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    Muzykę rozumiem jako drogę poznawania prawdy.  Drogę, wespół z innymi sztukami,
równoległą wobec filozofii, która wszelako była dla mnie niejednokrotnie inspiracją i punktem
muzycznego  odniesienia.  Muzyczna  droga  poznawania  prawdy  to  zarazem  droga
twórczości, którą rozumiem jako tworzenie nowych światów dźwiękowych, co odbywać się
może przez samodoskonalenie warsztatowe i artystyczne. Stąd też komponowanie pojmuję
w wymiarze osobistym, jako duchową drogę przez życie. Z perspektywy czasu tym bardziej,
w moim przekonaniu,  współgra  to ze  słowami  Witolda Lutosławskiego  o jednej  psychice
twórcy, w której świat idealny przenika się ze światem realnym. Jednocześnie trafna wydaje
mi się sugestia, którą, w formie quasi-pytania, ujął Wiesław Myśliwski w powieści  Ostatnie
rozdanie: „Być może, muzyka to (...) wspólny świat żywych i umarłych.” Z wielu możliwych
interpretacji tych słów, chciałbym w moim osobistym wymiarze podkreślić fakt, że jakkolwiek
dążeniem  mojego  działania  kompozytorskiego  in  spe jest  muzyka  jeszcze  (nigdy)
nieusłyszana, „nie-erhörte Musik”, jak chciał György Ligeti, to kanwą dla niej jest nieustannie
pogłębiająca się świadomość dokonań muzycznej przeszłości, zarówno dalszej, jak i bliższej.
Poznawanie  jej  oraz  dzielenie  się  jej  rozumieniem  z  innymi,  by  umożliwić  im  rozwój  i
docieranie  do prawdy,  traktuję jako misję,  określającą cel  i  sens mojej  dotychczasowej  i
obecnej działalności naukowo-dydaktycznej.

ŹRÓDŁA

    Z obecnej  perspektywy,  dla interpretacji  mojej  drogi  kompozytorskiej,  wydają  się być
istotne dwie okoliczności biograficzne. Pierwsza z nich to doświadczenia wyniesione z nauki
gry na klarnecie w szkole muzycznej pierwszego stopnia oraz, przez pewien czas, w liceum
muzycznym.  Nie jestem ani  pierwszym ani jedynym kompozytorem polskim,  który ma za
sobą  doświadczenia  klarnecisty.  Co  więcej,  Marcel  Chyrzyński  i  Paweł  Mykietyn,  by
przywołać te dwie postaci,  mają w tej mierze większe osiągnięcia. Mykietyn był nawet, przez
pewien czas, również koncertującym klarnecistą, wykonawcą muzyki nowej. Jednak kontakt
z  klarnetem  jako  instrumentem  dętym  miał  duży  wpływ  na  moją  późniejszą  twórczość.
Przede  wszystkim  już  podczas  studiów  kompozytorskich  mogłem  we  własnym  zakresie
eksperymentować  z  dźwiękowymi  możliwościami  klarnetu,  w  tym  samemu  wydobywać
klarnetowe multifony, mikrointerwały czy wykonywać bisbigliando – co najmniej na kilka lat
przed  uzyskaniem  podręczników  nowych  technik  gry  na  klarnecie  katalogujących  te
możliwości i ich aplikaturę. Co nie mniej ważne, miałem także bezpośrednie wyobrażenie o
mechanizmie  wydobycia  i  cechach  kształtowania  dźwięku  na  instrumentach  dętych
drewnianych,  o  wspólnych  dla  tej  grupy  instrumentów  cechach  modelu  aplikatury  i
artykulacji.  Wreszcie,  miałem  także  bezpośrednio  dane  wyobrażenie  o  obowiązujących
sposobach notacji muzycznej i jej interpretacji dla tej grupy instrumentów. Doświadczenia te
okazały się dla mnie przydatne nie tylko w mojej  własnej  twórczości,  ale również,  w nie
mniejszym stopniu, w pracy dydaktycznej. Prowadząc zajęcia z Instrumentacji, mam często
za zadanie przedstawić i wytłumaczyć zagadnienia sposobu wydobycia dźwięku, artykulacji i
innych cech instrumentów dętych studentom kompozycji, którzy skończywszy wcześniejsze
szczeble  edukacji  muzycznej  jako np.  pianiści  nie  mieli  z  nimi  dotychczas  praktycznego
kontaktu.
    Drugą okolicznością, która wydaje mi się warta przywołania, jest udział w konkursach
wiedzy o polskich kompozytorach – Karolu Szymanowskim i Witoldzie Lutosławskim. Tego
typu konkursy stanowiły do lat 90. XX wieku dość popularną formę propagacji twórczości i
sylwetki  wybitnych kompozytorów polskich wśród uczniów szkół muzycznych II  stopnia w
Polsce.  W  1992  roku,  jako  uczeń  II  klasy  liceum  muzycznego  w  Białymstoku
zakwalifikowałem się do odbywającego się w willi Atma w Zakopanem finału ogólnopolskiego



konkursu wiedzy „Wokół Karola Szymanowskiego” organizowanego z okazji  110 rocznicy
urodzin kompozytora przez Towarzystwo im. K. Szymanowskiego dla uczniów średnich szkół
muzycznych.  W  rok  później  otrzymałem  II  nagrodę  w  ogólnopolskim  konkursie  wiedzy
„Wokół  Witolda  Lutosławskiego”  zorganizowanym  przez  ówczesnego  dyrektora  dawnego
Zespołu Placówek Kształcenia Artystycznego w Białymstoku, pana Stanisława Olędzkiego.
Oba konkursy dały mi okazję do spotkania wybitnych postaci ze środowiska muzycznego. W
Zakopanem w październiku  1992 roku jurorami konkursu byli  m. in.  śp.  prof.  prof.  Józef
Patkowski i Adam Walaciński, z którymi później miałem jeszcze okazję zetknąć się podczas
studiów kompozytorskich w Akademii Muzycznej w Krakowie. W październiku 1993 roku w
Białymstoku w komisji konkursowej znaleźli się natomiast pan Edward Pałłasz i prof. Jerzy
Marchwiński.  Temu  pierwszemu  zawdzięczam  zachętę  do  zdawania  na  studia
kompozytorskie, gdyż ośmieliłem się,  w trakcie drugiej edycji konkursu w 1995 roku, gdy
pan Edward Pałłasz został ponownie zaproszony do Białegostoku jako juror, pokazać mu
swoje pierwsze próby kompozytorskie. Wtedy też spotkałem śp. Andrzeja Chłopeckiego, z
którym w późniejszym czasie los stykał mnie wielokrotnie. Jednak najcenniejszym dla mnie
wspomnieniem  z  tego  czasu  jest  do  dziś  spotkanie  z  Witoldem  Lutosławskim,  który
odpowiedział na zaproszenie organizatorów konkursu i 4 października 1993 roku przyjechał
do Białegostoku. Nie śmiem twierdzić, że było to moje osobiste spotkanie z Lutosławskim,
ponieważ najbliższy i jedyny kontakt z Mistrzem nawet dla laureatów konkursu miał miejsce,
poza jego publicznym spotkaniem z młodzieżą szkolną i  zaproszonymi gośćmi (co miało
formę quasi-konferencji prasowej), na estradzie ówczesnej Filharmonii Białostockiej, przed
koncertem  monograficznym  utworów  Witolda  Lutosławskiego,  w  momencie  ogłoszenia
wyników konkursu i rozdania dyplomów. Jednak wspomnienie uścisku dłoni jaki wymieniłem
wówczas, jako 17-letni młodzieniec, z Witoldem Lutosławskim, jest dla mnie do dziś jednym
z  bardzo  osobiście  ważnych  momentów.  Zwłaszcza  w  kontekście  faktu,  że   była  to
praktycznie ostatnia dla mnie i wielu innych młodych ludzi możliwość spotkania go osobiście,
o czym wtedy nie mogłem wiedzieć. 
    Z dzisiejszej perspektywy, zetknięcie się blisko i dość szeroko z  muzyką zarówno Karola
Szymanowskiego jak i Witolda Lutosławskiego, w powiązaniu z ich biografiami i poglądami
estetycznymi,  miało  na mnie  duży  wpływ  formacyjny,  ponieważ  dawało  mi  dość  pewny,
estetyczny  punkt  wyjścia  i  odniesienia  w  rozumieniu  i  poznawaniu  muzyki  XX  wieku  i
najnowszej  innych kompozytorów.  Taki  typ  poznania  muzyki  był  moim udziałem także w
przypadku  późniejszych  fascynacji  i  odkrywania  dla  siebie  innych  kompozytorów,  co  na
sposób spirali rozszerzało (i trwa to po dziś dzień) mój estetyczny horyzont. Interesującym
doświadczeniem  życiowo-estetycznym  jest  dla  mnie  obserwowane  na  sobie  samym
pogłębianie  się  znajomości  i  rozumienia  rozwiązań  w  sferze  kompozytorskich  środków
warsztatowych Szymanowskiego i Lutosławskiego, co łączy się z moją pracą dydaktyczną.
Język  harmoniczny  obu  tych  kompozytorów,  jak  również  stosowane  przez  nich  środki
kontrapunktyczne  stanowią,  między  innymi,  treść  zajęć,  które  prowadzę  ze  studentami
Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

