozmowa z kompozytorem
A zatem harfa może być atrakcyjnym instrumentem dla kompozytora XXI wieku?
Jak najbardziej. Harfa jest dla mnie atrakcyjnym
instrumentem. Brzmienie harfy ma w sobie coś tajemniczego. Poza tym sama historia harfy jest intrygująca: należy ona do najstarszych instrumentów
muzycznych - istniała już kilka wieków przed naszą
erą. Była chętnie używana w starożytności, ale w czasach nowożytnych dostrzeżono i udoskonalono ją
dopiero w okresie romantyzmu. W muzyce atonalnej
pewną przeszkodą może być jej diatoniczny strój.
Jednak już w moich pierwszych utworach z udziałem harfy potraktowałem ten strój jako wyzwanie,
to mnie mobilizowało i nadal mobilizuje. Diatoniczny strój może nawet oddziaływać inspirująco. Przekonałem się, że tak naprawdę nie zawsze jest mi potrzebna pełna 12-tonowość. W wielu momentach 7
tonów zupełnie wystarczy. Poza tym w utworach kameralnych lub orkiestrowych zawsze mogę umieścić
owe brakujące 5 tonów w jakimś chromatycznym
instrumencie. Innym rozwiązaniem jest użycie dwóch
harf – jak to uczynił Karlheinz Stockhausen w jednym ze swych ostatnich utworów – w Freude na
2 harfy (2005), będącym częścią cyklu KLANG. Die
24 Stunden des Tages. Słyszałem ten piękny utwór
wiele razy podczas kursów Stockhausena w Kürten
w lipcu 2007 roku; były to zresztą ostatnie kursy
z udziałem Stockhausena, gdyż kompozytor zmarł
w grudniu 2007. Tamte doświadczenia jeszcze wzmocniły moje zainteresowanie harfą.
Ma Pan w swym dorobku liczne kompozycje kameralne, duety oraz tria z udziałem harfy jak również utwory przeznaczone na instrumenty solowe z towarzyszeniem fortepianu.
Jakie różnice pomiędzy harfą i fortepianem
w składzie kameralnym wydają się Panu najbardziej istotne?
Różnice między harfą i fortepianem dotyczą natury brzmienia, konstrukcji instrumentu i w związku z tym techniki gry oraz dynamiki. Brzmienie harfy
jest podobne do pizzicata smyczków, ale jest znacznie szlachetniejsze i delikatniejsze, no i dźwięk harfy jest dłuższy. Brzmienie fortepianu natomiast jest
bliskie brzmieniu dzwonów rurowych. Oczywiście
mówimy tylko o pokrewieństwie brzmień, wiadomo,
że wszystkie cztery wymienione rodzaje brzmień są
swoiste i nie dadzą się zamienić, ani pomylić.
Co do konstrukcji instrumentu i techniki, to różnica między fortepianem a harfą jest bardzo istotna.
Na fortepianie mamy pełną skalę chromatyczną,
możemy też grać złożone wielodźwięki, od 2 do 10
składników, a nawet więcej – aż do klasterów. Na harfie mamy dużo mniej możliwości – przede wszystkim
brak pełnej skali chromatycznej. Jednak nie jest to
dla mnie żaden ułomny instrument – trzeba po prostu inaczej myśleć, przecież nie zawsze potrzebne jest
na raz wszystkie 12 dźwięków. W zakresie dynamiki

różnica między harfa a fortepianem jest też bardzo
duża - na fortepianie możemy uzyskać bardzo szeroki diapazon dynamiki, od pppp do ffff, natomiast harfa jest instrumentem raczej cichym, delikatnym, najgłośniejsza dynamika to fortissimo.
Istotny jest też fakt, że harfa dotąd pozostawała
zdecydowanie w cieniu fortepianu. Była raczej rzadko używana w muzyce orkiestrowej i kameralnej
i dlatego jest instrumentem nie wyeksploatowanym,
świeżym. Klasyczna gra na fortepianie, intensywnie
wykorzystywanym od czasów romantyzmu do współczesności, raczej już nie zadowala kompozytora poszukującego nowych brzmień - stąd preparacja, gra
bezpośrednio na strunach itd. Wprawdzie na harfie
też można uzyskiwać nowe brzmienia, korzystając
z niekonwencjonalnych sposobów wydobycia dźwięku, ale ja staram się z tym nie przesadzać, gdyż normalne brzmienie harfy jest dla mnie wystarczająco
atrakcyjne.
