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WSPÓŁCZESNE PISMO CHÓRALNE W TWÓRCZOŚCI POLSKICH
KOMPOZYTORÓW: POSZUKIWANIE, UKIERUNKOWANIE,
NOWATORSTWO
Kandydat muzykologii, docent Zaverukha Olena
Kijowski Uniwersztet imienia Borysa Hrinczenki
Ukraina
Twórczość chóralna współczesnych polskich kompozytorów jest unikatowym
zjawiskiem w polskiej kulturze muzycznej. O „wspołczesnym twórce” decyduje
jego twórczość i rodzaj używanego przez niego pisma chóralnego. Ze sprawą tą
łączy się nierozerwalnie pojęcie nowatorstwa, bez którego nie ma postępu w
sztuce chóralnej i ktore oznacza taki dobór srodków wyrazu, jaki pozwoliłby
najpełniej wyrazić osobowość twórczą. Samookreślenie pisma chóralnego jest
aktem, jaki powinen poprzedzać właściwie pojętą dzałalność twórczą. Wiodący
kompozytorzy współczesności Polski, tacy jak R. Twardowski, P. Łukaszewski,
B. Kowalski, M. Bembinow, A. Ignatowicz-Glinska, A. Gronau, prowadzą
poszukiwania na „wlasną rękę” i tworzą we własnym kierunku.
We współczesnym pismie chóralnym polski kompozytorzy łączą tradycji i
odpowiedni poszukiwania nowych zasad światopoglądowych i ideologicznych.
Potwierdza to zdanie przedstawiciela polskiej szkoły kompozytorskiej
B. Kowalskiego: „... lata 60-te i 70-te przyniosły wiele ciekawych rzeczy, które
inspirują do nowych poszukiwań pisma kompozytorskiego. Ja piszę nową muzykę
i dobieram technikę pisma, która jest bliższa słuchaczowi” [2].
Poszukiwania współczesnego pisma chóralnego kształtują się z
charakterystycznymi upodobaniami kompozytorów. Twórczość chóralna
R.Twardowskiego w dniu dzisiejszym są oparta na elementach wykluczających
awangardy i archaiky, mianowicie lapidarnością i jasnością wypowiedzi. Technika
piśma (aleatoryka, dysonansy) podporządkowana jest sytuacji, która najlepszym
sposobem przekazuje akcję dramaturgiczną.
Nowatorstwo tworzenia P. Łukaszewskiego polega w kierunku muzyki
sakralnej, gdzie kompozytor odzyskuje wolność twórczą. Кompozycyjny
redukcjonizm, charaknerny konstrukcji utworów, kompozytor interpretuję jako
dokonanie wyraźnych wyborów strukturalno-konstrukcyjnych, fakturalnoformalnych i estetyczno-stylistycznych. Szczególność środków pisma chóralnego
P. Łukaszewskiego polega na:

współbrzmieniu kwintowo-sekundowego i nonowo-trytonowego;

skokach interwałowych: sekundy, trytony, septymy, nony;

diatonicznych współbrzmieniach klasterowych;

sekundowych pochodach wszystkich głosów w dół lub w górę;
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konsonansowym brzmieniu dysonansów;
częstej zmianie metrum;
współbrzmieniu „dominantowobrzmiącym”.
Poszukiwania twórcze B. Kowalskiego są oparte na wyborze słowa jako
środka wyodrębnienia kluczowych elementów tekstu a języka muzycznegoKompozytor łącze w utworach chóralnych elementy sakralne i świecke, jako „złoty
środek pomiędzy sobą, słuchaczem i odkryciem” [2].
Wybór środków pisma chóralnego w twórczości polskiego kompozytora
M. Bembinowa zaczyna się od tekstu. Muzyka religijna podporządkowana
znaczeniu słowa, oznaczającego konkretny akt twórczy: stworzenie integralnego
obrazu artystycznego, w którym określa się ideę utworu. Taki sens semantyczny
tekstu w budowie kompozycji kompozytor traktuje jako „punkt wyjścia – naturalną
muzykę do tekstu” [3]. Konstrukcja kompozycji M. Bembinowa ma wypracowany
system harmoniczny, opierający się na skałach modalnych i melodii w stylu
chóralu gregoriańskiego.
Źrodlem inspiracji w kompozycjach chóralnych A. Ignatowicz-Glinskiej
najbardziej jest tekst, z którego wynikają środki pisma chóralnego. Twórczości
chóralnej kompozytorki charakterna muzyka eklektyczna, która łączy w sobie
środki pisma chóralnego epoki Baroko (harmoniczna tradycja, bachowski idiom z
metrum) i współczesności (eksperymenty z rytmem, wolność w metrum, atonalna
muzyka, technika puantylistyczna).
Nowatorstwo twórczości chóralnej A. Gronau polega o wykorzystaniu
współczesnych technik pisma (sonorystyka, aleatoryka) z dawnymi (kanon, motet,
fuga). Muzyka chóralna kompozytorki powstaje zupełnie innego charakterzu, to
jest muzyka, gdzie parametr tworzenia jest dźwięk muzyczny. Według badacza
W. Cholopowej „intensywny rozwój parametru dźwiękowego doprowadził do
powstania sonoryki – muzyki barwy, w której efekt barwy jest podstawą
kompozycji muzycznej” [1, с. 448]. Dla wyrazu treść muzycznych kompozytorka
uzywa w utworach następujące środki techniki wokalnej: mowa, szept, kszyk,
efekty perkusijne i kwasiperkusyjne, wibrato (zdrygania palcami na kyrdyce),
izorytmiczne skandowanie.
Tak więc, twórczość polskich kompozytorów odzwierciedla podstawowe idee i
sensy obecnych czasów i charakterystyczne dla nich cechy myślenia chóralnego.
Aktywność poszukiwań twórczych współczesnych polskich kompozytorów w
pełnej mierze przejawia się w uaktualnieniu pisma chóralnego: właściwościach
stylistycznych, gatunkowych, kompozycyjnych, intonacyjnych, harmonicznych.
Aktualnym pozostaje poziom współdziałania kierunku tradycyjnego i
nowatorskiego, sakralnego i świeckiego. W piśmie chóralnym odtwarzano jest
indywidualność kompozytorów, gdzie ujawnia się wielowymiarowy świat
współczesnego twórca.
Lista wykorzystanych źródeł:
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