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Michał Siciaĺek (Waĺszawa)
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Skąd przy ChođzimY, dokąd zĺľriet Zarny
osobisty żu.y'"hi'torii i obecnđj kondycji čhorału gregoriańskiěgo

Niniejszy tekst zosłał pomyślany jako inau8ulacja działu
gregoriańskiego w Canorze. Dlatego Pruytaczam w nim wie1e
faktów oczywistych, co dla znawcy może być nużące' Gdy
ĺubĺyka stopniowo okrzepnie i zajmie miejsce jej należne,
będą W nieĺ PIezentowane zalówno tłumaczenia tekstóv/ źIó-
dłowycĘ klasyczne i nowe altykuły muzykologów zajmują-
cych się chorałem,jak i refleksje doĘczące jego intelPletaqi'
celem tekstu niníejszego nie iest dawanie wykładu histolii
i teorii chorału' ChciałbymĺaczĄ, aby łączył on w 1'edną ca-
łość i przybliżał niektóIe z najlvażniejszych faktów, nazwisk
i tytuldw l'siążek, ktdre c7ęsto pojawiaią się PrŻy Ío/fio-
wach o chorale ' Chodzi też o Ĺo, aby vr'skazać dalĄ'ne i wsPół-
czesne kierunki myślenia, zapĺosić do ĺeÍleksji. Aby w}Ťów-
nać 8runt, na którym będziemy mo8Li nastęPnie ŻapÍowa-
dzić i hodować ogĺódek.

Choĺał gregoĺiański jest 1zecz}'\ł/istością tak Íozle8łą i zło-
żoną że nie da się go zaszufladkować' Kościół katolickizade-
kretował go na Soboĺze Watykańskim Il iako oficjalną mu-
zykę liturgiczną. Jednak od Ĺego czasu, pÍzez ostatnile tzy-
dzieści lat choĺał znajduje się w odwrocie. Mało gdzie można
go usĘszeć w pĺaktyce lituIgicznej i katolik ma szansę prze-
trwać całe życiebez zapoznaĺia się z jakjmkolwiek śPiewem
chorałow}rĺr. Chorał ogłaszano najobszeŤniejszym istnieją-
cym rePerfuaÍem muzyki jedĺog]osowej' a jego znaczenje
dla zrozumienia podstawowych zasad muzyki jednogłoso-
wej przyĺówn1.wano do ĺoli fug Bacha i sonat Beethovena
dla poznania tych forml . Jednak poza kilkoma przebojami
znajomość utworów chorałowych wśĺód ogółu jest dzisiaj
śladowa. Nie można sobie wyobrazić muzyki zachodnioeu_
ĺopejskiej, od Perotina do Messiaena, bez chorału rł1.korzy-
stywanego w najIozmaitszy sposób w materii i íormie mu-
zycznej (cytaty melodii, modalĺLość, konstrukcja fŤazy, kon-
strukcja dużej formy)' Z drugiej strony' każda epoka staĺała
się zawładnąć 

^íÍn 
bez Íeszty , ingerq'ąc w melodię i rytm

utwoÍów' Każda też starała się go zintelpretować i umieścić
vr' $^,ojej siatce pojęć. W średniowieczu uważano chorał za
oÚzyr^a^y od Boga za PośIednictwem ojców. Moty\a/ ten

oddają liczne ilustÍaqe PIzedstawiające Ducha Swiętego, ktđy
Pod postacią gołębicy dyktuje uh,vory Papieżo'i^/i Grzego-
rzowi Wielkiemu, z aś stojący zboku czujny skryba od ĺazu
zapisuje natchnione melodie w księdze. Z kolei w okĺesie
renesaĺsu chorał to PeIła stalożytności Kościoła, któTą nale-
ży oczyścić ze śrcdniowiecznych balbaryzmów' W czasach
nowożytnych repertuaT został Więc uczesany, zaokrąglony,
pozbawiony,,niepĺawidłowych" melizmatów na nieakcen-
towanych sylabach, w siedemnastowiecznej Francji wręcŻ
przerobiony przez Guillaume Gabriela Niversa na Potrzeby
dobĺze wychowanych zakoĺmic. W XX wieku choĺał ewo-
kował nastroje ,,ľomańskie" i ,,gotyckie", s}Ťnbolizował śIe'
driowieczną misty czną pobożĺość, do któŤej chcieliby Po-
wrócić ĺomanĘcy' W naszym stuleciu został zŤaqonalżo-
wany. skodyfikowany i odrealniony przez szkołę solesmeń'
ską, poĹem odstawiony do lamusa histolii pŹez nadgorli-
wych wykonawców uchwał soborowych, a \V końcu lzuco-
ny na łup ĺóżnorodnych intelPretacji i eksPerymeniów koń-

ca wieku. Dziś stojąc u ,,końca historii'' musimy zastano'i^,ić
5ię, Czym jest dla nas chora]. ijaki możem1 miec z niego
pożytek. Spróbujmy \|łięc PrzýÍzeć się pod różnym kątem
rel1elsom te| mieniące' się rożnobarwnej mäjerii.

I.,,Choĺał gĺegoríański"

Chorał gregoriański to jedrrogłosowy repe*uar łacińskich
śpiewów ütul8icznych Kościoła rzymskokatolickiego, kĹóĺy
został w podstaworł]rm kształcie skodyfiłowany na przeło-
mie VIII i IX wieku na teÍenie cesa$twa kaÍoliískiego. Przez
następne tysiąc lat podlegał ewolucji, odchodząc stopniowo
od czystei postaci, a na PŤzełomie X]x i Xx wieku Podięto jeBo
ĺefoľmę, aby porłĺócić do stanu z lX wieku' W pol,ryższej
definicji można by podważyć prawie każde słowo' Repertuar
jest jednogłosovr'y, ale co naimniej od ]x wieku fÍaBmenty
opracow1,ĺvano wielogłosowo' Łaciíski, ale zachowane grec-
kje słow a (Kyĺie eleison, Hngĺos o Theos), sąpozostałością znacz-
Íie szeÉzej kiedyś obecności innych języków' Wspólrry dla
kościoła kaĹolickieBo, ale status ten uzyskał stopniowo i kosz-
tem wytęPienia innych lokalnych repeltuarów. Niektórc Ż nich
przetrwały do dziś (ambrozjański w Mediolanie i okolicach,
odnowiony hiszpański w katedże vr' Toledo), a z'ĺłrycięski re-

PeltuaÍ i tak obrósł różnoĺodrrymi tĺadycjami lokalnymi.
Owszem, pochodzące z Galii rękopisy z przełomu X wieku
zawierają większość śpiewów mszy i oficjum fuĺkcjonujących
od tej pory niePŤzeŤwarrie' A]e z jednej stlony najsĹalsze me-
lodie o charakteĺze lecytatywnF1 (na przykład psalmowy
tonus peleg nus olaz fomuły recyŁac'1ne zr.ar.e z Te Deufi
i Cĺedo i) moglibyśmy datować nawet na czasy pĺzed Chĺy-
sfusem' z drugiej za ś, ľ'a]baÍdziei đziś z^ane sŻerokim masom
kompozycje W! sąĺae Regi'll' W tonie Plostym oŤaz K}.rie
z ĺ;tszy De Angelis to kompozycje XVI i XVII wieczne. Wresz-
cie, deklarowanym celem ĺeformy z początku naszego wieku
był powrót do Źródeł' Natomiast faktycznym skutkiem było,
jak wielokrotnie wcześniej w histoĺii stwolzenie stylu ]Ąyko-
nawczego odpowiadającego potľzebom ducho\n/Fĺi esteŁycz-
n}Ťn ľeformatorów i ich epoki.

odr1.wając się od listy paladoksów, pÍzeidŹmy do krótkiej
panoĺamy historii choĺału'

