
1 

 

dr Katarzyna Szymańska-Stułka 

 

 

Autoreferat 

1. 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 

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

 

1. Katarzyna Szymańska-Stułka, Idea przestrzeni w muzyce, Ludwik 

Bielawski, przedmowa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 

Warszawa 2015, ISBN 978-83-61489-61-0, 

2. Katarzyna Szymańska-Stułka, Cykl referatów na temat wybranych 

aspektów przestrzeni muzycznej w kompozycjach muzycznych, 

publikowanych w latach 2008-2015. 

 

2006 Topos narodowy w muzyce polskiej I połowy XIX wieku, Wojciech Nowik (red.); 

Warszawa 2006, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina; ISBN 978-83-89444-84-4 

ISBN 978-83-61489-27-6 (t. III); Topos w muzyce – topos narodowy. Miejsca 

wspólne, przestrzenie, idee... ; ss. 85-100. 

 

2012 Fin de siècle in Gustav Mahler; Darko Brlek, Primož Kuret (red.); Ljubljana 2011; 

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; ISBN 978-961-93051-1-9; Musical 

Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s 

Symphonies; ss. 203-210. 

2013 Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia, Wojciech Nowik, Katarzyna 

Szymańska-Stułka (red.); Warszawa 2013; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina; ISBN 978-83-89444-84-4; Splendid isolation’ – kilka spojrzeń na styl 

twórczy Karola Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy czasu i przestrzeni; ss. 223-

233. 

2012 Theorie und Geschichte der Monodie; Martin Czernin, Maria Pischlöger (red.); Brno, 

Wien 2014; Tribun EU; ISBN 978-80-263-0778-5; Das räumliche Wesen der Monodie 

in Bezug auf den kulturellen Hintergrund; ss. 799-840. 

2014  Kurpie i muzyka; Mieczysława Demska-Trębacz (red.); Warszawa 2014; Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina; ISBN 978-83-61489-59-7; Geometria i przestrzeń w 

koncepcji muzycznej – kurpiowskie fascynacje Andrzeja Panufnika; ss. 183-192. 

2009 ARTES Nr. 8, Liliana Gherman (red.); Bukareszt 2009; Universitatea de Arte „George 

Enescu”; ISSN: 1224-6646; Dimensions of Time and Space in Music; ss. 269-279. 

2013  The imagination of nature in art or “music should imitate nature in her manner of 

operation” (J. Cage); Darko Brlek, Primož Kuret (red.); Ljubljana 2013; Narodna in 

univerzitetna knjižnica, Ljubljana; ISBN 978-961-93051-2-6; Space as nature in 
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music expressed by feeling and construction – four views from the compositions of 

Vivaldi, Chopin, Panufnik and Błażewicz; ss. 111-122. 

 

2014  Musical Analysis. Historia, Theoria, Praxis; Volume III; Anna Granat-Janki (red.); 

Wrocław 2014; Akademia Muzyczna we Wrocławiu; ISBN 978-83-86534-81-4; 

Light, Time, Space, Timbre, Narration… in a Work of Music; ss. 63-77. 

2014  Dzieło muzyczne i jego źródła, Anna Nowak (red.); Bydgoszcz 2014; Akademia 

Muzyczna w Bydgoszczy; ISBN 978-83-6162-29-9; Przestrzeń jako medium formy i 

źródło strategii kompozytorskich dzieła muzycznego; ss. 37-53. 

2015  Beethoven und die Idee der Freiheit. Beethoven 6. Studien und Interpretationen; 

Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff (red.); Kraków 2015; Akademia 

Muzyczna w Krakowie; ISBN 978-83-62743-41-4; Power, Dynamics and Speed: On 

the Essence of Beethoven’s Musical Space in the Piano Sonatas; ss. 429-442. 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego wyżej wymienionych prac  

i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych postanowiłam swoje zainteresowania 

teorią muzyki skierować w stronę zagadnień kluczowych dla istnienia dzieła muzycznego i 

jego interpretacji. Wśród obszarów, które wydawały mi się ważne i nie do końca zbadane, 

pozostawała muzyczna przestrzeń jako kategoria konstytuująca dzieło muzyczne na równi z 

muzycznym czasem. 

 

Inspiracją dla mnie stały się dokonania Polskich Autorytetów muzykologicznych, przede 

wszystkim prof. dr hab. Ludwika Bielawskiego - studia na temat czasu w muzyce i kulturze, i 

prof. dr hab. Mieczysława Tomaszewskiego – interpretacja integralna dzieła muzycznego. 

Spotkanie z ich Osobami i myślą było kluczowe dla mojej drogi badawczej. Jednocześnie był 

to moment uświadomienia sobie, jak istotna dla muzyki jest przestrzeń oraz jak interesujące i 

twórcze może okazać się spojrzenie na muzykę jako sztukę realizującą się i istniejącą w 

przestrzeni, a także odbijającą w swej strukturze ludzkie rozumienie i poczucie przestrzeni. 

Działania swoje skoncentrowałam na poszukiwaniu określeń istoty muzycznej przestrzeni w 

muzyce i refleksji nad muzyką oraz związków przestrzeni otaczającego świata i przestrzeni 

muzycznej w kompozycji. 

 

Rezultatem podjętego przedsięwzięcia jest książka Idea przestrzeni w muzyce ukazująca 

problematykę i przemiany muzycznej przestrzeni w odniesieniu do zjawisk nauki i kultury 

oraz myśli humanistycznej od czasów starożytnych do współczesności. Uzupełnieniem 

przedstawionych tu teoretycznych refleksji stał się cykl referatów na temat przestrzeni 

muzycznej w dziełach kompozytorów, prezentujący wybrane zagadnienia w analizie i 

interpretacji. 
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Ad 1.  Katarzyna Szymańska-Stułka, Idea przestrzeni w muzyce, Ludwik Bielawski, 

Przedmowa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2015 

 

Cel i problematyka badań 

Przestrzeń muzyczna, choć często akcentowana w myśli teoretycznej, wciąż nie jest 

postrzegana jako jedna z głównych kategorii muzycznych, określających sposoby istnienia 

dzieła muzycznego. Mimo iż przestrzennych elementów muzyki w zasadzie się nie 

kwestionuje, to jednak wciąż uważa się muzykę za sztukę raczej czasową niż przestrzenną. 

Dążąc do rozszerzenia tej problematyki, zamierzałam przedstawić próbę ujęcia muzycznej 

przestrzeni jako kategorii istotnej dla kształtowania się dzieła muzycznego. Rozważam 

przestrzeń jako wielkość, która w istotnej mierze warunkowała ideę, formę i konstrukcję 

dzieła muzycznego na przestrzeni epok, stanowiąc pewnego rodzaju odbicie rozumienia 

przestrzeni świata charakterystycznego dla danego momentu historycznego. Jednocześnie 

chcę tu wskazać elementy dzieła muzycznego, które można postrzegać w związku z 

przestrzenią (m.in. wysokość, rozpiętość, rozciągłość, wymiar, głębia, gęstość, dynamika, 

siła, energia). 

Celem podjętych badań było: 

1. postawienie i zbadanie problemu przestrzeni w muzyce w ujęciu historycznym 

od średniowiecza do czasów współczesnych w odniesieniu do przemian w 

rozumieniu przestrzeni świata w filozofii, naukach ścisłych oraz wiodących 

koncepcjach artystycznych, 

2. śledzenie przemian w rozumieniu przestrzeni w myśli humanistycznej w relacji 

do muzyki, 

3. wyróżnienie i zbadanie przestrzennych elementów dzieła muzycznego oraz 

przestrzeni muzycznej w odniesieniu do zjawisk muzycznej materii i formy, a 

także idei dzieła muzycznego. 

 

Przestrzeń w muzyce rozumiem jako ideę kompozycji oraz jako źródło konkretnych technik, 

stylów i form. Pierwszy obszar dotyczy przestrzeni muzycznej widzianej w sensie 

metafizycznym. Ujmuje przestrzeń muzyczną jako kategorię ontologiczną, która wyznacza 

zasady bytowania rzeczy, a także postacie bytu (w tym wypadku muzyki) jako przedmiotu 

poznania
1
. Rozważania te uzupełnia spojrzenie na przestrzeń muzyczną jako kategorię 

estetyczną. Może być ona wówczas rozumiana jako jeden ze sposobów przedstawienia dzieła 

muzycznego, nadający mu jako przedmiotowi określoną wartość estetyczną, wyrażający 

stosunek do niego odbiorcy i wzbudzający pewną reakcję. W ten sposób przestrzeń muzyczna 

staje się obszarem interpretacji zjawisk muzycznych. Przestrzeń świata może być także 

postrzegana jako źródło strategii kompozytorskich, czyli obszar potencjalnych zasobów 

materii, możliwości, wzorów, inspiracji, impulsów, które służyć mogą tworzeniu muzycznej 

kompozycji. Przestrzeń staje się wielkością, która wpływa na kształt muzyki, jest bowiem 

środowiskiem, w którym muzyka powstaje, jest wykonywana, odbierana i wartościowana. 

Oznacza to, że przestrzeń świata w istotnej mierze może określać kształt muzyki, w której 

pojawiają się rozwiązania konstrukcyjne podobne do tych, jakie definiowano w odniesieniu 

do przestrzeni świata. Przestrzeń ujawnia się w strukturze muzycznej kompozycji, 

wyznaczając jej wewnętrzne parametry kształtowania i rozwoju. 

                                                           
1
 A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, Warszawa 2000, s. 435. 
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Moja propozycja badań wyrasta z postrzegania muzycznej przestrzeni jako pewnego rodzaju 

obrazu przestrzeni świata, budowanego poprzez proces odniesień do przestrzeni widzianej i 

słyszanej, a także poprzez oddziaływanie przestrzeni na artystę
2
. Według moich spostrzeżeń 

prawa i zjawiska przestrzeni, zarówno obserwowane, jak i doświadczane przez człowieka, 

stanowią pewne wzory, do których kompozytorzy się odnoszą poprzez ich naśladowanie, a 

także przełamywanie, co prowadzi do powstania nowej przestrzeni twórczej. W relacji 

muzyki i przestrzeni można mówić o współistnieniu ich obu, nadając samej przestrzeni nowe 

znaczenie jako podstawowej sfery realizacji muzycznego dzieła. 

Przestrzeń w muzyce istniała zawsze. Współcześnie została mocniej podkreślona (m.in. wraz 

z powstaniem tzw. muzyki przestrzennej w odniesieniu do twórczości Varèse’a, 

Stockhausena, Xenakisa, a także kompozytorów muzyki spektralnej), jednak w każdej epoce 

ujawnia się zjawisko, które można określić mianem myślenia przestrzennego w muzyce i 

kompozycji muzycznej. Myślenie przestrzenne w muzyce w różnych epokach spotyka się z 

myśleniem o przestrzeni w ogóle, które jest udziałem człowieka, znajdującym swe odbicie w 

myśli filozoficznej, artystycznej i naukowej. Muzyka jest sztuką przestrzenną, wbrew 

dominującemu przekonaniu o czasowości muzycznych zjawisk. Dostrzeganie w niej 

przejawów przestrzeni pozwala lepiej zrozumieć jej istotę – narrację, formę, układ 

współbrzmień, a także sferę idei i zasad realnej dźwiękowej prezentacji. Pozwala widzieć 

zjawiska muzyczne jako pewną całość, nie tylko konstrukcyjną, ale także brzmieniową, co 

wydaje się kluczowe w analitycznym i interpretacyjnym działaniu
3
. Muzyka bowiem do 

pewnego stopnia stanowi zbiór czy układ elementów, takich, jak melodyka, harmonika, rytm, 

które na pewnym poziomie osiągają konkretny kształt, korespondujący ze słuchowym 

„obrazem” danej kompozycji, który ujawnia się w otaczającej przestrzeni. Przestrzeń ta, 

opisywana językiem wykształconym na gruncie nauki i sztuki, może być widziana jako 

obszar kształtowania zjawisk muzycznych, które pojawiają się w innym wymiarze. 

Przestrzeń w muzyce można postrzegać na wiele sposobów, jednak jeden z nich, prosty w 

swej istocie, wydaje się najbardziej podstawowy. Mam tu na myśli ujęcie zbudowane z dwóch 

perspektyw: ze względu na „obiektywną” naturę przestrzeni oraz jej odczuwanie i 

postrzeganie przez człowieka, które korespondują z głównymi tendencjami rozumienia 

przestrzeni świata, wyrażanymi w naukach przyrodniczych i humanistycznych od 

starożytności do czasów współczesnych. Ta „historyczność” i prostota spojrzenia – 

najbardziej klasyczna w swym ujęciu, wydaje się jednocześnie najbardziej właściwa, 

określająca niejako „pierwotny” porządek tych zjawisk. Jednocześnie okazuje się najbardziej 

„twórcza” – z tej klasyfikacji bowiem można wyprowadzać dalsze interpretacje przestrzeni. 

Tworzy się zatem swego rodzaju „przestrzeń egzystencjalna” (akcentowana m.in. na gruncie 

architektury), która jest połączeniem przestrzeni natury z jej sposobem odczuwania przez 

człowieka
4
. 

Podłoże badań w świetle literatury przedmiotu - przestrzeń w myśli teoretyczno-muzycznej 

Problem przestrzeni muzycznej nie jest badaczom obcy. Istnieje bogata literatura poruszająca 

różne aspekty przestrzeni w muzyce, przedstawiająca problemy dzieła muzycznego z 

perspektywy przestrzeni. Ma to jednak charakter mniej lub bardziej cząstkowych spojrzeń, 

                                                           
2
 L. Bielawski, Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej, PWM, Kraków 1976. 

3
 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna, Kraków 

2000. 
4
 „architektura to sprawa emocji (…) celem architektury jest wzruszanie”, Le Corbusier, W stronę architektury, 

przekł. T. Swoboda, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012, s. 31. 
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nierzadko esejów, referatów, artykułów, do których na bieżąco w mojej pracy się odnoszę 

(m.in. Ludwik Bielawski, Michał Bristiger, Pierre Boulez, Constantin Floros, Leszek Polony, 

Irena Poniatowska, Bohdan Pociej, Eero Tarasti, Mieczysław Tomaszewski). Próbuję także 

odnajdować „przestrzenne” ujęcia teoretyczne w koncepcjach takich uczonych, jak m.in. 

Heinrich Schenker, Hugo Riemann, Hermann Erpf, Ernst Kurth, Carl Dahlhaus, Manfred 

Bukofzer, Hans Heinrich Eggebrecht, Józef Michał Chomiński, Nicolai Hartmann. Sięgam do 

refleksji kompozytorów (m.in. Fryderyk Chopin, Gustav Mahler, Anton Webern, Karol 

Szymanowski, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski). W 

mojej pracy znajdują miejsce opracowania kompleksowe, które poruszają problem przestrzeni 

w muzyce, m.in. Carl Dahlhaus, Contemplating Music. Source Reading in the Aesthetics of 

Music, Pierre Boulez, On Music Today, Leszek Polony Przestrzeń i muzyka, a także ujęcia 

interdyscyplinarne - przestrzeń wraz z czasem łączył m.in. Ludwik Bielawski Strefowa teoria 

czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej oraz Sławomira Żerańska-Kominek Symbole 

czasu i przestrzeni w muzyce Azji Centralnej, renesansową twórczość instrumentalną badał w 

aspekcie przestrzeni Michał Bristiger, Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej 

renesansu, przestrzeń w muzyce ujął w sferze semiotycznej Eero Tarasti, A Theory of musical 

semiotics, przestrzeń ciszy w muzyce rozważała Zofia Lissa, O ciszy w muzyce, Andrzej 

Rakowski i Andrzej Miśkiewicz rozwijali koncepcje odbioru muzyki w przestrzeni 

akustycznej, Wysokość, głośność i barwa – badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków 

muzycznych, Constantin Floros ukazał wpływ przestrzeni na konstrukcję dzieła w symfoniach 

Mahlera, Gustav Mahler. The Symphonies. 

Metodologia badań i konstrukcja pracy 

Podłożem moich badań stają się refleksje filozoficzne, estetyczne i kosmologiczne na temat 

przestrzeni świata oraz przestrzeni w muzyce i sztuce od starożytności po czasy współczesne 

(głównie Arystoteles, Platon, św. Augustyn, Boecjusz, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, 

Leibniz, Isaac Newton, Arthur Schopenhauer, Edmund Husserl, Edyta Stein, Max Bense, 

Gaston Bachelard, Bernhard Riemann, Albert Einstein, Alfred N. Whitehead, Roman 

Ingarden, André Gide, Witkacy, Leon Chwistek, Władysław Strzemiński, Józef M. 

Chomiński, Władysław Stróżewski, Maurice Merlau-Ponty, Umberto Eco, Ludwik Bielawski, 

John A. Sloboda, Andrzej Rakowski, Walter J. Ong, Aleksandre Koyré, Jacques le Goff, 

Leszek Polony, Roman Duda, Mieczysław Porębski, Robert Piłat, Michał Heller, Le 

Corbusier, Michał Bristiger, Brian C. J. Moore, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Sławomira 

Żerańska-Kominek, Alicja Jarzębska, William J. T. Mitchell, Marcin Poprawski, Steen Eiler 

Rasmussen, Maria Misiągiewicz). Stają się one podstawą obserwacji zmian, jakim ulegało 

wyobrażenie, poczucie i kształtowanie muzycznej przestrzeni od wieków średnich po 

współczesność. Odwołując się do wiodących refleksji na temat przestrzeni zaakcentowanych 

na gruncie nauki i sztuki, staram się uchwycić momenty istotne dla przemian wyobrażenia o 

przestrzeni oraz skonfrontować je z najbardziej wyrazistymi, w moim odczuciu, przykładami 

zmian poczucia przestrzeni w strukturze muzyki i w kompozycjach muzycznych. 

Moją intencją była próba zmierzenia się ze znalezieniem dowodów na obecność przestrzeni w 

muzyce. Nie sądzę, iż przestrzeń w muzyce to jedynie kwestia metafory, zgodnie z 

wielokrotnie wysuwaną myślą. W ten sposób większość problemów dotyczących struktury i 

idei dzieła muzycznego, o czym mówiono i pisano w odniesieniu do muzyki, sprowadzałoby 

się do tego obszaru. Przestrzeń w muzyce to raczej kwestia odniesienia, często bardzo 

realnego, do przestrzeni otaczającego nas świata, a także odpowiedź na styl rozumienia 

przestrzeni, dominujący w kulturze danej epoki, aktualny w danym momencie historycznym. 

Wydaje się, że przestrzeń muzyczną można widzieć jako kwestię artystycznej interpretacji 
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zjawisk świata, odbywającą się w obszarach czerpania wzorów i ich transformacji 

artystycznej. 

Praca moja jest poszukiwaniem wyżej zarysowanych związków w odniesieniu do natury 

samej muzyki. Moje badania mają charakter interdyscyplinarny, sięgam bowiem różnych 

obszarów nauki i sztuki, szukając wzajemnych wpływów między nimi a muzyką, 

znajdujących odbicie w sposobie kształtowania muzycznej przestrzeni. Badam głównie język 

muzycznej wypowiedzi, odnosząc się często do struktur wyższego rzędu, w których 

tradycyjne elementy dzieła muzycznego grają istotną, ale nie pierwszoplanową rolę. Samo 

spojrzenie na poruszany tu problem ma charakter fenomenologiczny. Skupia się ono bowiem 

na oglądzie dzieła, jawiącego się według koncepcji Husserla jako fenomen, czyli to, co się 

przejawia w sposób jasny, znajduje się przed nami
5
. Działania moje skłaniają się ku metodzie 

myślenia teoretycznego i postępowania logicznego osadzającej się, jak wspomina Józef Maria 

Bocheński, na „duchowym patrzeniu i opisywaniu tego, co zobaczone”
6
, dane, w wyniku 

poznania bezpośredniego, opartego na odbiorze muzycznego brzmienia i konkretyzacji 

utworu w warunkach akustycznych, koniecznego dla każdego prawdziwego poznania, choć 

nawiązującego do układu znaków, jakim są zapisy partyturowe. Ogląd istoty, zgodnie z regułą 

fenomenologiczną „powrotu do rzeczy samych”,  jest artykulacją fenomenu
7
, którym jest 

muzyczna kompozycja doświadczana w perspektywie muzycznej przestrzeni. 

Praca niniejsza, jak wspomniano, prezentuje próbę ujęcia przestrzeni muzycznej w aspekcie 

obserwacji przemian, jakim ulegała wizja przestrzeni świata w aspekcie historycznym z 

odniesieniem do wybranych interpretacji naukowych, filozoficznych, estetycznych i 

teoretycznych (dotyczących muzyki i sztuk pięknych). W pracy pojawiają się następujące 

fazy rozważań: 

1. U podłoża przestrzeni muzycznej – przestrzeń świata jako źródło i inspiracja w 

kształtowaniu przestrzeni w muzyce, ukazująca przestrzeń w refleksji możliwie 

najgłębszej, stawiającej sobie za cel dotknięcie istoty muzycznej przestrzeni, 

postawienia pewnych ram i priorytetów. W obszarze tym znajdują się: 

 zagadnienia dotyczące idei i istoty muzycznej przestrzeni, przestrzennej natury 

dźwięku, roli zjawisk dźwiękowych w postrzeganiu przestrzeni, zjawiska 

„muzycznej składni” stanowiącej odbicie struktur przestrzeni świata,  

 próby definiowania muzycznej przestrzeni w kategoriach ogólnych, 

wyznaczających obszary przestrzeni „zewnętrznej”, „wewnętrznej”, 

„mierzonej” pozostającej w relacji do fizycznych zjawisk natury, kosmosu, 

przyrody, określającej wielkości takie, jak całość, położenie, głębia, 

przestrzeni „doświadczanej” pozostającej w relacji do perspektywy człowieka, 

jego zdolności postrzegania i doświadczania zjawisk przestrzennych, 

określającej idee muzyczne i zasady organizacji przestrzeni, przestrzeni „pustej 

i wypełnionej”, „czystej”, przestrzeni kształtu i zjawisk przestrzennych w 

strukturze muzycznej, przestrzeni „brzmienia”; 

 przestrzeni świata i człowieka w relacji muzycznej (harmonia mundi), 

 rozwoju zmian w przestrzeni muzycznej widzianej jako dążenie od 

zamkniętego świata do nieograniczonego uniwersum. 