Jaką rolę spełnia harfa w utworach takich
jak Music for six na flet, klarnet, smyczki, harfę
i perkusję, lub Musica per 10, przeznaczonych
na większe zespoły instrumentalne?
Harfa w sekstecie Music for six na flet, klarnet,
smyczki, perkusje i harfę oraz w dececie Musica per
10 jest instrumentem, który łączy dwie grupy instrumentalne – smyczki (skrzypce i altówkę) i niektóre
instrumenty perkusyjne – wibrafon, ksylofon.
Skrzypce i altówka grające pizzicato, a także wysokie, krótko trwające dźwięki ksylofonu upodabniają
się do harfy. Interesuje mnie łączenie różnych instrumentów w grupy, można nawet powiedzieć: rodziny,
na podstawie pokrewieństwa brzmienia. Lubię też
harfę grającą w nieco innym zestawie, np. z fortepianem, wibrafonem, marimbą, dzwonami rurowymi
i czelestą. Taki zespół instrumentów często wykorzystywałem w moim niedawno ukończonym utworze
Magnificat na sopran, alt, chór i orkiestrę (2007/08).
Tego typu instrumentarium zastosował też np. Paweł
Szymański w utworze Lux Aeterna (1984) na 3 grupy chóralne oraz 2 grupy złożone z czelesty, wibrafonu, harfy, fortepianu i dzwonów rurowych.
Kwiaty czasu na harfę i kontrabas, których
prawykonanie odbyło się podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Harfą, zostały
napisane specjalnie na tę okazję. Czy komponowanie na narzucone składy, dla młodych
wykonawców, było dla Pana interesującym
doświadczeniem?
Narzucone składy – harfa i kontrabas oraz harfa i flet – to bardzo ciekawe doświadczenie. Wprawdzie harfa z fletem jest zestawem niemal klasycznym,
dzięki słynnemu Trio Debussyego na flet, harfę i altówkę, ale zestawienie harfy z kontrabasem było dla
mnie bardzo inspirujące. To był rodzaj wyzwania.
W Kwiatach czasu kontrabas był przeze mnie często
używany w skrajnych rejestrach: bardzo wysoko (fla-
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żolety), stając się wirtualną wiolonczelą lub altówką,
oraz bardzo nisko, często grając pizzicato, upodabniając się do niskich dźwięków harfy. W ten sposób
uzyskałem naturę brzmieniową trzech instrumentów: harfa, kontrabas, wirtualna wiolonczela. Rozpatrując samo brzmienie, zastosowałem w utworze
od jednego do trzech instrumentów:
– jeden instrument – „harfo-kontrabas”, gdy harfa i kontrabas grają w niskim rejestrze, przy czym
kontrabas pizzicato;
– dwa instrumenty – harfa i kontrabas grają tak,
aby ich brzmienie wyraźnie się różniło;
– trzy instrumenty – harfa normalnie, natomiast
kontrabas naprzemian nisko i bardzo wysoko (jako
wirtualna wiolonczela).

Tytuł „Kwiaty czasu” zaczerpnąłem z poezji Paula Celana, konkretnie z wiersza Umsonst, czyli Daremnie. Wydawał mi się dobrym opisem tego, co dzieje
się w utworze. W partii harfy jest wiele długich tremoland w bardzo cichej dynamice – stanowią one właśnie symbol upływającego czasu. Tytuł „Kwiaty czasu” związany jest też z dedykacją – utwór jest
poświęcony Barbarze Buczek, kompozytorce ze szkoły Bogusława Schaeffera, zmarłej przedwcześnie
w 1993 roku, w wieku 50 lat. Ten utwór to właśnie
kwiaty ofiarowane jej przeze mnie po upływie pewnego czasu. Ścisłe myślenie strukturalne, jakie jest
typowe dla serializmu, znalazło w Kwiatach czasu
swój kształt. W pewnych fragmentach utworu wyko-
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rzystałem imię i nazwisko kompozytorki aby utworzyć motywy lub skale muzyczne. Z imienia „Barbara” pochodzą dźwięki: b-a-d-b-a-d-a, przy czym dla
litery R wykorzystałem solmizacyjną nazwę „re”,
wskazującą na dźwięk „d”. Te wysokości zostały zastosowane w pasażach lub w złożonych grupach
przednutek. Z nazwiska „Buczek” udało się wykorzystać tylko co drugą literę, b-c-e. Zastosowałem więc
struktury sekundowo – trytonowe, a także – po rozszerzeniu ich do sześciu dźwięków – skalę całotonową.