Od początkrr ĺozwoju kościoła chrześcijańskiego w skład
nabożeństw wchodziły oPalte na wzorach synagogalnych
śpie''\y lituĺgiczne. składała się na nie zapewne melolecýa-
cja czytań i modlitw przez celebĺansa i asystę oraz aklamacje
wspólnoty' GwałĹo\^'ny ĺozwój muzyki kościelnej nastąpił
w IV wieku. Złożyło się na to ki1ka pĺzyczyn' Kościół uwol-
niony od prześladowań, budujący okazałe świątynie i obda-
ĺzony wkrótce Pĺz}.wi1ejami, mógł sobie pozwolić na baĺ-
dziej rozwiniętą oĺganŁację kultu. Jednocześnie rozwój mo-
nastycyzmu w Egipcie' Palest}nie i Azji Mnje']szejFzyczyĐjł
się do ustalenia íolm lituŤgii godzĘ PIzede wszystkim do
niesłychanej populamości psalmów. Z Wyznąń ś\^,íętego Al1-
gust1na (IX.7) dowiadujemy się, że wprowadzenie w koście-
1e mediolariskim śpiewu hymnów i psalmów wedfug zwy-
czajów wschodnich zawdzíęczaĺny ś.ýŕlętemu Ambĺożemu'
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Spisana około roku 540 regü]a ślviętego Benedykta regulo-
wała ýgodn1o'vry cykl śPiewów monastycznego oficium, na
który składa się śpieIv PsalmóW, hymnów i responsoriów
oraz czytaÍia i modlit\^,'y' Części oÍicjum stanov/iły (aż do
Soboľu Waýkańskiego II) następujące nabożeństwa: laude-
sy o świcie i nieszpory o zachodzie słońca, \^/ nocy matuti-
num zwane też wigíliami, a \,v ciągu dnia Pięć ,,Bodzin mniei
szych": pryma, tercja, seksta, nona i kompleta.

TŤadycje liturgiczno - Í^ll:zyczr.e uksŻtałtowały się wokół
najz^aczriejszych ośrodków kościelĺLych, czyli metĺopolii
i najważniejszych klasztoĺów. Galijska pątniczka EgeIia, któ-
ra pod koniec IV wieku odwiedziła Jeľozolimę, pĺzekazała
oPis bogato Ťozbudowanej litLrĺgii ozdobionej śpiewem mni-
chów i całego ludu'?' W Kościele łacińskim do najważniej-
szych lePeltuarów litur8iczno - muzycznych należały: tla-
dycja rzymska, mediolańska, benewentyńska (połudrriowa
Itaiia) gallikańska (ki]ka miast południowei Galii) i hiszPań-
ska. Istniaý także inne odlębne ryty, na plzykład ĺyt celtyc-
ki. W stopniowym ukształtowaniu się ostateczne8o kształfu
cyklu modlitw mszalnych liturgii rzymskiej szczególrrą rolę
odegrało kilku Papieży z Piątego i szóstego wieku, vr'śród
nich święty Glzegorz Wielki (ponýfikat 590-604)' Ten ostat-
ni natomiast nie zajmował się raczej muzyką koście]rrą' Le-
genda ojego decydującejroli dla ukształtov/ania się rePe1fu-
aĺu ,,gregoriańskiego" pojawiła się dopieÍo w bioglafii GIze-
goĺza spisaĺej pĺzez Jana Diakona w drugiej połowie X wie-
ku. Baldzo możliwe, że opaĺta była na błędnej interpretaqi
pĺ zekazów doý czących ponýfikatu Grzegorua II (715-731)3.

MożlĹwe też, że avtorytet qca Kościoła miał służyć za decy-
duj4cy aľgument Prz) propa8owanju ľeperhlaru' kLorego
patronem Bo mlanowano.

W pochodzącym z jedenastego wieku tlaktaciea jeden
z duchownych dostojników gĺeckich po rł'1punktowaniu róż-
nic teolo8icznych Kościoła greckiego i łaciískiego stwieĺdził,
że śPiewy lifuĺ8iczne obu kościołów są za to bardzo podob-
r'e' Pfzekazy tego typu wraz z danymi o działalności \,Ą', VII
i VIII wieku kilkunastu papieży pochodzących z Grecji i Syľii,
o pobycie w lĹalii tysięcy mnichów gĺeckich zbiegłych ze
Wschodu wskutek inwazji perskiej oŤaz walk ikonok]astów
z ikonodułami, przy uwzględnieniu wreszcie zachowanych
dwujęzycznych antyfon, aklamacji i wersetów Alleluja zđają
się d'owodzić, że śpiew w ltalii aż do przełomu ýsiącleci mógł
być ĺzeczywiśc:Le zbliżony do śpiewu bizantyjskiego.

W połowie VIII Wieku nastąPił jeden z kluczowych mo-
mentów w historii choĺału' Władca Fľanków Pepin Mały
ugościł w Gďii papieża Stefana 11, a nastęPnie poprosił o rzynr-
skie księgi litur8iczne i kantolów, aby zaprowadzić v/ całym
swoim Państwie rzymski obĺządek. Choĺał rzymski pĺze-
szedł za Alpy.IJległ tam Íóżnolakim zmianom' ZosĹałwzbo-
gacony o fĺagmenty pochodzące z Liturgii gallikańskiej (np.

lifuÍgia Wielkiego Piątku). Melódie zostały PlzePracowane,
prawdopodobnie zmieniła się także maniera wykonawcza,

Ponieważ źIódła świadczą o znacznych niePorozuÍnieÍLiach
pomiędzy italskimi kantorami a ich ŕrankijskimi uczniami'
Najprawdopodobniei w]aśnje W momencie narzucania no-

wego lePeltualu opoŤnemu duchowieństwu pojawia się
konieczność skodyfikowania liturgü i cholału. Zaczęto spisy-
wać tak zwaĺe oľdines Romani, czylt opisy lifurgii rzymskiej
na potĺzeby kościołó'iĄ' i klasztoľów w paíshvie Frankóws'
Na pĺzełomie VIII i IX wieku powstaý pieĺwsze gĺaduały
(zbiory śpiewów mszainych, Początkoĺ/o tylko tekstów)6,
a nieco później pierwsze antyÍonalze (zbiory śpiewów ofĹ
cjum)l' Repeĺtuar chorałowy został podzielony na osiem
modus (tonaqi) \^.edle inspirowar-rego plaktyką bizantyjską
i teo ą antyczną systemu oktoechoss ' Na przełomie IX i X

wieku pojawiły się pieĺwsze księgi z zapisem neumatycz-
nym, oddająqłrr detale melodii, ale bez jednoznacznego ozna-
czenia wysokości poszczególrrych dŹwięków9 ' Wreszcie od
XI \^,/ieku zaczęto urnieszczać neumy na liniach, umożLiwiając
jednoznaczne odczyĹanie melodii. Neumy stĺaciły jednak
przy t1rn szczegóLowość wcześniejszej notacji'

od XIII wieku chorał naz1'łvany był 
'ý 

tĺaktaŁach cantus
pląnus, ,,śPie\^łefiL lówn),ĺn" i Pĺzeciwstawiany cafiłus ĺren-
surabilis ' Z Íego pĺzeciwsta'vvienia wnioskować możemy, że
choŤał nie został w Pełni poddany rygorom lytmiki menzu'
lalĺrej. Trudno jednak rczstlzy 8r.ąć, czy śpiew wykon;.wany
był w równych vr'artościach z uwzględnieniem deklamacji
tekstu, czy też w ĺ'ykonaniu stosowano okĺeślone schematy
Iytmiczne, czy \ýleszcie określone wartości przypis1,'wano
okĺeślonym kształtom neum pojed1rrczych i złożonych. Po-
lvszechnie u\^/aża się, że śpiewy gĺegoriańskie wykony'wa-
no w tym okresie w waĺĹościach równych, dość wolnych.
Niektóle systemy notacji i 1ĄTPowiedzi teoretykóIv świad-
czą jednak o istnieniu w choĺale menzuľalnej pulsacji ĺyt-
micznej, następstIv nut dłrrgich i krótkich o ustalonej relacji
czasu trwania. Piszą o niejprzykładowo: Hielonim z Moraw
w De Musĺca opĺsując śpiew dominikanów francuskich w dlu-
Biej poło\,l/ie XIII'wieku, anonimowy angielski flanciszkanin
w spisanym około ĺoku 1351 traktacie Quatuoľ pľincipalia
musice oĺaz działający w Ferraĺze angielski karmelita John
Hothby w traktacie Ĺa callíopea ĺegale' Z Pewnością kształt
neum, któĺe w muzyce polifonicznej jako Li8atuly miały okre-
śloną intelpretacie lytmiczną, mógł inspirować do stosolva-
nia ĺównież w chorale long, breves i semibŤeves, w XVI wie-
ku wspomina się też o minimach' Wydaje się, że Podejście do
Iytmu i tempa ńogło ĺóżnić się w poszczególnych trady-
cjach lokalnych i zakonnych' od późnego śĺedniowiecza ist-
niało bowiem wiele tradycji strzegących swych odĺębności
litulgiczno-muzycznych. Obok chorału diecezjalnego należy
w1.mienić co najmniej tladycję cysterską, norbertańską, do-
minikańską, franciszkańską i kaltuską'

