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.Ars C-ĺnenú.

Wabítna pobkĹ znauca chorału gregorĹańskiego ks' proJ Jerzg Píkulík pĺzedstau'sĹa dwa sĘIe
wgkonawcze chnrah-L, pĺzlJpominąjqc spór pomiędzgtzu. ekualístami - zLDolennĹkamicantus plÍInus anpnsvą-
Iĺstami - zLDolennĹkanicantl]s jguraĺis tu śpieuĹe gregorĺoÍlskĹm Stuój pĺzejnasta ĹzĹĐĹęzĘ] tL:gkład. Autor uzup-
ełnta szkicem. u ktorym ptzedstaĹDin kontrouersajnq estetacznie satĹDetkę arĹasĹacznq MaÍcela Pérěs'a-

leĺzg elk1łtk

Wykon5rwanle choľďu
gregoriańsklego.

Zagadnienie było i jest nadal mocno dyskutowale.
PoJawiło się ono w szczególniej szy sposób 1ĺ/ d rugiej połowie
xxw', a'u,'lęc w czasie kiedy frarrcusry benedykýni podjęIi
pracę nad restauIacją monodi gregoriariskĘ' Żród|em
kontrowersji jest spór o charakter rytmu, a więc tego
cłnntka \y utworze, który porądkuje rozwój melodit.
Áktualne pozostaje zdanieśw.Augustyna, }rtórydeÍinĺowď
go jako ,,ordtnďb ĺllotLls'', czylI upoÍządkowanie ruchu'
Rozróżnia się rytm swobodny i jego przeciw'ieństwo - n]ie-
rzony' a więc usystematjzovJany metryczrrie. w konsekvr'en-
cji powstałydu'ie szkoły. Zvlolennicypierwszej, ltczniejszej,
przyjmujący \łr Śptev/ie gregońańskim ry'tm swobodny oraz
niepodzielność relabMrťe równych nut zostďl nazwaÍli
elg)ąlistą]nĹ PÍzedstaÝ'tcteli drugiej o1íeŚlono jako Ínenzuro-
Iistow, gdyż dáidęki w chorale rrrają dla nlch różny czas
trwänta. Nlektórzy, mimo koncepcji r}iÍntcz,ĺego zÍóŻnjco,łła-
nĺa długośđ nut są także wyznawcarnl Đrtmu sv/obodnego.
hzyjrądmy się nteco bliżej obu koncepcjom.

1. Ekwalĺzm
zwolennicy ta}1ej inteĘretacji wykonawczej

chorďu znajdują uzasadr enie najpierw w \ł5rpowie-
dáach Średniowiecznych teoretyków. Najstarszy podręcaťk
nau'}d Śptewu,,,coĺlÜEĺIar aÍĺo brevis'', napisany przykońcu
D( w. w pókrocnej Francji, prą'ponrtÍra nauc4'cielom,
Że cblopcówla]ťż^f uczyć ró1vnej w}Tnou'y. Pomagać można
sobte przy qrrn uderzaniem stopą o Żemię lub klaskaniem'
Nĺeco póŹnĺej, wI połowie xw. autor pierwszego scholionu
do ,,Musica ĐrchirínÍlis'' naptsze o długości nut następująco:
,'soL(E .,' ultimae lDngąe, reLąuae breues srlnť', avr'ięc tylko
ostatnie dźwlęld w utworze czyli kadencjdne są długimi c4l
dluższyÍni, pozostďe zaś sąlgótkie' Ta'l.de rozumienie ryłrnu
potwlerdzają także kodeksylitugiczĹe z bezltnlowymizapi-
saÍť melodtl. 1ťprawdzieskr}ptorzy nlektórych rękopisów
r|p' z scln]<t Go.lLen" EtlsAdelncry l-oondorzucďi do neum
różne lttery oraz lgeseczkĺ' nazwane piźŤnej epízenanĹ Te
plerwsze mają w semiologii gregoriańskiej nazwę ,,Llŕterae
slgntficatiuad'. W sl},nn}'ĺn CarltaÍorilnn ms. 359 z san]śt
Gall'en, wykonaÍr}'Ín przykońcu xw' slaybapozostawiłnp'
lLtery o- c, t oraz x.

Dĺa ekwaLístótu wszysthe dodane litery i znaki są
tylko nilraÍIsarrť rytrnjczn}'rni dla równej ďugośct v/szystkich
neuĺn Nte ma żadnych danych, aby znaki te interpretować
w ľozumienlu menzura-In),ĺn. Istnteje wĺele kodeksów, w
którychlltery t epizemu nie rłystępują Nie znają ich ta}że
najstarsze kodeksy z nĐta.jq dillstemÍlbJczrą,,Lílteroe
sĺgnĺfĺcatĺDae'' stosowane sąnP. przy poprav''taÍriu błędów
koplsty. Przykładem jest rękopis z l-oon, w któr}ĺn versus
gtraduďu ,'vtrvlicd' Íozpoczyna się czterema krótHnd
kopkänt. TJÍnczasem wersety tego tyPu mają w rnych
nanrrskryptach nuty dluższe' skĘ/ptor naprawia v"'tęc

wlasną nĺerrwagę i dodaje ltterę ,,d', co znaczy ,'augetd'

Ks ' oloĺ' dl hob ' JERzY P KULlKlési ki€Íowniklém Koled ry Bod oń Źród|omoWcz/ch p.zyAkodemiiTéo]og]l
Kotolck€J w WoÍszowio' Jogo głównÔ Żointéíssowono doiyczq posklch zobýków chorołowych
Pow5Żé.bnié 2nono sq Jego píoc€ pÔświ9.one po skm sékwencjom olou wereétom o]lgluotycznym
o Nojświęhzej týo.l Ponnlg' wyodíębnlonYm Ż polsklch kslqg ]iiulglcznych'
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dź,więu;! Ílfeco Íozszerv!ć. Kiedy indztej neurnę
z epizemcł w jednym maÍruskĄPcie zastą)iono w inn}Tn
ľterą ,,ť', a výięc,,ŕeneté', czy|I zaÍÍzyÍÍLajcie trochę, wzdłuŹ-
cie. czasem było to "l' - "expectaÍď, co znaczy zaczekać,
a w odwŤotnym przypadku "c' - "celeríteť', rłykonaj nuty
nieco szybciej. Gdyby litera bądŹ epizema miały podwajać
lub slaacac war1ość nuty,jak chcą menzuraliścl. wówczas
nię należďoby tch nigdy opuszcŻać.

