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Autoreferat

1. Imię i nazwisko: Ewa Nidecka

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 magister  sztuki  w  zakresie  wychowania  muzycznego,  Wydział  Wychowania
Muzycznego,   Akademia  Muzyczna  w Krakowie,  1985,  tytuł  pracy  Harmonika
w utworach chóralnych Karola Szymanowskiego, promotor: mgr A. Basztoń

 magister sztuki w zakresie teorii muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii
Muzyki,  Akademia  Muzyczna  w  Krakowie,  1989,  tytuł  pracy: Problemy
instrumentacyjne w twórczości Claude'a Debussy'ego, promotor: prof. T. Machl

 doktor  nauk  humanistycznych,  specjalność:  nauki  o  sztuce,  Instytut  Sztuki,
Folklorystyki  i Etnologii  Narodowej  Akademii  Nauk  Ukrainy  w  Kijowie,  tytuł
dysertacji:  Tworczost'  polśkych  kompozytoriw  Lwowa  w  kontekstie
ukraijinśko- polśkych  muzyczych  zwiazkiw,  Kijów  2003; Twórczość  polskich
kompozytorów Lwowa a ukraińska szkoła kompozytorska (1792-1939), Rzeszów 2005,
promotor: prof. dr hab. Maria Zahajkiewicz

 Certyfikat ''Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości,
zarządzania  własnością  intelektualną  oraz  komercjalizacji  wyników prac  badawczo-
rozwojowych”,  Innowacyjny  Uniwersytet  Rzeszowski,  Uniwersyteckie  Centrum
Transferu Technologii,  Rzeszów 2011

3. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia w jednostkach naukowych 

 01/09/1988 – 31/09/1990, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katedra Wychowania 
Muzycznego, asystent 

 01/10/1990 – 31/08/1993, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katedra Wychowania 
Muzycznego, st. asystent 

 01/09/1993 – 30/09/1999, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katedra Wychowania 
Muzycznego, asystent 

 01/10/1999 – 30/09/2001, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Muzyki (od kwietnia 
2000 r.), asystent 

 01/10/2001 – 30/09/2003, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki, wykładowca

 01/10/2003 – 30/09/2012, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki, adiunkt

 01/10/2012 – 30/09/2014, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Muzyki (od stycznia 
2014), adiunkt

 01/10/2014 – do chwili obecnej, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Muzyki, st.  wykła-
dowca

podstawowe miejsce pracy: Uniwersytet Rzeszowski
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art.  16 ust.  2  ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) 

a) tytuł osiągnięcia naukowego

I. E. Nidecka, monografia: Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX 
i początku  XXI  wieku  wobec  przemian  i osiągnięć  muzyki  europejskiej,

 Wydawnictwo  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,  Rzeszów  2018,  recenzent:
W. Węgrzyn-Klisowska, ISBN 978-83-7996-529-8, ss. 226.

II. E. Nidecka, cykl prac opublikowanych w latach 2015-2018 w języku polskim, 
słowackim  i  angielskim,  zogniskowanych  wokół  tematyki:  Od  folkloryzmu
narzuconego,  poprzez  eksperyment  i elementy  sonorystyczno-ekspresywne,  do
wartości  penitus i wyrafinowanego świata dźwięków w muzyce polskiej  drugiej

 połowy XX i początku XXI wieku.

b) autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy 

Ewa Nidecka:

2015 Vplyv  Bélu  Bartóka  na  rozvoj  folklorizmu  v  Pol'sku  (Wpływ  Beli  Bartóka  na  rozwój
fokloryzmu w Polsce), “Slovenská Hudba. Revue pre hudobnú kultúru”, 2015/ ročník XLI,
t. 4, red. A. Čierna, K. Godárová, recenzenci: L. Burlas, E. Szórádová,  ISSN 1335-2458,
ss. 339-347.

2015 Folklor  we  wczesnej  twórczości  fortepianowej  Witolda  Lutosławskiego, w:  „Studia
Artystyczne. Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej” Nr 3, 2015,
Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego,  Katowice  2015,  recenzenci:  E.  Szubertowska,
A. Żukowska, ISSN 2391-9965, ss. 109-114.

2018 Twórczość Krzysztofa Pendereckiego zrealizowana w Studiu Eksperymentalnym Polskiego
Radia,  w:  Studia  Electronica  –  w  60.  rocznicę powstania  Studia  Eksperymentalnego
Polskiego Radia (1957-2004), red. E. Nidecka, K. Kostrzewa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, recenzent K. Szwajgier, ISBN 978-83-7996-544-1, ss. 83-
106.

2015 Sonorystyczno-ekspresywne walory twórczości Andrzeja Nikodemowicza, w: “Janáčkiana
2014”, red. K. Steinmetz, D. Kozel, Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2015, recenzenci:
J. Luska, M. Nedělka, ISBN 978-80-7464-709-3, ss.145-152.

2018 I Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – ukryte pragnienie wolności, „Notes
Muzyczny”  2018  nr  1  (9),  red.  M.  Pilch,  recenzenci:  M.  Banaszkiewicz-Bryła,
D. Mroczek-Szlezer,  A. Prabucka-Firlej,  G. Poźniak,  A. Rupocińska;  ISSN:  2353-9593,
ss.123-159.

2017 Penitus phase in the works of Henryk Mikołaj Górecki, “Horizonty Umenia 4” (Horizons
of  Art),  red.  V. Didi,  Akademia  umeni  v Banskej  Bystrici,  Bańska  Bystrzyca  2017,
recenzenci: M. Kołodziejski, J. Škvarková, M. Janek, ISBN 978-80-89555-90-1, ss. 66-81.
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2015 Twórczość religijna Wojciecha Kilara – kontemplacja i  spełnienie,  „Liturgia  Sacra” 21
(2015) nr  1 (45),  red.  H.J.  Sobeczko,  R.  Pośpiech,  Wydział  Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego,  Opole  2015,  recenzenci:  ks.  S. Czerwik,  ks. A. Filaber,  C. Grajewski,
ks. K. Lijka, ks. M. Matuszewski i in., ISSN 1234-4214, ss. 161-176.

2017 Wojciecha Kilara droga do dojrzałości twórczej, w: Sacrum i element narodowy w muzyce
Wojciecha Kilara, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, recenzent:
J. Uchyła-Zroski, ISBN 978-83-7996-500-7, ss. 32-56.

2015 Detská  tematika  vo  vokálnej  tvorbe  Andrzeja  Nikodemowicza  (Tematyka  dziecięca
w twórczości  wokalnej  Andrzeja Nikodemowicza), w:  “Horizonty umenia 3”,  Akademia
umeni  v Banskej  Bystrici,  red. M. Ol'ha,  Banska  Bystrica  (Slovakia)  2015,  recenzenci:
V. Didi, J. Sapara, J. Sládeček, ISBN 978-80-89555-57-4, ss. 214-222.

2018 II  Koncert  fortepianowy  Andrzeja  Nikodemowicza  –   poszukiwanie  oryginalnego
brzmienia, „Edukacja Muzyczna” XII, seria: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, red. M. Popowska, recenzenci: ks. R. Adamko, A. Dziadek, M. Dziadek
i in., ISSN 1895-8079, ss. 83-100.

2018 IV  Koncert  fortepianowy  Andrzeja  Nikodemowicza  –  wyrafinowany  świat  dźwięków,
publikacja przyjęta do druku (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), ss. 21.

c)  omówienie celu naukowego/artystycznego w/w prac i osiągniętych wyników wraz
    z omówieniem ich  ewentualnego wykorzystania  

Twórczość  kompozytorów polskich  fascynowała  mnie  od początku mojej  pracy naukowej.  Jej
różnorodność  w  zależności  od  okresu  i  terytorium  na  którym  zaistniała  zadecydowała,  że
w prowadzonych badaniach odkrywam coraz to nowe pola zainteresowań i niezgłębionych jeszcze
tematów. Z tego powodu fascynacja ta niezmiennie trwa do dziś. 

Na  podjęcie  prac  badawczych  z zakresu  twórczości  kompozytorskiej  wpłynęły  niezwykłe
osobowości i dokonania naukowe polskich teoretyków muzyki i muzykologów, w szczególności
Mieczysława  Tomaszewskiego,  z  którego  potencjałem  naukowym  zetknęłam  się  jeszcze  na
studiach w Akademii Muzycznej w Krakowie i którego wybitne osiągnięcia naukowe uformowało
krakowską (czy szerzej – polską) szkołę myśli teoretycznej.

I.
E. Nidecka, monografia Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI
wieku  wobec  przemian  i osiągnięć  muzyki  europejskiej,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2018.

Uzasadnienie wyboru tematu

W rozwoju muzyki XX wiek to czas największych przemian, jakie nigdy wcześniej  nie miały
miejsca. Na fundamencie zdobyczy europejskich, jakie zaistniały w tym czasie, kształtowała się
muzyka polska.  Jej  rozwój w tym i  następnym tysiącleciu tworzy ogromne i różnorodne pole
badawcze. Wyzwaniem było ukazanie tego skomplikowanego procesu i wskazanie bezpośrednich
powiązań  z  uwarunkowaniami  zewnętrznymi,  w  szczególności  odwołań  do  osiągnięć  muzyki
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europejskiej.  Istotną  kwestią  było  także  uwzględnienie  czynników wewnętrznych,  które  miały
istotny wpływ na jej ostateczny kształt.

Rozwój muzyki polskiej w drugiej połowie XX wieku był przedmiotem opracowań wielu badaczy.
Powstało wiele prac wnikliwie badających poszczególne kierunki oraz przemiany jakie zaistniały
w muzyce  polskiej,  także  w  odniesieniu  do  osiągnięć  muzyki  europejskiej  czy  światowej1.
W szeregu pracach polem badawczym są wykształcone w muzyce polskiej kierunki jako odbicie
dwudziestowiecznych nurtów europejskich. Niemniej jednak cechą istniejących opracowań jest
koncentracja  na  pojedynczych  lub  wybranych  nurtach,  technikach  kompozytorskich  lub
dokonaniach  pojedynczych  twórców,  ewentualnie  wybiórcze  omówienie  nurtów  i  technik
kompozytorskich  w odniesieniu  do  muzyki  polskiej,  tudzież  ukierunkowanie  tylko  na  muzyce
polskiej. Z tego względu moim zdaniem, brakuje na polskim rynku wydawniczym pozycji, która
przedstawia w sposób syntetyczny i kompleksowy rozwój muzyki polskiej  drugiej  połowy XX
i początku XXI wieku, z uwzględnieniem najważniejszych nurtów rozwojowych i osiągnięć, ich
nasilenia  i trwałości,  w relacji  do  zdobyczy  muzyki  europejskiej  (czy  światowej),  dokonanej
w sposób kompatybilny.

Uzasadnieniem wyżej postawionej tezy jest fakt, że opublikowana przeze mnie praca doktorska
Twórczość  polskich  kompozytorów  Lwowa  a  ukraińska  szkoła  kompozytorska  (1792-1939),
Rzeszów  2005,  przedstawiająca  dokonania  i  relacje  polskiego  i  ukraińskiego  środowiska
kompozytorskiego, w  niedługim  czasie  znalazła  się  w  zbiorach  biblioteki  Uniwersytetu
Stanforda2. Świadczy to również o innej perspektywie międzynarodowego środowiska naukowego
i potrzebie  publikacji  wszelkich  opracowań  muzyki  polskiej,  ujętych  w szerszej  przestrzeni
kultury  europejskiej,  a więc  w relacji  do  innych  uwarunkowań  zewnętrznych  jakie  zaistniały
w omawianym okresie. 

Cel podjętych badań

Ogólnym celem podjętych badań jest ukazanie procesu rozwojowego muzyki polskiej widzianej
w szerszym  spektrum  osiągnięć  muzyki  europejskiej.  Istotną  kwestią  było  uwypuklenie
bezpośrednich powiązań z nurtami europejskimi jako pierwotnymi źródłami, które rozwinęły się
w pierwszej połowie XX w., podkreślając jednocześnie wagę faktu, że niejednokrotnie wystąpiły
one z pewnym opóźnieniem i nierzadko w momencie, kiedy w Europie straciły na aktualności.
Uwzględniając ogólny cel jak i cele szczegółowe, ich istotę można ująć w następujący sposób:

1. ukazanie  muzyki  polskiej  omawianego  okresu  w  perspektywie  osiągnięć  muzyki
europejskiej w sposób syntetyczny, która unaocznia wpływ europejskich nurtów i technik
kompozytorskich  jako  pierwotnej  determinanty  procesu  rozwojowego  (czynnik
zewnętrzny)

2. ukazanie strefy wpływów na polską twórczość kompozytorską w ramach uwarunkowań
wewnętrznych, mieszczących się w zastanym środowisku kulturowym, w zależności od
sytuacji społeczno-politycznej i dziedzictwa kulturowego

3. przedstawienie  zawiłego  procesu  rozwojowego  jaki  zaistniał  w  muzyce  polskiej
omawianego  okresu,  w  którym  folkloryzm,  bez  względu  na  rozwój  technik
kompozytorskich, nowych trendów w muzyce i uwarunkowań społeczno-politycznych oraz
innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, jawi się jako najbardziej trwały nurt

1 Powstałe prace wymieniam we Wstępie; por. E. Nidecka,  Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX
i początku  XXI  wieku  wobec  przemian  i  osiągnięć  muzyki  europejskiej,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ss. 10-12.