PIERWSZE KROKI
 1996-2001

W latach 1996-2001 studiowałem Kompozycję w klasie śp. prof.  Marka Stachowskiego w
Akademii Muzycznej w Krakowie, w trybie jednolitych studiów magisterskich. Był to dla mnie
czas różnokierunkowych,  pierwszych  poszukiwań  własnych  środków języka  muzycznego.
Był  to  też  czas  debiutu  kompozytorskiego  i  zdobywania  pierwszych  doświadczeń.  W
pierwszej  połowie  1999  roku,  dzięki  włączeniu  się   Akademii  Muzycznej  w  Krakowie  w
europejski program wymiany akademickiej Socrates/Erasmus miałem możliwość, jako jeden
z pierwszych studentów uczelni, w ramach normalnego toku studiów, przebywać przez jeden
semestr na uczelni zagranicznej. Było nią Konserwatorium w Rotterdamie w Holandii, gdzie
studiowałem w klasie Petera-Jana Wagemansa. Ten czas był dla mnie bardzo owocny jeśli
chodzi o budowanie pierwszych zrębów warsztatu kompozytorskiego. Dotyczyło to techniki
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pracy nad utworem i  radykalnego odejścia od komponowania w sposób intuicyjny,  quasi-
improwizacyjny, na rzecz poszukiwania procedur porządkujących i organizujących wszystkie
elementy  dzieła  muzycznego.  Bynajmniej  nie  stałem  się  wtedy  kolejnym  wyznawcą
przebrzmiałych  już  wówczas  idei  totalnego  serializmu,  ale  to  właśnie  w  tamtym  czasie
powstało we mnie przekonanie,  że wszystkie utwory,  które określiłbym osobiście mianem
arcydzieł muzyki XX wieku, opierają się na założonych przez kompozytora i możliwych do
odtworzenia czy analitycznego prześledzenia porządkach. Porządki te mogą być rozmaicie
definiowane i różny może być ich stopień „ścisłości”. Wszystkie mają wszakże na celu, na
zasadzie  synergii,  wsparcie  i  rozwinięcie  twórczych  pomysłów  kompozytora  przez
zapewnienie  im  podbudowy  w  postaci  dyscypliny  warsztatowej,  bez  której  nie  ma
mistrzostwa w kompozycji, w zakresie panowania nad formą, kształtowaniem ekspresji. 
    Lata studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie, to również czas głębszego poznania
muzyki  przeszłości.  Dla  mnie  osobiście  istotne  były  wnioski,  które  mogłem  wysnuć  z
możliwości prześledzenia w praktyce mechanizmów i strategii kształtowania formy w ramach
formuły allegra sonatowego przez klasyków wiedeńskich, podczas zajęć z Analizy muzycznej
i  Seminarium  form  klasyczno-romantycznych.  Przekonałem  się,  że  dążeniem
najwybitniejszych  kompozytorów  było  od  dawna  wykreowanie  wielości  z  jedności,  przy
zachowaniu  pryncypium  logiki  rozwoju  formy,  nawet  gdyby  opierała  się  na  pozornych
paradoksach,  stanowiących  podstawę  psychologicznej  gry  ze  słuchaczem,  jaką  często
uprawiali  po  mistrzowsku  wszyscy  trzej  wiedeńscy  klasycy.  Jako  przykład  zastosowania
takiego  pozornego  paradoksu  o  dużym  znaczeniu  psychologicznym  dla  percepcji  formy
przez słuchaczy świadomych jej ogólnego modelu, można wskazać I część, Allegro aperto,
V Koncertu skrzypcowego A-dur KV 219 W. A. Mozarta. Po regularnej i wręcz modelowej
ekspozycji  obu  tematów  allegra  sonatowego  w  orkiestrze,  w  spodziewanym  momencie
rozpoczęcia ekspozycji tematów przez solistę, Mozart wprowadza, niejako na zasadzie deus
ex  machina,  6-taktowy  fragment  muzyki  w  tempie  Adagio,  który  pozornie  nie  posiada
żadnego związku z typem narracji prezentowanym w ekspozycji orkiestrowej tematów (choć
nie  dotyczy  to  materiału  melodycznego).  Po  tym  fragmencie  solista  podejmuje  pierwszy
temat  utworu  w  tempie  pierwotnym,  zaś  krótkie  Adagio  pozostaje  bez  żadnej  dalszej
konsekwencji,  pozostawiając  w  słuchaczach  znak  zapytania  o  sens  jego  wprowadzenia
przez kompozytora. Dopiero w trakcie słuchania II części utworu, Adagio, słuchacze mają
możliwość  zrozumieć  cały  koncept,  kiedy  ponownie  pojawia  się,  tym  razem  rozwinięty,
fragment muzyki włączony do części I. Gra psychologiczna Mozarta ze słuchaczami ma więc
dwa poziomy: na pierwszym z nich pojawia się początkowe, zamierzone przez kompozytora,
poczucie  absurdu,  na  drugim  poczucie  głębszego  sensu.  Za  tym  idzie  też  uznanie  dla
kunsztu Mozarta, który w mistrzowski, choć ryzykowny sposób, powiązał ze sobą dodatkowo
obie  części  utworu.    Kluczowym  elementem  dla  takiego  rozumienia  i  możliwości
prowadzenia formy było również pryncypium użycia nie więcej  niż niezbędnego minimum
samodzielnych  pomysłów  kluczowych  –  jak  nazwał  je  Witold  Lutosławski,  a  więc
wspomniane wyżej kreowanie wielości z jedności.
    Podczas pobytu  w Rotterdamie  w 1999 roku,  przekonałem się  też  naocznie,  że  na
Zachodzie  Europy  istnieją  już  publikowane  w książkowej  formie  materiały  katalogujące  i
porządkujące  wiedzę  o  nowych  technikach  wykonawczych  na  różnych  instrumentach.
Wcześniej  bowiem pozostawałem w przekonaniu,  że istnieją tylko słynne artykuły Witolda
Szalonka i Bruno Bartolozziego dotyczące instrumentów dętych drewnianych, drukowane w
„Res Facta”, rzucające światło i wskazujące drogę dalszych badań, lecz nie zapewniające
jeszcze  solidnego  punktu  odniesienia  w  pracy  kompozytorskiej.  Znacznie  później
dowiedziałem  się,  że  paryski  IRCAM  już  w  1980  roku  podjął  wysiłki  badawcze  poparte
publikacjami w tym zakresie.  Pierwszym z takich podręczników,  z jakim zetknąłem się w
Rotterdamie w 1999 roku, była publikacja Les sons multiple aux saxophones (wyd. Salabert,
Paryż), Daniela Kientzy’ego, zawierająca również dwie kasety magnetofonowe z nagraniami
saksofonowych multifonów prezentowanych w tabelach. W dodatku, mogłem przekonać się,
że  tabele  w  podręczniku  zostały  zestawione  z  myślą  o  potrzebach  kompozytorów,
prezentując  różne aspekty i  zakres parametrów ich  wykorzystania.  To odkrycie  upewniło
mnie  o  celowości  poszukiwań  nowych  możliwości  brzmieniowych  instrumentów  –
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przekonałem się,  że moje własne poszukiwania i  eksperymenty z klarnetem mają sens i
należy  je  rozwijać,  także  starając  się  pogłębiać  własną  wiedzę  o  wszystkich  innych
instrumentach. W tamtym czasie zaczęła we mnie kiełkować potrzeba komponowania w taki
sposób, by w notacji oraz typie stosowanych faktur i artykulacji  odzwierciedlać unikatowe,
indywidualne  cechy  danego  instrumentu.  Innymi  słowy:  komponować  tak,  aby  partia
skrzypiec  nie  mogła  być  wprost  przeniesiona  na  np.  obój  ani  odwrotnie,  ponieważ
zawierałaby idiomatyczne tylko i wyłącznie dla danego instrumentu rozwiązania fakturalno-
artykulacyjne,  wywiedzione  z  jego  unikalnych  cech  konstrukcyjnych  i  akustycznych,
mających  wpływ  na  technikę  gry.  Takie  podejście  wymagało  nieustannego  pogłębiania
własnej wiedzy o instrumentach i ich możliwościach. Proces własnego pogłębiania wiedzy w
tym zakresie kontynuuję po dziś dzień. 
    Utworem z czasu studiów,  który,  gdy spoglądam z obecnej  perspektywy,  prezentuje
najciekawsze być może owoce moich wczesnych poszukiwań warsztatowo-materiałowych,
jak również rezultaty przedstawionych powyżej prób bardziej wnikliwego komponowania na
poszczególne instrumenty, jest Solilokwium II – Pejzaż myśli zamarzłych na klarnet basowy i
20  instrumentów  smyczkowych.  Utwór  ten  stanowi  także  mój  pierwszy  krok  w  stronę
topofonii,  która  od  roku  2011  stała  się  bardzo  ważnym  terenem  moich  poszukiwań
kompozytorskich. Próbę ich przedstawienia w dotychczasowym kształcie podejmę poniżej.
Solilokwium II napisałem latem 1999 roku, krótko po powrocie z semestralnego pobytu w
Rotterdamie. Wybór instrumentu solowego był dla mnie dość naturalny, dyktowany z jednej
strony moimi osobistymi preferencjami wskazanymi powyżej, z drugiej strony – obserwacją
prestiżu, jakim cieszy się klarnet basowy jako instrument solowy w holenderskim środowisku
muzycznym. Spopularyzował go wybitny klarnecista Harry Spaarnay w latach 60. i 70. XX
wieku,  kiedy  to  podjął  decyzję  o  specjalizacji  w  grze  solowej  na  tym  instrumencie,  a
następnie,  poprzez  zamawianie  utworów u  wielu,  także  najwybitniejszych  kompozytorów
tamtego  czasu  (np.  Èchange Iannisa  Xenakisa,  1989),  spopularyzował  jego  walory
brzmieniowe tak, że już od kilku dekad w Europie Zachodniej jest on jednym z niezbędnych
nieomal instrumentów w obsadach zarówno kameralnych jak i wielkoobsadowych utworów
muzyki  nowej,  zaś  w  holenderskich  konserwatoriach,  także  w  Rotterdamie,  utworzone
zostały  klasy  gry  solowej  na  klarnecie  basowym.  W Europie  Środkowej  i  Wschodniej  w
zasadzie  po  dziś  dzień  dominuje  natomiast  postrzeganie  tego  instrumentu  jako  przede
wszystkim instrumentu orkiestrowego, niepredestynowanego do gry solowej. Sytuacja ta w
Polsce ulega wszakże powolnej zmianie na lepsze, głównie za sprawą potrzeb i aspiracji
kompozytorów średniego i młodego pokolenia, którzy, podobnie jak ja, na przełomie XX i XXI
wieku coraz liczniej, a obecnie już powszechnie, część edukacji podczas studiów lub po nich
zdobywali  za granicą,  mając możliwość obserwacji  zasadniczo odmiennego podejścia  do
wykorzystania w muzyce nowej m. in. tego instrumentu. Do zmiany optyki w naszym kraju w
tym  zakresie  przyczynia  się  również,  last  but  not  least,  działalność  klarnecisty  Michała
Górczyńskiego,  jednej  z  bardzo  ważnych  postaci  kręgu  muzyków  wykonawców  muzyki
nowej w Polsce obecnego czasu. Michał Górczyński popularyzuje klarnet basowy, a także
kontrabasowy,  działając  jako  solista  a  także jako  członek  zespołu  Kwartludium.  Za  jego
przyczyną doszło ostatnio do polskiego prawykonania  oryginalnej wersji  dyptyku Gerarda
Griseya Anubis - Nout na klarnet kontrabasowy solo (1983) (w Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu, 22.11.2015). Mam przyjemność współpracować z nim od roku 2003. Jednakże
ani  Solilokwium  II  –  Pejzaż  myśli  zamarzłych,  ani  także  późniejszy  Koncert  na  klarnet
basowy i orkiestrę (2003) nie były jeszcze napisane dla niego, choć Michał Górczyński ma
oba te utwory w swoim repertuarze, i niejednokrotnie oba je wykonywał.
    Solilokwium II – Pejzaż myśli zamarzłych jest próbą indywidualnego zastosowania techniki
łańcuchowej – nazwanego tak przez Witolda Lutosławskiego polifonicznego, warstwowego
sposobu  nakładania  na  siebie  początków i  końców zdarzeń  muzycznych  należących  do
dwóch różnych ogniw formalnych czy fakturalnych.  Podbudową tej  techniki  było,  w moim
przypadku,  badanie  na  gruncie  harmonii  możliwości  podobnego,  łańcuchowego
konstruowania planów z akordów o budowie trójdźwięku zmniejszonego z małą septymą,
którego koloryt w tamtym czasie uznawałem za frapujący. Sprzężenie tych dwóch świadomie
konstruowanych  wyborów  materiałowych  dało  nieoczekiwanie  dobry  rezultat  w  postaci
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określonej harmoniki i uplastycznienia faktury orkiestry smyczkowej towarzyszącej soliście.
Stało  się  to  możliwe  w  powiązaniu  ze  zróżnicowaniem  fakturalnym  i  artykulacyjnym
wprowadzanych w orkiestrze smyczkowej  ogniw fakturalno-formalnego łańcucha. W moim
przekonaniu rezultatu takiego nie uzyskałbym jednak bez zastosowania czynnika topofonii w
rozmieszczeniu instrumentów:

                                                        
Topofonia  w  tym  utworze,  co  chciałbym  podkreślić,  ma  charakter  strukturalny.  Takie
rozmieszczenie  obsady  jest  jednym  z  kluczowych  elementów  całej  koncepcji  utworu,
mającym  wpływ  także  na  notację  partyturową  w  zakresie  radykalnej  reorganizacji
rozmieszczenia  instrumentów  w  systemie  nutowym  na  stronie  partytury.  Przy  czym
reorganizacja  owa jest  skutkiem a nie  przyczyną  całej  koncepcji  i  dostosowuje  zapis  do
perspektywy dyrygenta.  Topofonia orkiestry smyczkowej  łączy się przy tym z zasadniczą
ideą utworu wynikającą z pojęcia solilokwium – rozmowy solisty z samym sobą, dla której
faktury smyczkowe stanowią wielowarstwowe, kontrapunktyczne tło: 
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Prawykonanie  utworu  miało  miejsce  11  czerwca  2000  roku  w  Tarnowie.  Partię  solową
wykonał  Piotr  Lato  z  towarzyszeniem  Tarnowskiej  Orkiestry  Kameralnej  pod  dyrekcją
Tomasza Tokarczyka. Jest to jedyny z moich utworów powstałych w okresie studiów, który
przetrwał próbę czasu, jeśli wolno mi tak powiedzieć, kierując się dalszym biegiem historii
jego  recepcji.  W  2000  roku  za  Solilokwium  II otrzymałem  główną  nagrodę  w  kategorii
„orkiestra smyczkowa z instrumentem solowym” w II Konkursie Młodych Kompozytorów im.
Andrzeja Panufnika w Krakowie, w wyniku czego utwór został wykonany podczas konkursu
laureatów w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
Wykonawcami byli klarnecistka Krystyna Sakowska i członkowie Polskiej Orkiestry Radiowej
pod  dyrekcją  Wojciecha  Michniewskiego.  Wykonanie  zostało  zarejestrowane  dla  potrzeb
Polskiego  Radia  i  odtworzone  na  antenie  Programu  II.  W  listopadzie  2007  roku  utwór
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wykonany został w Odense w Danii podczas festiwalu muzyki współczesnej Musikhøst przez
Michała Górczyńskiego z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod
dyrekcją  Marka  Mosia.  W  2014  roku  został  opublikowany  przez  Polskie  Wydawnictwo
Muzyczne w formie kompletu materiałów wykonawczych.

