S³ów parê
Drodzy moi!
„Cicho wszędzie, głucho wszędzie...”? Z pewnością nie w naszym harfowym świecie. „Poloneza czas zacząć i kielich miodu
wychylić. Azaliż nie wiesz, Bracie, że świętować nam trzeba?”
Otóż oddajemy w Wasze ręce 50 numer Biuletynu. Już
ponad 16 lat jesteśmy razem I to dzięki naszym sponsorom –
patrz reklamy – oraz Wam, naszym korespondentom. Pragnęłam, aby ten numer Biuletynu był szczególny. I jest. Dzięki Wam.
Od ośmiu miesięcy siedzę na farmie w Północnej Karolinie. Czuję się bezpieczna. Jestem zdrowa, otoczona rodziną.
Jest ciepło. Z lubością wchłaniam witaminę D (C wypiłam na
śniadanie). Ale... Niedawno zmarła Ewa Demarczyk śpiewała: „a jednak można żyć bez powietrza”. Może można. Ale jak
długo? Tym powietrzem dla mnie jest żywa muzyka. Jest nim
również rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, moi byli uczniowie. Tęskno mi do mojego miasta, do innych miast w Polsce,
do sal koncertowych, do spotkań przy kawie.
Dobrze, że mamy swój świat i tworzymy własną muzykę. Zmuszeni przez siłę wyższą uczymy się uczyć i słuchać muzyki przez Internet i to nam musi wystarczyć. Gratuluję tym, którzy
odnaleźli się w tej nowej rzeczywistości i odnoszą sukcesy a wszystkim Wam życzę zdrowia i jak
najlepszego radzenia sobie z obowiązkami każdego dnia. Zapraszamy do udziału w panelach
dyskusyjnych nauczycieli.
I do zobaczenia w realu.
Wasza Prezes
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Z historii PTH
The 50th issue of the Polish Harp Bulletin is a good time to thank our
wonderful long time sponsors:
Lyon & Healy, Salvy and Camac Harps.
I think of you as my dear friends and on behalf of the Polish Harp Society.
I thank you from the bottom of my heart. Stay well, healthy and prosperous. And stay with us. Same thanks and good wishes go to our new sponsor
Resonance Harps.
All the best

Proszê Pañstwa, niez³y numer!
A konkretnie – pięćdziesiąty! Tak, Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Harfowego ma się właśnie ukazać po raz pięćdziesiąty...
Okazja to znakomita, aby wyrazić kilka spostrzeżeń i refleksji, coś podsumować, musnąć
wspomnieniem, zadumać się i zachwycić.
W tym celu wyjęłam segregatorek z pieczołowicie zbieranymi od lat numerami, usiadłam
wygodnie aby przejrzeć archiwalne egzemplarze i złapać atmosferę uwiecznionych na ich
kartach wydarzeń, koncertów, konkursów,
wywiadów i wspomnień.
I z sumiennym postanowieniem, że tak sobie tylko króciutko poprzeglądam, rozpoczęłam
lekturę. Sylwetki harfistów, relacje z kursów
mistrzowskich, aktualności i rozmaite doniesienia ze świata harfowego. Wesoły kącik, w
którym harfa przedstawiana jest może nieco
kąśliwie ale z dobrotliwym zrozumieniem.
(Trochę jak teściowa. W końcu jedną
i drugą trudno dobrze nastroić...)
Po dwóch czy trzech godzinach dotarło do
mnie, że co prawda wzruszyłam się i zadumałam nie raz, uśmiecham się szeroko ale ani słowa o tym jubileuszowym wydarzeniu nie napisałam!

Jednym słowem – Biuletyn wciąga bardziej
niż Biebrzańskie Bagna!
I to jeszcze, co mnie po tej kolejnej lekturze uderzyło (jako, że wracam do Biuletynu
regularnie), to prawdziwa duma z tego naszego harfowego środowiska. Ile cudownych, wartościowych przedsięwzięć, wspaniałych postaci, międzynarodowych dokonań... Jak miło
obserwować, że kolejne pokolenia młodych
muzyków oddają harfie swoją miłość, czas i nadzieję na wspólną przyszłość.
To wszystko jest zapisane właśnie tutaj,
w Biuletynie. Skrupulatnie zbierane, selekcjonowane i podane w przyciągającej wzrok, niezmiennie atrakcyjnej formie.
Biuletyn jest naszą czarodziejską księgą,
naszą historią, utrwalonym śladem istnienia
ludzi, dla których piękno brzmienia harfy stało
się ważniejsze niż jej drobne mankamenty, które trudno wypowiedzieć na jednym oddechu ;-).
Biuletyn to miejsce wymiany myśli, prezentacji dokonań, zapisem powstawania środowiska. Jeśli chcesz stworzyć i wzmocnić jakieś
środowisko – daj mu biuletyn.
Pani Ewo, dziękujemy.

Córki i ojcowie
Czy trudno jest być ojcem córki harfistki?
Poprosiłam trzech ojców, którzy z PTH są
związani od samego początku a ich córki zostały znakomitymi zawodowymi harfistkami,
aby zechcieli coś na ten temat napisać. Pomy-
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ślałam, że to też może być jeden ze sposobów
na świętowanie naszego jubileuszu.
Oto oni: Pan Arkadiusz Trefon był pierwszym sekretarzem PTH a przez wszystkie kolejne lata wypełnia i składa wnioski o granty
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ministerstwa na organizację konkursów duetów z harfą w Cieszynie. Pan Zbigniew Wośkowiak jest pierwszym i jak dotąd jedynym
skarbnikiem PTH. Pan Paweł Sawicki jest zawsze gotów poprowadzić Walne Zebranie

Członków nawet jeśli prośbę o to usłyszy w
ostatniej chwili.
Dziękuję Panom z całego serca – i to nie tylko za te wypowiedzi.
Ewa Jaślar

I tak to siê zaczê³o
Tatuś zdobędzie dla córki wszystko… tak
pomyślałem – gdy pani Ewa Jaślar zasugerowała, że jej uczennica – 12 letnia Ania, potrzebuje własnego instrumentu do regularnej
pracy i szybkiego postępu w nauce gry na harfie. Pracowałem wówczas w Izbie Gospodarczej w Bielsku-Białej i mając dostępne międzynarodowe kontakty handlowe sądziłem, że uda
się bez problemu kupić albo używany albo
w ostateczności nowy tańszy rosyjski instrument. Żona, będąc zawodowym muzykiem,
uruchomiła swoje kontakty wśród kolegów
muzyków często podróżujących za granicę.
Jakież zdziwienie nas ogarnęło, gdy po pół roku
intensywnych poszukiwań, u progu XXI wieku zakup w Polsce używanej harfy dla rozpoczynającej edukacje córki stał się niemożliwy.
Koniec-końców pierwszą harfę jako lekko
uszkodzoną znaleźliśmy z panią Ewą (dosłownie) na strychu pewnego domu w środkowych
Morawach w Republice Czeskiej. Była przykryta kocem i czekała… na moją ukochaną
córkę. Właścicielce, która 3 lata wcześniej
ukończyła edukację na harfie w szkole wyższej,
stała się zbyteczna, może nawet i obca, skoro
wylądowała na strychu. Tak więc trudne początki ze zdobyciem instrumentu, w miarę jak
córka czyniła postępy w nauce w bielskiej szkole muzycznej, skłaniało panią Ewę i mnie do
myśli tworzenia stowarzyszenia ułatwiającego
rozwój młodzieży harfowej. Można trawestując słowa wesołej i znanej sprzed lat piosenki
napisać… i tak to się zaczęło. Powszechna
prawda wskazuje na prawidłowość trudnych
życia początków, tym trudniejszych gdy nie ma
się dużo pieniędzy. Wiedzą o tym najlepiej dyrektorzy szkół muzycznych planujący otwarcie klas harfy. Ale nie o pieniądze tu chodzi,
tylko o powszechną niewiedzę, że harfa jest
tyle piękna, co ma „piękną” cenę. Niejako
w formie anegdoty mogę przytoczyć rozmowę
z policjantem przy drodze, który widząc we
wnętrzu mojego samochodu kombi, duży i zapakowany nietypowo ładunek dopytuje – co

wiozę w środku. Ja z poważną miną odrzekłem,
że trochę lepszy samochód, niż ten którym
jadę. Na to stróż prawa z surową miną, ale
rozbrajającymi słowami mówi: przywołuję
pana do porządku – ja widzę zapakowaną gablotę. Podchwyciłem więc wątek i odpowiadam:
mówiłem, że wiozę samochód czyli „gablotę”.
Dopiero gdy powiedziałem, że wartość nowego
instrumentu (Salviego) dwukrotnie przewyższała wartość samochodu, którym ten instrument podróżował, niedowierzanie policjanta
przechodziło w niekłamany zachwyt.
Rozwój towarzystwa harfowego, pierwsze
jego inicjatywy, jak choćby konkurs duetów
z harfą, ułatwiały niewątpliwie wzrastanie córki w poczuciu budowania w jej otoczeniu „czegoś” od podstaw, a tym „czymś” jest dziś, po
ponad 17 latach aktywności PTH, istniejące
w Polsce środowisko harfowe, wiele krajowych
konkursów dla harfistów, coraz liczniej powstające klasy harfy w szkołach, czy częściej niż
dawniej komponowane utwory na harfę.
A ukochana córka Anna dzisiaj sprawia, że słuchając jej „na żywo” podczas koncertu symfonicznego w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego (Musikverein), czy słuchając
w Dwójce radiowej podczas transmisji z Filharmonii Narodowej koncertu NOSPR, w której składzie grała, gdy usłyszałem dźwięki trudnej partii harfy granej prawie solistycznie –
serce ojca chciało radośnie „wyskoczyć ze
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skromnego ciała”, a usta po koncercie dziękowały (przy radioodbiorniku) za dobre emocje
i piękne przeżycia podczas słuchania dźwięków
harfy – „mowy anielskiej” harfy. Podczas wielu lat edukacji Anny, moje rozumienie języka
muzyki stawało się coraz pełniejsze. I tak bardzo chciałbym, aby muzyka, a harfowa w szczególności, wykonywana przez córkę, potrafiła
łagodzić w Polsce obyczaje, jak mawiał Jerzy

Waldorff. Dumny także jestem, że syn Wojtek
– też utalentowany harfista, już koncertujący
jako student, ma też w tym swój udział. Jeśli
będzie wytrwały w pracy przy instrumencie,
to zapewne rodzeństwo Ania i Wojtek stworzą
duet harfowy, może jeszcze bardziej uszlachetniając nasze obyczaje.
Arkadiusz Trefon

