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Załącznik 2 

Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Renata Skupin 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne — z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

 dyplom z wyróżnieniem muzyka instrumentalisty w zakresie gry na fortepianie (VI 

1987, Szkoła Muzyczna II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku) 

 dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów w zakresie teorii muzyki na Wydziale 

Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku — 

tytuł magistra sztuki w zakresie teorii muzyki (III 1994); tytuł pracy: Kwartety 

smyczkowe Tadeusza Bairda (I miejsce w X Konkursie Prac Magisterskich 

Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce, w kategorii Teoria Muzyki i 

Reżyseria Muzyczna) 

 stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, nadany 

uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii 

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, z dnia 24 września 2003 r.; tytuł 

rozprawy doktorskiej: Poetyka muzyki orkiestrowej Giacinto Scelsiego. Dzieło a 

duchowość kompozytora  — między Wschodem a Zachodem (promotor — prof. dr 

hab. Marek Podhajski, recenzenci — prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski, prof. dr 

hab. Małgorzata Komorowska). 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych. 

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

1.10.1994 – 8.02.2003  asystent (Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki) 

od 9.02.2004    adiunkt w Instytucie Teorii Muzyki  

     (Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki) 

1.10.2010 – 31.08.2012  prodziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii 

     Muzyki 

od 1.09.2012    dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii 

     Muzyki 
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zmianami): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 

 

Egzotyka Orientu w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku (jednotematyczny cykl 

publikacji) 

 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa
1
 

 

(5) R. Skupin, Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce — próba rewizji problemu, „Polski 

Rocznik Muzykologiczny” 2010, tom 8, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów 

Polskich, s. 113–124. 

(6) R. Skupin, Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad orientalizmem 

muzycznym — możliwości i ograniczenia, „Aspekty Muzyki” 2011, tom 1, Akademia 

Muzyczna w Gdańsku, s. 181–202. 

(9) R. Skupin, W poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX 

wieku, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia. Teoria. Praxis, tom II, red. Anna Granat-Janki 

i zespół, Wydawnictwo Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 121–134. 

(10) R. Skupin, Problem orientalizmu w muzyce polskiej okresu międzywojennego a 

narzędzia krytyki postkolonialnej, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 

Uniwersytet Jagielloński, Warszawa–Kraków (złożone do druku w 2012). 

(2) R. Skupin, Orient w twórczości Ludomira M. Rogowskiego — obcy czy swojski?, w: 

Dzieło muzyczne i jego konteksty, red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w 

Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 77–90. 

                                                 
1
 Numeracja publikacji jest zgodna z Załącznikiem nr 3 (wykaz opublikowanych prac). Kolejność prac 

wchodzących w skład cyklu będącego podstawą wniosku nie odzwierciedla chronologii ich publikacji, na którą 

autorka miała ograniczony wpływ (głównie ze względu na czas trwania procedur recenzenckich i procesów 

wydawniczych poszczególnych monografii zbiorowych i czasopism, w których teksty te zostały zamieszczone). 
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(7) R. Skupin, O nirwanie po polsku i innych toposach Orientu indyjskiego w muzyce polskiej 

pierwszej połowy XX wieku — próba rekonesansu, w: Muzyka religijna — między epokami i 

kulturami, t. 3, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2012, s. 48–61. 

(12) R. Skupin, Muzyka ciszy i cisza w muzyce kultur Orientu — zarys problematyki, w: Czy 

cisza jest muzyką?, red. Ryszard D. Golianek, Magdalena Grajter, Akademia Muzyczna w 

Łodzi, Łódź (złożone do druku w 2012). 

(4) R. Skupin, Koncepcja „polskiej wschodniości” w teorii i w praktyce kompozytorskiej 

Ludomira M. Rogowskiego, w: De musica commentarii, vol. 2, red. Teresa Brodniewicz i 

Hanna Kostrzewska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 93–

108. 

(8) R. Skupin, Reprezentacje Orientu w Le Tour du Monde en Miniature Aleksandra 

Tansmana, w: Dzieło muzyczne jako znak, tom 10, red. Anna Nowak, Wydawnictwo 

Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 127–139. 

(11) R. Skupin, Orientalizm w Koncercie na głos i orkiestrę op. 8 Tadeusza Z. Kasserna, w: 

Analiza dzieła muzycznego. Historia. Teoria. Praxis, tom III, Akademia Muzyczna we 

Wrocławiu, Wrocław (złożone do druku w 2013, wersja angielska w przygotowaniu). 

(1) R. Skupin, W poszukiwaniu transcendencji — sacrum a orientalne inspiracje w twórczości 

Marcina Błażewicza, w: Muzyka religijna — między epokami i kulturami, tom I, red. 

Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 

138–148. 

(3) R. Skupin, Alpha… Konstantego Regameya — orientalizm a uniwersalizm, w: Händel, 

Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, 

Wydawnictwo Rhytmos, Poznań 2010, s. 309–324. 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego wyżej wymienionych prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
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Celem podjętych badań były: 

1. uściślenia i rozgraniczenia kategorii pojęciowych: orientalizmu, egzotyzmu, 

orientalności i egzotyczności w odniesieniu do dzieła muzycznego; 

2. rozpoznanie możliwości i ograniczeń dostępnej metodologii analizy i interpretacji 

egzotyzmu orientalnego jako szczególnej postaci orientalizmu oraz określenie paradygmatu 

analizy polskiego orientalizmu muzycznego I połowy XX wieku (egzotyzmu orientalnego); 

3. zastosowanie w praktyce narzędzi analizy zaprezentowanych w literaturze tematu oraz 

własnych propozycji metodologicznych; 

4. rewizja odczytań narosłych w literaturze tematu wokół utworów „orientalnych” i 

„kompozytorów-orientalistów” oraz nowe interpretacje egzemplarycznych dzieł. 