2 Por. https://searchworks.stanford.edu/view/6260174, dostęp: 18 lipca  2018.
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4. uwypuklenie szerokiej sfery wpływów na polski folkloryzm z uwzględnieniem czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wybitnych kompozytorów europejskich i polskich
jak: I. Strawiński, B. Bartók i  K. Szymanowski

5. dokonanie reinterpretacji niektórych nurtów w muzyce polskiej XX i XXI w. (folkloryzm)
oraz niektórych okresów twórczych w spuściźnie kompozytorskiej (H.M. Górecki)

6. ukazanie  wielowymiarowej  charakterystyki  postmodernizmu  (jako  kierunku  nadal
aktualnego), a w szczególności:

– wielotorowości wykształconych linii rozwojowych  
– różnych  stanowisk  w  zakresie  interpretacji  postmodernizmu,  zarówno  przez  badaczy
   polskich, europejskich jak i amerykańskich
– idei muzyki spektralnej jako odłamu tego nurtu3

– najnowszych reprezentatywnych przykładów w polskiej twórczości kompozytorskiej

Ad. 1.
Przeobrażenia muzyki polskiej począwszy od drugiej połowy XX w. w prostej linii odwołują się
do czynników zewnętrznych, a więc do wykształconych wcześniej – jako pierwotnych – nurtów,
kierunków europejskich i technik kompozytorskich jak: modernizm, neoklasycyzm, folkloryzm,
dodekafonia  i serializm4,  muzyka elektroakustyczna  i postmodernizm.  Otóż  wydaje  się,  że  ich
całościowe, syntetyczne ujęcie, stanowi wartość publikacji. Uzmysławia bowiem nie tylko ścisłe
powiązania  muzyki  polskiej  z trendami  (liniami  rozwojowymi)  europejskimi  czy  światowymi,
umiejscawiając  ją  w szerszej  przestrzeni  kulturowej,  lecz  również  wskazuje  na  najbardziej
znaczące osiągnięcia  podparte  odniesieniami do konkretnych twórców (polskich,  europejskich,
światowych),  ich  utworów  oraz  cech  stylistycznych  wykształconych  w  ramach  ich  własnego
języka muzycznego. W pracy zwracam również uwagę na pierwotne źródła danego nurtu (dotyczy
to zwłaszcza postmodernizmu, który został sformułowany na gruncie filozoficznym). 

Ad. 2. 
Rozwój muzyki polskiej w okresie powojennym przebiegał w określonych warunkach społeczno-
politycznych,  które  zostały  tu  określone  jako  uwarunkowania  wewnętrzne.  Socrealistyczne
wyznaczniki wytyczyły w początkowej fazie rozwoju drogę kompozytorom polskim. W takich
warunkach zrodził się nurt określony przez autorkę fazą obligans polskiego folkloryzmu, któremu
w mniejszym lub większym stopniu poddali się polscy twórcy. Nurt ten był punktem wyjścia, po
którym następowały  kolejne  fazy  rozwojowe  muzyki  polskiej  drugiej  połowy  XX  i początku
XXI w. (o czym mowa będzie dalej). Po zniesieniu socrealistycznych restrykcji przez władze PRL
następnym etapem było utworzenie i sfinansowanie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia,
które  przypieczętowało  rozwój  muzyki  elektroakustycznej  w  warunkach  polskich,  dający
kompozytorom szerokie  możliwości  eksploracji  tworzywa dźwiękowego,  jak  również  nowych
technik  kompozytorskich  (podrozdziały:  Dodekafonia  i  serializm  w realiach  muzyki  polskiej,
ss. 162-174;  Muzyka  elektroakustyczna  w  działalności  Studia  Eksperymentalnego  Polskiego
Radia,  ss. 174-185).  Po  eksplozji  muzyki  awangardowej,  w uwarunkowaniach  wewnętrznych
ważką rolę  odegrały  wpływy istniejącego dziedzictwa kulturowego w postaci  polskiej  muzyki
ludowej  (także  religijnej),  które  stały  się  istotnym materiałem źródłowym,  wykorzystywanym
i poddawanym  różnorakim  przekształceniom  w  procesie  twórczym  w  ramach  nurtu

3 Idea muzyki spektralnej w wielu istniejących opracowaniach, dotyczących rozwoju muzyki europejskiej nie 
została ujęta.

4 Wśród  wypracowanych  technik  kompozytorskich  dodekafonia  i  serializm znalazły  znaczący  rezonans
w twórczości  kompozytorskiej,  polskiej  i  europejskiej  w  XX  w.,  z  tego  względu  zostały  one  zaliczone  do
wyróżniających się osiągnięć muzyki tego okresu.
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postmodernistycznego. W realiach  polskich  ewoluował  on  na  szereg  innych,  niekiedy
przeciwstawnych  linii  rozwojowych.  Na  tym  fundamencie  wykształcił  się  nurt  nazwany
i zdefiniowany  przez  autorkę  fazą  penitus, jako  odłam  fazy  postawangardowej  polskiego
folkloryzmu  (także  muzyki  religijnej),  stanowiąc  o jej  istocie.  Wymienione  wyżej,  jak  i inne,
sklasyfikowane  w hierarchicznym  układzie  odłamy  nurtów,  wykształcone  w  ramach
postmodernizmu,  przesądzają  o specyfice  polskiej  twórczości  kompozytorskiej  omawianego
okresu, w której punktem ciężkości stały się wartości duchowe i sfera piękna.

Ad. 3.
Przebieg rozwojowy polskiego folkloryzmu został  sformułowany i  ujęty w poszczególne fazy,
które  pozostają  w  związku  z  zaistniałymi  w  Polsce  warunkami  społeczno-kulturowymi.  Ze
względu  na  panującą  sytuację  społeczno-polityczną  faza  obligans otwiera  najtrudniejszy  dla
kompozytorów etap rozwoju w okresie powojennym. Jego szczególną cechą była różna reakcja
kompozytorów  na  wprowadzone  ograniczenia  socrealistycznej  władzy. Pomimo  negatywnego
kontekstu  uwarunkowań  wewnętrznych  w  fazie  obligans  powstały  wybitne  utwory  takich
twórców  jak:  W. Lutosławski  (Koncert  na  orkiestrę),  G. Bacewicz  (III  Koncert  skrzypcowy),
A. Malawski (Etiudy symfoniczne, Wierchy), A. Panufnik (Sinfonia Rustica)5 i innych. Niemniej
jednak okres  ten  trwale  zapisał  się  na  kartach  historii  stając  się  świadectwem swojego czasu
i wpisuje  się  w intertekstualny  kontekst  muzyki  polskiej6.  Po  uwolnieniu  twórczości
kompozytorskiej od restrykcji władz PRL i euforii dla muzyki eksperymentalnej, nowych technik
kompozytorskich oraz reakcji na dokonania europejskiej awangardy, folklor ponownie znalazł się
centrum zainteresowań wielu wybitnych polskich twórców. Jednak nawet w momencie fascynacji
osiągnięciami  europejskiej  awangardy  istniała  niemała  grupa  kompozytorów  pisząca  utwory
z inspiracji źródła ludowego, tworząc zarówno fazę  varius  polskiego folkloryzmu (ss. 149-151)
jak  i kontekst  dla  zaistniałych  przeobrażeń  w nurcie  awangardowym  polskiej  twórczości
kompozytorskiej.  Wymienione  aspekty,  jak  i  ogromna  ilość  powstałych  utworów  przesądzają
o słuszności postawionej tezy, wedle której folkloryzm, bez względu na zastane uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne, jawi się jako najbardziej trwały nurt w okresie rozwojowym muzyki
polskiej po drugiej wojnie światowej.

Ad. 4.
W ramach  uwarunkowań zewnętrznych  rozwój  europejskiego  folkloryzmu zdominowały  dwie
wielkie  osobowości  twórcze  XX  w.:  B. Bartóka  i  I. Strawińskiego,  które  zasadniczo
ukierunkowały przebieg tego nurtu. Ich dokonania twórcze zwróciły uwagę na szereg pomijanych
dotąd  przez  kompozytorów  aspektów  warsztatu  kompozytorskiego  jak  m.in.:  dysonansowa
harmonika,  „ostra”  rytmika,  nie  stosowana  dotąd  instrumentacja  w  zakresie  łączenia  barw
instrumentalnych (kolorystyka), podejście do źródła ludowego oraz do form scenicznych, na bazie
których  uformowały  się  nowe  jakości:  gatunkowe,  formalne  i  brzmieniowe.  Wypadkowa
wymienionych  elementów  stała  się  jednocześnie  źródłem  nowej  ekspresji  wywiedzionej
z pierwowzoru  ludowego.  W zakresie  sposobów operowania  folklorem,  dla  zrozumienia  istoty
wypracowanych wzorców szczególnie ważne jest odwołanie się do fenomenu B. Bartóka, którego
dokonania w największym stopniu wpłynęły na polskich twórców (podrozdział Wpływ twórczości
B. Bartóka na kształt europejskiego folkloryzmu w świetle jego badań etnograficznych, ss. 35-44).
Definiując  bartókowskie  rozwiązania  w wyżej  wyszczególnionych  aspektach  (ss. 42-43),
wskazuję,  które  z nich  i w jakim  zakresie  znalazły  odzwierciedlenie  w polskiej  twórczości
kompozytorskiej (podrozdział Wpływ twórczości B. Bartóka i innych kompozytorów europejskich

5 Wymieniam  tylko  niektóre  utwory  wspomnianych  kompozytorów  jakie  powstały  w fazie  obligans;  por.
E. Nidecka,  Twórczość  polskich  kompozytorów  drugiej  połowy  XX  i  początku  XXI  wieku  wobec  przemian
i osiągnięć muzyki europejskiej..., s. 142.

6 M.  Tomaszewski,  O  muzyce  polskiej  w  perspektywie  intertekstualnej.  Studia  i szkice,  Akademia  Muzyczna
w Krakowie, Kraków 2005, s. 9; tenże, Utwór muzyczny w kontekście swego miejsca i czasu, w: Dzieło muzyczne.
Estetyka,  struktura, recepcja, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2005.
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na  rozwój  folkloryzmu w Polsce,  ss.  126-138).   W charakterystyce  folkloryzmu europejskiego
uwzględniam  również  kraje  bliskiego  nam  kręgu  kulturowego  (w mniejszym  lub  większym
stopniu),  mianowicie  kraje  Europy  Środkowej  i Południowo-Wschodniej  (Czechy,  Słowacja,
Rumunia;  podrozdział  Folkloryzm  w wybranych  krajach  słowiańskich  Europy  Środkowej
i Południowo-Wschodniej,  ss. 44-54),  z  ich  głównymi  przedstawicielami,  które  w  wielu
istniejących już opracowaniach nie zostały ujęte (np. w muzyce słowackiej E. Suchoň). W ramach
uwarunkowań wewnętrznych zwracam uwagę na  doniosłość dokonań K. Szymanowskiego i jego
heroiczną  walkę  o stworzenie  nowoczesnego  stylu  narodowego w oparciu  o  zdobycze  muzyki
europejskiej (wypracowane w szczególności przez B. Bartóka).