                                                           
5
 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza,  PWN, Warszawa 1975. 

6
 J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, W drodze, Poznań 1993, s. 24. 

7
 Ibidem, s. 29. 
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2. Przestrzeń muzyczna jako wymiar – w kręgu przestrzeni obserwowanej, mierzonej i 

definiowanej. Przestrzeń muzyczna jest tu ukazana z perspektywy obiektywnych 

parametrów, wymiarów, wielkości, kształtów, ale też ujmowana jako żywioł 

stanowiący źródło inspiracji twórczych, wzorzec zjawisk artystycznych. Rozważane 

są tu zagadnienia: 

 natury przestrzeni muzycznej jako medium i źródła strategii kompozytorskich,  

 wielkości takie, jak rozpiętość, rozciągłość, określające muzyczny kształt, 

głębię i wymiary,  

 harmonii jako przejawu „muzycznej geometrii”,  

 wielkości określających przestrzeń muzyczną jako mierzoną i definiowaną: 

siła, dynamika, energia, ciśnienie, gęstość, natężenie w strukturze muzycznej,  

 przestrzeni muzycznej jako procesu w kontekście miary czasu i ruchu, struktur 

matematycznych, otwartości, ciągłości, odwzorowań i funkcji. 

 

3. Przestrzeń muzyczna jako doświadczenie – w kręgu przestrzeni odczuwanej i 

wyobrażonej. Ta część rozważań wprowadza opozycyjne rozumienie przestrzeni, 

dokonywane od strony doświadczania i postrzegania jej przez człowieka, opisywane 

m.in. przez fenomenologię. Nacisk położny tu jest na przestrzeń doświadczaną i 

kreowaną przez kompozytora. Istotą badań staje się widzenie przestrzeni muzycznej w 

relacji do myśli filozoficznej m.in. Maxa Bense (przestrzeń a piękno artystyczne), 

Gastona Bachelarda (topografia przestrzeni odczuwanej i wyobrażonej), Edmunda 

Husserla (fenomenologiczne idee przestrzeni w muzyce), Edyty Stein (koncepcja 

„wczucia” w odniesieniu do zjawisk muzycznych), Artura Schopenhauera 

(przestrzenne ujęcie muzyki). W tym miejscu przedstawione są wybrane koncepcje 

przestrzeni w sztukach plastycznych, w dziele literackim, w architekturze i rzeźbie, z 

uwzględnieniem aspektów najistotniejszych dla zmian w postrzeganiu artystycznej 

przestrzeni i ich związków z dziełem muzycznym. 

 

W świetle powyższych badań wyróżnione zostają następujące momenty zwrotne, określające 

przemiany w rozumieniu przestrzeni w myśli humanistycznej i następujące wraz z nimi 

zmiany w organizacji przestrzeni muzycznej: 

 

Idea przestrzeni  

w europejskiej myśli 

naukowej/humanistycznej 

Idea przestrzeni w sztuce 

inspirowana myślą humanistyczną/naukową 
Idea przestrzeni w muzyce 

Topos w koncepcji Arystotelesa -  widzenie 
przestrzeni jako miejsca w perspektywie 

lokalnej 

Idee zamkniętego świata 

Idea miejsca i jego granic – forma muzyczna 
jako kształt brzmienia, sonologia i 

sonoryzm, melodie wąskozakresowe, 

muzyka ludowa, brzmienie jako granica 
między strukturą wewnętrzną a 

zewnętrznym przejawem muzyki 

Platońska chora - rozumienie przestrzeni 

jako odbicia idei 
Synkretyzm, połączenie sztuki i myśli ludzkiej 

Niedźwiękowe momenty dzieła 

muzycznego, idee pozamuzyczne w 
kompozycji 

Przestrzeń jako całość, logos w refleksji 

Parmenidesa z Elei 

Ikona, mozaika, 

 bezpośredniość artystycznego przedstawienia 

Idea jedności muzycznej, śpiew 
jednogłosowy, harmonia jako zgodność 

brzmienia 

Starożytne koncepcje atomów i cząstek Zjawiska świata 
Punktowe konstrukcje struktury muzycznej 

(od chorału po punktualizm  
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tworzących strukturę przestrzeni jako struktura i system powiązań i minimal music) 

Harmonia mundi w myśli pitagorejskiej Renesansowa symetria i perspektywa 

Idee harmonii, symetrii, proporcji muzycznej 
jako odbicia porządku świata (renesansowa 

polifonia), idee harmonii i kontrapunktu, 

klasyczna tonalność, neoklasycyzm 

Umiejscowienie w przestrzeni wraz z jego 

przejawami w refleksji św. Tomasza z 
Akwinu 

scholastyka późnego średniowiecza jako 

uwolnienie zmysłowego postrzegania świata, 
architektura gotycka 

Organum jako uwolnienie przestrzeni 

głosów, idee wolności muzycznej, nowe 
style i kierunki 

Rozciągłość jako główny atrybut przestrzeni 
w filozofii Kartezjusza (przestrzeń 

położenia, kształtu, wielkości) 

Kontrasty światła i cienia, odkrywanie głębi 

Muzyczna artykulacja, kształt dźwiękowy, 

wrażliwość na ekspresję, dynamikę, barwę 

(musica prattica XVII w., późna twórczość 
Lutosławskiego i Panufnika) 

Przestrzeń absolutna Newtona, dynamika, 

grawitacja, continuum 

Nowy porządek świata, 

 nowożytna „strzała czasu” 

Idea absolutu w muzyce, continuum 
dźwiękowe, dynamika jako element muzyki, 

struktura muzyczna jako ruch, „dążenie do” 
(motet, sonaty Beethovena) 

Leibniza przestrzeń jako system położeń 
Organizacja przestrzeni ze względu na kształt i 

porządek położeń 

Muzyczne formy przestrzenne (fuga), 

poematy symfoniczne Karłowicza 

Przekroczenie trójwymiarowości przestrzeni 

w geometrii Riemanna 

Idee fenomenologiczne, przestrzeń jako 

doświadczenie, wewnętrzne przeżycie 

przestrzeni, topografie oniryczne i interioryzacja 
przestrzeni (Bachelard), kubistyczne 

eksperymenty z przestrzenią, poszukiwanie 

nowego porządku przestrzeni w sztukach 
plastycznych 

Poszukiwanie nowych brzmień, nowej 
harmonii, nowych wymiarów w muzyce 

(Chopin, Liszt, Mahler, Lutosławski) 

Szczególna teoria względności Einsteina, 
czasoprzestrzeń 

Nowy porządek świata  
w perspektywie czasoprzestrzeni 

Muzyka jako sztuka czasowo-przestrzenna 

Mechanika kwantowa  

i przestrzenie Hilberta 

Geometryzacja czasu,  

Bergsona czas uprzestrzenniony 

Geometria nieprzemienna Alaina Connesa 

Rozbicie przestrzeni, idea trwania wszechświata, 
człowiek wielowymiarowy, idee 

nieograniczonego uniwersum, forma zastygła, 

przenikanie rodzajów sztuk i ich cech,  
zmiana priorytetów 

Muzyczna abstrakcja, atonalność, muzyczny 

koloryzm, idee muzyki przestrzennej 
(Varèse, Stockhausen, Xenakis, Serocki), 

spektralizm w muzyce, struktury fraktalne, 

forma statyczna, muzyczny obraz i pejzaż 
(Szymanowski, Panufnik), zacieranie 

struktury kompozycji w brzmieniu (Ravel) 

Przestrzeń fenomenologiczna (Husserl), 

topografia przestrzeni odczuwanej i 

wyobrażonej, artystyczna przestrzeń piękna 
(Bense, Bachelard), przestrzenna natura 

muzyki (Schopenhauer) 

Interioryzacja przestrzeni, odkrycie przestrzeni 

wewnętrznej artysty i utworu, koncentracja na 

wyrażeniu indywidualnych wizji artystycznych, 
wielość form i stylów wypowiedzi, ekspresja 

wewnętrzna  

Interioryzacja przestrzeni muzycznej, 

ekspresja indywidualności twórczej 
(Chopin), przekaz intertekstualny, 

indywidualizm form i stylów muzycznych w 

muzyce współczesnej, muzyka jako wyraz 
duchowej refleksji 

 

Prezentowane tu badania prowadzą do konkluzji, w której, obok owych punktów węzłowych, 

zaznacza się także oddziaływanie przestrzeni na muzykę w dwóch aspektach: jako medium 

formy (dotyczy to głównie przestrzeni tzw. mierzonej, definiowanej, postrzeganej z 

perspektywy nauk przyrodniczych) i przestrzeni jako wizji twórczej (ujmowanej w aspekcie 

odkrywczych koncepcji kompozytorskich, w związku z interpretacją przestrzeni dominującą 

w naukach humanistycznych). Pomiędzy tak postrzeganymi przejawami przestrzeni tworzą 

się wyraźne mosty, które wyznaczają sieć wzajemnych powiązań i interakcji, mogących 

stanowić przedmiot dyskusji i dalszych rozważań. 

Praca niniejsza nie pretenduje do roli ostatecznego określenia problemu przestrzeni w 

muzyce. Jest raczej próbą zebrania i przedstawienia dowodów na jej istnienie. Widziałabym 

ją także jako rozpoczęcie dyskusji, a nawet może do niej wstęp, choć dokonany możliwie 

szeroko. Studium moje z pewnością nie zawiera odniesień do wszystkich ujęć przestrzeni w 
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myśli humanistycznej, sztuce i muzycznej kompozycji. Wyrażam jednak nadzieję, że praca ta 

może stać się inspiracją i punktem wyjścia, do innego, nowego postrzegania zjawisk 

muzycznych i muzycznego dzieła, służącego głębszemu poznawaniu muzyki. 
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Ad 2.  Cykl referatów na temat wybranych aspektów przestrzeni muzycznej  

w kompozycjach muzycznych, publikowanych w latach 2008-2015 

Cel i problematyka badań 

Efekty prowadzonych przeze mnie badań nad przestrzenią muzyczną starałam się zastosować 

w obszarze analizy i interpretacji dzieła muzycznego. Wyniki prezentowałam sukcesywnie w 

formie referatów i publikacji podczas konferencji i sympozjów naukowych w Polsce i za 

granicą. W ten sposób powstał cykl publikacji, który stanowi uzupełnienie i rozwinięcie 

tematów poruszanych w dysertacji oraz próbę spojrzenia na zagadnienia przestrzeni 

muzycznej z punktu widzenia technik kompozytorskich odzwierciedlających elementy 

przestrzeni świata w strukturze muzycznego utworu. 

Zagadnienie przestrzeni starałam się rozpatrywać już w mojej pracy magisterskiej Harnasie 

Karola Szymanowskiego. Poziomy istnienia dzieła w kontekście poziomów istnienia dzieła 

muzycznego, inspirowanych koncepcją analizy i interpretacji integralnej Mieczysława 

Tomaszewskiego
8
. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych, pracując nad ideą przestrzeni w 

muzyce, problem ten rozważałam w odniesieniu do strategii kompozytorskich w 

następujących głównych obszarach: 

2.1. Przestrzeni muzycznej wobec zjawisk przestrzeni kultury i innych sztuk oraz ich 

odbić w muzycznej kompozycji; rezultaty tych badań przedstawiłam  

w następujących tekstach:  

 

2006 Topos narodowy w muzyce polskiej I połowy XIX wieku, Wojciech Nowik (red.); 

Warszawa 2006, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina; ISBN 978-83-89444-84-4 

ISBN 978-83-61489-27-6 (t. III); Topos w muzyce – topos narodowy. Miejsca 

wspólne, przestrzenie, idee... ; ss. 85-100. 

2012 Fin de siècle in Gustav Mahler; Darko Brlek, Primož Kuret (red.); Ljubljana 2011; 

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; ISBN 978-961-93051-1-9; Musical 

Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s 

Symphonies; ss. 203-210. 

2013 Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia, Wojciech Nowik, Katarzyna 

Szymańska-Stułka (red.); Warszawa 2013; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina; ISBN 978-83-89444-84-4; Splendid isolation’ – kilka spojrzeń na styl 

twórczy Karola Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy czasu i przestrzeni; ss. 223-

233. 

2012 Theorie und Geschichte der Monodie; Martin Czernin, Maria Pischlöger (red.); Brno, 

Wien 2014; Tribun EU; ISBN 978-80-263-0778-5; Das räumliche Wesen der Monodie 

in Bezug auf den kulturellen Hintergrund; ss. 799-840. 

2014  Kurpie i muzyka; Mieczysława Demska-Trębacz (red.); Warszawa 2014; Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina; ISBN 978-83-61489-59-7; Geometria i przestrzeń w 

koncepcji muzycznej – kurpiowskie fascynacje Andrzeja Panufnika; ss. 183-192. 

                                                           
8
 M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego, w: Res Facta nr 9, PWM, Kraków 1982. 
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2.2. Przestrzeni muzycznej wobec przestrzeni materii świata znajdujących 

odzwierciedlenie w strukturze dzieła muzycznego; rezultaty tych badań 

przedstawiłam w następujących tekstach: 

2009 ARTES Nr. 8, Liliana Gherman (red.); Bukareszt 2009; Universitatea de Arte „George 

Enescu”; ISSN: 1224-6646; Dimensions of Time and Space in Music; ss. 269-279. 

2013  The imagination of nature in art or “music should imitate nature in her manner of 

operation” (J. Cage); Darko Brlek, Primož Kuret (red.); Ljubljana 2013; Narodna in 

univerzitetna knjižnica, Ljubljana; ISBN 978-961-93051-2-6; Space as nature in 

music expressed by feeling and construction – four views from the compositions of 

Vivaldi, Chopin, Panufnik and Błażewicz; ss. 111-122. 

2014  Musical Analysis. Historia, Theoria, Praxis; Volume III; Anna Granat-Janki (red.); 

Wrocław 2014; Akademia Muzyczna we Wrocławiu; ISBN 978-83-86534-81-4; 

Light, Time, Space, Timbre, Narration… in a Work of Music; ss. 63-77. 

2014  Dzieło muzyczne i jego źródła, Anna Nowak (red.); Bydgoszcz 2014; Akademia 

Muzyczna w Bydgoszczy; ISBN 978-83-6162-29-9; Przestrzeń jako medium formy i 

źródło strategii kompozytorskich dzieła muzycznego; ss. 37-53. 

2015  Beethoven und die Idee der Freiheit. Beethoven 6. Studien und Interpretationen; 

Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff (red.); Kraków 2015; Akademia 

Muzyczna w Krakowie; ISBN 978-83-62743-41-4; Power, Dynamics and Speed: On 

the Essence of Beethoven’s Musical Space in the Piano Sonatas; ss. 429-442. 

Metoda badań przyjęta w wyżej przedstawionych referatach w ogólnym zarysie 

Podejście metodologiczne, jakie starałam się wypracować w powyższych analizach i 

interpretacjach koncentrowało się na obserwacji i zdefiniowaniu cech przestrzeni w myśli 

humanistycznej i nauce, istotnych dla momentu powstania danego dzieła muzycznego, a 

następnie utworzenia na tej podstawie kategorii analitycznych i dokonania próby ich 

zastosowania w analizie danej kompozycji. Celem takiego podejścia było wskazanie, w jaki 

sposób tworzy się przestrzeń muzyczna danej kompozycji i jak pozostaje w interakcji ze 

zjawiskami przestrzeni otaczającego świata (kulturowego, filozoficznego, ideowego, 

artystycznego, fizykalnego). Wnioski płynące z tych badań rzucają światło na aspekty 

struktury dzieła muzycznego, definiowane z punktu widzenia muzycznej przestrzeni. 

Podejście do badań inspirowane było perspektywą fenomenologiczną, obserwacją utworu 

jako zjawiska samego w sobie, wyróżniajacego się na tle innych przedmiotów kultury, a 

zarazem odbijającego w swej idei i strukturze sposoby rozumienia i odczuwania przestrzeni 

świata. 

Ad 2.1. Przestrzeń muzyczna wobec zjawisk przestrzeni kulturowej i innych sztuk 

(omówienie wyżej przedstawionych referatów) 

Tekst Topos w muzyce – topos narodowy. Miejsca wspólne, przestrzenie, idee... akcentuje 

problem przestrzeni w ogólnym spojrzeniu na dzieło muzyczne na tle zjawisk kultury. 

Rozważam tu pojęcie toposu w literaturze (m.in. w koncepcjach Ernsta Roberta Curtiusa, 

Janiny Abramowskiej i Stefanii Skwarczyńskiej) jako miejsca lokalizacji pewnych idei, a 

także źródła koncepcji dzieła muzycznego w kontekście narodowości I połowy XIX wieku. W 

muzyce polskiej tego czasu uwidoczniają się linie tematyczne dotyczące inspiracji ludowych, 
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historycznych i religijnych, wzbogacone o „romantyczne sytuacje” opisywane przez topos 

wędrówki, wzniosłości i zachwytu nad naturą. Linie te rozpoznawane są w istotnej mierze 

dzięki muzycznym toposom rozumianym jako konstrukcje, w które wpisany jest pewien 

określony znaczeniowy sens, a zarazem komunikat. W muzyce składnikami topicznymi mogą 

być dźwięki rozmieszczone w przestrzeni, rozumiane jako konstrukcja o określonej budowie 

melodycznej, rytmicznej, dynamicznej, kolorystycznej i ekspresywnej, a także pojawiające się 

w toku narracji zwroty i formuły (głównie rytmiczne i melodyczne), np. „chopinowski 

melos”, czy „gesty wyrazowe” nadające kompozycjom określony charakter (np. elegijny w 

wybranych chopinowskich mazurkach i polonezach, ale także miniaturach m.in. Michała 

Kleofasa Ogińskiego i Marii Szymanowskiej). Topika jawi się tu jako narzędzie i 

wyposażenie twórcy budujące relacje wobec ówczesnej przestrzeni kultury. 

W referacie Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s 

Symphonies badam interakcje między przestrzenią sztuk plastycznych a kształtowaniem 

muzycznej kompozycji na przykładzie sytuacji w dobie Art Nouveau. Artyści secesyjni byli 

pierwszymi twórcami, którzy w radykalny sposób odważyli się przekształcić proporcje 

rzeczywistości. Zaakcentowano wówczas rolę przestrzeni w dziele plastycznym oraz ustalono 

nowe zasady jej organizacji. Zamiana funkcji tła i motywu przedstawionego w obrazie 

(dokonana m.in. w dziełach Klimta) przyniosła odsłonięcie nowej „gramatyki widzenia”, a 

zarazem tworzenia i przeżywania przestrzeni w dziele sztuki. Podobne cechy można 

zaobserwować w twórczości Gustava Mahlera. Korespondencję tę przedstawiam na 

przykładzie obrazu Gustava Klimta Oczekiwanie i II Symfonii Gustava Mahlera, 

Zmartwychwstanie. Wyróżniam tutaj następujące obszary problemowe: 

 dekoratywność, czyli działanie samoistne przedmiotu jako pewnego układu linii, 

sylwet i plam barwnych
9
. W muzyce widoczne jest to przede wszystkim w zamianie 

ról między rejestrami brzmienia i instrumentami, a także w dekoracyjnej roli 

tradycyjnych elementów dzieła muzycznego; 

 rola ornamentu jako czynnika organizującego przestrzeń dzieła widoczna w 

Mahlerowskiej technice organizacji dźwięków, gdzie narracja muzyczna 

zdominowana jest dekoratywnością samej muzyki - blaskiem brzmienia, układem 

głosów, gwałtownymi kontrastami dynamiki, tempa i faktury; 

 technika „makroskopii i mikroskopii”, zwłaszcza w przedstawieniu świata 

organicznego, polegająca na powiększeniu niewielkich formy przyrody 

przedstawianych w ornamencie znajduje odbicie w symfonice Mahlera poprzez ciągłe 

wyolbrzymianie motywów melodycznych i ich minimalizowanie z udziałem rytmiki, 

instrumentacji i faktury; 

 zacierania konturów przestrzeni wewnętrznej kompozycji jako rodzaj nowej faktury. 

W plastyce dokonuje się ono poprzez wykorzystanie wartości ekspresyjnej granic 

między obrazem a passe-partout. W symfonice Mahlera odpowiednikiem tej tendencji 

może być sięganie „poza horyzont”, pozostawianie przestrzeni otwartej, 

niezdefiniowanej, rozmytej. Dotyczy to zarówno struktury utworu, jak i jego obrazu 

słuchowego. Odbiorca jest nagminnie zaskakiwany zmianami narracji, które formują 

płaszczyznę kompozycji nierówną, kontrastową, konwulsyjnie ciętą; 

 technika collage’u i „wizualny rytm”, polegające na zestawianiu ze sobą i mieszaniu 

gotowych motywów. Obrazy Klimta to „abstrakcyjne mozaiki”, które zwiastują 

                                                           
9
 T. Pękala, Secesja. Konkretyzacje i interpretacje, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995,  

s. 113. 



13 

 

eksperymenty z przestrzenią. Symfonika Mahlera wykorzystuje ten środek w 

zmienności i różnorodnym łączeniu motywów melodycznych. 

