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Urodziłem się 25 stycznia 1973 roku w Szamotułach.

W dniu 25 czerwca 2008 uzyskałem stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie
artystycznej Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja nadany uchwałą Rady

Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im.

Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była kompozycja

Dissipatio na orkiestrę oraz opis doktorskiej pracy artystyczne j Autoonaliza utworu Dissipatio
na orkiestrę w kontekście typologii brzmień Helmuta Lachenmanno. Promotorem w moim
przewodzie doktorskim była Prof. Lidia Rydlewicz-Zielińska.

W roku 2001 ukończyłem studia w Akademii Muzycznej im. l. J. Paderewskiego
w Poznaniu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki na kierunku Kompozycja
i Teoria Muzyki w zakresie Kompozycji z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem, uzyskując
tytuł magistra sztuki. Kompozycję studiowałem w klasie Prof. Jana Astriaba.

W roku 2001 ukończyłem Studia Podyplomowe W Akademii Muzycznej im. l' J.

Paderewskiego w Poznaniu i w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na

kierunku Menedżer Kultury.

W roku 2000 ukończyłem Studium Pedagogiczne w Akademii Muzycznej im. l. J.

Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Teoria Muzyki.
Po ukończeniu studiów, od roku akademickiego 2ooL/2oo2 zostałem zatrudniony w

Akademii Muzycznej im. l. J. Paderewskiego w Poznaniu na stanowisku nauczyciela
przedmiotu. Przez pierwsze trzv lata pracowałem na godzinach zleconych, W roku
akademickim 2004/2005 w wymiarze pół etatu, od roku Ż005/2006 w wymiarze całego
etatu. Pracowałem na stanowiskach instruktor oraz wykładowca. od roku akademickiego
Żoo8/2oo9' po uzyskaniu stopnia doktora sztuk muzycznych jestem zatrudniony w Akademii
Muzycznej im. l. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii

Muzyki i Rytmiki na stanowisku adiunkt w wymiarze całego etatu.

W roku 2oI3 uzyskałem stopień nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu

w Państwowej Szkole Muzycznej l i ll stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach
i zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. od roku 2005 do dziś (zawsze w wymiarze około pół etatu)
jestem także zatrudniony w Państwowej Szkole Muzycznej l i ll stopnia im. Wacława
z Szamotuł w Szamotułach jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych.

Moje muzyczne początki sięgają Wczesnego dzieciństwa. IJczęszczatem do Szkoły
Muzycznej pierwszego, a następnie drugiego stopnia w Szamotułach (dziś Szkoła nosi imię
Wacława z Szamotuł)' Dokładnie nie pamiętam momentu, kiedy pierwszY raz napisałem
samodzielnie jakiś utwór, było to pod koniec szkoły podstawowej. Stopniowo trzeba było
podjąć decyzję o dalszej edukacji i w końcu o wyborze drogi zawodowej. W wyniku dłuższego



procesu, ale jednak dość wcześnie i właściwie bez większych wątpliwości utwierdzałem się w
przekonaniu, że pragnę tworzyć muzykę. W Szkole Muzycznej drugiego stopnia miałem
zajęcia z bardzo dobrą nauczycielką przedmiotów teoretycznych i kompozytorką, która jako

pierwsza zauważyła u mnie pewne predyspozycje, przeglądała moje pierwsze utwory,
zachęcała do pisania i zasugerowała studia kompozytorskie. Uczyłem się w klasie perkusji,

miałem więc stały kontakt z muzyką XX wieku. lnstrumentarium perkusyjne bez wątpienia
miało wpływ na moje zainteresowanie brzmieniem i rytmem w pierwszych poważniejszych

próbach kompozytorskich, które w tamtym czasie podjąłem. ogromnie intrygująca była dla

mnie wówczas muzyka lgora Strawińskiego. Bardzo szybko następowały kolejne fascynacje

twórczością Bóli Bartóka, Dymitra Szostakowicza, oliviera Messiaena, Antona Weberna,
a później Witolda Lutosławskiego. Był to czas (lata 80. początek lat 90.) kiedy słabo docierała
do nas muzyka Luigi'ego Nona, Pierre'a Bouleza czy Bruna Maderny, a dla nastolatka
praktycznie nie było możliwości zdobycia nagrań czy partytur muzyki nowej. ,,oknem na

świat" była faktycznie ,,Warszawska Jesień", której początkowo słuchałem z zapartYm tchem

w Programie 2. Polskiego Radia, a następnie już jako student, mogłem uczestniczyć ,,na

żywo". Nową muzykę faktycznie zacząłem poznawać na studiach i podczas zagranicznych
wyjazdów' W tym czasie pojawiła się kolejna, ogromna fascynacja muzyką Helmuta

Lachenmann. Studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kompozycji Profesora Jana

Astriaba były czasem niezwykle ważnym dla mojego rozwoju jako kompozytora. Szczególnie
cennym dla mnie elementem zajęc z Prof. Astriabem był fakt, że Profesor pokazywał

możliwości tkwiące w materiale muzycznym, nad którym pracowałem oraz, co wazne, nie

,,nauczał", ale proponował pewne rozwiązania związane z utworem. Duży wpływ miały na

mnie także zajęcia z muzyki elektronicznej prowadzone przez Prof. Lidię Zielińską.

Najważniejszym elementem, na który zawsze starałem się zwracać szczególną uwagę
w swojej twórczości było brzmienie. Na różnych etapach mojego rozwoju artystycznego
koncentrowałem się na rozmaitych aspektach brzmieniowości, ale ten parametr we

wszystkich moich kompozycjach pełni wiodącą rolę. Początkowo (dotyczy to utworów
pisanych jeszcze w okresie studiów) skupiałem się na barwie pojmowanej jako bardzo
precyzyjne budowanie struktur wysokościowych, konstrukcji harmonicznych, które tworzone
były przeze mnie według jakiegoś modelu, z przewagą wybranych interwałów
i moim zdaniem posiadały określony charakter brzmieniowy. Po ukończeniu studiów,
w okresie od roku 2001 do około 2010 (i W pewnym stopniu do dziś) interesowały mnie

barwy subtelne, ściszone, szmerowe/ w najwyzszych rejestrach, w najniższych poziomach

dynamicznych. Takie kompozycje jak Trio na klarnet, skrzypce i fortepian (2OOZ), Plamki na

skrzypce i fortepian (2005/2006) czy Duo na dwoje skrzypiec (2006) są przykładami moich
poszukiwań na granicy dŹwięku i ciszy, na styku dźwięku bardzo cichego i braku dŹwięku.