 

 Wątek orientalny w muzyce polskiej ma swoją historię i współtworzy zjawisko 

orientalizmu w muzyce europejskiej, mimo to w najnowszych ujęciach monograficznych, 

dokonywanych z perspektywy badaczy zachodnioeuropejskich, jest słabo sygnalizowany 

(zob. John MacKenzie, Orientalism: History, Theory and the Arts, Manchester 1995; Ralph P. 

Lock, Musical Exoticism: Images and Reflections, Cambridge 2009) lub pomijany (zob. 

Naser Al-Taee, Representations of the Orient in Western Music: Violence and Sensuality, 

Farnham 2011). Można częściowo tłumaczyć ten fakt stanem i specyfiką badań nad 

problematyką polskiego muzycznego orientalizmu w ogóle, a w szczególności w rodzimym 

piśmiennictwie. Brak jest bowiem dotychczas ujęć całościowych, analogicznych do studiów 

poświęconych np. muzycznemu orientalizmowi brytyjskiemu (Music and Orientalism in the 

British Empire, 1780–1940, red. Martin Clayton, Bennett Zon, Aldershot 2007; Bennett Zon, 

Representing non-Western music in nineteenth-century Britain, New York 2007), czy nawet 

studiów ujmujących problem narodowego orientalizmu wybranego okresu, np. francuskiego 

orientalizmu XIX wieku (zob. Myriam Ladjili, La musique arabe chez les compositeurs 

français du XIX
e
 siècle saisis d’exotisme [1844–1914], „International Review of the 

Aesthetics and Sociology of Music” 1995, nr 26; Jean-Pierre Bartoli, L’orientalisme dans la 

musique française du XIXe siècle, la ponctuation, la seconde augmentée et l’apparition de la 

modalité dans les procédures exotiques, „Revue Belge de Musicologie” 1997, nr 51). To 

jedna z zasadniczych przesłanek podjęcia badań, stanowiących pierwsze w takim zakresie 

kompleksowe spojrzenie na problem polskiego orientalizmu muzycznego. 

Rozstrzygające dla zakresu tematycznego i metodologii moich badań było porównanie 

rezultatów inspiracji elementami buddyzmu i hinduizmu w twórczości Marcina Błażewicza [I. 

(1)]
 
z tymi, które rozpoznałam — jako przykłady analogicznej topiki Orientu buddyjsko-
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indyjskiego — w muzyce polskiej I połowy XX wieku [I. (8)], także w ujęciach związanych z 

recepcją doktryny teozoficznej [II. (27)]. Postawiłam na tej podstawie tezę, iż orientalizm 

muzyczny w jego istocie określa nie tyle tematyka orientalna, ile sposób ujęcia w dziele 

muzycznym, środkami techniki kompozytorskiej, rzeczywistości muzycznej lub 

pozamuzycznej postrzeganej i waloryzowanej przez twórcę jako „orientalna”. Wypracowałam 

narzędzia analityczne, dzięki którym w bogatym zbiorze dwudziestowiecznych utworów o 

tematyce „orientalnej” rozróżniłam: a) reprezentacje egzotyzujące Orient jako rzeczywistość 

wyimaginowaną, często fantastyczno-bajkową, poprzez zastosowanie konwencjonalnych 

figur egzotyzacji orientalnej (w tym przede wszystkim tzw. „orientalnej” sekundy 

zwiększonej); b) ujęcia, w których kompozytorzy interioryzują poszczególne elementy 

orientalnego autentyku — muzycznego lub nie-muzycznego, często je uniwersalizując. 

Jeśli w początkach wieku XIX zauważano jedynie słabą nić wątku orientalnego 

muzyki polskiej (do końca XIX wieku powstało co najmniej 30 reprezentatywnych utworów), 

to w pierwszej połowie XX wieku wątek ów zdecydowanie wzmocnił się i ugruntował. 

Świadczyć może o tym pokaźny zbiór utworów powstałych w tym okresie z inspiracji 

orientalnych, choć wciąż stanowiący listę otwartą (do roku 1945 powstało co najmniej 100 

utworów z uzewnętrznionymi w tytułach inspiracjami orientalnymi, a w drugiej połowie XX 

wieku — co najmniej 130). Nie tylko znaczący wzrost liczby kompozycji „orientalnych” 

uprawomocnił skoncentrowanie się, na tym etapie badań, na muzyce I połowy XX wieku, ale 

przede wszystkim fakt, iż skrystalizowały się wówczas specyficznie polskie uwarunkowania i 

„przedmioty” kompozytorskich zainteresowań Orientem — realnym i wyobrażonym, a ich 

różnorodność i złożoność zasługuje na odrębne kompleksowe ujęcie we właściwym mu 

kontekście historyczno-kulturowym. Skupiając się na muzyce I połowy XX wieku, 

rozszerzyłam pole badawcze do kilku emblematycznych utworów powstałych w II połowie 

ubiegłego wieku — w celu zarysowania perspektywy podjętej tematyki. Przede wszystkim 

jednak dla uargumentowania tezy o związku przyczynowo-skutkowym między 

udokumentowaną w przekonujących przekazach możliwością zapoznania się danego 

kompozytora z orientalnym autentykiem a istotą orientalizmu jego dzieł. 

 

Tematyka moich publikacji dotyczących orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX 

wieku obejmuje cztery kluczowe zagadnienia: 

 

1. Orientalizm (egzotyzm orientalny) jako problem muzykologii. 

2. Metodologia analizy reprezentacji Orientu w muzyce. 
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3. Topika orientalizmu muzycznego w muzyce polskiej badanego okresu. 

4. Indywidualne kompozytorskie dyskursy muzyczne o Oriencie — analizy. 

 

Ad 1. 