Zawód harfisty z perspektywy rodzica
Każdy zawód wymaga poświęceń. Wysyłając córkę do szkoły muzycznej nie myśleliśmy
o jej wspaniałej karierze bądź duchowych przeżyciach w trakcie koncertów, których później
byliśmy świadkami. Mieliśmy przekonanie, że
nauka gry na instrumencie wniesie nowy, piękny wymiar dla jej rozwoju. Nie miałem wielu
przyjaciół muzyków, miałem jednak wiele koleżanek i kolegów, którzy ukończywszy co najmniej średnią szkołę muzyczną robili kariery
w innych dziedzinach, jednocześnie pozostając osobami wrażliwymi, otwartymi, ciekawymi świata. Dzieci kształcone muzycznie, mimo
iż mają dużo więcej zajęć od rówieśników, często lepiej radzą sobie z nauką, są świetnie zorganizowane, a jednocześnie, w rzeczywistości,
która ich otacza, dostrzegają więcej od innych.
Najdziwniejsze, że to właśnie na nie szczególnie można liczyć, gdy potrzebne jest działanie
niestandardowe. Nie chcę generalizować. Muzyka nie czyni z ludzi aniołów, ale cóż poradzić skoro ja mam głównie „anielskie” doświadczenia.
Decyzja, by wysłać Zuzannę do szkoły muzycznej, okazała się obfitować w niemal same
plusy. Mnie osobiście przyniosła trochę więcej
pracy (był okres, gdy mówiłem, że mój zawód
to taksówkarz, a w przerwach między wożeniem dzieci próbuję być informatykiem), ale
też całe mnóstwo wspaniałych bonusów – cudowne koncerty, poznani wspaniali ludzie, niezwykle ciekawe wyjazdy, ale również poszerzenie własnych horyzontów, choćby o muzykę
współczesną, na którą w czasach dawnych reagowałem z pewnym dystansem. Momentem
przełomowym w odniesieniu do muzyki nowej
był czas, gdy zaczęła ją wykonywać nasza córka. Zacząłem wówczas rozumieć jej złożoność,
a Zuzanna otworzyła przede mną ziemię fascynującą, choć początkowo nieznaną.
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Nauka gry na harfie wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń ze strony młodego adepta sztuki – to oczywiste – lecz także ogromnego wsparcia w każdym możliwym wymiarze ze strony
rodziców, którzy decydują się na tego rodzaju
ścieżkę edukacji dla swojego dziecka. Ta niezwykle piękna, ambitna, ale jednocześnie trudna i bezkompromisowa droga kształcenia wymaga oczywiście wsparcia materialnego, ale
przede wszystkim pomocy logistycznej i poświęcenia ogromu uwagi podczas wszelakich
czynności związanych np. z transportem instrumentu na koncerty, czy wszelkimi innymi
czynnościami mającymi wpływ na harfową codzienność (przeglądy instrumentu, pomoc
w organizacji wszelkich wyjazdów itp.). Perspektywa dorosłego muzyka jest nieco inna.
Przygotowania zajmują znacznie mniej czasu,
ale i tak wymagana ilość pracy – w porównaniu z innymi zawodami – jest przeogromna.
I nie da się, tak jak w przypadku większości
ludzi, pracować od 8-mej do 16-tej, harfistką
jest się przez cały czas. Na szczęście muzyka
grana na harfie, jest najpiękniejsza. I nie bez
racji brzmienie tego instrumentu porównywane jest do anielskiego chóru…
Paweł Sawicki
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Z dziennika przysz³ego skarbnika*
28.09.1974 – ukazuje się nowa płyta zespołu Electric Light Orchestra – suita orkiestrowa „El Dorado”, która robi na jedenastoletnim Zbysiu ogromne wrażenie.
Zbysiu nie wie jeszcze, że za 40 lat dzięki
swoim córkom będzie mógł często słuchać na
żywo muzyki symfonicznej
01.10.1984 – Zbyszek rozpoczyna studia historyczne
Zbyszek nie podejrzewa, że za 5 lat zniknie
„żelazna kurtyna”, a dzięki studiom zagranicznym i erazmusom wszystkich swoich przyszłych
córek będzie mógł często bywać i zwiedzać wiele historycznych europejskich miast
01.04.1989 – Zbigniew poślubia Beatę
Zbigniew nie wie jeszcze, że ślub z osobą utalentowaną muzycznie i pragnącą w podobnym
klimacie wychowywać dzieci, wniesie do jego
życia tak wiele kontaktu z muzyką klasyczną
11.09.1991 – rodzi się Klara
Świeżo upieczony Tatuś nie widział dotąd
harfy na żywo. W tym dniu za to po raz pierwszy w życiu zobaczył harfistkę
Grudzień 2003 – Klara podejmuje decyzję, że chce grać na harfie i uczęszczać
do Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej
Przyszły Skarbnik nie przypuszczał, że poznanie Ewy Jaślar, Nauczycielki Klary zaowocuje tak dużym zaangażowaniem całej jego
rodziny w ogólnopolskie sprawy harfowe

07.10.2006 – wyjazd całą rodziną do
Wrocławia, aby obejrzeć w Hali Ludowej
operę „Walkiria” Wagnera
Skarbnik nie sądził, że wkrótce będzie współpracował w Zarządzie PTH z Julią Ormicką,
grającą na harfie w tym spektaklu. Nie przypuszczał też, że „Zmierzch bogów”, następną
część tetralogii Wagnera, obejrzy za 9 lat
w Operze Monachijskiej, a na harfie będzie tam
grała jego Córka
03.10.2020 – z powodu zakażenia koronawirusem, wykrytego u jednego z członków orkiestry Filharmonii Narodowej w
Warszawie, odwołano koncert inauguracyjny, w którym na harfie miała grać Klara, a na widowni miał siedzieć Jej Tato
Zbigniew Wośkowiak ma nadzieję, że wszystko wróci do normalności. Jednocześnie patrzy
na to ze spokojem, bo przecież niczego nie da
się przewidzieć i dokładnie zaplanować, a życie
i tak przynosi wiele wspaniałych chwil
Zbigniew Wośkowiak
*Przyszły Skarbnik PTH – Zbigniew Wośkowiak, z wykształcenia historyk, z zawodu
prywatny przedsiębiorca.
Mąż Beaty. Ojciec czterech córek: Ludwiki,
Klary, Teodory i Salomei.

19.06.2004 – Walne Zebranie PTH wybiera Zbigniewa Wośkowiaka Skarbnikiem
Świeżo wybrany Skarbnik nie sądził wtedy,
że pełnienie tej funkcji będzie trwało tak długo :)
Nie wiedział też, że pozna tak wielu wartościowych i serdecznych współpracowników.
Kwiecień 2005 – W 3-cim Biuletynie
PTH pojawiają się reklamy najlepszych
producentów harfowych
Państwo Wośkowiak nie przypuszczali, że
widząc ogromny zapał Klary, niedługo wezmą
kredyt i kupią dla niej od jednego z reklamodawców nową harfę
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O czym warto wiedzieæ
Niezbêdnik koncertowy harfisty – z przymru¿eniem oka ;)
Lista drobiazgów, które należy zabierać ze sobą
na każdy koncert:
1. Harfa – co najmniej jedna. W zasadzie można powiedzieć, że gdy potrzebujemy tylko
jednej harfy na koncert, jesteśmy w dość
komfortowej sytuacji. Nie mam na myśli
koncertów zespołów harfowych, w logistykę których zaangażowana jest większa liczba osób, lecz sytuacje, w których podczas
jednego występu jeden harfista potrzebuje harfy pedałowej oraz haczykowej albo
(o zgrozo!) dwóch harf pedałowych. Zdarza się, że podczas jednego koncertu wykonujemy np. utwory napisane współcześnie, wymagające preparacji instrumentu,
skordatury, amplifikacji, wykonania dużej
ilości efektów brzmieniowych, a pomiędzy
nimi w repertuarze koncertowym znajdują
się utwory z kanonu literatury harfowej,
wymagające świetnej jakości instrumentu
i jego perfekcyjnego stroju (niezmąconego
wcześniej wykorzystywaną skordaturą),
a całość koncertu jest transmitowana na
żywo w radiu i/lub telewizji, wówczas nie
ma wyjścia, należy przewieźć na swój recital dwie harfy pedałowe. Bezwzględnie.
2. Pokrowce do harfy (harf) oraz wózek (wózki) do jej (ich) transportowania. Koła wózka należy uprzednio dokładnie sprawdzić,
gdyż często w momencie wyjazdu na koncert okazuje się, że brakuje w nich powietrza i trzeba najpierw odwiedzić pobliską
stację benzynową, aby dopompować koła;
chyba, że akurat mamy w domu pompkę
z wentylem samochodowym, a nasza intuicja podczas pompowania bezbłędnie określa wartość dwóch barów. Taką pompkę
notabene zabieramy ze sobą wraz
z kompletem dwóch dętek (podana ilość dotyczy jednego wózka) – na wszelki wypadek.
3. Zapasowe struny – co najmniej jeden cały
komplet, a najlepiej – jeszcze więcej. Dlaczego? W sytuacji, gdy akurat trafimy na
zapasowe struny pochodzące z trefnej partii i tym samym bardzo podatne na szybkie pęknięcia, niezbędne okazać się mogą
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struny z innej partii produkcyjnej. Dla
każdej harfy komplety strun liczymy oddzielnie.
4. Tuner do strojenia, oczywiście w pakiecie
z zapasową baterią, gdyż ta często przestaje
działać w najmniej odpowiednich okolicznościach. Harfiści będą ratować się strojeniem „na ucho” lub zastępczymi aplikacjami z telefonu komórkowego, jednak gdy
mamy do czynienia z sytuacją występu
w dużym zespole, taka forma może nie
zdać egzaminu, gdyż możemy nie uzyskać
absolutnej ciszy do nastrojenia instrumentu. Oprócz tunera zabieramy także drugi,
zapasowy kabelek z mikrofonem kontaktowym, na wypadek, gdyby pierwszy, wysłużony, uległ zniszczeniu i przestał przewodzić dźwięk do naszego tunera, choć
jeszcze poprzedniego dnia działał bez zarzutu...
5. Klucz do strojenia – co najmniej jeden.
Pierwszy powinien stale znajdować się
przy harfie, ale, gdyby wypadł nam, niezauważony, przy zakładaniu czy zdejmowaniu z harfy pokrowca, warto jest zabezpieczyć się, biorąc razem z tunerem
osobny klucz do strojenia. Dodatkowy
klucz, taki z drewnianą rączką, potrzebny będzie do wykonywania przy jego użyciu efektów brzmieniowych. Nie zaleca się
stroić nim harfy, więc musi on stanowić
osobne akcesorium. Najlepiej jest wziąć
także czwarty klucz do strojenia, na wypadek gdyby trzy poprzednie zaginęły w
niewyjaśnionych okolicznościach.
6. Pulpit – najlepiej nie taki najlżejszy, składany, ponieważ nieprzetestowany odpowiednio wcześniej może nie udźwignąć
dużej ilości nut, gdy położy się na nim
wszystkie naraz. Bierzemy ciężki, duży
pulpit, który pomieści wszystko, co jest potrzebne. Najlepiej jest wziąć także drugi
pulpit, na którym będzie można położyć
wszelkiego rodzaju akcesoria, niezbędne
zwłaszcza przy wykonywaniu muzyki
współczesnej. Ponadto należy uświadomić
sobie, czy przypadkiem nasz występ nie
będzie odbywał się w plenerze; jeśli tak,
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to przydadzą się odpowiednie zabezpieczenia przed wiatrem przesuwającym strony nut w niekontrolowanych momentach. Nie korzystajmy tutaj z rad
naszych kolegów, grających na instrumentach nieharmonicznych, jeśli doradzą nam oni przytwierdzenie nut do
pulpitu gumką lub klamerkami. Bywa
bowiem tak, że partia całego granego
przez nich utworu (lub jego części) zmieści się na 2 stronach, podczas, gdy dla
nas, grających to samo dzieło, partia rozpisana jest na kilkunastu (oby tylko)
stronach partytury i, w związku z tym,
częściej niż co minutę będziemy musieli
przewracać strony. Przytwierdzenie nut
na stałe do pulpitu zupełnie się tutaj nie
sprawdzi. Z przypulpitowych akcesoriów
przyda się także lampka, jedna – oświetlająca nuty na pulpicie, druga – struny
w harfie; a także cały zapas baterii do
lampek, chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego mogą się one przydać...
7. Nuty utworów, które planujemy zagrać na
koncercie – oczywiście w dwóch egzemplarzach. Ten drugi uratuje nas w momencie, gdy okaże się, że nuty któregoś z utworów zostawiliśmy przypadkiem w domu.
Osobom lubiącym wyzwania polecam tablet w rozmiarze A4, w którym elektronicznie wyświetlane strony nut zmienia się
dodatkowym pedałem (wówczas podczas
koncertu mamy ich do obsługi w sumie
osiem). Warto jednak nie testować takiego rozwiązania dopiero podczas próby generalnej, gdyż po zorientowaniu się, że
przygotowany przez nas plik nut nie zawiera oznaczeń pedalizacyjnych, może nie
wystarczyć czasu do koncertu na ich elektroniczne dopisanie.
8. Nuty utworów, których nie planowaliśmy
grać na występie, ale warto jest je wziąć
na wszelki wypadek. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie zawsze gramy na instrumentach dobrze nam znanych. Zdarza się, że
zaplanowany do wykonania repertuar nie
będzie możliwy do zagrania na przygotowanym dla nas instrumencie, który nie
będzie w stanie sprostać wirtuozowskim
przebiegom lub bardzo szybkim zmianom
pedałów. Wówczas – zamiast zmieniać

