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Skrócony opis pracy doktorskie (streszczenie) 

Cztery strony świata – kontekst kulturowo-lingwistyczny, jego wpływ na kształt dzieła w 

utworze Gii  Kanczelego DON’T GRIEVE 

Praca przedstawia współzależność między słowem i muzyką w utworze Gii Kanczelego Don’t 

Grieve. Kompozytor, żeby najskuteczniej przekazać zawarte w swoim dziele przesłanie, 

wykorzystuje oprócz elementu muzycznego element werbalny.  Sięga do poezji w językach, tak 

bogatych kultur jak angielska, rosyjska, niemiecka i gruzińska. Łącząc wiersze Szekspira, Byrona, 

Goethego, Rilke, Pasternaka, Mandelstama, Tabidze i innych ważnych poetów jako próbę 

zderzenia i zjednoczenia kultur, można powiedzieć, że tworzy nowy sposób  podejścia do tekstu 

i muzyki. 

Przedstawiona praca podejmuje  próbę zdefiniowania zamysłu, w którym Kancheli łączy ze 

sobą różne wersety słowne, podkreślając rolę muzyki w ich unifikacji i kontekstualizacji. Było to 

możliwe dzięki przeanalizowaniu wybranych elementów  twórczości Gii Kanchelego i inferencji 

samego dzieła. Autor pracy stara się wykazać, że Don’t Grieve jest wynikiem całego doświadczenia 

kompozytorskiego twórcy, pokazując jego indywidualny pomysł na użycie tekstu słownego 

w relacji z elementami muzyki wokalnej, instrumentalnej i konstrukcji formalnej. 

Ponieważ Don’t Grieve należy do rzadko wykonywanych utworów, autor pracy, który 

poprowadził polską premierę i miał możliwość częstej rozmowy z kompozytorem, dzieli się swoimi 

doświadczeniami z przyszłymi wykonawcami. Oprócz  omówienia  problemów wykonawczych, 

szczególną uwagę poświęca krytyce jakości wydanych materiałów nutowych, co 

prawdopodobnie  pomoże przyszłym wykonawcom w znalezieniu właściwego rozwiązania. 

Słowa kluczowe: wielojęzyczność, wokalno-instrumentalna muzyka, Gia Kanczeli, muzyka XXI 

wieka, solista baryton. 
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Summary 

Four sides of the world - cultural and linguistic context, its influence on the shape of the work 

in the piece DON’T GRIEVE by Giya Kancheli 

The aim of the dissertation is to analyze the interrelationship between word and music in the 

piece Don’t Grieve written by Giya Kancheli. To convey his main point, the composer uses poetry 

in such rich cultural languages as English, Russian, German and Georgian. Merging lines from the 

poetry of Shakespeare, Byron, Goethe, Rilke, Pasternak, Mandelstam, Tabidze and other 

important poets as an attempt to clash and unify cultures, can be said that it subsequently creates 

a different attitude between text and music. 

This work is an attempt to characterize the methods by which Kancheli connects various 

poetic verses with one another. Also, to highlight the role of music in their unification and 

contextualization. This was made possible through the study of Giya Kancheli’s compositional 

style and complex analysis of the particular piece. It can be stated that the composer’s experience 

is summarized in Don’t Grieve, which shows almost every general approach to the verbal text, 

vocal music, instrumentation, orchestration and musical form of Giya Kancheli. 

As Don’t Grieve belongs to the rarely performed works, the author of the thesis, who 

conducted the Polish premiere of Don’t Grieve and had a possibility of discussion with the 

composer, shares his performance experience with the future performers. In addition to 

reviewing performance issues, special attention is devoted to criticizing the quality of the release 

of musical notes, which will assist performers to find the right solutions. 
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