 Badania dotyczące orientalizmu muzycznego wymagają ujęcia interdyscyplinarnego, 

zwłaszcza w kontekście antropologii kulturowej i teorii kultury w ogóle. Orientalizm w 

muzyce — rozumiany jako sposób wartościowania i ujmowania w dziele muzycznym 

rzeczywistości przedstawianej (Orientu) — jest fenomenem swoiście złożonym, ze względu 

na specyfikę tworzywa muzyce właściwego, a także konieczność rozróżnienia reprezentacji 

Orientu jako rzeczywistości muzycznej i nie-muzycznej (pozamuzycznej). W obcojęzycznej 

literaturze tematu orientalizm muzyczny, podobnie jak orientalizm jako zjawisko w kulturze 

Zachodu, postrzegany i interpretowany jest przez pryzmat znaczenia, jakie nadał mu Edward 

W. Said w studium pt. Orientalism. Western Conceptions of Orient (New York 1978). 

Badacze ujmujący orientalizm z założenia całościowo — jako zjawisko w muzyce od XVII 

wieku do czasów współczesnych — rozpatrują go jako jeden z przejawów specyfiki kultury i 

cywilizacji Zachodu (Edward W. Said, Culture and Imperialism, New York 1993), w 

odniesieniu do innych sztuk (John MacKenzie Orientalism: History, Theory and the Arts, 

Manchester 1995) lub w szeroko zakrojonych ujęciach monograficznych. Koncentrują się one 

jednakże bardziej na kwestiach tematyki orientalnej (pozamuzycznej) wybranych utworów 

(np. Ralph P. Locke. Ralph P. Locke, Musical Exoticism: Images and Reflections, Cambridge 

2009; Nasser Al-Taee, Representations of the Orient in Western Music: Violence and 

Sensuality, Farnham 2011), niż na orientalizmie jako kategorii muzycznej i sposobach 

kompozytorskiego „myślenia o Oriencie »w« muzyce”. Założeniem metodologicznym 

podjętych przeze mnie badań było skupienie się na muzycznym wymiarze twórczych 

reprezentacji Orientu i analizie środków techniki kompozytorskiej, określających orientalizm 

poszczególnych dzieł i poetyk muzycznych kompozytorów-orientalistów [I. (9) W 

poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX wieku; [I. (10) 

Problem orientalizmu w muzyce polskiej okresu międzywojennego a narzędzia krytyki 

postkolonialnej]. 

 Rozpatrując kluczową dla podjętego tematu relację orientalizmu i egzotyzmu 

uporządkowałam kwestie terminologiczne, dotyczące poziomów przejawiania się tego, co 

egzotyczne i orientalne w sytuacji dzieła muzycznego: jego genezy, struktury, percepcji i 

recepcji [I. (5), Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce — próba rewizji problemu]. 

Wskazałam możliwe obszary „wydzielania enklaw innorodności” w zakresie techniki 
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kompozytorskiej, za pomocą formuł i strategii egzotyzacji orientalnej. Zaproponowałam 

rozszerzenie analizy reguł i środków egzotyzacji zastosowanych w danym dziele o 

rozpoznanie przyczyn, uwarunkowań i kontekstów określonej strategii ujęcia egzotyki w 

dziele muzycznym. Sformułowałam tezę, iż dla uchwycenia związków analizowanego dzieła 

z egzotyką Orientu istotne jest nie tyle to, „co” jest (było) dla kompozytora egzotyką, nie 

tylko „jak” ujął to w dziele, ale także — a może przede wszystkim — „dlaczego”. 

Dopełnieniem tego zakresu badań było studium poświęcone wybranemu elementowi 

rzeczywistości muzycznej Orientu — ciszy [I. (12) Muzyka ciszy i cisza w muzyce kultur 

Orientu — zarys problematyki]. Przedstawiając problem w ramach dychotomicznego modelu 

relacji Wschód–Zachód, ujęłam go z eurocentrycznej perspektywy etnomuzykologii i w 

kontekście zainteresowań tzw. „orientalnym” rozumieniem ciszy i jej funkcji w poetykach 

kompozytorów-orientalistów XX wieku. 

 

Ad 2. 

 Odnosząc się do propozycji metodologicznych Jean-Pierre’a Bartoliego (Propositions 

pour une définition de l’exotisme musical et pour une application en musique de la notion 

d’isotopie sémantique, „Musurgia” 2000, vol. VII/2) i wyników jego badań nad 

orientalizmem w muzyce francuskiej XIX i początku XX wieku, rozważyłam kwestię zakresu 

użyteczności ‘izotopii semantycznej’ w badaniach problematyki egzotyzmu orientalnego w 

muzyce [I. (6) Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad orientalizmem 

muzycznym — możliwości i ograniczenia]. Przeanalizowałam konsekwencje rozpatrywania 

orientalizmu (egzotyzmu orientalnego) jako systemu semiotycznego, przy założeniu 

‘językopodobności’ muzyki, i w odniesieniu do warunków ‘izotopicznego funkcjonowania’ 

egzotyzmu muzycznego. Rozpoznałam możliwości i ograniczenia zastosowania izotopii 

semantycznej — pojęcia wykształconego na gruncie semiotyki i w odniesieniu do systemu i 

struktur języka — do analizy „orientalnego” dzieła muzycznego jako rodzaju dyskursu o 

Oriencie. W tym celu dokonałam przeglądu dziejów funkcjonowania izotopii w semiotycznej 

koncepcji tekstu: od pierwotnego rozumienia Algirdasa J. Greimasa (spójność semantyczna 

tekstu narracyjnego w kontekście teorii semantyki strukturalnej), przez ujęcie François 

Rastiera (strategiczna koncepcja interpretacyjna w ramach w teorii semantyki 

interpretacyjnej) i Bernarda Pottiera (stałość cechy semicznej czyli izosemia struktur 

leksykalno-gramatycznych) do koncepcji Umberto Eco (spójność interpretacyjna związana z 

pojęciem topic, w ramach zasady współdziałania tekstowego). 
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 Uwarunkowania adaptacji kategorii izotopii w semiotyce muzyki prześledziłam na 

przykładzie spektakularnego rozszerzenia zakresu aplikacji pojęcia izotopii w odniesieniu do 

muzyki: teorii semiotycznej (teorii muzykologicznego poznania muzyki) Eero Tarastiego i 

jego koncepcji dyskursu („w” muzyce i „o” muzyce). 