 

Możliwości badania przemian stylu kompozytorskiego w perspektywie czasu i przestrzeni 

przedstawiam na przykładzie idei ‘splendid isolation’ Karola Szymanowskiego w tekście 

‘Splendid isolation’ – kilka spojrzeń na styl twórczy Karola Szymanowskiego ze zmiennej 

perspektywy czasu i przestrzeni. Dzieło Karola Szymanowskiego, silnie związane z 

inspiracjami płynącymi ze świata zewnętrznego, szczególnie w obszarze literatury, sztuki i 

kultury, widziane było dotąd w różnorodnej i zmieniającej się przestrzeni stylistycznej. W 

niniejszym artykule staram się zarysować ten obszar w oparciu o koncepcje Stefanii 

Łobaczewskiej, Zofii Lissy, Mieczysława Tomaszewskiego, Adama Neuera. Staram się 

ukazać, jak różnorodna jest twórczość Szymanowskiego w obszarze stylu, a także sięgnąć do 

głębszych rysów jego kompozytorskiej kreacji i określić styl indywidualny, porównany przez 

autora Harnasiów do „wspaniałego osamotnienia” (splendid isolation).
10

 

Przedstawienie to odbywa się w obszarze korespondencji dzieła Szymanowskiego z nurtami 

sztuk pięknych, których echa i wpływy obserwować można w dwudziestoleciu. Tworzy się tu 

specyficzna relacja do interdyscyplinarnej przestrzeni sztuk, która niezmiennie fascynowała 

Szymanowskiego i stawała się źródłem inspiracji jego dzieł. I tak, modernizm i symbolizm 

przyniosły w twórczości Szymanowskiego rodzaj formy, którą można określić jako pejzaż 

dźwiękowy o określonym przesłaniu lub inspiracji. Pojawia się tu więc m.in. pejzaż 

dźwiękowy poetycki (pieśni), filozoficzny (Król Roger), mistyczny (III Symfonia), liryczno-

ekspresyjny (Litania do Marii Panny). Impresjonizm i fascynacje kulturą śródziemnomorską 

zaowocowały budowaniem formy w kategoriach impresji, obrazu, o statycznej narracji i 

specyficznym udźwiękowieniu, rysującym wrażenia z obcowania z obiektami sztuk 

wizualnych (Mity, Metopy, Maski). Formizm i związana z nim przestrzenność konstrukcji 

oraz jej ruch i dynamika, uwidoczniają się w koncepcji utworu o charakterze studium 

współdziałania architektury dźwięków, ich ruchu w czasie i płaszczyzn brzmieniowych w ten 

sposób powstających (Harnasie, IV Symfonia, II Koncert skrzypcowy). Wymienione wyżej 

typy kształtów widoczne w kompozycjach Szymanowskiego poddane są współdziałaniu sfery 

emocji: zmysłowości, ekspresji, głębi, prawdziwości intencji twórczych i rzeczywistych 

fascynacji otaczającym światem. W ten sposób tworzy się owa splendid isolation – nowa i 

indywidualna przestrzeń twórcza.  

Problem zjawiska monodii w chorale gregoriańskim (Das räumliche Wesen der Monodien in 

Bezug auf den kulturellen Hintergrund) odnoszę do idei jedności przestrzeni w kulturze, 

filozofii i religii, która znalazła odbicie na gruncie muzycznej kompozycji. 

Przedmiotem referatu jest spojrzenie na monodię pod kątem specyficznej przestrzeni 

muzycznej, warunkowanej sposobem myślenia i postrzegania istoty świata przez umysłowość 

wczesnego średniowiecza (m.in. koncepcje św. Augustyna, św. Pawła, sztuka i architektura 

tego czasu). Chcę podkreślić fenomen monodii, która tworzona była w myśl zasady 

„ograniczenia” środków konstrukcji i wyrazu, niosąc jednocześnie bezmiar estetycznych 

właściwości. Tendencję tę dobrze oddaje określenie cantus planus odwołujące się do prostoty, 

jedni, a zarazem niezmierzoności. W zakładanej jednowymiarowości monodii rysuje się 

wyraźnie odniesienie do Istoty Boskiej, postrzeganej wówczas jako Jednia, Logos, pełnia 

Wszechświata. Idea ta znajdowała odbicie w stylistyce kompozytorskich rozwiązań, którymi 

                                                           
10

 K. Szymanowski, „My splendid isolation” („Kurier Polski” 1922), w: Karol Szymanowski, Pisma muzyczne, 

red. Kornel Michałowski, PWM, Kraków 1984, s. 67-79. 
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rządziło prawo podobieństwa, tożsamości, równości. Jednakże ta z pozoru gładka i prosta 

struktura kryła w sobie wiele niuansów, ulokowanych w mikroelementach muzycznej 

przestrzeni – w bogactwie skal dźwiękowych, w melodycznych figurach kształtowanych 

lokalnie, w ekspresji słowa i brzmienia. Służą temu przykłady m.in. notacji chorałowej i 

kompozycji. 

Monodia chorału stanowi odbicie platońskiego czasu zamkniętego, jak krąg koła naśladujący 

wieczną niezmienność idei
11

. Jest skoncentrowana na „trwaniu”, rozumianym, jeśli posłużyć 

się kosmologicznymi twierdzeniami przeniesionymi na grunt muzyki, jako obszar 

czasoprzestrzeni zawierający obserwatora umieszczonego pomiędzy cięciami stałego czasu. 

Dla określenia narracji chorału zastosować można termin kontinuum. Kontinuum to realizuje 

się poprzez utworzenie specyficznej mikroprzestrzeni, realizowanej według praw ciągłości i 

spójności – w odległościach mikro między dźwiękami, w dążeniu do zachowania łączności z 

tonalnym centrum, w oscylowaniu melodii wokół jednego dźwięku, w uprzestrzennianiu 

czasu jedynie w skali mikro – w krótkich chwilach i odcinkach jako komórkach 

następujących w bezpośredniej teraźniejszości. 

Tę część rozważań zamyka spojrzenie na przestrzeń w kulturze ludowej Mazowsza, która 

zainspirowała kilka ważnych utworów Andrzeja Panufnika, wnikając zarówno w ich ideę, jak 

i konstrukcję. Ludowość polska jest w muzyce Andrzeja Panufnika jedną z głównych idei. 

Pojawia się w jego kompozycjach zarówno jako inspiracja dźwiękowa, w postaci motywów 

tematycznych czerpanych z melodii ludowych, jak i konstrukcyjna, odwołująca się do 

zainteresowań kompozytora geometrią, realizowana na podstawie plastycznych wzorów, 

stanowiąca inspirację dla muzycznej formy. Panufnik sięgnął do motywów kurpiowskich w 

dwóch kompozycjach: Sinfonii Rustica i III Kwartecie smyczkowym „Wycinanki”. Ujął w 

nich ludowy motyw w dwóch kategoriach: jako cytat muzyczny, który ulega różnorodnym 

przekształceniom w toku utworu i jako podłoże eksperymentu, wykorzystując wzór 

kurpiowskiej wycinanki w konstrukcji dzieła. Warto zwrócić tu uwagę na przenikanie 

elementów konstrukcyjnych utworu takich, jak cytat melodyczno-rytmiczny lub wzory 

formalne do głębokich warstw dzieła muzycznego. Elementy te, przetworzone stylistycznie, 

pojawiają się tu jako reminiscencje. Są one zarazem odbiciem ludowego poczucia piękna 

melodii i zasad jej kształtowania. Wydają się przenikać całą niemal twórczość Panufnika, 

związaną blisko z ideą melodii rozwijającej się w swobodnej rytmice. Inspiracje kurpiowskie 

w muzyce Panufnika można zatem traktować jako podłoże jego języka muzycznego 

łączącego w kompozycji geometryczne wzory z narracją ludowej mazowieckiej pieśni. 

Ad 2.2. Przestrzeń muzyczna a przestrzeń materii świata 

(omówienie wyżej przedstawionych referatów) 

Badając De profundis Mariana Borkowskiego w referacie Dimensions of Time and Space in 

Music wskazałam na odniesienia, jakie mogą zachodzić między różnymi koncepcjami czasu i 

przestrzeni a strategią kompozytorską. Dla analizy dzieła muzycznego wybrałam tu kilka 

następujących sposobów rozumienia czasu
12

: Augustiańską koncepcję czasu, który jest „miarą 

ruchu”, Bergsonowski „czas realny” – wyznaczający tożsamość procesu twórczego, 

Newtonowski i kantowski „czas absolutny” – trzymający w ryzach rzeczywistość, 

Sparafrazowaną Einsteinowską koncepcję względnego poczucia i oceny czasu, Bergsona 

„czas uprzestrzenniony”, Husserlowski „wewnętrzny czas świadomości” określany przez 

                                                           
11

 M. Heller, Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2008, s. 307. 
12

 T. Gadacz, Czas, w: Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, PWN, Warszawa 2002, t. 6, s. 321. 
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przypomnienie i oczekiwanie, Sartre’a i Heideggera „bycie i czas”, czas jako warunek 

egzystencji, możliwości i projektu przyszłości, miejsce naszych wyborów, Bielawskiego 

strefową teorię czasu. Perspektywę czasową wzbogaciłam o przestrzeń, rozumianą jako 

wielkość realizującą się przede wszystkim w wymiarach. Przyjęłam, że wymiar (dimension) 

określa przestrzeń jako wielkość zamkniętą współrzędnymi – długością, szerokością, 

wysokością, głębią, wyznaczanymi w określonym kierunku, natomiast przestrzeń jako 

kategoria może być rozpatrywana jako część większej całości, pole realizacji jakiegoś 

przedsięwzięcia, zespół cech określających dane zjawisko. W oparciu o tak zarysowane pole 

odniesień zaobserwowałam następujące aspekty kompozycji De profundis: przestrzeń 

„maksymalną” budowaną poprzez aparat wykonawczy i warstwy utworu (słowną i 

dźwiękową), rozpiętość dynamiczną i artykulację czasu jako elementy wyzwalające 

szczególną ekspresję kompozycji, narrację kompozycji organizowaną w myśl czasu jako 

trwania (aión) i kontemplacji, rozrastanie się brzmienia podobne ujęciu czasu jako „miary 

ruchu”, „czas realny” tożsamy z procesem twórczym odciskającym swe piętno w kompozycji, 

„czas absolutny” ukazany poprzez skrupulatne liczbowe definicje wartości w kompozycji 

(czas trwania, wysokość, stabilne ulokowanie w przestrzeni), czas „uprzestrzenniony” 

osiągany poprzez niuanse dynamiczne, kolorystyczne, artykulacyjne oraz wynikające z 

dynamicznie zestawianych płaszczyzn brzmieniowych, „wewnętrzny czas świadomości” 

określany przez przypomnienie i oczekiwanie, gdy słuchacz jest utrzymywany w napięciu 

oczekiwania, zmuszany do refleksji, wyciszany, a następnie zaskakiwany przez gwałtowne 

uderzenia tutti. Kategorie wyższe, określane przez „bycie i czas”, gdzie czas i przestrzeń 

pojawiają się jako warunki egzystencji, możliwości i projektu przyszłości, miejsce naszych 

wyborów wiążą się w tej kompozycji ze sferą tekstu i jego szczególnego znaczenia. Tak 

przedstawione muzycznie założenia koncepcji czasu i przestrzeni korespondują ze strefową 

teorią czasu Ludwika Bielawskiego. Rozwiązania muzyczne organizują czas od makroskali – 

symbolicznego ujęcia czasu w historii i kulturze, aż do skali mikro definiowanej poprzez 

ujęcia czasu w poszczególnych dźwiękach kompozycji – ich trwaniu i wysokości, a także 

połączeniach między nimi. 

Studium poświęcone przejawom przestrzeni rozumianej jako natury w twórczości Antonio 

Vivaldiego, Fryderyka Chopina, Andrzeja Panufnika i Marcina Błażewicza przedstawiłam w 

tekście Space as nature in music expressed by feeling and construction – four views from the 

compositions of Vivaldi, Chopin, Panufnik and Błażewicz. Podjęłam tu zagadnienie 

oddziaływania przestrzeni na dzieło muzyczne w aspekcie wybranych zjawisk natury. 

Zaprezentowałam tu cztery różne sposoby kreowania przestrzeni twórczej w oparciu o 

inspiracje płynące z przestrzeni świata. Wybrałam do tego następujące kompozycje: Antonio 

Vivaldi – Pory roku, Fryderyk Chopin – Barkarola Fis-dur op. 60, Andrzej Panufnik – 

Sinfonia Mistica, Marcin Błażewicz – Kundalini. Utwory te tworzą razem dopełniającą się 

artystyczną wizję relacji przestrzeni z człowiekiem w czterech głównych odsłonach: natury 

świata widzianej w aspekcie psychiki człowieka (Vivaldi), jego zmysłowości (Chopin), 

intelektu (Panufnik) oraz witalności (Błażewicz). W wyniku analizy pojawiły się następujące 

wnioski:  

IV Koncert Zima z cyklu Pory Roku Antonio Vivaldiego to kompozycja skrywająca w swych 

środkach muzycznych ilustrację nastroju człowieka doświadczanego przez los. Symbolem 

tych przeżyć staje się poetycki opis zimy. Wyrafinowana technika skrzypcowa, elementy 

malarstwa dźwiękowego znajdującego swe źródła w zdobyczach artystów weneckich (efekty 

rozświetlenia, rozmycia konturów, różnorodnych kontrastów, stosowanie formy obrazu w 

kompozycji), artykulacja przynosząca zróżnicowane wrażenie dźwięku (np. szklistego, 
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miękkiego, twardego, ostrego, ciepłego), gra przestrzenna elementów concerto (np. tworzenie 

konstrukcji kaskadowych, wielopłaszczyznowych) tworzą tę specyficzną scenerię utworu. 

Barkarola Fis-dur op. 60 Fryderyka Chopina to inny przykład fascynacji naturą. Estetyczne 

ujęcia utworu dokonane przez badaczy muzyki Chopina (m.in. Hedleya, Zielińskiego, Gide’a, 

Debussy’ego) ukazują wrażliwość twórcy Mazurków na piękno przyrody i wskazują środki 

narracyjne, ilustracyjne i ekspresyjne, które służą przełożeniu wrażeń płynących z obcowania 

z pięknem otaczającego świata na dźwięki (m.in. określenie wykonawcze dolce sfogato, 

budowanie kulminacji kolorystycznych i harmonicznych, melodyczność i specyfika 

rytmiczna). W Barkaroli przestrzeń natury objawia się ponadto w kategoriach przestrzeni 

wewnętrznej kompozycji. Wyróżnić w niej można wrażliwość na detal. Chopin jako mistrz 

niuansu zbliża się do najmniejszego szczegółu kompozycji. Przez tę koncentrację na bardzo 

małych przestrzeniach powstają znaki chopinowskiego stylu (m.in. harmonika, pasażowość, 

motywika, ornamentyka), które badam w aspekcie konstrukcji przestrzennej.  

Obecność wpływu przestrzeni zewnętrznej na konstrukcję dzieła w Sinfonii Mistica Panufnika 

przejawia się w inspiracji kołem – figurą geometryczną obecną w naturze. Panufnik 

wykorzystał tu fakt, iż sześć kół o tej samej średnicy tworzy krąg idealnie otaczający 

identyczne siódme koło. W oparciu o ten schemat wprowadził geometrie rządzące 

poszczególnymi elementami dzieła. Tak powstały: geometryczna melodia, geometryczna 

harmonia, geometryczny rytm i geometryczne metrum. Zaobserwować można tu szczególny 

rodzaj narracji, budowany w oparciu o grupy środków kompozytorskich tworzących 

wewnętrzne przestrzenie dźwiękowe w utworze. Współgrają one ze sobą w symetrycznych 

układach i zespalają wewnętrznie konstrukcję utworu. Wyróżniam tu i badam: przestrzeń 

flażoletów, przestrzeń linii, przestrzeń punktów, przestrzeń stojących akordów, przestrzeń faz. 

Inspiracją kompozycji Błażewicza stało się odniesienie do sił życia tkwiących w naturze. 

Utwór „uwalnia” moc Kundalini w przestrzennej kompozycji dźwięku kreowanego w 

nowych, estetycznych przestrzeniach. Jest napisany na 6 perkusji i live electronics. W swej 

konstrukcji został pomyślany jako zgodna z hinduską tradycją wizja procesu budzenia 

kundalini i jej siedmiostopniowego wznoszenia w drodze ścieżki mistycznego rozwoju 

duchowego, prowadząca do zjednoczenia z kosmosem i wyzwolenia. Kundalini odwołuje się 

do przestrzennych układów muzyki perkusyjnej, zastosowanych w XX wieku przez Iannisa 

Xenakisa (m.in. Persephassa), obecnych w twórczości Kazimierza Serockiego (Continuum) i 

Mariana Borkowskiego (Spectra). 

 

W wystąpieniu Przestrzeń jako medium formy i źródło strategii kompozytorskich dzieła 

muzycznego zamierzałam nakreślić tezę dotyczącą wpływów przestrzeni na kompozycję 

muzyczną w sferze formy i kształtu. Wykorzystuję tu przestrzeń mierzoną, definiowaną 

głównie przez nauki ścisłe, a w ostatnich latach także kosmologię. Wybrane w tym obszarze 

impulsy kompozycji przedstawiam w analizie. Należą do nich: 

 Szukanie wzorów dla kompozycji w przestrzeni wymiaru i architektury. Analizowany 

przykład pochodzi z organum szkoły paryskiej Nôtre-Dame i ukazuje, w jaki sposób 

elementy stylu architektonicznego znajdują odbicie w strukturze kompozycji. Badane 

są tu nowe w ówczesnej epoce wymiary muzycznej przestrzeni, takie, jak wysokość, 

rozpiętość, świetlistość, punkty węzłowe odpowiadające funkcjom łuków 

przyporowych, linie głosów odbijające linie sklepień, kolorystyka i ekspresja 
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brzmienia wzmacniająca wrażenia płynące z doświadczania architektury (m.in. piękna 

rzeźb i witraży). 

 Komponowanie „wraz z przestrzenią” jako proces, w którym akustyka przestrzeni 

stanowi żywioł dla muzyki i staje się wyznacznikiem jej formy. Przykładem tej 

tendencji może być fuga Jana Sebastiana Bacha, postrzegana jako forma przestrzenna , 

budowana w oparciu o zasadę położeń brzmienia w przestrzeni, korespondująca z 

koncepcją Leibniza. 

 Studiowanie kształtu i barwy brzmienia w impresjonistycznej wizji, wynikającej z 

nowej optyki widzenia. Odkrywanie nowych wymiarów muzycznej przestrzeni i 

zacieranie granic między jej elementami konstrukcyjnymi koresponduje z odkryciami 

przestrzeni wielowymiarowej w XIX-wiecznej matematyce (m.in. Gauss, Hausdorff, 

Riemann). Problem przełożenia malarskiej przestrzeni wizualnej na przestrzeń 

dźwiękową analizowany jest na przykładzie miniatur fortepianowych Maurice’a 

Ravela. Następuje tu także próba odniesienia zacierających się przestrzeni 

dźwiękowych do zdobyczy współczesnej nauki na polu geometrii nieprzemiennej i 

przestrzeni gładkich. 

 

Związki między koncepcją dynamiki Isaaca Newtona a ideą formy sonatowej w muzyce 

Beethovena to temat prezentacji w referacie Siła, dynamika, prędkość – kilka uwag o 

Beethovenowskiej muzycznej przestrzeni. Dzieło Beethovena łączy w sobie cechy nowego 

postrzegania przestrzeni wszechświata, jakimi są m.in. przemijanie i ciążenie, a także siła, 

dynamika, „dążenie do” czy przyśpieszenie i prędkość, stanowiąc artystyczne przepracowanie 

tych odkryć. Jest momentem w historii rozwoju muzycznej przestrzeni, który eksponuje ruch 

pojawiający się w wewnętrznej strukturze muzyki, jako czynnik wiodący. Tezę tę rozwijam w 

oparciu o określoną przez Marię Janion romantyczną nowożytność, która staje się przykładem 

rewolucyjnej zmiany sposobu widzenia świata
13

 oraz zasady dynamiki Newtona i prawo 

powszechnego ciążenia. Ich przejawy odnajduję w sonatach Beethovena. Bezwładność, 

przyśpieszenie i zwolnienie jako działania kompozycyjne sytuuję w organizacji muzycznego 

ruchu, a zarazem wskazuję ich rolę w tworzeniu dynamicznej przestrzeni kompozycji (Sonata 

d-moll op. 31 nr 2 „Burza” cz. I). Harmonikę Beethovena, wyrastającą z klasycznych 

uporządkowań systemu dur-moll, próbuję odnieść do newtonowskiej grawitacji, którą można 

interpretować jako newtonowską „ukrytą jakość”, prawo natury obserwowane i porządkujące 

świat. Narracyjność muzyczną stanowiącą przejaw czasowego i przestrzennego „dążenia do” 

łączę z matematycznym przedstawieniem przemijalności czasu oraz do zagadnienia 

modelowania „zmiany chwili” opisywanego m.in. przez Michała Hellera. Przestrzenność 

elementów budowy analizuję szczegółowo na przykładzie Sonaty As-dur op. 110 ukazując 

rolę motywów, procesy dźwiękowego wypełniania przestrzeni, tworzenie dynamiki 

przestrzeni w układach kontrastów oraz sekwencje „przełamań”, a także wspomniane 

wcześniej kategorie ruchu prowadzące do wytwarzania energii, jej kumulowania i wytracania. 

Refleksja nad muzyczną przestrzenią zrodziła moje zainteresowanie innymi zjawiskami, które 

można badać w odniesieniu do dzieła muzycznego, takimi, jak światło, czas, barwa, narracja. 