Różnorodność i nieuporządkolvanie instytuqi koście]iych,
w tym lólvnież śPiewu liturgicznego, dopĺowadziý w XVI
wieku do powstania w środowiskach humanistycznych Pro-
jektów leformy' Sobóĺ Tiydencki zlecił ujednolicić lifurgię
i oczyścićją z fla8mentów nie licujących zjejgodnością (aPo-
kryficzne czytania, tIoPý większość sekwencji, dramaý li-
tulgiczne Plzeradzające się w samodzie1rre szLuki ilozsadza-
jące ramy lituľgii), nie nakazał jednak przeprowadzenia ĺe-
formy chorału'o.

Sobór oddał w ręce papieża kwestię ĺydania nowego msza-
fu i brewiarza' Bulle Piusa V z t5b8i l570 rokrr rłprowadzają-
ce nowy bĺewialz i mszał rzymski uđzie1ały plzpvileju ko-
lzysŁaÍia ze zwczajów lituĺgicznych liczących nie mniej niż
200 lat, co umożliwiło przetĺwanie tladycjom pľzedsoboĺo'
rł1.m]] . Niemniej na przełomie XVI i XVlÍ wieku w Italii przy-
gotowano,,zreformowaną" weĺsję śpiewów chorałowych.
W lvielokÍotnie Plzery,vanych i wznawianych pracach brałá
udział czołówka kompozytorów szkoły rz;'.mskiej' w ým
Palestrina, Nanino, Soliano i Anelio. RefoÍmę tlaktolĄ/ano
jako usurrięcie barbarzyńskich naleciałości szkodliwych dla
zrozumienia tekstu i obcych prostocie, iaka miała pano\^.'ać

w muzyce śĺedniowiecznej i wczesnochrześcijańskiej. Pole-
gała ona na skróceniu melizmatów i uwzględnieniu w melo-
diach akcentów łaciny klasycznej (melizmaty powinny znai
dować się tylko na sylabach akcentowanych). Ponadto ujed-
nolicono szyk ,.ĄtYÍazó\,Ý \N pĺzebiegu tego samego tekstu'
jeżeli był on stoso\Ą'any w śpiewach w różnych miejscach
litulgii - nP. ,,Ad te levavi" i ,,Ad te Domine levavi". Usiłowa'
no też identyczne sł o\ý a zaoPatrzyć w takie same lub podob-
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ne zwloty melodyczne/ popÍawiono Íolmuły iniqahe, am'
bitus, materiď tonalny melodii, cezury i kadencje, kierując
się zasadami kształtowania melodii obowiązującymi w szes-
nasto'wiecznym kontIaPunkcie' W 1596 loku zostało \łyda-
ne i zatwieldzone przez Klemensa VIII zreformowaĺre Poĺll-
ficaĺe Romanum (księga zawieĺająca obrzędy liturgiczne
z udziałem biskupa, w t1,'rn ođpolviedrie śPiewy) . Natomiast
nie doszło nigdy do oficjalĺrej papieskiej apĺobaty dla zreíoĺ-
mowane8o graduału i antyfonaŤza. I{ydany \ł loku 1614

i 1615 d'ĺvutomo\Ąfl 8I aduał, tzw. Editio Medicąea pozostalw-
daniem pr1.watnym, choć Przygotovr'anym przez papieską
komisję i drukowanym w obdalzonej plzywilejem PaPie-
skim drułarnil'z ' WsPomnieć należy także Diľectorium choľi
wydane w 1588 roku przez Giovanni Guidettiego, kapelara
papieskiego, zawielaiące tony recyĹacfne czytań i modlitw,
tony psalmowe, hymn), Werseľy i responsoria, a znane
z zastosołVaĺLia plopoÍciona]nych wartości nut.

od Soboru Tryđenckiego aż do drugiej połowy XIX wieku
Kościół na szczeblu centlalnym nie ingelował w kształt śPie-
$/óW lituÍgicznych' Nadal Íunkcjonowały fuadycje Poszcze-
gólnych zakonów i diecezji, które często wydawały swoje
księgi, nie cofając sie przed zmianami melodii. Szczególną
akty.wność wykazy.wały diecezje fĺancuskie, które przy ko-

rygowariu poszczególĺrych śpiewów i ĺedagowaniu ich zbio-
ĺów zatrudniały kompozytorów takich jak Henri Du Mont
oraz Guillaume Gabriel Niveľs' Choĺď ŕrancuski (,,neogalli-
kański") zyskał Pruy \ĺÍr. barokową melodykę, tonalność
i manieĺę wykonawczą' Również w Niemczech na PIzeło-
mie XVIiI i XIX wieku wydano wiele ksiąg zawiera]'ących
adaptacje choraJu ztodnie z owczesny m Bustami.

Podsumo$"ując lezultaty powyższej ewolucji - w XX wie-
ku śPiewy choĺałowe były w Eulopie zróżnicol^'ane co do
tekstu, Iytmiki i sposobu wykonania, przekazywane były
lokalr-Lymi tradycjami i nie były pĺzedmiotem szczególnego
zainteĺeso\^/ania ani ingerencji wyższej hieraĺchii kościelnej.

II' Chorał w badaniach muzykologó\^/

Od początku rozwoju no\^,ożytnej muzykolo8ii istniď nulĽ
zajmuj4cy się choĺałem. Benedykýn z St. Blasien w Schwarz-
waldzie, Martin Gelbeĺt opublikował \^/ roku 7774 pĺacę De
cąntu et fiusica sącľfr ĺł pľima eccĺesit]e etąte ĺrcque ąd prąese11s

tempus - waftościo\ýe do đziś đzieje ĺĺĺzyki koście]nei oPaI-
te na tekstach źĺódłowych pisarzy kościelnych' lazPolzą-
dzeń synodów i soboĺór^.' olaz innych dokumentów histo-
tyczĺych' Rozpoczfi też serię scrip toĺes ecclesiasłíci de flusicĺ|
s4cl4 - wydanie tekstów teoletycŻnych o muzyce pochodzą-
cych z okresu od IX do XV wieku. NiektóŤe z traktatów do
dziś cytowane są według wydania Gerbeľta. W XIX wieku
kontl,,nuowane byýbadania i Wydania źródłowe, należą do
nich np. publikacje Edmonda de Coussemakera poświęcone
traktatom teoretycznym dotyczącym chorału oľaz dlama-
towi litulgicznemul3 . Wraz z lozwojem muzykologii unĹ
wersyteckiej oĺaz ruchu cecyliaískiego pojawiło się wiele
ośÍodkóW badaí nad choĺałem. Wspomnieć można nazwi-
ska Francois-AugusĹe Gevaertala, Amedée Gastouéls Walte-
ra Howarda Fĺere'a16, a nade wszystko Petela Wagnera,
autoÍa monumentalnego trzytomol^'/ego Eĺnfiihľung ín die

Gĺegorianischen Melodien1? , które đo dziś czytać 
^ależy 

.