Ad. 5.
Obok  stworzenia  nowej  klasyfikacji  folkloryzmu  polskiego  opartego  na  zasadzie  układu
hierarchicznego, podkreślam szczególne znaczenie fazy penitus, jako signum temporis twórczości
niektórych  kompozytorów.  Dotyczy  to  zwłaszcza  spuścizny  dojrzałego  i  późnego  okresu
H.M. Góreckiego,  w  której  muzyka  ludowa,  niekiedy  w  połączeniu  z  muzyka  religijną
(III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych”) stanowi istotę wyższego wymiaru duchowości, jako
najważniejszej  cechy  tej  fazy  (IV  i  V  faza  twórczości  wg  podziału  M. Tomaszewskiego7;
podrozdział  Oblicza  polskiego  folkloryzmu  w  drugiej  połowie  XX  i  początku  XXI  wielu:  od
W. Lutosławskiego  do  H.M. Góreckiego,  ss.  139-162).  Owa  istota,  skutkująca  najpełniejszym
wyrazem  duchowości,  została  osiągnięta  przez  Góreckiego  poprzez  konkretne  rozwiązania
w zakresie  warsztatowo-technicznym (s.  159).  Jednocześnie  Górecki  w fazie  penitus,  czerpiąc
w wielu  utworach z materiału  ludowego  i  z  tekstów historycznych,  głęboko wnika  w tradycję
polską, dając wyraz patriotyzmu, przywiązania i szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego,
do  tego  co  rdzennie  polskie.  Zasadność  wyłonienia  fazy  penitus  w twórczości  Góreckiego
potęguje  fakt,  że  w największym  stopniu  zaważyła  ona  na  międzynarodowym  sukcesie  tego
kompozytora.

Ad. 6.
W  charakterystyce  postmodernizmu  punktem  wyjścia  były  założenia  sformułowane  przez
pionierów filozofii postmodernizmu jak: J. Derrida, M. Foucault, J.F. Lyotard, G. Deluze, R. Rorty
(podrozdział  Postmodernizm – nowy wymiar  duchowości,  ss. 74-92).  Przedstawienie ideowych
poglądów  filozofów,  historyków  i  krytyków  sztuki  wywodzących  się  z różnych  kręgów
kulturowych,  w tym  niemieckich  i amerykańskich  –  W. Welscha  i S. Gablik  (ss. 76-77),
a w obszarze muzyki  amerykańskiej  – badacza J.D. Kramera (ss. 78-79),  daje  wymierny obraz
mnogości  różnych  punktów  widzenia  i  stanowisk.  Wielopoziomowa  różnorodność
postmodernizmu  w  muzyce  rozpada  się  także  na  odmienne  ujęcia  czy  wyszczególnienia
najważniejszych cech tego nurtu  przez  badaczy polskich  jak:  K. Szwajgier  (ss. 79-80,  83-84),
J. Paja-Stach  (ss. 84,  87),  A. Jarzębska  (s. 85),  R. Kolarzowa  (ss. 90-91)8.  W przedstawionym
przez J. Paję-Stach dwutorowym podziale na polistylizm i nowy eksperymentalizm podkreślam
dominację  w  muzyce  polskiej  pierwszej  linii  rozwojowej,  w zakresie  preferowania  melodii
i brzmień  eufonicznych  oraz  powtarzalności  struktur  brzmieniowych.  Wskazuję  również  na
opozycyjność niektórych odłamów postmodernizmu jak: minimalizm (Trio for Strings La Monte
Younga,  ss.  80-82),  wobec  tendencji  do  zestawiania  fragmentów  o historycznie  różnej
proweniencji  (Music for the Magic Theatre G. Rochberga,  s. 85),  tudzież pandiatonizm (Suita
staropolska  A. Panufnika,  s. 188),  wobec  mikrotonowości  (muzyka  do  tragedii  Eurypidesa

7 Por. T. Malecka, Henryk Mikołaj Górecki. Styl późny, „Res Facta Nova” 2010, nr 10 (20), s. 138.
8 W pracy przedstawiam również różne ujęcia czasowe danej epoki, na przykład koniec modernizmu, odmiennie

ujęty jest przez R. Kolarzową (za H. Danuserem i C. Dalhausem, lata pięćdziesiąte XX w.) i przez J. Paję-Stach
(lata siedemdziesiąte; E. Nidecka, Twórczość polskich kompozytorów..., s. 18); por. R. Kolarzowa, Postmodernizm
w muzyce. Ewolucja teorii i praktyki muzycznej, Instytut Kultury, Warszawa 1993, ss. 8-9; J. Paja-Stach, Muzyka
polska od Paderewskiego do Pendereckiego, Musica Iagellonica, Kraków, 2009,  ss. 25-26.
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Bachantki  P. Mykietyna9,  ss. 198-199).  Podana  klasyfikacja  i ukazanie  rezonansu  tego  nurtu
w polskiej  twórczości  kompozytorskiej  poparte  są  przykładami  dzieł  konkretnych  autorów
wywodzących  się  różnych  z kręgów kulturowych:  polskiego,  europejskiego  i amerykańskiego.
W najnowszych  przykładach  polskiej  twórczości  postmodernistycznej,  jako  nadal  aktualnej,
oprócz wymienionego P. Mykietyna uwzględniam m.in. ostatnie utwory H. Botora.

Metodologia badań i konstrukcja pracy

W zakresie ogólnych metod badawczych rozwiniętych w dziedzinie humanistyki niniejsza praca
jest zogniskowana na: metodzie badania dokumentów, analizie i krytyce piśmiennictwa, metodzie
monograficznej,  komparatystycznej,  heurystycznej,  analizie  dzieła  muzycznego,  analizie
audytywnej brzmienia muzyki. W zależności od rodzaju rozpatrywanego zagadnienia wymienione
metody zostały wykorzystane w różnym stopniu. 

Metodę  b a d a n i a  d o k u m e n t ó w  oraz  a n a l i z ę  i  k r y t y k ę  p i ś m i e n n i c t w a
zastosowano w oparciu o istniejące artykuły i prace badawcze oraz różne koncepcje filozoficzno-
artystyczne z obszaru filozofii, muzykologii (w tym etnografii muzycznej10), sztuki, w zależności
od  zaistniałych  uwarunkowań  czy  przemian  środowiska  kulturowego.  Ukazują  one  specyfikę
wykształconych  nurtów,  kierunków  rozwoju,  technik  kompozytorskich  i  osiągnięć  muzyki
XX/XXI w.  Wyróżnione  metody  wykorzystano  także  do  prezentacji  odmiennych  interpretacji
danego zjawiska kulturowego czy odmiany zaistniałego nurtu (np. rozumienie postmodernizmu
przez wymienionych badaczy amerykańskich jak: S. Gablik, ss. 76-77, J.D. Kramer, ss.78-79; czy
rozumienie  polistylizmu  w muzyce  przez  E. Denisowa,  A. Schnittkego  i  in.,  s.  85).  Metoda
badania dokumentów znalazła zastosowanie także podczas prac w Archiwum Polskiego Radia nad
opracowaniem  powstałej  w Studiu  Eksperymentalnym  Polskiego  Radia  twórczości
K. Pendereckiego.

Metoda  m o n o g r a f i c z n a ,  k o m p a r a t y s t y c z n a  i  h e u r y s t y c z n a  posłużyła
do przedstawienia osiągnięć wybranej grupy kompozytorów, zarówno polskich, jak i europejskich,
a w niektórych  przypadkach  także  amerykańskich.  Ten  aspekt  pracy  dotyczy  zwłaszcza
kompozytorów muzyki europejskiej tworzących w poszczególnych nurtach, zwłaszcza w nurcie
folklorystycznym jak: B. Bartók, I. Strawiński, L. Janaček, E. Suchoň, G. Enescu oraz polskich,
jak:  W. Lutosławski,  A. Panufnik,  H.M. Górecki,  W. Kilar  i  inni.  W tej  procedurze  badawczej
element porównawczy okazał się niezbędny. Z kolei metoda heurystyczna okazała się pomocna do
wyłonienia i zestawiania pewnych faktów, jak również związków zachodzących pomiędzy nimi,
zarówno w ramach rozwiniętych nurtów w muzyce polskiej i europejskiej omawianego okresu, jak
też w przypadku dorobku kompozytorskiego pojedynczych lub pewnej grupy twórców. Chodzi
zwłaszcza o estetyczne postawy kompozytorów (np. faza obligans polskiego folkloryzmu), cechy
stylokrytyczne  ich  twórczości  (np.  techniki  kompozytorskie,  architektonika,  zespół  środków
wyrazowych, elementy brzmieniowe etc.) oraz wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych
na rozpatrywane zagadnienia.

W badaniach nad szeroko ujętą twórczością kompozytorską punktem ciężkości jest  a n a l i z a
d z i e ł a  m u z y c z n e g o  według koncepcji Mieczysława Tomaszewskiego, zogniskowana na
jego intertekstualnym umiejscowieniu11, w której dzieło jest widziane w czasie i przestrzeni, to

9 Można  przyjąć,  że  A. Panufnik  Suitą  staropolską  zapoczątkował  pandiatonizm,  który  później  podjęło  wielu
kompozytorów  polskich.  Z  kolei  P. Mykietyn  jest  bodaj  jedynym  polskim  kompozytorem,  który  publicznie
potwierdził  nieznaczny  wpływ  spektralizmu  na  własną  twórczość;  por.  G. Piotrowski,  Czuję  się  wolnym
człowiekiem, wywiad z Pawłem Mykietynem, „Res Facta Nova”, nr 22, ss. 16-17.

10 Chodzi tu zwłaszcza o działalność etnograficzną B. Bartóka (monografia, ss. 38-42).
11 M. Tomaszewski, O muzyce polskiej w perspektywie..., ss. 9-10.
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znaczy  w  historii  i w kulturze,  wraz  ze  sposobami  jego  społecznego  funkcjonowania12.
W szczególności  wyróżniam  tu  twórczość  B. Bartóka  i  kompozytorów  polskich  tworzących
w ramach  folkloryzmu,  ujętego  w  fazy:  obligans, postawangardową (penitus  i neofolkloryzm)
i varius. W zastosowanej procedurze wyłaniania nurtów i ich klasyfikacji koniecznością okazało
się zastosowanie metody a n a l i z y  a u d y t y w n e j  b r z m i e n i a  m u z y k i . Dotyczy to
także  wszelkich  sfer  wpływów  na  twórczość  kompozytorów  polskich  wybitnych  osobowości
twórczych  z  kręgu  europejskiego  (B. Bartók,  I. Strawiński,  ss. 126-138)  i polskiego
(K. Szymanowski, ss. 117-118, 123-125), jak i klasyfikacji dokonanej w ramach poszczególnych
faz określonych nurtów.

Praca  zasadniczo  podzielona  jest  na  dwie  części,  z  akcentem  na  drugi  człon.  Jej  głównym
założeniem  jest  c z y t e l n o ś ć  s t r u k t u r y  oraz  znaczeniowa  o d p o w i e d n i o ś ć
poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, zgodnie z zasadami badań naukowych, w których do
najistotniejszych cech  należy:  jasność,  celowość,  jednoznaczność.  Stąd  poruszone  zagadnienia
w Rozdziale  1, zorientowane na muzyce europejskiej,  mają swój  odpowiednik w  Rozdziale  2,
dotyczącym  muzyki  polskiej.  Zgodnie  z  założeniami  prakseologii  praca  jest  jednocześnie
zorientowana na  i s t o t ę  s p r a w n o ś c i , a więc na aspekty praktyczne, sprawnościowe, jak
również skuteczność i ekonomiczność działania13.