Tymczsem w rękoplsach z ,,LĹtterąe signifrcoLlDaé'
znajdują się liczne karty, na lrtórych ich brakuje. Rjrtm
v/olny w śpiewie gregortańskĺm byt Powszechnle zll,aÍ|y w
\Vieku xII i )(IV, kiedy olqeślďo się go pojęctem ''rnusica
plonćĹ', a utwory \V rytrnte mierzonFn - -n1llsic.L figwatd'.
Ówcześni autorzy traktatów nie dyskutują o rytrnle'
Z'adaslal'ają się stvr'ierdzeniem, że monodię liturgĺczną
śpiewa się według reguł deklarnacji. Dlatego też estetyka
przyjmuje, Źe melodte gregoriańskie mają cha-ralder orato-
ryczny. IstotnyÍn elementemwĘrtmicej est akcent gramaty-
czĄy każdęgo słowa, następnie akcent gówny odcinka'
członu l zdania. Kłżda synŁeza rytmiczrra domaga się
bteguna,lśtóryĺnjest akcent ďówny' a więc zgłoska, która
jest uniÍikatorem różnych el€mentórv w tej s]mtezie. Ne_
urnU prov/adzące do a-kcentu ďównego wznaczają 'ý!z|ot

rytÍniczny, natomiast następujące po nim sąjużodpocłÍl-
kiem.

Ryhn oratoryczny jest rezultatem tj'ch dwóch faz
- pierwszajest wzlotem, o.rsq, druga prowadzt do kadencjĺ'
jest thesĹs. Relacjz między wzlotem a odpocł'nkiem jest
istoĘ ry{mu w chora]e'

lvspomniďem wyżej, że \ł/ połowie )íx w. podjęto
trudodnowymelodii gregońańskich, zrťeksztďconych lznl-
szczonychw wydar]iu medycejskim z 16I4i 1615r. WynlH
badań benedykt5''ĺrskich podsumowď o. Mocquereau' on
stď się najgorętsą/Tn zwolennikiem ekwďizmu' a 

"Á. 
ĺ]Írt

najpowalniejsze ośrodkĺ muzyczne w Europie l śWi€cie.
o. MocqueÍeau nie ustÍzegł stę jednak błędów. Wpro-
wadził ĺ.tLrsu rytmiczne, czyli mďe pionowe laes}d pod nuta-
Íť' }ńóre wyznacza7y dwójkowe i tIójkowe grupy neum.
odliczanie tych komórek r}tŤrťcalych odbywďo stę wstecz,
począrłszy od dźwiękrrkadenqdnego utworu.'Wkonsekwencji
povýstał system ulg}tęgo ĺĺ]enzuÍaIíznŮ. a icŕ].lsa pÍąpa-
dające na slabych nutach rrlodus rujnowďy stl'ukturę mo-
da]nąkompoą'cji' Teońao. Mocquereau niebrďawÍeszcie
pod uwagę tekstu i jego z1r,'ląz|<v z Írrc|odi+ KorekŁa tej
koncepcji rozpoczęła stę w latach 60-tych obecnego wieku.
Nowe badaniazatntcjował o. E. carđĺne, profesor Papieslde-
go InsBtutu Muzyld w Rątrnie. Szero}de badanĺa Porów-
navlczł zaowocowaly powstaniem szkoły seTnlologicznej.
Badacze nie odeszli od koncepcjĺ ekuJolĺsĘczĺlej. odľzucili
jednak teorię Ĺ]fusótlj t połołli akcent nawerbalny chara-
l(ter Ąńmu gregoriańskiego. shł'lerdzili' żejest on za delika-
tny, aby mierzyć go półnutarnt' ćwia!'tkajni i ósenkaÍni.
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2. ľ/lenzuralTzrĺĺ-
Teor1e menzLlrafistaczne Íoąoczynały swój ż}'Wot

palalelnĺe do pocąnań ekwa]islllw. Ich przedstawici€le
powołują się także na '\ł5powiedzi teoretyków x t x \ł/.

Ntektórą/ zdają stę potwierdzać ÍóżĹy czas tĺň/aÍrla nut
gregoriäńs}dch. Są one jednak niejasne i dwlszĺlacarc.
w}powiedzi te zestawlł schmtdt, a w 1925 r. omówtł
Jammer8.

Zwolenntcy nenzuo]ĺzmu w ctrorale powolują stę
dalej na te same zapisy bezllnlowe melodlĺ. ,,Ĺiŕterąe
sígnificattDaé' l epĺzeĺnu nie są dla nich mod}đkacją r!'tmu
wolnego, lecz zróżnĺcowaniem czasu trwaÍria dŹ!ł'tęków.
w odmiermy sposób wyjaŚrťają j ednak dane rękopiśmienne.
oto naj\'/aŻniej sze tnterpretacje metwĹlra.lístoLu.

Houdarđ i Flelsch et..J.yc}j.odząz za]ożę a, żekaťżda
neumą obojętnie z ilu elementóv/ slę składa, ma taki saln
czas tIwania. Nutä pojedyńcza ma więc wartość ćwiartki,
drľrrÍrutowy pes bylby dwoma ósemkaml, a trą'nutov'y
ŕorcufusjuż ü_iolą Można mówić tutąj 'w'lęc o ízorLeuniźmE'
wyzĹďrrcą menzWofizmu był dalej Rlemann, l<tóry teksty
gregoriańs}de podáellł na czterosylabowe wersy i dostosovr'ď
do nlch m€lodie. Pomysł tenmożnanazwać izowrĺołlazĺnem
'wreszcie sowa t LtpphEÍdt zaproponowali, aby melodte
średrĺowieczne wykon}.!,/ać j ako następstĺi/o półnut l đýiar-
tek.

oprÓcz koncepcji prostszych istniej ą bardziej skom-
plikowale. NajpterwDechevÍens a za nlIn Jam.E6Ís uznďi
Íy epízemowane zA dhaższe. To sa.Ino podjď Fteury

i powołując slę na pismo sorLtgąIbńskĺe ruzl].al, że 71.u-

tA epizefiDwal7a lrla podwójną wartość' a ľtera ,,c' dzieli
nutę na połowę. zamiast ósemki Íramy więc d\ł/ie szesna-
stld. Dłużej kształtowały się poglądy P. wagnera. ostatę-
cznlę uiÍga jest dla rťego półnuą, a punĆhlm quadrofum
ć\ł/tartką. Nie prąj ď j eszcze líesek taktowych. wprowadztli
je dopĺero o. JeaInln i LlpphaÍđt. Pierwszy, przyjŤ men-
zr-rręrťeregrĺa_rnąs / 8' 4 / 8' 5 / 8 11r'., dnrgi,wtłoczyłmelodie
'uĺ reg:larny takÍ 4/4.

