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Skrócony opis pracy doktorskiej (streszczenie) 

 

 

Autorski opis kompozycji Głosk jest próbą zbadania leżących u jej podstaw procesów 

rozumienia muzyki. W tym celu przywołana zostaje hermeneutyczna koncepcja rozumienia w 

ujęciu Hansa-Georga Gadamera, zgodnie z którą rozumienie dokonuje się zawsze w 

granicach pewnego języka. W perspektywie tej rozpatrywane są powiązania kompozytorskich 

idei z ukształtowaną w języku naturalnym myślą. Kompozycja Głosk stanowi bowiem splot 

kilku współzależnych porządków logicznych. Tytułowe pojęcie słowo-obrazu oznacza 

związek abstrakcyjnego słowa i wyobrażonego obrazu, pełniący funkcję metafory 

zachodzących w utworze zdarzeń. Pokrewieństwo słowo-obrazu i językowej metafory 

umożliwia przekład kompozytorskich idei na język werbalny. Słowo-obrazy sytuują się 

jednak poza językiem werbalnym. Dokonuje się w nich raczej wielokierunkowy przepływ 

sensów za pośrednictwem dźwięków, obrazów i słów. Poszczególne człony słowo-obrazu 

spaja afekt, który oznacza dla mnie poruszenie.  

W słowo-obrazach przechowały się kontury rzeczywistych przeżyć. Zbudowały one 

sieć dynamicznych kontrastów między elementami mojego utworu. Inspirujące okazały się 

wizyty w muzeum, koncerty, filozoficzne lektury. Doświadczenia te zapisały się równolegle 

w kilku przekładach: w języku naturalnym oraz w językach obrazów i dźwięków. Ruch myśli 

związany z przekraczaniem granic poszczególnych mediów doprowadził do powstania idei 

utworu, w którym w sposób analogiczny przekraczane są granice pomiędzy parametrami 

dźwięku. Dźwiękowy strumień, przepuszczony przez filtr słowo-obrazów ujawnił niezbadane 

dotąd właściwości ludzkiej percepcji. W strukturze utworu pojawiły się przejścia między 

harmonią a barwą dźwięku, zatarły się granice między rotacją dźwięków w przestrzeni 

akustycznej a rozchodzeniem się rejestrów orkiestry, między transformacją brzmienia a 

rzeczywistym upływem czasu. Obecność słowo-obrazów w procesie twórczym znacząco 

rozszerzyła horyzont rozumienia muzyki.  

Słowo-obrazy umożliwiły zarówno powstanie kompozycji Głosk, jak i jej autorski 

opis. Pośrednie ogniwo między słowo-obrazem a możliwym wykonaniem utworu stanowi 

zapis partyturowy, posługujący się własną gramatyką i zbiorem częściowo nieprzekładalnych 

wyrazów. Jeszcze inny wymiar sensu ujawniłby się w interpretacji muzycznej. Źródło sensu 

kryje się bowiem w samym procesie przekładu. 

 
 



 6 

Abstract 
 

This authorial description of the composition Głosk constitutes an attempt to explore 

the  processes of musical understanding lying at its basis. For this purpose, the author recalls 

Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic theory of understanding, according to which 

understanding always takes place within the limits of a given language. From this perspective, 

the author analyses the connections between the composer’s ideas and a thought shaped in 

natural language. This is because Głosk is a combination of various interdependent logical 

orders. The notion of word-image featured in the title refers to the connection between an 

abstract word and an imagined image, which serves as a metaphor for the events that take 

place in the piece. The similarity between a word-image and a language metaphor makes it 

possible for the composer’s ideas to be translated into verbal language. However, word-

images transcend any verbal language. Instead they involve a multidirectional flow of senses 

through sounds, images and words. The individual elements of a word-image are combined by 

an affect, which the author interprets as an impulse.  

Word-images maintain the contours of the real experiences, which, combined together, 

form the network of dynamic contrasts between the elements of the author’s piece. Visits to 

museums, concerts and philosophical texts have proven inspirational. These experiences have 

recorded themselves simultaneously in several translations: in natural language and in the 

languages of images and sounds. The movement of thoughts that occurs when crossing the 

boundaries between individual media provided the basis for the idea of the piece, where the 

lines between sound parameters are crossed in a similar way. This sound stream let through 

the filter of word-images reveals qualities of human perception that have hitherto been 

unexplored. Transitions between harmony and timbre emerged in the structure of the piece, 

while the lines between the movement of sounds in acoustic space and the propagation of 

orchestral registers, between sound transformation and the actual passing of time, are blurred. 

The presence of word-images in the creative process has broadened the horizon of musical 

understanding quite significantly. 

It is word-images that made Głosk possible and provided the basis for its authorial 

description. The score, which employs its own grammar and a set of partly untranslatable 

expressions, constitutes an indirect link between a word-image and the possible performance 

of the piece. A still different dimension of sense is revealed through musical interpretation. 

For the source of such sense lies hidden in the translation process itself. 
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