DOSKONALENIE GESTU, STRUKTURY, FORMY
2001-2010

    W 2001 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia kompozytorskie w klasie śp. prof. Marka
Stachowskiego  oraz  uzyskałem tytuł  zawodowy  magistra  sztuki.  Jako pracę  magisterską
przedstawiłem  Koncert na saksofon altowy i orkiestrę kameralną, zaś jako pisemną pracę
dyplomową  rozprawę  pt.  Twarzą  w  twarz.  Konfrontacja  postaw postmodernistycznych  w
twórczości wybranych kompozytorów holenderskich i polskich napisaną pod kierunkiem dra
hab.  Krzysztofa  Szwajgiera.  W  tym  samym  roku  uzyskałem  stypendium  NUFFIC,
Holenderskiej Organizacji do Spraw Współpracy w Wyzszej Edukacji, na odbycie rocznych
studiów  podyplomowych  w Holandii.  Umożliwiło  mi  to  ponowne  podjęcie  nauki  w  klasie
kompozycji  Petera-Jana  Wagemansa  w  Konserwatorium  w  Rotterdamie.  Studia  te
zakończyły się egzaminem dyplomowym w czerwcu 2002 roku, na którym przedstawiłem I
Symfonię.  Od października  2002 roku zostałem zatrudniony na ¼ etatu  jako asystent  w
Akademii Muzycznej w Krakowie i od tamtej pory nieprzerwanie związany jestem z Uczelnią
jako  nauczyciel  akademicki.  Tę  sferę  mojej  działalności  postaram  się  przedstawić  w
szerszym  aspekcie  poniżej.  Tu  wspomnę  tylko,  że  w  listopadzie  2006  roku  uzyskałem
stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: kompozycja i teoria muzyki, w
specjalności: kompozycja. Jako rozprawę doktorską przedstawiłem:  Sposoby strukturalnej i
formalnej  integracji  wielkiej  formy  muzycznej  w  mojej  II  Symfonii.  Autoanaliza  dzieła  w
kontekście  inspiracji  rozwiązaniami  fakturalnymi  i  formalnymi  w  wybranych  utworach  na
orkiestrę i  instrument solowy z orkiestrą Alfreda Schnittke z lat  1984-1994 napisaną pod
kierunkiem prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz.
I  Symfonię napisałem  w  latach  2001-2002  dzięki  zamówieniu  Fundacji  Przyjaciół
„Warszawskiej  Jesieni”  ze  środków  finansowych  Ernst  von  Siemens  Musikstiftung  w
Monachium.  Otrzymałem także kilkakrotnie stypendia twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz zamówienia na utwory,  m in. od Deutschlandfunk na utwór  Przyjaciele
Kaspara Hausera (2004).  W tym czasie podjąłem współpracę z Michałem Górczyńskim i
zespołem  Kwartludium.  Dla  Michała  Górczyńskiego  napisałem  solowy  utwór  na  klarnet
basowy Nieuspokojenie (2005), zaś dla Kwartludium powstał w tym samym roku utwór Stale
obecna tęsknota. Zespół włączył go do programu swojej pierwszej płyty CD wydanej przez
DUX w 2008 roku (Kwartludium, DUX 0596) i wykonywał wielokrotnie, zarówno w Polsce jak
i  za granicą.  Od 2006 roku współpracuję również z zespołem Kwadrofonik.  Tworzący go
pianiści  prawykonali  w  2006  roku  Rozedrgranie na  dwa  fortepiany,  występując  podczas
Międzynarodowego  Konkursu  Wykonawstwa  Muzyki  Współczesnej  im.  Marka
Stachowskiego w Krakowie.  Za wykonanie  tego utworu otrzymali  w tym konkursie m. in.
nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Dla tworzących
Kwadrofonik  perkusistów:  Magdaleny  Kordylasińskiej  i  Miłosza  Pękali  napisałem  w 2008
Dwa  utwory  perkusyjne:  Akt  oskarżenia  w  formie  ronda  i  List  niedokończony.../List
odnaleziony... Dla  całego  zespołu  Kwadrofonik  powstała  natomiast  w  latach  2007-2010
Różnia na dwa fortepiany i perkusję. Pierwsza część utworu miała prawykonanie w 2008
roku  we  Wrocławiu  podczas  festiwalu  Musica  Polonica  Nova,  natomiast  prawykonanie
pełnej, czteroczęściowej wersji miało miejsce podczas festiwalu „Warszawska Jesień” i było
zamówieniem  tego  festiwalu.  W  latach  2006  –  2008  byłem  również  członkiem  Komisji
Repertuarowej  „Warszawskiej  Jesieni”.  Z  Komisji  odszedłem  na  własną  prośbę,
przekonawszy się po dwóch edycjach festiwalu,  że praca nad jego programowaniem nie
stanowi mojego powołania i nie daje mi satysfakcji. Wszelako miałem wówczas dostęp do
wielu  zgłaszanych  na  festiwal  partytur,  których  nie  miałbym  możliwości  oglądać  w  inny
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sposób, a także reprezentowałem „Warszawską Jesień” jako obserwator na festiwalu muzyki
współczesnej  „Märzmusik”  w Berlinie  w 2007 roku.  Były  to  dla mnie bardzo kształcące i
rozwijające  estetycznie  i  warsztatowo  doświadczenia.  Podobnie  rozwijającym
doświadczeniem  był  dla  mnie  udział  w  Letnich  Kursach  Muzyki  Nowej  w  Darmstadt  w
Niemczech  w  lipcu  2008  roku.  W  tym  samym  roku  otrzymałem  wyróżnienie  na
Międzynarodowym  Konkursie  Kompozytorskim  im.  Witolda  Lutosławskiego  za  Retorykę
niedo-.../ Niedo-...retorykę na kwartet smyczkowy.
    W  latach  2001-2010  miałem  m.  in.  pięciokrotnie  wykonania  utworów  podczas
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (I Symfonia na 20
instrumentów - 2002, Przyjaciele Kaspara Hausera na zespół kameralny - 2004, Hommage à
Tadeusz Kantor na orkiestrę - 2005, Rozdergranie na dwa fortepiany - 2007, Różnia na dwa
fortepiany i perkusję - 2010) po debiucie na tym festiwalu utworem  Solilokwium I - Umysł
wrzący na zespół kameralny w roku 2000.  Od 2007 do 2010 roku byłem ponadto objęty
czteroletnim Programem Promocji Młodych Kompozytorów Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego, zarządzanym przez panią Adriannę Poniecką-Piekutowską.  Jej
wysiłki doprowadziły do wydania przez DUX w 2009 roku mojej autorskiej płyty CD: Wojciech
Ziemowit Zych - Works for Orchestra (DUX 0722), na której znalazły się I Symfonia, Koncert
na  klarnet  basowy  i  orkiestrę i  Poruszenia  woli.  Nagrań  dokonała  Orkiestra  Opery  i
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod dyrekcją Przemysława Fiugajskiego, z Michałem
Górczyńskim  jako  solistą  w  Koncercie  na  klarnet  basowy  i  orkiestrę.  Również  dzięki
staraniom  pani  Adrianny  Ponieckiej-Piekutowskiej  podjąłem  w  2009  roku  współpracę
wydawniczą  z  Polskim  Wydawnictwem  Muzycznym,  które  dotychczas  opublikowało
dotychczas  cztery  moje  kompozycje.  (I  Symfonia ISMN  979-0-2740-0643-3,  Koncert  na
klarnet basowy i orkiestrę ISMN 979-0-2740-0644-0, Poruszenia woli na orkiestrę ISMN 979-
0-2740-0642-6,  Solilokwium  II  –  Pejzaż  myśli  zamarzłych na  klarnet  basowy  i  20
instrumentów smyczkowych w formie materiałów wykonawczych do wypożyczenia). 
    Od około 2006 roku moje utwory były wykonywane także za granicą. W styczniu 2006
roku  I  Symfonia zabrzmiała  w  wykonaniu  Deutsche  Sinfonieorchester  (DSO)  Berlin  pod
dyrekcją Martyna Brabbinsa podczas festiwalu muzyki współczesnej Ultraschall w Berlinie.
W grudniu tego roku, z inicjatywy pana Jerzego Stankiewicza m. in. moje utwory kameralne
wykonane zostały w Moskwie. Na przełomie października i listopada 2007 roku kilka moich
utworów zostało  wykonanych  podczas  festiwalu  Musikhøst  w  Odense  w Danii.  Również
podczas tego festiwalu 1 listopada 2007 miała za sprawą Kwartetu Śląskiego prawykonanie
Retoryka  niedo.../Niedo...retoryka na  kwartet  smyczkowy.  Na  początku  maja  2010  roku
zostałem  zaproszony  wspólnie  z  Aleksandrem  Kościowem  na  otwartą  publiczną  próbę
naszych utworów w siedzibie zespołu King’s Place w ramach London Sinfonietta Festival
2010.  Członkowie  zespołu  London  Sinfonietta  wykonali  wówczas  wybór  miniatur  z  cyklu
Hommage a Győrgy Kurtág na skrzypce i klarnet basowy.    
    W  wymiarze  artystycznym  lata  2001-2010  stanowią  dla  mnie  okres  różnorakich
intensywnych  poszukiwań  warsztatowych.  Przede  wszystkim  próbowałem  wypracować
sposoby  organizacji  materiału  muzycznego  i  narracji  w  dużej  formie  muzycznej,  jednak
równolegle  rozwijana  wiedza  o  nowych  technikach  instrumentalnych  skłaniała  mnie  do
poszukiwań także w zakresie miniatury muzycznej. Przy tym starałem się dalej poszukiwać
zrębów  własnego  języka  harmonicznego.  Około  połowy  pierwszej  dekady  XXI  wieku
pozostawałem pod silnym wpływem fascynacji muzyką Alfreda Schnittkego, czego ślady nosi
również moja rozprawa doktorska. Jednakże nieco tylko później odkryta przeze mnie muzyka
Győrgy  Kurtága  skłoniła  mnie  do  intensyfikacji  pracy  nad  wypowiedzią  w  muzycznej
miniaturze,  która  daje  kompozytorowi,  między  innymi,  pole  do  wnikliwego  badania
brzmieniowości instrumentów oraz do doskonalenia wypowiedzi muzycznej rozumianej jako
„gest  muzyczny”.  Analiza  muzyki  Kurtága  upewniła  mnie,  że  moje  własne  intuicyjne
poszukiwania  już  co  najmniej  od  czasu pracy  nad  I  Symfonią wiodły  mnie  w zbliżonym
kierunku. 
    Gest muzyczny rozumiem, za Tadeuszem Wieleckim, jako pewną zamkniętą fakturalnie,
narracyjnie  jak  i  w  zakresie  pewnej  wewnętrznej  logiki  napięć  czy  ciążeń,  muzyczną
jednostkę  narracyjną  w  formie  utworu.  Sądzę,  że  w  pewnej  mierze  gest  muzyczny  jest
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spadkobiercą znaczenia organizacji formalnej w utworze muzycznym, jakie w muzyce XVIII i
XIX wieku, a także jeszcze w XX-wiecznym nurcie neoklasycznym przypisywano motywowi
czy frazie. Przy czym gest muzyczny, w najprostszym ujęciu może być tożsamy z motywem
lub z frazą,  jednak częściej  oznacza złożone ugrupowanie fakturalne,  którego nie można
sprowadzić do jakości wyłącznie melicznej, lecz stanowić on może część lub lokalną całość
przekroju faktury utworu. Pojęcie gestu i konstruowanie formy muzycznej również w oparciu
o  metaforę  gestów  muzycznych  miało  wpływ  na  konstrukcję  wielu  moich  utworów
napisanych  w  tym  czasie,  zarówno  kameralnych  jak  i  orkiestrowych  czy  zespołowych.
Określenie  „gest  muzyczny”  jest  stosunkowo  niedawną  próbą  nazwania  tej  jednostki
muzyczno-dramaturgicznej, lecz z pewnością ugrupowania mieszczące się w kategorii gestu
muzycznego spotkać można licznie już w muzyce XVIII  i  XIX wieku.  Poniższy przykład z
początku  I  części  I  Symfonii pokazuje  wczesne  poszukiwania  w  tym  zakresie.  Na
prezentowanym poniżej systemie są dwa ugrupowania typu gestykularnego. Pierwsze z nich
to  akord  instrumentów  dętych,  drugi,  wywodzący  się  z  niskiego  dźwięku  tuby  solo  ma
bardziej złożoną postać:
 

Kolejny  przykład  to  fragment  stanowiący  zamknięty,  dwuwarstwowy  gest  z   I  części
Hommage à Győrgy Kurtág na skrzypce i klarnet basowy (2005-6):

9



Gesty muzyczne mogą tworzyć mozaikową czy kalejdoskopową narrację, jak w przypadku
Nieuspokojenia na klarnet basowy solo (2005): 

                             
   Utworem  orkiestrowym,  który  stanowił  dla  mnie  w  całości  studium  kształtowania
gestykularnej narracji są Poruszenia woli (2005-6), których tytuł nawiązuje do filozofii Artura
Schopenhauera.  Jego  pisarstwo  filozoficzne  wówczas  odkryłem  dla  siebie,  dzięki
znakomitym przekładom na język polski Jana Garewicza. Muzyczną inspiracją do powstania
tego utworu była też V Symfonia (1990-1991) Pera Nørgårda, w której kształtowanie narracji
muzycznej  w  pewnym  stopniu  opiera  się  na  budowaniu  gestów muzycznych,  w  których
bierze również udział cała orkiestra. W Poruszeniach woli badałem możliwości zastosowania
różnego typu faktur w pojedynczych gestach muzycznych według stopnia ich unifikacji lub
złożoności.  Moim odkryciem było przy tym, że odpowiednio dobrana faktura jest w stanie
zapewnić  ciekawy  typ  brzmienia  tutti  orkiestrowego  –  jednocześnie  homogenicznego
(rozpoznawalnego  jako  jedna  całość),  a  przy  tym  połączonego  z  płynną,  permutacyjną
zmianą kolorystyki: 
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    Kolejnym  krokiem  w  kierunku  rozwoju  własnego  języka  muzycznego  poprzez
kształtowanie  gestykularne  narracji  muzycznej  stało  się  łączenie  tak  wypracowanego
myślenia mikroformalnego z pogłębiającą się potrzebą eksploracji indywidualnej kolorystyki,
techniki i artykulacji poszczególnych instrumentów. Wynikało to ze wspomnianego powyżej
pogłębiania  się  mojej  wiedzy  o  instrumentach.  Synergia  tych  procesów  rozwoju
kompozytorskiego doprowadziła  mnie z czasem do traktowania  gestów muzycznych  jako
coraz  bardziej  złożonych  kompleksów  brzmieniowych,  syntetyzujących  rozmaite  techniki
wykonawcze,  artykulacje i  faktury.  Jednym z pierwszych tego typu przykładów jest  utwór
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Retoryka  niedo-.../Niedo-...retoryka na  kwartet  smyczkowy  (2007).  Poniższy  przykład  to
początek drugiej części utworu, Poco adagio: 