Hlstoria zostawiła peMen ślad, na który mogą
powoł}'wa{: się menzrrra]tścĺ. Rękopis z Serus z XV w.
sygnalizuje talĺec kaÍrtoÍa ]v czasie sprawowania l1turgii
w niektóre śwtęta' Przy końcu kodeksu znajduje się śpiew
gradtntlg, \ł/ I.Ćórego rámach podaĺry jest ry'tÍnogram'
I,itórego celem było porządkowanie stóp tancerza. Tak wiele
dziwnego stalo stę z plęlaryĺn chorďem gregortańskirn
w brm olcesie.

3. Menzuľďizm MaÍcela Pérěs'a

wyszczególntone dotąđ koncepcje menzlnaListólx
rniaty charakter te oÍeŁyczrly, bsadyÍ|te nťałpÍaktyczn ego
oddáłtęku. Przed kilkunastu Laty powstďa nowa proPozycja
wykonywanla chorału gregoriańskiego. Przedstawił j ą zespół
m'uz,f(zÍ|y ,,orgalLum", kierowaĺry przez M. PéÍěs'a, Fralr-
cuza urodzonego v/ alglerskim orartie, muą'ka wykszta-l-
con€go w parysktm konserwatorium. Po wieloletnich
Poszukiwaniach zapr ercÍrŁoýrał Í ezulÍa|y ciężl.dej pracy'
lrtóre wzbudziĘ, jak to zresztą często bywa , eÍ\tvzjazil oÍaz
protesty. Główne záłoŻ€nta PérěE'a są następujące;

1. Śpiew liturgtczrry ma za sobą tradycję ora]ną. Jest
v/tęc dorobkiem, który przez wtele wieków przekaąrwany
byłustnie' z parnięct. z tej racji mogły Powstawać äIaczne
zrntarty uiariarrtov/e, lrtóre musiały Tnieć.wpłný na tch
rea\ízacię. Nie możrra więc mówić o jedneJ stylistyce
wykonawczej.

2. Chorďowa tradycja muzyczna jest pochodzenta
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bizŹItyjskiego. z te: Íacj|obecne 
' 
muszą być w śpĺelłrie

mitrcointerwĄr, ozdobnt}d t różly czas tlwania dŹrvięków.
PéIe8 wskazuje la żLaczące wplywy greckĺe w lta]ii'
Prąpomina' Że w VII 1 v7II w' aż czternastu PapieŻy
pochodziło ze'ltrlschodu'

3' PostL uje powIót do Źródeł, a l''ięc uwzględntarťe
w sposobie wykon}nvanta chorďu techniki śpĺewaków
Bliskiego wschodu' a talrże kantoró'rv korsykańskich.

Jeśll można za.akceptować estetycznąwa.rtość
wykonań zespołu , 'orga]ulĺrť , to charäf{ter dyskussny ma
szereg teoretyczrrych stwterdz€ń PéÍes'a. Tiudno zgodzić
się, że chorď gregortaíski zý']iązany jest genetycznĺe
z Bl?Äľ'cjuÍn. Może wspólną skalą dla wschodu i zachodu
byla penÍatpniką jednak inną drogąposzedł rozwój muzyld
w obu obszarach. odŤniennle by|a takż'e rea]izowana
ewolucja modalna Zachodu. Pochodzćniewschodnie papteł
również niczego nte tłLrmacą/, gdyż zajrlf'ując się nawet
liturgią jaknp. serglugz I' nte lngerowaltwlokďnątradycję
m1Jzyczną. Drażĺną Iakże zbŕ pewne, a czasem nawet
buńczuczrre rł]Pou/iedzi, np.; 'Solesme s 'to nie rnaśL to ideo-
bgĺą kÍóra pĺzeczg realízmou;i historyczleÚILlípouoduje
bulzenie tÍadaęjť lub ,,Solesmes to o'berracja'. Autor tych
słów powinlen znać l uszanować ogrom wysiłków' Jaki
benedykBni z sol'esmes v/łożyllw proces rozpozna'wanla
pr zeszłoścl IJl'uZ.y czÍrc:.

PéÍes odchodzi od elĺl)lo]Emu w ramach rytlnu
swobodnego przyzÍraj e poszczególn]rTrr dŹĺr/iękom różny czas
trwarria. Prą,jmuj e, że',r,r każd'ryrf Inpdus wyodrębnta stę
stopnie mocne, zwane predominantarnĺ oraz słabe, pełnlące
rolę uboczuą, amo żeraczej ozdoblą' Pięrwszen.a\eży zacho-
wać' gdyż stanov!'tą rdzeń modalny kompozycji. Drugte nĺe
muszą być śPiewane.zgodnle z zaplsemnutowym. Nowośctą
w praktyce "orgaIluftt' jest t^kże wpÍowadzenie dŹvlięku
burdonouego, zwanego na Wschodzte ''ízolerrť '

4. Uwagĺ końcowe

Różne są u'ięc Propozycje wykonJĄ/anĺa chorďu
gregortańsldego. Kaij!łJa z Íýc}l pretenduje do właściwej
i historycznie uzasadnlonej. Kv/estü historycznej auten-
tyczności śpĺewada nĘdy nte roz.r]i+ęmy. Tak stę pľzy-
najnrniej wydaje' Niejest to zÍesztą najwaŻrriejsze. chodzl
o to, że każda epoka starł'la własne postulaty estety-czne'
ldóre odpowiadają współczesnemu człorvieko\,łi' sptew
benedykĘTlów z fuIesmes zosÍał w pęłrlj luznany pÍzez
człowteka )o( w. zgodrcÍ\o stę, że jest najlePsąm źÍódleÍÍ|
głębol.dch przeżyć re1igijnych t estetycznego pięl$a.