OgIomną fundamentalrrą ro1ę w studiach nad średnio-
wieczn}Ťn lePeltualem choĺało'vr,1.ĺn odegrali benedyktyrri
zw1ązari z odnoaÝĺonym w 1833 ĺoku opactwem św. Piotra
w Solesmes' Iniq'atorem prac był Pierwszy oPat Solesmes,
dom Pĺosper Guérangeĺ, zapalony litulgista' W 1840 ĺoku
sformułował on credo badań poĺówna\a/czych \^/elsji melo-

dii choralołĺych: ,,Jest oczywistą żeieżeli mamy czasempra-
Wo wieÍzyÓ że dotarliśmy w danym utworze do czyste' Po-
staci frazy gregoĺiańskie]', dzieje się tak, gdy źródła pocho-
dzące z wielu oddalonych Kościołów podaią zgodrie tę sarną
wersję"ls' Od tego czasu trwała benedyktyńska pĺaca zmie-
Izająca do ľestytucj1 pĺzypuszczalnego archetypu graduału
i antyfonalza. Do dziś nie została ona uwieńczona ostatecz-
nym powodzeniem - t ,Va spór co do te8o, czy istniał w ogó'
le jeden archetyp. Place, w których największy wkład wnie-
śli đom Joseph Pothier i dom Andľé Mocqueĺau, doprowa-
dziły do wydania - plzy L1życi1j stw oIzorrej \,ý Solesmes nota-
cji odwołującej się do źródeł francuskich z XIII i XIV wieku -
całei seĺii ksiąg litulgicznych, między irLnymiLibeľ Grąduąlis
(1883, ĺf/danie poprawione 1895), ĹlÚeĺ Antiphowrius (1891),

Processionąĺe Monąsticu'ľtl (1893), Liber Responsoĺialis '.. iuxta
ritufi monąsticuxĺ (1895) oraz Vaľiae pĺeces ex liturgia '. ' col-
ĺectąe (1'907).w 1895 ułazało się Pier\^/szewydaĺieLibł LIsu'
alĺi - antologii zawieĺającej śpierły mszalĺre i wybrane śpie-
wy oficjuĺn na Potlzeby duchowieństwa diecezjalĺrego. An-
tologia ta cieszy się do dziś szalonym powodzeniem jako

Plaktyczny zbióĺ śpiewów choĺałowych. od 1889 wydawa'
na jes t w Solesmes p oó' ĺĺazw ąPaléogruphie Musicele seria Íac-
similowych kopii najwaźniejszych ĺękopisów choĺałowych
od X do XII wieku. Badania solesmeńskie, któlych meĹody
i cele zaaprobował Pius X w mofu PIoPIio Inteľ soĺĺicitudínes
z 22listopada 1903 roku, doprowadziły, po zwołarriu w Rzy-
mie W 1904loku (13 stuleci od śmieŤci Grzegoľza Wielkiego)
Konglesu gregoriaískiego, do ustanowienia typowej i obo-
wiązującej w Kościele rz),łĺskokaĹolickim edycji chorahr gĺe-
goriańskiego' Edycję'ĺlÝatykańską plzygotow}'wała PaPie-
ska komisja powołana pod przewodnictwem dom Pothiela.
W istocie spĺzeczne poglądy członków komisji często unie-
możliwiały porozumienie, a \,l/ielu íozstlzygnięć Pothier do-
konał samodziehie. Na Edycję Watykańską złożyły się Ky-
ľiąĺe (1905), Grąduąle Romąnum (7908), oficjun deÍunctoľutl
(1909) Cantoľinus seu Toni Commuĺes (zasady śpiewu psal'
mów oIaz lecytacji czytań i modlitw, 1911) oĺaz Liber Afiti-
phonarius (1912\ ' Po ĺeformie gĺađuafu ptzeprowadzoĺej za
Pontyfikatu Pawła VI (po Soborze Watykańskim Il) ukazďo
się 'Vý 1974 loku no\^'e \ýydaÍie cľądu]ĺe Romąnum.

Badania Porównawcze Íóżnych notacii bezliniowych
w szkole solesmeńskiej doprowadziły do postawienia boga-
to udokumentov/anych hiPotez dotyczących znaczenia Iý-
micznego i wyrazo\ /ego neum bezliniowych. Stopniowo na-
rodzila się osobna galąź muzykologii, nazwana pożnJei se-
miologią gregoriańską, której klasyczny łykład zawalty jest
w pĺacy dom Eugene Cardĺne'a Semiología gĺegoĺiana (1968)1' '
Prace Cardine'a kont}.nuują jego uczniowie, zjednoczeni w
Associazione Inteĺnazionale Studi di Canto GŤe8oliano z sie-
dzibą w Cremonie i otaczający ku]tem Pamięć mistrza'?o. so-
lesmes wydało też dwie publikacje - Gĺaduąle tlipĺex. (1979)

i oÍÍeńoĺiąIe tĺipleł (1985); obie zestawiaý melodie chorałowe
wzięte z wydań dwudziestowiecznych z zapisami neuma-
Łyczr.ymi d'otyczącymi tych samych utlrroĺów a pochodzą-
cymi z naistalszych lękoPisó\^/ Ż notacją bezliniową'

Nad badaniami dotycząc}Ťni choľału pĺzeprowadzonyĺri
w kręgu Solesmes i szkoły semiologów ciążyý jedĺak 1' ciýą
do đzisiaj założeria pozamrrzykologrczne' Prace mają służyć
do dotarcia do ĺednej, Ponadczasowej (stopniowo zmienianej,
a1e zawsze .JważanĄ za jedyną) metody wykonania choĺaĘ
któIa Ponadto ma się nadawać do praktycznego stosowania
we współczesnej lifuIłii.. w zwązk1J z t1ĺlĺ pĺzekazy źĺódło-
we, które pĺo\,Vadziýy do rł.ĺLiosków sprzeczĺych z głów-
n}Ťn nultem Iozumowania semiologów - na przykład tĺakta-
ty mó'\,\riące o $T/konaniu melodii w rytmie menzulowanym
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albo świadech.łr'a Występowania ozdobników i mikrointeÍwa-
łów - były delikatrrie Pomijane albo interpletowane iako PIze-
ja]^/ plaktyki późniejszej, która byłaby odstępstĺĄ/em, czy Ĺeż

degeneracją hipotetycznego stanu Początkowe8o'
Tymczasem muzykologia uniwersytecka po okresie wspóŁ

pracy z solesmeńczykami (Peter Wagnel i Amedée Gastoué
brali udział w pracach komisji pĺzygotowującej Edycję Waý-
kańską) przięła baÍdziej akademickie, bezstronne podejście
do repeľtuaru glegoriańskie8o jako zjawiska historyczne-
go'?1 . Oprócz powracania do tladycinego problemu ustale-
nia daty, miejsca i sPĺawcóIv ukształto1vania się ĺepeĺtualu
gregoľiańskiego jako takiego oraz analizowania rePertuaru
wedle stanu na X wieŁ zainteresowanie badaczy lozciągnę-
ło się stopniowo na całe dwa ýsiące lat katolickiej łaciískiej

' monodii litur8icznei ' Place przebiegają w wielu nurtach. Roz-
wijają się więc badania źĺódłoznawcze nad poszczególnymi
rękopisami i 8rupami ĺękopisów, prowadzące stopniowo do

Poznania tIadycji poszcze8ó]iych lejonól^, i PoszcŻególnych
zakonów oĺaz wzajemnych ĺelaq'i poszczególĺrych tľadycji.
Pĺowadzone są studia nad mođalnością choÍału' Jest ona ui
mowana dwojako - albo modalność bada się poPflez ar.allzy
IePeltualu, \^/ tym liczne analizy polównałÝcze (tutaj należy
zasygnalizować Prace autorów zwĺązanych z Solesmes,
zwłaszcza dolJ.lean Claire'a" ), albo autoŤzy koncentÍują się
na wnioskach płynących z Iicznych tŤaktatóW teo1etycz-
nychI ' Pojawiły się nurty badań porównawczych chorału
zestawionego przykładowo z ĺnlzyką bizantyjską'?a oraz
żydowską muzyką synagogalną5' Podjęto także pÍóby usta-
wienia modalności, melodyki i fulkcji chorału w perspekty-
wie badaí orientalisýki mrrzycznej nad klasyczną muzyką
kultur Azji, insPiloIvane pracami Alaina Darrielou nad oĺien-
ta]ĺą mođa]nością. Ich ostateczną konseklvenqą ]'esĹ poly-
wająca, choć nieco poetycka i na skraju możliwości metodo-
logicznych nauki w jej lacjonalistyczn}Ťn palady8macie, teo-
ria o \^/spó]Iych cechach tradycji śpiewu sakÍa]nego wszyst-
kich religii (',Le chant de l'Humanité").