Kompozycje te odznaczały się najczęściej bardzo ,,rozrzed7oną, rozproszkowaną" fakturą,
skupieniem na pojedynczym dźwięku i spowolnieniem narracji muzycznej. Z kolei w kilku
ostatnich utworach (po roku 20L0) odszedłem od takiego ,,rozrzedzonego" traktowania
faktury na rzecz układów bardziej ,,zagęszczonych". W najnowszych kompozycjach staram się



zwracać uwagę na interesujące połączenia dźwięków o bardzo różnym charakterze (już nie

tylko ściszonych) i budować z nich ogniwa przebiegu formy utworu o zmiennej gęstości
i nasyceniu. W tworzeniu takich konstrukcji szczególnie biorę pod uwagę instrumentację,
rejestry, plany dynamiczne i połączenia dźwięków ,,tradycyjnych" z ,,niekonwencjonalnymi"
typu szmery, zgrzyty czY stuki. Pod względem ,,nasycenia, gęstości" ostatnie moje
kompozycje różnią się od tych pisanych w latach zooL _ zoi.o,jednak w istocie we wszystkich
tych utworach chodziło mi zawsze o coś podobnego - szeroko rozumianą brzmieniowość
pojedynczego dźwięku, który wchodzi w wielorakie i rozmaite relacje z pozostałymi

dźwiękami . Zawsze interesował mnie dźwięk _ pojedynczy, autonomiczny, wyizolowanY oraz
jego kontekst horyzontalny i wertykalny.

lnny element mojej techniki kompozytorskiej dotyczy sposobu uzyskania ciągłości
i spójności większych odcinków i całości utworu, Wypracowywania metod łączenia tych
ogniw. Wiąże się on ściśle z moim zainteresowaniem barwą pojedynczego dźwięku,
a nazwałem tę koncepcję ,,techniką rozbijania początku"' Polega ona na przedstawieniu na

początku utworu najbardziej zagęszczonego, skondensowanego, ,,najsilniejszego" materiału
dźwiękowego, pewnej struktury inicjalnej, która W toku kompozycji jest ,,rozbijana,
rozpraszana, atomizowana" i ukazywana w rozmaitych wariantach i kontekstach. To tak,
jakby dynamiczny i fakturalny punkt kulminacyjny znajdował się na samym początku utworu,
ale istnieje tutaj wiele możliwości modelowania narracji i dramaturgii kompozycji.
Materiałowo kompozycja zyskuje na spójności, gdyż raczej nie pojawiają się jakieś zupełnie
nowe idee dźwiękowe - wszystkie przetworzenia i warianty oparte są na motywach
dźwiękowych ukazanych na początku utworu. lstnieje tutaj oczywiście pewna analogia do
tradycyjnej techniki wariacyjnej, ale w przypadku ,,techniki rozbijania początku" bardziej
chodzi redukcję materiatu na dłuższej przestrzeni i o różnorodne konteksty dla komórek
inicjalnych.

Kolejna cecha mojego języka muzycznego to aspekt ,,zbłądzenia" w toku utworu. Ten

element dotyczy formy oraz dramaturgii utworu i polega na chwilowym odejściu od
głównego toku kompozycji i ukazaniu słuchaczowi przez moment innej ,,drogi", którą jednak
nie podążamy. Nie jest jednak moim celem zupełna zmiana materiału muzycznego, lecz

w ramach tego samego tworzywa przekształcanie poszczególnych planów brzmieniowych,
stopnia ich ważności i wyeksponowania. Takie podejście do budowania dramaturgii utworu
ma za zadanie przełamanie pewnej oczywistości czy przewidywalności, która mogłaby
wynikać z zastosowania ,,techniki rozbijania początku" i wprowadzenie na chwilę pewnej
odmiany i wywołanie zaciekawienia.

W kilku utworach wykorzystałem również elementy techniki serialnej. Były to
narzędzia czy koncepcje pomocne przy uporządkowaniu struktur wysokościowych, które w
połączeniu z uregulowaniem (czasami też na prawach serii) innych elementów pomagały mi

w spójny sposób zrealizować jakiś fragment partytury. Struktura serialna lub quasi-serialna
stawała się swoistym szkieletem, na którym budowałem konstrukcje brzmieniowe.



W ogóle Wypracowywanie narzędzi technicznych w utworach jest dla mnie ogromnie
ważne oraz inspirujące' Sądzę, ze właśnie w indywidualnej technice tkwią duze możliwości
wypracowania osobnego, charakterystycznego stylu kompozytorskiego i oryginalnej

ekspresji' Materiał dźwiękowy i jego zgłębienie, głębokie przetworzenie, czy Wręcz przeżycie

może zaowocować (przynajmniej W pewnym stopniu) nową jakością, rodzajem emocji,

których faktycznie W muzyce jeszcze nie było. Widzę jeszcze duży potencjał w technice
serialnej, która ogólnie została porzucona przez kompozytorów, bywa niedoceniana
i,,posądzana" o oderwanie od słuchacza. Należy znaleźć pomysł na tę technikę, potraktować
ją jako punkt wyjścia dla własnych poszukiwań, poddać refleksji. Nie jest tak bardzo istotne

do jakiego czasu w historii twórca nawiązuje, jakie techniki są dla artysty inspirujące - sprzed