 W studium poświęconym metodom analizy i interpretacji specyfiki „narodowej” 

(polskiej) odmiany orientalizmu w twórczości kompozytorów polskich badanego okresu [I. 

(9) W poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX wieku] 

rozpatrzyłam możliwości związane z zastosowaniem koncepcji izotopii semantycznej 

(izotopii konotatywnej), perspektywy ksenologii — fenomenologii innego (obcego), metody 

badania egzotyzmu wykształcone w polskim literaturoznawstwie i językoznawstwie oraz 

możliwości i konsekwencje zaadaptowania pojęć wypracowanych w teorii przekładu w 

odniesieniu do strategii tłumaczeń (foreignization/domestication). 

 W ujęciu postulatywnym zwróciłam uwagę, iż analiza sposobów przejawiania się 

tego, co orientalne w dziele muzycznym z nastawieniem na weryfikację autentyczności 

poszczególnych elementów orientalnych, a więc w perspektywie etnomuzykologicznej, 

uzasadniona jest imperatywem dociekania rodzaju związków danego orientalizmu z 

konkretną, realną kulturą muzyczną Wschodu lub wskazania braku takowych związków. 

 Rozpatrując zagadnienie reprezentacji egzotyki Orientu w muzyce polskiej 

dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie krytyki postkolonialnej [I. (10) Problem 

orientalizmu w muzyce polskiej okresu międzywojennego a narzędzia krytyki postkolonialnej] 

odniosłam się do pojęć wykształconych przez klasyków teorii postkolonialnej (E.W. Saida, 

Homi K. Bhabhę, Gayatri Ch. Spivak). Podjęłam kwestie zasadności użycia tego typu 

narzędzi w praktyce analizy „orientalistycznych” dzieł muzycznych oraz ich potencjału i 

skuteczności w uchwyceniu specyfiki „narodowego” (polskiego) muzycznego orientalizmu. 

Problem reprezentacji Orientu w muzyce tego okresu przedstawiłam także w odniesieniu do 

rozwijanej w najnowszych polskich studiach postkolonialnych dyskusji o (nie)obecności 

dyskursu kolonialnego w Drugiej Rzeczypospolitej. 

 

Ad 3. 

 Włączając się do interdyscyplinarnej debaty nad Saidowskim orientalizmem, 

odniosłam Saidowską reinterpretację obecności (re-presence) Orientu w kulturze Zachodu do 

jej specyficznie polskich uwarunkowań historycznych i geo-kulturowych [I. (9) W 

poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX wieku; [I. (10) 

Problem orientalizmu w muzyce polskiej okresu międzywojennego a narzędzia krytyki 
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postkolonialnej]. Nasza rodzima („narodowa”) odmiana orientalizmu wymagała rozważenia 

w optyce uwzględniającej graniczne położenie Polski — na styku dwóch kultur, wschodniej i 

zachodniej, azjatyckiej i europejskiej, a także odniesienia do ugruntowanego w polskiej 

tradycji „zamiłowania do »cudów Orientu«”. Zbiór utworów reprezentujących polski 

orientalizm w muzyce I połowy XX wieku okazał się zróżnicowany pod względem 

deklarowanych przez kompozytorów topografii i topiki Orientu (głównie Orient arabski, 

perski, japoński, chiński, indyjski i Orient niezlokalizowany geograficznie) oraz sposobów 

oswajania Obcego. Wśród tych ostatnich dominuje egzotyzacja, sporadycznie rozpoznawalne 

są także próby asymilacji orientalnego Innego. 

 Orient indyjski stał się źródłem inspiracji dla kompozytorów polskich pierwszej 

połowy XX wieku w sposób swoisty, zdeterminowany położeniem i tradycją, a także 

opóźnieniem renesansu Orientu w naszym kraju — w porównaniu z krajami Europy 

zachodniej. Dało to rezultat wyjątkowego wymieszania źródeł recepcji i przejmowanych 

wartości [I. (7) O nirwanie po polsku i innych toposach Orientu indyjskiego w muzyce polskiej 

pierwszej połowy XX wieku — próba rekonesansu]. Indyjski orientalizm w ówczesnej muzyce 

stanowi przede wszystkim przejęcie literackiego (młodopolskiego) toposu Nirwany jako 

rezultatu polonizacji indyjskich elementów. Drugie główne źródło inspiracji wiąże się z 

recepcją twórczości Rabindranatha Tagore i skutkuje falą twórczości pieśniarskiej do tekstów 

indyjskiego poety. Warta odnotowania, choć odosobniona, jest ponadto próba poszukiwania 

źródeł odnowy materiału skalowego muzyki polskiej w muzyce Indii (L. M. Rogowski). 

 W konkluzji pracy stawiam tezę, że „inność”, „odmienność” jako walor Orientu w 

dychotomicznym układzie Wschód–Zachód w odniesieniu do Orientu indyjskiego w wydaniu 

polskim w pierwszej połowie XX wieku nie miała racji bytu. Ze względu na polskie 

uwarunkowania i ideowe uwikłania indyjskość była wówczas pojmowana przez rodzimych 

kompozytorów jako „swojska” — nie obca. 

 

Ad 4. 