w przededniu występu palcowanie na takie, w którym ręka zmieści się między szyją
a pudłem rezonansowym harfy, zamiast zamieniać enharmonicznie dźwięki na takie,
które mniej odbiegają od pożądanej wysokości dźwięku lub zamiast zwalniać tempo utworu, żeby opornie działające pedały
zechciały się zmieniać na czas lub regulować dynamikę, aby instrument pozostał
w jednym kawałku pod wpływem ogromnej siły brzmienia – warto po prostu zmienić utwór na bardziej odpowiedni dla instrumentu, na którym mamy wykonać
koncert. W takich momentach okazuje się
bowiem, że granie koncertów w odległości
od miejsca zamieszkania stwarzającej możliwość przetransponowania własnej harfy,
coś, co nieraz uważamy za uciążliwe, staje
się prawdziwym luksusem. W dalekich
podróżach zagranicznych (szczególnie samolotowych) zabieranie własnego instrumentu staje się kłopotliwe. Sytuacje,
w których mamy do wyboru kilka instrumentów na swój własny koncert, wszystkie świetne, a każdy z kompletem zapasowych strun, są sytuacjami bardzo
przyjemnymi, ale wciąż zbyt rzadkimi.
9. Stołek z regulowaną wysokością – szczególnie dla tych, którym zdarzyło się otrzymać zapewnienia, że na miejscu koncertu
znajduje się regulowany stołek fortepianowy, jednak nie wspomniano przy tym, iż
regulacja aktualnie nie działa, lub też najwyższa czy najniższa pozycja regulacji jest
dla nas wysoce niekomfortowa a limit możliwości jej zmiany został wyczerpany.
10. Sukienka koncertowa (pozycja obowiązkowa dla pań) – najlepiej więcej, niż jedna.
Kilkakrotnie już przetestowana nie powinna nas zaskoczyć niedziałającym zamkiem,
aczkolwiek nigdy nie można mieć pewności. Zaskoczyć nas może natomiast zawsze
temperatura pomieszczenia. W związku
z tym ratunek w postaci długiego rękawa
lub, odwrotnie, wręcz jego brak w sukni
może okazać się zbawienny. Zabieramy
zatem zawsze minimum cztery sukienki!
11. Buty – oczywiście dopasowane kolorystycznie do sukni, na obcasie, jednak nie zbyt
wysokim, jednocześnie nie za niskim. Jeżeli decydujemy się na szpilki, warto wziąć
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dodatkową parę w zapasie, w razie, gdyby
okazało się, że podłoga jest tak śliska, że
nie jesteśmy w stanie oprzeć o nią pięt bez
wrażenia ześlizgiwania się ze stołka. Najlepiej mieć ze sobą kilka par butów, w różnych kolorach, z których każda posiada
inną wysokość obcasa.
12. Dywanik pod harfę – jeśli chcemy mieć absolutną pewność co do tego, że stan śliskości podłogi nie będzie w stanie niczym nas
zaskoczyć. Pamiętajmy, aby wybrać dywanik, który dobrze koresponduje z kolorem
sukni (warto w domu mieć kilka opcji do
wyboru).
13. Akcesoria do wykonywania utworów z poszerzonym spectrum brzmieniowym, preparacją lub amplifikacją. Niejednokrotnie
lista tych akcesoriów jest bardzo długa: poczynając na najprostszych, takich jak:
klucz do strojenia z drewnianą rączką,
pałki perkusyjne (różnej twardości), miotełki, superballe, smyczek, kamerton, karta kredytowa (do przeciągania jej wzdłuż
struny metalowej), moneta (do podobnych
celów, co karta kredytowa), szczoteczka do
zębów z napędem elektrycznym (do specyficznego rodzaju vibrata na metalowych
strunach), innego rodzaju szczotki, pędzle oraz gąbki, plektrony, łyżka do butów,
kartony do preparacji harfy, filc służący do

wytłumiania strun, aż po bardziej zaawansowane: komputer z odpowiednim oprogramowaniem, samplery, piece nagłaśniające,
okablowanie, projektor do wyświetlania
filmu, ekran do projektora, zestaw oświetlenia scenicznego – dla osiągnięcia specjalnych efektów w utworach muzyki współczesnej.
14. Zapasowe sprężyny do harfy – zajmują niewiele miejsca, a dają poczucie bezpieczeństwa – oraz co najmniej jeden śrubokręt.
15. Zestaw materacy, koców, pasów mocujących, które przydadzą się w transporcie.
16. Samochód – duży, a patrząc na powyższą
listę, to nawet najlepiej – dostawczy. Warto mieć co najmniej jeden w rodzinie. Samochody także „lubią” psuć się w najmniej
odpowiednich okolicznościach, np. w takich jak wyjazd na koncert lub powrót
z niego. Niegdyś wracałam nocną porą
z koncertu transportem zagwarantowanym przez organizatora. Zepsuty samochód, ja ubrana w cienką sukienkę występową, bardzo późną porą w środku trasy,
rozładowany telefon komórkowy, harfa,
której nie przełoży się do zwyczajnej osobowej taksówki – tego dnia uwierzyłam, że
piątki 13-stego to nie tylko miejskie legendy.
Zuzanna Elster

Misia Sert, Femme Fatale
ukryta w dzwiêkach La Valse Maurice Ravela
Misia, a właściwie Maria, Zofia Godebska urodziła się w St. Petersurgu 30 marca 1872 roku.
Jej ojcem był znany polski rzeźbiarz, autor
pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie.
Matka Zofia, córka słynnego wiolonczelisty
Adriena Servaisa była w połowie Belgijką
i w połowie Rosjanką.
Po śmierci matki, ojciec zbyt zajęty pracą
nad rekonstrukcją carskiego sioła wysyła swą
córkę na wychowanie do mieszkającej pod
Brukselą babci. Były to dla małej Misi bardzo
szczęśliwe lata, dom w którym mieszkała pełen był znakomitych gości i to właśnie tam
słynny Franc Liszt dostrzegł jej nietuzinkowy
talent muzyczny.
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Kiedy po latach zamieszkała z ojcem i macochą w Paryżu rolę jej nauczyciela fortepianu
pełnił uznany francuski kompozytor Gabriel
Faure, który podobnie jak Franc Liszt był przekonany o jej ogromnym muzycznym talencie.
Po perypetiach związanych z ucieczką Misi do
Londynu i jej próbach samodzielnego życia
wychodzi po raz pierwszy za mąż, za przyjaciela z dzieciństwa – Tadeusza Natansona,
mecenasa artystów, wielkiego miłośnika impresjonistów i co najistotniejsze założyciela periodyku La Revue Blanche. Misia podzielając zainteresowania i fascynacje męża otworzyła
w tym czasie swój pierwszy salon artystyczny
stając się natchnieniem dla poetów, modelką
dla malarzy i muzą dla kompozytorów. Pozna-
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je wtedy między innymi pisarza Marcela Prousta, poetę Apollinaire’a i malarzy: Claude
Moneta, Pierra Augusta Renoira, Pabla Picassa, Eduardo Vuillarda, Pierre Bonnarda, Felix
Vallatona i mocno zauroczonego nią TouluseLautrec’a, który uwiecznia ją wielokrotnie na
plakatach reklamowych i okładkach czasopism
męża.
Warto wspomnieć, że sam genialny Renoir
namalował Misie Sert siedmiokrotnie, a ona
zawsze i tak uważała, że niestety niewystarczająco pięknie. W jej salonie rozbrzmiewała
muzyka Claude Debussy’ego, który grał swoje
jeszcze nikomu nie prezentowane utwory.
Niestety w atmosferze skandalu kończy się
pierwsze małżeństwo Misi i w roku 1905 poślubia przemysłowca i wydawcę Alfreda
Edwardsa. Zakochany mąż stwarza doskonałe warunki na prowadzenie kolejnego wpływowego salonu nie tylko na rue Rivoli gdzie mieści się teraz dom Misi, ale również na jachcie
Aimee, którym państwo Edwards pływają
z gośćmi po Sekwanie. Jednym z gości na
Aimee jest (wtedy jeszcze niedoceniany) Maurice Ravel. Misia nie ma wątpliwości co do wielkiego talentu kompozytora i wspiera go
w możliwy sobie sposób. Maurice dedykuje dla
niej dwa utwory: Le Cygne z cyklu Histores
naturelles oraz oszałamiający La Valse, w którym ukrył sekwencję trzech nut; Mi-Si-La, imię
przyjaciółki.
Drugie małżeństwo Pani Edwards nie trwało zbyt długo, rozbiła je kochanka męża, aktorka i kurtyzana Ginette Lantelme. Misia
dość szybko po bolesnym rozstaniu zakochuje
się w katalońskim malarzu Jose Maria Sercie
i nadal jest ulubienicą, a raczej królową bohemy Paryża. W tym okresie Misia jest pod
ogromnym wrażeniem rosyjskiego baletu i staje się jego patronką we Francji. Zaprzyjaźniła
się na długie lata z Siergiejem Diagilewem,
promuje jego wyjątkowe spektakle i muzykę
Igora Strawińskiego, którego Święto wiosny
wprost uwielbia. Jej wieloletni przyjaciel
Proust uwiecznia ją na kartach powieści Prousta – W poszukiwaniu straconego czasu gdzie
Misia Sert kryje się pod postacią księżnej Jurbeletiew, protektorki rosyjskiego baletu. Oczywiście nadal prowadzi swój salon, inspiruje
twórców, promuje jednych, niszczy drugich ma
niewyobrażalny wpływ na gust Paryżan.

Przed wybuchem wojny w jej kręgu są m.in.
Artur Rubinstein, Jean Cocteau, Sergiej Prokofiew i Eric Satie.
Kiedy Satie wykonuje u niej w domu swoje
Trois morceaux en forme de poire nadchodzi
wiadomość o wybuchu I wojny światowej. Czas
wojenny Państwo Sert spędzają w Paryżu próbując zbierać pieniądze i wysyłać konwoje na
front. W 1917 roku Misia poznaje dobrze zapowiadającą się projektantkę mody – Gabrielle Chanel, odkrywa jej wyjątkowy talent
i wspiera wielką rewolucję w świecie mody. Ich
przyjaźń przetrwała 30 lat, mimo iż w okresie
II wojny światowej ich relacje musiały się
ochłodzić ze względu na posądzenie Coco Chanel o kolaborację z Niemcami.
15 października w 1950 roku odeszła Misia
Sert, wielka muza bohemy paryskiej, a pośmiertny makijaż i udrapowanie sukni
w ostatniej drodze wykonała dla niej jej wieloletnia przyjaciółka Coco Chanel.
Dla nas pozostała na cudownych portretach
francuskich impresjonistów i w ukrytych
trzech dźwiękach La Valse – Maurice Ravela.
*****
W 70 rocznicę jej śmierci w Pałacu w Rybnej odbył się koncert w ramach cyklu „Salon
Artystyczny Misi Sert”, upamiętniający ją jako
„Symbol la belle epoque”.
18. 10. 2020 r. usłyszeliśmy utwory jej nauczycieli: Gabriela Faure, Franca Liszta, oraz
przyjaciół: C. Debussego oraz M. Ravela
W tym nie mogło zabraknąć pięknego – Introduction et Allegro na harfę z towarzyszeniem fletu, klarnetu i kwartetu smyczkowego.
Wykonawcami koncertu były:
Zofia Antes – fortepian
Aleksandra Batog – altówka
Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa
Alicja Molitorys – flet
Jadwiga Czarkowska – klarnet
Irena Kaliszewska-Grols – koncertmistrz
I skrzypiec
Agnieszka Lasoń – skrzypce
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Z historii harfy
Anio³y – skrzydlaci wirtuozi
...jako w niebie tak i na ziemi...