Jak  nadmieniłam  wyżej,  do  najważniejszych  zagadnień  należy  szerokie  ujęcie  nurtu
folklorystycznego,  rozpatrywanego  zarówno  w  obszarze  muzyki  europejskiej  jak  i  polskiej.
W muzyce europejskiej szczególną uwagę zwracam na doniosłość osiągnięć I. Strawińskiego jak
również B. Bartóka w aspekcie nowego odczytywania zagadnień ludowości własnego kraju, jak
również transformacji elementów folkloru na własny język muzyczny, koniecznych do stworzenia
stylu  narodowego.  W tym  ujęciu  ważkie  są  poglądy  wymienionych  autorów  na  nową  wizję
muzyki,  sztuki  scenicznej,  oraz  ich  nowych  jakości  formalno-gatunkowych  i  brzmieniowych.
W kontekście  osiągnięć  wymienionych  twórców  istotne  znaczenie  ma  działalność
K. Szymanowskiego i  jego poglądy na zagadnienia związane z folklorem, jak również analiza
aktualnego  stanu muzyki  polskiej  i  jej  wyzwań  w konieczności  tworzenia  stylu  narodowego.
Nowa  klasyfikacja  nurtu  folklorystycznego  daje  perspektywiczny  obraz  rozwoju,  który
uwzględnia  kontekst  przemian  społeczno-politycznych,  kategorie  stylistyczno-warsztatowe
i elementy  wpływu  procesów  rozwojowych,  jakie  zaistniały  w muzyce  polskiej  omawianego
okresu14:

f a z y    r o z w o j o w e    p o l s k i e g o    f o l k l o r y z m u  

faza obligans faza   postawangardowa 
powstała na bazie postmodernizmu 

faza varius

1949-1956 r. 1974/1976 – XXI w. lata dwudzieste XX w. – XXI w.

folkloryzm powstały na bazie
neoklasycyzmu w warunkach

ograniczonej wolności
twórczej

 

neofolkloryzm 
asymilacja osiągnięć

awangardy muzycznej
(od 1974 r. )

 faza penitus
podkreślenie duchowego
wymiaru  ludowości (od

1976 r.)

twórczość powstała z inspiracji muzyką
ludową, wzorce neoklasyczne,

romantyczne, elementy modernistyczne
(różnorodne opracowania pieśni

ludowych, stylizacja na dowolny skład
wykonawczy)

12 M. Tomaszewski,  Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 
2000, s. 10.

13 T. Kotarbiński, Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, ss. 37-38.
14 Początek fazy  obligans wyznacza konferencja w Łagowie Lubuskim, za początek neofolkloryzmu przyjęto rok

1974 – datę powstania  Krzesanego  W. Kilara,  zaś fazy  penitus, rok ukończenia  III  Symfonii  „Symfonii  pieśni
żałosnych” H.M. Góreckiego (1976); por. s. 152; nurtowi folklorystycznemu w muzyce polskiej poświęcony jest
podrozdział Oblicza polskiego folkloryzmu w drugiej połowie XX i początku XXI wieku: od W. Lutosławskiego do
H.M. Góreckiego, ss. 139-161.
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Fazy  rozwojowe  polskiego  folkloryzmu  wyznaczają  dwa  wielkie  nazwiska  kompozytorów
polskich,  usytuowane  na  przeciwległych  granicach  czasowych  nurtu:  W. Lutosławskiego
i H.M. Góreckiego.  Twórczość  pierwszego  otwiera  proces  rozwojowy  w ograniczonych
warunkach  jakie  stworzyły  władze  PRL  (faza  obligans, ss.  142-149),  drugiego  –  wieńczy
najpełniejszy  wyraz  ludowości,  podbudowany prostotą  pieśniowości,  wartościami  duchowymi,
wykazującymi łączność z polskim dziedzictwem kulturowym z kręgu religijnego i historycznego
(faza penitus, ss. 157-160). Wypracowany przez Góreckiego styl wyższego wymiaru duchowości
ma szerszy zasięg i rozciąga się na muzykę religijną15. 

W  kontekście  rozwoju  polskiej  muzyki  drugiej  połowy  XX  w.  podkreślam  także  znaczenie
działalności  kompozytorskiej  S. Wiechowicza,  który,  jako  główny  przedstawiciel  fazy  varius
polskiego folkloryzmu (ss. 149-151), pierwszy wyrażał pogląd odnośnie umiejscowienia polskiej
twórczości  muzycznej  w szerokim  kontekście  kultury  narodowej  (ss. 141-142).  W  nowym
tysiącleciu  koncepcję  szerokiego  ujęcia  dzieła  muzycznego  w  przestrzeni  historii  i  kultury
stworzył  M. Tomaszewski  (O muzyce w perspektywie intertekstualnej.  Studia i  szkice,  Kraków
2005).

W rozpatrywaniu  zagadnień  rozwoju  muzyki  polskiej  ostatniej  fazy  wiele  uwagi  poświęcam
przejawom nowej duchowości, rozwiniętej w ramach postmodernistycznego polistylizmu (podział
wg J. Pai-Stach). Ta tendencja, której sens najpełniej oddają słowa W. Lutosławskiego, mówiące
że „kompozytor jest powołany do tego, za czym podświadomie wszyscy tęsknią, tj. do wcielania
w muzyce ideału piękna”16, wywołała największy rezonans w twórczości kompozytorów polskich
od połowy lat siedemdziesiątych XX w. (ss. 186-188; 201). Wiele aspektów, przejawów, odmian
postmodernistycznej twórczości (nie sposób ich wszystkich wymienić) zostało uwzględnionych
w ostatnim  podrozdziale  pracy  Idee  postmodernizmu  w  twórczości  kompozytorów  polskich
ostatniej  fazy.  W ramach  ostatnich  przykładów  postmodernistycznej  twórczości  uwzględniam
dzieła  P. Mykietyna  (III  Symfonia;  2011)  i H. Botora  (Koncert  skrzypcowy;  2015)  jako  dwa
odmienne estetycznie dzieła, obrazujące różnorodność nurtu (ss.198-201). Pierwsze, które zawiera
elementy  komiczne,  ludyczne,  zmienność  nastrojów,  jak  również  fragmenty  o  zróżnicowanej
stylistycznie  proweniencji,  nawiązuje  do  pierwotnych  założeń  postmodernizmu,  zgodnych
z koncepcją  „różni”  i „kłącza”,  drugie,  poprzez  stworzenie  (m.in.)  atmosfery  zadumy,
autorefleksji, spojrzeniu w głąb siebie – wpisuje się w tendencje nowego wymiaru duchowości.  

Nowość pracy

 kompleksowe przedstawienie rozwoju muzyki polskiej w relacji do muzyki europejskiej  
(ujęcie  całościowe  obejmujące  najważniejsze  nurty,  kierunki  rozwojowe,  techniki  
kompozytorskie, osiągnięcia w zakresie eksploracji pola dźwiękowego)

– ukazanie szerokiego kontekstu twórczości B. Bartóka w oparciu o jego prace etnograficzne
i pisarstwo muzyczne, jak również prace wydane przez Uniwersytet w Cambridge17

 ujęcie  w  ramach  nurtu  europejskiego  folkloryzmu  kompozytorów  Europy  Środkowej  
i Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Słowacji i nieznanej w Polsce twórczości E. Suchoňa

 nowe ujęcie i klasyfikacja folkloryzmu w muzyce polskiej 

15 Temat ten szerzej rozwinę w omówieniu artykułu Penitus phase in the works of Henryk Mikołaj Górecki.
16 Cyt. za: A. Jarzębska, Witold Lutosławski a postmodernizm, w: Witold Lutosławski i jego wkład do kultury 

muzycznej XX wieku, red. J. Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2005, s. 46.
17 S.  Erdley,  Bartók and folk music; D.  Fosler-Lussier,  Bartok Reception in  Cold War Europe;  obydwa w:  The

Cambridge Companion to  Bartók,  ed.  by Amanda Bayley,  Cambridge University Press,  Cambridge 2001; ten
aspekt  nowości  jest  uzupełniony  przez  przedstawienie  osiągnięć  w  zakresie  podejścia  do  folkloru  przez
I. Strawińskiego, a w muzyce polskiej – K. Szymanowskiego.
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– przedstawienie poglądów S. Wiechowicza,  jako pierwszego twórcy w rozwoju muzyki  
polskiej, który postulował umiejscowienie twórczości muzycznej w odniesieniu do kultury 
narodowej,  w kontekście  stworzonej  później  koncepcji  M. Tomaszewskiego,  dotyczącej 
dzieła muzycznego w perspektywie intertekstualnej 

 uwzględnienie  w  ramach  muzyki  elektroakustycznej  nieautonomicznych  dzieł  
K. Pendereckiego, powstałych w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia

– ujęcie  w  ramach  nurtu  postmodernistycznego  spektralizmu,  jako odłamu  muzyki  lat  
siedemdziesiątych XX stulecia18

– wskazanie,  które  elementy  światowego  postmodernizmu  znalazły  w  twórczości  
kompozytorów polskich większy rezonans (pierwszoplanowa rola melodii, preferowanie  
brzmień  eufonicznych  i  in.),  a  które  nie  (spektralizm,  sztuka  multimedialna),  
z uwzględnieniem najnowszych utworów polskich twórców, jak P. Mykietyn i H. Botor

Przedstawiony  wielotorowy  rozwój  muzyki  polskiej  unaocznia  przebieg  skomplikowanych
procesów,  które  w  wielu  wymiarach  zachodzą  na  siebie,  nakładają  się,  wchodzą  w  różne
interakcje. Nadają one jej indywidualny rys i wykazują silne powiązanie z czasem i miejscem,
a więc z szerokim kontekstem historii i kultury polskiej19, a zarazem kultury europejskiej.

Niniejsza  praca  nie  pretenduje  do  roli  jedynego  punktu  widzenia.  Przedstawia  tylko  jedną
z możliwych prób uchwycenia specyfiki muzyki polskiej omawianego okresu. Jej naczelną zasadą
jest  zwięzłość,  spójność  i  jasność  wypowiedzi,  jak  również  łatwość  w  poruszaniu  się  po  jej
elementach  strukturalnych,  zgodnie  z  zasadami  prakseologii  i  jej  głównymi  przesłankami:
skutecznością, wydajnością i oszczędnością (ekonomią działania)20. 

II.
E. Nidecka,  cykl  prac opublikowanych w latach 2015-2018 w języku polskim,  słowackim
i angielskim, zogniskowanych  wokół  tematyki: Od  folkloryzmu  narzuconego,  poprzez
eksperyment  i elementy  sonorystyczno-ekspresywne,  do  wartości  penitus  i wyrafinowanego
świata dźwięków w muzyce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku.

Wykazane  w osiągnięciu  naukowym publikacje  z  lat  2015-2018  w sposób  wyraźny  łączą  się
z poruszonymi  zagadnieniami  w  omówionej  wyżej  monografii.  Łączność  ta  przebiega  na
przestrzeni  rozciągniętego  procesu  rozwojowego,  począwszy  od nurtu  folklorystycznego,
narzuconego  przez  władze  PRL i  rozwiniętego  w  okresie  powojennym21,  poprzez  przemiany
w zakresie eksploracji pola dźwiękowego jakie dała awangarda i jej różnorodnych upostaciowań –
od  elementów  sonorystycznych  do  prób  kompilacji  z  elementami  ekspresywnymi,  aż  do
najbardziej widocznej tendencji ostatnich dekad – wyższego wymiaru duchowości i sfery piękna.
Wyszczególnione publikacje są rozwinięciem i uszczegółowieniem podejmowanej problematyki,
zorientowanej  na  dziele  muzycznym  i  jego  licznych  kontekstach  oglądu,  interpretacji
i funkcjonowania w obecnej czasoprzestrzeni.

18 Jak już nadmieniono, spektralizm w wielu istniejących opracowaniach muzyki drugiej połowy XX w.  nie został 
uwzględniony.

19 M. Tomaszewski, O muzyce w perspektywie..., s. 10.
20 Ekonomia działania dotyczy także aspektu skuteczności propagowania i szerzenia wiedzy; por. T. Kotarbiński, 

Abecadło praktyczności..., ss. 37-38.
21 Klasyfikacja  polskiego folkloryzmu, w tym faza obligans (folkloryzm narzucony) została przedstawiona 

w monografii.
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Podjęty  temat  zogniskowany  jest  wokół  czterech  filarów,  które  zaistniały  w  muzyce  polskiej
drugiej  połowy  XX  i początku  XXI  w.,  dające  świadectwo  źródeł  inspiracji  i  przebytych
transformacji języka muzycznego w ramach wykształconych nurtów. Są nimi: 

1) nawiązania do folkloru w różnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych 
2) elementy awangardowe i przeobrażenia języka muzycznego po uwolnieniu od narzuconych

dogmatów estetyki normatywnej
3) różnorodność upostaciowań brzmieniowych ukształtowanych jako dalsza konsekwencja  

dokonań awangardy
4) wartości  duchowe  i  sfera  piękna  jako  najbardziej  trwała  tendencja  przebytych  

transformacji 

Istotą  podjętego tematu  są  zależności,  interakcje  i  wzajemne  krzyżowania  wyszczególnionych
filarów. Wybrane przykłady twórczości kompozytorów polskich przedstawiają wycinek bogatej
spuścizny kompozytorskiej, która trwale zapisała się w muzyce polskiej drugiej połowy XX w.
i następnych dekad.  Uzasadnieniem wyboru tematu  jest  zarówno owa trwałość  występujących
zjawisk, jak również ich szeroki rezonans w polskiej twórczości kompozytorskiej.

Kryteria wyboru podjętych zagadnień

O  wyborze  podjętych  zagadnień  zadecydowała  skala  dominujących  cech  polskiej  twórczości
kompozytorskiej  w ramach  wyszczególnionych  wyżej  filarów.  Dotyczy  ona  bowiem
przeważającej  większości  dorobku polskich  twórców,  zarówno wiodącej  grupy kompozytorów
znajdujących w głównym nurcie, jak i kompozytorów pozostających na uboczu głównego nurtu
muzyki  polskiej.  Zatem  dobór  podjętych  zagadnień  warunkuje  zasadność  ukazania  przemian
stylistycznych  na  wybranych  przykładach  twórczości  kompozytorskiej  jako  najbardziej
reprezentatywnego spektrum występowania określonych fenomenów kulturowych w zmieniającej
się rzeczywistości omawianego okresu. 