 Poddałam analizie oryginalną i wyjątkową w twórczości kompozytorów polskich XX 

wieku koncepcję „polskiej wschodniości” jako ideowe podłoże systemu muzycznego 

Ludomira M. Rogowskiego [I. (2) Orient w twórczości Ludomira M. Rogowskiego — obcy 

czy swojski?; I. (4) Koncepcja „polskiej wschodniości” w teorii i w praktyce kompozytorskiej 

Ludomira M. Rogowskiego]. Odzwierciedla ona typowo polskie problemy z samookreśleniem 

wobec układu Wschód-Zachód, wynikające z geopolitycznego położenia Polski oraz historii i 

mitologii naszych związków z Orientem. Jest rezultatem orientalizacji Polski, a takie 
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naznaczenie naszej tożsamości narodowej domyślnie odnosi się do jedynego możliwego i 

sensownego połączenia perskości z polskością, a mianowicie poprzez mit sarmacki. 

Elementami fantazmatycznej koncepcji „polskiej wschodniości” było orientalne 

nacechowanie „gam” strategicznych dla teorii skalowych i techniki dźwiękowej Rogowskiego 

oraz motywy wschodnie w jego programie narodowym. Dla samego Rogowskiego dowodem 

„perskiej polskości” stało się „odkrycie” strukturalnych związków między de facto 

konfabulacyjną perskością „gamy Zirefkend” a „gamą słowiańską”, uznaną za cel poszukiwań 

skalowych w ramach własnej wizji muzyki narodowej. Na podstawie przeprowadzonych 

analiz stwierdziłam, iż materiał quasi-perskich „gam” Zirefkend i Hindschas, a także „gamy 

słowiańskiej” nie determinują jednak audytywnej odrębności stylu polskiego w muzyce 

Rogowskiego. Formułuję ponadto wniosek, że tzw. „orientalne” tworzywo skalowe nie 

funkcjonowało w pełnej chronologicznej zależności od momentów jego ideowego 

uzasadniania przez kompozytora i w zróżnicowanym stopniu determinowało tkankę 

dźwiękową jego utworów. W wielu przypadkach służyło Rogowskiemu do orientalizacji 

Orientu przedstawianego według konwencji, strategii i stereotypów znanych z twórczości 

kompozytorów zachodnich, głównie impresjonistów francuskich. 

 Punktem wyjścia moich analiz i interpretacji orientalizmu w ujęciu Aleksandra 

Tansmana [I. (8) Reprezentacje Orientu w Le Tour du Monde en Miniature Aleksandra 

Tansmana] była klasyfikacja repertuaru obrazów Orientu reprezentowanych w tytułach-

programach rozpatrywanych utworów w kontekście biograficznym (na podstawie 

zachowanych dokumentów i pamiątek z podróży). W wyniku analiz określiłam sposoby i 

środki ujęcia tego, co w poszczególnych utworach przedstawione zostało przez kompozytora 

jako orientalne. W pierwszym rzędzie scharakteryzowałam formuły i modele orientalizacji, 

obejmujące przede wszystkim dobór materiału wysokościowego, melikę, harmonikę, 

metrorytmikę, fakturę i technikę brzmieniową w odniesieniu do możliwości i ograniczeń 

faktury fortepianowej. Doprowadziło to do rozstrzygnięć, czy w poszczególnych przypadkach 

odniesień do muzyki Orientu mamy do czynienia z interioryzacją cech strukturalnych 

autentyku czy z wprowadzaniem elementów „wyobrażonej” muzyki egzotyczno-orientalnej 

dla potrzeb odbiorcy zachodniego. W analizie przykładów tej drugiej strategii, a także tych 

utworów, które odnoszą się do niemuzycznych reprezentacji Orientu, zastosowałam 

koncepcję izotopii semantycznej. 

 Przeprowadziłam analizę Kassernowskiego umuzycznienia młodopolskich 

reprezentacji Orientu, zawartych w tekście poetyckim Tadeusza Micińskiego [I. (11) 

Orientalizm w Koncercie na głos i orkiestrę op. 8 Tadeusza Z. Kasserna]. Wyróżniłam 
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typowe dla tego kompozytora elementy dyskursu orientalistycznego w zakresie warstwy 

słownej utworu (określonej doborem tekstów poetyckich i niesionych przez nie znaczeń) i na 

poziomie warstwy muzycznej oraz ich wzajemnych relacji, składających się na specyfikę 

orientalistycznej poetyki muzycznej kompozytora. Perspektywę metodologiczną 

przeprowadzonych analiz stanowił Saidowski model dyskursu orientalistycznego oraz 

izotopia semantyczna jako koncepcja interpretacji zawartego w dziele muzycznym 

komunikatu orientalnego. Zastosowałam autorską metodę analizy orientalizmu muzycznego 

jako postaci egzotyzmu, opartą na paradygmacie obcość–rodzimość. Opisałam 

funkcjonowanie tego relacyjnego modelu w ramach systemu dur-moll, przede wszystkim w 

zakresie środków meliczno-harmonicznych. Określiłam cechy charakterystyczne i 

uwarunkowania zastosowanych środków i strategii twórczych, co stało się podstawą do 

odniesienia orientalizmu Kasserna do poszczególnych komponentów tradycji zachodniego 

stylu orientalistycznego. Wyniki analiz posłużyły mi do określenia udziału Kasserna w 

wykształceniu typowo polskiej — hybrydycznej odmiany orientalizmu muzycznego, 

ukształtowanej w twórczości kompozytorów Młodej Polski i krystalizującej się u progu 

modernizmu. 