    W zakresie doskonalenia struktury,  czyli  organizacji  materiału dźwiękowego w sensie
harmonicznym, punktem wyjścia w latach 2001-2010 było dla mnie myślenie modalne. Jego
przykładem jest akord otwierający  I Symfonię (por. przykład nutowy z  I symfonii na str. 8)
zawierający 8 dźwięków (A1,B,g,e1,d2,as2,f3,h3) traktowanych później w utworze jako skala
i służących do budowy akordów jak i linii. Z czasem jednak  moje rozwiązania w tym zakresie
zaczęły  ciążyć  ku  zastosowaniu  pełnej  skali  12-dźwiękowej  i  szukaniu  indywidualnych
sposobów na jej organizację. Ważnym etapem poszukiwań w tej dziedzinie była dla mnie
praca  nad  II  Symfonią (2004-2005).  W  tym  utworze  prowadziłem  poszukiwania,  których
punktem  wyjścia  było  myślenie   4-nutowym  motywem  melodycznym,  jako  motywem
źródłowym, którego różne rozwinięcia i permutacje stanowiły podstawę bardziej rozwiniętych
ugrupowań  dźwiękowych,  zawierających  od  5  do  12  dźwięków.  Rozwinięcia  motywu
źródłowego i jego quasi-serialnych permutacji (z użyciem inwersji melodycznej i raka) miały
zarówno  postać  skalową  jak  i  serialną:  do  motywu  dobudowywałem  kolejne  dźwięki
uzupełniające go ostatecznie do pełnej postaci 8- czy 10-dźwiękowej skali lub 12-dźwiękowej
serii. Ugrupowania te traktowane były równoprawnie we wszystkich rozwiniętych postaciach,
zarówno  jako  materiał  melodyczny  jak  i  harmoniczny.  Materiał  melodyczny  jak  i  gesty
muzyczne  skonstruowane  na  jego  podstawie  stanowią  w  różnych  wariantach  podstawę
organizacji  materiału muzycznego wszystkich 4 części utworu.  Poprzez odwołanie się do
wspólnego źródła wyjściowej  komórki 4-dźwiękowej  starałem się zapewnić w całej  formie
utworu to co określiłbym jako wielość w jedności – poczucie spójności materiału muzycznego
mimo różnych jego ugrupowań na wyższych poziomach syntaktycznych.  Szczegółowemu
opisowi moich działań podczas pracy nad  II Symfonią w zakresie konstrukcji materiałowej
utworu poświęciłem rozdział I mojej rozprawy doktorskiej.
    Innym, nieciążącym ku post-dodekafonicznym rozwiązaniom przykładem poszukiwania w
tym  zakresie  jest  utwór  Stale  obecna  tęsknota na  skrzypce,  klarnet  basowy,  perkusję  i
fortepian (2005). W całym utworze materiał  12-dźwiękowy traktowany jest jako skala (nie
seria)  w  konstrukcji  planu  linearnego  i  wertykalnego.  W  maksymalnym  wymiarze  plan
melodyczny staje się tam przeprowadzeniem skali w heterofonicznym rozwarstwieniu faktury
w  partiach  klarnetu  basowego,  marimby  i  skrzypiec,  podbudowywanym  uzupełniającymi
akordami fortepianu (Stale obecna tęsknota część III, Lento, t. 12-13):
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  Za sprawą inspiracji praktyką kompozytorską Alfreda Schnittkego starałem się pogłębić mój
stosunek  do  materiału  dźwiękowego,  poprzez  nadawanie  ugrupowaniom  źródłowym  w
niektórych utworach znaczenia monogramów. Zaobserwowałem, że IV Koncert skrzypcowy
Schnittkego  podbudowany  jest  muzycznymi  inicjałami  zarówno samego Schnittkego jak  i
innych ważnych dla niego osób – Gidona Kremera, Sofii Gubajduliny i Arvo Pärta (te dwa
ostatnie  monogramy pojawiają  się  dopiero  w  IV  części  utworu).  Przy  czym  transkrypcja
monogramów dokonana  została  przez  Schnittkego  według  klucza  nazwiska  BACH  –  na
zasadzie  zamiany  liter  nazwiska  przede  wszystkim  na  literowe,  ale  również  niekiedy
solmizacyjne muzyczne nazwy dźwięków,  lub wybór  tylko  tych liter  z imienia  i  nazwiska,
które mają muzyczne „odpowiedniki”. W IV Koncercie skrzypcowym Schnittkego monogramy
uzupełniane są także do postaci 12-dźwiękowych serii, o ile sama struktura monogramu nie
zawiera  powtórzeń dźwięków,  jak w przypadku monogramu samego Alfreda Schnittkego,
który  ma  7-dźwiękową  postać:  a-f-e-d  es-c-h.  Monogramów  jako  podstawy  strukturalnej
utworów wraz z ich rozwinięciami serialnymi użyłem między innymi w utworze Rozedrgranie
na  dwa  fortepiany  (2006).  W  tym  utworze  materiał  dźwiękowy  prezentowany  jest  w
specyficznej fakturze i brzmieniowości wynikającej z dominującego w utworze użycia techniki
repetycji  klawiszowej  w obu fortepianach.  W poniższym przykładzie występuje monogram
BACH w rozwinięciu serialnym: 
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    Doskonalenie mojego warsztatu kompozytorskiego i języka muzycznego w latach 2001-
2010 odbywało się także na płaszczyźnie rozwiązań formalnych. Jako własny wynalazek w
tym  zakresie,  inspirowany  rozwiązaniami  Pawła  Szymańskiego  (szczególnie  mam  tu  na
myśli  quasi-algorytmiczny  proces  rozwoju  formy  w  utworze  Partita  III na  klawesyn
amplifikowany  i  orkiestrę,  1984-1985)  przykład  poddania  formy  specjalnym,  wektorowym
procesom. Przykładem takiego rozwiązania może być utwór Hommage à Tadeusz Kantor na
orkiestrę  (2003).  Materiał  muzyczny  typu  polimorficznego  poddawany  jest  stopniowemu
zapętlaniu  i  skracaniu,  zaś  cały  ten  proces,  mający  charakter  spiralnej  pętli,  ulega
zwolnieniom  lub  przyspieszeniom.  W  poniższym  przykładzie  proces  skracania  materiału
muzycznego przyspiesza, zarówno w skali wartości muzycznych ( kalejdoskopowa zmiana
materiału muzycznego co półnutę, a od numeru part. 37 – co ćwierćnutę), jak i tempa (od
numeru part. 37): 
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    Najważniejszym dla mnie osobiście utworem spośród napisanych w latach 2001-2010, jest
Różnia na 2 fortepiany i  perkusję.  Tytuł  inspirowany jest  definicją  jednego z kluczowych
pojęć filozofii  Jacquesa Derridy z jego eseju o tym tytule.  Różnia,  nad która pracowałem
około  3,5  roku  jest  dla  mnie  szczególnym  doświadczeniem  kompozytorskim.  Jest  to
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największa  rozmiarami  czasowymi  forma  muzyczna,  jaką  napisałem.  Nagranie  z
premierowego wykonania całości podczas Warszawskiej Jesieni 2010 trwa około 105 minut.
Ale przede wszystkim jest to utwór, w którym splatają się właściwie wszystkie wątki moich
poszukiwań warsztatowych i artystycznych, które starałem się nakreślić powyżej. Wrażliwe
podejście do brzmieniowości i artykulacji instrumentów splata się w tym utworze z myśleniem
strukturalnym  opartym  o  materiał  wywiedziony  z  monogramów  o  znaczeniu  osobistym,
autobiograficznym. Jednocześnie występują w tym utworze pewne rozwiązania szczególne,
niewykorzystane  w takim stopniu  w innych  utworach.  Bez  wątpienia  należy  do  nich,  na
płaszczyźnie faktury,  udział  wielowymiarowego, kontrapunktycznego skalowania materiału.
Polega  ono,  szczególnie  w  II  części  utworu,  na  poddaniu  materiału  instrumentu  lub
instrumentów stanowiących  głos  rzutujący  przeimitowaniu  przez  pozostałe  instrumenty  z
użyciem  rozmaitych  relacji  augmentacyjnych.  Przy  czym  procesom  tym  mogą  podlegać
pojedyncze głosy lub wiązki głosów, a relacje typu dux-comes są nieustannie zmienną grą
pomiędzy czworgiem wykonawców. Być może to właśnie ta gra stanowiłaby metaforyczne,
muzyczne  ujęcie  definicji  filozoficznego  pojęcia  różni,  sformułowanego  przez  Jacquesa
Derridę:  "Różnią  zatem możemy nazywać ten "czynny",  żywy rozdźwięk  między  różnymi
siłami  oraz  różnicami  sił,  które  Nietzsche  przeciwstawia  całemu  systemowi  gramatyki
metafizycznej wszędzie tam, gdzie rządzi ona kulturą, filozofią i nauką."  Procesy te tworzą
wspomniane pętle spiralne, dające wrażenie przyspieszania lub zwalniania ogólnego tempa
zdarzeń muzycznych, jak w poniższym przykładzie:

                                       
    Na szczególnym typie procesu formalnego opiera się konstrukcja ostatniej, czwartej części
Różni,  Parting. Kontekst tego angielskiego pojęcia jest dwojaki.  Z jednej strony tworzy go
zarówno technicznie rozumiana separacja, rozdzielanie, jak i, z drugiej,  również rozstanie,
pożegnanie, nadające temu słowu głębszy,  egzystencjalny,  a przy tym poetycki,  kontekst.
Oba sensy starałem się połączyć w konstrukcji muzycznej IV części Różni. Składa się ona z
12  miniatur,  z  których  każda  następna  jest  krótsza  od  poprzedniej.  Ostatnia  z  nich  ma
zaledwie 4 takty i trwa około 12-15 sekund. Kategoria brzmienia staje się w niej nasycona
wyrafinowanymi środkami – flażoletami fortepianowymi oraz flażoletami marimby i wibrafonu:
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Różnię uważam za finalny utwór fazy mojego rozwoju kompozytorskiego zamykającej się w
latach 2001-2010. Czas pracy nad tym utworem splótł się z przewartościowaniem podejścia
do  dźwięku.  Przewartościowanie  to  określiłbym  jako  odejście  od  preferencji  jakości
strukturalnych  w  stronę  bardziej  wnikliwego  myślenia  barwą  i  jakością  dźwięku,  w  myśl
postulatu  przedstawionego  w  jednym  z  manifestów  Gerarda  Griseya,  o  komponowaniu
dźwięków  w  miejsce  komponowania  nutami.  Dlatego  też  utwory  napisane  w  czasie
późniejszym  stanowią  inny  rozdział  mojej  pracy  kompozytorskiej  wymagający  odrębnego
przedstawienia.  W  sensie  recepcji,  po  premierowym  wykonaniu  całości  formy  podczas
„Warszawskiej Jesieni” 2010,  Różnia wzbudziła zróżnicowane głosy krytyków, jednakże za
jej  sprawą byłem nominowany do nagrody polskiego środowiska muzycznego „Koryfeusz
muzyki  polskiej”  w  kategorii  „osobowość  roku”  za  rok  2010.  Piotr  Roemer,  dyplomant
Akademii  Muzycznej  w  Krakowie,  poświęcił  temu  utworowi  swoją  pracę  magisterską,
napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Janickiej-Słysz. 