Nie mo,Żrra jednak zź.pomjÍj.ać, że reallzacja soles-
meńska melodtl ltturgtcäIych niejestjed}'na. Każdy ośrodek,
líajwtnten śptewać we właśctwy dla steble sposób. MaÍcel
PéÍe8 daje nową propozycję, l<tóIa być może zadowo]t
baIdztej wymogi estetyczĹe człowteka)og w. Amoże skłoni
specjaltstów do ponownych przemyśleń nad oryglnďami
fiLlzyczÍ|yÍĺn Wschodu i zachodu. F. Mlchel \ł haśle

"apostĺopne"' dla ,,EnclcIopedíe de La MusiąLté' naplsal:

"I]czeni 
prďe sorowv interpretaĘji ctlDrału gregorinńskĺego

ĺĺ\ogliba posłuchdć Arabów i śpieDlĹD flamenco: po
wasłuch(Žniu i medatacjt może zlaoteżLiba bardziej
praudopdobna sposób tlsgkoĺtgwallia chorohl' . A o. BGs'
cond dodaje: ,,Nokżałobg żgczgć. Oba gregortaníścL.. udn]i
się do szkoła śpiewokóu wschodnich d].ą nalLkí ayÍen-
taczn4 staLístakíkontalena múabej, atokże' dba specja-
tiścĹ prłchglili się ftąd traktataÍrlI o moíJotaści dfa pźe
ono]ízouania repertuan-! wedhq zosod tugpróbowollgch
í ou(Xĺ1]]ch".
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Podczas ostahúego pobatu E'nmg lriĺkĘ w Polsce lzabe|a Skourońskcl - LDokątístka zespoh! ,,Cantus
uspołpracąjąca z ,Ruchem mLrzacznam" - odbgła ze sŁgnnq IrĹandkq ctekauq i poucząjqcq

rozffLolĐę, Ictórq tu publĹkąjenv.

wszYsTKIE GłpsY a)oLNE sĄ
Do wYKoNnľANIA MUzYIg DAlvNtI - Nte byv to Jednak studla muzyczne?

- Nie.StudiowďarnÍilologięklasyczrrą- miďarn zostać
naucą/cielĘ łaciny i greki - a śpiev/u ucą/łaÍn stę prywatnte.

- Tajntków technlkl l emt8jt glo8u uczyla Panlą
Jsssica Cosh. Czy byle ona Jedjmjrm Pani pedagoglem?

- Maści\łIie ták' 'wczęśÍiej, pÍzez Íok, brďarn lekcje
u Katlrleen Fyson, ale jej ząęcia nie cď!ĺiem doĘczyý
śpierj\/anla. Ksztalctłarn się u ntej w ładn]rm, poprawnym
mówieniu, uczyłam stę tak emitować głos' aby być dobrze
słyszaną i rozumianą' Ta urniejętność jest bez wątpienia
niezbędna naucą'cielce, a]eokazďasię róvłI]leż po4Ąeczrn
dlalvoka-listld. Nĺe v'tem na cą/m to polega' ale Śplewante
Ínniej mnte męczy niŹ móvýienie. wielkim vł'siłkiem było
dla nrri€ śpiewariiekoncertupowielogodziDnyrn Prowadzentu
wyldadów, natoÍťast rťgdy nie czularn stę wykończona
nawet po długirn recitďu. sądzę, że podczas śplev/anla, na
ogół ma się czas na zästanov''lenie jak to roblć. w trakcte
mówienia - nigdy się o tym nte myśľ, gdyż ca!ą v\rĺagę
pochłaniąą treścl, które slę chce przekAzać.

- czy ze wzg}ędĺ la llngwlgtyczne zalnteÍesowa-
nla w szczególny sposób plzygotowuje Panl wymowę
tekstówst8Íoanglelsklch l lnnych, których wspólczesne
brzmlenle Tóärl slę od dewn€go?

- Nie opracowuję tego aż tak dokładnie.
- ÁIe na przyklađ w anglelsklch pl€śnlach tene-

sansowych artykuluje Pant ,,Í" pÍ2'edĄ7olęą|kowe. czy
nle wynlka to ze styllzacjl Języta?

-Angielslde,,r'' nie dŹ\ł'ięcą'' nte Ína dobrego rezonansu,
dlatego baľdzo często śpiewacyje u/ibrują po to, żeby było
dobrze slyszďne. Gdybymnie musiďa starać się emitowaĆ
głosu jak najdďej, prawdopodobnie śpiewďab}Tndokładnie
tak jak mówię. Trzeba jednak dokonywać pewnych
mod}'Íikacji ' aby rozwiry,ać problemy akustyczrre'

wydaje mi się, że w prąlpadku \łykonań r].a Żywo,
drobtazgowa dbďość o ý]rmowę nte jest aż tak istotna.
w nagrarťach natomĺast, l.tórych można słuchać śledząc
tekst nutowy, dobrze byłoby odnajd}'wać autentyczne
brzrrrĺenie słów, do których kompozjrtor ptsal muzJ'kę. Jest
to jednak nięzwykle trudne pole poszLr}ďľań; w Angltt
w czasach Dowl8nda, istniďy najprawdopodobntej tIzy
róŹne wymowy, których u2ł'wanie zależďo od regionu'
w któr}{n się źýo' od pochodzenia, a także śvdatopoglądu.

- Pođobné wątpllwośct nastręcza ówczeana
lotacja muąrczne. w partyturach nle zapĺsJrwano
wlelu wskazówek lnteĘretacyjnych, choclaźby ozdo'
bntków' gdyż k8nony lchwykonywanla byv powsz€chile
4|a'ie. DzĹś zatÍaclllśmy ',natutalną'' zđolnośó sponta-
nlcznej lmproÝĺzacjĺ' tľudno nem wlęc z'iależé opty-
mďną stylowoÉć. Czy uwaźa Panl' że w8pólczesny vyko-
nawca muąltl đawnej powlnlen blrć Íównocześnle
muzykologlem lub teoÍetykl€m muzykĺ t zaglębtać
glę w studla nłd partyturą' zanlm pođejmle sĺę wyko-
nanla dziela? czy Panl samodzlelnle bađa utwóÍ' któÍy
zamletza wykonać' czy też ta'dzl 8tę kogoś Jat to
powlnno zablzml€ć? A może polega Panl wylączde na
swej lntuicjĺ?