Rozpatrując problematykę różnych kontekstów polskiej twórczości kompozytorskiej, w centrum
uwagi  znajduje  się  d z i e ł o  m u z y c z n e  i  j e g o  t w ó r c a .  W  obu  aspektach
uwzględniam kryteria  wewnętrzne  i  zewnętrzne.  W badaniach  analitycznych  zogniskowanych
wokół  dzieła  muzycznego  rozpatrywane  są  relacje  wewnętrzne  pomiędzy  jego  elementami
i warstwami, jako główny przedmiot procedur empirycznych i formalnych22. W badaniach relacji
na poziomie twórcy w ramach kryteriów wewnętrznych rozpatrywane są jego: 

 zainteresowania 
 przeżycia wewnętrzne
 refleksje i przemiany światopoglądowe 
 preferencje i wybory

W kryteriach zewnętrznych odnośnych dzieła muzycznego jest ono rozpatrywane jako „fenomen
egzystujący w przestrzeni  swego czasu i  miejsca,  czyli  w przestrzeni  historii  i  kultury”23.  Do
kryteriów zewnętrznych badanych na poziomie twórcy zaliczam:

 zasób doświadczeń życiowych
 źródła inspiracji 
 wpływ rodzimego środowiska kulturowego na kształtowanie się postawy estetycznej 
 wpływ  bodźców  zewnętrznych  (innej  twórczości,  nowych  trendów,  innych  zjawisk  

kulturowych, świata zewnętrznego)

22 M. Tomaszewski, O muzyce polskiej w perspektywie..., ss. 9-10; Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego, 
Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000, ss. 49-64.

23 M. Tomaszewski, O muzyce polskiej w perspektywie .., s. 10.
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Jednym  z  podejmowanych  zagadnień  występujących  w  ramach  kryteriów  zewnętrznych  są
wpływy  B. Bartóka  na  polskich  twórców  jako  wyróżniona  cecha,  która  objęła  większość
ważniejszych  kompozytorów  pierwszych  dekad  drugiej  połowy  XX w.  Wpływy  te  dotyczą
elementów  strukturalnych,  formalno-gatunkowych  i  stylistycznych.  Definiuję  bartókowskie
rozwiązania w zakresie kształtowania  melodyki i jej cech tonalno-skalowych, oraz właściwości
rytmicznych,  agogicznych  tudzież  kolorystycznych.  Wykształcona  przez  Bartóka  szata
dźwiękowa,  która   kształtuje  się  w oparciu  o skrzyżowanie  elementów  folklorystycznych
z własnymi,  indywidualnymi  ujęciami  dźwiękowo-formalnymi,  stała  się  drogowskazem  dla
polskich twórców. W wyszczególnionych artykułach wskazuję, które z nich24 i w jakim zakresie
znalazły odzwierciedlenie w polskiej twórczości kompozytorskiej (Vplyv Bélu Bartóka na rozvoj
folklorizmu  v  Pol'sku; Folklor  we wczesnej  twórczości  fortepianowej  Witolda  Lutosławskiego;
częściowo  –  Wojciecha  Kilara  droga  do  dojrzałości  twórczej).  U każdego  z  wymienionych
twórców wpływ Bartóka zaznacza się w odmiennym momencie życia i drogi artystycznej. O ile
Lutosławski jest na początku drogi twórczej i wzorce Bartóka posłużyły mu do pierwszych prób
fakturalno-brzmienionych,  to  u  Kilara  największe  wpływy  Bartóka  widoczne  są  po
awangardowym  okresie  twórczości,  w  nurcie  neofolklorystycznym,  w  którym  jednocześnie
wchłania  on  zdobycze  awangardy  i   adaptuje  w  obszar  własnego  stylu  kompozytorskiego.
W przypadku  drogi  rozwojowej  W. Lutosławskiego  podkreślam  znaczenie  wczesnego  etapu
twórczości25,  w  którym,  obok  uwarunkowań  zewnętrznych  (ograniczeń  wolności  twórczej
nałożonych przez władze PRL), już na tym etapie kompozytor dokonuje pewnych indywidualnych
wyborów  i doświadczeń  w zakresie  brzmieniowości,  które  zostały  rozwinięte  i pogłębione
w późniejszym okresie.

Szczególnym zjawiskiem w ramach kryteriów zewnętrznych jest  reakcja  polskich twórców na
rozwój  nowych  technik  kompozytorskich  i  związanych  z  tym  nowych  zjawisk  w  muzyce,
zmieniających cały proces  twórczy w ramach warsztatu  kompozytorskiego.  Jako determinanta
rozwoju  polskiej  twórczości  kompozytorskiej  dotyczy  ona  zwłaszcza  aspektów  estetycznych
i warsztatowo-technicznych. Rezonans dokonań awangardy europejskiej objawił się w twórczości
kompozytorskiej  m.in.  właściwościami  sonorystycznymi,  które  w mniejszym  lub  większym
stopniu objęły znaczną grupę polskich twórców (Sonorystyczno-ekspresywne walory twórczości
Andrzeja Nikodemowicza;  I Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – ukryte pragnienie
wolności;  Wojciecha  Kilara  droga do dojrzałości  twórczej). Pomimo odejścia  od  drogi,  którą
wyznaczyła  awangarda  i  transformację  stylu  większości  polskich  kompozytorów,  wskazuję  na
istotne  znaczenie  tego  etapu  twórczości,  jako  momentu  uwrażliwienia  na  sferę  brzmieniową
i elementy poszukiwawcze, które później zostały wykorzystane w ramach tradycyjnych środków
wyrazu  (Twórczość Krzysztofa  Pendereckiego  zrealizowana  w Studiu  Eksperymentalnym
Polskiego Radia). Zarówno w przypadku K. Pendereckiego jak i W. Kilara (także innych polskich
kompozytorów) okres awangardowy i przejście całego zasobu związanych z nią doświadczeń, był
momentem zwrotnym w ich karierze kompozytorskiej, bezpowrotnie zamykającym pewien etap
drogi artystycznej.  

Występujące  w  ramach  kryteriów  zewnętrznych  i wewnętrznych  przeobrażenia  języka
muzycznego  oraz  istotę  stylu  późnego,  zorientowanego  na  wartości  nadestetyczne,  wartości
„zasłonięte i zagubione”26 przedstawiam na przykładzie twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego
i Wojciecha Kilara (Penitus phase in the works of Henryk Mikołaj Górecki;  Twórczość religijna

24 Są nimi: nadrzędne traktowanie komórek motywicznych, przesunięcia akcentów metrycznych, ostinata, elementy 
tonalno-skalowe i inne.

25 Wczesny etap twórczości W. Lutosławskiego często przedstawiany jest jako nieistotny w całej spuściźnie tego 
kompozytora.

26 M. Tomaszewski, Muzyka w poszukiwaniu wartości zasłoniętych i zagubionych, w: Duchowość Europy Środkowej
i Wschodniej  w  muzyce  końca  XX  wieku,  red.  K. Droba,  T. Malecka,  K. Szwajgier,  Akademia  Muzyczna
w Krakowie, Kraków 2004, s. 38.
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Wojciecha Kilara – kontemplacja i spełnienie). Kategorię wysublimowanej brzmieniowości, jako
konsekwencję  przeżyć  wewnętrznych,  refleksji  i przemian  światopoglądowych,  wreszcie
preferencji i wyborów, przypisuję twórczości W. Kilara (Wojciecha Kilara droga do dojrzałości
twórczej)  i  Andrzeja  Nikodemowicza  (Detská  tematika  vo  vokálnej  tvorbe  Andrzeja
Nikodemowicza).  W  przypadku  ostatniego  autora,  z jednej  strony  jego  dzieła  umiejscawiam
w perspektywie intertekstualnej (I Koncert fortepianowy A. Nikodemowicza – ukryte pragnienie
wolności), z drugiej  – zgodnie z założeniami fenomenologiczno-hermeneutycznymi,  staram się
„stawać naprzeciw dzieła bez gotowej formuły i recepty”, aby sposób odczytywania podsunęło
ono  samo,  otwierając  się  na  nie  podczas  słuchania  go  i  czytania,  aby  go  „doznać  w  pełni
i przeżyć”27 (II Koncert fortepianowy A. Nikodemowicza – poszukiwanie oryginalnego brzmienia;
IV Koncert fortepianowy A. Nikodemowicza – wyrafinowany świat dźwięków). Uchwycenie tego
fenomenu należy do najbardziej ważkich kwestii podjętej problematyki.

Cel i problematyka badań

W  mojej  dotychczasowej  pracy  naukowej  twórczość  kompozytorów  polskich  reprezentuje
najbardziej obszerny zakres tematyczny, który jest zogniskowany na dziele muzycznym. Twórca
dzieła  muzycznego  podlega  szerokim  strefom  wpływów  muzyki  europejskiej,  kształtuje  się
w różnych  warunkach  środowiska  kulturowego  i  społeczno-politycznego  w zależności  od
terytorium  na  jakim  tworzy.  Wyszczególnione  artykuły  są  egzemplifikacją  głównych  filarów
tematycznych wyłonionych w ramach polskiej twórczości kompozytorskiej w omówionej wyżej
monografii. Z jednej strony przykłady te wpisują się w te same trendy, poddane są tym samym
wpływom, z drugiej – reakcja poszczególnych kompozytorów na owe czynniki zewnętrzne jest
całkowicie odmienna, różnorodnie ukształtowana, jej przebieg wyznaczają indywidualne czynniki
jak: preferencje i wybory, rozumienie świata oraz zasób doświadczeń i przeżyć wewnętrznych.  

Celem badań wybranych dzieł twórczości kompozytorskiej jest:

1. konkretyzacja  polskiej  twórczości  kompozytorskiej  na  wybranych  przykładach
muzycznych w ramach poszczególnych jej etapów rozwojowych jak:  

– folkloryzm narzucony (faza obligans)
– eksperyment i elementy sonorystyczno-ekspresywne
– wartości penitus i wyrafinowany świat dźwięków jako dominująca cecha  polskiej
   twórczości kompozytorskiej ostatniej fazy postmodernizmu

2. ukazanie specyfiki dzieła muzycznego z inspiracji intertekstualnej i fenomenologicznej28

3. interpretacja dzieła muzycznego w zakresie wewnętrznych uporządkowań i sensów

4. ukazanie wewnętrznej przemiany kompozytora w perspektywie całej jego drogi twórczej

5. wydobycie na światło dzienne nieznanych dzieł kompozytorów polskich

Realizacja  wymienionych  celów  pozwala  uchwycić  indywidualne  cechy  polskiej  twórczości
kompozytorskiej  omawianego  okresu  w  ramach  wyszczególnionych  najróżniejszych  jej
przejawów.

27 M. Tomaszewski, Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii elementarnych do fundamentalnych i transcen-
dentnych, „Teoria Muzyki” 1/2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, ss. 7-8.

28 Ten aspekt dotyczy głównie twórczości niezbadanej lub odczytanej na nowo.
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Metodologia badań

Moja postawa badawcza jest skoncentrowana na analizie dzieła muzycznego według koncepcji
M. Tomaszewskiego29,  w  której  dzieło,  co  wielokrotnie  podkreślam,  jest  rozpatrywane
w przestrzeni  historii  i  kultury.  W  podjętych  zagadnieniach  wykorzystałam  również  metodę
logocentryczną  M. Gołąba,  poruszającą  się  w  sferze  syntaktycznej  i  zorientowaną  na
fundamentalne  muzyczne  zhierarchizowane  kategorie  formalne30.  W  badaniu  i  „wnikaniu”
w dzieło pomocne okazały się również założenia fenomenologiczno-hermeneutyczne oraz analiza
audytywna  sfery  brzmieniowej,  konieczne  do  klasyfikacji  pewnych  zjawisk,  opisu  ich  istoty
i interpretacji.  Nie  bez  znaczenia  są  także  metody  badania  dokumentów,  heurystyczna
i komparatystyczna dopełniające kwestie metodologiczne. 

P r o c e d u r y  a n a l i t y c z n e  i  k o m p a r a t y s t y c z n e  znalazły  zastosowanie
w procesie  wyłaniania  elementów  strukturalnych  dzieła  muzycznego  (harmoniki,  rytmiki,
elementów  tonalno-skalowych,  przekształceń  metro-rytmiczych,  sposobów  operowania
komórkami  motywicznymi,  ich  wzajemne  relacje)  w twórczości  W. Lutosławskiego  i  innych
polskich  kompozytorów  popartych  przykładami  muzycznymi,  zaczerpniętymi  z  modelu
wypracowanego przez B. Bartóka (artykuły: Vplyv Bélu Bartóka na rozvoj folklorizmu v Pol'sku;
Folklor  we  wczesnej  twórczości  Witolda  Lutosławskiego).  Stanowią  one  rozwinięcie
i uszczegółowienie zagadnień poruszonych w odpowiednich rozdziałach monografii.