200 lat, 50 czy 1-0, ale jak głęboko zostaną one W refleksji kompozytorskiej przetworzone,
jakie indywidualne elementy zostaną do niej dodane, które fragmenty danej techniki i do
jakiego stopnia zostaną przeobrażone. l ten moment staje się już trudno wytłumaczalny,
gdyz powstaje na styku techniki i stylu. Każdy z nich z osobna można dość precyzyjnie

wyłożyć, ale ów moment przejścia najtrudniej zdefiniować,być może jest to owa tajemnica
tworzenia, która niech takową pozostanie' Technika jest więc dla mnie powietrzem, którego

nie może zabraknąć, choć na co dzień nie myślę z cze9o składa się powietrze. oczywiście
staram się, aby nad tym wszystkim górowała ekspresja, Wyraz utworu, mój indywidualny
przekaz, a zagadnienia dotyczące techniki i warsztatu kompozytorskiego, jako bardzo ważne,

traktuję jako pewien szkielet czy fundament.
Podczas gdy pisanie na temat własnej techniki kompozytorskiej może być dość

precyzyjne i możliwe do syntetycznego ujęcia, to wypowiedź dotycząca własnego stylu jest
już zadaniem W istocie trudnym. Po pierwsze dlatego, że artysta raczej nie posiada

odpowiedniego dystansu do własnego dzieła' Po drugie zaś idzie w sztuce między innymi o tę
piękną sytuację, że każdy słuchacz może w zupełnie inny sposób odbierać konkretne dzieło

muzyczne. Jeżeli miałbym w jakikolwiek sposób jednak spróbować określić mój styl

muzyczny, to zwróciłbym uwagę na trzy cechy: niezmienność stylistyczna, brak
programowości, stawianie pytań.

Choć pozornie występuje tu sprzecznośc z tym co napisałem wyżej o zmianie

,,gęstości" faktury w moich utworach około roku 2010, to z mojej perspektywy mój styl

muzyczny nie zmienił się w sposób znaczącY' Traktuję ten moment bardziej jako chęć

ucieczki od ewentualnego popadnięcia w jakiś stylistyczny schematyzm, ekspresyjną
przewidywalność moich kolejnych partytur. Pragnę obecnie spróbować sił w narracji

muzycznej bardziej intensywnej, a mniej onirycznej, bardziej nasyconej, a mniej
rozrzedzonej. Jednak przy tej zmianie, nie zmieniło się moje podejście do budowania napięć

W utworze i poszukiwań brzmieniowych. Mógłbym ten aspekt porównać do kwestii kolorów

- zmienił się odcień, ale nie zmieniła się barwa.

Nie ma W mojej muzyce bezpośrednich inspiracji pozamuzycznych. Jestem
zwolennikiem muzyki autonomicznej, nie piszę muzyki ilustracyjnej czy programowej. Bez

wątpienia inspiracją jest życie - doświadczenia, odczucia, wrażenia, ale jest to podświadome



a

i chyba nieuniknione' Ulubiona literatura (obecnie jest to na przykład twórczość Herty

M0ller) malarstwo, filmy bez wątpienia mnie kształtują, ale na moją muzykę wpływają

nieświadomie' Christophe Roy wiolonczelista francuskiego Ensemble Aleph, który

wykonywał mój utwór Assieds-toi, Mariette, porównał kiedyś moją kompozycję do operetki

Witolda Gombrowicza. Jest to dla mnie ciekawe zestawienie i być może trafne, gdyż bardzo

lubię Gombrowicza. Jednak wpływy tego rodzaju są mimowolne. Komponuję tu i teraz, piszę

codziennie, nie czekam na ,,olśnienie" i wolny umysł. Pracując nad utworem, wychodzę

naprzeciw natchnieniu. Ta kwestia bardziej dotyczy inspiracji oraz sposobu pracy, niż stylu

muzycznego, ale pozwalam sobie wspomnieć o niej w tym miejscu jako ważnej, a nie

związanej bezpośred nio z tech niką kom pozytorską.

Pod pojęciem stawiania pytań rozumiem ogólny nastrój kompozycji, który wywołuje
u słuchacza wrażenie niepewności. Niezależnie od zastosowanych środków warsztatowych
bardziej chodzi mi zadawanie pytań, niż udzielanie odpowiedzi w muzyce i tak swój styl

powoli staram się kształtować.

Pewnym Wzorem myślenia o muzyce jest dla mnie Luigi Nono. Nie tak bardzo

technika czy styl, ale właśnie myślenie o sztuce muzycznej jest mi u tego kompozytora

szczególnie bliskie - konsekwentne kroczenie raz obraną drogą (najlepiej taką, którą jeszcze

nikt nie szedł), zgłębianie własnego rozumienia piękna, opieranie się modom czY

powszechnie panującym tendencjom. Z drugiej strony jest to twórca, który nie powiela sam

siebie, nie stosuje raz sprawdzonych ,,trików" technicznych czy ,,chwytów" estetycznych.

Nono, moim zdaniem, jest kompozytorem, u którego widać najbardziej autentyczny rozwój -
jakkolwiek szeroko to pojęcie rozumieć. Nie eksperymentował z rozmaitymi technikami
kompozytorskimi, często odlegtymi od siebie, lecz starał się stworzyć bardzo odrębny świat

muzyczny' Nono nie ,,uwodzi" słuchacza, nie próbuje być ,,atrakcyjnym", nie jest ,,natrętny"
w swojej muzyce. Zaprasza spokojnie do przebycia ze swoimi dźwiękami długiej i trudnej
drogi, ale dającej przez to satysfakcję najwyższej próby. Wybór takiej drogi doprowadził go

do mistrzostwa w postaci takich partytur jak na przykład Fragmente-Still, an Diotima na

kwartet smyczkowy (1980) czy ,,Hay que caminor" sofiando na dwoje skrzypiec (1989). Nie

trzeba nawet dobrze znać tekstów niektórych jego dzieł wokalno - instrumentalnych, które

mogą budzić kontrowersje, ale wystarczy słuchać ich jak autonomicznej muzyki. Z pewnością
jest wielu kompozytorów, którzy są bardzo konsekwentni w swojej twórczości i w dogłębny

sposób traktują swoją drogę twórczą. Postawa Nona W połączeniu z jego światem

dźwiękowym ujmują mnie jednak w szczególny sposób'
Dotychczas miałem szczęście do dobrych wykonawców. Większość moich

prawykonań i wykonań wypadała bardzo dobrze albo co najmniej dobrze. Cenię sobie

ogromnie każdą chwilę spędzoną z muzykiem, który chce zagrać moją kompozycję. Ciągle

uczę się pisać tak, aby także wykonawca miał satysfakcję, że wykonuje mój utwór.