O muzykujących aniołach teolodzy, historycy
sztuki i muzykolodzy więcej
powiedzieć mogliby, niż filolog. Ubi maior, minor cessat: przed silniejszym słabszy ustępuje. Spróbujmy
tedy przypatrywać się
skrzydlatym wirtuozom bez
profesjonalnych ambicji ale
uważnie, zaglądając czasem
do uczonych podręczników,
a czasem i do wierszy. Zacznijmy od pouczającej rymowanki dla dzieci, którą
Wanda Chotomska, autorka
programów telewizyjnych
„Jacek i Agatka”, poświęciła harfie, harfistkom i aniołom:
Harfa ma 47 strun,
7 pedałów i ramy,
a my, patrząc na harfę,
wciąż o to samo pytamy:
- Dlaczego na harfie grają
prawie wyłącznie panie?
I zaraz odpowiadamy
sobie na to pytanie:
– Bo jak wynika z obrazów,
które znamy z kościołów
harfa jest instrumentem
godnym jedynie aniołów.

*

W naszych zasobach kulturalnych osiadły
całe zastępy eterycznych pośredników między
niebem a ziemią: Anioł Stróż i Gabriel-Anioł
Zwiastowania, Archanioły Michał i Rafał, Serafini i Cherubini, walczące z szatanem hufce
niebieskie i anioły śmierci, emisariusze Boga
i Anioły upadłe. Raz Boży Posłańcy roztaczali
nad nami powiewny płaszcz dobroczynnej
opieki, raz znowu przychodzili, – jak pisał Święty Franciszek – aby nas nauczać. W zawiłości
teologiczne zagłębiać się tutaj niepodobna:
wiemy jednak, że pierwowzory anielskich bytów znaleźć można w Biblii, a w Psalmach
znajdziemy apel do aniołów (np. Psalmy 145150), by wielbiły Stwórcę słowami (śpiewem)
i grą na instrumentach:
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Dobrze jest grać naszemu
Bogu,wdzięcznie jest nucić
pieśń pochwalną (147,1)
Chwalcie Go, wszyscy Jego
aniołowie, chwalcie Go,
wszystkie Jego zastępy!(148,2) Chwalcie Go
dźwiękiem rogu, chwalcie Go
na harfie i cytrze! Chwalcie
Go bębnem i tańcem chwalcie Go na strunach i flecie!
Chwalcie Go na cymbałach
dźwięcznych, chwalcie Go na
cymbałach brzęczących"(150,
3–5).
Na biblijne dyrektywy odpowiadać będą przez wieki w
ciszy kościelnych naw, prezbiteriów i krucht delikatne wizerunki rozśpiewanych i muzykujących aniołów. Muzyka to
niezwykła - ucho ludzkie słyszeć jej nie zdoła.
Uskrzydleni muzycy śpiewają i grają Madonnie z dzieciątkiem, towarzyszą pokłonom Pasterzy, Koronacji i Wniebowstąpieniu Marii,
koncertują wokół postaci Boga-Chrystusa, we
wnętrzu kościoła, w absydzie, loggi, w stajence. Stoją, siedzą, klęczą albo unoszą się w powietrzu. Grają bez nut, które za to często towarzyszą śpiewakom. Grają soliści, grają
anielskie zespoły muzyczne, duety, tria, kwartety, oktety. Grają na fideli, flecie i na lutni, na
portatywie, cymbałach, dzwonkach i dudach,
na trąbce, trójkącie albo na klaskankach, grają
na lirze, piszczałce oraz bębnie, albo na głośnej szałamaji. Znawca aniołów, ksiądz i poeta
Jan Twardowski zapewnia: anioł na wszystkim zagra, nawet na […] babiego lata nitkach.
I na harfie: harfa to jeden z anielskich instrumentów par excellence.
Pierwsze muzykujące anioły pojawią się na
ścianach bożych świątyni Zachodu w XIV wieku. Ich muzyka opowiada z uwielbieniem
o Stwórcy, ma przynosić pożytek duszy i prowadzić wiernych do zbawienia: są pośrednikami między niebem a ziemią. Prawdziwy zlot
niebiańskich muzykantów na ziemi odbył się
w latach 1367–1385 w Le Mans, w dolinie Loary. Tam, w katedrze pod wezwaniem Św. Ju-

Z historii harfy
liana, pod ciemnoczerwonym sklepieniem kaplicy Marii Panny 47 emanujących transcendentną ekstazą aniołów koncertuje od 600 lat
na 24 różnych instrumentach! Fresk, wykonany przez Jean de Bruges, malarza książąt
Valois, to wielkie ilustrowane vademecum po
instrumentach Średniowiecza – niektóre
z nich, jak „Clavicymbalum” – antenat klawesynu czy orientalny „Rebab” już od dawna
przestały istnieć. Między żebrami sklepienia
znajdujemy anioła harfistę. Jego zielone skrzydła są uniesione do góry jak skrzydła lądującego orła. Szybuje, owinięty przezroczystą
szatą muskając palcami złotą harfę. Jest uniesiony w każdym tego słowa znaczeniu: oderwany od ziemi i owładnięty boskim natchnieniem
muzyki. Złoty trójkątny instrument w jego rękach ma zakrzywioną szyjkę z bogato zdobioną
zwierzęcymi motywami ramą: jest podobny do
romańskiej harfy, której wersję znajdujemy
często w rękach biblijnego harfisty, króla Dawida, na kościelnych stallach, płaskorzeźbach,
na iluminowanych kodeksach i kolorowych ilustracjach średniowiecznych psałterzy.

Katedra w Le Mans, „Dawid gra na harfie Marii Dziewicy” iluminacja psałterza (1302–1305 r.), Biblioteka
w Verdun.

Na harfę podobnego kształtu natrafiać będziemy wiele razy w średniowiecznym krajobrazie ikonograficznym Europy zachodniej. W
Katalonii gra na niej bezimienny wirtuoz na
wspaniałym panelu dedykowanym Maryi Pannie od Aniołów, 'Virgen de los Ángeles' z katedry Św. Marii w Tortosie. W porównaniu z gromadą aniołów grających i szybujących nad
kaplicą Marii Panny w Le Mans, majestatyczny obraz w Tortosie emanuje atmosferą transcendentnego spokoju i harmonii, podobnej do
uniesienia, którego czasem doświadczamy na
koncertach wybitnych artystów. Zespół sześciu
uskrzydlonych muzyków grając otacza Marię
z dzieciątkiem: u jej stóp klęczy a raczej zatrzymał się w locie złotowłosy harfista, którego malarz odział w luźną zieloną tunikę a głowę otoczył mu bogatą w ornamenty aureolą.
Do piersi przyciska małą, trójkątną harfę i
palcami obu rąk muska jej struny. Jego twarz
promieniuje pogodnym skupieniem: jest pewne, że grając słucha innych, że współbrzmi z
anielskim zespołem.
Drewniane retabulum ołtarzowe 'Maria od
Aniołów' jest zachowane w Muzeum Narodowym Barcelony (Tempera złoto płatkowe
195.8 x 131 x 11 cm), wykonał w latach 13911392 kataloński malarza Pere Serra.
Trójkątny instrument anioła, jak współczesna mu anielska harfa z dalekiego Le Mans, to
nie iluzoryczny owoc fantazji artysty: skrzydlaty wysłaniec Boga gra na oryginalnej romańskiej harfie, która ma około 20 strun,
prostą kolumnę wspornikową i ramę, której
szyjkę podtrzymują w pysku dwie głowy zwierzęce. Na taką samą harfę trafimy w romańskim portalu kościoła San Salvador w Saragossie: tam nie anioł na niej gra, nie biblijny
król, a harfista akompaniujący lubieżnie wyginającej się tancerce. Mamy więc do czynienia z instrumentem, który już wtedy nie tylko
Stwórcy cześć oddawał. Dodajmy, że współczesny anielskiemu harfiście kompozytor i poeta
Guillaume de Machaut, reprezentant średniowiecznego stylu muzycznego Ars nova ciało
swojej damy ("son gent corps") porównuje z 25
strunami ("XXV cordes") harfy:
Je puis trop bien ma dame comparer/a la
harpë, et son gent corps parer/de XXV cordes

11

Z historii harfy
que la harpe a,/dont roys Dauid par maintes
fois harpa (z poematu "Le dit de la harpe")

Romański portal kościoła San Salvador w Saragossie

Z Tortosy jedziemy dalej na południe, do
Walencji: w Katedrze La Seu, największym ze
średniowiecznych zabytków miasta, czeka na
nas jeszcze jeden koncert aniołów, los Ángeles
Músicos. Zadzieramy głowę ku kopule wieńczącej ściany i filary głównej kaplicy: pod
gwieździstym błękitem niebios popis wirtuozerii nie tylko anielskich muzyków ale i dwóch
włoskich artystów pędzla, Paolo de San Leocadio i Francesco Pagano, których kardynał Rodrigo Borgia, przyszły papież Aleksander VI,
przywiózł ze sobą do Walencji w 1472 roku.
Dwunastu skrzydlatych muzyków gra na lutni, gitarze zwanej vihuelą, na cytrze, cymbałach, trąbkach, fletach, szałamaji, na przenośnych organach, grzechotkach. Na śniadej
dziewczęcej twarzy harfisty uniesienie i nabożna cześć, oczy wzniesione do nieba. Może się
modli, kiedy uderza w skupieniu opuszkami
palców po strunach harfy i wydobywa z nich
ciche akordy? Bujne kędziory i uroczysty strój
jakby powiewem mistycznego wiatru kłębią się
i plączą, skrzydła - nieodzowny atrybut anioła, wzniesione do lotu. Za linią skrzydła podąża górna rama złotej jak anielska aureola, bogato zdobionej harfy. Chociaż wymiarami i
konstrukcją nawiązuje ona do tzw. 'modelu
romańskiego' wydaje się daleka od wzorców
epoki znanych z ikonografii katalońsko-aragońskiej. Malarz oddał z taką starannością
szczegóły instrumentu, że pięć wieków później
konstruktorzy harf przenieśli go z obrazu do
naszej trójwymiarowej rzeczywistości.
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Los ángeles músicos de la catedral de Valencia, malowidło ścienne, fresk 1472 - 1481 harfista i rekonstrukcja
jego harfy

Skrupulatnie o tym opowiada Javier Reyes
de León -'Constructor de Arpas Hist?ricas'
("Arpas antiguas de Espa?a. Arpa de la Catedral de Valencia"). Streszczamy: pudło rezonansowe i kolumnę wykonano z drewna brzozy, płytę rezonansową ze świerku, części
metalowe z mosiądzu, struny z naturalnego jelita baraniego a powierzchnię pokryto złoceniem płatkowym. Na pudle rezonansowym
dwa flankujące gryfy, róże i liście akantu, wici
roślinne, ułożone na osi symetrii. Kolumna jest
podzielona na dwie części: tralkę i cztery postacie, które ją podtrzymują. W dole klasyczne ornamenty zdobnicze: liście akantu, wstęgi, postacie ludzkie; górna część harfy
zwieńczona głową lwa. Kopia anielskiej harfy
z niebieskiego sklepienia zstąpiła na ziemię.
Teraz możemy dotykać jej strun, niedostępne
fale akustyczne niebieskich sfer zastąpiło
brzmienie doczesnej muzyki. Dodajmy, że
wiernie odtworzono wszystkie instrumenty
aniołów Katedry. W 2006 roku, po pięciu wiekach niebiańskiej ciszy, zagrały razem na koncercie dla Papieża Benedykta XVI z okazji jego
wizyty w Walencji.