- Intt cja odgrywa niebagatelną rolę w moich u,yko'
nantach. Nte studtowałan teorli muzykl' niejestemteż mu-
ą/kolo$em. ďe myś]ę, że ważniejszejest Ínjeć otwarty umysl
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z EMMĄ KIRKBY
IozĹna!ł'la Izabela skowIońska

IzABEIl\sKowRoIÝsK.ł Kolejny J\ż Íaz pÍzyblta
Panl ne koncertydo Pokti. Publlczność pÍzyjęle lóPrrle
goÍąco, wTęcz entuzjastycznle, Íecltalpteśnt Doĺ'londa
z towarzyszenĺem lutnlsty Ánthony Rooląlą Jak ĺ sÍa-
bo,t MaterPeÍgolesi'ego' któIe !,ykonala' Panl w đuecle
z Míclf,.o.elem chątr.cem pÍzy akompanlamencle orkles-
try BaÍokowej concerto Auen'ra- czy wszędzle gpotyka
8lę Panl z ta.k serdecznlrm pÍzyjęctem?

EMMA KIRKBY: o niel Nie zawsze udaj e sÍę nawiązać
tak ś*'ietny kontakt z publicznością Polacy są naprawdę
wsparriali. Wasz naród doświadczył tyle zla, nÍeprawości'
cieĘĺenia' przeszedłbardzo długądrogę zanimuwo]lrił swój
l(Íaj spod reämu výładzy pÍzęz r'iego nie akceptowanej,
a t teraz, budując demolüatyczne państwo, nadal nararłony
jest na ciągłe wyrzeczenia i ofiary. Jest to doprawdy impo-
nujące, że w tej sýuacjt tak wtele ludzt wybtera muąrkę,
sztukę jako coś, co jest im niezbędne do życia. chyba
nleurlele narodó1v o podobnej historii znajdujących się
w analogicznJm położeniu, stać na dokonarrie taki€go
wyboru. Myślę' że stąd brďo się to uczucie insptracjt
płynące od polskiej publiczrrości.

- Patll naglanla są wPolsce bardzo đobÍze znane.
wielu muzyków l melomanów uważa Je za tdeal piękna.
zAchwyce w nlch zaÍów o cudoB,ĺe berwa Panl glosu,
Jat i znatomtta' wTęcz doskonala technika. ne w Panl
śplewleJe8t pÍacy' technicznego doskonalenla l uÍri€-
Jętnoéct' a lle - đaľu natuĐ.?

-wsą/st}degłosysą dararnl natury. To tylko kwestta
v]yboru ile z tej natuĄr pragnie się vr głosie zachowaĆ i na ile
się jej poszukuje. Myślę, Że od początku miďam wiele
szczęŚcla, gdyż wykonywďarn repertuar' do którego mój
glos pasowď. Nte potrzebowďarn ća!'icąlć go na stłę t sztu-
czn]e wzll],acĺrĺać, PoniewaŻ muzyka, którą śpiewďaÍn
(i śpiewarnnada'l) nie była pisaĺra dla supermenów, Ęlko dla
głosów o ludzl.dch rozÍnlarach. Nte musialan też ntgdy
wspóŁa'wodnicąrć z ni€zĺłykle gęstymbrzĺnieniem orkĺestry.

- czy nĺgđy nĺe uczyle slę Panl śplewać t€chnlką
romantyczną?

- Nie, nigdy.
-Azatem od sa'mego początkulnteÍesowalePanlą

wylącznle muzyka đewna?
-Tak'Jtrźod dzteciństwa. Mój dom nie był szczególÍrie

muą'kálny, ďe często sluchano tammuzyki. wydaj e Ínt się,
że pierwsątrn kompoątorem, lrtórego polubilambył Mozart.
Paniętam też ldedy p o r az pierw szy zetkl]'ęłaÍn się z muzyĘ
renesansową, stďaslę ona dlamnie objawienlem, rewelacją
Zďasc)mowďa mrrĺe tĺvórczość lvilltama BFđa' Tho-
m&sa'MoÍleya' JohnaDowlanđ8'... IchmuąrkarvmagtczÍry
sposób Ímle rrrzekła. w czasle studiów Śptewďam wŤaz
z przyjaciőlrn] sporo muzyki kościelnej. Dopiero ütedy

"odkryłam'' Gulllaume'a Dufaya, Josqt'lne des PrěE'
clauđla MonteveÍdlego...
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l słuchać swojego wyczlrcta lJj.uzycznego, a także (w gra'
rťcach rozsądktr) być na bieżąco z najnowsąrrnt odkry_
ciarni muzykologit.

Badaĺria naukowe to zajęcie baIdzo absorbujące,
które pochłada cały czas dzÍďďnoŚci Zawodowej;
rłykon}'\,varrie mu4/ki j est również ',zatrudnieniem na pełny
etat''. Tylko nieliczni potra'ffą to pogodztć. Jeżeli jest się
wykonawcą, to naj szczęślĹ].rrszyÍn rozýňązaÍĺem wydaje się
znďezienle naukowców, którzy doradzaliby w razie po-
tÍzeby irozstIzyg; j wątpliwośct. Nie ma sensu, żeby \łszy-
scy bteglt do bibltoteki, cłtali ten sam marruslqŕpt
t pov/taŤzali tę saŤną pracę.

Kiedyś wyszukiwarťe repertuaru dla naszego col7sort
oJ MLlsickebylo Ĺaprawdę pracochłonne: Antlrony Rooley
roblł \łr swoĺm czasie bardzo wiele badań' całymi dniarnt
wyszukiwał tnteresujące rękopisy, potem przygotow}'wď je
do wykonania uwspółcześntaj ąc notacj ę, popra\ł'taj ąc błędy
koptstów, rozptsującnagłosy'.. Teraz jestna to zbyt zajęty.
z korťeczrrośct ogranic2 stę do w]majd}'waIria zaponda-
nych kompoąrtorów i nie wykon}'wanych dáeł, których
milcofilmy przekazuje jakiemuś mLrzykologoM z Uniwer-
sŕetu z prośbą ż€by to dla niego opracowď. sądzę, że taki
podztď pracyj estjak najbardziej wskazany, lnaczej byłoby
to pou'telaniem tego sarnego wysiłku.