 Orientalizm w ujęciu Konstantego Regameya zasługiwał na szczególną uwagę ze 

względu na fakt, iż kompozytor był jednocześnie profesjonalnym orientalistą 

(uniwersyteckim specjalistą w dziedzinie językoznawstwa indoeuropejskiego oraz języków i 

cywilizacji wschodnich). Wprowadzając do swojej muzyki „strukturalne i inne” elementy 

orientalne (indyjskie) z założenia dążył jednak do „uniwersalizacji muzyki indyjskiej”. W 

moim studium [I. (3) Alpha… Konstantego Regameya — orientalizm a uniwersalizm] 

postawiłam tezę, że w przypadku orientalizmu Regameya chodzi de facto o szczególną postać 

uniwersalizmu w duchu Eliadowskiego „nowego humanizmu”, poszukującego jedności 

duchowych dziejów ludzkości, syntezy Wschodu i Zachodu oraz możliwości „zbudowania 

jednej powszechnej kultury ludzkiej”. W uzasadnieniu wskazałam środki i strategie tego 

dążenia w analizowanej kompozycji oraz ich muzyczne i estetyczne rezultaty, w kontekście 

nie wymagającej udowadniania odrębności idiomów muzycznych (i estetyk) Wschodu i 

Zachodu. Podjęłam próbę odpowiedzi na pytanie, na ile mamy w tym przypadku do czynienia 

z uniwersalizacją przez uniformizację kulturową, na ile zaś, w rzeczywistości, z 

okcydentalizacją cech idiomatycznie orientalnych, zawartych w tekście kosmogonicznego 

staroindyjskiego tekstu wykorzystanego w warstwie słownej utworu (z Rygwedy, w 

tłumaczeniu Regameya) oraz środków zastosowanych przez kompozytora w warstwie 

muzycznej dzieła. 
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 Studium dotyczące związków twórczości Marcina Błażewicza z rzeczywistością 

Orientu [I. (1) W poszukiwaniu transcendencji — sacrum a orientalne inspiracje w twórczości 

Marcina Błażewicza] odnosi się do deklarowanych przez kompozytora inspiracji czerpanych 

z buddyzmu, hinduizmu, sufizmu, tao i zen. Zwróciłam w nim uwagę na połączenie w 

twórczej wyobraźni kompozytora elementów tradycyjnej dynamistycznej ontologii 

buddyjskiej (świat jako nieustanny proces, potok dharm) i współczesnej fizyki kwantowej, 

kognitywistyki, ale przede wszystkim fizyki cząstek elementarnych i odkrytych przez nią tzw. 

związków nielokalnych. Przedstawiłam założenia estetyczne, cechy brzmieniowe i sposoby 

ujęcia w czasie muzyki Błażewicza, z odniesieniem do transcendentnego charakteru i funkcji 

symbolicznej muzyki w wielkich kulturach Wschodu. 

 Wypracowane i zweryfikowane w praktyce analitycznej narzędzia oraz wyniki 

przeprowadzonych analiz i interpretacji planuję wykorzystać do przygotowania pracy 

monograficznej w języku angielskim. Zamierzam przedstawić w niej polski orientalizm 

muzyczny w sposób, który umożliwiłby czytelnikowi nierodzimemu na zapoznanie się nie 

tylko z polskimi kompozycjami powstałymi z inspiracji orientalnych, ale ze specyficznie 

polskimi, zakorzenionymi w naszej historii i kulturze, kontekstami i uwarunkowaniami 

twórczych fascynacji Orientem. Przyczyniłoby się to do umiędzynarodowienia wyników 

moich badań i uzupełnienia obrazu orientalizmu europejskiego wątkiem polskim, dotychczas 

jedynie szczątkowo obecnym w obcojęzycznej literaturze tematu. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych/artystycznych 

 

 Po uzyskaniu stopnia doktora moje zainteresowania badawcze skupiły się na 

twórczości kompozytorskiej XX wieku, rozpatrywanej w aspektach technologicznych i 

analizowanej w perspektywie ideowych i kulturowych uwarunkowań. W moim 

dotychczasowym dorobku — obejmującym wymienione w załącznikach publikacje i 

niepublikowane referaty wygłoszone na konferencjach oraz wykłady i seminaria — 

zarysowują się trzy obszary problemowe: 

 

1. Konteksty inspiracji orientalnych w poetykach kompozytorów XX wieku. 

2. Dzieło Giacinto Scelsiego — nowe problemy badawcze. 

3. Aspekty biograficzne i dokumentacyjne twórczości kompozytorów polskich XX wieku. 
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Ad 1. 

 Uzupełnieniem problematyki, którą podjęłam w publikacjach dotyczących polskiego 

egzotyzmu orientalnego, były niepublikowane wyniki moich badań nad twórczością Karola 

Szymanowskiego, skoncentrowanych na określeniu specyficznej odrębności sposobu 

orientalizacji Orientu i rozszerzających perspektywę oglądu dzieła kompozytora do kwestii 

jego ewolucji twórczej [Zał. 4. III B. (15) De l’Orient aux Tatras. L’orientalisme de Karol 

Szymanowski]. Sformułowałam i uzasadniłam tezę, że tym, co ściśle łączy orientalne i 

tatrzańskie fascynacje Szymanowskiego, łagodząc stylistyczną transgresję od Orientu do Tatr, 

jest apologia „barbarzyńskości” we wszystkich jej aspektach określonych świadomością i 

typem wrażliwości kompozytora oraz ideologią epoki. Charakteryzując muzyczny obraz 

„barbarzyńskiego Orientu” przedstawiony w Szecherezadzie z cyklu Maski uargumentowałam 

kwestię zasadności rozróżniania orientalizmu i egzotyzmu [Zał. 4. III B. (14) Szecherezada z 

cyklu Maski Karola Szymanowskiego — orientalizm czy egzotyzm?]. 

Multikulturowe uniwersa ideowe J. Cage’a, K. Stockhausena i G. Scelsiego 

przedstawiłam z perspektywy procesów akulturacyjnych [II. C (22) Cage, Stockhausen, Scelsi 

— trzy głosy w dialogu międzykulturowym]. Ci trzej twórcy w sposób emblematyczny 

zorientalizowali bowiem swoje poetyki muzyczne w dobie otwarcia się Wschodu na Zachód, 

lub wręcz w rezultacie propagatorskiej działalności wschodnich mistrzów duchowych i 

filozofów przybyłych na Zachód — Daisetza T. Suzuki, Swami Vivekanandy, Paramhansy 

Yoganandy — guru, który głosił zasadniczą harmonię hinduizmu i chrześcijaństwa, Śri 

Aurobindo, który łącząc tradycję i ewolucję, Wschód z Zachodem, zapowiadał narodziny 

„nowego człowieka”. Porównując charakter i zakres inspiracji orientalnych w twórczości tych 

kompozytorów określiłam ich muzyczne rezultaty, wskazując na nie-Saidowską istotę 

poszczególnych reprezentacji Orientu (nieekspansywność i nieofensywność). 