Z historii harfy
Położony 700 km na południe od Walencji,
znany nie tylko z hodowli koni andaluzyjski
klasztor Kartuzów, La Cartuja de Santa María
de la Defensión, zamówił u Francisca de Zurbarán, nadwornego malarza Filipa IV serię
obrazów przeznaczonych do dekoracji 'retablo', ołtarza głównego. Jest rok 1638. Mija 200
lat od pojawienia się anielskich muzyków w
kaplicy walenckiej katedry, kiedy Zurbarán
maluje jedno z zamówionych płócien, "Pokłon
pasterzy". W dole scena Bożego Narodzenia,
taka, jaką dobrze znamy z niezliczonych wersji dzieł sztuki, ilustracji i szopek: święta rodzina, światło wokół dzieciątka Jezus, pochyleni nad nim pasterze, ciemne ruiny w tle.
Ale opowiadanie malarza na tym się nie
kończy: w dole, z lewej, przebrany za pasterza
anioł śpiewa przy akompaniamencie lutni. Jest
zapatrzony na podparte masywną kolumną,
złotymi promieniami oświetlone niebo. Tam
grupa nagich aniołków śpiewa zerkając na
nuty a po prawej smukły anioł w powiewnej
koralowej szacie gra na wielkiej harfie o masywnym korpusie rezonansowym. Oparł ją o
ramię, uklęknął, dla przeciwwagi uniósł do
góry skrzydła. I przykuł naszą uwagę. Być
może autor obrazu przybił na swojej sztalu-

dze szkic takiej harfy? Z całą pewnością starał
się zwrócić na nią uwagę: instrument jest przesadnie wielki, a jego pozycja podkreśla przekątną, która łączy anioła na ziemi ze skrzydlatym harfistą, który z wysokości niebios
przygrywa Nowonarodzonemu na najnowszym
modelu hiszpańskiej sztuki lutniczej: arpa de
dos órdenes.
Harfy z krzyżowym naciągiem strun robiły
wtedy, w połowie XVI wieku zawrotną karierę
na półwyspie Iberyjskim, w muzyce kościelnej,
w muzyce świeckiej, na dworskich teatrach;
wiele się o nich mówi i pisze. O "Nowym wynalazku" - wynalazku dodania "splecionych"
(entretegidas) strun do harfy - wspomina w
'Misceláneas del courteous' (1590 r.) dworzanin i poeta Luís Zapata. Nazwa arpa de dos
órdenes po raz pierwszy pojawia się w dokumencie z 1602 r.: lutnik Juan de Rojas Carrión twierdzi, że pierwszym, który taką harfę
wynalazł był Juan de Carrión, jego dziadek.
Biblioteka Narodowa Madrytu przechowuje
traktat p.t. "Luz y Norte musical para caminar por las cifras de la guitarra espa?ola y arpa"
(1677 r) kompozytora harfisty i gitarzysty
okresu baroku Lucasa Ruiz de Ribayaz. Muzyk szczegółowo opisuje techniki strojenia instrumentów, pozycje palców w celu uzyskania
akordów, zawiera zbiór kompozycji do gry na
harfie i gitarze oraz ilustrację arpa de dos órdenes. Instrument ma dwa rzędy skrzyżowanych strun wychodzących z tej samej głowicy.
W jednym rzędzie nastrojone są nuty diatoniczne, (odpowiadają białym klawiszom fortepianu) w drugim nuty chromatyczne, (ich odpowiednikiem byłyby klawisze czarne). Harfy
z krzyżowym naciągiem strun konstruowano
na całym Półwyspie Iberyjskim aż do XVIII
wieku, były popularne pod hiszpańskim panowaniem we Włoszech, zwłaszcza w Neapolu.
Podobno znaczna liczba ocalała, zazdrośnie
strzeżona w prywatnych zbiorach, w muzeach
i w klasztorach. A harfy aniołów? Nad harfami aniołów czuwają sami skrzydlaci wirtuozi:
od wieków pozwalają nam je podziwiać. A kto
potrafi, to i słuchać jak anieli grają, cuda, cuda
ogłaszają...

Janina Zecchini
Zurbaran Francisco: 'Pokłon pasterzy', 'La Adoración de
los pastores' 1638. Muzeum w Grenoble
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Wbitni pedagodzy
Pionierzy harfowej pedagogiki
Obserwując z zachwytem jak pięknie rozwija się harfistyka w Polsce zdaję sobie sprawę, że ten wielki rozkwit nie byłby możliwy,
gdyby nie pokolenie znakomitych harfistów
pedagogów, którzy tworzyli zręby szkolnictwa
muzycznego w odradzającej się Polsce po 1918
r. W dwudziestoleciu międzywojennym działały 3 ośrodki, w których utworzono klasy harfy - były to Warszawa, Poznań i Kraków. Trzeba pamiętać, że uczyły w nich świetnie
wykształcone nauczycielki, które swoje umiejętności nabywały w Wiedniu, Berlinie i Moskwie. Najwcześniej klasa harfy powstała w
Poznaniu w 1930 r w Państwowym Konserwatorium Muzycznym, którą prowadziła przez
30 lat prof. Janina Rogozińska.
Druga wojna zahamowała na 5 lat rozwój
harfistyki w Polsce, a po wyzwoleniu okazało
się, że w powstających nowych instytucjach
muzycznych brakuje różnych instrumentalistów, w tym harfistów. Te braki zaczęto uzupełniać, zapraszając do współpracy czeskich
harfistów i przez wiele lat oni dominowali w
orkiestrach symfonicznych, operowych i operetkowych. Przedwojenni nauczyciele wrócili
do swoich profesji i reaktywowali klasy harfy
w swoich uczelniach. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i pasji udało się wykształcić nowe
pokolenie harfistów, które zastąpiło Czechów.
Oto cztery nazwiska profesorów, od
których wszystko się zaczęło:
Janina Rogozińska (1887 - 1971)
Bronisława Prokopowicz (1895 - 1974)
Helena Rostkowska (1904 - 2006)
Janina Rzeszewicz (1913 - 1983)
Każda z nich przeżyła dwie wojny światowe, rewolucje, powstania, wypędzenia, utratę
bliskich i mienia - zniosły to wszystko z odwagą, determinacją i wiarą, że ten wojenny
koszmar kiedyś się skończy. Wyzwolenie znaczyło powrót do muzyki i harfy.
Prof. Janina Rogozińska, warszawianka,
uczennica harfisty prof. Hugo Treuche, wiedeńczyka, harfisty opery w Warszawie, studiowała w Pradze i Wiedniu u wybitnego wirtuoza Alberto Zamary. Jako solistka występowała
w Pradze, Dreźnie, Wiedniu i Warszawie. Wybuch wojny w 1914 r zahamował jej karierę,
ale od 1919 do 1963 r. pracowała jako solistka
- harfistka w orkiestrze operowej i symfonicz-
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nej w Poznaniu. W 1930 r założyła klasę harfy
w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu,
którą prowadziła do przejścia na emeryturę.
Poznańska klasa harfy jest najstarsza w Polsce. Prof Janina Rogozińska występowała jako
solistka i kameralistka. Ma też bohaterską
przeszłość - podczas II wojny światowej, będąc na wygnaniu w Warszawie, ukrywała znanego dyrygenta żydowskiego pochodzenia.
Prof. Bronisława Prokopowicz - urodzona
w Gruzji w polskiej rodzinie - studiowała w
Moskwie w klasie harfy twórcy rosyjskiej szkoły harfowej Aleksandra Slepuszkina. Przyjaźniła się z Xenią Erdeli, z którą wystąpiła na
dworze cara Mikołaja II. Studia ukończyła w
1916 r , ale trwająca wojna spowolniła jej karierę i ostatecznie zmusiła ją do opuszczenia
Rosji i przeniesienie się do Wilna, gdzie podjęła pracę w orkiestrze symfonicznej. W okresie
międzywojennym pracowała w orkiestrach
symfonicznych Wilna, Łodzi, Lwowa i Warszawy. Współpracowała z Polskim Radiem i Kwartetem Warszawskim, występowała także jako
solistka i kameralistka. Od 1928 do 1939 r była
członkiem orkiestry Filharmonii Warszawskiej. II wojna światowa to czas tragiczny - w
powstaniu warszawskim zginął jej mąż. Po
wojnie pracuje w Operze Narodowej, a także
tworzy klasę harfy w Państwowej Średniej
Szkole Muzycznej im.Elsnera. W latach 19561960 wykłada w PWSM w Warszawie.
Prof. Helena Rostkowska, warszawianka,
studia ukończyła w 1927 r w klasie harfy Hugo
Teuche, pracowała w Teatrze Wielkim. Podczas wojny mieszkała w Krakowie grając w
orkiestrze symfonicznej Generalnej Guberni.
Po wojnie grała w Filharmonii Krakowskiej.
Na początku lat sześćdziesiątych utworzyła
klasę harfy w Liceum Muzycznym, a jej działalność pedagogiczna cieszyła się wielkim
uznaniem.
Prof. Janina Rzeszewicz, warszawianka,
ukończyła Konserwatorium Warszawskie w
1937 r. Występowała jako solistka, kameralistka i muzyk orkiestrowy. Zajmowała się także
pedagogiką. Po okupacji przez 2 lata pracowała w WOSPR, a potem poświęciła się całkowicie pedagogice ucząc w Katowicach, Krakowie,
Łodzi i Warszawie. Była zapraszana do jury

Wybitni pedagodzy
Międzynarodowych Konkursów Harfowych w
Jerozolimie i Genewie, co świadczy o wielkim
autorytecie jakim prof. Janina Rzeszewicz cieszyła się w świecie harfowym.
Dokładniejsze życiorysy założycielek klas
harfy w Polsce znajdziemy w Biuletynach nr
2,3,7.
Pisząc o naszych mistrzyniach jestem pełna podziwu dla tych dzielnych nauczycielek,
które obok intensywnej działalności artystycznej potrafiły stworzyć własne wizje pedagogiki harfowej, a nade wszystko zachęcić swoje
uczennice do pokochania muzyki i harfy. Borykały się z brakiem dobrych instrumentów, a
także strun i nut. System szkolny przewidywał rozpoczęcie nauki gry na harfie dopiero w
szkole średniej, czyli ok. 14-15 roku życia.
Edukacja trwała 5 lat w szkole średniej i 4-5
lat w szkole wyższej. Na przełomie lat 60 zaczęto sprowadzać harfy rosyjskie, a także nuty,
które Rosjanie nielegalnie przedrukowywali z
wydawnictw zachodnich, dzięki czemu mieliśmy kontakt z nowościami literatury współczesnej. W wielu miastach powstawały instytucje muzyczne, rozwijało się także

szkolnictwo artystyczne. Polska w czasach
PRL nie miała osiągnięć ekonomicznych, ale
mogła się pochwalić świetnymi orkiestrami,
śpiewakami i instrumentalistami, którzy z
powodzeniem występowali w prestiżowych
salach koncertowych i operowych na świecie.
Pamiętajmy o tych założycielkach, dzięki
którym harfistyka w Polsce ma się dobrze, istnieją konkursy i festiwale harfowe, a także
rozliczne kursy i warsztaty, prowadzone przez
wybitnych harfistów. Coraz więcej kompozytorów interesuje się harfą jako instrumentem
solowym. Na harfie można zacząć grać już w
szkole podstawowej, bo istnieją harfy bezpedałowe tzw. celtyckie, na których małe dzieci
doskonale sobie radzą. Zbiega się to z modą
na muzykę irlandzką, która jest melodyjna,
radosna i bardzo taneczna.
Myślę, że nasze mistrzynie, które zapoczątkowały nowoczesne kształcenie harfistów, byłyby zachwycone tym, jak się to pięknie rozwinęło.