Mu.ą/kolodzy sąróvnie ż coÍ az baÍ dziej zajnteresowani
t}Tn, Źeby usłyszećjak brzmią tch edycje. Nie każda muąrka
uygląda interesująco juŻwzapisie. wprawdzie trudno stę
pomylić co do dziel genialnych mózgów, takichja} Josquin
cąr Bech na\łretjeŚ1i stę je widzi wyłącznie na papierze, ďe
rťe każdą twórczoŚĆjest się li/ staÍrie ocenić przeglądając
jedynte jej zapts. NajczęŚctej nie wystarcza sama aĺrallza
tekstu nutowego i do obtekĘ'wnej oceny potrzebne jest
dośMadczenle wykonania.

Ktedyś' ja]deŚ 20 lat temu' grďam na fortepiante
pieśni Henry Lewesa iwydawały mi się one olgopn1e nudne.
Ntc dziwnego, gdyż kompoątor pisď je na gosy iprze-
Ż\aczył do śpiewarria podczas dworskich, aÍnatorsldch
przedstaudeń. Pleśnite, wykonanev/odpo\ł7tednim kontek-
Ście, doptero w'tedy zaczyląą 4ć. sarna mrrąrkologia nie
byłaby w stanie prąrwŤóctć ich do życia. Jak widać
dztďalność muzykologów 1 \łykonav/có\ł wspaniale stę

uzupełnia.
- w Polsce Jest wlelu wotallstów' którzy plaEiną

Éplewaé muzykę dawną' ate berđzo mďo mlej8c' gđzle
mogą stę nauczyó dawnych technlk wykonawczych.
Najplostszą đrogą wydaJe 6tę wtęc sfuchante (Íúędzy
tnnyml) Pa.trt nagrań l naśladowAnĺe, n'zorowanle gię na
Parrl ĺnt€Ęretacjeclr. 

' 
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- Jest to na pewno pochlebĺające, ďe równocześnle
baIdzo 

^iebeąiecŹ,r\e. 
Nilít nte powinien próbowäć brzmieć

dokładnle tak ja-L ja' jeżeli jego głos jest inny' a wręcz

Przeciwnle - poszukać cha_rakterystycznych walorów
własnego głosu i nawetje rozwtjać. Przecteż piętrme są nie
tylko głosy Jasne i lekkie, a]e rówTlież clemrre i cięŻsze'
mniej sprawne.

- Uważa Panl' że wszystklé glosy' nawet te szeto-
kte, o dułm wolumenle' zdolne są do wykonywanta
muzytl đawneJ?

- sądzę, że tak. bo w tantych czasach na pewno
też istrťały wielHe głosy, jak w każdej innej epoce' c?y
mialy one do wybonr jahŚ inny repertuaI?

- Problem śptewanta det7rą erntsją spÍowadza 9tę
zatem đo odpowleđniego ĺ'ygzkolenla glosu?

- Tak naprawdę chodzi tu o mentďnośc, o to co się
komu podoba t co chctďby robtć. KtoŚ, komu wpoJono'
że tylko bardzo dtłże t bogate glosy są ptękne, na pewno
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będzie szukał u sieble wła'śrrie taldego dźwtęku. Kiedy
śpiewak tú'terdzi' że ma d!Ży gJos, znacz5, to, że natura
i owszem, obdaĺzyla go bogatsąrrn wolumenem, ďe on ocąr-
wiŚcte specja]nie pracowď nad tJrÍn, żeby go po]Ň'ięksą'ć.

w muzyce dawnej nte ma potIzeby szÍ]uczr.ęgo
wŁmacnianÍa, aÍť süowego trenowanla ďosu. sptewanie
da\łną emisją w].wodzi się z mowy, aprzecież żaden gJ'os

nie jest zb}'t duży do zwyczajnego mó\.ł'tenia. Moja rada dla
wokalistów, których nigdy nte spotkarn t dla nauczyciell,
ldórych nle znam, j est taka, żeby podczas przygotowywania
jakiegokolwiek utworu zacąmďi pracę nad rljm od de-
klarnowarria tekstu' tak jakby było sĺę aktorem. Potem
Ąalęży spÍa\Ńdzić, czywtaki samsposób moäIa go zaśplewać'
czy Í:ożr'a na przylđad rłyartykułować spółgłosl'li tak' żeby
wyrazy były zroz1finďe' czy moŻna wyeÍrťtować sarnoglos}d
tŹk, żeby brzÍrťały natura]nie, czy lJjLoŻÍJ:aPrzekazać tÍeŚć
tekstu, nie gubLąc zlacze&iaposzczególÍryctr słów. Myślę
żE teĹ Íodzaj pracy nad utworem pozwa-la uniknąć wieIu
ldopotów, które ludzie mają ze stylem, czy ĺa przylłlad..-
wibratem' Ni!ń przecieŻ nie mów'i z 'ýłibracj4 MoŻna ją
stosować, gdyż jest ba-rdzo ptęknymśrodkiemwyrazu, Pod
warunkiem, że ma się nad nią cďkov/ite paĺowanie 1dozuje
sĺę ją z uÍťalem.

Początek nuty povrinien być zawszejasny, dokładnte
olíeślony, wysokośĆ dáuięku ustďona, sylaba uderzona
tak, aby nie było wątpliwośct zjakich stę składa spółglosek
ijakiej sanogłosld i dopiero \łtedy może prz'jść v.ribrato'
jakby sarno z stebie, po prostu z oddechu. Třzeba parntętać
o t}Ín, że ü'tbracja jest rodzajem oÍnamentu. Jeżeli !ł'lbruje
stę dávięk od samego początku, to po pierwsze pozbawia slę
jąroľ ozdobntka, apo dnrgie - zaclera się wfŤaztstoŚć słów'
a nawet wysokość d:ż\ł'lęku.

UwaŹam' Źe śpiewade utworów w taki sposób' jakby
stę je mórł'tło jest dobrą metodą na odszukanie stylowego
wykonania muzyki dawnych epok. wokaliści mogą to
praktykować równole$e z jakąkolwlek inną techniĘ' kó-
rej stę nauczyli.

