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Temat rozprawy doktorskiej: Spektralizm, minimal music czy postmodernizm? 

W poszukiwaniu nowej lingua franca w muzyce francuskiej na saksofon solo, na podstawie 

utworów Thierry'ego Alli, Thierry'ego Escaicha, Christiana Lauby, Philippe Hersanta, 

Pascala Zavaro, Karola Beffy.  

  

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

 Założeniem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki wykonawczej 

współczesnej, francuskiej literatury na saksofon solo ostatnich 25. lat oraz próba odpowiedzi 

na pytania dotyczące jej kondycji oraz prognoz co do kierunków jej rozwoju.  

 Dysertacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi rejestrację dzieła 

artystycznego, stanowiącego sześć wymienionych niżej utworów na saksofon solo, które 

wydają mi się wysoce reprezentatywne dla różnych stylów i kierunków w muzyce ostatnich 

25. lat. Są to:  

– Christian Lauba – Steady Studies on the Boogie (1995)   

–Thierry Alla – Digital (1995)   

– Thierry Escaich – Lutte (1994)  

– Phillipe Hersant – Chant Hassidique (2009) 

– Pascal Zavarro – Rush (2009)  

– Karol Beffa – Obsession (2008)  

 

 Druga część rozprawy natomiast jest opisem podejścia do tematu z kilku stron, ujętym  

w pięć rozdziałów. Począwszy od przedstawienia rysu historycznego, koncentrującego się 

wokół twórczości francuskiej, wskazującego na jej niekwestionowany prymat w dążeniu  

do stworzenia wartościowej literatury na saksofon (Rozdział I), poprzez wskazanie bieżących 

nurtów, do których można ją zaklasyfikować (Rozdział II), aż do opracowania problematyki  

i klasyfikacji technik współczesnych, które odnaleźć można niemal w każdej współczesnej 

miniaturze solowej wraz z analizą problemów wykonawczych w wybranych utworach 

(Rozdział IV) oraz opinii międzynarodowego środowiska wykonawców i refleksji autora 

niniejszej rozprawy na podstawie dostępnej literatury (Rozdział V).  

 Opracowanie systematycznej klasyfikacji tzw. współczesnych technik saksofonowych 

wyniknęło z braku dostępnych wyczerpujących temat opracowań w języku polskim.  

 W Rozdziale V przedstawione zostały też wyniki poszukiwań odpowiedzi na pytanie 

zadane w temacie niniejszej pracy. Na podstawie badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego na próbie 49. saksofonistów, można uznać, że  ponad 60% z nich wierzy,  

że w XXI w. wyłoni się jeden nurt w muzyce solowej. Większość z nich zakłada też,  

że obecne kierunki estetyczne będą dalej kontynuowane. A zatem zakładają oni powstanie 

„wielkiej fuzji”, nowej lingua franca.  

 

 