obserwuję duże zaangażowanie wykonawców i szczere zainteresowanie tym, co mogę
jeszcze powiedzieć o utworze, oprócz zapisanych nut. Bardzo często proces poznawania

utworu rozpoczyna się od ,,przejścia" przez materiał nutowy, który czasami sprawia pewne



problemy (nowa notacja, trudny rytm, detale brzmieniowe), ta praca Wymaga wysiłku i
czasu. Drugim poziomem i jednocześnie problemem jest uwrażliwienie wykonawcy na

określony rodzaj ekspresji, pozbycie się chęci wirtuozowskiego popisu, koncentracja na

pojedynczych dŹwiękach i niuansach brzmieniowych. l w końcu nadchodzi coś, co można już

nazwać interpretacją utworu. Wiadomo powszechnie, ze nowa muzyka raczej nie budzi
wśród wykonawców entuzjazmu i jest pomijana W programach koncertów. Dlatego tym
bardziej cenna jest każda inicjatywa ze strony solisty lub zespołu, którzy zamówią lub

wykonają nowy utwór. Bardzo powoli coś się w tym zakresie zmienia, bardzo mozolnie (ale

jednak) staje się dobrym zwyczajem (a nie ekstrawagancją), że obok tradycyjnego programu
pojawia na przykład prawykonanie - prawdopodobnie jest to pozytywny wpływ pierwszego
pokolenia muzyków, którzy wyjeżdżali podczas studiów na zagraniczne stypendia i wiedzą, że

muzykę współczesną tam się gra znacznie częściej. Wykonawcy ci może jeszcze się nie

specjalizują W muzyce współczesnej, ale przynajmniej się jej nie boją. Bardzo cenna jest dla

mnie współpraca z wykonawcami zagranicznymi, od których wiele się uczę i którzy mają

ogromne umiejętności praktyczne i analityczne oraz teoretyczną wiedzę o muzyce
współczesnej. Najważniejszymi wykonawcami, z którymi mogłem wspótpracować od roku

2008 byli: Jenaer Philharmonie pod dyrekcją Markusa L. Franka, orkiestra Filharmonii
Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego, Modern Art Ensemble, Ensemble oN,
Ensemble Aleph, Sinfonietta Pomerania pod dyrekcją Tadeusza Dixy, flecista Erik Drescher.

Gdybym w tym miejscu miał wymienić moje trzy największe osiągnięcia od czasu

uzyskania stopnia doktora w 2008 roku, to wskazałbym chronologicznie:
w roku 2009 lll Nagrodę (l Nagrody nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim

w kategorii utwór na orkiestrę W ramach X. Weimarer Frtihjahrstage fiir zeitgenÓssische
Musik w Weimarze za utwór less na orkiestrę z roku 2oo4 i prawykonanie tego utworu na

tym samym Festiwalu przez Jenaer Philharmonie pod dyrekcją Markusa L. Franka,
w roku 2011 prawykonanie kompozycji lnklination na flet i fortepian przez Modern

Art Ensemble (Klaus Schópp flet, Yoriko lkeya fortepian) w ramach cyklu Unerhórte Musik
w BKA Theater w Berlinie,

w roku ŻoLL udział i wykonanie mojej kompozycji Fracture na 6 instrumentów
(2006/2007) przez Ensemble oN pod dyrekcją Gillesa Goberta w Mons w Belgii podczas

światowych Dni Muzyki organizowanych przez lnternational Society for Contemporary
Music. Wykonanie tego utworu wiązało się z dwuetapową selekcją przez dwie komisje
krajową i zagraniczną, a W wyniku tych konkursów możliwe stało się wykonanie mojej
kompozycji na tym prestiżowym Festiwalu'
Pozostałe osiągnięcia zamieszczone zostały W wykazie dorobku artystycznego
w dokumentacji przewodu habilitacyjnego. W tym miejscu wymieniłem tylko trzy, które
cenię sobie szczególnie, które byty także związane z okolicznościami konkursowymi, selekcją
lub wyjątkowym prestiżem wydarzeń. Wiele innych prawykonań, wykonań, kontaktów
z wykonawcamijest dla mnie bardzo ważnych. Już od momentu ukończenia studiów miałem
szczęście do wykonań zagranicznych moich kompozycji. od roku 2008 moje kompozycje były
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wykonywane na festiwalach i koncertach w m. in. Monachium, Weimarze, Moskwie, Berlinie,
Rzymie, Paryżu, Sao Paulo, Pekinie, Dtjsseldorfie, Dublinie. Udział w tych zagranicznych
wydarzeniach, współpraca z wykonawcami, rozmowy z innymi kompozytorami oraz
krytykami wniosły bardzo wiele do mojego rozwoju jako kompozytora, uświadomiły mocne i

stabsze strony moich utworów, dały pretekst do refleksji nad własną twórczością i wreszcie
wzbogaciły o doświadczenia, które staram się przekazywać teraz moim studentom.

o nauczaniu muzyki, W tym muzyki nowej, napisano już bardzo wiele i pytanie jakie

się nasuwa brzmi _ czY muzYki, czy nowej muzyki w ogóle można nauczyć? odpowiedŹ jest

dość oczywista i wszystko wskazuje, ze nie można. Nie da się muzyka nauczYc Brac,
kompozytora komponować, muzykologa nauczyć pisać o muzyce' a słuchacza słuchać. Każdy
swoje zadanie musi ,,odrobić" sam i stopniowo iść coraz dalej w swoich poszukiwaniach.
Szczególnie kompozytor bardzo samotnie kroczy swoją drogą, a raczej drogą, której nie ma,

która nie istnieje, gdyz to twórca właśnie ma te drogi odkrywać i wyznaczać. Pomoc
słuchaczowi lub wykonawcy w poznaniu nowej muzyki może zaś opierać się na aspektach
praktyczno-technicznych - wskazywaniu ciekawych partytur, nagrań, motywowaniu młodych
wykonawców do poznawania nowych twórców lub zjawisk W muzyce. W mojej
trzynastoletniej dziatalności dydaktycznej miałem kilka dowodów na to, że ktoś
zainteresował się muzyką współczesną wtaśnie dzięki tym drobnym, wytrwałym, spokojnym
i cierpliwym działaniom z mojej strony. To nie znaczY, że nauczyłem kogokolwiek nowej
muzyki, jedynie wskazałem interesujące zagadnienia, starałem się ukazać, Źe nie trzeba się
bać muzyki współczesnej, że należy się z nią ,,zaprzyjaźnić", że jest to muzyka taka jak