W Pana utworach z udziałem harfy nie ma
elementu improwizacji; wysokości dźwięku
oraz rytm są ściśle określone. Jakie znaczenie,
Pana zdaniem, ma precyzyjna realizacja warstwy rytmicznej utworu?
Elementy improwizacji, czy duża doza aleatoryzmu nie są dla mnie pociągające. Gdybym się porównywał z postawami serialistów, to powiedziałbym, że
najbliższy w tym względzie był mi Nono. On w ogóle
nie stosował aleatoryzmu – w odróżnieniu od Bouleza i Stockhausena.
Precyzyjna realizacja rytmu czy wysokości dźwięku jest dla mnie bardzo ważna, gdyż moje myślenie
jest z gruntu polifoniczne. W utworach kameralnych
stosuję polifonię głosów – instrumentów, natomiast
w utworach z udziałem orkiestry stosuję polifonię
warstw. Interesuje mnie muzyka złożona, nie lubię
muzyki zbyt prostej, powiedziałbym – rozwodnionej,
rozcieńczonej, prostackiej. Ostatnio fascynuje mnie
Mahler. Zauważyłem, że w jego symfoniach (począwszy od trzeciej) właściwie zawsze jest jakiś kontrapunkt towarzyszący melodii. A więc jest melodia,
linia kontrapunktyczna oraz akompaniament harmoniczny. Czyli taka homofonia zmieszana z polifonią.
Zresztą tak też jest w wielu utworach Bacha z udziałem orkiestry. Z tą polifonią trzeba jednak uważać,
nie można przekraczać pewnych granic. Jeśli napiszę np. 25 jednocześnie brzmiących warstw, to słuchacz najprawdopodobniej nie usłyszy poszczególnych warstw, bo będzie to rodzaj bardzo gęstej magmy
dźwiękowej czyli po prostu chaos. Oczywiście niekiedy można stopniowo nakładać coraz więcej linii melodycznych czy warstw i budować w ten sposób stopniowo coraz większe zagęszczenie, aż uzyska się
bardzo gęstą materię dźwiękową. Zrobiłem tak w IV
części mojego Magnifikatu. Zagęściłem fakturę stopniowo aż do 13 linii melodycznych. Jednak uczyniłem to na ograniczonym obszarze. Tak więc ściśle
określona wysokość dźwięku oraz rytm wynikają
u mnie z myślenia polifonicznego. Zresztą to prawdopodobnie jest jeden z powodów, dla których serializm jest dla mnie atrakcyjny – bo tam często mamy
do czynienia z nowoczesną polifonią. Nowy kontrapunkt zastosował Boulez w swym serialnym arcydziele Le marteau sans maitre (1953–54); nadal serialnie, polifonicznie (warstwowo) komponuje też
Lachenmann, uczeń Luigiego Nono.

Rozmowa z kompozytorem
Czy stosuje Pan jakieś nowe techniki gry
na harfie?
Tak, np. mocne szarpnięcie struny w niskim rejestrze i dotknięcie jej kluczem do strojenia, aby uzyskać charakterystyczny przydźwięk; zmiana pedałów na wybrzmieniu, z dokładnie zanotowanym
rytmem; kilkakrotna zmiana pedału w trakcie wykonywania glissanda w górę i w dół, które wielokrotnie przechodzi przez zmienianą strunę; szybkie przesuwanie palca lub całej dłoni wzdłuż struny (efekt
gwizdu).
Czy Pana utwory z udziałem harfy zostały
już gdzieś wydane?
Niestety, jeszcze nie, tak więc partytury można
uzyskać tylko bezpośrednio u mnie.
Znane są Pana prace poświęcone muzyce
serialnej. Ten istotny, acz mało popularny
w Polsce kierunek w muzyce XX w. miał z pewnością wpływ na Pana twórczość?
Muzyka serialna istotnie jest mało znana w Polsce. Często mówi się „serializm totalny” bądź „serializm integralny”, mając na myśli muzykę cerebralną czyli mózgową, pewną mechaniczność,
automatyzację; mówi się o „skrajnie domkniętej formie serialnej”, o „entropii formalnej” itd. W Polsce
znajomość serializmu jest bardzo powierzchowna.