Rozważaniom wstępnym nad tym zagadnieniem poświęciłam referat Light, Time, Space, 

Timbre, Narration… in a Work of Music. Wydaje się, iż zjawiska te formują w pewnym 

sensie „nowe” elementy dzieła muzycznego, które mogą być określane jako parametry 

wyższego rzędu. Wielkości te powstają tam, gdzie elementy tradycyjne łączą się w 

konstrukcje, związki, struktury o określonych właściwościach brzmieniowych i 

                                                           
13

 M. Janion, Gorączka romantyczna, PIW, Warszawa 1975, s. 26. 
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ekspresyjnych. Są to zarazem nieodłączne aspekty muzycznej przestrzeni, które odnoszą się 

do zjawisk otaczającego świata. Zagadnienie światła w odniesieniu do muzyki rozważam w 

oparciu o filozofię dzieła artystycznego Edyta Stein, analizę przedmiotową Eero Tarastiego, a 

także średniowieczną mistykę światła w interpretacjach Jacquesa le Goffa i Umberto Eco. 

Jako przykład muzyczny przywołuję moment stworzenia słońca i światła w oratorium 

Stworzenie Świata Józefa Haydna. Badam tu przestrzenną konstrukcję dźwiękową (melodykę, 

harmonikę, instrumentację i dynamikę), jaką zastosował kompozytor do przedstawienia tego 

procesu. Stawiam pytanie, kiedy uzyskano świadomość muzycznej barwy. Sięgam tu do 

średniowiecznych zagadnień talea i color, monochromatyczności i wyrazistości barw, 

renesansowych efektów rozmycia i barokowych kontrastów blasku i cienia. Poszukuję ich w 

konstrukcji motetów Josquina des Près. Problem muzycznego czasu prezentuję jako sprawę 

wielowymiarową, którą można interpretować w oparciu o strefową teorię czasu Ludwika 

Bielawskiego, ale też sięgając do pierwotnych ujęć czasu rozumianego jako trwanie (aión) i 

dążenie (chronos) oraz współczesnej kosmologii, w tym czasoprzestrzeni. Czas uzupełniam o 

refleksję nad przestrzenią muzyczną, ukazując ją w dwóch obszarach: natury  (przestrzeni 

„danej” jako „scena wszechświata”) i człowieka (przestrzeni „doświadczanej” jako odczucie, 

wyobrażenie). Wskazuję następujące parametry przestrzeni w muzycznym kształtowaniu: 

wymiary, głębia, struktura, perspektywa, wizja twórcza. Jako punkt wyjścia refleksji 

dotyczącej narracji muzycznej wybieram odbicie natury języka w muzyce polegające na 

analogiach wypowiedzi zachodzących w sferze gramatyki i logiki (Noam Chomsky, John 

Sloboda). Przejawy narracji zorientowanej na dramaturgię zdarzeń i ich rozwój oraz 

dynamikę czasu i przestrzeni odnajduję w kompozycjach Beethovena. 

Spodziewane rezultaty przedstawionych badań 

Mając na uwadze rozpiętość prowadzonych badań, sądzę, iż ich wyniki przyczynić się mogą 

do wskazania nowych wymiarów muzyki i dzieł muzycznych z perspektywy przestrzeni. 

Jednocześnie prowadzić mogą do umocnienia pozycji przestrzeni jako istotnej kategorii 

istnienia i realizacji dzieła muzycznego. Wyrażam nadzieję, że prezentowane tu ujęcie 

muzycznej przestrzeni może stać się przyczynkiem do dyskusji nad istotą dzieła muzycznego 

na gruncie badań.  

Dostrzeżenie nowych aspektów struktury muzycznego dzieła i jego istnienia może 

zaowocować innymi sposobami odbierania muzyki. Jednocześnie moja refleksja na temat 

muzycznej przestrzeni służyć może jako inspiracja dla artystów i wykonawców do 

odkrywania nowych artystycznych dróg w tworzeniu muzyki i jej interpretacji. Perspektywa 

przestrzeni jako naczelnej kategorii istnienia dzieła muzycznego ujawnia bowiem 

nieakcentowane dotąd w ten sposób obszary muzyki w ich konstrukcji i odbiorze. 

Wyniki badań przedstawione w mojej książce i wskazanych publikacjach, wraz z narzędziami 

analizy i interpretacji, zamierzam wykorzystać w dalszych swoich działaniach badawczych, 

dydaktycznych oraz upowszechniających naukę i sztukę w kraju i za granicą. 
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2. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych/artystycznych i innych 

form działalności (dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzującej naukę; 

współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi) 

 

2.1. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

 

W mojej pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych, obok 

problematyki muzycznej przestrzeni, koncentrowałam się na twórczości kompozytorów 

polskich, głównie Karola Szymanowskiego, Andrzeja Panufnika, Fryderyka Chopina, 

Mieczysława Karłowicza, Witolda Lutosławskiego, a także Krzysztofa Pendereckiego, 

Tadeusza Bairda, Henryka Mikołaja Góreckiego, Zbigniewa Bujarskiego, Mariana 

Borkowskiego, Stanisława Moryto, Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego oraz innych 

współczesnych kompozytorów warszawskich. W badaniach tych poszukiwałam zastosowania 

nowych metod analizy i interpretacji na gruncie dzieła muzycznego. Wyniki swoich działań 

prezentowałam i upowszechniałam w kraju i za granicą. 

 

Moje badania rozwijały się w następujących obszarach tematycznych: 

I. twórczość polskich kompozytorów w kontekście kształtowania nowych form 

wypowiedzi muzycznej w ujęciu interdyscyplinarnym, łączącym perspektywę 

kulturową z ich możliwymi przejawami w kompozycji. Badałam tu następujące 

zagadnienia: 

1. przejawy idei pozamuzycznych w dziełach Andrzeja Panufnika (Sacrum w muzyce 

Andrzeja Panufnika, Music as a protest in Andrzej Panufnik’s output, Andrzej 

Panufnik i jego widzenie muzyki), 

2. zagadnienia przestrzeni w strukturze wybranych dzieł polskich kompozytorów 

współczesnych (Zagadnienie przestrzeni i struktury kompozycji na przykładach 

polskiej muzyki współczesnej – Szymanowski, Moryto, Panufnik, Lutosławski), 

3. wspólne elementy w życiu i twórczości Fryderyka Chopina i Andrzeja Panufnika, 

wyznaczające polski idiom w ich muzyce, wykorzystując koncepcję Mieczysława 

Tomaszewskiego i Charlotte Bühler (Chopin i Panufnik na drogach obcych 

terytoriów), 

4. inspiracje romantyczne jako wspólnie odradzające się wątki w twórczości 

kompozytorów polskich, m.in. Chopina, Szymanowskiego, Bairda i 

Lutosławskiego, poszukując kategorii romantycznych w muzyce inspirowanych 

koncepcjami m.in. Marii Janion (Romantyczne inspiracje w muzyce – od Chopina 

do współczesności), 

5. rozwój drogi artystycznej twórcy i wykonawcy w ujęciu biograficznym na 

przykładzie absolwentów warszawskiej uczelni muzycznej, ukazujący ich ścieżki 

kariery (Wychowankowie UMFC na europejskich drogach), 

6. ideę wolności jako element charakterystyczny dla muzyki polskiej różnych epok, 

znajdujący wyraz w renesansowej harmonii, niepokojach baroku, w romantycznej 

ekspresji, w tendencjach niepodległościowych i historii współczesnej (Idea 

niezawisłości w muzyce polskiej - Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł, 

Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik), 
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7. zagadnienia formy w kontekście inspiracji światłem i przestrzenią w poematach 

symfonicznych Mieczysława Karłowicza (Spektrum światła i przestrzeni w 

twórczości Mieczysława Karłowicza), 

8. współczesną interpretację pasji jako gatunku muzycznego w świetle idei pasyjnej 

na przykładzie Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioanndem 

Dariusza Przybylskiego (Musica ecclesiastica nova w analizie i interpretacji - 

Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioannem Dariusza 

Przybylskiego (2013)), 

9. elementy kosmologicznej wizji świata w kompozycjach twórców Pokolenia ’33, 

wyłaniając wspólne drogi inspiracji ideowych, filozoficznych i kulturowych w 

wybranych dziełach Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i 

Zbigniewa Bujarskiego („Kosmiczne” aspekty Kosmogonii jako charakterystyczny 

rys twórczości kompozytorów Pokolenia ’33), 

 

II. koncepcji teoretycznych w analizie i interpretacji dzieła muzycznego w następujących 

obszarach problemowych:  

10. perspektywa intertekstualna w muzyce z możliwościami jej wykorzystania w 

analizie i interpretacji muzycznej. Wynikiem tych badań były artykuły: Dzieło 

muzyczne w perspektywie analizy integralnej, interpretacji, intertekstualności, 

estetyki muzycznej, w którym poddałam analizie intertekstualnej Sinfonię Votiva 

Andrzeja Panufnika, wyróżniając podstawowe obszary intertekstualności w 

muzyce na podstawie ram intertesktualności wyznaczonych przez 

literaturoznawstwo (m.in. w pracach Julii Kristevy, Stanisława Balbusa i Michała 

Głowińskiego) oraz Chopin as a Goal and an Inspiration – Intertextual Traces 

and the Presence of Chopin’s Music in the Output of Academic Successors, w 

którym analizowałam ślady obecności muzyki Chopina w twórczości 

warszawskich kompozytorów współczesnych, 

11. teatralność w muzyce, występującą zarówno jako inspiracja dzieła, jak również 

element narracji. Badania te przedstawiłam w odniesieniu do twórczości Witolda 

Lutosławskiego (Theatre of sounds concept in music). 

 

Od czasu uzyskania stopnia doktora uczestniczyłam w 39 konferencjach i sympozjach 

naukowo-artystycznych, poświęconych zagadnieniom teoretycznym w muzyce, w tym w 25 

międzynarodowych i 12 organizowanych za granicą: Mińsk (Białoruś), Odessa i Kijów 

(Ukraina), Wiedeń (Austria), Ljubljana (Słowenia), Oxford (Wielka Brytania), Astana 

(Kazachstan), Tbilisi (Gruzja) w wielu przypadkach na zaproszenie imienne organizatorów. 

Wyniki swoich badań prezentowanych na konferencjach i sympozjach publikowałam w 

recenzowanych monografiach zbiorowych. W latach 2008-2013 opracowałam hasła 

encyklopedyczne poświęcone twórczości kompozytorów (Bohuslav Martinů, Andrzej 

Panufnik, Aleksander Skriabin, Ryszard Strauss) dla Encyklopedii Katolickiej. Szczegółowy 

wykaz tych osiągnięć przedstawiam w Załączniku nr 5. 
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2.2.  Osiągnięcia dydaktyczne 

2.2.1. Opis osiągnięć dydaktycznych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

(wcześniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina): 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Teorii Muzyki, Wydziału I Kompozycji 

Dyrygentury i Teorii Muzyki warszawskiej uczelni muzycznej od roku 1996 (Akademia 

Muzyczna im. Fryderyka Chopina, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) 

prowadziłam wykłady i seminaria dotyczące przedmiotów teoretycznych na następujących 

wydziałach uczelni: Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Wydział II 

Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydział III Instrumentalny. Były to zajęcia z analizy 

dzieła muzycznego, literatury muzycznej, seminaria teorii muzyki, historii teorii muzyki, 

seminaria krytyki muzycznej, seminaria pracy dyplomowej na studiach licencjackich, 

magisterskich, doktoranckich oraz w Podyplomowym Studium Teorii Muzyki i 

Podyplomowym Studium Kompozycji. Co roku prowadzę także zajęcia podczas kursu dla 

kandydatów na studia w UMFC. Od roku 2012 prowadzę zajęcia z analizy dzieła muzycznego 

dla studentów Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki i Kompozycji oraz studentów studiów 

doktoranckich. Prowadziłam zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych, m.in. 

Literatura specjalistyczna (Wydział III), seminarium pracy dyplomowej (Wydział II, III, IV). 

W czasie mojego zatrudnienia prowadziłam dwie prace licencjackie oraz jedną pracę 

magisterską. Obecnie prowadzę kolejną pracę magisterską. Recenzowałam 1 pracę 

dyplomową, 2 prace licencjackie i 2 prace magisterskie oraz 1 pracę doktorską zagraniczną 

(Ukraina). W latach 2000-2004 byłam opiekunem Koła Naukowego Studentów Wydziału I. 

Inicjowałam współpracę ze studentami dotyczącą komentarzy teoretycznych i prelekcji 

prezentowanych podczas koncertów i wydarzeń naukowych i artystycznych organizowanych 

w UMFC. Z mojej inicjatywy powstał m.in. projekt pisania przez studentów omówień do 

koncertów organizowanych w UMFC, które są prezentowane w programach koncertów oraz 

na stronie internetowej uczelni: www.chopin.edu.pl. Kierowałam przygotowaniem Dni 

Wydziału I oraz sesji naukowych studentów organizowanych w uczelni. 

W swoich działaniach dydaktycznych wprowadzałam innowacyjne metody zajęć, polegające 

na czynnym udziale studentów w analizie i interpretacji zagadnień teoretycznych związanych 

z istnieniem dzieła muzycznego, wzbogaconych o wykonania artystyczne. W ramach tych 

działań w latach 2000-2014 powstały zajęcia tematyczne z udziałem studentów, penetrujące 

aspekty teoretyczne w nowych wymiarach, m.in.: Stadia istnienia utworu muzycznego wg 

Romana Ingardena w interpretacji teoretycznej i wykonawczej (we współpracy z Wydziałem 

I, II i III), Muzyka organowa w jej naturalnym środowisku (we współpracy z Wydziałem II), 

Strój i temperacja w muzyce XVII wieku (we współpracy z Wydziałem II), Przekraczanie 

granic – wokół możliwości interpretacyjnych instrumentów dętych (we współpracy z 

Wydziałem III), Chopin - dwa wieki fascynacji (we współpracy z Wydziałem I, II, V) – 

wspólne redagowanie strony internetowej poświęconej obchodom 200 rocznicy urodzin 

Fryderyka Chopina w Uniwersytecie Muzycznym. 

Od roku 2010 współpracuję z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 

prowadząc autorskie wykłady dla studentów Kompozycji i Teorii Muzyki na temat: Muzyka 

Polska od średniowiecza do końca XIX wieku (w roku akademickim 2009/2010, 2011/2012, 

2013/2014, 2014/2015). W roku 2011 współpracowałam z Kazachskim Uniwersytetem Sztuk 

w Astanie (Kazachstan) prowadząc master klas dla studentów oraz pedagogów na temat: Idea 

wolności w muzyce polskiej od średniowiecza do współczesności (jęz. rosyjski i jęz. 

angielski). 

http://www.chopin.edu.pl/
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2.2.2. Opieka naukowa nad studentami i doktorantami 

Prowadzenie prac magisterskich 

Rok akademicki 2013/2014  

Iwona Targosz. Jeux d’Eau Maurice’a Ravela. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina, Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i teorii Muzyki. 

Rok akademicki 2015/2016 

 Magdalena Swat. Świat dźwiękowy kompozycji Artura Zagajewskiego. Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i teorii Muzyki. 

Prowadzenie prac licencjackich 

2010 Anna Sławińska. Wybrane problemy interpretacyjne w „Vespro della Beata Vergine” 

Claudia Monteverdiego. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Wydział V 

Edukacji Muzycznej. 

 

2010 Magdalena Kąkol. Muzyka epoki baroku w kontekście barokowych sztuk plastycznych. 

Eksperymentowanie ze światłem i barwą. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 

Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. 

2015 Adam Mikulski. Muzyka do filmu „Jak wytresować Smoka” – koncepcja formalna i 

odbiór. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Wydział I Kompozycji, 

Dyrygentury i Teorii Muzyki. 

Recenzje prac magisterskich 

2007 Dominika Pietras. Konstruktywizm kwartetów smyczkowych Andrzeja Panufnika. 

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dąbek. Akademia Muzyczna im. Fryderyka 

Chopina. Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. 

2011 Dawid Ludkiewicz. Apolinary Szeluto. Kompozytor i felietonista. Promotor: prof. dr 

Walentyna Węgrzyn-Klisowska. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Wydział 

I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. 

Recenzje prac dyplomowych 

2008 Oskar Koziołek. Podstawowe elementy formy w muzyce wokalnej na podstawie 

wybranych przykładów. Promotor: dr Eugenia Rozlach. Akademia Muzyczna im. 

Fryderyka Chopina. Wydział IV Wokalny. 

Recenzje prac licencjackich 

2012 Iwona Targosz. Związki muzyki z naturą – tajemniczy klimat w twórczości Claude’a 

Debussy’ego na przykładzie dzieła „Dwa tańce na harfę i orkiestrę smyczkową”. 

Promotor:  prof. dr hab. Jagna Dankowska. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina. Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. 
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Recenzja pracy doktorskiej, kandydackiej 

2012 Olena S. Stebeska. Music Life of Ternopil in the Second Half of the XXth and the 

begining of the XXIst century: Regional Art. And Educational Aspects. Kijów, 

Nacionalna Akademia Keriwnich Kultury i Minstectw. jęz. angielski. 

2.2.3.  Recenzowanie projektów oraz publikacji zagranicznych i krajowych 

2011 Grażyna Wolter-Kaźmierczak. Synteza słowa i dźwięku w partiach chóralnych  

Carmina Burana Carla Orffa. Recenzja wydawnicza pracy habilitacyjnej. Bydgoszcz, 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego 

2015    Damian Borowicz. Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego w kontekście historycznej  

  spuścizny stylistyki muzycznej; analiza i implikacje interpretacyjne (na podstawie 

wybranych fragmentów). Recenzja wydawnicza pracy dyplomowej. Bydgoszcz, 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego 

2013-2015 Recenzje projektów/wniosków badawczych dla Narodowego Centrum Nauki 

2015  Recenzja artykułu w czasopiśmie Symmetry: Culture and Science 

2.3. Osiągnięcia organizacyjne 

2.3.1. Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji 

W latach 1999-2014 brałam udział w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych 

następujących konferencji krajowych i międzynarodowych, realizowanych w Akademii 

Muzycznej im. Fryderyka Chopina i w obecnym Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina: 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych: 

1999  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Dzieło Chopina jako źródło 

inspiracji wykonawczych”, 20-22 lutego 1999, Warszawa, Akademia Muzyczna im. 

Fryderyka Chopina. 

2001  Ogólnopolska Sesja Naukowa W setną rocznicę urodzin profesora Piotra 

Perkowskiego. 16-17 marca 2001 r. w Warszawie, Akademia Muzyczna im. Fryderyka 

Chopina. Prezentacja referatu: Próba charakterystyki języka muzycznego Piotra 

Perkowskiego w oparciu o twórczość koncertową. 

2003 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna z okazji 90. urodzin profesora 

Witolda Rudzińskiego. 14-15 marca 2003 r. Warszawa, Akademia Muzyczna im. 

Fryderyka Chopina. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych: 

2006   Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Topos narodowy w muzyce 

polskiej I połowy XIX wieku”. 20-21 listopada 2006 r., Warszawa, Akademia 

Muzyczna im. Fryderyka Chopina. 

2007 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Topos narodowy w muzyce 

polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski”, 13-14 listopada 2007, Warszawa, 

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina. 
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2008 Konferencja Naukowo-Artystyczna z okazji 75. urodzin profesora Mariana 

Borkowskiego. 15-16 listopada 2008. Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka 

Chopina. 

2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Topos narodowy w muzyce 

polskiej międzywojnia”, 15-17 listopada 2009. Warszawa, Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina. 

2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-artystyczna „Fryderyk Chopin (1810-1849) – 

dwa wieki fascynacji”, 22-24 lutego 2010, Warszawa, Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina. 

2011 Międzynarodowa Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina „Przeszłość Przyszłości – wkład warszawskiej 

uczelni muzycznej do europejskiej kultury”, 4-6 czerwca 2011, Warszawa, 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. 

2014  Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna z okazji setnej rocznicy urodzin 

Andrzeja Panufnika „Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki” wraz z koncepcją 

autorską konferencji, 24-26 września 2014, Warszawa, Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina, Uniwersytet Warszawski, Związek Kompozytorów Polskich. 

W latach 2006-2014 inicjowałam i realizowałam pozyskiwanie zewnętrznych środków 

finansowych na organizację międzynarodowych konferencji naukowo-artystycznych 

promujących polską kulturę muzyczną w kraju i na świecie, , m.in. Topos narodowy w 

muzyce polskiej (cykl 3 konferencji), Fryderyk Chopin – dwa wieki fascynacji (w roku 2010), 

Przeszłość-Przyszłości konferencja naukowo-artystyczna i obchody 200-lecia muzycznej 

Alma Mater (w roku 2011), Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki wraz z koncepcją autorską 

konferencji (w roku 2014). 

1.3.2. Pełnione funkcje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

W latach 2002-2006 realizowałam zadania sekretarza Katedry Teorii Muzyki oraz sekretarza 

Komisji ds. Stopni Doktora Nauk Humanistycznych w macierzystej uczelni. W latach 2010-

2012 pełniłam obowiązki Kierownika Katedry Teorii Muzyki, Wydział I Kompozycji, 

Dyrygentury i Teorii Muzyki. W roku 2012 byłam Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. 

Krajowych Ram Kwalifikacji. Od roku 2012 jestem Przewodniczącą Rady Bibliotecznej. 

2.3.3. Osiągnięcia popularyzatorskie w zakresie projektów upowszechniających muzykę 

Działania badawcze i dydaktyczne związane z pracą na uczelni uzupełniałam poprzez 

projekty artystyczno-naukowe i edukacyjne, upowszechniające muzykę. 