,,wcześniejsza", tylko że ,,nowsza"' Dalej trzeba kroczyc już samemu - szukać, poznawać,
polubić. Najcenniejsze moim zdaniem są małe, codzienne działania i inicjatywy w tym
zakresie, bardziej nawet, niż wielkie, spektakularne i jednorazowe zdarzenia i porywy.
Preferuję regularne, mniejsze koncerty, które stają się tym samym pewną normą czy regułą,
niż gigantyczne przedsięwzięcia raz na długi czas. Moim (i zapewne nie tylko moim)
pragnieniem jest, aby muzykę Witolda Lutosławskiego grano w roku 2013 (w setną rocznicę
urodzin wielkiego kompoz$ora), ale także w roku 20].5 i 201'6 i później. Zeby każdy meloman
znał choć kilka dzieł Lutostawskiego, wiedział ile napisał symfonii, a nie tylko, że była taka
rocznica. Bardzo cieszę się, że jestem pedagogiem, lubię ,,nauczać" i ogromnie cenię sobie
doświadczenie, jakie już mogłem zdobyć dzięki studentom i uczniom. Bardzo interesujące są
godziny spędzane ze studentami, rozmowy, wymiana myśli, lubię ich młodzieńczy zapał,
entuzjazm, zadumę, refleksję nad wieloma artystycznymi aspektami, ich prowokacyjne
pytania oraz świeżość spojrzenia na wiele spraw. Dobrze czuję się w roli pedagoga lub raczej
towarzysza w pięknym rozwoju moich młodszych kolegów. Aktualnie prowadzę dwoje
studentów przedmiotu Podstawy kompozycji. Zdaję sobie sprawę, że jest to ogromna
odpowiedzialność, ale tez muszę się pamiętać, ze jednak nie wszystko ode mnie zależy w ich
artystycznym rozwoju. Staram się pomagać im w doskonaleniu warsztatu kompozytorskiego,
rozwijaniu techniki, ukazywać możliwości tkwiące w materiale dźwiękowym, który sami
wykoncypują, inspirować do coraz głębszej refleksji nad tym, co pragną W utworze wyrazic'
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obok analizy i pracy nad utworami studentów, pewną część zajęć poświęcamy na słuchanie
z partyturami utworóW uznanych twórców XX i XXl wieku oraz na dyskusje dotyczące spraw
związanych z rozwojem i pracą kompozytora. Kolejne przedmioty, których uczę W Akademii
Muzycznej w Poznaniu - Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, Propedeutyka muzyki
współczesnej, lnstrumentacja _ traktuję jako następny etap autoedukacji, staram się
pogłębiać wiedzę, doskonalić merytorycznie i ulepszać w metodach wykładania'

Działalność środowiskowa stanowiła dla mnie zawsze ważny wymiar pracy
i zaangażowania. Już w czasie studiów kompozycji w Akademii Muzycznej w Poznaniu byłem
przez kilka lat odpowiedzialny za organizację studenckich koncertów kompozytorskich oraz
za reaktywację i działalność koła artystyczno-naukowego. Byłem także sekretarzem larządu
Koła Młodych Związku KompozworóW Polskich. od roku 2008 jestem wiceprezesem
oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Poznaniu, gdzie aktywnie uczestniczę w
organizowanych przez oddział wydarzeniach. W roku 2o!o, w wyniku wyborów członków
poznańskiego oddziału ZKP, objąłem funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Poznańska Wiosna Muzyczna"' Jako cel artystyczny
postawiłem sobie trzy rzeczY: wykonania polskiej klasyki drugiej połowy XX wieku,
prawykonania i wykonania polskiej muzyki najnowszej oraz prezentacja wybranych,
interesujących zjawisk muzycznych ze świata. Z pewnością różnie można oceniać program
i poziom dotychczasowych realizowanych przez mnie Festiwali. Uważam jednak, że powrót
Festiwalu do trybu corocznego, po wielu latach jako biennale, to duży sukces.
Programowanie i organizacja festiwalu jest w dzisiejszej rzeczywistości zadaniem niełatwym,
głównie z powodów finansowych' Staram się jednak podchodzić do powierzonego mi
zadania odpowiedzialnie i z jak największym zaangażowaniem. Jestem również
współzałożycielem i kierownikiem artystycznym (wraz z kompozytorem Rafałem Zapałą)
poznańskiego zespołu muzyki współczesnej Sepia Ensemble. Zespoł powstał w roku 2012
i ma na swoim koncie już kilka bardzo udanych koncertów. Grupa występowała na przykład
podczas Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu, na koncertach w Pekinie
i Dublinie.

W tych i innych moich działaniach organizacyjnych i środowiskowych pragnę
realizować podstawowy cel - propagowanie muzyki współczesnej, która ciągle ma dość
wąskie grono słuchaczy i często jest postrzegana jako muzyka niedostępna i trudna' l choć
powoli można zauważyć pewne zmiany w tej materii, to działania promujące nową twórczość
muzyczną powinny być stale rozwijane. Jako kompozytor, pedagog i miłośnik muzyki nowej,
czuję się dość dobrze merytorycznie przygotowany, aby słuchaczom zaproponować
interesująco ułożone programy koncertów.

Jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz.

U. nr 65, poz. 595 ze zm.} wskazuję utwór Aller na puzon, wiolonczelę i orkiestrę. Partytura



i nagranie kompozycji na płycie CD zostaĘ wydane przez Wydawnictwo Akademii
Muzycznej im. l. J. Paderewskiego w Poznaniu w roku 2OL4.