Metoda  b a d a n i a  d o k u m e n t ó w  oraz  a n a l i z a  a u d y t y w n a  sfery brzmieniowej
posłużyła do przedstawienia twórczości K. Pendereckiego powstałej w Studiu Eksperymentalnym
Polskiego Radia (utwory te nie zawierają partytury). Głównym zamierzeniem jest tu klasyfikacja
kategorii  brzmień  oraz  próby nakreślenia  planu formalnego,  jak  również  interpretacja  zjawisk
zaistniałych  w  dziełach  autonomicznych  i nieautonomicznych  (Twórczość  Krzysztofa
Pendereckiego  zrealizowana  w Studiu  Eksperymentalnym  Polskiego  Radia).  Jednocześnie
podkreślam znaczenie tego etapu drogi artystycznej w perspektywie całokształtu dokonań, jako
ważnego  momentu  zwrotnego,  skutkującego  przewartościowaniem  poglądu  na  sztukę
komponowania,  swoją  dotychczasową  twórczość  i  rozpoczęciem  pracy  nad  nowymi
właściwościami języka muzycznego.

P o d e j ś c i e  l o g o c e n t r y c z n e  oraz i n t e r t e k s t u a l n e  k o n t e k s t y
twórczości  muzycznej  stały  się  pomocne  w próbach  uchwycenia  charakterystycznych  cech
motywów i ich semantycznych sensów i odniesień w twórczości W. Kilara i A. Nikodemowicza
(Twórczość religijna Wojciecha Kilara – kontemplacja i spełnienie; Wojciecha Kilara droga do
dojrzałości  twórczej;  Detská  tematika  vo vokálnej  tvorbe  Andrzeja  Nikodemowicza; I  Koncert
fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – ukryte pragnienie wolności). Obydwaj twórcy różnią się
warunkami w jakich tworzyli i odmienną drogą rozwojową, ale z drugiej strony, łączą ich pewne
zbieżne  „punkty  węzłowe”31.  O  ile  dla  Kilara  fundamentalne  znaczenie  miała  przemiana
światopoglądowa i droga dojścia do niej, to dla Nikodemowicza, od początku zorientowanego na
wartości  humanistyczne,  podbudowane  głębokimi  korzeniami  kultury  chrześcijańskiej,
priorytetem  było  uzyskanie  możliwości  pełnej  realizacji  koncepcji  twórczych  w ramach
nieskrępowanej, szeroko rozumianej wolności. 

29 M. Tomaszewski,  O muzyce polskiej  w perspektywie...,  ss. 9-14;  Utwór muzyczny w kontekście swego miejsca
i czasu.,  w:  Dzieło muzyczne.  Estetyka,  struktura, recepcja,  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego,
Bydgoszcz 2005, s. 11. 

30 M. Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2012, s. 186.

31 Por. M. Tomaszewski, Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans, „Res Facta Nova” 2010 nr 10 (20).

16



I n s p i r a c j a  f e n o m e n o l o g i c z n o - h e r m e n e u t y c z n a ,  której  celem jest  próba
uchwycenia  fenomenu  dzieła  muzycznego,  opis  jego  istoty  w  wielu  odmianach  i  różnych
upostaciowaniach, obejmuje wybrane dzieła H.M. Góreckiego oraz A. Nikodemowicza (Penitus
phase in the  works of  Henryk Mikołaj  Górecki; Sonorystyczno-ekspresywne walory twórczości
Andrzeja  Nikodemowicza; II  Koncert  fortepianowy  Andrzeja  Nikodemowicza  –  poszukiwanie
oryginalnego brzmienia; IV Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – wyrafinowany świat
dźwięków). Wybrane utwory przedstawiają różną postawę w zakresie dążeń do uzyskania możliwie
najpełniejszego  ideału  piękna.  Górecki  z  jednej  strony  posługuje  się  prostotą,  brzmieniami
eufonicznymi i wprowadza ograniczenia w stosowaniu materiału muzycznego, z drugiej, rozwija
typowy dla  siebie  rodzaj  wysublimowanej  narracji  muzycznej  zbliżając się do metafizycznego
stanu  skupienia.  Nikodemowicz,  poprzez  komplikację  materiału  muzycznego  w wielu  jego
wymiarach  dąży  do  uzyskania  najwyższego  stopnia  ekspresji,  stosując  zasadę  permanentnej
zmienności  i rozwojowości,  podbudowaną  dysonansową  harmoniką,  cieniowaniem  barw,
kolorystyką ruchu, zmiennością agogiczną i rytmiczną. 

Podłoże  i stan badań

O d  f o l k l o r y z m u  n a r z u c o n e g o

Wielu  badaczy  podkreśla  istotne  znaczenie  wpływu  dokonań  B. Bartóka  na  kształt  polskiej
twórczości  drugiej  połowy  XX  w.  Wpływ  tego  kompozytora  jest  rozpatrywany  najczęściej
w odniesieniu do pojedynczych kompozytorów czy innych zaistniałych w muzyce tendencji. Ta
tematyka nie została wyraziście poruszona w znaczących pracach poświęconych zarówno samemu
Bartókowi  (Bartók,  T.A. Zielińskiego,  PWM,  Kraków  1980)  jak  i w  pracach  dotyczących
kierunków, w ramach których tworzył wielki Węgier i kompozytorzy polscy (np.  Neoklasycyzm
w muzyce polskiej, Z. Helman, PWM, Kraków 1985,  Historia muzyki polskiej,  cz. 1 1939-1974
i cz. II  1975-2000, K. Baculewskiego, Sutkowski Edition,  Warszawa 1996, 2012 i tego samego
autora  Polska twórczość kompozytorska 1945-1984, PWM Kraków 1987). Dlatego uzasadnioną
potrzebą  było  ujęcie  najbardziej  znaczących polskich  kompozytorów w aspekcie  przemian ich
drogi  artystycznej  pod  kątem owego  wpływu,  zwłaszcza  w  zakresie  stosowania  folkloru.  To
zagadnienie zostało opracowane w artykule  Vplyv Bélu Bartóka na rozvoj folklorizmu v Pol'sku.
Osiągnięcia  Bartóka  zaważyły  w szczególności  na  twórczości  W. Lutosławskiego,  oraz
H.M. Góreckiego, W. Kilara,  A. Panufnika,  także innych kompozytorów. Podkreślam znaczenie
Bartóka, za sprawą którego polscy kompozytorzy odkryli rytm z jego nowymi właściwościami.
Takie  elementy  jak:  uporczywa  motoryka,  folklorystycznie  ujęta  melodyka,  polirytmia
i polimetria, podniosły do formotwórczej roli czynnik rytmiczny, dotąd traktowany drugoplanowo.
Jednocześnie kompozytorzy odkryli  nie  tylko barwy nowych zestawień instrumentalnych,  lecz
również  brzmienia  ostre,  dalekie  od  ideałów  klasycznego  rozumienia  muzyki.  Wskazuję  na
twórcze fascynacje nowym typem ekspresji wzorem Bartóka, wywiedzionym ze źródła ludowego
oraz  konsekwencje  wynikające  z połączenia  elementów  modalno-skalowych  z materiałem
dwunastotonowym. Wpływ Bartóka zaznaczył się nie tylko w ramach nurtu folklorystycznego.
Powstały również utwory oddające hołd kompozytorowi, w postaci dedykowanych mu utworów
tak w dziełach Lutosławskiego (Muzyka żałobna), jak i Kilara (Oda „Béla Bartók in memoriam”).

Spuścizna  W. Lutosławskiego  była  przedmiotem  (i  jest  nadal)  licznych  prac  badawczych,
rozpatrujących  wieloaspektowy wkład  tego  kompozytora  w kulturę  muzyczną  drugiej  połowy
XX w. Większość z nich najwięcej uwagi poświęca jednak dojrzałej i późnej twórczości. Wczesny
etap, często postrzegany jest jako najmniej istotny w całokształcie dorobku i nierzadko omawiany
zdawkowo, lub też poddawany krytyce, ze względu na jego socrealistyczny kontekst32. W artykule

32 Por.  M. Gołąb,  Wczesna  twórczość  kompozytorska  Witolda  Lutosławskiego  –  jej  konteksty  estetyczne
i ideologiczne, w:  Witold Lutosławski i  jego wkład do kultury muzycznej XX wieku,  red.  J. Paja-Stach, Musica
Iagellonica, Kraków 2005 (także inne artykuły zawarte w wymienionym wydaniu); S. Wieczorek, Od „kakofonii
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Folklor  we  wczesnej  twórczości  fortepianowej  Witolda  Lutosławskiego  podkreślam  jego
znaczenie. Przytaczam przykłady muzyczne w utworach fortepianowych, w których kompozytor
dokonywał  pierwszych  prób  w zakresie  harmonicznym,  metro-rytmicznym  i fakturalnym.
Melodie  ludowe  na  fortepian,  które  w  twórczości  Lutosławskiego  zapoczątkowały  okres
folkloryzmu oraz Bukoliki są bezpośrednim przykładem wpływów Bartóka. Pierwszym autorem,
który  omówił  Melodie  ludowe  na  fortepian  (i  inne  utwory  fortepianowe)  jest  B. Schaeffer
(studium  Polskie melodie ludowe w twórczości  Witolda Lutosławskiego33).  Doceniając wczesną
twórczość  Lutosławskiego,  wskazuje  on  wprawdzie  na  indywidualne  ujęcia  harmoniczne,
kolorystyczną grę współbrzmień, przykłady ostinat, niemniej jednak nie odnosi tych rozwiązań do
wzorców  wypracowanych  przez  Bartóka.  O wpływie  Bartóka  na  Melodie  ludowe  skromnie
nadmienia Ch. Bodman Rae w znaczącej pracy Muzyka Lutosławskiego, ale tylko w odniesieniu
do  chromatycznego  kontrapunktu  i stosowanych  współbrzmień34,  a  wpływ  ten  był  znacznie
silniejszy.  Tymczasem  Lutosławski  nawiązał  do  Bartóka  nie  tylko  w sferze  dysonansowej
harmoniki  (w  tym  struktur  kwartowo-sekundowych,  ekspozycji  czynnika  chromatycznego)
i w stosowaniu  ostinat,  lecz  także  w zakresie:  odniesień  skalowych,  formalnym,  metro-
rytmicznym, polegającym na wprowadzeniu polimetrii naprzemiennej, tendencji do wydłużania
motywów skutkującej zaburzeniami przebiegu metro-rytmicznego i przesunięciem akcentów oraz
stosowaniem  ulubionych  ugrupowań  rytmicznych.  W omawianym  artykule  podaję  konkretne
przykłady nawiązań do owych wzorców oraz wskazuję, że pomimo ograniczeń narzuconych przez
ideologię  socrealizmu  (faza  obligans  polskiego  folkloryzmu),  już  na  tym  etapie  drogi  do
dojrzałości widać u Lutosławskiego zainteresowania sferą brzmieniową, która później na długo
stała się przedmiotem jego głębokich studiów i którą kompozytor rozwinął w dojrzałym okresie
twórczości. Zwracam uwagę, że to właśnie we wczesnym okresie twórczości Lutosławski podjął
ważne determinanty przyszłej drogi twórczej i rozpoczął długotrwały proces budowania koncepcji
własnego języka muzycznego. 

…  p o p r z e z  e k s p e r y m e n t  i  e l e m e n t y  s o n o r y s t y c z n o -
e k s p r e s y w n e

Związek  z  awangardą  w  najróżniejszych  jej  przejawach  dotyczy  większości  kompozytorów
polskich. Poszukiwania nowych jakości brzmieniowych jako reakcja na osiągnięcia awangardy
europejskiej  znalazła  także  oddźwięk  w  twórczości  K. Pendereckiego.  W artykule  Twórczość
Krzysztofa Pendereckiego zrealizowana w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia  dokonuję
analizy  utworów  zrealizowanych  przez  kompozytora  w  Studiu  Eksperymentalnym  Polskiego
Radia na podstawie analizy audytywnej.  Są to utwory autonomiczne (Psalmus 1961, Brygada
śmierci, Ekecheiría),  oraz utwory nieautonomiczne,  w tym pisane na zamówienie do spektakli
teatralnych  (m.in.  Przychodzę  opowiedzieć,  Matka,  Komu  bije  dzwon)  i filmów35 (Rękopis
znaleziony w Saragossie /J. Has/, Je t'aime, je t'aime /A. Resnais/ i in.). W artykule zamieszczam
także  szczegóły  dotyczące  prac  nad  najwybitniejszym  dziełem  Pendereckiego  powstałym
w Studiu Eksperymentalnym – Psalmus 1961. Wyjaśniam pewne nieścisłości dotyczące realizacji
dźwięku w tym utworze.  Mianowicie w wielu już opublikowanych pracach realizacja dźwięku
przypisywana  jest  Eugeniuszowi  Rudnikowi,  tymczasem  do  1961  r.  jedynym  realizatorem
dźwięku w Studiu Eksperymentalnym był Krzysztof Szlifirski. Do tego roku Rudnik zajmował się

dźwięków” do „wielkiej muzyki”. Krytyka muzyczna socrealizmu o muzyce Witolda Lutosławskiego, „Res Facta
Nova” 2014, nr 14 (23);  Ch. Bodman Rae,  Muzyka Lutosławskiego,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1996.