Autorstwo i współautorstwo projektów naukowo-artystycznych 

W latach 2010-2011 byłam koordynatorem merytorycznym następujących projektów 

naukowo-artystycznych: 

„Chopin dla Niewidomych” w latach 2010-2011 

Międzynarodowy projekt artystyczny i edukacyjny „Chopin dla Niewidomych” 

upowszechniający muzykę Fryderyka Chopina wśród niewidomych artystów realizowanym 
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przez Polski Związek Niewidomych we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka 

Chopina oraz Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, z udziałem blisko 150 odbiorców 

bezpośrednich i ponad 3 tys. odbiorców ogółem. W projekcie pełniłam rolę koordynatora 

merytorycznego oraz brałam udział w pracach organizacyjnych, opracowałam koncepcję 

warsztatów artystycznych i naukowych, ścieżek kariery, seminariów i koncertów, brałam 

udział w komisji konkursowej przesłuchań konkursowych artystów, doradzałam w sprawie 

wyboru osób do prowadzenia poszczególnych zadań artystycznych w projekcie. 

Koordynatorem główny projektu była p. Elżbieta Oleksiak z Polskiego Związku 

Niewidomych. Projekt był finansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego. 

 

„200 lat UMFC Nowe Horyzonty” w roku 2011 

 

Koncert internetowy „200 lat UMFC Nowe Horyzonty” dla uczczenia Jubileuszu 200 lecia 

Muzycznej Alma Mater, prezentujący dzieła orkiestrowe i kameralne muzyki polskiej wraz z 

komentarzami multimedialnymi poświęconymi wybitnym postaciom związanym z 

Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina (Chopin, Elsner, Szymanowski) z 

zastosowaniem nowoczesnych technologii produkcji i przekazu, z udziałem wykonawców 

warszawskich szkół muzycznych oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina; 

emitowany w formie postprodukcji za pośrednictwem strony www.chopin.edu.pl; data i 

miejsce wydarzenia: 30 listopada 2011 r.; godz.19.00; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina. W projekcie pełniłam rolę współautora koncepcji oraz współkoordynatora projektu 

wraz z p. dr inż. Tadeuszem Fideckim. Moim zadaniem w projekcie było opracowanie 

koncepcji artystycznej i naukowej projektu wraz z programem i scenariuszem koncertu, 

koordynacja prezentacji multimedialnych z udziałem studentów, współpraca ze szkołami 

artystycznymi, przygotowanie studentów do prelekcji naukowo-artystycznych podczas 

koncertu. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Promocja twórców polskiej kultury narodowej z zastosowaniem najnowszych 

technologii: 

 

W latach 2010-2011 przy współpracy Uczelnianego Ośrodka Informatycznego w 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC) wprowadziłam innowacyjne 

rozwiązanie dotyczące promocji twórców polskich z udziałem najnowszych technologii na 

stronie internetowej uczelni. Byłam autorem tekstów, współautorem koncepcji merytorycznej 

oraz redaktorem następujących przedsięwzięć: 

 

Strona internetowa poświęcona życiu i twórczości Fryderyka Chopina 

2010  Teksty opublikowane na stronie obchodów Roku Chopinowskiego w Uniwersytecie 

Muzycznym Fryderyka Chopina Fryderyk Chopin – 200 lat fascynacji na 

www.chopin.edu.pl  

Chopin i romantyczna narracja; 2010.chopin.edu.pl; 6 stron; język polski 

Chopin i następcy; 2010.chopin.edu.pl; 8 stron; język polski. 

Redakcja stron internetowych poświęconych twórczości wybitnych kompozytorów i 

artystów polskich 

2010 Redakcja merytoryczna strony internetowej poświęconej osobie i twórczości 

Fryderyka Chopina: 2010.chopin.edu.pl na www.chopin.edu.pl  

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
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Tytuł strony: Chopin tu i teraz - dwa wieki fascynacji; Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina; jęz. polski, jęz. angielski. 

2011 Redakcja merytoryczna strony internetowej obchodów 200-lecia Warszawskiej 

Uczelni Muzycznej 200lat.chopin.edu.pl na www.chopin.edu.pl  tytuł strony: 200 lat 

Muzycznej Alma Mater; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina; jęz. polski, jęz. 

angielski. 

2.3.4. Cykle wykładów tematycznych o muzyce dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku  

i innych instytucji 

Od roku 2006 prowadzę cykle stałych autorskich wykładów tematycznych dla 

Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Mazowiecki Instytut Kultury) oraz 

Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Dom Kultury „Świt” w Warszawie) na 

temat: 

2006-2009 „Opera w muzyce – gatunek, pasja, widowisko”,  

2009/2010 „Fryderyk Chopin – dwa wieki fascynacji”,  

2010/2011 „Ludwig van Beethoven – biografia geniusza”,  

2011/2012 „Jan Sebastian Bach – muzyka i wielkość”,  

2012/2013 „Dźwięki natury i ich muzyczne obrazy w dziełach kompozytorów na przestrzeni 

wieków”, 

2013/2014 „Muzyka w korespondencji sztuk”, 

2014/2015 „Taniec i muzyka w świetle historii utworów i gatunków”, 

2015/2016 „Muzyka jako autobiografia – o związkach między życiem a sztuką”. 

 

Ponadto od roku 2010 współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej, Bielańskim Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku, Wilanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Sokołowskim 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Izabelinie prezentując 

autorskie wykłady poświęcone zagadnieniom muzycznym (dzieła muzyczne, kompozytorzy, 

epoki, style) dla łącznej liczby ponad 2000 słuchaczy. 

W roku 2014 prowadziłam wykład i prelekcję na temat życia i twórczości Andrzeja Panufnika 

podczas obchodów 100-lecia urodzin Andrzeja Panufnika dla Muzeum Emigracji w Gdyni 

oraz na zaproszenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

2.3.5. Współpraca merytoryczna w projektach artystyczno-edukacyjnych łączących 

różne dziedziny sztuki 

Od roku 2008 współpracuję merytorycznie w projektach upowszechniających muzykę i 

edukację muzyczną. Do projektów tych należą: 

2008  Szkolenie dla przewodników i pilotów turystycznych pn. „Śladami Chopina w 

Warszawie i na Mazowszu”, organizator: Mazowiecka Regionalna Organizacja 

Turystyczna, opracowanie programu wykładów oraz seminariów terenowych i 

koncertów,  koordynacja merytoryczna projektu w zakresie wiedzy na temat życia i 

twórczości Fryderyka Chopina. 

2009 – 2011  

http://www.chopin.edu.pl/
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wykłady i seminaria dla nauczycieli warszawskich szkół ogólnokształcących na temat 

życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz muzyki i kultury polskiej w okresie 

romantyzmu, opieka merytoryczna nad programem, przygotowanie koncertów, udział 

w pracach organizacyjnych, organizator: Warszawskie Centrum Innowacji 

Edukacyjnych WCIES we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka 

Chopina, koordynator: Iwona Dybowska, blisko 300 słuchaczy. 

2009  Warsztaty artystyczne: muzyczne, plastyczne, filmowe dla uczniów ogólnokształcących 

szkół średnich w Łodzi, organizator: Oratorium im. św. Dominika Savio w Łodzi, 

koordynator: ks. Dariusz Husak SDB, współpraca merytoryczna, opieka merytoryczna 

nad programem, projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, blisko 300 uczestników. 

2009 Warsztaty artystyczne: Spotkania z Chopinem z okazji Roku 2010 w Sochaczewie dla 

uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych z rejonu Zachodniego Mazowsza, 

organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazowsze Chopina”, koordynator 

merytoryczny projektu, opracowanie programu wykładów, warsztatów oraz wycieczek 

terenowych, pozyskanie instytucji współpracujących, m.in. Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie, projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, blisko 2500 uczestników. 

2.3.6. Współpraca z organizacjami 

W działaniach organizacyjnych na rzecz rozwoju teorii muzyki współpracowałam ze 

Związkiem Kompozytorów Polskich w zakresie organizacji Konferencji Chopinowskiej w 

roku 2010 i Panufnikowskiej w roku 2014. Jestem członkiem Verein zur Erforschung der 

Monodie w Wiedniu (od roku 2012), Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej (od roku 

2015) oraz ekspertem i recenzentem Narodowego Centrum Nauki (od roku 2013). 

2.3.7. Nagrody za działalność artystyczną i naukową 

Za działania na rzecz nauki i sztuki otrzymałam następujące nagrody i wyróżnienia: 

2002, 2007, 2015 

Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina II stopnia (obecnie 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie. 

2011  Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; krajowa; Rzeczpospolita Polska 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 3 lutego 2011. 
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Summary of Professional Achievements 

1. Specification of the scientific achievement pursuant to Article 16, Section 2 of the 

Act of 14 March 2003 on academic degrees and title, and degrees and title in the 

arts (Journal of Laws No 65, Item 595 with subsequent amendments): 

 

a) title of the scientific/artistic achievement  

b) author(s), title(s) of the publication, year of publication, name of the publisher  

 

1. Katarzyna Szymańska-Stułka, Idea przestrzeni w muzyce (Concept of 

Space in Music), foreword by Ludwik Bielawski, Warsaw, Fryderyk 

Chopin University of Music, 2015. ISBN: 978-83-61489-61-0. 

2. Katarzyna Szymańska-Stułka, A series of papers on selected aspects of 

musical space in musical compositions published in the years of 2008-

2015.  

2006 Topos narodowy w muzyce polskiej I połowy XIX wieku (National topos in the Polish 

music of the first half of the 19
th

 century), Wojciech Nowik (ed.); Warsaw, Fryderyk 

Chopin Academy of Music; ISBN 978-83-89444-84-4 ISBN 978-83-61489-27-6 (Vol. 

3); Topos w muzyce – topos narodowy. Miejsca wspólne, przestrzenie, idee... (Topos in 

music – national topos. Common places, spaces, ideas…); pp. 85-100. 

2012 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; Fin de siècle in Gustav Mahler; Darko 

Brlek, Primož Kuret (ed.); Ljubljana 2011; ISBN 978-961-93051-1-9; Musical Space 

with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s 

Symphonies; pp. 203-210. 

2013 Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia (National topos in the Polish music 

of the interwar period), Wojciech Nowik, Katarzyna Szymańska-Stułka (ed.); 

Warsaw, 2013; ISBN 978-83-89444-84-4; Warsaw, 2013, Fryderyk Chopin University 

of Music, “Splendid isolation” – kilka spojrzeń na styl twórczy Karola 

Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy czasu i przestrzeni (“Splendid isolation” – 

a few looks upon the creative style of Karol Szymanowski from the changeable 

perspective of time and space); pp. 223-234. 

 

2014 Theorie und Geschichte der Monodie (Theory and history of monody); Martin Czernin, 

Maria Pischlöger (ed.); ISBN 978-80-263-0778-5; Tribun EU; Brno, Vienna 2014; 

Das räumliche Wesen der Monodie in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (Spatial 

nature of monody with references to the cultural background); pp. 799-840. 

 

2014  Kurpie i muzyka (Kurpie and music), Mieczysława Demska-Trębacz (ed.); ISBN 978-

83-61489-59-7; Warsaw 2014; 10; 235; 14; 1; Geometria i przestrzeń w koncepcji 

muzycznej – kurpiowskie fascynacje Andrzeja Panufnika (Geometry and space in a 

concept of music – Andrzej Panufnik’s fascination with Kurpie); pp. 183-192. 

2009 Universitatea de Arte “George Enescu”, Bucharest; ARTES No 8, Liliana Gherman 

(ed.); ISSN: 1224-6646; Dimensions of Time and Space in Music; pp. 269-279. 
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2013  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; The imagination of nature in art or 

“music should imitate nature in her manner of operation” (J. Cage); Darko Brlek, 

Primož Kuret (ed.); Ljubljana 2013; ISBN 978-961-93051-2-6; Space as nature in 

music expressed by feeling and construction – four views from the compositions of 

Vivaldi, Chopin, Panufnik and Błażewicz; pp. 111-122. 

 

2014  Musical Analysis, Historia, Theoria, Praxis, Anna Granat-Janki (ed.); ISBN 978-83-

86534-81-4; Academy of Music in Wrocław, Wrocław 2014; Light, Time, Space, 

Timbre, Narration… in a Work of Music; pp. 63-77. 

2014  Dzieło muzyczne i jego źródła (Work of music and its sources), Anna Nowak (ed.); 

ISBN 978-83-6162-29-9; Academy of Music in Bydgoszcz; Bydgoszcz 2014; 

Przestrzeń jako medium formy i źródło strategii kompozytorskich dzieła muzycznego 

(Space as a medium of form and a source of compositional strategies in a work of 

music); pp. 37-53. 

2015  Beethoven 6. Studien und Interpretationen; Beethoven und die Idee der Freiheit 

(Beethoven 6. Studies and interpretations; Beethoven and the idea of freedom), 

Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff (ed.); ISBN 978-83-62743-41-4; 

Kraków 2015; Power, Dynamics and Speed: On the Essence of Beethoven’s Musical 

Space in the Piano Sonatas; pp. 429-442. 

c) discussion of the scientific/artistic aim of the works listed above and results 

achieved, followed by a discussion of their possible use  

 

For a long time I have been interested how a work of music comes to exist, focusing on the 

search for the way to understand music, explain it, learn and enjoy it in the way which best 

reflects its very essence. Having obtained my PhD in the Humanities, I decided to pursue my 

interest in the theory of music and shift it towards issues central for the existence of a work of 

music and its interpretation. As a category which, on a par with time in music, constitutes a 

work of music, musical space turned out to be both significant and, as of yet, not entirely 

explored. 

 

I was inspired by accomplishments of Polish authorities in musicology, primarily those by 

Professor Ludwik Bielawski, PhD Hab., and his studies on time in music and culture, as well 

as those by Professor Mieczysław Tomaszewski, PhD Hab., and his integral interpretation of 

a work of music. Becoming familiar with these great personalities and their thoughts was 

crucial for my further research path. This was also the time when I realized how important 

space is for music, and how interesting and creative it may be to perceive music as an art 

executed and existing in space, while it reflects human understanding and sense of space in its 

own structure. I focused on the search for terms and ways of defining the essence of space in 

music, as well as on reflection on music and relationships between the space of the 

surrounding world and musical space of compositions. 

 

Consequently, all these actions have led me to writing the work Idea przestrzeni w muzyce 

(Concept of Space in Music) which discusses all these issues together with the transformation 

of musical space in terms of scientific and cultural phenomena, as well as humanistic thought, 

from the ancient times to the present. Theoretical reflections presented in the book have been 

complemented with a series of papers devoted to musical space in works of various 

composers, providing an analysis and interpretation of their certain aspects.  
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Ad 1.  Katarzyna Szymańska-Stułka, Idea przestrzeni w muzyce (Concept of Space in 

Music), foreword by Ludwik Bielawski, Warsaw, Fryderyk Chopin University of 

Music, 2015, ISBN: 978-83-61489-61-0. 

 

Aim and topic of the study 

Although often accentuated in the theory of music, space in music still fails to be perceived as 

one of the main musical categories, defining the ways in which a work of music exists. Even 

though, as a rule, spatial elements in music are not being questioned, music continues to be 

considered a temporal rather than spatial art. To modify this approach I attempted to present 

musical space as a category essential for the formation of a piece of music. I discuss space as 

the quantity that determined the concept, form and construction of a musical composition 

throughout centuries, constituting a reflection of how the space of the world was understood 

at a given time in history. I also point to the elements of music that can be perceived as related 

to space (among others pitch, span, lengthiness, dimension, depth, density, dynamics, power, 

energy). 

The aim of the study was as follows: 

1. To present the notion of musical space in historical perspective from the 

Middle Ages to modern times in relation to the changes in the understanding of 

universal space in philosophy, science and leading artistic concepts; 

2. To study the changes in the understanding of space as in the humanistic 

thought in relation to music; 

3. To single out and to study spatial elements of a work of music and musical 

space in relation to the phenomena of musical matter and form, as well as the 

concept of a work of music. 

 

In my opinion space in music is a concept of composition and a source of specific techniques, 

styles and forms. The former refers to space in music in a metaphysical sense, as an 

ontological category which sets the rules of existence of things, as well as the forms of that 

existence, in this case music, as an object of cognition
14

. An approach to space in music as an 

aesthetic category complements this discussion. In this way, musical space can be understood 

as one of the ways of presentation of music, imparting a definite aesthetic value, expressing 

recipient’s approach to the piece and causing a reaction. Thus, musical space becomes an area 

of interpretation of musical phenomena. Universal space can also be seen as a source of 

compositional strategies, i.e. an area of potential subject matter reserves, options, patterns, 

inspirations and impulses that serve the purpose of creating music. It becomes a quantity 

determinant for the form of music, being the environment in which music is created, 

performed, received and evaluated. This means that universal space can, to a significant 

degree, define the shape of music, as there appear structural solutions similar to those that 

have been defined in relation to universal space. Space emerges in the musical structure of the 

composition and determines its internal parameters of formation and development. 
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 A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych (Dictionary of philosophical terms and concepts), Term: 

Kategoria (Category), Warsaw, PAX, 2000, p. 435. 
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The present research proposals arise from my understanding of musical space as some kind of 

view of universal space built in the process of references to the space that can be seen and 

heard, as well as through the impact of space on the artist
15

. My observations showed that the 

rules and phenomena governing space, both perceived and experienced by man, form certain 

patterns to which composers refer by imitating and breaking them, which results in a new 

artistic space being formed. The relation between music and space may be described as co-

existence which gives space a new meaning of a fundamental sphere in which music is 

realized.  

There has always been space in music. Although it has been more accentuated in our times 

(among others with the birth of the so-called spatial music by Varèse, Stockhausen, Xenakis 

and spectral music composers), a phenomenon that can be defined as spatial thinking in music 

and musical composition may be found in all historical periods. Throughout the ages it 

coexisted with the concept of space in general, as part of human life, being reflected in 

philosophy, the arts and sciences. Music is a spatial art contrary to the common belief in 

temporality of musical phenomena. Once manifestations of space are discerned in music it is 

easier to grasp its substance: narration, form, harmonic arrangements, as well as the sphere of 

ideas and rules of actual sound presentation. It also helps to see musical phenomena as a 

whole, not only a structural but also a sound entity, which seems crucial for the purposes of 

analysis and interpretation
16

. To a certain degree music is a set or a system of elements such 

as melodic patterns, harmonics and rhythm which at a certain level acquire a concrete form 

that corresponds to the auditory image of a given composition emerging in the surrounding 

space. This space, described by the means of scientific and artistic terms, can be seen as an 

area where musical phenomena that emerge in a different dimension are formed. 

Space in music can be perceived in many ways, but one of them, a simple one, seems most 

fundamental. It combines two perspectives: the objective nature of space, as well as its 

subjective reception and perception by man that match the main tendencies in the perception 

of universal space expressed in the natural sciences and humanities from antiquity until today. 

At the same time the historical nature and simplicity of this approach, the most classic one, 

seems the most accurate because it defines as it were the primal order of these phenomena. It 

turns out it is the most inspiring because such a classification makes it possible to derive 

further interpretations of space. Thus, a specific existential space is created (emphasized, 

among others, in architecture
17

) which combines natural space with the way it is perceived by 

man. 

Research basis in the light of specialist literature – space in the theory of music 

The problem of space in music is not unknown to researchers. Abundant literature is devoted 

to different aspects of musical space, as well as to problems related to music from the 

perspective of space. However, it generally boils down to random observations, sometimes 

essays, lectures or articles quoted in this paper, among them, by Ludwik Bielawski, Michał 

Bristiger, Pierre Boulez, Constantin Floros, Leszek Polony, Irena Poniatowska, Bohdan 
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 L. Bielawski, Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej (Zonal theory of time and its 

significance for anthropology of music), PWM, Kraków 1976. 
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 M. Tomaszewski with reference to integral interpretation of music, Interpretacja integralna dzieła 

muzycznego. Rekonesans (Integral Interpretation of Music. A Reconnaissance). Kraków, Academy of Music, 

2000. 
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Pociej, Eero Tarasti, Mieczysław Tomaszewski. I attempted to find “spatial” theoretical 

approaches in the concepts of such academics as, for instance, Heinrich Schenker, Hugo 

Riemann, Hermann Erpf, Ernst Kurth, Carl Dahlhaus, Manfred Bukofzer, Hans H. 

Eggebrecht, Józef M. Chomiński and Nicolai Hartmann. I also drew from reflections by 

eminent composers, among them Fryderyk Chopin, Gustav Mahler, Anton Webern, Karol 

Szymanowski, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Andrzej Panufnik and Witold Lutosławski. In 

my paper, I devote some place to comprehensive studies relating to space in music, among 

them to Contemplating Music. Source Reading in the Aesthetics of Music by Carl Dahlhaus, 

On Music Today by Pierre Boulez, Przestrzeń i muzyka (Space and Music) by Leszek Polony, 

as well as to interdisciplinary analyses. Space combined with time was dealt with by, among 

others, Ludwik Bielawski in Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej 

(Zonal theory of time and its significance for anthropology of music) and Sławomira 

Żerańska-Kominek Symbole czasu i przestrzeni w muzyce Azji Centralnej (Symbols of time 

and space in the music of Central Asia); Michał Bristiger in his Forma wariacyjna w muzyce 

instrumentalnej renesansu (Variation in Renaissance instrumental music) discussed 

Renaissance instrumental compositions in terms of space; Eero Tarasti in A Theory of musical 

semiotics showed space from semiotic perspective; Zofia Lissa in O ciszy w muzyce (On 

Silence in Music) dealt with the space of silence; Andrzej Rakowski and Andrzej Miśkiewicz 

discussed music in acoustic space in Wysokość, głośność i barwa – badanie wymiarów 

wrażeniowych dźwięków muzycznych (Pitch, loudness and timbre – a study of musical sounds 

sensory dimensions); while Constantin Floros pointed to the impact of space on the structure 

of music in Gustav Mahler’s symphonies in Gustav Mahler. The Symphonies. 