Katarzyna Staniewicz

Zaduszki harfowe
W sobotni wieczór, 7 listopada 2020 r. Polskie Towarzystwo Harfowe po raz pierwszy
zorganizowało Zaduszki Harfowe - spotkanie,
podczas którego mogliśmy wysłuchać historii
o harfistkach i harfistach, których już nie ma
wśród nas. Wieczór wspomnień ze względu na
okoliczności, odbył się on-line i zgromadził
harfistki, harfistów oraz sympatyków harfy z
całej Polski. Dzięki tej formie mogła być również z nami prezes PTH przebywająca obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Zaduszki harfowe poprowadziły Ilina Sawicka oraz Agnieszka Grela-Fedkowicz. Dziękujemy pani Ewie Jaślar-Walickiej za podzielenie się wspomnieniami o swojej pierwszej
nauczycielce gry na harfie pani Ewie Węgrzyniak, bardzo oddanej swoim uczniom (uczyła
m.in. w Szkole Muzycznej w Bytomiu) oraz za
przybliżenie sylwetki pani Janiny Rzeszewicz,
profesor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, której nuty, jak się okazało, krążą
wśród harfistek w całej Polsce. Dziękujemy
pani Katarzynie Staniewicz-Wasiółce za wiele

anegdot o panu Tadeuszu Spławińskim (działającemu w Bydgoszczy) oraz za wspomnienia
związane z "filarami polskiej harfistyki" - panią
Janiną Rogozińską i panią Janiną Rzeszewicz,
a także za przybliżenie powojennej sytuacji
polskiego środowiska harfowego.
Agnieszka Grela-Fedkowicz wspomniała
Helenę Rostkowską-Skoczny, która związana
była z Krakowem, gdzie zmarła w 2006 roku
przeżywszy 102 lata, a w jednym z ostatnich
wywiadów podała receptę na długowieczność.
Dziękujemy pani Aldonie Poczwardowskiej za
podzielenie się wspomnieniami o swoim nauczycielu gry na harfie, panu Tadeuszu Spławińskim, który jak tato po powrocie z zagranicznych wyjazdów orkiestry przywoził swoim
uczennicom prezenty w postaci przyborów
szkolnych - deficytowego towaru w tamtych
latach, czy który podarował uczennicom bilety w pierwszym rzędzie w Filharmonii Bydgoskiej na koncert pani Urszuli Mazurek, która
wystąpiła w olśniewającej, zielonej sukni w
cekiny.
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Wydarzenia
Dziękujemy pani Agnieszce KaczmarekBialic i pani Magdalenie Czopce za wspomnienie pani Janiny Waloszczyk, wybitnego pedagoga z Wrocławia i niezwykle ciepłej osoby,
która w każdej sytuacji dodawała otuchy swoim uczniom. Pani Agnieszka Kaczmarek-Bialic wspominała również wirtuoza harfy i fantastycznego pedagoga, u którego miała
możliwość studiować w Niemczech: Ursulę
Holliger. Historia z "kradzieżą" harfy z uczelni we Freiburgu wywołała uśmiech na twarzach zgromadzonych osób. Pani Ania Piechura-Gabryś wspomniała Victorię Jankowską,
młodą harfistkę, która odeszła przedwcześnie
8 lat temu. Victoria była zdolną i pracowitą
studentką o szerokich zainteresowaniach. O
Victorii ciepło wypowiadały się jej koleżanki
Ilina Sawicka, Agata Galik oraz Zuzanna Fe-

derowicz. Wspominały wspólnie spędzony czas,
literackie uzdolnienia oraz pasje i radość z jaką
Viktoria przeżywała każdy dzień. Ilina Sawicka wspomniała również młodą harfistkę pochodzącą z Łodzi Ewelinę Brzozowską, która wyjechała na studia do Szkocji, gdzie działa jako
harfistka i z powodu choroby zmarła w roku
ubiegłym. Był to niezwykły wieczór pełen ciepłych wspomnień i wzruszeń.
Podczas spotkania wystąpili uczniowie klasy harfy Agnieszki Greli-Fedkowicz ze Szkoły
Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w
Krakowie: Kaja Kieferling oraz Michał Majkowski, a także uczniowie klasy harfy Iliny
Sawickiej z Prywatnej Szkoły Muzycznej "Padarevinum" z Sulejówka: Maria Łepkowska,
Weronika Moroz i Łucja Kalinowska.
Agnieszka Grela-Fedkowicz

PamiêtamyViktoriê

Powstała w 2015 roku Fundacja im. Victorii Jankowskiej ma na celu zachowanie pamięci
o harfistce, poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw twórczych artystów młodego pokolenia.
Począwszy od 2016 roku Fundacja organizuje coroczne cykliczne koncerty w Kościele
św. Anny w Warszawie, koncerty w warszawskim Pałacu Staszica czy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, podczas których młodzi
harfiści mają okazję zaprezentować przygotowany przez siebie repertuar solowy i kameralny. Organizacja wspiera również działalność
chórów Ad Hoc, Amici Canentes i Varietas, pod
kierownictwem Iliny i Jerzego Sawickich, obejmując patronatem koncerty muzyki wokalnej.
Fundacja z powodzeniem organizuje także
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inne wydarzenia artystyczne, takie jak wernisaże sztuki, wystawy malarskie czy pokazy filmowe.
Ogromnym sukcesem było zorganizowanie
w latach 2017 (Łódź) i 2018 (Warszawa) Mistrzowskiego Kursu Harfowego z prof. Adelheid Blovsky-Miller, wybitną harfistką Wiener
Staatsoper i profesor wiedeńskiego Universität
für Musik und darstellende Kunst. Z ogromną
przyjemnością pragniemy ogłosić, że kolejna
edycja Kursu odbędzie się w 2021 roku - szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej oraz facebooku Fundacji.
Jeszcze w tym sezonie artystycznym Fundacja im. Victorii Jankowskiej planuje zorganizować dwa koncerty w formie online. 8 marca 2021 roku odbędzie się koncert z okazji Dnia
Kobiet, poświęcony również Victorii - patronce Fundacji, podczas którego wystąpią uczniowie szkół muzycznych, studenci i absolwenci
warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina. Fundacja w swoich planach ma także realizację koncertu poświęconego Janowi Pawłowi II, podczas którego będzie miała miejsce również recytacja jego
wierszy.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
http://www.victorii-jankowskiej.pl
Aleksandra Traczyńska

Wydarzenia
Panele dyskusyjne nauczycieli
Polskiego Towarzystwa Harfowego
Ubiegły rok zaskoczył wszystkich koniecznością przejścia na nauczanie zdalne. Nikt nie
był na to gotowy, niewielu harfistów korzystało z tej formy prowadzenia zajęć przed pandemią. Nowy system pracy budził wiele emocji,
a pytania mnożyły się z dnia na dzień. Wiele z
nas kontaktowało się ze sobą pytając o stosowane rozwiązania i ich rezultaty, stąd narodził się pomysł, aby zorganizować Panele dyskusyjne dla nauczycieli, podczas których każdy
będzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami. Prezes Polskiego Towarzystwa Harfowego p. Ewa Jaślar - Walicka ochoczo zgodziła
się na realizację inicjatywy Iliny Sawickiej,
która wraz z Agnieszką Grelą - Fedkowicz
przygotowała i poprowadziła pierwsze spotkanie 29 sierpnia 2020 r.
Temat panelu dyskusyjnego dotyczył zdalnego nauczania gry na harfie. W spotkaniu
online udział wzięli nauczyciele oraz wykładowcy z całej Polski, a także rodzice i uczniowie. Pedagodzy podzielili się swoimi doświadczeniami z korzystania z różnych
komunikatorów oraz platform edukacyjnych,
jak również podkreślali dużą wartość nagrywania przez uczniów swoich postępów. Zastanawiano się, jak wykorzystać w przyszłości
narzędzia, którymi posługiwaliśmy się w czasie pandemii. Poruszona została również kwestia motywowania oraz wspierania uczniów.

Rozmawiano zarówno o pozytywnych aspektach nauczania zdalnego, jak i negatywnych.
Ciekawym głosem w dyskusji był głos uczniów,
którzy jako główną zaletę nauczania online
wskazywali brak konieczności dojazdu do
szkół, dzięki czemu mogli się wysypiać oraz
mieli więcej czasu na ćwiczenie.
Drugi panel dyskusyjny dotyczący Konkursów harfowych online odbył się 11 października 2020 r. i również poprowadziły go Ilina Sawicka oraz Agnieszka Grela-Fedkowicz. W
spotkaniu udział wzięli nauczyciele Szkół
Muzycznych I i II stopnia oraz wykładowcy
akademiccy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia,
Poznania, Białegostoku, Gdańska, Bielska-Białej. Poruszane tematy dotyczyły zarówno przygotowania uczniów do konkursów pod względem opanowania repertuaru, jak i
przygotowania nagrania samodzielnego i z
pomocą nauczyciela. Omówione zostały różne
możliwości dokonywania nagrań oraz regulaminy zbliżających się konkursów online.
Bardzo cieszymy się, że spotkania on-line
wzbudziły tak duże zainteresowanie i że biorą
w nich udział nauczyciele z całej Polski. Mamy
nadzieję, że nasza inicjatywa będzie się rozwijać. Życzymy wszystkim owocnego nauczania
i pomimo sytuacji - radości z pracy jaką wykonujemy.
Agnieszka Grela-Fedkowicz

17

O czym warto wiedzieæ
Jubileuszowe œwiêto 50 numeru Biuletynu PTH
Krótka reminiscencja
…. Przypominam sobie jedno z pierwszych
zebrań członków zarządu nowopowstałego
Polskiego Towarzystwa Harfowego w Cieszynie (kwiecień 2003r.), na którym zrodził się
pomysł stworzenia biuletynu Towarzystwa.
Biuletyn miał być uzupełnieniem prac PTH i
prezentacją dokonań młodych harfistów, już
wówczas wybijających się umiejętnościami i
talentem. Wspomniane zebranie było bogate
w propozycje, pomysły i piękne emocje. Wyobrażnia i fantazja brały górę; były propozycje różnego rodzaju treści artykułów, tematów,
tytułów tekstów i np. wprowadzenia stałych
rubryk, jak między innymi kącika "Interesujące płyty", który miałam zaszczyt prowadzić,
jako nie harfistka, przez kilka lat. Ale jak zawsze najistotniejszą sprawą w realizacji nawet
najwspanialszych pragnień są… pieniądze.
Początek nie był łatwy. Ale, dzięki szerokim
kontaktom naszej prezes Towarzystwa Ewie
Jaślar zarówno w Polsce jak i zagranicą, a także innym ludziom dobrej woli, w krótkim czasie mogliśmy ruszyć do przodu z naszym ambitnym pomysłem. I tak doczekaliśmy się
radosnego dnia 19.06. 2004r. wydania p i e r w
s z e g o numeru Biuletynu Polskiego Towarzystwa Harfowego. Moment ten wyzwolił w

wielu z nas twórcze radości. Na przykładzie
powierzonej mi misji - "Interesujące płyty"miałam możliwość wybierania i prezentacji
najciekawszych nagrań utworów na harfę w
najlepszych wykonaniach. Cieszyłam się możliwością doboru repertuaru kompozytorów
najbardziej interesujących z przestrzeni całej
historii muzyki i oceniania ich wykonawstwa,
przecież tak bardzo zróżnicowanego. Było to
ogromnie pouczające i dla mnie a przede
wszystkim dla młodych artystów.
Przez 16 lat biuletyn realizuje nasze cele i
jest odzwierciedleniem wszystkich harfowych
polskich i w skromniejszym wymiarze międzynarodowych wydarzeń artystycznych, które
są kontynuowane przez kolejne pokolenie harfistów. Na przestrzeni tych lat biuletyn systematycznie rozwija się; pojawiły się różne artykuły o bogatym profilu tematycznym.
Dotarliśmy do świątecznego jubileuszowego 50 numeru biuletynu. Jest to imponujące.
Życzę więc autorom dalszych pięknych treści i wielu sukcesów wszystkim harfistom, którzy dzięki biuletynowi mogą dzielić się każdym
własnym przeżyciem muzycznym i wydarzeniem artystycznym.
Elżbieta Szczerba

