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Opis skrócony w j#zyku polskim 

 

                   Niniejsza rozprawa doktorska po!wi$cona jest zastosowaniu mikrotonowo!ci 

w kompozycji Harvest na kanun solo, oktet instrumentalny i orkiestr$. Podj$te w pracy 

zagadnienia maj' na celu przedstawi% ów temat z perspektywy: wykorzystania 

mikrotonów jako g#ównego materia#u dla ca#ej kompozycji; sposobów konstruowania 

formy jako pochodnej relacji mi$dzy wysoko!ciami w strukturach wertykalnych  

i horyzontalnych; roli mikrotonów w kszta#towaniu charakteru, barwy i nastroju muzyki.  

Efektem powy"szych bada1 by#a tak"e próba okre!lenia barwy jako rezultatu 

wykorzystania mikrotonów, a nie jedynie, specyfiki danych instrumentów. 

 

                 Harvest jest kompozycj' inspirowan' krajobrazem francuskiej wsi,  

w szczególno!ci pól uprawnych s#oneczników i pszenicy w ma#ej wiosce Montrésor. 

Nasiona tych ro!lin tworz' spektakularn' sceneri$. Ka"de ziarno ma swój niepowtarzalny 

wygl'd, ró"ni'c si$ nieznacznie od pozosta#ych. Szczególnie wczesnym wieczorem 

tworz' one zapieraj'cy dech w piersiach widok. Nawet ostry sierp nie mo"e uj'% im tej 

wspania#o!ci, gdy" po "niwach nasiona te dostarcz' ludzko!ci po"ywienia i energii. 

 

                 Kompozycja Harvest ma form$ jednocz$!ciow' z trójpoziomowym podzia#em 

wewn$trznym; jej przebieg jest wzorowany na improwizowanych formach muzyki 

Bliskiego Wschodu. Mo"na tu wyró"ni% trzy sfery: ruchu melodycznego, struktur 

akordowych oraz p#ynnych przej!% pomi$dzy poszczególnymi sekcjami nawi'zuj'cymi 

do idei muzyki improwizowanej i formy makamu (maqam). W ka"dej z nich kluczow' 

rol$ odgrywa mikrotonowo!%. 

 

                Inspiracja muzyk' Bliskiego Wschodu, która sta#a si$ punktem wyj!cia do 

podj$cia tematu mikrotonalno!ci w niniejszej rozprawie, nadaje wewn$trznej konstrukcji 

Harvest przejrzyst' form$, Materia# mikrotonowy stanowi# fundament pracy nad 

kompozycj' i zosta# on zakomponowany na wielu poziomach formy. Praca nad Jednym  

z g#ównych celów w pracy nad utworem by#a próba uzyskania ca#kowitej stopliwo!ci 
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tego materia#u. Szczegó#owy opis (w j$zyku angielskim) jest przegl'dem technik i metod 

organizacji mikrotonów zarówno w przebiegach melodycznych jak i strukturach 

akordowych.           

                  Poza wp#ywami improwizowanej muzyki Bliskiego Wschodu, w kompozycji 

wyst$puj' wyra(ne nawi'zania do systemów modalnych tego regionu. Koncept ten 

wp#yn'# na organizacj$ formy, rozwijanie materia#u melodycznego oraz budowanie 

zale"no!ci pomi$dzy wspó#brzmieniami. Znacz'cy wp#yw na kszta#t materia#u 

melodycznego i harmonicznego mia#y inspiracje Ajnas, równie" zaczerpni$te  

z bliskowschodniego makamu. 

                   Niniejsza rozprawa jest prób' odpowiedzi na pytanie w jaki sposób mikrotony 

determinuj' barw$ i nastrój muzyki. W rezultacie i potwierdziono g#ówne za#o"enia 

dotycz'ce warsztatu kompozytorskiego w utworze: 

 
- jedynym sposobem dla uzyskania dok#adnych I pewnych mikrointerwa#ów  

w instrumentach smyczkowych jest scordatura; 
- odleg#o!% przybli"ona trzech czwartych tonu jest optymalnie najmniejszym interwa#em 

wykorzystanym w tej kompozycji; 

- odleg#o!%  przybli"ona trzech czwartych tonu jest interwa#em determinuj'cym rodzaj 

brzmienia “ciep#ego” w opozycji do “zimnego”, nawet w przypadku u"ycia klasterów; 
- odleg#o!%  trzech czwartych tonu oraz interwa# komy odgrywa bardzo istotn' rol$ dla 

uzyskania efektów sonorystycznych i determinuje kategori$ “jasno!ci” akordów, 

szczególnie w przypadku klasterów. 

                     Prawykonanie kompozycji Harvest, na kanun solo, oktet instrumentalny  

i orkiestr$, mia#o miejsce 20 grudnia 2018 roku. w Sali Koncertowej im. Prof. Krystyny 

Moszuma1skiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie. Utwór zosta# wykonany 

przez Yousefa Nasifa (kanun) oraz orkiestr$ CORda Cracovia, dyrygowa#a Patrycja 

Pieczara. Do partytury urworu do#'czono nagranie live z prawykonania. 
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