33 B. Schaeffer,  Polskie melodie ludowe w twórczości Witolda Lutosławskiego,  w: „Studia Muzykologiczne” t. V,
Kraków 1956, s. 301-323. 

34 Ch. Bodman Rae pominął niezwykle ważną sferę metro-rytmiczną i niektóre elementy strukturalne (np. 
motywikę),  kształtowane na wzór Bartóka, op.cit. s. 37.

35 Utwory K. Pendereckiego zostały omówione w wielotomowej publikacji Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od
genezy  do  rezonansu Akademii  Muzycznej  w  Krakowie  (red.  M. Tomaszewski),  jednak  nie  uwzględnia  ona
wszystkich utworów powstałych w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia.
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montażem. Okres działalności Pendereckiego w Studiu określam jako niezwykle ważny etap pracy
twórczej  dla  rozwoju  jego  wyobraźni  dźwiękowej  i możliwości  tworzenia  koncepcji  odnośnie
jakości sonorystycznych. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że kompozytor utrwalał poglądy
na  temat  korelacji  sfery  brzmieniowej  z  warstwą literacką  i plastyczną,  które  wykorzystał
w późniejszych dziełach scenicznych36. 

Tematyka  sonorystyki  podejmowana  była  przez  wielu  badaczy,  m.in.  przez  J. Chomińskiego,
H. Kostrzewską, M. Tomaszewskiego, I. Lindstedt,  K. Szwajgiera37.  Na elementy sonorystyczne
i ekspresywne, jako szczególnego rodzaju zastosowania sonorystyki w muzyce polskiej  uwagę
zwrócił  M. Tomaszewski  w  artykule  Sonorystyczna  ekspresywność  i  alegoryczny  symbolizm:
symfonia  polska  1944-1994,  rozpatrując  powyższe  zagadnienia  na  polu  polskiej  muzyki
symfonicznej.  Na  „sonoryzm  ekspresywny”  wskazuje  także  Leszek  Polony  w  twórczości
Wojciecha Kilara38. Zarówno w twórczości Kilara jak i innych przedstawicieli polskiej awangardy
(zwłaszcza Pendereckiego, Góreckiego, Schaeffera, Serockiego) technika sonorystyczna jawi się
jako jeden z  ważniejszych imperatywów warsztatu kompozytorskiego okresu awangardowego.
W takim zakresie technika ta nigdy nie zaistniała w twórczości A. Nikodemowicza39. W artykule
Sonorystyczno-ekspresywne  walory  twórczości  Andrzeja  Nikodemowicza podaję  przykłady
połączenia elementów sonorystycznych z całym zasobem środków wyrazowych, które w utworze
kształtują ekspresję. Występują one w kantatach religijnych, muzyce kameralnej, w utworach na
instrument  solo  i koncertach  instrumentalnych  Nikodemowicza.  Walory  sonorystyczno-
ekspresywne  wyrażają  się  szczególną  wrażliwością  na  sferę  brzmieniową,  w której  elementy
sonorystyczne służą jedynie podbudowie ekspresji uzyskanej za pomocą tradycyjnych środków
wyrazu i stanowią z nimi integralny czynnik strukturalny. Kompozytor wprawdzie posługuje się
elementami  nowych  technik  kompozytorskich  (dodekafonia,  aleatoryzm,  elektroakustyczna
transformacja  brzmienia),  ale  nigdy nie  stanowią  one  autonomicznego wyznacznika  warsztatu
kompozytorskiego. Stronę ekspresywną kompozytor buduje poprzez zastosowanie wyszukanych
środków  wyrazu  artystycznego,  jak  fluktuacja  warstwy  dźwiękowej,  opartej  na  zasadzie
swobodnej aleatoryczności, którą łączy z doborem barw instrumentalnych i niekonwencjonalnymi
technikami  artykulacyjnymi  (np.  poprzez  wykorzystanie  skrajnych rejestrów instrumentalnych,
rozplanowanie glissand w rozbiciu na poszczególne grupy instrumentów, deklamacyjną projekcję
tekstu  w chórze  dookreśloną  w  zakresie  ilościowym  etc.),  cyzelując  stronę  brzmieniową
w najdrobniejszych niuansach. 

Podjęte  zagadnienia  z  kręgu  awangardy  muzycznej  obrazują  ogromne  zróżnicowanie  polskiej
twórczości omawianego okresu, które najpierw zostały przejęte przez polskich twórców, następnie
porzucone ze względu na wyczerpywalność eksploracji tworzywa dźwiękowego i paradoksalnie –

36 Podobnie jak w przypadku W. Lutosławskiego wskazuję tu na ważność tego okresu twórczości, gdyż późniejsze
właściwości  języka  muzycznego  są  podbudowane  wcześniejszymi  próbami  i doświadczeniami  w  zakresie
kształtowania brzmieniowości.

37 J.  Chomiński,  Z zagadnień analizy formalnej,  w:  Księga pamiątkowa ku czci  Profesora Adolfa Chybińskiego,
PWM, Kraków 1950 (także  inne  prace  tego  autora); H. Kostrzewskiej  Sonorystyka,  Ars  Nova,  Poznań 1994;
M. Tomaszewski, Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolizm: symfonia polska 1944-1994, w: Muzyka
polska  1945-1995,  red.  K. Droba,  T. Malecka,  K. Szwajgier,  Akademia Muzyczna, Kraków 1996;  I. Lindstedt,
Sonorystyka  w  twórczości  kompozytorów  polskich  XX  wieku,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Warszawskiego,
Warszawa 2010; K. Szwajgier,  Sonoryzm i sonorystyka, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 10; tenże,  Sonoryzm wobec
współczesności, „Teoria Muzyki” 2012, 1.

38 L. Polony, Kilar. Żywioł i modlitwa, PWM Kraków 2005, ss. 32-33, 82.
39 Twórczość A. Nikodemowicza nie została całościowo opracowana. Obok pracy A. Schulz-Brzyskiej  Klasyczny

romantyk  współczesności.  Wczesna  twórczość  Andrzeja  Nikodemowicza  w kontekście  jego  biografii  i  źródeł
inspiracji  (Lublin  2009),  kilku  artykułów  i  pracy  autorki  autoreferatu  Muzyka  sakralna  w  twórczości
A. Nikodemowicza  (Rzeszów  2010),  jak  również  artykułów  nielicznych  autorów  (m.in.  M. Dudka  Nurt
awangardowy  w twórczości  Andrzeja  Nikodemowicza  na  przykładzie  Sonorita  quasi  una  sonata  per  violino,
violoncello e pianoforte,  Roczniki Teologiczne, tom LXIII, zeszyt 13 – 2016), pozostaje do zbadania obszerny
dział twórczości niereligijnej tego kompozytora.
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ograniczone możliwości wypowiedzi muzycznej. 

…  d o  w a r t o ś c i  p e n i t u s  i  w y r a f i n o w a n e g o  ś w i a t a  d ź w i ę k ó w

Twórczość H.M. Góreckiego skupia uwagę licznych badaczy w wielu wymiarach. W powstałych
pracach40 podejmowane  są  szerokie  konteksty  zwłaszcza  późnego  stylu  kompozytora,
zorientowanego  na  wartości  duchowe.  Ta  problematyka  znalazła  oddźwięk  również
w opublikowanym przeze mnie artykule Penitus phase in the works of Henryk Mikołaj  Górecki,
który rozszerza zakresy podjętych w mojej  monografii  zagadnień. Jak już nadmieniłam, obok
wielu istniejących, proponuję jeszcze jeden podział jego twórczości, który obejmuje IV i V fazę
według klasyfikacji M. Tomaszewskiego41. Można ją określić jako wyższy wymiar duchowości
(faza penitus). Wartości duchowe są u Góreckiego splotem muzyki ludowej i religijnej, powstałej
zarówno  do  tekstów  religijnych,  tekstów  historycznych  (niereligijnych)  jak  i ludowych.  Faza
penitus w twórczości  Góreckiego  w sposób  szczególny  objawia  się  walorami  ekspresywnymi,
w których występuje wyjątkowe zespolenie tekstu słownego z muzyką. Skutkuje ono powstaniem
maksymalnie  skoncentrowanej  na  każdym  pojedynczym  dźwięku  narracji  muzycznej,  którą
potęguje  zwolniony  przebieg  czasowy,  podbudowany  tonalno-modalną  harmoniką
i ograniczeniem w stosowaniu materiału muzycznego (III Symfonia). Dokonuję tu analizy istoty
duchowości,  którą  Górecki  wypracował  w  mistrzowski  sposób.  Umotywowanie  refleksją  nad
wartością i znaczeniem semantyki tekstu słownego głęboko sięga korzeni tradycji polskiej.  Do
fazy  penitus zaliczam  także  inne  dzieła  tego  kompozytora,  w tym  utwory  chóralne.
Wyszczególniam zwłaszcza cykl Z pieśni kościelnych, opracowania pieśni ludowych jak: Szeroka
woda,  Wieczór  ciemny  się  uniża,  Wisło  moja,  Wisło  szara,  Trzy  kołysanki,  Ach  mój  wianku
lewandowy  oraz pięć pieśni kurpiowskich na chór a cappella  Hej, z góry, z góry! Kóniku bury.
W przeciwieństwie do tematyki związanej z dramatami ludzkimi, obecnymi w wielkich dziełach
Góreckiego  (III Symfonia),  w opracowaniach  pieśni  ludowych  kompozytor  dotyka  tematów
błahych,  będących  świadectwem  umiłowania  ziemi  ojczystej,  na  której  dojrzewał,  wzrastał
i kształtował swój świat wartości, w sposób najprostszy a zarazem głęboki. Ten rodzaj twórczości
jest  wzorcowym przykładem stosowania  eufonii,  ludowej  modalności  i celebracji  idyllicznego
brzmienia. Wartości penitus można zauważyć także w twórczości innych polskich kompozytorów.

W muzyce polskiego postmodernizmu znajdziemy wiele przykładów, w których muzyka religijna
przeplata  się  z  muzyką  należącą  do  nurtu  folklorystycznego.  Ta  tendencja  również  znalazła
odzwierciedlenie w moich opublikowanych pracach. Kompozytorem, w którego twórczości widać
przenikanie się obu nurtów jest Wojciech Kilar. Nurt narodowo-religijny był dla niego naturalną
konsekwencją  przemian w zakresie  własnej  postawy religijnej.  Nie  była  ona  od  początku tak
głęboka, tylko dojrzewała, stopniowo przechodząc różne fazy, by w ostatnich latach życia nabrać
szczególnego wymiaru. Nurt narodowo-religijny stanowi punkt ciężkości ostatniej fazy twórczości
Kilara, która rozwija się równolegle z neofolkloryzmem. To w nim Wojciech Kilar wypowiadał się
w ostatnich  latach  w najpełniejszy  sposób.  Można  określić  go  jako  czas  pogodzenia  z losem
i jednocześnie czasem artystycznego spełnienia. Artykuł Wojciecha Kilara droga do dojrzałości
twórczej przedstawia ostatni etap przemiany duchowej kompozytora, która na tle całej spuścimy
stanowi  najgłębszy  sens  twórczości.  Utwory  z  tego  okresu  cechuje:  głębokie  umotywowanie
w wierze, wyrażające się sięganiem do tekstów religijnych biblijnych i liturgicznych, do tekstów

40 Są to m.in. prace: A. Thomasa,  Górecki, PWM, Kraków 1998, M. Tomaszewskiego  Słuchając muzyki Henryka
Mikołaja Góreckiego, „Res Facta Nova” 2011 nr 12 (21), T. Maleckiej Henryk Mikołaj Górecki. Styl późny, „Res
Facta Nova” 2010 nr 10 (20), Henryk Mikołaj Górecki wobec myśli Jana Pawła II, „Ruch Muzyczny” 2011 nr 9
oraz  Tam, gdzie podążał Szymanowski, zmierzam i ja” „Pro Musica Sacra 11 (2013), K. Kiwały  Wokół muzyki
chóralnej a cappella Henryka Mikołaja Góreckiego. Przybądź Duchu Święty op. 61 , „Pro Musica Sacra 12 (2014)
i in.