Pierwsza polska p³yta z muzyk¹ na gitarê i harfê
"Alla polacca" - to tytuł pierwszego polskiego albumu zawierającego polską muzykę na
duet instrumentalny gitara-harfa, który ukaże się na przełomie 2020 i 2021 roku nakładem wydawnictwa QBK. Utwory na płycie
zostaną zarejestrowane przez unikatowy duet
gitarowo-harfowy ACh Duo, tworzony przez
gitarzystę Aleksandra Pankowskiego vel Jankowskiego, absolwenta Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz
harfistkę Noemi Hańczyk, studentkę studiów
magisterskich w Akademii Muzycznej im. K.
Lipińskiego we Wrocławiu.
Nazwa krążka zainspirowana jest tytułem
jednej z części dzieła "Suite in modo polonico"
Aleksandra Tansmana, które znalazło się na
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albumie, w szczególnym, autorskim opracowaniu na gitarę i harfę wykonanym przez samego kompozytora. Nagranie "Suity" będzie
pierwszym w skali światowej pełnym nagraniem tego dzieła, gdyż po powstaniu nie zostało nigdy w całości zarejestrowane.
Na płycie znajdą się również autorskie
transkrypcje utworów Fryderyka Chopina w
opracowaniu Anny Wołowczyk - Preludium
Des-dur "Deszczowe" op. 28 nr 15 oraz samych
wykonawców - Walc cis-moll op. 64 nr 2. Całości wydawnictwa dopełnią kompozycje wykonane solowo przez artystów - "Góry mgłą
złączone" Grzegorza Jurczyka na gitarę oraz
"Deux images" (1943) na harfę skomponowane przez Romana Ryterbanda.
Istniejący od 2012 roku zespół ACh Duo
rozpoczął współpracę w Szczecinie, podczas
nauki w Zespole Szkół Muzycznych II st. im.
F. Nowowiejskiego. Od początku swojej działalności został doceniony na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Od 2018 roku członkowie zespołu
zintensyfikowali współpracę, co zaowocowało
ich obecnymi osiągnięciami, takimi jak Międzynarodowy Konkurs Suoni d'Arpa w Saluzzo - I miejsce (Włochy, 2018), Międzynarodowy Konkurs Harfowy im. Marcela Tourniera

w Cosenzy - II miejsce (Włochy, 2018) czy II
Międzynarodowy Konkurs Gitarowy "Ida Presti" w Samoborze - III miejsce i nagroda publiczności (Chorwacja, 2020). W swoim repertuarze zespół posiada zarówno kompozycje
oryginalnie napisane na duet gitarowo-harfowy przez takich kompozytorów jak Aleksander Tansman czy Máximo Diego Pujol, jak i
własne opracowania muzyki m.in. Claude'a
Debussy'ego. Nietypowe zestawienie instrumentów i oryginalny repertuar stanowią o
unikatowości duetu, który jest jedynym tego
typu zespołem w Polsce.
Wydanie płyty realizowane jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gitarystyki Polskiej ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury w ramach programu "Muzyczny ślad"
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Partnerzy: Ośrodek Dokumentacji Historycznej Gitarystyki Polskiej, Ruch Muzyczny,
P.A.N. instrumenty lutnicze
Patroni medialni: Radio Wrocław Kultura,
Presto, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Sześć Strun Świata
www.AChDuo.com
https://facebook.com/AChDuo
Anna Wołowczyk

Brzmienie nocy, dŸwiêki gwiazd Impressions
Agnieszki Greli-Fedkowicz
Agnieszka Grela-Fedkowicz jest harfistką
o bardzo szerokich horyzontach gatunkowych
i stylistycznych, świetnie spełniającą się zarówno w repertuarze klasycznym, jazzowym, ale
też w muzyce wykorzystującej nowe media.
Ostatnim jej projektem, powstałym w ramach
programu Kultura w sieci, jest autorski cykl
utworów na harfę elektroakustyczną i elektronikę zatytułowany Impressions. Projekt został
zrealizowany niejako rodzinnie, bowiem w proces nagrań angażował się także Wojciech Fedkowicz, materiał miksował Jacek Fedkowicz,
okładka płyty przedstawia zaś obraz Magdaleny Kuleszy-Fedkowicz North Sea. Ilustracja
ta świetnie zresztą oddaje nastrój i koloryt
muzyki, mówiąc więcej niż tytuł albumu. Muzyka ta celuje bowiem nie tyle w ulotne wra-
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żenia, które ? jak w przypadku impresjonizmu
muzycznego ? można by kojarzyć z jasnymi,
pastelowymi barwami i ciepłym brzmieniem,
lecz z tajemniczym chłodem długiej, gwieździstej polarnej nocy. Narracja utworów nastawiona jest tu raczej na kontemplację i trwanie, a
nie "dzianie się", przez co słuchacz ma czas
nacieszyć się brzmieniowymi niuansami produkcji. To one stanowią tu esencję muzyki. Bo
brzmienie bywają tu dalece i rozmaicie przetwarzane, aż do przesterowań czy sprzężeń.
Najczęściej wykorzystywane jest silne wzmocnienie dźwięku, dzięki któremu jesteśmy niejako bliżej strun, czasem zdaje się, że można
je niemal "dotknąć" uchem. Głęboki, długi pogłos daje z kolei odczucie przestrzeni ? otwartej, przepastnej niczym nieprzenikniony kosmos. Bywa i tak, że harfa realizuje dźwięki
zgoła perkusyjne (Impression III); w jednym z

utworów pojawia się także dodatkowa warstwa
rytmiczna (wolny, soczysty groove w Impression II). Ale nawet kiedy da się wyodrębnić
wiele płaszczyzn i jakości brzmieniowych, całość pozostaje precyzyjnie wyważona, a dzięki
temu przestępna w odbiorze. Oszczędność
środków i materiału muzycznego bliska jest
niekiedy estetyce minimalizmu, na przykład
gdy motywy powtarzane są wielokrotnie, jakby w transowej pętli (Impression IV). Muzyka
ta jest jednocześnie na tyle barwna, że nie pozwala słuchaczowi tracić czujność na długo,
jedynie daje mu czas i przestrzeń, żeby się w
nią zasłuchał i zauroczył.
Andrzej Mądro - wykładowca Akademii
Muzycznej w Krakowie, autor książki "Muzyka, a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku".

Pia Salvia - Blissful Sigh
Nowa płyta nagrana w 2020 roku w USA,
na której znajdziemy 12 utworów to przełom
w twórczości Artystki. Całość muzyki to własne kompozycje, które Pia Salvia zaaranżowała
na harfę, instrumenty perkusyjne, gitarę, gitarę basową, clarnet i trąbkę, a także śpiew.
Jazz, bossa nova czy ballady, które znajdują
się na płycie są przekrojem twórczości Artystki. Każdy słuchacz nie tylko znajdzie kompozycje dla siebie ale również pozna harfę od
zupełnie innej strony.
Producentem płyty jest Noam Israeli i Yoni
Marianer. Wydawcą: Pia Salvia Records USA.
Płyta jest do nabycia w Polsce w Resonance
Harps Poland również w sprzedaży wysyłkowej.
Artur Barbarowski

Master Class w Krakowie
Pia Salvia - ta harfiska jest znana co raz
większej grupie odbiorców. Mieszkająca w USA
Belgijka po raz kolejny przyjechała do Krakowa żeby poprowadzić Master Class. Ze względu na obostrzenia sanitarne tym razem nie
odbyły się zajęcia grupowe ale indywidualne.
Do Krakowa przyjechało 5 harfistek: Klara
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Poznachowska (Warszawa), Justyna Hebda
(Wrocław), Laura Jurcova (Białystok), Dominika Głowacka (Warszawa) i Krystyna Siek
(Kraków). Każda z nich prezentuje inny poziom i stopień zaawansowania ale to nie stanowiło przeszkody - Pia Salvia indywidualnie
dopasowywała program zajęć do każdej uczest-
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niczki i dlatego każda z przybyłych harfistek
mogła w pełni skorzystać z programu.
Zajęcia były prowadzone na harfach Resonance udostępnionych przez Resonance Harps
Poland w tym również na harfie elektrycznej Hummingbird 34 Electro.
Uczestniczki kursu zapoznawały się między
innymi z możliwościami wykorzystania harfy
w muzyce rozrywkowej, z podstawami jazzu
oraz poznały możliwości urządzenia loop station dedykowanego do instrumentów strunowych szarpanych.
Wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty uczestnictwa w zajęciach.
Honorata Barbarowska

Rozmowa z Eleanor Turnier
Klara Wośkowiak: Kto najbardziej Cię zainspirował w Twojej karierze muzycznej?
Eleanor Turner: Moją największą inspiracją
jest zdecydowanie Björk. Uwielbiam ją odkąd
byłam dzieckiem. Podczas mojej kariery muzycznej miałam również wiele inspiracji związanych z harfą, ale jednak największą pozostaje Björk. Co ciekawe, artystka
współpracowała z fantastycznymi harfistami
np.: Corky Hale. Björk najprawdopodobniej
sama inspirowała się harfistką Dorothy Ashby, która znana jest przez nagrania z takimi
artystami jak Stevie Wonder. Wydaje mi się,
że to wpływ Ashby na Björk mógł doprowadzić do użycia przez nią niektórych niekonwencjonalnych artystów w swoich utworach, np.:
harfistów jazzowych i grających na harfach
elektrycznych. U mnie zdecydowanie wszystko wychodzi od Björk i jej relacji z różnymi
harfistami, to z pewnością mój nr. 1!
K.W.: Wykonujesz całe mnóstwo różnych
typów muzyki, jakie były Twoje pierwsze kroki poza muzykę klasyczną?
E.T.: Moje pierwsze kroki poza muzykę klasyczną zdecydowanie zapoczątkowała Deborah
Henson-Conant, która zawsze była dla mnie
ogromną inspiracją. Jako muzyk i jako osoba,
Deborah potrafi zbudować w innych bardzo
silną wiarę we własne możliwości, ogromnie
motywuje i zachęca do próbowania nowych
rzeczy. Nasz pierwszy wspólny projekt w 2010
roku był dla mnie przełomowym momentem