ÓSMY ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO
2011-

    Począwszy od końca roku 2010 w moich poszukiwaniach kompozytorskich zarysowała się
nowa  linia,  będąca  połączeniem  i  rozwinięciem  już  wcześniej  obecnych  w  mojej  pracy
wątków. Pierwszym jest pogłębione traktowanie dźwięku instrumentalnego i wspomniane już
powyżej  staranie  o  zindywidualizowany,  „idiomatyczny”  charakter  partii  poszczególnych
instrumentów.  Drugim  z  nich  jest  zmiana,  która  dokonała  się  też  w moim podejściu  do
kształtowania harmonii i związanej z nią kwestii traktowania mikrointerwałów i ich relacji do
muzyki  komponowanej  w oparciu o założenia  systemu równomiernej  temperacji  dźwięku.
Trzecim z  nich  jest  powrót  do topofonii  zastosowanej  w  Solilokwium II  –  Pejzażu  myśli
zamarzłych.  
    W odniesieniu do poszukiwań w zakresie indywidualizacji brzmienia, niewątpliwie miała na
nie wpływ w dużym stopniu rewolucja internetowa przełomu XX i XXI wieku, której jednym ze
skutków  jest  znaczne  ułatwienie  dostępu  również  do  specjalistycznych  materiałów  w
zakresie nowych technik wykonawczych na poszczególne instrumenty. Ułatwienie to wynika
z kolei  z  łatwości  publikacji  lub  udostępniania  takich  materiałów.  Dzięki  wielu  powstałym
stronom  internetowym  poświęconym  tej  tematyce  wydatnie  poszerzyłem  zakres
warsztatowej wiedzy, którą miałem też możliwość testować w praktyce kompozytorskiej w
poszczególnych utworach. Z drugiej strony stało się dla polskich kompozytorów możliwe i
osiągalne nabywanie wydanych dotąd na Zachodzie Europy i w USA podręczników zarówno
instrumentacji  w  ogóle,  jak  i  nowych  technik  instrumentalnych.  W  ostatnich  latach
zgromadziłem  i  intensywnie  wykorzystuję  w  mojej  pracy  zarówno  kompozytorskiej  jak  i
dydaktycznej, kolekcję takich podręczników poświęconych instrumentom dętym drewnianym.
Oprócz podręczników i stron internetowych, last but not least, kluczowe znaczenie miała i ma
dostępność  partytur  i  nagrań  utworów  muzyki  nowej.  One  dały  mi  wielokierunkowe
inspiracje,  z  których  najsilniejsze  to  poznanie  muzyki  Gerarda  Griseya,  Pera  Nørgårda,
później  także  Salvatore  Sciarrina,  Beata  Furrera,  Helmuta  Lachenmana  a  także  Fausto
Romitellego.  Wszyscy  ci  kompozytorzy,  każdy  na  swój  sposób,  korzystają  z  bogatego
zasobu nowoczesnych środków artykulacyjnych i technicznych na instrumentach. Są także,
jak  Helmut  Lachenmann  i  jego  uczniowie,  np.  Mark  Andre,  prekursorami  neo-
sonorystycznego podejścia do obiektowego traktowania instrumentów i zastosowania do gry
na  nich  całkowicie  nowych  technik  wykonawczych.  Jak  dowodzi  wszelako  twórczość
Salvatore Sciarrina, możliwe jest również nadal odkrywanie nowych, nieznanych dotąd na
szerszą skalę w muzyce komponowanej technik wykonawczych znajdujących się w ramach
naturalnych  możliwości  konstrukcyjnych,  np.  systemu  klapowego  instrumentów  dętych
drewnianych czy typu wydobycia dźwięku. 
    Na zmianę mojego podejścia do harmonii wpłynęło wydatnie w ostatnich latach głębsze
poznanie muzyki Gerarda Griseya za sprawą pionierskiej w Polsce treści pracy magisterskiej
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Jana Topolskiego pt.  Gerarda Griseya interpretacja muzyki  spektralnej.  Dzięki  wnikliwym
analizom  oraz  wielu  przytoczonym  przykładom  zarówno  nutowym  jak  i  graficznym  czy
spektrograficznym  lektura  tej  pracy  pozwoliła  mi  wniknąć  dość  głęboko  w  inspiracje  i
technologię  warsztatu  kompozytorskiego  Griseya.  W  kilku  utworach  podjąłem  próby
adaptacji  elementów  spektralnego  kształtowania  harmoniki.  Dzięki  zapoznaniu  się  z
założeniami muzyki Griseya zmienił się też mój stosunek do zastosowania mikrointerwałów i
ich  wykorzystania  w  organizacji  planu  wertykalnego  i  horyzontalnego.  Dotychczas,
jakkolwiek  podejmowałem  próby  ich  zastosowania  niejednokrotnie,  nie  miałem  jednak
dostatecznie  dobrej  podstawy  do  uwiarygodnienia  sięgania  po  nie,  tj.  zasadniczego
wykraczania poza harmonię konstruowaną w systemie równomiernej temperacji dźwięku, a
więc w praktyce – harmonię składającą się z maksymalnie 12 odrębnych wysokości dźwięku.
Dopiero  zapoznanie  się  z  badaniami  Griseya  dało  mi  taki  fundament  do  własnych
poszukiwań.  Uważam dzisiaj,  że to francuscy spektraliści  przywrócili  muzyce europejskiej
rozumienie  mikrointerwałów  jako  naturalnej  składowej  każdego  dźwięku  będącego
wielotonem  harmonicznym.  Przez  pojęcie  mikrointerwałów  rozumiem  tutaj  zatem  przede
wszystkim nie interwały melodyczne mniejsze od półtonu, ale wszystkie dźwięki znajdujące
się  poza  systemem  równomiernej  temperacji  dźwięku  i  klawiaturowej  organizacji  12
dźwięków w oktawie,  z półtonem jako najmniejszą i  jednolitą  jednostką interwałową tego
podziału. Ta konstatacja o naturalnej obecności nietemperowanych wysokości dźwięku jako
jego składowych i ich wpływie na praktykę muzyczną miała dla mnie duże znaczenie. Jej
źródłem  są  też  dla  mnie  obserwacje  późnych  eksperymentów  kompozytorskich  Győrgy
Ligetiego, prowadzonych niezależnie od spektralistów francuskich czy rumuńskich. Dotyczyły
one specyficznych przestrojeń instrumentów smyczkowych np. w  Koncercie skrzypcowym,
jak również powrotu do alikwotowej (bezwentylowej) techniki wykonawczej na waltorniach w
tym  samym  utworze  –  w  obu  przypadkach  powstające  współbrzmienia  rozszerzają
brzmieniowość  utworu  poza  granice  wytyczone  równomierną  temperacją  dźwięku.
Obserwacje te doprowadziły mnie do wniosku, że tak jak w końcu XIX wieku nastąpił upadek
systemu tonalnego,  podobnie  w końcu XX wieku nastąpił  upadek systemu równomiernej
temperacji  dźwięku,  stanowiący  od  I  połowy  XVIII  wieku  podstawę  rozwoju  systemu
tonalnego.  Z  równomiernej  temperacji  jako  podstawy  organizacji  dźwięków  korzystało  i
korzysta jednak ciągle wielu kompozytorów piszących muzykę już po załamaniu się reguł i
rozwiązań wynikających z systemu dur-moll. Najdalszą możliwą konsekwencją równomiernej
temperacji dźwięku, jako podstawy kompozytorskiej organizacji materiału dźwiękowego było i
jest  komponowanie  z  wykorzystaniem  –  incydentalnie  lub  systemowo  –  wszystkich  12
dźwięków w ramach oktawy.  Takie,  choć mocno  różniące  się  między sobą,  rozwiązania
pojawiły się, oczywiście poza Schoenbergiem i jego uczniami, u Oliviera Messiaena, Witolda
Lutosławskiego  jak  również  Pierre’a  Bouleza,  Karlheinza  Stockhausena  i  innych
kompozytorów  nurtu  serialnego  i  postserialnego.  Wszelako  już  Stockhausen  w  muzyce
elektroakustycznej poszukiwał  wyjścia poza system równomiernej temperacji.  Jednakże w
moim przekonaniu to dopiero atrakcyjność brzmienia i akustyczne fundamenty w badaniach
dźwięku  w  muzyce  spektralnej  dały  kompozytorom  silne  obecnie  podstawy  do
komponowania z użyciem znacznie większej ilości wysokości dźwiękowych niż 12.
    W sensie praktycznym, w moich poszukiwaniach kompozytorskich, świadomość tego faktu
wpłynęła  na  efekt  synergii  pomiędzy  sferą  poszukiwań  dotyczących  nowych  technik
instrumentalnych  i  ich  wkomponowaniem  w  ramy  poszukiwań  własnych  sposobów  na
organizację  materiału  muzycznego  na  gruncie  nietemperowanej  harmoniki.  Być  może
najbardziej  wyraziste  przykłady  takiego  połączenia  obu  sfer  poszukiwań   zawierają:
Postgramatyka Miłosza na 15 instrumentów w rozmieszczeniu przestrzennym (2011) oraz
Opływ/Przepływ/Upływ na 8 amplifikowanych wiolonczel  w rozmieszczeniu przestrzennym
(2014).  Pierwszy  ze  wskazanych  utworów  stanowi  studium  post-spektralnej  organizacji
dźwięku w zakresie próby imitacji składowych spektrum harmonicznego dźwięku A1 do 16
składowej  włącznie,  z  wykorzystaniem  zaawansowanych  środków  technicznych,
artykulacyjnych  i  fakturalnych  i  wyraźną  tendencją  do  indywidualizacji  charakteru  partii
poszczególnych instrumentów: 
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    Natomiast  Opływ/Przepływ/Upływ stanowi  swoistą  próbę  autoreinterpretacji  założeń
harmoniki  z  utworu  Solilokwium II  –  Pejzaż  myśli  zamarzłych w oparciu  o nowe kryteria
kształtowania harmoniki. W Opływie/Przepływie/Upływie wyjściowe czterodźwiękowe akordy
o budowie tercjowej (następnie poszerzane stopniowo aż do 8-dźwiękowych kompleksów),
poddane są transkrypcji przez pryzmat naturalnych nietemperowanych wysokości brzmienia
składowych  harmonicznych,  co  dotyczy  szczególnie  siódmej  oraz  jedenastej  i  wyższych
składowych  harmonicznych.  W  rezultacie  w  fakturze  utworu  pojawiają  się  w  naturalny
sposób mikrointerwały, których wysokości brzmienia mogą być dość wiernie realizowane np.
przy pomocy flażoletów stanowiących dalsze składowe harmoniczne wiolonczel, (np. 7., 11. i
wyższe składowe) jak na poniższym przykładzie: 
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  Chciałbym podkreślić,  że oba wspomniane  utwory  łączy także zastosowanie  koncepcji
topofonicznej  w  rozmieszczeniu  obsady  wykonawczej.  Topofonię  uważam  bowiem  za  tę
sferę  poszukiwań  kompozytorskich,  która  szczególnie  wpłynęła  w  ostatnich  latach   na
kierunek  mojego  rozwoju  i  w  której  udało  mi  się,  w  mojej  ocenie,  wdrożyć  najbardziej
indywidualne rozwiązania. Według mnie nie istnieje jednolity czy standardowy typ podejścia
do  kwestii  rozmieszczenia  sił  wykonawczych  w  celu  uprzestrzennienia  panoramy
akustycznej utworu, natomiast istnieje znaczna rozpiętość koncepcji kompozytorskich w tym
zakresie  –  począwszy  od  przemieszczenia  muzyków  na  estradzie  koncertowej  przez
radykalną dystrybucję sił wykonawczych wokół publiczności, po dostosowywanie koncepcji
rozmieszczenia  obsady do parametrów miejsca  (pra-)wykonania  utworu.  Na ten problem
nakłada się także dążenie kompozytorów do wkomponowania czynnika przemieszczania się
w panoramie akustycznej  zarówno samego dźwięku jak i muzyków wykonawców w trakcie
trwania  utworu.  Z  pomocą  od  dość  dawna  już  w  tym  zakresie  przychodzi  muzyka
komputerowa,  ponieważ  rozmieszczenie  określonej  liczby   głośników  i  sterowanie
kierunkowe sygnałem elektroakustycznym jest dziś już powszechnie dostępne przy pomocy
różnych platform technologicznych,  związanych z typem zastosowanego oprogramowania
komputerowego. 
    Moje poszukiwania w tym zakresie uwzględniają dotychczas wszystkie wspomniane wyżej
sfery problemowe związane z wykorzystaniem topofonii. Każdy też z moich utworów stanowi
odrębną,  niepowtarzalną koncepcję wykorzystania  topofonii.  Jedynie  w przypadku utworu
Gest i  puls na skrzypce solo amplifikowane przestrzennie (2010) dopuszczam wykonanie
utworu  bez  amplifikacji,  tj.  bez  uwzględnienia  koncepcji  topofonicznej.  W  pozostałych
utworach,  szczególnie  tych  na  większe  obsady  wykonawcze,  topofonia  jest  traktowana
strukturalnie,  czyli  stanowi niezbywalny element koncepcji  kompozytorskiej.  Staje się ona,
przynajmniej na gruncie mojej twórczości, kolejnym parametrem, ósmym elementem dzieła
muzycznego, równoważnym wobec pozostałych, tradycyjnych siedmiu elementów: melodyki,
artykulacji,  agogiki,  dynamiki,  harmonii,  rytmiki,  kolorystyki.  Poszukiwania  w  zakresie
topofonii  wpłynęły  także  na  moje  zainteresowanie  środkami  elektroniki  muzycznej,  które
umożliwiają  panoramiczne  przemieszczanie  dźwięku  w  sali  koncertowej.  W  tej  właśnie
formie realizowana jest koncepcja amplifikacji przestrzennej solowych skrzypiec w utworze
Gest i puls (2010). 8 głośników służących do amplifikacji kierunkowej rozmieszczonych jest
dookoła publiczności:
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Następstwo realizacji sygnału amplifikacji jest szczegółowo zapisane w partyturze pod partią
skrzypiec,  w  formie  miniatury  całego  układu  głośnikowego  na sali  koncertowej.  Aktualny
kierunek sygnału wskazany jest przez zaciemnione pole jednego z głośników: 