- Skoro mówĺmy o wtbracjt t odđechu, truđno nlc
wspomĺleć o pÍzeponle.

- \vśród nowoczesnych tecbntk istTrieje taka szkoła,
ldóra utrąrÍnuje' ż€ przeponaj est najważniej szym TÍťęŚntem
apalatu woka]nego t od niej się wszystko zAczlĺl:a, ona daje
począt€k dźtł'tękowi i pov.rinna uderzać każdą nutę' aby ją
prawidłov/o wyemitoýrać. oŁóżzgadzam stę, że pv eponaj est
baIdzo 'ważŤaipomaga podepľzeć dźwięk, ďe nte od niej
stę wszystko zacayljla' Dź:więk rodzĺ się tam' gdzie są stru-
ny głosowe, a nie tak nisko. Gdyby ludzie mówili podplera_
jąc silnie kaŻdą sylabę już po kilku zdaniach padaliby ze

zmęczęrrla' Tak stlrra praca przepony jest doskonďa do
kŻyku, lecz Íúezupełnleodpo]ł'tedniadośpiewaniamuąrld
đawnei. Dla rnnie sluchaniejak ktoś bez przerwy lľryczy
jest pđ prostu męczące. Śpiew romaÍttyczny I pó ne:szy
to jakby anod}'Íikowany lrzyk, ľ.Ie zĺaczy to jednąk,
że Íra mTliej wa-lorów arýstycznych' Wokďlsta wykonujący
muąlkę np. z końcaXX w' ma wokół stebie olbIzyTnlą'
bardzo głoŚną orkiestrę i must stę przez rťą przeblć' musl
zätemdojść napevýien poziom hďasu i utrłTnać stę tam'
żety byr. sĘszďn1ĺn, a to wymaga ogroÍnnego wysiłku
fi4rcznego.

- Czytóżnlcamtędzy śplewanlem Íomantycznym
a đawnjrm polega na odmlennym użýwaniu PlzePony?

- Nie sądzę, poniewaŻ nle ws4.lscy wykonawcy
muzytrĺipóŹniejszej rnduŻywająprzepony. Jassĺca casb nie
jestwcale\łyspecjďizovýanąnaucą'cielĘ. Uczy ona równleż
śptewaków operowych - po prostu wszystklch' bez względu
na programy ich koncertów l nikomu nie każe pracov/ać
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Íťęśrťarni silniej. U czy 1JŻ'.wac przepony w drżo łagodniej-
s4.', naturalny sposób, co Pozwďa na to, by cďe cialo stďo
srę rezonalorem.

- skoro struny głosowe dalą Początek đź,tr'tękoq't'
na czFn Polega Íola garđła?

- Gardło nie jest jed}mle przejściem, tunelem dla
dávięku. Tarn znajdują stę Íťęśnie' ldóre mogą poma-
gać wa-rtykulacji, oczywiścĺe, j eżeli nie powoduje to żadnych
zbędnych i niePrawidłowych napięć. wtększość z nas ma
jakieŚ naprężenta w gaIdle' zanimjeszcze zacznle śpĺewać'
Pozbycie się ichj est najtnrdntej szą rzeczą, dlat€go l'ł/ielu na-
uczyclell mówi: ,,zapomrťj o gardle'', ,,nle masz gardła''.
Pomirťęcie gardła jest dobre tylko ütedy' gdy śpievr'a stę
bez tekstu. Jeżell natonĺast chce się przekaz ać słowa, wów-
czas gardło musĺ pľacować, jako częŚć naĺządu mowy.

Trzebajednak urvażać, Żeby zaďębiając się w takte
szczegó|y, o któryďl teraz mówimy, nie zgubiĆ tego co
naj]va.äliejsze, czyli ury'\ł"anta cďego ciďa jako rezonatora'

- co Ęoku pľowađzl Panl kurs mlstÍzowskl śplewu
dawnego w szkole letnlej w Darllngto'i. Czy uczy tam
Panl wyłącznle lnteĘretacjl l stylowoścl wyLonań' czy
zajmuje slę równĺeż pÍovradzenlem glosów' uczenl€m
emtsjt?

- wpraktyce bardzo tnrdno jest rozdzielić jedno od
dnrgtego. Ktoś może posiadać wsparriďąwiedzę o stylach
\I/ mu4'ce, doskonale vr'iedzieć jaki ornaÍnent powinien
wykonać akurat w tJ,Tn miejscu, a.le nie potrafi tego zrobić,
gdyż głos mu odÍnawla posłuszeństwa. Tlzeba wtedy
Íozý,.lązać Jego problem czysto t€chniczny, nie rMolno tego
ágnorować. czasem wystarczy popra\ł/ić ja'I,dś drobiazg' na
pÍzyuJad' zauważ!ć, że Ź|etrz'TŤ'agórr'ąwargę i takauwaga
może mu pomóc. wsą'scy mamy swoje róäre złe nawyki.

- czyPalt mĹ równleż Jaldeś problemy tecbIlczrre?
- wszyscy je maÍny, ja Íakże- Mam takíe drobne,

ŚrriesznepÍZyz\|,yczajerťa, na !.tóre muszę po prostu uważać '
- Truđno w to uwlelzyó; Jest Panĺ dla lnnych

nleđośclgnlonym ldealeEt
- Kiedysięwchodztvr' v/lek średni (marn tęraz 42[aÍa),

mięŚnie nte sąjuż tak naturalnie silne j ak były kiedyŚ. Po to
wlaśnie poznaje się techntkę śpiewu, aby wiedzieć w jald
sposób poradzić sobie z takirrť problemami. Gdy dzieje się
coś po\łaŹrliejszego - zawszellfogę|iczyć na pomoc i radę
moj ej wspaniďej profesor}d.

Marn jeszcze inne nledobre nawyki, na prą''kład
ldedy Śptewam, robią mi się zmarszczld na czole. Jestem
tego świadoma, ale wątptę' cąr zdołan to poprav/ić, skoro
robiłam tak przez 20 |at. są też t tnne trzeszki: drobne
naplęcia warg, szŁywĹa szyJa' '. PÍzycry'ną tego są na ogół
powody emocjonalne' jakeś podśv''tadome uczucia spra-
wiąą' że coś stę usztywnia'

- cz! na Początku mlala Panl swóJ wzorzec
wokalny l byle zďascJmowana klmś đo tego 6topnie'
żeby naślađować wlaśnle takl Íodzaj śpĺewanta?