Kompozycja Aller na puzon, wiolonczelę i orkiestrę powstawata od maja 201-3 do
początku stycznia 2014 roku. Czas trwania utworu: ok. 20 minut, w zalączonym nagraniu
21'43". Prawykonanie kompozycji miało miejsce podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Współczesnej ,,Poznańska Wiosna Muzyczna" W Auli Nova Akademii Muzycznej
w Poznaniu w dniu 25 marca 2014 roku. Wykonawcami byli: Wojciech Jeliński puzon, Anna
Szmatoła wiolonczela, orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu, Jakub

Chrenowicz dyrygent. 7alączone nagranie pochodzi z tego samego koncertu.

Tytuł kompozycji (franc. aller oznacza chodzić, iść, pojść, ale także chodzenie, pójście)

w moim zamierzeniu ma odnosić się do zjawiska chodzenia, a dokładniej do jednego

aspektu, który towarzYszY spacerowaniu - pracy umysłu. W komentarzu do utworu
W programie 43. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Poznańska Wiosna
Muzyczna" ująłem tę ideę w następujący sposób: ,,KompozyĄa Aller na puzon' wiolonczelę
i orkiestrę jest próbą uchwycenia i muzycznej interpretacji zjawiska chodzenia, a dokładniej
tylko jednego z jego aspektów - stanu (mojego) umysłu, napięć i odprężeń jakie towarzyszą
przemieszczaniu się pieszo. Nie chodzi więc w moim zamierzeniu o oddanie dźwiękami
fizyczności chodzenia czy zmieniających się obrazóW, a o krótkie chwile napięcia pomiędzy
myślą pobudzoną, a uspokojoną, uchwycenie intrygującego momentu zetknięcia się obu tych
jakości podczas kroczenia. Paradoksalnie - z jednej strony chodzenie uspokaja umysł
(miarowość, kontemplacja, wyciszenie), z drugiej zaś może działać ekscytująco (bodŹce

wzrokowe i słuchowe, przestrzeń, swoboda, chęć dotarcia do celu). Podczas chodzenia myśl

może być prawie jednocześnie rozproszona i skupiona, dość sprawnie może przechodzić
z jednego stanu w drugi. Człowiek w tym samym momencie może odpoczywać i pracować,

odetchnąć i coś tworzyć"1. Powyższy komentarz miał w pewien sposób przybliŻyćsłuchaczom

zamysł kompozytorski, określić ideę, ale nie są to słowa niezbędne do odbioru utworu czy do
jego zrozumienia - słuchacz bez tego tekstu oczywiście także może percypować utwór
i dobrze, aby robił to w indywidualny sposób. Chodzenie i stany umysłu w trakcie spaceru
były dla mnie jedynie punktem wyjścia, inspiracją, a nie celem, który zamierzałem
zi l ustrować dźwiękami.

Podstawowym zagadnieniem, z którym musiałem zmierzyć się w trakcie pisania

utworu (szczególnie na początkowym etapie) były relacje między instrumentami solowymi
oraz między instrumentami solowymi, a orkiestrą. Kompozycja Aller nie jest w klasycznym
znaczeniu koncertem (podwójnym koncertem), w którym partie solowe traktowane są

W sposób wyraźnie wirtuozowski i dominujący. Nazwałbym je raczej partiami

,,wyeksponowanymi", niż solowymi. Partie puzonu i wiolonczeli są napisane w taki sposób,
że mogą je wykonać wytypowani muzycy z orkiestry, choć zaproszenie solistów do ich

1 Komentarz do kompozycji Atler zamieszczony w programie 43. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Współczesn ej,, Pozna ńska Wi osna Muzy czna'', s. 7 9.
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Wykonania także jest możliwe. Zadna z partii solowych nie posiada solowej, wirtuozowskiej
kadencji - co prawda są odcinki, gdzie grają prawie wyłącznie puzon i wiolonczela, ale znów
nie są to kadencje w klasycznym lub romantycznym znaczeniu. Chodziło mi zatem o jakieś

stadium pośrednie między partiami wyraźnie solowymi, wirtuozowskimi, koncertującymi,
a jedynie wyeksponowanymi instrumentami orkiestry symfonicznej' W dalszej części opisu
kompozycji będę jednak posługiwał się wymiennie określeniami instrumenty

,,wyeksponowane" lub ,,solowe". Wybór dwóch instrumentów podyktowany był chęcią
rozłożenia napięć i koncentracji uwagi słuchacza między dwa wiodące instrumenty (zamiast

skupienia na jednym soliście) oraz pragnieniem stworzenia kompozycji pod tym względem

w miarę oryginalnej, moze nawet pewnego eksperymentu - nie znam z historii muzyki
utworu na puzon, wiolonczelę i orkiestrę. lnstrumenty wyeksponowane w kolejnych fazach
utworu są względem orkiestry traktowane różnie. W pierwszym odcinku (takty 8 -74) puzon

i wiolonczela są wtopione w orkiestrę, wykonują podobny do orkiestry, ale nieco bardziej
skomplikowany materiał dźwiękowy i stopniowo zyskują pewną niezależność. Drugie
pojawienie się instrumentów wyeksponowanych ma miejsce w takcie 85 i jest to wyraźne
oddzielenie się od orkiestry W nowym materiale dŹwiękowym. Początkowo są to krótkie,
nieregularne glissanda obu instrumentów w wysokim rejestrze, następnie uzupełnione o na

przykład ,,cmokanie" do ustnika, frullato, wdech w puzonie oraz granie za podstawkiem,

,,zgrzyt", col legno tratto w wiolonczeli. od taktu 234 instrumenty solowe prezentują się

w,,silnym" odcinku, w którym dominuje głośna dynamika, a stopień oddzielenia od orkiestry
jest dość wysoki. ostatni wyraźny i większy odcinek ekspozycji solistów ma miejsce od taktu
320' Tym razem puzon i wiolonczela prezentują nieco liryczny motyw w dość znacznym
stopniu stopiony z orkiestrą, ale z krótkimi fragmentami wyjścia na pierwszy plan. Są zatem
w kompozycji cztery główne, duŻe fazy (każda z nich dzieli się jeszcze na mniejsze odcinki),
w których występują puzon i wiolonczela. Ustyszeć w nich można przynajmniej trzy różne
stopnie wyeksponowania solistów: wtopienie w orkiestrę (faza 1'.), mniejsze eksponowanie
(faza 3' iczęściowo 4.|,wyraźne wyeksponowanie (faza2. iczęściowo 4.).