    
Partia realizatora amplifikacji staje się w tym utworze partią akompaniującą soliście, bowiem
zmiany kierunku sygnału są muzycznie zsynchronizowane z partią skrzypiec. Prawykonanie
utworu miało miejsce podczas festiwalu Musica Polonica Nova we Wrocławiu, 27.04.2012.
Na  skrzypcach  grała  Anna  Kwiatkowska,  partię  amplifikacji  głośnikowej  wykonał  Marcin
Rupociński.  Utwór  został  także zakwalifikowany do wykonania podczas ISCM World New
Music Days 2013 w Koszycach na Słowacji. Wykonał go 7.11.2013 słowacki skrzypek Milan
Pala. Decyzją organizatorów festiwalu wykonana była wówczas wersja utworu na skrzypce
solo bez amplifikacji. 
    Utworem, w którym powróciłem do koncepcji  rozmieszczenia obsady zastosowanej  w
Solilokwium II – Pejzażu myśli zamarzłych jest  Postgramatyka Miłosza na 15 instrumentów
(2011).  Nie był  to  powrót  mechaniczny.  Ze względu na mieszany typ  obsady zespołu  w
przeciwieństwie  do  homogenicznej  obsady  instrumentów  smyczkowych  towarzyszących
klarnetowi basowemu, podobne rozmieszczenie instrumentów nie mogłoby dać podobnego
rezultatu,  na  co  wpływ  ma zróżnicowanie  typów wydobycia  dźwięku  na  poszczególnych
instrumentach.  Wszelako,  również  w  samej  koncepcji  topofonii  zastosowałem  nowe
rozwiązania. Kontrabas i tuba rozmieszczone we wzdłużnej osi sali koncertowej tworzą oś
brzmieniową  całego  zespołu.  Pozycje  pozostałych  instrumentów  dobrałem  tak,  aby
następowała  względna  korespondencja  typu  wydobycia  dźwięku  pomiędzy instrumentami
rozmieszczonymi po obu bokach sali. Specjalnym pomysłem na ten utwór było zastosowanie
amplifikowanej  harfy,  która  miała  się  znajdować  poza  salą  koncertową,  najlepiej  w
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przylegającym do niej pomieszczeniu, tak, aby mogła być słyszana zarówno poprzez głośniki
jak i akustycznie:

                          
Postgramatykę  Miłosza napisałem  na  zamówienie  festiwalu  Sacrum  Profanum  dla
holenderskiego zespołu ASKO|Schoenberg Ensemble, który wykonał utwór po raz pierwszy
16.09.2011 pod dyrekcją Etienne Siebensa.
    Topofoniczne  rozmieszczenie  obsady połączone  z  przemieszczaniem się  dźwięku  w
przestrzeni koncertowej  wykorzystałem w utworze  Opływ/Przepływ/Upływ na 8 wiolonczel
amplifikowanych  przestrzennie  (2014).  Wiolonczeliści  rozmieszczeni  są  dookoła
publiczności, zaś pomiędzy pozycjami muzyków rozmieszczone są głośniki:

                                          
Takie rozmieszczenie  muzyków i  głośników,  czyli  połączenie  koncepcji  zastosowanych  w
Geście  i  pulsie oraz  Solilokwium  II i  Postgramatyce  Miłosza dało  mi  możliwość
komponowania faktur z uwzględnieniem ruchu dźwięku w przestrzeni koncertowej w pełnej,
360-stopniowej  panoramie  akustycznej  wobec  umieszczonej  wewnątrz  publiczności.
Dodatkowym walorem tej koncepcji jest możliwość precyzyjnego sterowania kątową drogą
przemieszczania się dźwięku po okręgu tworzonym przez muzyków i głośniki i realizacji kilku
takich  przemieszczeń  jednocześnie,  co  rozszerza  również  rozumienie  polifonii  o  nowy,
topofoniczny parametr. Koncepcja ta mogła być zrealizowana tylko przy użyciu elektroniki
muzycznej,  wszelako,  co  chciałbym  podkreślić,  nie  była  powiązana  z  żadną  platformą
realizacyjną. Nieocenioną pomocą była dla mnie w zakresie realizacji koncepcji topofonicznej
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współpraca  z  Mateuszem  Bieniem.  Napisał  on  specjalny  program  Chromattik  4  do
sterowania kierunkową amplifikacją dźwięku w tym utworze. Partytura zawiera dwie możliwe
drogi  realizacji  amplifikacji:  przy  użyciu  pedałów  sterujących,  obsługiwanych  przez
wiolonczelistów, albo też  przy użyciu innego typu kontrolera (klawiatury MIDI lub po prostu
klawiatury  komputerowej)  obsługiwanego  przez  realizatora  partii  amplifikacji.  Partie
wiolonczel zawierają zatem instrukcje użycia pedałów, zaś w partyturze podany jest oprócz
nich również tabelaryczny,  zbiorczy schemat zmian układów sygnałowych kierowanych na
poszczególne głośniki.  Utwór  został  zamówiony przez Warszawską Grupę Cellonet  i  pod
dyrekcją  Andrzeja  Bauera  wykonany  przez  nią  podczas  festiwalu  Warszawska  Jesień,
19.09.2014 w postindustrialnej hali Soho Factory w Warszawie. Prawykonanie odbyło się z
amplifikacją  przestrzenną  realizowaną  sterowaniem  klawiaturą  MIDI,  bez  użycia  pedałów
przez wiolonczelistów. Wykonawczynią partii  amplifikacji  była Zofia Dowgiałło,  zaś dźwięk
reżyserowała Dorota Błaszczak. 
    Jeszcze inna koncepcja topofoniczna zrealizowana została w utworze Zmienna ulotna na
fortepian  i  perkusję  (2015).  Utwór  został  zamówiony  przez  Fundację  Kwadrofonik  na
okoliczność  koncertu  członkiń  tego  zespołu:  Emilii  Sitarz  i  Magdaleny  Kordylasińskiej  w
Muzeum  Rzeźby  im.  Ksawerego  Dunikowskiego  Królikarnia  w  Warszawie.  Założeniem
koncertu  było  wykorzystanie  całej  przestrzeni  ekspozycyjnej  pałacyku  mieszczącego
muzeum na jego parterowej kondygnacji.  Składa się ona z 6 sal, z których największa, w
kształcie rotundy umieszczona jest po środku, a pozostałe przylegają do niej z różnych stron.
W Zmiennej ulotnej wykorzystałem te możliwości poprzez założenie ustawienia fortepianu w
centralnym  pomieszczeniu  muzeum,  zaś  instrumenty  perkusyjne  zostały  zgrupowane  w
czterech salach wokół sali  z fortepianem. Dzięki  temu możliwe stało się wkomponowanie
ruchu perkusistki Magdaleny Kordylasińskiej pomiędzy kolejnymi pomieszczeniami i grupami
instrumentów  w  strukturę  formalną  utworu  w  postaci  odcinków  quasi  aleatorycznych
określonych jako „Przejścia”. Odcinki gry w jednym pomieszczeniu na rozmieszczonej tam
grupie  instrumentów nazwane zostały  „Pozycjami”.  „Przejścia”  zawierają  zamknięte  gesty
muzyczne, które wykonawcy mogą powtarzać kilkakrotnie (jednak minimalna i maksymalna
ilość powtórzeń są określone w partyturze). Czas muzyczny tych fragmentów jest swobodny,
tj.  obie  partie  podlegają  tylko  minimalnej  wzajemnej  koordynacji  w  zakresie  wzajemnych
włączeń się lub zaprzestań gry.  Perkusista przemieszczając się gra w dwóch pierwszych
przejściach  na  kalimbie,  zaś  w  pozostałych  dwóch  –  na  waterphonie.  Koncepcja
topofoniczna reguluje w tym utworze tok formalny w taki sposób, że utwór kończy się, gdy
perkusista,  przechodząc  w  „Przejściach”  do  kolejnych  „Pozycji”  zatoczy  pełny  okrąg,
wychodząc z, i wracając do, Pozycji 1:

Koncepcja ta, jakkolwiek  konstruowana z myślą o konkretnym obiekcie architektonicznym
mającym stać się miejscem koncertu, jest bardziej uniwersalna i może być realizowana także
w  wariancie  minimalnym,  wyłącznie  na  estradzie,  gdy  perkusista  okrąża  fortepian,  a
wszystkie  instrumenty  perkusyjne  umieszczone  są  na  estradzie  koncertowej,  lub  też
topofonicznie, na sali koncertowej poza estradą. Wówczas fortepian znajduje się w środku
sali  między  publicznością,  zaś  instrumenty  perkusyjne  pod  ścianami  sali  lub  w  pewnej
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odległości od fortepianu do ścian sali, tak by tworzyły okrąg. Prawykonanie utworu odbyło się
31.10.2015 w Królikarni w Warszawie. 
    Przedstawione wyżej  koncepcje topofoniczne nie wyczerpują moich poszukiwań w tej
dziedzinie. Nie są to też wszystkie pomysły dystrybucji obsady i czynnika ruchu dźwięku przy
pomocy  elektroniki  lub  przemieszczania  się  muzyków,  jakie  dotychczas  zastosowałem.
Koncepcję wykorzystania topofonii  w  III  Symfonii jako utworze przeze mnie wyróżnionym,
przedstawię  poniżej.   Pominąłem tu także dwa utwory znajdujące się obecnie  w różnym
stopniu  in  statu nascendi:,  Dwumian   dla  dwóch flecistów w ruchu przestrzennym oraz
Pictor  coeli na  chór  mieszany  perkusję  i  przestrzenną  amplifikację  dźwięku,  w  których
czynnik topofonii jest także traktowany strukturalnie, jako ósmy element dzieła muzycznego.
Z  pewnością  ilości  możliwych  dróg  poszukiwań  w  zakresie  topofonii  nie  uważam  za
wyczerpaną i nadal planuję prowadzić poszukiwania kompozytorskie z jej  wykorzystaniem.
Mogę  stwierdzić,  że  uwzględnienie  czynnika  topofonii  ma  zasadniczy  wpływ  na  moją
wyobraźnię  kompozytorską  poprzez  wydatne  uplastycznienie  powstających  w  umyśle
wyobrażeń  nowych  pomysłów  na  utwory.  Dzięki  wyobrażeniu  topofonii  łączą  się  one  z
przestrzennym wyobrażeniem muzyki oraz z jej panoramicznym brzmieniem. 
    Jak wspominałem przy poszczególnych prezentowanych wyżej utworach, większość z
nich była zamówiona i miała w okresie ostatnich kilku lat prawykonania podczas liczących się
festiwali muzyki nowej w Polsce, a niektóre, np. Gest i puls, także za granicą. W tym czasie,
ze względu na pojawienie się kilku cennych inicjatyw dotyczących tworzenia baz danych o
kompozytorach prowadzonych przez różne instytucje lub przez osoby działające społecznie,
informacje o mojej  twórczości  i  osobie  zaczęły być  dostępne w internecie,  np.  w postaci
internetowej wizytówki na stronie wydawcy, PWM, a także www.meakultura.pl, stworzonej w
ramach społecznego projektu prowadzonego przez Marlenę Wieczorek, jak również podobne
wzmianki  na  innych  stronach  informacyjnych  poświęconych  m.  in.  zagadnieniom  muzyki
współczesnej, np. culture.pl.

„BYĆ W SOBIE TO WYRAŻAĆ SIĘ (...). NA DNIE EKSPRESJI LEŻY DOBROĆ.”
III SYMFONIA (2011-2013)

    III  Symfonię na  sopran,  baryton,  fortepian  na  cztery  ręce  i  małą  orkiestrę  w
rozmieszczeniu przestrzennym do słów Emmanuela Levinasa w przekładzie na język polski
Małgorzaty Kowalskiej (2011-2013), chciałbym wskazać i przedstawić jako utwór wyróżniony.
Jest to trzyczęściowy utwór, trwający 35 minut, w którym splatają się wszystkie nakreślone
powyżej  wątki  moich  poszukiwań  kompozytorskich.  Dotyczy  to  zarówno  poszukiwań  w
dziedzinie  rozwoju  brzmień  i  faktur  instrumentalnych  z  uwzględnieniem  nowych  technik,
wzbogaconego o elementy spektralne języka harmonicznego z uwzględnieniem mikrotonów,
oraz topofonicznej koncepcji brzmienia. W III Symfonii, inaczej niż w pozostałych utworach
ostatnich lat, ważnym dla mnie elementem wypowiedzi artystycznej jest słowo – wybrane
fragmenty  tekstu  eseju  Całość  i  Nieskończoność (Totalite  et  Infini,  1961)  Emmanuela
Levinasa w tłumaczeniu na język polski Małgorzaty Kowalskiej.
    Utwór powstał na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, przez
który zostałem oficjalnie zaproszony do współpracy.  Na realizację utworu festiwal uzyskał
grant w priorytecie Kolekcje – zamówienia kompozytorskie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego  prowadzonym  przez  Instytut  Muzyki  i  Tańca.  Prawykonanie  odbyło  się  w
ramach  festiwalu  Wratislavia  Cantans  w  sali  Filharmonii  Wrocławskiej,  8.09.2013.
Wykonawcami byli: Anna Ciuła sopran, Maciej Straburzyński bas-baryton, Lutosławski Piano
Duo oraz Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Szymona Bywalca. 
    Obsadę  utworu  stanowi  orkiestra  kameralna  o  podwójnej  obsadzie  większości
instrumentów, zarówno dętych, perkusji, jak i smyczków, rozszerzona dodatkowo o harfę i
akordeon.  Taki zespół stanowi ulubione medium wielu kompozytorów,  w tym także moje,
bowiem prezentuje wszystkie zalety i możliwości dużego zespołu orkiestrowego, nie będąc
obciążonym  jego  wadami,  w  postaci  pewnej  bezwładności  akustycznej  i  dynamicznej  w
fakturach  i  brzmieniach  tutti,  czy  niskiego  stopnia  odpowiedzialności  poszczególnych
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muzyków za swoje partie w utworze. Dodatkowo, tak dobrana obsada łączy się istotnie z
koncepcją topofoniczną utworu, w której zależało mi na osiągnięciu maksymalnej możliwości
otoczenia  słuchaczy  wielokierunkową  grą  panoramicznych  kontrapunktów  pomiędzy
przeciwlegle  rozmieszczonymi  instrumentami  tego  samego  lub  podobnego  rodzaju.  W
obsadzie zastosowałem też instrumenty stanowiące moją osobistą preferencję, np. saksofon
altowy  i  tenorowy  czy  klarnet  kontrabasowy,  który  w  Polsce  jest  dotąd  instrumentem
niezmiernie  rzadkim.  Koncepcja  topofoniczna  zakładała  też  zespolenie  pierwiastka
przestrzennego z formalnym rozwojem całości utworu. Utwór składa się z trzech części: 