Utwory są rzadko wykonywane, nie ma tłumaczeń
analiz bądź tekstów źródłowych najwybitniejszych
kompozytorów serialnych. Dyskusja na temat muzyki serialnej, jaka toczy się w Europie Zachodniej
od 60 lat, właściwie ominęła Polskę. Nie mamy żadnego kompozytora, który by pisał ważkie utwory stosując technikę serialną. Nie ma też analityka, który
by wniósł coś nowego w rozumienie muzyki serialnej. Tymczasem analizy muzyki serialnej – nieskromnie wspomnę, że mam na swoim koncie kilka takich
analiz – pokazują, że nie było i nie ma jednego serializmu. Stockhausen, Boulez i Nono stworzyli wysoce indywidualne techniki, tak różniące się między

sobą, że wspólne było w nich właściwie tylko to, że
stosowali oni 12-dźwiękową serię wysokości. Najbardziej różnił ich dobór serializowanych elementów oraz
uzyskiwane w związku z tym faktury. Oczywiście estetyka każdego z nich też była różna. Gdzie tu więc
automatyzm, mechaniczność, skoro posługiwanie się
techniką serialną pozwalało na zdecydowane zaznaczenie indywidualności twórcy? Dzięki analizie utworów serialnych można się wiele nauczyć, podobnie
zresztą jak w wyniku analiz utworów Bacha, Beethovena, Schuberta, Chopina, Brahmsa, Debussy’ego,
Strawińskiego czy Mahlera.
Nie można nie doceniać serializmu jako kierunku, w którym rola konstruktywizmu jest bardzo ważna. Nie powinno się jednak utożsamiać prekompozycji z kompozycją. Tak się często czyni – a to poważny
błąd. Trzeba wyraźnie oddzielić dwa etapy komponowania: etap prekompozycji i kompozycji właściwej.
Dzięki analizom utworów serialnych widoczne jest
np., że możliwe jest współistnienie serialnej prekompozycji i tradycyjnych metod kształtowania formy –
z użyciem kontrastu, podobieństwa, wariacji, repryzy.
rozmawiała Marta Gargas
Kompozycje Krzysztofa Kostrzewy z udziałem harfy:
Music for six na flet, klarnet, smyczki, harfę i perkusję (1990);
I Trio na flet, harfę i altówkę (1991);
II Trio na flet, harfę i altówkę (1995);
Musica per 10 na 2 flety, 2 klarnety, dwoje skrzypiec,
2 altówki, harfę i perkusję (1993);
Wnętrze róży na harfę i wiolonczelę (1996)
III Trio na flet, harfę i altówkę (1997);
IV Trio na flet, harfę i altówkę (1991/2000);
Kwiaty czasu na harfę i kontabas (2009),
Słoneczne włókna na harfę i flet (2009)

O czym warto wiedzieæ
Jesień Chopinowska w Katowicach
W dniach od 22 do 25 września br. w Akademii Muzycznej w Katowicach odbędzie się festiwal, podczas
którego harfa składać będzie hołd Fryderykowi Chopinowi.
W programie:
22 września – recital harfowy Isabelle Moretti
23 i 24 września – kurs mistrzowski prowadzony przez Isabelle Moretti (6 osób dziennie – utwory
z czasów Chopina)
25 września – warsztaty pt. „Transkrypcje muzyki Chopina na harfę?” – prof. Helga Storck i Aneta
Janiszewska. Koncert wieczorny słowa i muzyki „Hommage á George Sand” – duet harfowy z Francji.
Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa harf firmy Camac.
Zgłoszenia na kurs mistrzowski prof. Moretti prosimy wysyłać na adres pani Joanny Dudy-Kot:
joanna.e.duda@gmail.com
(ejw)
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Harfiœci kompozytorzy
Wyrwane karty z historii harfy
Harfa, razem z fletem i perkusją, należy do instrumentów najstarszych. Ciekawym wydaje się fakt, że
harfę w tym samym niemal okresie znaleźć można
w wielu cywilizowanych centrach na całym globie. 3000
lat p.n.e. harfy pojawiły się zarówno w Egipcie i Mezopotamii jak i w Izraelu, Persji, Japonii czy Chinach.
Najbardziej prymitywną harfę znaleziono w centralnej Afryce. Nazwano ją harfą ziemną (the ground harp)1. Zbudowana była z kija wbitego w ziemię
tuż przy wykopanym dołku przykrytym korą z pobliskiego drzewa na szczycie którego przywiązano strunę – zapewne z włosia jakiegoś zwierzęcia – i przeciągnięto nad dołkiem. Grający, siedzący po przeciwnej
do kijka stronie dołka zmieniał napięcie struny co dawało dźwięki o różnej wysokości. Naciąganie drgającej
struny dawało efekt pierwszego glissanda.