Zwróćmy jesŻcze uwagę na kilka innych Plzedmiotów
badań. Prowadzone są studia nad histoÍią notacji - albo
w weÍsji semiolo8icznĄ (patrzwyżej), albo w neutralĺrej ak-
sjologicznią wĺęcz inspiĺowaĺrej strukfuralizmem':6' Istnieje
nurt poświęcony kształtowaniu się cholału \a/ Pierwszym ty-
siącleciu w ścisł}Ťn związku z pol^/stal^/aniem i loz\^,ojem
zaplarrowanego i spójnego cyklu tekstów lihrÍgicznych (śPie-
lły Własne mszy i oíicium na poszczególne okĺesy ĺoku ko-
ścielnego). Patronuie mu posĹać zmalłego 1v lutym 1999 roku
wielkiego badacza i eĺudyty, profesora Jamesa McKinnona27 '

zý'/ÍóćIJĹy także uv/agę na studia nad różnymi postaciami
cholału gĺe8oĺiaískiego w okresie późnego śĺedniowiecza
i w epoce nowożytnej. Są one poświęcone na przykład:
- prakýce rł7konawczej chorału w XIII wieku według nai

starszych Íękopisów dominikańskich oraz tÍaktatu Hielo-
nima z Moraw'?B,

' opĺacowaniom wielogłosowyłn choĺału,
- wspóŁależnościom pomiędzy chorałem a muzyką wielo-

głosową,
- chorałowi we Fraĺrcji epoki baĺoku,
- Íóżn}Ťn tradycjom wykonawczym chorału w XIX wieku.

Dla uzupeŁ{enia ieszcze ty.tuły kilku podstawolĄych Publi-
kaqi, do któĺych auĹorzy odwołują się często futy1o\^/o. 55
toÍÍLóýI Anąlectą hwnica medií aeai pod redakcją Guido Malii
Drevesa' Clemensa Blume i HenŤy MaŤriotĹ Bannistela (LiPsk,
1886-1922) to naĺpehieisze \Ąf7danie tekstów zachodrrioeuĺo-
pejskich h1łnnów, oficjów rymowanych sekwencji i tropów
W stosuĺku do wersetów Aĺleluía ro1ę Ĺaką speŁria opubliko-
wany pĺzez Karlheinza Sch7ageĺaT hematíscher katalo g der ijlt e-

sten AlĺeĺuiĺL-Melodítn ąus H,lncLschliÍten des 10. und 11' |ahĺ-
hundeĺts. ' ' (Monachium, 1965)''ĺ{śIód najnolĄ/szych prac na-
leży wspomnieć stale loŻWijaĺącą sĘ intemetową bazę danych
CANTU$ zawiera1'ącą indeksy śpiewów oficĺrm zawaÍtych \'Ý
arrýÍonarzach. Baza jest dostępna pod adlesem hĘ://Pu-
b]ish'uwo'ca/-cantus. W chlvili powstawania tego aatykułu
baza zawieĺała indeksy 6Ż anýÍonaĺzy z bibliotek 10 kajów.

Nareszcie polecić chciałbym dwa podręczniki, które dają
ogólny obĺaz chorału gregoriańskiego i stanolvią niezastą-

Piony Punkt wyjścia dla dalszej lekfuĺy. Konieczną pozycją
jest western Pląĺnchąnt . A Hąndbook Davida Hileya (oxfoĺd'
1993)' któÍy zawiera zwięzły Przegląd stanu i kienmków
badań, a jednocześnie obszeĺną bibliogĺafię. Natomiast G/e-
goĺiąn Chĺłnt Willego Apla (Bloomin8Ĺory 1958) to tĺzeźwa
i komunikaty]^,na synteza stanu badań z połowy wiekrr, czę-
ści dotyczące pÍzeglądu i analizy form cholałowych stano-
wią do dziś lekfurę obowiązkową (Hiley ich po pĺostu nie
powtaĺza i odsyła do Apla).

Z wydanych w Polsce prac o charakterze syntetyczno-pod-
ręcznikowym wskazać można jedynie dwie książki ks. Woi
ciecha Lewkowicza29 oŤaz tłumacuenie Zasaĺl śpiewu grego-
riańskíego cĺegor|o Suńo1a30 . Prace te referują wiedzę i pog-
lądy szkoły solesmeńskiej pier_wszej połolvy XX wieku, pod-
tŹymując na przykład stanoÝVisko pŤz}'Pisujące ledakcję re-
pertuaĺu chorałowego świętemu ctzegotzowi. od stlony
pĺaktyki wykonawc zĄ, pĺ ace zaw ier ają w ykład metody dom
Mocquerau. Mówiąc krótko - należy je dziś tlakto]Ą/ać racze]'
jako dokumenty epoki niżjako podlęczniki. od początku lat
1960' nie ukazała się w języku polskim żadna s}.ntetyczna
publikacja dotycząca histolii i interPletaqi chorału' opubLi-
kowano natomiast szele8 plac monogĺaficznych. Doýczą
one poszczególnych rękopisór,^r' powsĹałych na ziemiach pol-
skich i ich gruP, notacji, PosŻczególnych form glegoliańskich
uprawiaĺych w Polsce oraz historii teorii muzyki''

III. Chorał - oficjalrra mÚzyka lituĺgiczna Ko-
ścioła katolickiego (\^/ tym polskiego)

Chorał gregoriański jest oficjalnym własnym śpiewem
Kościoła katolickie8o' Stwieĺdzenia tej tleści lozsiane są w
licznych dokumentach kościelĺrych wysokiei ĺangi3'?, w tym
w konstytucji sobolu \{atykańskiego II o liturgii święĹej sđ-
cfost]tlctLÍn Consiliufi: (sC 116\ '

,,śpiew gregoríaíski Kościół uznaje za własny śPie\a/ lituÍ'
Bii Ízymskiei' Dlatego w czynnościach littÍgicznych polĄ.i-
nien on zajmować pieŤWsze miejsce wśĺód iĺnych ĺówno-
Izędnych rodzajów śpieü.u'"

Plaktyka wygląda nieco inaczej. Po decyzji Soboru o ĺpro-
wadzeniu do liturgii ięzyków narodowych dokonał się na
plzełomie lat 1960'/1970' bezprecedenso\./y ogólny ođWťót
od liturgii i śpiewu łacińskiego' W Kościele katolickim Pozo'
stały jedynie ''Vysepki, gdzie choĺał jest đo dziś żywąlĺĺzy-
ką lifuIgiczną' Jest tak w niektórych wspólnotach zakoĺLnych.
oto kilka pÍzykładów polskich. Cystersi z Mogiły, codzien'
nie śpiewaią gregoriańskie nieszPoly, a kilka razy do ĺoku
odplawiają uroczysĹsze nabożeńst\Ą/a, nP. ciemne jutrznie w
Wielkim Tygodrriu' Cystersi w Jędrzejowie odmawiają łaciń'
ską kompletę, śPiewając bodaj ýko Sa1ve Regina' Łaciískie
nieszpory śpiewa się w oPact'Vvie benedyktynów w Ęńcu
olaz w kilku k]asztorach dominikańskich. Niektóre zakony
żeńskie śpielł/ają Po łacinie mszę lqb fragmenty ofiqum. se-
minaria duchowne przewiđujązajęcia ze śpiewu koście]ie-
go, W Íamach kĹórych śpiewa się też cholał, ale z Ťacji mikro-
skopijnego w}Ťniaru godzin osiągnięcie jakichkolwiek ĺezul'
tatów wyma8a charyzmy wykładowcy i Żapału sťudenĹóü/'
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spotykamy je owsŻem, ale nie wszęđzie. Wydaje się jednaĘ
że wśĺód młodszej gľupy duchownych w niektórych semi-
naĺiach diecezjalĺych i zakonnych narasta stoPniowo dąże'
nie do pogłębienia liturgii lóIĄ,nież w oparciu o tĺadycje śpie-
wu chorałowego' Lituľgia łacińska wraz z choĺałem pielę-
gno\Ą/ana jest W środowiskach konserwat}'wnych w rodza]'u
Bractwa śłÝ' Piotla, a także W lóżnych wspóJnotach parafial-
nych i grupach modlitewnych, gdzie pĺz1'wiązanie do hady-
cji ol.lz.lło się silniej.7e. niŻ chęć reŕormy ]ituľ8ii.