w moim życiu. Przepełniła mnie przekonaniem, że bez względu na wszystko dam sobie
radę i to pod jej wpływem pojechałam do Salvi'ego, aby zamienić swoją harfę (wygraną w
2007 roku na Europejskim Konkursie Harfowym) na harfę elektroakustyczną. Reasumując, bardzo wiele zawdzięczam Deborze przede wszystkim to, że mnie nakierowała na
tę drogę i uwierzyła we mnie.
K.W.: Jaką masz radę dla harfistów, którzy
chcą poszerzyć swój repertuar i wyjść poza
muzykę klasyczną?
E.T.: Moja rada dla harfistów, którzy chcą
wyjść poza muzykę klasyczną, jest bardzo prosta- idźcie w stronę muzyki, którą kochacie
słuchać. Nie próbujcie grać czegoś, czego sami
nie chcielibyście słuchać, tylko dajcie się prowadzić swojej pasji do muzyki. Czasami jedynie oznacza to, że będziecie mieli długą drogę
do pokonania. Osobiście odkąd Lauryn Hill
wydała swój debiutancki album "The Miseducation of Lauryn Hill" miałam obsesję na punkcie rapu i hip-hopu. Nigdy nie myślałam, że
będę w stanie grać na harfie tego typu muzykę, jednak jakoś się złożyło, że przybliżyłam
się do artystów i producentów wykonujących
taką muzykę. Teraz prawie 20 lat po wydaniu
"The Miseducation of Lauryn Hill" gram na
harfie na płytach hip-hopowych i rapowych. I
gram muzykę, którą sama mam ochotę słuchać! Z biegiem czasu zauważyłam, że naturalnie skierowałam się w stronę ludzi, którzy
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są związani z poszczególnymi stylami muzyki, które mnie interesują. Więc wracając do
mojej rady: idź za muzyką, którą kochasz, ale
zawsze inwestuj w muzykę klasyczną. Muzyka klasyczna stanowi podstawę całej naszej
techniki, teorii i rozumienia muzyki i ona zawsze będzie moją pierwsza i główną miłością.
K.W.: Który z Twoich projektów był według
Ciebie najciekawszy i jaki byłby Twój wymarzony występ?
E.T.: W 2015 roku stworzyłam show o nazwie "Wild Bird", który miał swoje korzenie w
muzyce klasycznej. Podczas koncertu wykonałam między innymi utwór Ravel'a "Introdukcja i Allegro". Zleciłam również nowe kompozycje oraz zagrałam całe mnóstwo utworów D.
Henson-Conant. Koncert ten był dla mnie
szansą na przedstawienie moich autorskich
kompozycji z wykorzystaniem "loop station".
Mój show miał na celu głównie wolność ekspresji, a jego powstanie zbiegło się w czasie z
okresem w moim życiu, kiedy właśnie owa
swoboda była mi bardzo potrzebna.
Co do przyszłych planów, na swoje 40 urodziny (czyli za 2 lata) planuję wykonać "Wild
Bird" po raz drugi, ale tym razem o tematyce
cyrku. Chciałabym mieć do dyspozycji arenę
cyrkową, na której umieściłabym w różnych
miejscach muzyków, z którymi pracuję, którzy grają różne style: hip-hop, folk, rock, rap
itd. Słuchacze będą mogli chodzić po cyrku i
doświadczać najróżniejszej muzyki w jednym
miejscu. To jest szalony pomysł, który chodzi
mi po głowie. Uwielbiam planować koncerty,

w których mogę pokazać moją muzykę, otoczona ludźmi, których kocham. Więc nie mogę
się doczekać mojego cyrkowego show, który
odbędzie się w 2022 roku! Będę szefową cyrku
(ringmaster) i nawet ubiorę się w specjalny
kostium na tę wyjątkową okazję.
K.W.: Jak pozostajesz zmotywowana do pracy podczas pandemii?
E.T.: Jestem jedną z tych denerwujących
osób, które są cały czas zmotywowane : Kocham ludzi chyba jeszcze bardziej niż kocham
muzykę i możliwość dzielenia się muzyką z
ludźmi, to dla mnie największa nagroda. Jedyna rzecz, która mnie frustruje, to niewystarczająca ilość godzin w dniu. Jestem zazwyczaj
tak nakręcona, że chyba mogłabym nie spać
cały tydzień, żeby spróbować osiągnąć wszystko co chcę. Zdecydowanie brak motywacji nigdy nie należał do moich problemów głównie
przez to, że mam tak dużo do przekazania i
podzielenia się z innymi. To właśnie inni ludzie mnie motywują. I oczywiście, zdarza mi
się być zmęczoną i przygaszoną jak wszystkim
innym, więc staram się o siebie zadbać. Przykładowo dziś rano poszłam na długi spacer aby
móc się przygotować na nadchodzący dzień, na
który składają się nagrania dla Adriano Sangineto, nagrania ścieżek na płytę świąteczną
oraz ćwiczenie na mój jutrzejszy koncert. Mam
ogromne szczęście, że otaczają mnie ludzie,
dzięki którym cały czas mam ochotę tworzyć i
pracować.

Międzynarodowy Festiwal "Razem w XXI
wieku 2020", Bułgaria
Julia Głowała - Laureat I stopnia, naucz.
Agata Bronisławska
International Music Competition, Grand
Prize Virtuoso, Bonn, Niemcy 2020
Ligia Nowak - I nagroda I medal oraz debiut w Domu L. van Beethovena w 250 Rocznicę Urodzin Kompozytora, naucz. Malwina
Lipiec
11th International Music Competition, Belgrade, Serbia 2020
Ligia Nowak - II nagroda, naucz. M. Lipiec
V Hong Kong International Harp Competition

Marcelina Dąbek - III miejsce, naucz. Aneta Salwińska
Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci 2020/2021
Dominika Głowacka, naucz. Anna Piechura-Gabryś
Kalina Nowaczek, naucz. Natalia Dymarska
Natalia Skonieczna, naucz. Maria Lewandowska
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za osiągnięcia artystyczne
Kalina Nowaczek, naucz. Natalia Dymarska
Stypendium New Millenium International
Music Festival
Natalia Skonieczna, naucz. Natalia Dymarska

Osi¹gniêcia
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O czym warto wiedzieæ
Wyróżnieni przez PTH
Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców
konkursu
Polskiego Towarzystwa Harfowego na najbardziej aktywnego młodego harfistę/harfistkę w Internecie od 15 marca do 31 sierpnia
2020 roku. Chcieliśmy nagrodzić tych młodych
muzyków, którzy nie czekając na zaproszenie
do konkursu sami (wraz z nauczycielami i rodzicami) angażowali się w różne występy w
nowej, wirtualnej rzeczywistości.
Wyróżnienie I stopnia otrzymują:
Zarina Zaradna, uczennica Róży Ciechańskiej i Anny Sikorzak-Olek;
Kalina Nowaczek, uczennica Natalii Dymarskiej
Wyróżnienie II stopnia otrzymują:
Michał Majkowski, uczeń Agnieszki Greli-Fedkowicz;
Łucja Kalinowska, uczennica Iliny Sawickiej
Wyróżnieniom towarzyszą nagrody pieniężne.
Serdecznie gratulujemy laureatom i ich pedagogom.
Zarząd PTH

Stypendium dla Dominiki Głowackiej
Dominika Głowacka, uczennica mgr Anny
Piechury Gabryś rozpoczęła naukę gry na harfie 6 lat temu w warszawskiej szkole muzycznej nr. 41 im. Karola Kurpińskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczyciela i własnej pracy
ukończyła szkołę z wyróżnieniem i oceną celującą. Pod kierunkiem p. Anny Piechury Gabryś uczennica wielokrotnie brała udział w
konkursach krajowych i międzynarodowych,
które kończyła na wysokich miejscach.
W uznaniu osiągnięć Dominiki Krajowy
Fundusz na Rzecz Dzieci przyjął uczennicę do
grona stypendystów w roku szkolnym 2020/
21, dzięki czemu jej dalszy rozwój i szkolenie
warsztatu będzie znacznie ułatwione.
Artur Barbarowski

Kalendarium Harfowe
10.12.2020 g. 18.00 online
Koncert online studentek klasy harfy Akademii Muzycznej w Gdańsku
wyk. Laura Jurčová , Nelly Couderque,
Urszula Hazuka
Transmisja na portalu Gramuz.pl
7, 14, 21, 28.01.2021 g.19:30 online
Koncerty organizowane przez CAMAC
HARPS
Wyk. A. Bidi, S. Blassel, H. Breschand,
M.Cara, A. Keblyte, M. Laurent, D. Lootvoet,
C. Luzzati
17.01.2021 online
II Ogólnopolski Konkurs Harfowy On-Line
Zima 2020
Do 11.12.2020 r. nadsyłanie zgłoszeń, a do
20.12.2020 r. przesyłanie nagrań.
Wyłonienie zwycięzców przez Jury: 17
stycznia 2021
Organizator: Stowarzyszenie Harfa Dzieciom
21.03.2021 Paryż (Francja)
Konkurs Collegium 21 dedykowany muzyce współczesnej na harfie
Kategorie: na harfę celtycką i pedałową
Utwory obowiązkowe (dostępne linki)
01.04.2021 online
III. Międzynarodowy Konkurs Harfowy
"Glowing harp online" (Ukraina)
Kategorie: Debiut I, II, III, IV od najmłodszych harfistów do 25 roku życia
Utwory obowiązkowe (dostępne po wysłaniu maila)
Zgłoszenia wraz z nagraniami do 1.04.2021
r.
9-11.04.2021 Cieszyn
IX. Międzynarodowy Konkurs Duetów z
Harfą w Cieszynie
Kategorie: I - VI od najmłodszych harfistów
do 25 roku życia
Zgłoszenia do 10.03.2021 r.
Organizator: MKiDN, CEA oraz PTH
12-13.05.2021 online
III Zachodniopomorski konkurs harfowy
"Młode Talenty"
Dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
27-30.06.2021 Warszawa
III Ogólnopolski Konkurs Harfowy im. Karola Grolla
Kategorie: od najmłodszych harfistów do 27
roku życia
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Organizator: Stowarzyszenie Harfa Dzieciom i ZPSM nr 4 w Warszawie
20-21.10.2021 Cosenza (Włochy)

Porady techniczne
Harfa a COVID 19
Od kilku miesięcy rzeczywistość każe nam
się mierzyć z całkiem nowymi wymaganiami
związanymi z zachowaniem reżimu sanitarnego, pracy w maseczkach i rękawiczkach, częstego wietrzenia pomieszczeń itp. Ponieważ
harfa jest instrumentem o dużej powierzchni
i wymagającym kontaktu muzyka ze strunami bez pośrednictwa gumowych rękawiczek,
poniżej przedstawię kilka podstawowych zasad dotyczących prawidłowego dbania o instrument podczas pandemii COVID19.
Należy pamiętać, że każde, nawet krótkotrwałe otwarcie okna (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) może być zabójcze dla instrumentu. Gwałtowne ochłodzenie harfy
może spowodować zarówno pękanie strun (co
jest najmniejszym kosztem) jak i nawet doprowadzić do pęknięć w obrębie płyty rezonansowej i strojnicy. Taka usterka często jest tak
droga w naprawie, że staje się nieopłacalna i
jedynym rozwiązaniem jest zakup nowego instrumentu. Aby zminimalizować możliwość
takich usterek należy bezwzględnie, przed
każdym otwarciem okna, założyć na harfę pokrowiec przeciwkurzowy i odsunąć ją możliwie daleko od okna. Po zakończonym wietrzeniu nie należy od razu ściągać pokrowca trzeba odczekać kilka minut aby powietrze w
pomieszczeniu wyrównało się pod względem
wilgotności i temperatury.
Odkażanie instrumentu: pod żadnym pozorem nie wolno stosować środków opartych na

benzynie, spirytusie czy różnego typu chemikaliach. Harfa ma poliuretanową powłokę lakierniczą, która po użyciu takich środków zostanie zniszczona. Również struny nie mogą
być przecierane nawet bardzo rozcieńczonym
spirytusem. Struny wykonane zarówno z materiału sztucznego (nylonowe) jak i odzwierzęcego (jelitowe) po natarciu spirytusem ulegną
uszkodzeniu. Najlepszym sposobem na odkażenie zarówno harfy jak i samych strun jest
zastosowanie rozcieńczonego roztworu z szarego mydła i użycie do przecierania dwóch ściereczek wykonanych z miękkiego materiału (np.
mikrofibra). Ściereczkę należy delikatnie zwilżyć w roztworze, przetrzeć wybrany element
instrumentu, a następnie suchą częścią dokładnie wytrzeć. W ten sposób odkażony instrument nie będzie stanowił zagrożenia dla
zdrowia. Należy również pamiętać, żeby przypominać uczniom (zwłaszcza w początkowym
okresie nauczania) o bardzo dokładnym myciu rąk. Harfa, nawet najbardziej sterylna
przyjmie każdą ilość bakterii i wirusów jakie
znajdują się na brudnych rękach.
Reasumując - harfę czyścimy wyłącznie
środkami naturalnymi, pamiętamy każdorazowo o dokładnym myciu rąk. Podczas wietrzenia pomieszczenia z instrumentem należy go
w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Te 3 punkty są gwarancją, że harfa będzie bezpiecznym
narzędziem w dobie pandemii koronawirusa.
Artur Barbarowski CEO of Resonance
Harps Poland
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