 Rozszerzając kontekst badań nad orientalizmem, zajęłam się kwestią roli, jaką 

odegrała teozofia w recepcji Orientu na Zachodzie, w tym śladami jej oddziaływania na 

twórczość kompozytorską [II. C (27) Teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX 

wieku]. Mianem „teozofii” (mądrość, wiedza o Bogu) określa się rozmaite, trudne nawzajem 

do pogodzenia, chrześcijańskie i pozachrześcijańskie światopoglądy. Teozofia oznacza zatem 

ezoteryczną, rodzącą się z wewnętrznego objawienia interpretację tekstów świętych, 

podejmowaną na marginesie nauki kościołów oficjalnych. Teozofią nazywany jest także 

synkretyczny ruch parareligijny, oparty na elementach religii wschodnich, głównie hinduizmu 

i buddyzmu, zinstytucjonalizowany wraz z zawiązaniem się w 1875 r. w Nowym Jorku 

Towarzystwa Teozoficznego (twórczynią tej doktryny i współzałożycielką The Theosophical 
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Society była Helena Pietrowna Bławatska, a współinicjatorem ruchu — Amerykanin Henry S. 

Olcott). 

Inspiracje teozoficzne nie wydają się być marginalnym źródłem bodźców twórczych 

dla kompozytorów europejskich XX wieku. Zainteresowania teozoficzne przypisywane są 

najczęściej Aleksandrowi Skriabinowi, kompozytorom szkoły wiedeńskiej, głównie 

Arnoldowi Schönbergowi, a także m.in. Josefowi M. Hauerowi. Komentatorzy i 

interpretatorzy twórczości tych artystów zwykle jednak nie dość jasno precyzują znaczenie, 

jakie kryje się pod etykietką „teozoficzną.” A różnice pomiędzy doktrynami określanymi 

wspólnym mianem „teozofii” mają charakter zasadniczy. W przypadku większości 

kompozytorów wiązanych z teozofią, główną przesłanką i argumentem wpisywania źródeł ich 

inspiracji twórczych w kontekst teozoficzny okazały się ich faktyczne lub tylko 

przypuszczalne kontakty z kręgiem członków Towarzystwa Teozoficznego H. P. Bławatskiej, 

czyli z tą teozofią, którą uważa się za „hybrydyzację duchową” (M. Eliade), powierzchowną, 

zachodnią imitację wiedzy tajemnej Wschodu (C. G. Jung), czy wręcz karykaturę myśli 

Wschodu i Zachodu (J. Joyce). Rozstrzygające dla podjętych badań było ustalenie na ile 

uprawomocnione, a nie tylko hipotetyczne, są twierdzenia o wpływach teozofii na twórczość 

poszczególnych kompozytorów. 

 

Ad 2. 

Rezultatem częściowego pogłębienia badań nad twórczością Giacinto Scelsiego jest 

opublikowana wersja mojej rozprawy doktorskiej [II. A (13) Poetyka muzyki orkiestrowej 

Giacinto Scelsiego. Dzieło a duchowość kompozytora — między Wschodem a Zachodem], 

która wymagała uaktualnienia, modyfikacji i uzupełnień, związanych z podejmowanymi już 

wówczas równolegle studiami, wykraczającymi poza część analityczną pracy — utwory na 

wielką orkiestrę i wielką orkiestrę z chórem. Rozszerzanie zakresu analiz objęło przede 

wszystkim twórczość fortepianową [II. C (23) Iter ad Orientem w twórczości fortepianowej 

Giacinto Scelsiego]. Reinterpretacje lub wyznaczenie nowych kluczy interpretacyjnych 

poszczególnych dzieł lub twórczości Scelsiego in toto dotyczyły: 

– paradoksu archetyp–novum [II. C (19) Trzy aspekty Dźwięku w Konx Om Pax 

Giacinto Scelsiego. Od archetypu do awangardy; (20) Orientalna koncepcja dźwięku a 

praktyka kompozytorska Giacinto Scelsiego. Inspiracja i zakorzenienie]; 

– heterotelicznej symboliki „Inności” [II. C (24) 'Un royaume différent' ('A Different 

Realm') — about 'Hurqualia' in the Context of the Musical Style of Giacinto Scelsi]; 
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– topiki drogi [II. C (25) Topos drogi w twórczości orkiestrowej Giacinto Scelsiego; II. 

C (30) Giacinto Scelsi – homo viator and his musical itinerary]; 

– tożsamości dychotomicznej [II. C (29) L’identité retrouvée. Aspects orientaux et 

occidentaux de la poétique musicale de Giacinto Scelsi]. 

Na podstawie nowoodkrytych dokumentów biograficznych i najnowszej zachodniej 

literatury przygotowałam quasi-socjologiczne studium kompozytora, który wybrał emigrację 

wewnętrzną [Zał. 4. III. B (23) Giacinto Scelsi w Rzymie — outsider i światowiec]. 

Popularyzatorsko, a zarazem krytycznie, przedstawiłam kwestię mitologizacji postaci i 

twórczości Scelsiego, stereotypów etykietowania jego muzyki oraz sensacyjnych wątków 

„apostatycznych” [II. C (26) Giacinto Scelsi i jego muzyka — mity i rzeczywistość]. 

Ad. 3 

Na zlecenie redakcji słownika Kompozytorzy polscy 1918–2000 opracowałam 

materiały dotyczące polskich kompozytorów pochodzenia żydowskiego (26), kompozytorów 

związanych z Francją (2) oraz dwa hasła osobowe [II. C (17) Hajdun Janusz, (18) Pniewski 

Zbigniew Ryszard]. 