Druga prymitywna harfa wywodzi się z myśliwskiego łuku. Instrument muzyczny powstały z łuku
zrodził się w momencie, w którym myśliwy zdał sobie sprawę z tego, że wprawiona w drganie cięciwa
zawsze wydaje dźwięk o tej samej wysokości. Wystarczyło więc dodać parę cięciw różnej długości (na
zaokrąglonym łuku coraz krótszych) oraz dowiązać
wysuszoną tykwę lub dynię aby uzyskać pudło rezonansowe i takim sposobem stworzyć pierwszą przenośną harfę. W Brazylii do dzisiaj istnieje instrument
o nazwie „birimbao”. Jest to pięknie malowany łuk
z metalową struną oraz doczepioną do niego wysuszoną tykwą, która pełni rolę pudła rezonansowego.
Strunę uderza się drewnianym patyczkiem a o wysokości dźwięku decyduje miejsce, w którym grający tę
strunę przyciska jednocześnie dzieląc ją na dwie części. Dla słuchającego birimbao jest bardziej instrumentem perkusyjnym niż strunowym. Często towarzyszy tańczącym.
W zaawansowanych cywilizacjach Egiptu i Mezopotamii harfy istniały w bardziej kunsztownych
kształtach. Podczas panowania Ramzesa III (circa
1235 p.n.e.) harfy mierzyły od 120 do180 cm i miały
od 11 do 28 strun a grający siedzieli, kucali lub stali
przy swoich instrumentach.2 Sumerowie i Babilończycy znali dwa typy harf: łukowe i kątowe, w których pudło rezonansowe i szyja harfy złączone były
pod kątem (najczęściej prostym).
Próbując nakreślić początki historii harfy zmuszeni jesteśmy przenieść się do odległych czasów antycznych cywilizacji i dlatego wskazanie dokładnego
miejsca i czasu narodzin tego instrumentu nie jest
proste. Niektóre źródła twierdzą, że najstarsza harfa pochodzi z cmentarza królewskiego (Royal Cemetery) w Ur, ale podawane daty to 2600 p.n.e.3, 3100
p.n.e.4 lub 3500 p.n.e.5.
Trudność również sprawia jednoznaczne stwierdzenie, że europejska harfa ramowa pojawiła się na
kontynencie za sprawą Wikingów w VIII w. n.e. bo
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równie dobrze mogła przywędrować ze wschodu
i powstać z orientalnej harfy kątowej.6 Europejska
harfa składa się z trzech części: kolumny, pudła rezonansowego i szyi. Wzdłuż pudła rezonansowego
biegnie rząd otworów przez które przechodzą struny. Na szyi harfy umieszczone są kołki, do których te
struny są przywiązane. Kolumna stanowi dopełnienie trójkąta i dzięki niej rama jest mocniejsza i w konsekwencji umożliwia strojenie strun do wyższych niż
do tej pory dźwięków. Najstarsza harfa europejska
była raczej małych rozmiarów co stanowiło i jej popularności wśród bardów, trubadurów i meistersingerów. Ci wędrowni muzycy przemieszczali się ze
swoimi harfami z miejsca na miejsce używając ich
przede wszystkim jako instrumentów akompaniujących, ilustrujących balladowe opowiadania śpiewaków.
W Irlandii harfa od najdawniejszych czasów jest
instrumentem szczególnie popularnym. Oryginalna
nazwa harfy to „cortt” lub „cruit”. Był to mały
instrument z trzema lub czterema strunami, które grający zarywał palcami lub plektronem czy wręcz wprawiał w wibrację za pomocą smyczka.7 Harfa w średniowiecznej Irlandii była znana jako „clairsech” lub
„clarseach”. Była większa od swej poprzedniczki
i miała do 30 strun. Nazwa „harfa” pojawia się dopiero w VI w.n.e. kiedy biskup z Poictiers Venatius Fortunatus napisał:
Rzymianie chwalą Cię przy lirze,
Barbarzyńcy przy harfie,
Grecy przy lirze Achillesa,
Brytyjczycy przy crotta.8
Najstarszy wizerunek irlandzkiej harfy pochodzi
z 845 roku z Ullard Cross w hrabstwie Kilkenny
i przedstawia małą czworokątną harfę. Harfę trójkątną znaleźć można na krzyżu w Muiredach z około 922 roku lub na świątyni św. Moedoc’a z XI wieku.
Późniejszy wizerunek pochodzi z XIV wieku ze świątyni pod wezwaniem Zęba św. Patryka.9 Tu rzeźba
reprezentuje trójkątną harfę o większych rozmiarach
z 23 strunami. Grający przedstawiani są w pozycji
siedzącej z harfami na lewym ramieniu, lewa ręka
gra na strunach wyższych a prawa na niższych.
(cdn)
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