Śpiewy chorałowe m ożna odnaleźć jeszcze lĄ/ pamięci śPie-
waków wiejskicĘ którzy vr'ykon}.wali je w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych w kościołach i podczas procesji. Są miei
sca w Polsce (np' parafia Becejły koło Szypliszek na Suwalsz-
czyźrue), gdzte Ęierł1r chorałowe wykon}'wane są plzy nie-
któIyĆh okazjach do dzisiaj33 . Sposób wykonania chorału
w wiejskich paĺafiach, w zależności od miejsca, moźe nosić
jeszcze cechy dziewiętnastowiecu ne, ale może też być opaÍty
na wzoĺach solesmeńskch, jako owoc pracy z chóĺem w la-
tach sześćdziesiątych prowadzonej pľzez jakiegoś wykształ-
conego w mieście organistę. Podobne lezennr'aty praktyki mu-
zycznej istĺLieją w innych krajach euľopejskich, szczególĺLie eks
plorowane są obecnie śpiewy bractw religiinych na Koĺsyce.

Należy z\ĄŤócić u\|/agę na zjawisko tłumaczenia śPiewów
chorałowych na języki nar'odowe' W Polsce sýszymy obecnie
podczas mszy spolszczone gregoŤiańskie tony czytań i lekqi
oraz ol.ze Nís?. NiekióÍe zakony starają się zaadaptować choŤał

róvmież do polskich tekstów ofiqum (na Przykład w opactwie
t1mieckim pÍzysLosowano melodie choĺałowe do hymĺów,
niektórych anĘfon i Te Deĺn). Takie dwudzies towieczne opra-
cowarria mają analogie nie tylko w pĺakĘce Kościoła wschod-
niego, gdzie od czasów Cyryla i Metodego śpiewy lituĺgrczne
dostosowywano do kolejnych języków naĺodowych. Rów
nież w ramach Kościoła rzymskiego ishieje od tysiąca lat
w DaLmacji tat zwany śpiew głago1icki bęđący adaptaqą lzym-
skiej monodii littugicznej do języka słowiańskiego ' Przedsta-
wiciele szkoły solesrneńskĘ sugeĺowaLi istrrienienierozeĺwal-
nego związku pomiędzy chorałem a immanentną me]odią ję-

zyka łacirískiego. Wydaje się, że nie mieli laqi i adaPtacje me-
lođii choĺałowych do tekstów po]skich należy dopuścii sta-
wiając im jednak bardzo ĺT.sokie w).łnagania estetyczne'

Osobnym zjawiskiem jest PoPulaŤyzaqa i odś''vieżenie třa-
dycji choĺďołych w latach dziewięćdziesiątych animowane
przez Marcina Bomusa-Szczyciískego - w Placach z domini-
kanami z Warszawy i Krakowa oraz w ramach kolejnych edy-
cji festiwalu,,Pieśń naszych koĺzeni'' w Jarosławiu. Przygoto-
wuĺe się üykonania choŤału ,,hisĹorycznie świadome" i od-
wołujące się do badań nad đawn]'łĺri tradycjami' shżące jed-
nak lifuŤgii' Osoby konsekľowane są do nich wciąganą aby
pomóc odnaleŹć i utlzymać modlitewny element śPieĺýu'

w zĺNiązkv1z tyÍ\, że choĺa| choć znacznie osłabioný jest

ż}'\^,ą třadyqą htur8icz^ą, tÍzeba zawsze Pamiętać o kontek-
ście sakralnym wiążąc1.ĺn się z jego wykonaniem' Rzecz jasna
poszczególne utwoŤy były zawsze wykonywane we właścĹ
\Ą,'ym oklesie litulgiczr'yn;., ýł Plzestrzeni sakÍa]nei, w lifur-
gicznym porządku, stanowiły nieodłączny element ś\VięĹe-

8o czasi| cilculum aĺzi. Nie wyklucza to możliwości wyko-
nania koncelto\^/ego' Wykonanie takie musi być jednak świa-
dome' że samo w sobie jest już zubożeniem, okaleczeniem.
Musi starać się blak ten w jakiś sposób nadrobić.

oceniającbądź współtIvoĺząc wykonania chorału w pĺak-
tyce liturBicznej należy W}'Ważyć stosunek aspekfu religijne-
go i estetyczne8o danego wykonania' Jeżeli niekonwencjo-
na]na rytmika, stlój muzyczny lub ozdobniki odciągną uwa'
gę wykonawców od sensu i lecytacji tekstu święte8o, wyko-
nanie będzie maltwe. osiągnięcie płynności, ene18ü, ,,oczy-

wistości" w deklamaqi psalmów i Plzekazywaniu ich mię-
dzy stÍonami chóIuzajmuje nie rniesiące, ale lata. oczywiście
zaangażowanie religijne nie uratuje złego wykonania. Pa-
miętajmy, że w każdejĺeligii Íałszowanie jest działaniem an-
tyliturgiczn}Ťn' Pobożność powiĺna skłarriać do pracy nacl
śpiewem3{ .

Niezbędne jest poszanołVanie dla żywych tradycji wyko-
nawczych choĺału' Pod tym względem dochodzi do smutne-
go paradoksu, ponieważ nadgoĺliwí zwolennicy nawiązy-
wania do ,,żýących tľadycji'' często zniesławiają albo chcieli-
by zmienić metody śpiewu stosowane współcześnie ubene-
dyktynów, cysteŤsów czy dominikarrów. PŤzeważnie noszą
one piętno esteýki solesmeńskej, ale - w odróżnieniu od
zmieniających się z roku na ĺok propozyqi ekspeĺymentato-
ĺów - spĺawdzone są 1v wieloletniej Plaktyce modliĹeIłlnej.
Kieđy zakonnicy nie podzielają naszych Íascynacji nowymi
stylami \n/ykonawczymi, Pamiętajmy, że tylko nieufność -
wĺęcz ksenofobia - pozwala Plzetrwać tradycji w nietknię-
tym stanie' Gdyby rosýscy sta1ooblzędowcy mieli lozwi-
nięte instynkĘ ekumeniczne, nie zachowaliby do dzisiaj prak-
tyki wykonawczej splzed cztelystu lat' Niechwięc meloman
czasem Ĺaktownie zamilknie słysząc zakonników śpiewają-
cych niewyraŹnie lub niecŻysto albo nie tak jak sobie zama-
źŕ u amiast od lazu pĺawić im urłagi albo lecel]zo\.Ą/ać śĺ\.iatu
ich poziom wykonawcz) .

Sakĺalrry łqĺmiar choĺału nakłania też do zachowania sma-
ku ĺ^'l eksperyttentach stylistycznych' Chod z drugiej strony,
nalvet ekstrawa8anckie intelpretaqe cholału nie osiągną chy-
ba poziomu ľadosnego rozgardiaszu i bezwstydu, który od-
naleźć możen-ry 1Ą/ wiernie pĺzekazanych pĺz.ez ĺękopisy póŹ-
nośredniowiecznych oÍicjach nowoĺocznych Tn ciľĆLaficisione

albo w o|ficiĺLm lusoľum zadlowanyĺĺ w Cąľmĺną Buľąna. ..