Methodology and structure of the paper 

My research is based on philosophical, aesthetic and cosmological reflections on universal 

space and space in music and arts from antiquity to this day, mainly by Aristotle, Plato, Saint 

Augustine, Boethius, Saint Thomas Aquinas, Descartes, Gottfried W. Leibniz, Isaac Newton, 

Arthur Schopenhauer, Edmund Husserl, Edith Stein, Max Bense, Gaston Bachelard, Bernhard 

Riemann, Albert Einstein, Alfred N. Whitehead, Roman Ingarden, André Gide, Witkacy, 

Leon Chwistek, Władysław Strzemiński, Józef M. Chomiński, Władysław Stróżewski, 

Maurice Merleau-Ponty, Umberto Eco, Ludwik Bielawski, John A. Sloboda, Andrzej 

Rakowski, Walter J. Ong, Alexandre Koyré, Jacques Le Goff, Leszek Polony, Roman Duda, 

Mieczysław Porębski, Robert Piłat, Michał Heller, Le Corbusier, Michał Bristiger, Brian C. J. 

Moore, Pierre Boulez, Iannis Xenakis, Sławomira Żerańska-Kominek, Alicja Jarzębska, 

William J. T. Mitchell, Marcin Poprawski, Steen Eiler Rasmussen, Maria Misiągiewicz. Their 

reflections can be considered a basis for the observation of changes that affected the concept, 

sense and evolution of musical space from the Middle Ages to the present. Drawing from the 

leading opinions indicated in the sciences and arts I attempted to grasp moments significant 

for the transformation of the concept of space and to confront them with the most distinctive, 

in my opinion, moments when the conception of space in terms of the structure of music and 

musical compositions was changing. 

My intention was to provide proof of the presence of space in music. There is more to the 

problem of space in music than it just being a metaphor, as indicated on multiple occasions. If 

that was the case the majority of problems relating to the structure and idea of music would 

boil down to this concept. Space in music appears to be rather a question of reference, often 

very real, to the space of the surrounding world, as well as a response to the understanding of 

space prevalent in the culture of a given period, current at a given historical moment. It seems 
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that musical space can be understood as an artistic interpretation of environmental phenomena 

through imitation or deriving from existing patterns and their artistic transformation.  

 

The present study concentrates on finding these relations with reference to the nature of music 

as such. This is an interdisciplinary study, as I drew from different scientific and artistic 

disciplines in an attempt to discern interrelations between them and music reflected in the way 

musical space is formed. I devote a lot of attention to the idiom of musical expression, often 

referring in my research to the structures of a higher order where the traditional elements of a 

composition play an essential although not a primary role. The presented approach to space in 

the structure of music is of phenomenological character. It focuses on the examination of an 

artistic oeuvre as a Husserlian phenomenon, i.e. examination of that whose manifestation is 

clear, of that which is before us
18

. I am inclined to follow the method of theoretical thinking 

and logical acting founded on “spiritual observation and description of what we see”
19

, as 

formulated by Józef Maria Bocheński, of what we get as a result of direct cognition based on 

the reception of the sound of music and realization of the piece in acoustic conditions, a sine 

qua non for any genuine cognition despite the fact that it refers to a system of signs, i.e. the 

score. Examination of the inmost substance, according to the phenomenological rule of the 

“return to things-in-themselves”, equals articulation of a phenomenon
20

, in this case a musical 

composition experienced in a musical space perspective. 

This paper constitutes an attempt to examine musical space from the point of view of changes 

in the concept of universal space in historical perspective with reference to selected scientific, 

philosophical, aesthetic and theoretical interpretations (in relation to music and other fine 

arts). My deliberations comprise the following stages: 

1. Origins of musical space – universal space as a source and inspiration for creating 

space in music. Space is presented in the deepest reflection possible to approach the 

essence of musical space, set certain frames and priorities. This reflection includes 

topics dealing with the following: 

 Idea and essence of musical space, spatial nature of sound, role of sound 

phenomena in perception of space, phenomena of “music syntax” that reflect 

the structures of universal space; 

 Attempts to define musical space in general terms that outline the areas of 

“external”, “internal”, and “measured” space in relation to physical phenomena 

in nature and the universe. This space determines such qualities as entity, 

location and depth of “experienced” space bearing on man’s perspective, his 

ability to perceive and experience spatial phenomena which defines ideas in 

music and principles of organization of space: “empty” and “filled up”, “pure” 

space, the space of form and spatial phenomena in the structure of music, and 

the space of “tone”; 

 Universal and human space in musical relation (harmonia mundi); 

                                                           
18
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 Evolution of musical space seen as a drive from a closed world to a boundless 

universe. 

 

2. Space in music as a dimension – within the range of observed, measured and defined 

space. Space in music seen from the perspective of objective parameters, dimensions, 

sizes, forms, as well as an element providing creative inspiration and a model of 

artistic phenomena. Here I discuss the following: 

 Nature of musical space as a medium and source of compositional strategies;  

 Quantities such as span and lengthiness that determine the form, depth and 

dimensions of music; 

 Harmony as a manifestation of “musical geometry”; 

 Quantities describing musical space as measured and defined i.e. force, 

dynamics, energy, tension, density and volume in musical structure; 

 Space in music as a process in the context of time and movement measures, 

mathematical structures, openness, continuity, reproductions and functions. 

 

3. Space in music as experience – within perceived and imagined space. This part of my 

paper introduces an opposing understanding of space that springs from man’s 

experience and perception described, among others, in phenomenology. Emphasis is 

on the space experienced and created by a composer. Here, I concentrate on perception 

of space in music by philosophers, among others, Max Bense (space versus beauty in 

art), Gaston Bachelard (topography of space perceived and imagined), Edmund 

Husserl (phenomenological concepts of space in music), Edith Stein (concept of 

empathy in relation to musical phenomena), and Arthur Schopenhauer (spatial 

approach to music). Presented are selected concepts of space in fine arts, literature, 

architecture and sculpture, taking into account the most vital aspects of changes in the 

perception of artistic space and their links to a work of music. 

 

In the light of the above I singled out the following turning points that determined the changes 

in the understanding of space in the humanistic thought and the accompanying 

transformations in the organization of musical space: 

 

Concept of space in European science/the 

humanities  

 

Concept of space in art inspired by science/the 

humanities 
Concept of space in music 

Aristotle’s topos – concept of space as a 

place in local perspective 

 

Concepts of a closed universe Concept of a place and its limits – musical 

form as a form of tone, sonology and 

sonorism, narrow-range melodies, folk 
music, tone as a border between the internal 

structure and external manifestation of music 

Plato’s chora – understanding of space as a 

reflection of an idea 

Syncretism, combination of art and human 

thought 

Moments without sound in music, 

extramusical concepts in composition 

Space as an entity, logos of Parmenides of 

Elea 

Icon, mosaic, directness of  artistic presentation Concept of musical integrity, cantus planus, 

harmony as tone conformity 

Antique concepts of atoms and particles as 

forming the structure of space 

Universal phenomena as the structure and system 

of connections 

Punctual constructions of musical structure 

(from chorale to punctualism and minimal 
music) 

Harmonia mundi in Pythagorean thought Renaissance symmetry and perspective Concepts of harmony, symmetry and 

proportion in music as a reflection of the 
universal order (Renaissance polyphony), 

concepts of harmony and counterpoint, 

classical tonality, Neoclassicism 

Situation in space and its manifestations in Late-Mediaeval scholasticism as liberation of Organum as liberation of the space of voices, 
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Thomas Aquinas’ reflections sensual perception of reality, Gothic architecture concepts of musical freedom, new styles and 
directions 

Extensiveness as the main attribute of space 

in Descartes’ philosophy (space of location, 
form and size) 

Light and shade contrasts, exploration of depth Articulation in music, sound form, 

sensitivity to expression, dynamics and tone 
(17th-century musica prattica, late works by 

Lutosławski and Panufnik) 

Newton’s absolute space, dynamics, gravity, 

continuum 

New world order, modern “arrow of time” Concept of absolute in music, sound 

continuum, dynamics as an element of 
music, structure of music as movement, 

“drive at” (motet, Beethoven’s sonatas) 

Leibniz’s space as a system of locations Organization of space as regards the form and 
order of locations 

Spatial forms in music (fugue), symphonic 
poems by Karłowicz 

Going beyond the three-dimensionality of 

space in Riemann’s geometry 

Phenomenological concepts, space as experience, 

internal experience of space, onirist topographies 
and interiorization of space (Bachelard), Kubist 

experiments with space, search for a new order of 

space in visual arts 

Search for new sounds, new harmony and 

new dimensions in music (Chopin, Liszt, 
Mahler, Lutosławski) 

Einstein’s special theory of relativity, space-
time continuum 

New world order in time-space perspective Music as an art of time and space 

Hilbert’s quantum mechanics and spaces, 

geometrization of time, 
Bergson’s spatialization of time, 

Alain Connes’ noncommutative  geometry 

Division of space, concept of duration of the 

universe, multi-dimensional man, concepts of 
unlimited universe, frozen form, intermingling of 

various kinds of arts and their characteristics, a 

change in priorities 

Musical abstraction, atonality, colourism in 

music, concepts of spatial music (Varèse, 
Stockhausen, Xenakis, Serocki), spectralism 

in music, fractal structures, static form, 

musical image and landscape (Szymanowski, 
Panufnik), blurring of the structure of the 

composition in tone (Ravel) 

Phenomenological space (Husserl), 

topography of space perceived and 
imagined, artistic space of beauty (Bense, 

Bachelard), spatial nature of music 

(Schopenhauer) 

Interiorization of space, discovery of internal 

space of the artist and the work, focus on 
expression of individual artistic visions, 

multiplicity of forms and styles of expression, 

internal expression 

Interiorization of musical space, expression 

of creative individuality (Chopin), 
intertextual message, individualism of forms 

and musical styles in contemporary music, 

music as an expression of spiritual reflection 

 

The studies presented here lead to the conclusion in which, next to the crucial points revealed 

above, the impact of space upon music becomes visible in two aspects: space as a medium of 

form (with reference mainly to the so-called measured, defined space from the perspective of 

the natural sciences) and space as a creative vision (from the point of view of innovative 

composition concepts in connection with space interpretation dominant in the humanities). 

Bridges spanning the two types of musical space perception form a grid of interrelations and 

interactions that can provide subjects for discussion and further deliberations.  

The present study does not aspire to provide the final definition of space in music. It is rather 

an attempt at collecting and presenting proof of its existence. It may also provide an opening 

for a discussion, or at least become a fairly comprehensive introduction to such an exchange 

of ideas. It surely does not include references to all concepts of space in the humanist thought, 

arts and musical compositions. I do hope, however, it may inspire to or provide a starting 

point for a different, new perception of musical phenomena and musical works, a broader 

approach to promote a more extensive knowledge of music.  
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Ad 2. A series of papers on selected aspects of musical space in musical compositions 

published in the years of 2008-2015 

Aim and topic of the study 

I have tried to apply the effects of my research on space in music in the area of analysis and 

interpretation of musical works. I have consistently presented the results in the form of papers 

and publications at conferences and academic symposiums both in Poland and abroad. It has 

resulted in a series of publications which both complement and further develop the topics 

covered in my PhD thesis, and constitute an attempt to look at the issue of musical space from 

the perspective of compositional techniques which allow to reflect elements of universal 

space in the structure of a work of music. 

In fact, I approached the topic of space already in my MA thesis entitled Harnasie Karola 

Szymanowskiego. Poziomy istnienia dzieła (Harnasie by Karol Szymanowski. Levels of the 

existence of the work) in the context of the levels of the existence of a musical work, inspired 

by Mieczysław Tomaszewski’s concept of analysis and integral interpretation
21

. 

Having obtained my PhD , while still working on the concept of space in music, I parallelly 

analyzed this problem in terms of compositional strategies with respect to the following main 

areas: 

2.1. Phenomena of space of culture, reflected in musical space (results in the following 

papers): 

2006 Topos narodowy w muzyce polskiej I połowy XIX wieku (National topos in the Polish 

music of the first half of the 19th century), Wojciech Nowik (ed.); Warsaw, Fryderyk 

Chopin Academy of Music; ISBN 978-83-89444-84-4 ISBN 978-83-61489-27-6 (Vol. 

3); Topos w muzyce – topos narodowy. Miejsca wspólne, przestrzenie, idee... (Topos in 

music – national topos. Common places, spaces, ideas…); Polish, English; pp. 85-100. 

2012 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; Fin de siècle in Gustav Mahler; Darko 

Brlek, Primož Kuret (ed.); Ljubljana 2011; ISBN 978-961-93051-1-9; Musical Space 

with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s 

Symphonies; pp. 203-210. 

2015 Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia (National topos in the Polish music 

of the interwar period), Wojciech Nowik, Katarzyna Szymańska-Stułka (ed.); 

Warsaw, 2013; ISBN 978-83-89444-84-4; Warsaw, 2013, Fryderyk Chopin University 

of Music, “Splendid isolation” – kilka spojrzeń na styl twórczy Karola 

Szymanowskiego ze zmiennej perspektywy czasu i przestrzeni (“Splendid isolation” – 

a few looks upon the creative style of Karol Szymanowski from the changeable 

perspective of time and space); pp. 223-234. 

2016 Theorie und Geschichte der Monodie (Theory and history of monody); Martin Czernin, 

Maria Pischlöger (red.); ISBN 978-80-263-0778-5; Tribun EU; Brno, Wien 2014; Das 

räumliche Wesen der Monodie in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (Spatial 

nature of monody with references to the cultural background); German, English, 

Russian; pp. 799-840. 
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 M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego (Over analysis and interpretation of a work 

of music), In: Res Facta No 9, Kraków, PWM 1982. 
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2014  Kurpie i muzyka (Kurpie and music), Mieczysława Demska-Trębacz (ed.); ISBN 978-

83-61489-59-7; Warsaw 2014; 10; 235; 14; 1; Geometria i przestrzeń w koncepcji 

muzycznej – kurpiowskie fascynacje Andrzeja Panufnika (Geometry and space in a 

concept of music – Andrzej Panufnik’s fascination with Kurpie); pp. 183-192. 

2.2.  Phenomena of space of the world of the matter, reflected in the structure of a 

work of music (results in the following papers): 

 

2009 Universitatea de Arte “George Enescu”, Bucharest; ARTES No 8, Liliana Gherman 

(ed.); ISSN: 1224-6646; Dimensions of Time and Space in Music; pp. 269-279. 

2013  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana; The imagination of nature in art or 

“music should imitate nature in her manner of operation” (J. Cage); Darko Brlek, 

Primož Kuret (ed.); Ljubljana 2013; ISBN 978-961-93051-2-6; Space as nature in 

music expressed by feeling and construction – four views from the compositions of 

Vivaldi, Chopin, Panufnik and Błażewicz; pp. 111-122. 

2014  Musical Analysis, Historia, Theoria, Praxis, Anna Granat-Janki (ed.); ISBN 978-83-

86534-81-4; Academy of Music in Wrocław, Wrocław 2014; Light, Time, Space, 

Timbre, Narration… in a Work of Music; pp. 63-77. 

2014  Dzieło muzyczne i jego źródła (Work of music and its sources), Anna Nowak (ed.); 

ISBN 978-83-6162-29-9; Academy of Music in Bydgoszcz; Bydgoszcz 2014; 

Przestrzeń jako medium formy i źródło strategii kompozytorskich dzieła muzycznego 

(Space as a medium of form and a source of compositional strategies in a work of 

music); Polish, English; pp. 37-53. 

2015  Beethoven 6. Studien und Interpretationen; Beethoven und die Idee der Freiheit 

(Beethoven 6. Studies and interpretations; Beethoven and the idea of freedom), 

Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff (ed.); ISBN 978-83-62743-41-4; 

Kraków 2015; Power, Dynamics and Speed: On the Essence of Beethoven’s Musical 

Space in the Piano Sonatas; pp. 429-442. 

Methodology of the above papers in general 

The methodological approach which I worked out for the analyzes and interpretations 

enumerated above focused on observing and defining the characteristics of space in the 

humanistic thought and science, essential for the time in which a work of music was created, 

and was followed by the development of analytical categories and an attempt to apply them in 

the analysis of a given composition. The aim of this approach was to identify how the musical 

space of a given composition is created and how it interacts with the phenomena of the 

surrounding world (cultural, philosophical, ideological, artistic, physical). The conclusions 

drawn from this research shed light on various aspects of the structure of a musical work, 

defined in terms of a musical space. The approach to the research was inspired by the 

phenomenological perspective, observation of the work as a phenomenon in itself, which 

distinguishes itself from other products of culture while reflecting in its own concept and 

structure the ways in which the world is understood and perceived.  
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Ad 2.1. Space in music with respect to phenomena of space in culture and other arts 

(description of the above mentioned papers in details) 

The text Topos w muzyce – topos narodowy. Miejsca wspólne, przestrzenie, idee... (Topos in 

music – national topos. Common places, spaces, ideas...) emphasizes the problem of space 

from a general point of view of a musical work with respect to cultural phenomena. It 

discusses the notion of topos in literature (including the concepts of Ernst Robert Curtius, 

Janina Abramowska and Stefania Skwarczyńska) as a place of location of certain ideas, as 

well as the source of the concept of a musical work in the context of nationality in the first 

half of the 19
th

 century. In that time certain thematic lines emerged in Polish music, based on 

folk, historical, and religious inspirations, enriched with “romantic situations” described by 

the topos of wandering, grandeur and admiration for nature. To a large extent these lines are 

recognized by the means of musical topoi understood as constructions in which a certain 

semantic sense is inscribed which serves as a message. In music, topos-related components 

may include sounds arranged in space, understood as a construction with a defined melodic, 

rhythmic, dynamic, expressive and colour structure, as well as phrases and formulas 

(primarily rhythmic and melodic) which appear in the course of the narration, e.g. “Chopin’s 

melos” or “expressive gestures”, giving a certain character to the compositions (e.g. elegiac in 

selected Chopin’s mazurkas and polonaises, but also in miniatures by, among others, Michał 

Kleofas Ogiński and Maria Szymanowska). In this respect, topoi turn into the artist’s tool and 

equipment allowing them to build relations with respect to the contemporary space of culture.  

In the paper Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav 

Mahler’s Symphonies I explore interactions between the space of visual arts and creation of a 

musical composition on the example of the situation in the age of Art Nouveau. The Art 

Nouveau artists were the first creators who dared radically transform the proportions of 

reality. Then, the role of space in a piece of visual art was emphasized, while new rules of the 

organization of that space were established. The exchange of the function of background and 

motif presented in a painting (as for example in Klimt’s works) led to the revelation of a new 

“grammar of perception”, and, at the same time, to creating and experiencing space in a work 

of art. Similar characteristics may be observed in Gustav Mahler’s works. I present this 

correspondence on the example of Expectation, the painting by Gustav Klimt, and Gustav 

Mahler’s Symphony No 2, known as the Resurrection Symphony, in terms of the three 

following problem areas:  

 Decorativeness, i.e. allowing the object to act itself as a certain system of lines, 

silhouettes and colours
22

. In music it is primarily visible in the change of roles 

between sound registers and instruments, as well as in the decorative role of traditional 

elements of a work of music; 

 Role of an ornament as a factor that organizes the space of the work, visible in 

Mahler’s technique of arrangement of sounds, where musical narration is dominated 

by the sole decorativeness of music – glamour of the sound, system of distances, 

unexpected contrasts of dynamics, tempo, texture; 

 “Macroscopy” and “microscopy” techniques, particularly in presenting the organic 

world, i.e. magnification of small forms of nature presented in an ornament, reflected 
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in Mahler’s symphonic works through the constant maximization of melodic motifs 

along with their minimization with the use of rhythmicity, instrumentation and texture;   

 Blurring of contours of the internal space of the composition as a type of a new 

texture. In art, it is achieved with the use of the expressive value of the borders 

between a painting and its passe-partout. In Mahler’s symphonic works, this tendency 

has its equivalent in the form of reaching “beyond the horizon”, leaving the space 

open, undefined, fuzzy. It refers both to the structure of the work and to its auditory 

image. The recipient is constantly surprised by changes in the narration flow which 

form an uneven, contrasting, convulsively cut plane of the composition. 

 Technique of collage and “visual rhythm” based on putting ready motifs against each 

other and mixing them. Klimt’s paintings are “abstract mosaics” which herald further 

experiments with space. In his symphonic works, Mahler uses this means through 

changeability and diversified combinations of melodic motifs.  

 

In the text “Splendid isolation” – kilka spojrzeń na styl twórczy Karola Szymanowskiego ze 

zmiennej perspektywy czasu i przestrzeni (“Splendid isolation” – a few looks upon the 

creative style of Karol Szymanowski from the changeable perspective of time and space), I 

present possible research approaches to changes in the composer’s style from the perspective 

of time and space on the example of the concept of “splendid isolation” by Karol 

Szymanowski. Strongly associated with inspirations from the external world, particularly in 

the area of literature, art and culture, Szymanowski’s work was always perceived in terms of a 

diverse and changing stylistic space. In the article I try to outline this area based on the 

concepts of Stefania Łobaczewska, Zofia Lissa, Mieczysław Tomaszewski, Adam Neuer. I 

strive to show how diverse Szymanowski’s oeuvre is in the area of style, as well as to reach 

into deeper features of his compositional creations and to define the individual style which the 

author of Harnasie compares to “splendid isolation”
23

. 