I. Na-brzmienie
II. Wy-brzmienie
III. Słowo

Wszystkie  trzy  części  powinny  być  wykonywane  bez  przerw,  attacca,  choć  niestety  nie
zostało to zrealizowane w prawykonaniu. W części pierwszej rozmieszczona przestrzennie
orkiestra gra bez solistów, którzy nie są obecni na sali  koncertowej.  Pianiści  wchodzą na
estradę  koncertową  dopiero  pod  koniec  tej  części,  by  zająć  miejsca  przy  fortepianie,
umieszczonym na środku estrady koncertowej, przed rozpoczęciem swoich partii w części
drugiej. Moment wejścia pianistów określony jest w partyturze utworu. W części drugiej, gdy
pianiści  włączają się do narracji  muzycznej  utworu,  wokaliści  nadal nie są obecni na sali
koncertowej. Dopiero na początku części trzeciej, przed rozpoczęciem swoich partii wchodzą
na salę koncertową, lecz możliwie niezauważalnie, zajmując miejsca z tyłu sali, za ostatnim
rzędem foteli dla słuchaczy, po przeciwnych stronach sali. W czasie trwania trzeciej części,
wokaliści przechodzą stopniowo, zarówno śpiewając jak i milcząc, wzdłuż rzędów foteli dla
publiczności,  w kierunku estrady,  na którą ostatecznie wchodzą, by pod koniec tej części
zająć  miejsca  po  obu  stronach  fortepianu,  tuż  przed  nim.  Istotą  tej  koncepcji
przemieszczania się śpiewaków jest  jej  powiązanie,  przynajmniej  w moim zamierzeniu,  z
doborem tekstu wokalnego i  jego treścią.  Całość  rozmieszczenia  sił  wykonawczych  jak i
przemieszczenia się wokalistów obrazuje poniższy diagram: 
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Typem brzmienia, który jednoczy wszystkie trzy części utworu jest złożona choć delikatna
tkanka  sonorystyczno-szumowa,  będąca  wypadkową  zastosowania  równolegle  wielu
różnorodnych  technik  instrumentalnych.  Otwiera  ona  część  pierwszą,  Na-brzmienie,  w
postaci quasi-sonosfery na stronie 7 partytury (w przykładzie nutowym podany tylko fragment
całego systemu partytury):

stopniowo  przybierając  następnie  postać  wyodrębniających  się  i  powtarzanych  gestów
muzycznych (fragment str. 13 partytury):

Ta tendencja  do  scalania  początkowo  „inercyjnych”  statycznych,  quasi-  sonosferycznych
brzmień przekształcanych w gesty muzyczne, a następnie nadawanie tym gestom wektora
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kumulacji dźwiękowej w stronę coraz większych kulminacji pod koniec części, określa rozwój
formalny tej części utworu i zawiera się w jej tytule.
W  części  drugiej,  Wy-brzmieniu,  wraz  z  pojawieniem  się  brzmieniowości  fortepianu
wynikającej  z  użycia  flażoletów  oraz  gry  różnymi  pałkami  perkusyjnymi  po  strunach,
dominuje typ gestów o przeciwnym układzie ciążeń, tj. inercyjnym, dążącym do zatrzymania
ruchu  i  statycznego  wybrzmiewania.  Element  brzmień  sonorystycznych  przyjmuje  w  tej
części utworu postać bardziej zrytmizowaną, quasi-oddechową. Przy czym repetycje gestów
tego  typu  wiążą  się  z  kierunkowymi  zmianami  panoramy  brzmieniowej  poprzez
zakomponowanie tych zmian w fakturze:  

Za  każdym  jednak  razem  gesty  te  dążą  do  inercyjnego  zatrzymania  i  długiego
wybrzmiewania kompleksów sonorystycznych, których ważną składową jest niestandardowa
brzmienowość  fortepianu,  w  tym  przede  wszystkim  wybrzmienie  rezonansu  strun
pocieranych wzdłużnie pałkami do werbla, a także do marimby: 
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Ten  sam  typ  wybrzmiewających  gestów  sonorystycznych  spaja  całą  formę  utworu,
powracając  w  różnych  konfiguracjach  przestrzennych  w  trakcie  części  trzeciej,  Słowo.
Domyka ją również, pojawiając się jako zakończenie. 
    Punktem wyjścia w sensie harmonicznym, dla koncepcji części pierwszej,  Na-brzmienia,
były różnice wysokości brzmienia pomiędzy składowymi harmonicznymi dźwięków E1 i B2 –
najniższymi  możliwymi  dźwiękami  dla  kontrabasów,  klarnetu  kontrabasowego i  puzonów.
Teoretycznie możliwe do wydobycia jeszcze niższe dźwięki tuby kontrabasowej nie zostały
uwzględnione,  ponieważ  istotnym  czynnikiem  kształtowania  organizacji  brzmienia  była
możliwość  topofonicznej  gry  w  przestrzeni  koncertowej  także  podstawami  (tonami
fundamentalnymi)  obu  szeregów  harmonicznych  pomiędzy  co  najmniej  dwoma  różnymi
instrumentami.  Na  opozycji  pomiędzy  składowymi  tych  dźwięków  znajdującymi  się  w
podobnym rejestrze oraz na ich mikrointerwałowych różnicach wysokości łączonych w coraz
gęstsze pasma, kumulowane następnie pod koniec tej części, opiera się także harmoniczny
rozwój jej formy. Techniki odzwierciedlenia mikrointerwałowych, nietemperowanych brzmień
składowych (stosowanych do 25 składowej w danym szeregu) pokrywają się z opisanymi na
str.  15  w  przypadku  utworu  Opływ/Przepływ/Upływ na  8  wiolonczel  amplifikowanych
przestrzennie.  Są  także,  w  przypadku  III  Symfonii w  naturalny  sposób  poszerzone  o
możliwości  brzmieniowe  instrumentów  dętych  –  drewnianych  i  blaszanych,  a  także
instrumentów perkusyjnych, traktowanych często w sonorystyczny, niestandardowy sposób,
jak  również  podobnie  traktowanej  harfy  (np.  technika  gry  smyczkiem  na  strunach)  i
akordeonu:
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    Cechą wyróżniającą część II utworu, Wy-brzmienie jest niewystepująca w części I partia
solowego fortepianu na cztery ręce. Poza przedstawioną wyżej  techniką pocierania strun
pałkami perkusyjnymi, zasadniczym typem brzmienia jest zastosowanie realnych flażoletów
fortepianowych.  Określenia  „realne”  używam  tutaj  w  opozycji  do  wprowadzonej  przez
Arnolda  Schoenberga  i  Belę  Bartóka  techniki  rezonansu  flażoletowego,  polegającej  na
bezdźwięcznym  wciśnięciu  i  zatrzymaniu  do  wybrzmienia  klawiszy  oraz  graniu  w  dużej
dynamice na klawiszach o oktawę (lub jej wielokrotność) poniżej wciśniętych klawiszy, w celu
wzbudzenia rezonansu alikwotowego nietłumionych strun. W  III  Symfonii,  podobnie jak w
Różni, pianiści wydobywają flażolety grając jedną ręką na klawiaturze, druga zaś znajdując
pozycje  flażoletów  (lub  inaczej:  węzły  akustyczne  fali  dźwiękowej)  na  odpowiednich
strunach. W ten sposób wykorzystywane są flażolety fortepianowe od drugiej  do siódmej
składowej  harmonicznej.  Uzyskana  w  ten  sposób  charakterystyczna  barwa  i  typ  ataku
fortepianowego  korespondują  także  ze  wspomnianym  wyżej  rozwiązaniem  dotyczącym
odzwierciedlenia  nietemperowanej  harmoniki  przy  pomocy  rozwiniętych  technik
wykonawczych  na  poszczególnych  instrumentach.  Partia  fortepianu  napisana  dla  dwóch
wykonawców  pozwala  dodatkowo  ominąć  naturalne  ograniczenia  techniki  flażoletowej
występujące przy wykonaniu przez jednego pianistę i, podobnie jak w przypadku techniki gry
pałkami na strunach, znacząco rozwinąć fakturalny sposób wykorzystania tych technik gry.
Wspiera przy tym nietemperowany charakter harmoniki utworu:
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    III  część  utworu,  Słowo,  łączy  pomysły  brzmieniowe  i  harmoniczne  zastosowane  w
poprzednich dwóch częściach. Jej osią, a także, w moim zamierzeniu, punktem ciężkości
całego  utworu,  jest  przekaz  zawarty  w  tekście  wokalnym  w  partii  sopranu  i  barytonu.
Stanowią go fragmenty eseju Całość i Nieskończoność (Totalite et Infini, 1961) francuskiego
filozofa Emmanuela Levinasa (1906-1995). Po przetłumaczony na język polski przez panią
prof. Małgorzatę Kowalską esej Levinasa w wydaniu PWN sięgnąłem z ciekawości w 2009
roku. Jego lektura poruszyła mnie, jednak pierwotnie  nie myślałem w ogóle o jakimkolwiek
jego muzycznym wykorzystaniu. Myśl, że mógłbym pokusić się o to pojawiła się w czasie,
gdy  zastanawiałem  się  nad  wyborem  tekstu  wokalnego  do  III  Symfonii około  dwa  lata
później.  W  czasie  lektury  natykałem  się  bowiem  na  szczególnej  urody  zdania,  będące
jednocześnie kwintesencją sensu całego wywodu, i posiadające wysoce poetycki charakter
filozoficznych aforyzmów.  Nie umiem ocenić,  w jakim stopniu ich językowa uroda została
wiernie przeniesiona z języka francuskiego oryginału przez tłumaczkę, na ile zaś są dziełem
jej własnej interpretacji i kunsztu literackiego, bowiem w przedmowie do polskiego wydania
pani Małgorzata Kowalska opisała trudności gramatyczne i leksykalne, napotkane w czasie
pracy nad przekładem. Jednakże uznałem, że byłoby szkoda, gdyby te szczególnej urody
sentencje Emmanuela Levinasa pozostały tylko jednymi z wielu elementów w mozaice jego
wywodu,  dostępnego  dla  wąskiego  grona  odbiorców,  w  dodatku  nastawionych
najprawdopodobniej  na  śledzenie  treści  autorskiego  dyskursu  filozoficznego  per  se,  z
pominięciem jego estetycznych, językowych walorów. W moim przekonaniu możliwe byłoby
wydobycie najważniejszych aforystycznych sentencji na zasadzie pars pro toto, jako esencji
treściowej eseju francuskiego filozofa, bez utraty czy naruszenia sensu całości jego dzieła.
Dokonałem zatem własnej  kompilacji  wybranych  zdań,  których  treść jak  i  poetycki  walor
szczególnie urzekły mnie w trakcie lektury Całości i Nieskończoności:

„Początkiem – tym, kto przynosi klucz do własnej zagadki – jest ten, kto przynosi słowo”.

„Człowiek stoi w świecie jak ktoś, kto przyszedł do niego z prywatnej siedziby, (...)Nie jest 
(...)
brutalnie rzucony w świat i opuszczony. Jest jednocześnie na zewnątrz i wewnątrz, idzie na
zewnątrz wychodząc z wewnętrzności”.

„Metafizyka jako etap powrotnej drogi, którą byt oddzielony zmierza ku swemu (...) źródłu,
jako moment historii, która doprowadzi do zjednoczenia, przypominałaby odyseję, a jej
niepokój miałby charakter nostalgii”.

„Czy jednak skupienie polega na tym, że przebywamy w rejonie obojętnym, w pustce, w
jednej z tych szczelin bytu, w jakich przebywają epikurejscy bogowie?”

„Czy jednak separacja samotności, wewnętrzność, może wydarzyć się w obliczu innego
człowieka? Czy obecność Innego nie jest już mową i transcendencją?”
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„Wewnętrzność skupienia jest samotnością w świecie już ludzkim. Skupienie wymaga
przyjęcia innego człowieka”.

„(...)spotkanie z innym otwiera nieskończoność, (...)”

„Powrót do zewnętrznego bytu (...)polega na wejściu w prostotę relacji twarzą w twarz. Nie
jest ona żadną grą luster, lecz moją odpowiedzialnością. (...) Być w sobie to wyrażać się, a
zatem służyć już Innemu. Na dnie ekspresji leży dobroć”.

„Kochać znaczy bać się o innego człowieka, przychodzić z pomocą jego słabości. Ta
słabość jest niczym świt, w którym kochany byt wschodzi jako Ukochana. Epifania 
Ukochanej,
kobiecość (...) Epifania Ukochanej stapia się w jedno z jej istotową łagodnością. Sposób
bycia łagodności polega na tym, że jest niezwykle krucha, że łatwo ją zranić. Ukazuje się na
granicy bytu i niebytu, jak łagodne ciepło, w którym rozprasza się, promieniując(...)”.