-WlaŚciwie ... nte. Tak stę składało, że Śpiewakarrť,
którzy ml ĺmpono\/r'ali , byll ÍÍ\ężczyżri' Pamiętarn, że wszys-
tkich nas zachwycď Nlgel RogeÍs. To onjako pierwszyrobü
gaÍdłowe omanenty w utworach MontevGrdiego' Młodż
śptewacy są/bko to podchwycili. PrzekonaliŚmy stę, żejedy-
nie gorgklpozwafa lekko zä,śptev/ać tak drobne nuty. Dżęld
nlemu uąrskďiśmy jakby aprobatę na prowadz€nie
własnych poszrrldwań tnteĘretacÍnych. Nie daltśmy się
v'ięcej przestraszyć ostrzeżeniom naucą/ciell, którzy
mówili, Źe nte wolno nigdy uż}.waĆ gaIdła. on był naprawdę
moją'wielĘ inspiracją

Podzňł'tałam także mego serdecznego prłjaciela'
Davlda Thomasa. Jest on znakomitym wykonawcą, na

koncertach daje z stebte wsąrstko' ani trochę stę rťe
oszczędzA, nie zostawla nic na poŹniej.

- są ftagmenty Panl wykonań, któÍe wywolują
u sluchaczy Íadośé, lnne - smutet' nawet lzy... co Pant
ezuje w tatlch momentach? czy zawgze kontroluje
Parrl emocje? czy profesjon8llsta powlnlen zachowaé
wewnętrzny chłóđ' żeby ostągnąć wzruszenle u lnnyclt?

- Podczas koncertu zawsze lstÍťeje element
pewnego odseparowania się, dystansrr do własnego wy-
konania' To jest tak, jakby ktoś przez ca7y czas sŁalzamną,
obserwowď ipilnowď wsą/st]dego co robię' Ta} must być
każdego wl'eczora, na każd}'rn konceÍcle. wtem, że \ł7ielu
wokalistów rrra naten temat podobne zdarlie, na]vet jeśll
stę do tego otwa-rcię nię prz']znaj+ Prąlchodzt Ínl na myśl
pewnten przykład, ch.ociłŻ nle \ł'lem, cą, będzie oD
rłystalczając]rrn uzasadnienlem. Uwielbiam śpiewać pasje
t kantaty Becha z innymt Śptev/akamt' z mojego
doświadczenia uynika, że jężeľ zapŕarn jaHegokolwiek
soľstę o ulubioną aÍię' kaťżdy zawszę lłyÍntent taĘ' która
niejest najego ďos. Kiedy samemu Śpiewäsięjaklś utwór'
nie można oderwać stę od tnterpretowania ĺ pozwolić mu
się porwać, gdyż wówczas mogłoby ucieĘieć vykonaÍťe'
Na estradzlepro\'adzl się podwójnągrę; dobrzejestzächwy-
cić się tJrm co sĺę śpiewa, żeby emarrowaĆ zaangażowaIlem
i emocjarni, ďe z drugiej strony nle wolno sobie pozwoľć
na zb}t duże wzrlrszenle, bo ]vówczas vystęp slę nie uda'

Przecież wykonľi7anie elegii dla kogoś zmaIłego nĺe
jest tym samym co stanie pr4' truÍnnie. Nasze odczucia
w czasle sluchania są na trochę innym, bardzĺej abstĘk-
cyjn}.Tn poziomie wykonanie elegtt prą'wołuje nasze
rzecąŕ&'lste doŚwiadczeniabólu, subltrnujeje, pozwalarozwa-
,'ać je i BÍn samym nie poddawać się im cďko\ł'ĺcie. Nawet
słowa sto-bat Mater lJjlają w sobie wiele nadzlet, mjmo że
opowi adaj ą o traged ii ulgzyżowania. Tak naprawdę rówTúeŻ
pasja nieste w sobte siłę pozyýu'ną' pochodzącąodnajwyż-
szej istoty, jakkolwiek się ją nazwie. Tę siłę odbierają
wszyscy,bezwzględu na wyznarlie. Muzyka rV Jaldś sPosób
ocz'|szcza i pomaga rozładować naptęcia, z którymi boryka
się przecięŻk^ťżdy. Taka j est chyba fiÜkcj a sżuld. Czło*'tek
poszukuje w niej schronienla i oczekuje pocĺeszenia.

- Ale sztuka' współczesna laczej trtu tego nle
zapewnla...?

- Nie czuję się kompetentrra do mó\rrienia o muzyce
współczesnej ' zbŕ mďo rrťďam z nią doświadczeń - ale
myśIę' żejeżeľ się celowo starä unikać tych współbränleń
konsonansowych l dysonansowych, które poruszały dusze
ludzl przez cďe strrlecia, to \ł'tele się ry?ykuje. I kiedyjuż stę
straciło te konsonaÍrse, baIdzo trudnoje zpowŤotem odzyskaĆ'
a to się właśnte zdaĘyło' Na szczęście sąpróby powTotu' są
Íź:cy kompozyŁorzy jak Árvo Psett, szukający lrrsptracjl w
średniovriecznej liturgil, czy John TaverneÍ' który stęga do
ortodoksyjnej grecldej mszy i im chyba udaje stę odnależr
pewne zagublone 'wartości' Ich muzyka zawtera w sobie
v/iele intJrrrmośct, dlatego jej odbiór wFnaga skuPienia
i koncentracjt. Podobne wyciszenie wewnętrzne potrzebne
jest do słuchaÍťa na przykład renesarrsowych pteśnĺ z lu-
tnią. Trudno jest stę w rťch zasłuchać myśląc o tnnych
sprawach, łatwiej być myŚlarnt gdzie 

'ndztej 
przy jaliiejś

wielkiej syrnfonii. Jest to po Prostu irrny Íodą energlt.
Ludzie w dzisiejsąŤn rozbiegaĺr1rm śMecte szukają

uspokojeDia wewnętÍznego, jako antidotun na ctągłą
gonitwę i stresy, szukają ptękna i harÍnonil' żaŤltvych
uczuć l narrťętIośct. Ja w każdyln Ía^e ba-rdzo tego
potrzebuję, dlatego wybrďarn muzykę dawną.