Forma kompozycji Aller W znacznym stopniu pokrywa się z opisanymi wyżej stopniami
eksponowania instrumentów solowych, ale pojawiają się także odcinki, w których puzon

i wiolonczela nie występują. Początek utworu od razu wprowadza materiał dŹwiękowy, który
jest eksplorowany w całej pierwszej fazie (do taktu 82). Dość gęsta faktura tego fragmentu,
przedzielana jest czasami ,,wstawkami" o mniejszym nasyceniu (klarnet basowy w takcie 7,

col legno tratto altówek i wiolonczel w taktach 16 _ 18, talerz wiszący, dzwonki i fortepian
w takcie 23, instrumenty dęte w taktach 34 i 35, col legno gettato skrzypiec z wibrafonem
w taktach 40 - 43, tremolem kotła w takcie 46, obojem, fagotem i harfą na tle flażoletu
skrzypiec w taktach 50 - 53). Zastosowałem tutaj opisany wyzej element ,,zblądzenia" , który
jest dość stałą cechą mojego języka muzycznego' Cały ten fragment zmierza do swojej
kulminacji w taktach 70 - 81. Druga duża faza kompozycji rozpoczyna się w takcie 82
wibrafonem, który stanowi tło dla solistów. W catym tym fragmencie dominuje bardziej
rozrzedzona, punktualistyczna faktura. Swoiste ,,zakłócenie" stanowią tutaj takty I28 _ L48,
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gdzie pojawiają się równe wartości rytmiczne flażoletów skrzypiec i szumu powietrza
instrumentów dętych. Po tym krótkim epizodzie, stanowiącym jednak integralną część
drugiej fazy, następuje powrót do bardziej izolowanych brzmień, które stopniowo się

zagęszczają i zmierzają do kulminacji drugiej fazy (takty 199 _ 202)' odcinek zawierający się
w taktach 203 - 24t określiłbym jako trzeciąfazę, ale ma ona raczej charakter ,,łącznika".
Co prawda tutti i wysoki stopień dynamiki podkreślają wyraźnie ten odcinek, ale materiał
dźwiękowy jest raczej ,,epizodyczny", nie podlega znacznym przekształceniom i oparty jest

na powtarzających się strukturach rytmicznych (czego raczej nie zastosowałem w innych
częściach). od taktu 24L (z wcześniejszym zasygnalizowaniem w werblu i bongosach)
rozpoczyna się czwarta faza o energicznym charakterze z dominującym motywem
rytmicznym dwóch szesnastek ukazywanym W różnych instrumentach i wariantach
brzmieniowych (na przykład w perkusji, fortepianie ze stłumioną struną, jako szum powietrza
w instrumentach dętych czy jako tutti w takcie 310). Piąta, ostatnia faza ma swój początek
w takcie 320, trwa do końca utworu i posiada znów bardziej ,,rozproszkowaną" fakturę,
bardziej delikatny, miejscami może nawet liryczny charakter. W dramaturgii Atler starałem
się doprowadzić do dwóch lub trzech punktów kulminacyjnych tak, aby to słuchacz
zdecydował, który z nich jest dla niego faktycznie kulminacją. Uważam, że utwór nie musi
zmierzac do jednej, jasnej i oczywistej kulminacji. Próbowałem dramaturgię utworu
prowadzić w taki sposób, aby uwagę słuchacza cały czas trzymać W napięciu, aby
interesowało odbiorcę co dalej nastąpi, w jakim kierunku utwór zmierza i aby to on określił
indywidualnie kulminację utworu. Taka różnorodność w postrzeganiu i interpretowaniu
dzieła jest dla mnie bardzo intrygująca i inspirująca. Słuchacz W moim zamierzeniu wkłada
pewien wysiłek w odbiór, ma możliwość zwrócenia uwagi na różne elementy w toku
kompozycji i w końcu subiektywnego odbioru catości. Ja wskazałbym na punkt zwrotny
w narracji utworu już w takcie 75 i kolejnych, jednocześnie słyszę tutaj punkt kulminacyjny.
Jednak takie punkty można także wskazać w całym ogniwie od taktu 203 (ten fragment jest

bardzo rozbudowany jak na punkt kulminacyjny), W takcie 310 i być może także w takcie 359.

Brzmieniowość kompozyĄi Aller oparta jest przede wszystkim na starannym łączeniu
różnych brzmień i zestawianiu ich W interesujące konstelacje. Dotyczy to połączeń
w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. Wskażę kilka przykładów. Takt 8 oparty jest na

kilku rodzajach brzmień i planach brzmieniowych: plan pierwszy stanowią krótkie, grane
z akcentem dźwięki fletów, oboju, klarnetu basowego oraz korpusu kotła i chwilę później
trąbek, na drugim planie umieszczony został szum W instrumentach dętych blaszanych, trzeci
plan to pizzicato skrzypiec l, a tło stanowią długie dźwięki skrzypiec ll, altówek, wiolonczel,
kontrabasóW oraz po chwili fletów, oboju i talerza. Takt 169 na przykład posiada 4 plany
brzmieniowe: krótkie dźwięki trąbek i waltorni, pizzicato za podstawkiem skrzypiec,
glissando połączone z frullotem puzonów, długie dźwięki klarnetu basowego, altówek
iwiolonczel. od taktu 327 styszalna jest sekwenĄa zdarzeń dźwiękowych: początkowo
pizzicoto smyczków oparte jest na długich dźwiękach fletów, oboju i klarnetu, które
podejmują trąbki, a dalej tam-tam i wielki bęben, zaś na to nałożone zostały frazy puzonu
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solo z tłumikiem oraz wiolonczeli solo, niskie dźwięki tuby, fortepianu i kontrabasów,
pizzicato skrzypiec równocześnie z puzonami oraz dłuższe dźwięki instrumentów dętych
drewnianych, waltorni i altówek granych za podstawkiem prowadzą w końcu do bardziej
jednorodnego brzmieniowo fragmentu od taktu 337. Stan ten jednak nie trwa długo i już od
taktu 342 następuje kolejna sekwencja zdarzen brzmieniowych. Stworzenie takich warstw (w