lV. Chora] a tradycje usrne

RepeńuaÍ cllolałowy był początkowo Pĺzekaz1'wany ust-
nJe' ľojawienie >ię w dľugiej Polt)Wie 7aPisĹl muZ)cznego
W Postacineum beuliniowych, a nastęPnie na nutownicy nie
wyeliminowało przekazu usťnego' Teksty Psalmów, folmu-
ły recytacyjne i |ony psalmowe były chlebem powszednim
duchownego, najbaldziej ocz}'wiste stałe ŕĺagmenĘ znajdu-
jemy zapisane'!v rękopisach dopiero w ePoce, gdy ich znajo-
mość stawała się we wspólnocie niewysĹaĺczająca ' Z pewĺo'
ścią tylko w tÍadycji ustnej przechowywane były elementy
takie jak: Iytm, sPosób Ťecytacji tekstu liťurBiczne8o i realĹ
zowarria ozdobników oĺaz todzaj wykorzystywarrego gło-
su. Źródła pisane nie regulują także w sposób wyczeĺpujący
kwestii takich, jak tempo i poziom dynamiczny wykonania.
Dane te tzeba uzupełniać odwołując się do ż1''wych wzor-
ców' stąd lównież wsPółczesne intelPletacje cholału idą śla-
dem René Clemencica i Thomasa Bbkleya i udają się po na'
ukę do przedstawicieli kultur tradycyjnych' Na pierwszy
ogień poszła muzyka liLur8iczna Kościoła gÍeckiego, \Ý sto-
suĺłrr do któĺej liczne przekazy dowodzązwiązkőw zprak-
tyką wykonawczą chorału ĺzymskiego w PieMszym tysiąc'
leciu, a w któŤej cią8łość ustnej tladyqi nie została nigdy prze-
ĺwana' Przy wykonywaniu chorału wykoĺzystywano też
praktykę libańską (gdy Marcel Péres zaProsił do śpiewania
siostrę Maĺie Keyĺouz), następnie zaklólowały śpie\,Vy koĺ
svkariskie' nie bez szans są włoskie i choĺwackie. W Warsza-
wie słuclra się obecnie koptyjskich. AutoŤ ninieisze8o aIty-
kułu postawiłby na kurpiowskie' W kolejce czekają EtioP'
czycy, Gruzini, a właściwie dlaczego nie Arabowie i Hindusi?

Jak sŁlsznie zauważył podczas swojego seminarium na tego-
rocznym festiwalu w Jarosławiu Adolfo Bľoegg z zespoŁr M-

a
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crologus, minęły ĺÜż czasy, kiedy odk}'wczy i błyskotli\Ąy był
sam pomysł insPiraqi żýącą tradyĄą pĺzy lł1zkon1''waniu mu-
zyki dawnej. Dzisiaj nďe'Ą zastaĺowić się, jaki element, z której

tradycji ushrej i dlaczego zaĺĺierzaĺny przejąć. W1'wód swój
Broegg zilustľowď włoską estampidą zagaĺą według mańery
búgaĺskiej na 7,/8. Efekt był skądinąd baĺdzo ciekawy. Jedĺak
w]ĺkonawca nie zamieĺzał go podawać jało muzykologicznie
uś\^/iadomionej interyIetacji l^r'łoskiego tTecenta.

Pogranicze Pomiędzy wykonaniami muzyki dawnej - doý-
cz) [o reperluaru sredniowiecznego i renesansowego -

a wykonaniami muzyki tladycinej lóżnych kultur, a na\^/et

muzyki folkowej i bluesowej jest niesłychanie płođne' Trudno
wryobĺazlć sobie llecistę gÍającego szesnastowieczne braĺle,
któÍy nie miałby ochoty sPlóbować tańców irlandzkich. Fidli-
sta bez duszy grajka pozostanie elementerh koncertowej sce-

nografii. la kze śpiewak gĺegoriańsLi pol^.ij en zdpoznać się
z wieloma żýącymi tradycjami wokalĺrymi, aby wiedzied co
Iobi się w nich Ż teksĹem, głosem, całym ciałem, co jest wsPól-
ne wszystkim ĺ'ykonawcom a co ind}'Ývidua]Í1e u solisŁy, co
wreszcie odĺóżnia muzykę sałralną od świeckiej.

Zajmując się muzyką lifurgiczną o 1vielusetletniej histoŤii
nie możemy jednak obiec}'wać czegoś, cze8o nie oferuiemy,
w szczególĺrości w d z|eđziÍie zakoĺŻeÍienia w wielopokole-
niowej tradyqi, czego głód wielu słuchaczy skądinąd odczu-
wa. Słowo ,,tradycja" tĺzeba więc w wykonawstwie chorału
zastąpić słowem ,,llczciwość". Jeżeli ktoś odnajdzie swoją
duszę w śpiewie neobizantyjskim, czy też kurpiowskim, niech
śpiewa na jego modłę chorał gĺegoriański. Niech w tym celu
odnajdzie pođobnie myślących przýaciół. W drugim poko-
leniu moBą nazwać swoją plaktykę ,,tradycją" - oczywiście
własną. Ale nie można Íobić tego od ĺazu. Dopóki mamy
jedynie rozmaite inspiracje i pomysły - umieniające się co
ja kij czas - lepiei powstrzym.tc 5ię 7 nazy'Waniem te8o trady-
cją. Nie Prezenfuimy tego i nie sugeluimy zbyt intensywnie
żyjąc}.rn wsPólnotom. Chyba że wĺaz z nimi Podejmujemy
ľrud ľzetelnego od kry'Wanid, / piety./mem i poszänowJÍtiem.
ich zachowanego dorobku.

V. Chorał jako muzyka da\Ą'Tla

Choĺał gĺegoriańskijest niewątPliwie muzyką dawną (po-
wstał wszaWe więcej niż 20 tat temu). Jego poszczególne
walstwy stanowią dokument kulfuIy múzycz^ej, I1t.urglcz-
nej i teologicznejkolejnych epok' Są więc skaĺbem,należą do
đoĺobku, który mamy pełne prawo analizowaÓ iĺŁelPIeto-
wać - W ťym lównież prowadząc ĺyzykowne eksPerymenty'
Fakt ten zyskuje uznanie z opóźnieniem i po\,l/oLi' Zadecydo-
wał o ým szczególrry status litül8iczny tej muzyki. Gdy na
początku Xx wieku rodziło się pojęcie muzyki dawnej i jej

historycznie uzasadnionych interPretacji, apogeum Popular-
ności Plzeżywała teolia chorału jako sztuki ponadczasowej
i natchnionej, któŤa powĺóciła do źĺódeł po wiekach upadku.
oplacol,valra ]^' Solesmes i Powołującasię na autorytet stoLi-
cy Apostolskiej metoda interpletacji odpowiadała wyobĺa-
żeniom Pierwszej połowy XX wieku o idealnym duchu mu-
zyki kościelnej, o czym świadczą liczne pehre zachwyttr i fa-
scyĺracji świadectwa duchorvnych i muzyków, którzy odwie-
dzali Solesmes i przysłuchiwali się tam śpiewowi choĺałowe-
mu. Ponieważ szkoła solesmeńska była Podatna na Pewne
stoPniowe modyÍikacje sýlu wykonawczego, pĺzez dłĺgl
czas wydawało się. że Praktyczne ustalenia płynące z badań
nad historią chorału zostaną pŤzez nią stopniowo wchłonię-
te' Pťzykłado'Wo odnolviona notacja chorałowa (kwadrato-
wa na czteĺolinii) była w kolejnych wydarriach uzupełniana
o nowe znaĘ aby jak najbaĺdz1Ą zbliżyć się do ÍękoPisów X

i XI wieku. Natomiast do notacji kwadratorvej dodano stoP-
niowo jako wskazówkę wykonawczą równo]egły zaPis neu_

mami bezliniow].łrri. Wydania takie, Polecane dziś jako naj-
lePsze dla autentyczne]' intelPletacji, to Gradueĺ neufić z 1962
(Íepdnt plywahego egzemplaĺza naleźącego do Cardine-
'a), i Gĺaduale TiipIeI z 1979 fok:u' Należy ]^/ tym momencie
zwĺóclć lwagę, że pĺzez đługi czas nawet plzy nawoł}'wa'
niu do bardziej autenýcznych wykonań cholału ,,autentycz-
ĺy" oznaczało ,,jakna1barđziĄ zbliżoĺy do Plzekazu ÍękoPi-
sówzXiXIwieku"