In the article I present how Szymanowski’s work corresponds to the trends in the area of fine 

arts, the echoes and influences of which can be observed in the interwar period. It gives rise to 

a specific relation to the interdisciplinary space of arts which invariably fascinated 

Szymanowski and became a source of inspiration for his works. Thus, modernism and 

symbolism resulted in a certain type of form in Szymanowski’s music, which can be 

described as a soundscape of a certain message or inspiration. The soundscape is, among 

others, poetic (songs), philosophical (King Roger), mystical (Symphony No 3), lyrical and 

expressive (Litany to the Virgin Mary). Impressionism and fascination with the Mediterranean 

culture resulted in Szymanowski building the form in terms of impressions, image, a static 

narration and specific sound quality, giving the impression of communing with objects of 

visual arts (Myths, Métopes, Masks). Formism and related structure spatiality, as well as its 

motion and dynamics, emerge from the concept of the work as a study of the interaction of 

architecture of sounds, their movement in time and sound planes thus produced (Harnasie, 

Symphony No 4, Violin Concerto No 2). The above mentioned types of shapes visible in 

Szymanowski’s compositions are subjected to the joint impact of a sphere of emotions: 

sensuality, expression, depth, genuine creative intentions and actual fascination with the 

surrounding world. This is how splendid isolation, i.e. a new and individual space for 

creation, is achieved. 
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In Das räumliche Wesen der Monodien in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (Spatial 

nature of monody with respect to cultural background) I discuss the phenomenon of monody 

in the Gregorian chant with reference to the concept of unity of space in culture, philosophy 

and religion, reflected in musical composition. 

The paper looks at monody in terms of a specific space in music, preconditioned by the way 

of thinking and perceiving the essence of the world through the mentality of the early Middle 

Ages (including the concepts of Saint Augustine, Saint Paul, the art and architecture of that 

time). I want to emphasize the phenomenon of monody which was created according to the 

rule of “reduced” means of construction and expression, while bearing the immensity of 

aesthetic properties. The trend is well reflected by the term cantus planus which refers to 

simplicity, unity and the same time immeasurability. The assumed one-dimensionality of 

monody provides a clear reference to the Divine Being, at that time perceived as the Oneness, 

the Logos, the fullness of the Universe. This idea was depicted in the style of compositional 

solutions which were governed by the law of similarity, identity, equality. However, in this 

seemingly plain and simple structure a number of nuances was concealed, located in the 

microelements of musical space, in the richness of the sound scale, in melodic figures formed 

locally, in the expression of the word and sound, as exemplified, among others, by chant 

notation and composition. 

Monody of a chant reflects the Platonic concept of closed time, like the circle of the wheel 

imitating the eternal unchangeability of ideas
24

. It is focused on “duration” understood, using 

the cosmological statements with reference to music, as an area of space-time continuum 

containing an observer located between the cuts of fixed time. The very term continuum may 

be applied to determine the narration of a chant. The continuum is achieved through the 

generation of a specific microspace realized according to the laws of continuity and 

coherence, i.e. in microdistances between sounds, in an effort to maintain the connection with 

the tonal centre, in a melody oscillating around one sound, in spatialization of time only in the 

microscale, in brief moments and sections as cells following in the immediate present time. 

This part of my deliberations ends with an analysis of space in the folk culture of the 

Mazovian region, which inspired several important works by Andrzej Panufnik, penetrating 

both their concept and construction. Polish folk is one of the main ideas in Andrzej Panufnik’s 

music. It appears in his compositions both as an inspiration for the sound, in the form of 

thematic motifs derived from folk melodies, and for the structure, referring to the composer’s 

interest in geometry, achieved on the basis of artistic designs, providing an inspiration for the 

musical form. Panufnik reached out for the motifs typical for the Kurpie region in two 

compositions, i.e. Sinfonia Rustica and String Quartet No 3 Wycinanki (Paper Cuts). He 

included in them a folk motif in two categories: as a musical quotation, which undergoes 

various transformations in the course of the work, and as a ground for an experiment, using 

the formula of a Kurpie paper cutout for the structure of the work. It is worth observing how 

the structural elements of the work, such as the melodic and rhythmic quotation or formal 

patterns, permeate into the deeper layers of the work. Stylistically processed, these elements 

appear here as reminiscences. They also provide a reflection of the folk sense of the beauty of 

melody and the principles governing its formation. They seem to infiltrate nearly all of 

Panufnik’s works which are closely associated with the idea of the melody being developed in 

a relaxed rhythmicity. The Kurpie inspirations in Panufnik’s music may therefore be 
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considered as the ground of his musical language which in the composition combines 

geometric patterns with the narration of  a folk song from the Mazovia region. 
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Ad 2.2. Space in music and space of universal matter 

(description of the above mentioned papers in details) 

In the analysis of De profundis by Marian Borkowski available in Dimensions of Time and 

Space in Music, I pointed out references which may exist between different concepts of time 

and space, and compositional strategy. For the purposes of the analysis I focused on the 

following ways of understanding time
25

: Saint Augustine’s concept of time as “a measure of 

motion”, Bergson’s “real time” which determines the identity of the creative process, 

Newton’s and Kant’s “absolute time” which keeps the reality in order, paraphrased Einstein’s 

concept of relative sense and assessment of time, Bergson’s “spatialized time”, Husserl’s 

“internal time of consciousness” defined by remembering and anticipation, Sartre’s and 

Heidegger’s “being and time”, time as a condition of existence, possibility and projecting into 

the future, place of our choices, Bielawski’s theory of the zones of time. I enriched the time 

perspective with space understood as a quantity realized primarily in dimensions. I assumed 

that dimension defines space as a quantity closed within coordinates, i.e. length, width, height, 

depth, set in a particular direction, while space as a category can be viewed as part of a larger 

whole, a field for a certain undertaking to be implemented, a set of characteristics defining a 

given phenomenon. On the basis of thus outlined field of references I observed the following 

aspects of the composition of De profundis: the “maximum” space constructed with the means 

of execution and layers of the work (words and sounds), dynamic range and articulation of 

time as the elements which release the specific expression of the composition, narration of the 

composition organized in accordance with the time of its duration (aión) and contemplation, 

sound growing similar to the perception of time as “a measure of motion”, “real time” 

synonymous with the creative process leaving its mark in the composition, “absolute time” 

shown through meticulous numerical definitions of the composition values (length, height 

stable placement in space), spatialized time achieved through nuances related to dynamics, 

colour and articulation, and, resulting from the dynamically juxtaposed planes of sound, 

“internal time of consciousness” defined by remembering and anticipation, when the listener 

is kept waiting in suspense, forced to reflect and to calm down only to be surprised by sudden 

hits of tutti. 

Higher categories, determined by “being and time”, where time and space appear as a 

condition of existence, possibility and projecting into the future, place of our choices, are 

connected in the composition with the sphere of the text and its significance. Thus, the 

presented musical assumptions of the concept of time and space correspond to Ludwik 

Bielawski’s theory of the zones of time. Musical solutions organize time from the macroscale, 

a symbolic approach to time in history and culture, to the microscale defined by the 

representations of time in the respective sounds of the composition, in their duration and 

height, as well as in the connections between them. 

In the paper Space as nature in music expressed by feeling and construction – four views from 

the compositions of Vivaldi, Chopin, Panufnik and Błażewicz, I present a study on 

manifestations of space understood as nature in the works of Antonio Vivaldi, Fryderyk 

Chopin, Andrzej Panufnik and Marcin Błażewicz. In the text I focused on the impact of space 

on a work of music in terms of selected natural phenomena. I presented here four different 

ways of generating a creative space based on inspirations from universal space. To this end I 

chose the following compositions: The Four Seasons by Antonio Vivaldi, Barcarolle in F 
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sharp major, op. 60, by Fryderyk Chopin, Sinfonia Mistica by Andrzej Panufnik,  Kundalini  

by Marcin Błażewicz. They together constitute a mutually complementary artistic vision of 

the relations between space and man in four main pictures: nature of the world perceived 

through human psyche (Vivaldi), human sensuality (Chopin), intellect (Panufnik) and vitality 

(Błażewicz). The analysis brought the following conclusions: 

Concerto No 4 “Winter” of the cycle The Four Seasons by Antonio Vivaldi is a composition 

which through its musical means depicts the mood of a man experienced by fate. A poetic 

description of winter becomes a symbol of these experiences. A sophisticated violin 

technique, elements of painting with sound, originating from the achievements of Venetian 

artists (effects of illumination, contour blurring, variety of contrasts, use of the painting form 

in the composition), articulation resulting in a diverse impression of the sound (e.g. glassy, 

soft, hard, sharp, warm), and spatial play of the concerto elements (e.g. cascading, multi-

faceted structures) create a very specific scenery in the work. 

Fryderyk Chopin’s Barcarolle in F sharp major, op. 60, constitutes another example of 

fascination with nature. Aesthetic approaches to the work taken by researchers of Chopin’s 

music (among others Hedley, Zieliński, Gide and Debussy) reveal the sensitivity of the author 

of Mazurkas to the beauty of nature and point to narrative, illustrative and expressive means 

which allow to translate the experience of enjoying the beauty of the surrounding world into 

sounds (including the performance direction dolce sfogato, building colour and harmony 

climaxes, melodiousness and rhythmic specificity). In Barcarolle, the space of nature is also 

manifested in terms of the internal space of the composition. It shows sensitivity to detail. As 

a master of nuance, Chopin pays attention to the smallest detail of the composition. In result 

of this focus on very small spaces, signs of Chopin’s style are born (among others harmonics, 

passages, motifs, ornaments), which I explore with respect to the spatial structure. 

The impact of external space on the structure of Panufnik’s Sinfonia Mistica is manifested in 

the inspiration with the wheel, a geometric figure present in nature. Panufnik used the fact that 

six circles of the same diameter build a circle ideally encompassing the identical seventh 

circle. Based on this pattern he introduced geometries governing the respective elements of 

the work. Consequently, geometric melody, geometric harmony, geometric rhythm and 

geometric time signature came to being. A specific kind of narration is built with the use of a 

group of compositional means forming internal spaces of the sound in the work. They 

harmonize with each other in symmetrical arrangements and fuse the internal structure of the 

work. I distinguish and explore the following: space of flageolets, space of lines, space of 

points, space of sustained chords, space of phases. 

Błażewicz’s composition was inspired by a reference to natural life forces. It “releases” the 

power of Kundalini in the spatial composition of sounds generated in new aesthetic spaces. 

Written for six drum sets and live electronics, it is constructed in accordance with the Hindu 

tradition of the vision of Kundalini awakening and the 7-degree process of its rising through 

the mystic paths of spiritual development, which in result leads to the unification with the 

cosmos and liberation. Kundalini refers to spatial arrangements of percussion music, used in 

the 20
th

 century by Iannis Xenakis (among others Persephassa) and present in the works by 

Kazimierz Serocki (Continuum) and Marian Borkowski (Spectra). 

 

The intention of my presentation Przestrzeń jako medium formy i źródło strategii 

kompozytorskich dzieła muzycznego (Space as a medium of form and a source of 

compositional strategies in a work of music) was to present a thesis on the influence of space 
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on a musical composition in the sphere of form and shape. I refer to measured space, defined 

primarily by science and in the recent years also by cosmology. Selected impulses regarding 

composition are presented in the analysis and include as follows: 

 

 Search for composition patterns in the space of dimension and architecture. The 

analyzed example was taken from the Notre Dame School organum and shows how 

elements of architectural style may be reflected in the structure of a composition. New 

(in that time) dimensions of space in music are explored here, such as height, span, 

brightness, nodal points corresponding to the functions of flying buttresses, vocal lines 

reflecting the lines of vaults, colour and expression of the sound reinforcing the 

experience of architecture (among others beautiful sculptures and stained glass). 

 Composing “with space” as a process in which the acoustics of space becomes an 

element for music and determines its form. An example of this tendency may be 

Johann Sebastian Bach’s fugue, perceived as a spatial form, constructed based on the 

principle of the location of the sound in space, corresponding to Leibniz’s concept. 

 Studies of the shape and timbre of the sound in an impressionist vision resulting from 

a new optics. Discovery of new dimensions of space in music and blurring of the 

boundaries between its structural elements corresponds to the findings related to 

multidimensional space in the mathematics of the 19
th

 century (including Gauss, 

Hausdorff, Riemann). The problem of translating the visual space of painting into the 

sound space is analyzed on the example of Maurice Ravel’s piano miniatures. Blurred 

sound spaces are also referred to the achievements of the contemporary science in the 

area of noncommutative geometry and smooth spaces. 

 

Relations between Isaac Newton’s concept of dynamics and the idea of the sonata form in 

Beethoven’s music constitutes the topic of the presentation Siła, dynamika, prędkość – kilka 

uwag o Beethovenowskiej muzycznej przestrzeni (Strength, dynamism, speed – a few 

observations about Beethoven’s space in music). Beethoven’s work combines the 

characteristics of a new perception of the universe which include transience and gravity, 

strength, dynamics and “drive at”, or acceleration and speed, providing for the artistic 

processing of these discoveries. It is a moment in the history of development of space in 

music which exposes the motion that occurs in the internal structure of music as the leading 

factor. This thesis is developed based on romantic modern times, defined by Maria Janion, 

which become an example of a revolutionary change in the perception of the world
26

, 

Newton’s laws of motion and law of universal gravitation. Their manifestations may be found 

in Beethoven’s sonatas. Inertia, acceleration and deceleration as compositional actions are 

placed in the organization of musical motion, while their role is pointed out in creating the 

dynamic space of the composition (Sonata in D minor, op. 31, No 2 “Storm”, Movement 1). I 

try to relate Beethoven’s harmonics, arising from the classic order of the major-minor system, 

to the Newtonian gravitation, which can be interpreted as a Newtonian “hidden value”, a law 

of nature observed and organizing the world. Musical narration, which constitutes the 

temporal and spatial representation of “drive at”, is related to the mathematical representation 

of the transience of time and the problem of modelling of the “changing moment” described, 

among others by Michał Heller. Spatiality of structural elements is analyzed in detail on the 

example of Sonata in A flat major, op. 110, in order to show the role of motifs, processes of 

filling the space with sound, creating the dynamics of spaces in systems of contrasts and 
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sequences of “sound breaking”, as well as the previously mentioned categories of motion 

which result in energy generation, accumulation and loss.  

Reflection on space in music sparked my interest in other phenomena which can be studied 

with reference to a work of music, such as light, time, timbre, narration. My preliminary 

deliberations on this topic are presented in Light, Time, Space, Timbre, Narration… in a Work 

of Music. In a way, these phenomena form “new” elements of a work of music which may be 

specified as parameters of a higher order. These quantities arise where traditional elements 

come together in constructions, relations, structures with specific properties of the sound and 

expression. They are at the same time inseparable aspects of space in music which refer to the 

phenomena of the surrounding world. Light is discussed with reference to music based on the 

philosophy of a work of art by Edith Stein, Eero Tarasti’s analysis, as well as the medieval 

mysticism of light in the interpretations of Jacques Le Goff and Umberto Eco. I use the 

musical example of creation of the sun and light in Joseph Haydn’s oratorio The Creation. I 

explore the spatial structure of the sound (melodic patterns, harmonics, instrumentation and 

dynamics) used by the composer to present this process. I put forward a question about the 

origins of the awareness of timbre while reaching out into the mediaeval concepts of talea and 

color, monochromaticity and colour sharpness, Renaissance effects of blurring and Baroque 

contrasts of radiance and shadow. I look for them in the construction of the motets by Josquin 

des Près. I present the problem of time in music as a multi-dimensional matter which can be 

interpreted based on Ludwik Bielawski’s theory of the zones of time, as well as through the 

primary perceptions of time understood as duration (aión) and drive (chronos), and modern 

cosmology, including space-time. My reflections on time are complemented with those on 

space in music which I discuss with respect to two areas: nature (space “given” as the “scene 

of the universe”) and man (space “experienced” as a feeling, an idea). The following 

parameters of space in musical formation are indicated: dimensions, depth, structure, 

perspective, creative vision. As the starting point for my reflection on narration in music I 

choose the reflection of the nature of language in the music based on the analogies of 

expression present in the sphere of grammar and logic (Noam Chomsky, John Sloboda). 

Manifestations of narration built on the dramaturgy of events and their development, and the 

dynamics of time and space may be found in Beethoven’s compositions.  

Expected results 

I believe that the results of my research can contribute to identification of new dimensions in 

music and works of music from the perspective of space. They may lead to strengthening of 

the position of space as a significant category of existence and realization of a work of music. 

I hope that the here presented approach to space in music may become a starting point for a 

research-based discussion on the essence of a work of music.  

Recognition of new aspects in the structure of a work of music may result in other ways of 

music perception. My reflection on space in music can also serve as an inspiration for artists 

and performers to explore new artistic paths in composing and interpreting music. The 

perspective of space as the supreme category for the existence of a work of music reveals 

areas of music previously unaccentuated this way in terms of their structure and reception.  

I intend to use the results of my research presented in my book and publications listed above, 

with all the analysis and interpretation tools, in my further activity focused on research, 

teaching and popularization of art and science both in Poland and abroad. 
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2. Description of other scientific research/artistic achievements and other forms of 

activity (didactic, organizational, popularization of science; cooperation with 

institutions, organizations and societies of science) 

2.1. Other scientific research achievements  

 

Since obtaining my PhD in the humanities, next to the topic of space in music, I have also 

focused on the artistic oeuvre of Polish composers, mainly Karol Szymanowski, Andrzej 

Panufnik, Fryderyk Chopin, Mieczysław Karłowicz and Witold Lutosławski, as well as 

Krzysztof Penderecki, Tadeusz Baird, Henryk Mikołaj Górecki, Zbigniew Bujarski, Marian 

Borkowski, Stanisław Moryto, Marcin Błażewicz, Dariusz Przybylski and other contemporary 

composers in Warsaw. In these studies I have looked for the possible applications of new 

methods of analysis and interpretation carried out with respect to a work of music. I have 

presented and disseminated the results of these activities both in Poland and abroad. 

 

My research has developed in the following thematic areas: 

 

I. Works of Polish composers in the context of new forms of musical expression, an 

interdisciplinary approach combining a cultural perspective with their possible manifestations 

in composition. The following are explored: 

1. Manifestations of extramusical  concepts in Andrzej Panufnik’s works (Sacrum 

w muzyce Andrzeja Panufnika / Sacrum in Andrzej Panufnik’s music, Music as 

a protest in Andrzej Panufnik’s output, Andrzej Panufnik i jego widzenie 

muzyki / Andrzej Panufnik and his perception of music); 

2. Space in the structure of selected works of Polish contemporary composers 

(Zagadnienie przestrzeni i struktury kompozycji na przykładach polskiej 

muzyki współczesnej – Szymanowski, Moryto, Panufnik, Lutosławski / Space 

and structure of composition on the examples of contemporary Polish music – 

Szymanowski, Moryto, Panufnik, Lutosławski); 

3. Common elements in life and music of Fryderyk Chopin and Andrzej 

Panufnik, determining the Polish idiom in their music, based on the concept of 

Mieczysław Tomaszewski and Charlotte Bühler (Chopin i Panufnik na 

drogach obcych terytoriów / Chopin and Panufnik on the paths of foreign 

territories); 

4. Romantic inspirations as jointly reviving motifs in the music of Polish 

composers including Chopin, Szymanowski, Baird and Lutosławski, a search 

for romantic categories in music inspired by the concepts of, among others, 

Maria Janion (Romantyczne inspiracje w muzyce – od Chopina do 

współczesności / Romantic inspirations in music – from Chopin to the present); 

5. Development of an artistic path of a composer and a performer, a biographical 

approach on the example of graduates of the Fryderyk Chopin University of 

Music (FCUM) in Warsaw with focus on their career paths (Wychowankowie 

UMFC na europejskich drogach / FCUM graduates on European paths); 

6. Idea of freedom as an element characteristic for Polish music of different 

epochs, expressed in the harmony of the Renaissance, unrest of the Baroque, 

expression of the Romanticism, in the independence trends and contemporary 

history (Idea niezawisłości w muzyce polskiej / The idea of independence in 
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Polish music – Mikołaj Gomółka, Wacław of Szamotuły, Fryderyk Chopin, 

Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik); 

7. Form in the context of inspiration with light and space in the symphonic poems 

by Mieczysław Karłowicz (Spektrum światła i przestrzeni w twórczości 

Mieczysława Karłowicza / The spectrum of light and space in the works of 

Mieczysław Karłowicz); 

8. Contemporary interpretation of passion as a musical genre in light of the 

passion concept on the example of Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi 

Secundum Ioanndem by Dariusz Przybylski (Musica ecclesiastica nova w 

analizie i interpretacji – Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum 

Ioannem Dariusza Przybylskiego / Musica ecclesiastica nova in the analysis 

and interpretation – Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum 

Ioannem by Dariusz Przybylski (2013)); 

9. Elements of the cosmological vision of the world in the compositions of the 

representatives of Generation’33, a presentation of common paths of 

ideological, philosophical and cultural inspirations in selected works of 

Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki and Zbigniew Bujarski 

(“Kosmiczne” aspekty Kosmogonii jako charakterystyczny rys twórczości 

kompozytorów Pokolenia „33 / “Cosmic” aspects of Cosmogony as a 

characteristic feature in the works of the composers of Generation’33). 

 

II. Theoretical concepts in the analysis and interpretation of a work of music in the following 

problem areas: 

10. Intertextual perspective in music with the possibilities of its use in the analysis 

and interpretation of music. This resulted in the following articles: Dzieło 

muzyczne w perspektywie analizy integralnej, interpretacji, intertekstualności, 

estetyki muzycznej (A work of music in the perspective of integral analysis, 

interpretation, intertextuality, musical aesthetics), in which I deliver an 

intertextual analysis of Andrzej Panufnik’s Sinfonia Votiva, highlighting the 

key areas of intertextuality in music on the basis of the framework of 

intertextuality defined in specialist literature (e.g. in the works by Julia 

Kristeva, Stanisław Balbus and Michał Głowiński), and Chopin as a Goal and 

an Inspiration – Intertextual Traces and the Presence of Chopin’s Music in the 

Output of Academic Successors, in which I analyzed the traces of Chopin’s 

music in the works of contemporary composers in Warsaw. 