 

 

 Od czasu uzyskania stopnia doktora uczestniczyłam w 12 konferencjach i sympozjach 

międzynarodowych, w tym trzech zagranicznych (Music and Cultural Identity — XIIIth 

International Congress of the German Musicological Society/Gesellschaft für 

Musikforschung, Weimar 2004; Fo urth Biennial International Conference on Twentieth-

century Music, University of Sussex, Brighton 2005; 18th Congress of the International 

Musicological Society — Passagen/Passages, Musikwissenschaftliches Institut der Universität 

Zürich 2007). Dwie konferencje były przeze mnie współorganizowane (XV Międzynarodowa 

Konferencja „Muzyka Fortepianowa”, Gdańsk 2010; XV Międzynarodowa Konferencja 

„Organy i muzyka organowa XIX wieku”, Gdańsk 2012); kolejne edycje obu konferencji są 

obecnie na etapie przygotowań. Wzięłam również udział w 13 konferencjach i sesjach o 

zasięgu krajowym (Bydgoszcz, Cieszyn, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, 

Warszawa), często na imienne zaproszenie organizatorów. 

 Wyniki swoich badań, w dużej części ogłoszone i zweryfikowane na konferencjach 

międzynarodowych i ogólnopolskich, opublikowałam w recenzowanych monografiach 

zbiorowych. Publikowałam ponadto w takich czasopismach, jak „Polski Rocznik 
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Muzykologiczny”, „Musicology Today” oraz „Aspekty Muzyki”; przygotowałam artykuł na 

zamówienie redakcji „Interdisciplinary Studies in Musicology”. 

 

 Byłam inicjatorem powołania przez Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii 

Muzyki czasopisma naukowego „Aspekty Muzyki”. Od 2010 roku jestem redaktorem 

naczelnym tego wydawnictwa ciągłego, publikującego recenzowane artykuły autorów 

reprezentujących poszczególne dziedziny i dyscypliny nauk o muzyce, w tym zwłaszcza 

szeroko rozumianą teorię muzyki, muzykologię historyczną i systematyczną, kulturologię 

muzyczną, estetykę muzyki, a także pedagogikę muzyczną. 

 Istotnym elementem mojej działalności stały się redakcje wydawnictw naukowych. 

Dwa tomy czasopisma „Aspekty Muzyki” [II.B (14), (15)] zawierają zbiory studiów pod moją 

redakcją, obecnie pracuję nad tomem trzecim oraz redakcją monograficznej pracy zbiorowej 

Organy i muzyka organowa XIX wieku. 

 

 W ramach dotychczasowej działalności dydaktycznej prowadziłam ćwiczenia, 

seminaria i wykłady na macierzystym Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, a 

także na wszystkich innych Wydziałach Akademii Muzycznej w Gdańsku (Wydziale 

Instrumentalnym, Wydziale Wokalno-Aktorskim, Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 

Muzycznej i Rytmiki). Były to przede wszystkim zajęcia z zakresu analizy dzieła 

muzycznego, ponadto technik kompozytorskich XX wieku, wprowadzenia do pracy naukowej 

oraz współczesnych metod analitycznych. Pod moim kierunkiem powstały cztery prace 

magisterskie na specjalności teoria muzyki, poświęcone problematyce technik 

kompozytorskich XX wieku („Muzyki na orkiestrę” Andrzeja Dobrowolskiego; Narracja i 

dramaturgia w symfoniach Nino Roty; Projekt 60/60 na 60-lecie Koła Młodych Związku 

kompozytorów Polskich — od idei do realizacji; Wielokulturowe aspekty muzyczne i 

pozamuzyczne SOMNIVM Mieczysława Litwińskiego); wszystkie otrzymały ocenę bardzo 

dobrą. 

 Od początku mojej pracy na uczelni byłam angażowana do zadań organizacyjnych i 

związanych z procesem kształcenia; pełniłam obowiązki sekretarza (w latach 2005–2010) i 

członka (2010–2012) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a także uczestniczyłam w pracach 

uczelnianych i wydziałowych komisji oraz zespołów ds. dydaktyki (Uczelnianej Komisji 

Planu 2004–2011, Zespołu ds. ESAiTP i elektronicznego Katalogu ECTS, Zespołu ds. 

wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji). 
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 Od czasu uzyskania stopnia doktora wiele uwagi i pracy poświęciłam opiece nad 

działalnością naukowo-artystyczną studentów kierunku kompozycji i teorii muzyki. W latach 

2005–2012 byłam opiekunem Koła Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii 

Muzyki. Pod moim kierunkiem studenci przygotowali kilkanaście referatów wygłoszonych na 

ogólnopolskich konferencjach studenckich. Byłam koordynatorem merytorycznym i 

opiekunem naukowym ośmiu konferencji zorganizowanych przez Koło Naukowe Wydziału 

Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki AM w Gdańsku: „Z warsztatu analitycznego 

muzyki współczesnej”, w ramach III Bałtyckiego Festiwalu Nauki (2005); „Spektralizm w 

muzyce” (2006); „Györgi Ligeti” (2007); „Edgar Varèse — życie i twórczość (2008); „Idee 

muzyki — ideologie w muzyce” (2009, 2010, 2011, 2012). Zamknięcie tego zakresu mojej 

działalności w roku 2012 wiązało się z powierzeniem mi obowiązków dziekana Wydziału 

Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki na kadencję 2012–2016. 

 

 W latach 2004–2009 byłam członkiem Gesellschaft für Musikforschung (Kassel). W 

2008 roku zostałam członkiem zwyczajnym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów 

Polskich. Jestem laureatką konkursu Związku Kompozytorów Polskich o Nagrodę im. 

Księdza Profesora Hieronima Feichta (2005), przyznawanej młodym naukowcom za prace z 

dziedziny muzykologii. 

 

                                                                                    

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