    Głębia  sensów  etycznych  tych  zdań,  stanowiących,  według  mnie,  etyczny
fundament  ludzkiego  bycia  w  świecie  w  ogóle,  zasługuje  na  osobny  esej,  który
musiałby  z  konieczności  przekroczyć  objętościowo  ramy  niniejszego  tekstu.
Chciałbym w tym miejscu wskazać na dwa wybrane jego aspekty. Pierwszym z nich
jest  nieprzypadkowa być  może bliskość pierwszego  z  wybranych  zdań Levinasa:
„Początkiem – tym, kto przynosi klucz do własnej zagadki – jest ten, kto przynosi
słowo” z początkiem Ewangelii wg św. Jana. Drugi fragment o szczególnej dla mnie
osobiście treści,  to dwa nieco dalsze zdania: „Być w sobie to wyrażać się,  a zatem
służyć już Innemu. Na dnie ekspresji  leży dobroć”. Stanowią one moje  credo artystyczne,
będąc według mnie kluczem do współczesnego, pozbawionego XIX-wiecznego egotyzmu,
rozumienia etycznej misji artysty i twórczości: na dnie ekspresji leży dobroć, zaś bycie twórcą
to  powołanie  do  służby  Innemu –  człowiekowi,  społeczeństwu.  Łączą  się  też  z
wypowiedziami Witolda Lutosławskiego na ten sam temat i postawą wielu innych wybitnych
artystów,  którzy  będąc  mistrzami  w  swojej  dyscyplinie  dzielili  się  i  dzielą  nią  z  innymi
zachowując skromność osobistą.
    Dobór  tekstu  wokalnego  współgra  z  koncepcją  topofoniczną  nadając  jej  w  moim
zamierzeniu dodatkowy sens symboliczny.  Śpiewacy pojawiają  się początkowo z tyłu,  za
publicznością, „przynosząc klucz do własnej zagadki” – słowo. Następnie rozważana jest w
tekście wokalnym kondycja człowieka oraz Levinasowska definicja metafizyki – jako odysei o
charakterze nostalgii, jako etapu  powrotnej drogi ku zjednoczeniu oddzielonego bytu od
jego  źródła.  Obecność  w  tekście  metafor  związanych  z  ruchem,   powrotem,  mityczną
wędrówką  i  nostalgią  chciałbym  podkreślić,  bowiem  dwoje  śpiewaków,  wykonując  swoje
partie,  przemieszcza  się  wzdłuż  bocznych  ścian  sali  koncertowej  ku  jej  przodowi.
Przemieszczenia następują we wskazanych w partyturze momentach i do określonych w niej
punktów, którymi są pozycje poszczególnych instrumentów. Również wtedy, gdy w tekście
mowa jest o „wejściu w prostotę relacji  twarzą w twarz”  – sytuacja ta ma parasceniczny
wymiar, bowiem wokaliści wchodzą na estradę koncertową z przeciwnych jej stron, w taki
sposób,  że  są  do  siebie  zwróceni  twarzami.  W  ostatnich  dwóch  fragmentach  tekstu
wokalnego oboje  śpiewacy znajdują się przy fortepianie, śpiewając zwróceni twarzami do
publiczności,  tworząc grupę z pianistami.  Sytuacja  ta,  kończąca część III  i  cały utwór,  w
moim  zamierzeniu  oddaje,  oprócz  innych  możliwych,  zasadniczy  sens  uprawiania  sztuki
muzycznej: jako wspólnoty ludzi tworzącej się dla realizacji dobra i piękna.
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KOMPOZYTOR AKADEMICKI
(ZARYS DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ)

2002-2015

    Po ukończeniu w czerwcu 2002 roku studiów podyplomowych u Petera-Jana Wagemansa
w Konserwatorium w Rotterdamie w Holandii  starałem się o zatrudnienie  w macierzystej
uczelni, Akademii Muzycznej w Krakowie. Od października 2002 roku zostałem zatrudniony
na rok akademicki  2002-2003 na ¼ etatu jako asystent  w Katedrze Kompozycji.  W tym
czasie prowadziłem zajęcia z Kształcenia słuchu ze studentami Wydziału Instrumentalnego.
We wrześniu  2003 roku uczelnia  odnowiła  ze mną umowę na kolejny  rok akademicki  w
wymiarze  ½ etatu  z  tym samym zakresem obowiązków dydaktycznych.  Powiększyła  się
jedynie ilość grup studentów, z którymi prowadziłem zajęcia. Analogiczną umowę o pracę
odnowiono ze mną rok później, we wrześniu 2004 r. na kolejny rok akademicki. We wrześniu
2005 roku otrzymałem ¾ etatu asystenckiego i po raz pierwszy zacząłem prowadzić zajęcia
z Instrumentacji  ze studentami Wydziału  Twórczości,  Interpretacji  i  Edukacji  Muzycznej  z
kierunku  Dyrygentura  i  specjalności  Teoria  Muzyki.  W  grudniu  2005  roku  skierowałem
wniosek  do  Rady  Wydziału  Twórczości,  Interpretacji  i  Edukacji  Muzycznej  Akademii
Muzycznej  w  Krakowie,  o  wszczęcie  przewodu  doktorskiego  w  macierzystej  dyscyplinie
artystycznej i specjalności. Moim promotorem została pani prof. Anna Zawadzka-Gołosz. We
wrześniu 2006 roku przystąpiłem do ogłoszonego przez Akademię Muzyczną w Krakowie
konkursu  na  stanowisko  asystenta  w  Katedrze  Kompozycji  i  w  wyniku  postępowania
konkursowego uzyskałem mianowanie na to stanowisko. W listopadzie 2006 roku obroniłem
rozprawę doktorską pt. Sposoby strukturalnej i formalnej integracji wielkiej formy muzycznej
w mojej II Symfonii. Autoanaliza dzieła w kontekście inspiracji rozwiązaniami fakturalnymi i
formalnymi  w  wybranych  utworach  na  orkiestrę  i  instrument  solowy  z  orkiestrą  Alfreda
Schnittke z lat 1984-1994 napisaną pod kierunkiem prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz i uchwałą
Rady  Wydziału  Twórczości,  Interpretacji  i  Edukacji  Muzycznej  Akademii  Muzycznej  w
Krakowie  z  dnia  20 listopada  2006 roku uzyskałem stopień doktora sztuki  muzycznej  w
dyscyplinie artystycznej: kompozycja i teoria muzyki, w specjalności: kompozycja.
W czerwcu 2007 roku przystąpiłem do ogłoszonego przez Akademię Muzyczną w Krakowie
konkursu  na  stanowisko  adiunkta  w  Katedrze  Kompozycji  i  wyniku  postępowania
konkursowego  uzyskałem  mianowanie  na  stanowisko  adiunkta,  które  zajmuję  do  chwili
obecnej.
   W tym czasie zdobywałem doświadczenia dydaktyczne i naukowe i w coraz większym
stopniu powierzano mi prowadzenie zajęć ze studentami Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i
Teorii  Muzyki.  Za  względu  na  zdobytą  wiedzę  warsztatową  i,  być  może,  najbardziej
technologicznie  jednoznaczny  charakter  implikowanych  problemów,  jak  i  w  dużej  mierze
pozbawiony elementu uznaniowości charakter oceny powziętych przez studentów rozwiązań,
moim  ulubionym  przedmiotem  stała  się  Instrumentacja.  Przedmiot  ten  początkowo
prowadziłem  ze  studentami  różnych  kierunków,  a  od  kilku  już  lat  niemal  wyłącznie  ze
studentami  specjalności:  kompozycja.  Przejąłem  zręby  programu  przedmiotu,  tak,  jak
prowadził  go  śp.  prof.  Marek  Stachowski,  jednakże  stopniowo  starałem się  wprowadzać
różne  własne  pomysły  dydaktyczne,  wynikające  z  obserwacji  potrzeb  studentów  i
zwiększającego  się  poziomu  ich  wiedzy  warsztatowej  za  sprawą  dostępności  różnych
materiałów, w tym praktycznie całej orkiestrowej literatury XVIII i XIX wieku w formie nagrań i
zeskanowanych partytur w internecie. Zajęcia z instrumentacji prowadzę i prowadziłem już
dotychczas  w dużej rozpiętości poziomów wiedzy studentów – od osób na początkowym
etapie kształcenia warsztatowego posiadających nikłą, amatorską wiedzę o instrumentach,
po osoby o zaawansowanej  kompozytorskiej  wiedzy warsztatowej  na poziomie doktoratu.
Ponieważ  prowadzę  zajęcia  również  w  języku  angielskim,  pracuję  również  stale  ze
studentami  z  wielu  różnych  krajów  także  spoza  Europy.  Od  października  2009  roku
pilotażowo, a od kilku lat w trybie ciągłym prowadzę również przedmiot autorski: Kontrapunkt
XX i XXI wieku, adresowany do studentów Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.
Pod  merytoryczną  opieką  prof.  Anny  Zawadzkiej-Gołosz  prowadzę  również  przedmiot
Harmonia XX wieku. Prowadzę  również inne przedmioty o profilu kompozytorskim: Techniki
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Kompozytorskie XX i XXI wieku, oraz Fugę. Dotychczas zdarzyło mi się prowadzić również
zajęcia z Kontrapunktu staroklasycznego, oraz, wspomnianego wyżej,  Kształcenia Słuchu.
Dwukrotnie  byłem  dotychczas  promotorem  pisemnych  prac  dyplomowych  na  poziomie
magisterskim, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura oraz w dyscyplinie kompozycja i teoria
muzyki,  w  specjalności:  kompozycja.  Obecnie  jestem promotorem pracy  dyplomowej  na
poziomie licencjackim w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura.  Recenzowałem także cztery
prace  magisterskie  w  specjalności:  kompozycja,  jedną  pisemną  pracę  dyplomową  na
poziomie  magisterskim,  a  także  cztery  prace  licencjackie  w  tej  samej  specjalności.
Prowadziłem także  ogólne  wykłady  monograficzne  z  Literatury  muzycznej  dla  studentów
Wydziału  Twórczości,  Interpretacji  i  Edukacji  Muzycznej  oraz  Wydziału  Instrumentalnego
Akademii Muzycznej w Krakowie o Arnoldzie Schoenbergu i Alfredzie Schnittkem.  Ponadto
występowałem również z referatami podczas sesji i konferencji naukowych: w grudniu 2013
roku  w  Akademii  Muzycznej  w  Krakowie,  podczas  sesji  naukowej  „Sztuka  harmonii  i
kontrapunktu – tradycja i współczesność” prezentowałem referat pt.: Duch tchnie, kędy chce.
Nieortodoksyjne  kontynuacje  i  rozwinięcia  idei  dodekafonii  Arnolda  Schoenberga  w  II
połowie XX wieku na przykładach z utworów Witolda Lutosławskiego, Alfreda Schnittkego i
Pera Nørgårda. W lutym 2014 roku podczas konferencji naukowej „Muzyka symfoniczna i
koncertowa kompozytorów polskich XXI wieku” w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina
w Warszawie  wystąpiłem z  autoreferatem pt.  Perspektywa topofoniczna.  Doświadczenia,
obserwacje,  wnioski.  W  kwietniu  2015  roku  zaprezentowałem  autoreferat  pt.
Opływ/Przepływ/Upływ  na  osiem  amplifikowanych  wiolonczel  w  rozmieszczeniu
przestrzennym.  Prezentacja  najważniejszych  sposobów  organizacji  materiału
wysokościowego podczas sesji naukowej „Harmonia mikrotonowa - koncepcja i percepcja” w
Akademii  Muzycznej  w  Krakowie.  Zostałem  również  w  lutym  2015  roku  zaproszony  do
wygłoszenia  wykładu  inauguracyjnego  pt.  Rozwój  instrumentarium muzyki  artystycznej  w
horyzoncie przemian języka muzycznego od połowy XVIII  do początku XXI wieku. Próba
zarysu  tendencji,  otwierającego  Ogólnopolską  Studencko-Doktorancką  Konferencję
Naukową „ELEMENTI 3. Instrument” w Akademii Muzycznej w Krakowie. 
    Podejmując  próbę  podsumowania  swojej  dotychczasowej  działalności  artystycznej  i
akademickiej  i  szukając dla jej  profilu wzorców,  choćby odległych,  chciałbym wskazać na
postać  Arnolda  Schoenberga.  Był  on co prawda autodydaktą  jako  kompozytor,  jednakże
przez  całe  życie  był  cenionym  nauczycielem  kompozycji,  najpierw  w  Wiedniu  i  Berlinie,
potem  w  Stanach  Zjednoczonych.  Łączenie  własnej  indywidualnej  pracy  twórczej  z
działalnością dydaktyczno-naukową jest mi również bliskie. Przykład Schoenberga pokazuje,
że  taka  symbioza  jest  jak  najbardziej  możliwa  i  owocna.  Jak  wspomniałem  powyżej,
towarzyszy mi poczucie misji,  by,  nie rezygnując z autoekspresji  artystycznej  we własnej
twórczości, służyć także innym ludziom, dzielić się z nimi zdobytą wiedzą i doświadczeniami.
Obiema tymi drogami chciałbym zbliżyć się do poznania prawdy na ile ułomnymi ludzkimi
środkami jest to, w sensie filozoficznym, możliwe, oraz umożliwić to innym. 

Wojciech Ziemowit Zych
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	„Wewnętrzność skupienia jest samotnością w świecie już ludzkim. Skupienie wymaga
	„Kochać znaczy bać się o innego człowieka, przychodzić z pomocą jego słabości. Ta