wymiarze wertykalnym) lub sekwencji (w wymiarze horyzontalnym) było dla mnie jednym

z najważniejszych aspektów w procesie komponowania tego utworu. Starałem się, aby
drobne elementy brzmieniowe, pojedyncze dźwięki o różnej barwie tworzyły w rezultacie
spójną całość. Nowe, rozszerzone techniki artykulacyjne zastosowałem W stopniu
umiarkowanym. obok dźwięków ,,tradycyjnych" pojawia się frullato, glissando' tłumiki
w instrumentach dętych, sul ponticello, col legno gettato i tratto, pizzicato za podstawkiem
czY ,,zgrzyt" W instrumentach smyczkowych. Bardzo istotna jest rola instrumentów
perkusyjnych' Trzech perkusistów powinno W sprawny sposób zmieniać instrumenty
(uwzględniłem oczywiście w partyturze potrzebny czas na zmianę instrumentu lub pałek)

i zwrócić szczególną uwagę na brzmienie (na przykład ricochet na bongosach czy granie na

korpusach kotłów). Fortepian i harfa traktowane są także głównie brzmieniowo, powierzone
zostały im drobne epizody solowe (na przykład fortepian od taktu 298 czy harfa w taktach
311 i 3L2)' Zamierzeniem moim w utworze Aller (podobnie jak w moich wcześniejszych
kompozycjach) było poszukiwanie pewnej równowagi między brzmieniami bardziej

,,tradycyjnymi", a ,,nowszymi" i uchwycenie tych cech owej brzmieniowości, które mogą
stanowić interesującą i przynajmniej w miarę oryginalną jedność.

Struktury rytmiczne i wysokościowe zostały W większości zakomponowane
intuicyjnie. Znaczną część warstwy rytmicznej stanowią pojedyncze, często dość krótkie
i krótkie wartości rytmiczne, co składa się na opisaną wyżej ,,rozproszkowaną" fakturę
długich odcinków utworu. Niekiedy, w celu przełamania ewentualnego nadmiaru takiej
rytmiki, zastosowałem quasi-ostinatowe struktury, na przykład we fragmencie od taktu 1-27

i dalej od ]-38, od taktu 24L z wcześniejszym zasygnalizowaniem tego rytmu od taktu 234.
Pewien powtarzalny model rytmiczny wykorzystałem w odcinku, który określiłem wyżejjako
,,łącznik" albo trzecią fazę kompozycji od taktu 203. Nałożone zostały tutaj na siebie trzy
Warstwyoróżnej długości _4,5i6taktów.odcinki tesąpowtarzaneiwkonsekwencji
nachodzą na siebie w różnych miejscach. Pierwszą Warstwę o długości 4 taktów gra na
przykład flet 1. i kolejne instrumenty posiadające identyczny rytm. Drugą warstwę długości 6
taktów wykonuje na przyktad obój (z następnymi instrumentami z takim samym rytmem).
Trzecią, długości 5 taktów powierzyłem na przykład fletowi 2. (i innym instrumentom).
W kolejnych fragmentach tej fazy kompozycji, wraz ze zmianą wysokości dźwięków, te
modele rytmiczne zostają zamienione między instrumentami. Parametr wysokości
dŹwięków, zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym, został przeze mnie
potraktowanY z dużą uwagą, choć jak wspomniałem wyżej, bez jakiegoś z gory założonego
systemu. Wiele fragmentów utworu wykorzystuje struktury dwunastodźwiękowe na
przykład W taki sposób, Że W jednym takcie sukcesywnie, W różnych rejestrach,
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instrumentach i odcieniach brzmieniowych pojawiają się wszystkie wysokości skali

dwunastodŹwiękowej. Natomiast kulminacja pierwsze j fazy utworu (od taktu 75) oparta jest

na akordach dziewięcio-, ośmio- i siedmiodźwiękowych' Z duŻą uwagą starałem się także
opracować harmonicznie takie fragmenty, jak na przykład od taktu 338, czY akord
w instrumentach smyczkowych, który pierwszy raz pojawia się w takcie 369 i powtarza się L0

razY, co kilka taktów, aż do końca kompozycji. Brzmieniem i połączeniem z crescendem (ale

tylko do mezzoforte) tej struktury akordowej chciałem uzyskać pewien nastrój niepewności,
zawieszenia. Cała kompozycja kończy się ,,rozproszoną" figurą brzmieniową w orkiestrze,

trzema, krótkimi dźwiękami puzonu i dłuższym zanikaniem wiolonczeli sul ponticello, co

w moim zamierzeniu także ma posiadać działanie powolnego odejścia, zniknięcia, ale nie

definitywnego zamknięcia. Każdorazowo w budowaniu układów wysokościowych kompozycji

Aller kierowałem się nie tylko konkretną wysokością dźwięku, ale starałem się rozpatrywać
wysokość w ścisłym połączeniu z wszystkimi innymi elementami _ instrumentacją, rejestrem,
brzmieniem, dynamiką, artykulacją. l dopiero takie rozpatrywanie i słyszenie wysokości

dźwięku pozwoliło mi na konstruowanie większych fragmentów i całej kompozycji. Nie tyle
sama wysokość, która wynikałaby na przykład z jakiegoś systemu, ale wysokość
i jednocześnie wszystkie inne parametry dźwięku składają się na siatkę połączeń między
dźwiękami, d W efekcie na obraz całej kompozycji. Jak napisałem wcześniej, znaczna część
elementów utworu Aller jest rezultatem twórczej intuicji, jednak starałem się bardzo tę
intuicję ,,kontrolować". Wiele fragmentów powstało najpierw W prekompozycyjnych
szkicach, które dotyczyły na przykład układów wysokościowych czy rytmicznych, a dopiero
później przeniesione zostały do partytury. W procesie komponowania starałem się wyważyć
elementy intuicyjne i kontrolowane, a w rezultacie stworzyć dla słuchacza interesujące
i intrygujące przeżycie, pewien przekaz, mój wewnętrzny komunikat, ukazać fragment
mojego, duchowego świata.
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