11. Theatricality in music, present both as an inspiration for a work and as an 

element of narration. I presented these studies with respect to the works of 

Witold Lutosławski (Theatre of sounds concept in music). 

 

Since obtaining my PhD I have participated in 39 conferences and symposia, both in science 

and art, devoted to the theory of music, among others in 25 international and 12 events 

organized abroad, i.e. in Minsk (Belarus), Odessa and Kiev (Ukraine), Vienna (Austria), 

Ljubljana (Slovenia), Oxford (United Kingdom), Astana (Kazakhstan), Tbilisi (Georgia), in 

many cases in response to the personal invitation from the organizers. The results of my 

research presented at conferences and symposia have been published in peer-reviewed 

collective monographs. In 2008-2013, I prepared encyclopaedic entries devoted to composers 
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(Bohuslav Martinů, Andrzej Panufnik, Alexander Scriabin, Richard Strauss) for Encyklopedia 

Katolicka (Catholic Encyclopaedia). Detailed list of these achievements - Appendix 5. 
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2.2. Didactic achievements  

2.2.1. Description of didactic achievements at the Fryderyk Chopin University of Music 

(FCUM, previously: Fryderyk Chopin Academy of Music) 

As a researcher and lecturer in the Chair of Theory of Music, Department 1 – Composition, 

Conducting and Theory of Music, Fryderyk Chopin Academy/University of Music in Warsaw 

since 1996, I have given lectures and seminars on theoretical subjects in the following 

departments: Department 1 – Composition, Conducting and Theory of Music, Department 2 – 

Piano, Harpsichord and Organ, and Department 3 – Instrumental Studies. My courses include 

as follows: analysis of works of music, music literature, seminars in theory of music, history 

of theory of music, seminars in music criticism, seminars in BA, MA, PhD thesis writing, and 

courses for students of the Postgraduate Studies of Theory of Music. Every year I give classes 

addressed to the FCUM candidates. Since 2012, I have given lectures on analysis of a work of 

music to students of the Postgraduate Studies in Theory of Music and Composition, and PhD 

students. I have held classes in English for foreign students, among others, in Specialist 

Literature (Department 3) and seminars in PhD thesis writing (Departments 2, 3, 4). 

As an employee of the FCUM, I have supervised the BA (twice) and MA (once) thesis 

writing. Currently, I am the supervisor of another MA student. I have reviewed one diploma 

thesis, two BA theses and two MA theses, as well as one PhD thesis of a student from abroad 

(Ukraine). In 2000-2004, I acted as a supervisor of the Department 1 Students’ Society of 

Science. I have initiated cooperation with students regarding theoretical comments and 

lectures presented at concerts, scientific and artistic events organized at the FCUM. Following 

my initiative, students have implemented, among others, a writing project in which they write 

their descriptions of concerts held at the FCUM which are published in concert programmes 

and on the university website: www.chopin.edu.pl. I have been in charge of preparations for 

the Days of Department 1 and scientific sessions for students, organized at the FCUM. 

In my didactic activity I have introduced innovative methods of teaching based on active 

participation of students in the analysis and interpretation of theoretical issues related to the 

existence of a work of music, with the presentation of its artistic performances. In result of 

these activities, in 2000-2014, thematic students courses were created with the participation of 

students, exploring theoretical aspects in new dimensions, among others the following: Stages 

of the existence of a work of music by Roman Ingarden in the interpretation of its theoretical 

aspects and performance (in cooperation with Departments 1, 2 and 3); Organ music in its 

natural environment (in cooperation with Department 2); Musical tuning and tempering in the 

music of the 17
th

 century (in cooperation with Department 2); Transgression – On 

interpretative possibilities of wind instruments (in cooperation with Department 3); Chopin – 

Two centuries of fascination (in cooperation with Departments 1, 2 and 5); collaboration on 

editorial works on the website dedicated to the celebrations of the 200
th

 anniversary of the 

birth of Fryderyk Chopin at the Fryderyk Chopin University of Music. 

Since 2010, I have cooperated with the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, 

where I have given lectures to students of Composition and Theory of Music, entitled Muzyka 

Polska od średniowiecza do końca XIX wieku (Polish Music from the Middle Ages to the late 

19
th

 century), in the academic years of 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015. In 

2011, I worked with the National University of Arts in Astana, Kazakhstan, where I provided 

master classes for students and teachers, entitled Idea wolności w muzyce polskiej od 

średniowiecza do współczesności (The idea of freedom in Polish music from the Middle Ages 

to the present), in Russian and English. 

http://www.chopin.edu.pl/
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2.2.2. Didactic achievements – supervising and reviewing students’ achievements 

Supervising MA theses 

Academic year 2013/2014 

Iwona Targosz. „Jeux d’Eau” Maurice’a Ravela. (Jeux d’Eau by Maurice Ravel). 

Department 1 – Composition, Conducting and Theory of Music, Fryderyk Chopin 

University of Music in Warsaw. 

Academic year 2015/2016 

 Magdalena Swat. Świat dźwiękowy kompozycji Artura Zagajewskiego. (Sounds world 

of the composer Artur Zagajewski). Department 1 – Composition, Conducting and 

Theory of Music, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. 

Supervising BA theses 

2012 Anna Sławińska. Wybrane problemy interpretacyjne w „Vespro della Beata Vergine” 

Claudia Monteverdiego. (Selected problems of interpretation in „Vespro della Beata 

Vergine” by Claudio Monteverdi). Department 1 – Composition, Conducting and 

Theory of Music, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. 

 

2010 Magdalena Kąkol. Muzyka epoki baroku w kontekście barokowych sztuk plastycznych. 

Eksperymentowanie ze światłem i barwą. (Music of the baroque era in the context of 

the fine arts. Experimenting with light and colour). Department 1 – Composition, 

Conducting and Theory of Music, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. 

2015 Adam Mikulski. Muzyka do filmu „Jak wytresować Smoka” – koncepcja formalna i 

odbiór. (Music of the film “How to train your Dragon” – formal concept and 

reception). Department 1 – Composition, Conducting and Theory of Music, Fryderyk 

Chopin University of Music in Warsaw. 

Reviewing the MA theses 

2007 Dominika Pietras. Konstruktywizm kwartetów smyczkowych Andrzeja Panufnika. 

(Constructionism of the string quartets by Andrzej Panufnik). Supervisor: prof. dr hab. 

Stanisław Dąbek. Department 1 – Composition, Conducting and Theory of Music, 

Fryderyk Chopin Academy/University of Music in Warsaw. 

2011 Dawid Ludkiewicz. Apolinary Szeluto. Kompozytor i felietonista. (Apolinary Szeluto. 

Composer and Columnist). Supervisor: prof. dr Walentyna Węgrzyn-Klisowska. 

Department 1 – Composition, Conducting and Theory of Music, Fryderyk Chopin 

University of Music in Warsaw. 

Reviewing the Diploma theses 

2008 Oskar Koziołek. Podstawowe elementy formy w muzyce wokalnej na podstawie 

wybranych przykładów. (Basic elements of form in vocal music on selected examples). 

Supervisor: dr Eugenia Rozlach. Department 4 Vocal, Fryderyk Chopin 

Academy/University of Music in Warsaw. 
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Reviewing the BA theses 

2013 Iwona Targosz. Związki muzyki z naturą – tajemniczy klimat w twórczości Claude’a 

Debussy’ego na przykładzie dzieła „Dwa tańce na harfę i orkiestrę smyczkową”. 

(Relations between music and nature – secret climat of the output by Claude Debussy). 

Supervisor: prof. dr hab. Jagna Dankowska. Department 1 – Composition, Conducting 

and Theory of Music, Fryderyk Chopin Academy/University of Music in Warsaw. 

 

Reviewing the PhD these 

2012 Olena S. Stebeska. Music Life of Ternopil in the Second Half of the XXth and the 

begining of the XXIst century: Regional Art. And Educational Aspects. Kiev, Ukraine, 

Nacionalna Akademia Keriwnich Kultury i Minstectw. 

2.2.3. Reviewing projects and papers 

2013 Grażyna Wolter-Kaźmierczak. Synteza słowa i dźwięku w partiach chóralnych  

„Carmina Burana” Carla Orffa. Publishing review. Bydgoszcz, Akademia Muzyczna 

im. Feliksa Nowowiejskiego. 

 

2015    Damian Borowicz. „Ubu Rex” Krzysztofa Pendereckiego w kontekście historycznej  

  spuścizny stylistyki muzycznej; analiza i implikacje interpretacyjne (na podstawie 

wybranych fragmentów). Publishing review. Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. 

Feliksa Nowowiejskiego. 

2013-2015 Reviews of projects to the National Centre of Science (Narodowe Centrum Nauki) 

2015  Review to the issue Symmetry: Culture and Science 

2.3. Organizational achievements 

2.3.1. Participation in scientific and organizational committees of conferences 

In 1999-2014, I participated in the works of scientific and organizational committees of the 

following national and international conferences held at the Fryderyk Chopin Academy of 

Music and, subsequently, Fryderyk Chopin University of Music: 

1999  International Conference in Science and Art “Dzieło Chopina jako źródło inspiracji 

wykonawczych” (“Chopin works as a source of performance inspirations”), 20-22 

February 1999, Warsaw, Fryderyk Chopin Academy of Music. 

2001  National Session of Science W setną rocznicę urodzin profesora Piotra Perkowskiego. 

(On the 100
th

 anniversary of the birth of Professor Piotr Perkowski), 16-17 March 

2001, Warsaw, Fryderyk Chopin Academy of Music. Presentation title: Próba 

charakterystyki języka muzycznego Piotra Perkowskiego w oparciu o twórczość 

koncertową (An attempt at a characterization of Piotr Perkowski’s language of music 

based on his concert works). 

2003 International Conference in Science and Art on the 90
th

 anniversary of the birth of 

Professor Witold Rudziński, 14-15 March 2003, Warsaw, Fryderyk Chopin Academy 

of Music. 

After receiving the PhD: 
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2006   International Conference in Science and Art “Topos narodowy w muzyce polskiej I 

połowy XIX wieku” (“National topos in the Polish music of the first half of the 19th 

century”), 20-21 November 2006, Warsaw, Fryderyk Chopin Academy of Music. 

2007 International Conference in Science and Art “Topos narodowy w muzyce polskiej 

okresu postromantyzmu i Młodej Polski” (“National topos in the Polish music of Post-

Romanticism and Young Poland”), 13-14 November 2007, Warsaw, Fryderyk Chopin 

Academy of Music. 

2008 Conference in Science and Art on the 75
th

 birth of Professor Marian Borkowski, 15-16 

November 2008, Warsaw, Fryderyk Chopin Academy of Music.  

2009 International Conference in Science and Art “Topos narodowy w muzyce polskiej 

międzywojnia” (“National topos in the Polish music of the interwar period”), 15-17 

November 2009, Warsaw, Fryderyk Chopin University of Music. 

2010 International Conference in Science and Art “Fryderyk Chopin (1810-1849) – dwa 

wieki fascynacji” (“Fryderyk Chopin (1810-1849) – Two centuries of fascination”), 

22-24 February 2010, Warsaw, Fryderyk Chopin University of Music. 

2011 International Conference in Science on the 200
th

 Anniversary of the Fryderyk Chopin 

University of Music “Przeszłość Przyszłości – wkład warszawskiej uczelni muzycznej 

do europejskiej kultury” (“The Past for the Future – Contribution of the Warsaw 

Musical Alma Mater to the European Culture”), 4-6 June 2011, Warsaw, Fryderyk 

Chopin University of Music. 

2014  International Conference in Science and Art on the 100
th

 anniversary of the birth of 

Andrzej Panufnik “Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki” (“Andrzej Panufnik and his 

vision of music”), based on my original conference concept, 24-26 September 2014, 

Warsaw, Fryderyk Chopin University of Music, University of Warsaw, Association of 

Polish Composers. 

In 2006-2014, I initiated and implemented application processes for external funding for the 

organization of international conferences in science and art in order to promote Polish culture 

of music in Poland and abroad, among others, for the following conferences: Topos narodowy 

w muzyce polskiej / National topos in the Polish music (a series of three conferences), 

Fryderyk Chopin – dwa wieki fascynacji / Fryderyk Chopin – Two centuries of fascination 

(2010), Przeszłość – Przyszłości / The Past for the Future, a conference in science and art 

combined with the celebrations of the 200
th

 anniversary of the Frydryk Chopin University of 

Music (2011), Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki / Andrzej Panufnik and his vision of 

music, based on my original conference concept (2014). 

2.3.2. Functions at the Fryderyk Chopin University of Music 

In 2002-2006, I performed the duties of the Secretary at the FCUM Chair of Theory of Music 

and Secretary of the FCUM Commission on PhD Degrees in the Humanities. In 2010-2012, I 

was the Head of the Chair of Theory of Music, Division 1 – Composition, Conducting and 

Theory of Music. In 2012, I acted as the President of the FCUM Committee for National 

Qualifications Framework. Since 2012, I have served as the President of the Library Council.  
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2.3.3. Achievements in the area of music popularization projects 

Next to my research and didactic activity related to my work at the university I have 

implemented a number of artistic, scientific and educational projects aimed at the 

popularization of music.  

As the author and a co-author of projects in science and art 

In 2010-2011, I acted as the coordinator for the scientific and artistic contents in the following 

projects: 

“Chopin dla Niewidomych” (“Chopin for the Blind”) in 2010-2011 

 

The international artistic and educational project “Chopin dla Niewidomych” (“Chopin for the 

Blind”) popularizing Fryderyk Chopin’s music among blind artists, organized by the Polish 

Association of the Blind in cooperation with the Fryderyk Chopin University of Music and 

Fryderyk Chopin Society, with the participation of nearly 150 direct recipients and over 3,000 

recipients in general. In the project I served as the coordinator for the scientific and artistic 

contents and participated in the project organization. I developed the concept of workshops in 

art and science, career paths, seminars and concerts. I was a member of the jury during 

auditions of artists and advised on the choice of people to be responsible for specific artistic 

tasks in the project. Elżbieta Oleksiak of the Polish Association of the Blind was the main 

coordinator of the project. The project was financed by the Norwegian Financial Mechanism. 

 

“200 lat UMFC – Nowe Horyzonty” (“200 years of the FCUM – New Horizons”) in 2011 

 

The online concert “200 lat UMFC – Nowe Horyzonty” (“200 years of the FCUM – New 

Horizons”) organized to celebrate the 200
th

 Jubilee of the Warsaw Alma Mater of Music, 

featuring Polish chamber music and orchestral works with multimedia commentaries devoted 

to outstanding figures associated with the Fryderyk Chopin University of Music (Chopin, 

Elsner, Szymanowski), with the use of modern production and media technologies, with the 

participation of performers of Warsaw schools of music and Fryderyk Chopin University of 

Music; post-production broadcast was available on www.chopin.edu.pl; date and venue: 30 

November 2011, 7:00 pm, Fryderyk Chopin University of Music. Together with Tadeusz 

Fidecki, PhD, I was a co-author of the concept and a co-coordinator of the project. My tasks 

were to develop the artistic and scientific concept of the project, together with the programme 

and script of the concert, to coordinate multimedia presentations with the participation of 

students, to cooperate with schools of arts, to prepare students for presentations in art and 

science for the concert. The project was financed by the Polish Ministry of Culture and 

National Heritage. 

Promotion of Polish artists with the use of the latest technologies 

 

In 2010-2011, in cooperation with the FCUM IT Centre, I implemented an innovative solution 

for promoting Polish artists with the use of the most recent technologies on the university 

website. I have been the author, a concept co-author and editor of the following projects: 

 

Website devoted to life and music of Fryderyk Chopin 

2010  Texts published on the website set up for the celebrations of the Chopin Year at the 

Fryderyk Chopin University of Music Fryderyk Chopin – 200 lat fascynacji / Fryderyk 

http://www.chopin.edu.pl/
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Chopin – 200 Years of fascination available at: www.chopin.edu.pl: 

Chopin and romantic narration; 2010.chopin.edu.pl; 6 sites; Polish 

Chopin and followers; 2010.chopin.edu.pl; 8 sites; Polish. 

Editing of websites devoted to prominent Polish composers and artists 

2010 Editing of the website devoted to the figure and works of Fryderyk Chopin: 

2010.chopin.edu.pl at www.chopin.edu.pl  

Website title: Chopin tu i teraz – dwa wieki fascynacji / Chopin here and now – two 

centuries of fascination; Fryderyk Chopin University of Music; Polish, English. 

2011 Editing of the website devoted to the celebrations of the 200
th

 anniversary of the 

Warsaw Alma Mater of Music:  

200lat.chopin.edu.pl at www.chopin.edu.pl   

Website title: 200 lat Muzycznej Alma Mater / 200 Years of the Alma Mater of Music; 

Fryderyk Chopin University of Music; Polish, English. 

2.3.4. Series of thematic lectures on music for Universities of the Third Age and other 

institutions 

 

Since 2006, I have given regular cycles of my original thematic lectures for the Mazovian 

University of the Third Age (Mazovian Institute of Culture) and the University of the Third 

Age for the Bródno District of Warsaw (“Świt”/”Dawn” Centre of Culture in Warsaw) on: 

2006-2009 “Opera w muzyce – gatunek, pasja, widowisko” / “Opera in music – A genre, a 

passion, a show”;  

2009/2010 “Fryderyk Chopin – dwa wieki fascynacji” / “Fryderyk Chopin – Two centuries of 

fascination”;  

2010/2011 “Ludwig van Beethoven – biografia geniusza” / “Ludwig van Beethoven – 

Biography of a genius”; 

2011/2012 “Jan Sebastian Bach – muzyka i wielkość” / “Johann Sebastian Bach – Music and 

greatness”;  

2012/2013 “Dźwięki natury i ich muzyczne obrazy w dziełach kompozytorów na przestrzeni 

wieków” / “Sounds of nature and their musical images in works of composers over centuries”; 

2013/2014 “Muzyka w korespondencji sztuk” / “Music in the correspondence of arts”; 

2014/2015 “Taniec i muzyka w świetle historii utworów i gatunków” / “Dance and music in 

the light of history of works and genres”; 

2015/2016 “Muzyka jako autobiografia – o związkach między życiem a sztuką” / “Music as 

autobiography – On relations between life and art”. 

Moreover, since 2010, I have cooperated with the University of the Third Age at the Shalom 

Foundation, University of the Third Age at the Warsaw University of Technology, University 

of the Third Age of the Bielany District of Warsaw, University of the Third Age of the 

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
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Wilanów District of Warsaw, University of the Third Age in Sokołów, and University of the 

Third Age in Izabelin, where I have presented my original lectures devoted to music (works 

of music, composers, epochs, styles), with the total number of over 2,000 direct recipients.  

In 2014, I gave a lecture and a speech on the life and works of Andrzej Panufnik during the 

celebrations of the 100
th

 anniversary of the birth of Andrzej Panufnik for the Emigration 

Museum in Gdynia and in response to the invitation from the Polish National Radio 

Symphony Orchestra in Katowice. 

2.3.5. Cooperation in artistic and educational projects combining different areas of art 

Since 2008, I have cooperated in projects aimed at popularization of music and musical 

education. They include as follows: 

2008  Training for tourist guides “Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu” 

(“Following Chopin in Warsaw and in Mazovia”), organized by the Mazovian 

Regional Tourist Organization; development of the programme of lectures, field 

seminars and concerts, coordination of the project in terms of the knowledge about the 

life and works of Fryderyk Chopin. 

2009 – 2011  

Lectures and seminars for teachers of Warsaw general schools of education on the life 

and works of Fryderyk Chopin, as well as music and Polish culture of Romanticism; 

programme supervision, preparation of concerts, participation in organizational works; 

organizer: Warsaw Centre for Socio-Educational Innovation and Training (WCIES) in 

cooperation with the Fryderyk Chopin University of Music, coordinator: Iwona 

Dybowska; nearly 300 participants. 

2009  Warsztaty artystyczne: muzyczne, plastyczne, filmowe (Art workshops: music, visual 

arts, film) for students of secondary schools of general education in Łódź; organizer: 

St. Dominic Savio Oratory in Łódź, coordinator: Fr. Dariusz Husak SDB; cooperation 

regarding the workshop contents, supervision of the programme; project co-financed 

by the Polish Ministry of Culture and National Heritage; nearly 300 participants. 

2009 Art workshops: Spotkania z Chopinem (Meetings with Chopin) to celebrate the 2010 

Chopin Year in Sochaczew for students of primary schools of general education from 

the Western Mazovia region; organizer: “Mazowsze Chopina” / “Chopin’s Mazovia”, 

Local Tourist Organization; coordination of the project contents, development of the 

programme of lectures, workshops and field trips, gaining support from and 

cooperation with other institutions, among others, the Academy of Fine Arts in 

Warsaw; project co-financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage; 

nearly 2,500 participants. 

2.3.6. Cooperation with organizations 

I have been involved in organizational activities for the development of the theory of music, 

in which I have cooperated with the Association of Polish Composers (organization of the 

2010 Chopin Conference and 2014 Panufnik Conference). I am a member of Verein zur 

Erforschung der Monodie in Vienna (since 2012), Polish Society for Music Analysis (since 

2015), as well as an expert and a reviewer for the National Science Centre (since 2013). 
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2.3.7. Awards for activity in art and science 

I have received the following awards and distinctions for my activity in art and science: 

2002, 2007, 2015 

2
nd

 Degree Award of the Rector of the Fryderyk Chopin Academy of Music (currently: 

Fryderyk Chopin University of Music) in Warsaw. 

2011  Medal of Merit in the Service of Polish Culture (national) granted by the Minister of 

Culture and National Heritage of the Republic of Poland; 3 February 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