Na przełomie XIX i XX wieku wyodrębniły się tĺzy szkoły
plezeníljące splzeczne stanowiska co do,,autentyczne8o"
rytmu cholału. PierwsŻa z nich, altykułowana od początku
solesmeńskiego ĺuchu odnowy, a wiązana szczeBó]Írie z na-
zwiskiem domJoseph PoĹhiera3s to teolia rytmu swobodne-
go, weĺbalĺrego, to jest podległego Wymowie i akcentom
rł11gowiadanego słowa' Szkoła ta narodziła się w wylaŹnei
opozycji do zasŁanq pfzez solesmeńczykól,,r' pŤaktyki XIX
wiecznej36. Zmodyfikowana Plzez semiolo8óĺ, stanowi je-

den z filaĺów ich intepretacji'
Druga szkoła, tak zwana metoda solesmes, rozwinęła się

w oPaÍciu o teolie Ťytmiczne André Mocquerau37. Jego dzia-
łalność jesĹ bardzo osobliwym przypadkem rozdarcia na-
ukowca, pĺakýka i ideologa' Znakomiý badacz ĺękopisów
śĺedniowiecznych, Pedant, który plzy ĺedagowaniu Edycji
Watykańskiej pilnował szczegółów melodycznych i nie chciał

Pójść na najmniejszy komPromis motywowany wz8lędami
praktycznymi, okazał się nagle wizjonerem, twóIcą abstrak-
cyjnego i odeĺwanego od badań muzykologicznych syste-
mu rytmicznego' Spróbujmy system ten IV kilku zdaniach
stleścić. Rytm to dla Mocquelau nie ty1ko nastęPstwo, ale
wzaĺemna zależĺość dźwięków' Komórka ĺytmu muzycz-
nego składa się z napięcia i odpĺężenia (alsis i thesis), któI}Ťn
odpowiadają dwie albo ťrzy nuty (thesis może być dvr'unuto-
wa)' Rytmy elementarne łączą się w większe całości poprzez
szeregowanie bądź łączenie na kilku poziomach. Rytm jest

więc zjawiskiem czysto muzycznym, immanentnie związa-
nym z melodią, a nie z tekstem. odrywa się przecież od nie-
go choćby na melizmach. Zakończenie elemenĹarnego lyt-
mu celem odświeżenia dalszego ĺuchu nazywamy iktusem,
któťy Mocquerau polównuje do tętna serca' Iktusy odnajdu-
jemy vr'edłu8 określonych reguł stosownie do Plzebiegu tek_

stu, melodii i kształtóIv neurn' Tam gdzie nie można go jed-

ĺozĺacznie zlokalizowaÓ solesmeńskie edycje lytmiczrre za-
Żnaczają go pionową kĺeseczką' Dyrygent Po ĺozszyÍrowa-
niu iktusów Plowadzi płynną melodię scholi lozlvijającą się
w grupach dwójkołlych i tťóikowych, \,.r'ykonując ręką cha-
rakterystyczne koliste ruchy.

Metoda Mocquelar1 kĹóIej zastosowaIie uwiecznione jest

na licznych nagraniach Solesmes i inĺrych wykonaí zakon-
nych od lat 1930' do 1970.s, do dzisiaj funkqonuje w niektó-
ĺych szkołach mlzyk kościelnej (w Polsce bodaj na muzyko-
logii KUL), skąd powoli wypieĺa ją szkoła semiologiczna'

Tizecia szkoła, w ľóżnych u]'ęciach istniejąca nieprzerwanie
od końca XIXĺviekq ostatnio Żaś plzechodząca do kontrofen-
sylvy, to menzuIaliści. Nie istnieje PŤzekonująca i uŻnana PIó-
ba pogodzenia zaPisólv neumatycznych z rękopisów X/XI
wieku z ustaloną (menzulalrrą) pulsacją rytmiczną' Sugestie
co do takiej możliwości zgłaszaIi między irulymi Petel I{a-
gneŕ i Ewald JammeÍs, znana jest też Placa JW.A' VollaerĹ
saJo. Badacze ci dowodzą opieĺając się na wzmiankach teore-
tycznych wýętych ze śIedniowiecznych tmktatóW, że w cho-
ra1e X,/X wieku były Íoaóżniane co najmniej dwie waaĹości

rytmiczne, a jedna z nich była dwa razy dłuższa od drugie]''
Sugerują też (kaźdy iÍtną) iĺteryIeĹacje PlzyPisujące v/artości
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dłuższe lub kĺótsze poszczegóJnym elernentom neum.
Polemikę z tymi poglądami pođjął Eugene Cardine" Jego

pĺaca nie spotkała się z odporem menzulalistóW' obecnie

Powołują się oni laczejna algumenty etnomuzykologiczne -

analogie z współcześnie zachowanymi ĺepeÍtĹ1alami muzy-
ki sakralnej basenu Morze slódziemnego, w których często
ystępuje pu]saqa lytmiczna.
Na ostateczny pŤzełom i początek rozwoju ,,historycznych"

stylóW \,^/ykona\^.stwaa'Ż wpł1nął zbieg dwóch czynników'
Faktyczne usunięcie choľału z praktyki lituf8icznej Kościoła
kaĹolickiego na przełomie lat 1960.,/70. osłabiło istnieiącą PIe-
sję do uniÍormizacji wykonań ze wzglęđów praktycznych
w zgodzte z estetyką PóźnoŤomantyczną' Nastąpiło to
w chwili, gdy ĺóżne formrúowane w śĺodowiskach uniweĺ-
syteckich hiPotezy co do możliwej rytmiki zdobień, ban/''y
głosu oĺaz stloju muŻycznego zaczęły przyoblekać się
w wykonania PŤezentowane na koncelĹach i nagraniach'
Uh1ijmy w tym momencie dalsze wywody' odsyłając do ar-
tykułu Lance'a Blurulera, któlego tłumaczenie obiecuję nie-
bawem na łamach Canoraa3 '

Vl.,,Chorały 8regoriańSkíe"

Jak wszysĹko w kulturze, chorał gĺegoriański jest dziś
przedmiotem komercjalizacji i wulgaryzacji' Püytoczmy kil-
ka przykładów. EMI z wielkim hałasem maĺketingowym
wpĺowadziło na ĺynek kilka kolejnych płyt z choÍałem 'v\'

nagIaniu benedykt}.nów z klasztoru Santo Domingo de Si-
los, z krzykliwymi okładkami (były ło zÍesztą stale nagřa-
nia, ale reklama uczyniła z nich r1'rrkowe pŤzeboje)' Niezna-
ne wydawnictwo fonoglaficzne stalling wydało płytę,,Cho-
Iały gregoriańskie de Monaci cisterciensi - ARCHIWUM
WATYKANU"' są to zresztą dobre nagĺania cysteIsów
z Casamari, ale odpustowa szata glaficzna zniechęca (może
zachęca??) do ich nabycia. Tnna płytanosi q.tuł.'Najpiękniei
sze chorały gĺegoriańskie", na okładce ocz}'wiście zađuma-
ny Jan Paweł II. W sklePach i na stlaganach ukazują się kolei
ne nagaania dyskotekowe, w któIe wmontowane są melo-
die gĺegoĺiańskie, mające zapewne s}Ťnbolizować tajemni-
czość rodem z ekranżaĄí lmienia RĹíźy olaz tęsknicę na po'
ziomie małoletniego miłośnika nocnych zabaw Tě ostatnie
działaĺLia są oblaźliwe nie tylko d1a pewnego odczucia sa-
kĺalności, ale Po Ptostu d1a dobÍego smaku. Nie nawoĘąc
do Palenia na sĹosach kaset zespołu ENIGMA' chciałbym więc
zaproponować zachowanie wobec podobnych fenomenów
daleko posuniętej rezeĺwy.

Na tym tle należy też Żwrócić uwa8ę na epidemię, kľórą
jest posługiwanie się coraz częście]' okleśleniami ,,chorały
gregoriańskie". Choĺał 1'est jeden (i wystaĺczy), słowo lv t1łn
znaczeniu należy do lzeczowników niePoliczaL-rych. Wszyst-
kich czyte]rików niniejsze8o tekstu Ploszę więc o cierpliwe
pĺzypominanie ĺozmówcom, że poszczegóJrre utwory nale-
ży okĺeślać jako ,,śPiewy gÍegoliańskie."

Którym poświecony będzie dział gĺegoriański w CANo-
RZE. Dział ten niniejszym uważam za otwaIty.
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