41 M. Tomaszewski,  Życia  twórcy  punkty  węzłowe.  Rekonesans, w:  Muzyka  w  dialogu  ze  słowem,  Akademia
Muzyczna, Kraków 2003, s. 49; T. Malecka,  Henryk Mikołaj Górecki. Styl późny, „Res Facta Nova” 2010 nr 10
(20), s. 138.

20



nieliturgicznych, oraz tworzeniem utworów bez tekstu, które odnoszą się do tematyki religijnej42.
W artykule  przedstawiam  również  wcześniejsze  etapy  twórczości,  które  m.in.  zawierają
folklorystyczne  odniesienia  z  okresu  lwowskiego,  jak  wykorzystanie  zmodyfikowanej  melodii
ludowej  Tańcowała  Magdalenka zawartej  w zbiorze  Pieśni  polskie  i ruskie  ludu galicyjskiego
Wacława  z  Oleska  w  pierwszej  części  Sonatiny  na  flet  i  fortepian.  Podkreślam silny  wpływ
środowiska kulturowego Lwowa i jego intertekstualne konotacje43. W późniejszych przemianach
w sferze brzmieniowej do wyróżniających się elementów należą odniesienia modalne, narastanie
płaszczyzn dźwiękowych i powtarzalność fraz melodycznych, jak również nawiązanie do tradycji
polifonicznej  J.S.  Bacha  (motyw  B-A-C-H  w Missa  pro  pace)  oraz  do  dwudziestowiecznej
awangardy  muzycznej  pierwszej  i  drugiej  połowy  XX w.44 W wymienionym  artykule  tudzież
kolejnym, pośrednio z nim powiązanym  Twórczość religijna Wojciecha Kilara – kontemplacja
i spełnienie  uwzględniam ostatnie dzieła tego kompozytora jak:  Magnificat  (2006),  V Symfonia
„Adwentowa”  (2007),  Veni Creator (2008),  Te Deum  (2008),  Hymn Paschalny  (2008) i Lumen
(2011)45.  Omawiam  je  jako  zwieńczenie  drogi  twórczej  kompozytora  po  przemianie
światopoglądowej i  jako ostatnie  indywidualne wybory,  wynoszące na plan pierwszy wartości
duchowe (penitus).     

Dążenia w zakresie ekspozycji warstwy brzmieniowej w ramach tradycyjnych środków wyrazu
odzwierciedlają  między  innymi  pieśni  A. Nikodemowicza.  Wyrażają  się  one  zwłaszcza
w kolorystyce ruchu i współbrzmieniach harmonicznych. Osobliwością w tym temacie jest cykl
Trzy bajki o nocy i księżycu na sopran i fortepian, który omawiam w artykule Detská tematika vo
vokálnej tvorbe Andrzeja Nikodemowicza  (Tematyka dziecięca w twórczości  wokalnej  Andrzeja
Nikodemowicza).  Przedstawia  on bogaty  świat  brzmieniowy i malowniczo oddaje  treść  tekstu.
Wytworzony  nastrój  można  porównać  do  kolorystycznego  błądzenia  (malowania  pędzlem)
zarówno  w  partii  wokalnej  jak  i instrumentalnej,  mającego  na  celu  przeniesienie  słuchacza
w zaczarowany świat bajki (Baj-baj-baj).  Wszystkie trzy pieśni cyklu mają odrębną koncepcję
fakturalno-motywiczną,  niemniej  jednak  zawierają  jedną  cechę  wspólną.  Jest  nią  aspekt
narracyjny, który tworzy więź cykliczną i którego sens trafnie oddaje tytuł cyklu. Każda z pieśni
ma pewien element szczególny. Wyróżniającym się przykładem jest zastosowanie w pieśni Chodzi
miesiąc po ścianie  techniki  Sprechgesang, która nawiązuje do ekspresjonizmu z Pierrot lunaire
Arnolda  Schönberga.  Elementy  ekspresjonistyczne,  choć  nieliczne,  wystąpiły  także
w późniejszych  dziełach  Andrzeja  Nikodemowicza.  Przykładem  odniesienia  do  tradycji
ekspresjonistycznej,  z której  wyrasta  dzieło  jest  I Koncert  fortepianowy  (1994),  napisany
w dojrzałym  okresie  twórczości.  Ma  ona  tu  szczególny  wymiar.  Dotyczy  nie  tylko  wolności
twórczej, lecz wolności rozumianej szerzej, przekładającej się na wolność wyboru, poglądy, oraz
na inne sfery życia jednostki. 

W twórczości A. Nikodemowicza począwszy od drugiego koncertu fortepianowego kolejne dzieła
tego gatunku uwidaczniają rezygnację z nowych technik kompozytorskich, na rzecz idei piękna
pojmowanego  w sposób  arkadyjski  i przefiltrowanego  przez  pryzmat  własnych  doświadczeń,
poglądów  i poszukiwań  brzmieniowych.  Czas  ten  można  nazwać  czasem  zadumy,  refleksji,
podziwu dla otaczającego świata i pogłębiania poszukiwań w ramach już ukształtowanego stylu.
Jednak nawet wówczas późne dzieła Nikodemowicza zaskakują niezwykłą wyobraźnią i nowymi
ujęciami w ramach tradycyjnych środków wyrazu. W artykule II Koncert fortepianowy Andrzeja

42 Podział wg R. Chłopickiej, por. eadem, Krzysztof Penderecki, między sacrum a profanum, Akademia Muzyczna, 
Kraków 2000, ss. 14-15.

43 W. Kilar nb. nie był odosobniony, gdyż do tej samej melodii nawiązał również J. Koffler w swoich Ukrainskich 
eskizach na kwartet smyczkowy.

44 Chodzi o wykorzystanie motywu B-A-C-H przez kompozytorów drugiej szkoły wiedeńskiej, m.in. A. Schönberga, 
A. Weberna, a w muzyce polskiej przez K. Pendereckiego i B. Schaeffera.

45 Z oczywistych powodów najpoważniejsza jak dotąd praca na temat twórczości Kilara – Kilar. Żywioł i modlitwa
L. Polonego (PWM, Kraków 2005) nie zawiera dzieł wydanych po 2005 r.
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Nikodemowicza  –  poszukiwanie  oryginalnego  brzmienia  definiuję  najważniejsze  cechy  stylu
Nikodemowicza, do którego zaliczam m.in. permanentną rozwojowość na etapie mikroformy oraz
uwypuklenie właściwości  kolorystycznych i  niuansów barwowych (cieniowanie barw),  jak też
przedstawiam  problem  recepcji  muzyki  tego  kompozytora.  Z  kolei  w  artykule  IV  Koncert
fortepianowy  Andrzeja  Nikodemowicza  –  wyrafinowany  świat  dźwięków podejmuję  próbę
fenomenologicznego  uchwycenia  sensu  brzmienia,  w  której  wyróżniam  aspekt  przebiegu
czasowego,  jako  jednego  z najistotniejszych  czynników  kształtowania  estetyki  brzmienia  tego
kompozytora. 

Wybrane przykłady utworów wymienionych autorów (A. Nikodemowicz, W. Kilar, H.M. Górecki)
przedstawiają drogę dojścia do ostatniego etapu dojrzałości twórczej, w której wartości  penitus
i idea  piękna realizowana w najrozmaitszych sposobach muzycznego wyrafinowania,  stanowią
najistotniejszą cechę muzyki polskiej okresu postmodernizmu ostatnich dekad.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

publikacje pedagogiczne

E. Nidecka, skrypty:

1. Realia  muzyki  polskiej  w drugiej  połowie  XX i  na  początku  XXI  wieku,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, recenzent: A. Korzeniowski, ss. 76.

2. Twórczość wybranych kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku.
Witold  Lutosławski,  Henryk  Mikołaj  Górecki,  Krzysztof  Penderecki,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, recenzent, A. Korzeniowski, ss. 77.

 
Obydwa  wydania  stanowią  skrótowe  kompendium  wiedzy  na  temat  muzyki  polskiej  drugiej
połowy  XX  i początku  XXI  w.  i  mają  na  celu  popularyzację  wiedzy.  Pierwszy  skrypt  jest
opracowaniem  jej  głównych  nurtów,  które  uwzględnia  specyfikę  warunków  społeczno-
politycznych  i zainteresowania  twórcze  kompozytorów.  Forma  wydania  ogranicza  się  do
najważniejszych faktów i wydarzeń. Drugi  – jest  poświęcony  trzem wybitnym kompozytorom,
których  twórczość została  ukazana  w kontekście  własnych  poglądów na  muzykę  i  elementów
autobiograficznych. Zamysłem wydania tej publikacji było upamiętnienie roku 2013 jako Roku
Witolda Lutosławskiego, jak również jubileuszu 80-lecia Krzysztofa Pendereckiego oraz śmierci
H.M. Góreckiego (2010)46.  

działalność na polu popularyzacji nauki

Ogromnie  sobie  cenię  inny  rodzaj  aktywności  zawodowej,  wykraczającej  poza  standardową
działalność  naukowo-dydaktyczną.  Należą  do  niej  wykłady  otwarte,  wygłoszone  na  innych
rzeszowskich uczelniach wyższych. W ramach tego projektu 23 maja 2013 r. wygłosiłam wykład
w Wyższej  Szkole  Prawa i  Administracji  w Rzeszowie „Krzysztof  Penderecki  –  oblicze znane
i nieznane” (23 maja 2013) z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 80-lecia kompozytora.
Wykład ten spotkał się z zainteresowaniem zarówno studentów jak i władz tej uczelni. 27 listopada
2013  r.  przeprowadziłam  kolejny  wykład  poświęcony  twórczości  Krzysztofa  Pendereckiego
w ramach Koła Naukowego ówczesnego Instytutu Muzyki UR. Następne dwa wykłady miały na
celu  upamiętnienie  śmierci  Wojciecha  Kilara,  kompozytora,  związanego  przez  jakiś  czas
z miejscem  mego  zamieszkania  –  Rzeszowem.  Pierwszy  odbył  się  16  grudnia  2014 r.  i  był
adresowany do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddziału w Rzeszowie, zaś drugi – 16

46 Obydwie pozycje cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.
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marca  2016  r.  i  przeznaczony  był  dla  słuchaczy  UTW,  oddział  w Mielcu.  Przeprowadzone
wykłady uświadomiły mi potrzebę kontynuacji tego rodzaju działalności, gdyż poszerza ona nie
tylko wiedzę na temat wybitnych polskich twórców, lecz również przedstawia prawdziwy obraz
muzyki polskiej drugiej polowy XX w. i dekad następnych, który odkłamuje powielane przez lata
stereotypy, powodujące niechęć do muzyki najnowszej, zwłaszcza wśród pokolenia seniorów.

działalność na polu organizatorskim

Od początku mojej  działalności  naukowej  związana  jestem z  cyklicznie  odbywającymi  się  od
1995 r.  konferencjami „Musica Galiciana” i publikacjami o tej  samej nazwie. Obok aktywnego
uczestnictwa na konferencjach wchodzę także w skład kolegium redakcyjnego, który wyznacza
zakres  podejmowanej  tematyki.  „Musica  Galiciana”  jest  najdłuższym  cyklicznym  wydaniem
Wydziału Muzyki UR i cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale również w Europie
i na kontynencie amerykańskim (także australijskim)47.

Od kilku lat poszerzam moją aktywność naukową o inne działania. W 2014 r. po raz pierwszy
zorganizowałam (wspólnie z Uniwersytetem w Preszowie) międzynarodową konferencję naukową
„Kultura i edukacja muzyczna Euroregionu Karpackiego. Historia, stan obecny i perspektywy”
(Rzeszów 2014). Konferencja stworzyła możliwości wymiany stanowisk pedagogów obu uczelni,
podjęcia różnych zagadnień związanych z edukacją i jej perspektywą w naszym regionie. 

W  2016  r.  zorganizowałam  (razem  z dr Jolantą  Wąsacz-Krztoń)  następną  międzynarodową
konferencję  naukową  „Muzyka  w kontekście  pedagogicznym,  społecznym  i kulturowym”.
Materiały pokonferencyjne wydane pod tym samym tytułem (red. E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń;
Rzeszów 2017) mają charakter wielotomowy. Projekt ten będzie kontynuowany w przyszłości.

Kolejnym działaniem było  zorganizowanie w 2017 r. (wspólnie z dr hab. Krzysztofem Kostrzewą)
konferencji naukowej „Studia Electronica”, poświęconej upamiętnieniu 60. rocznicy utworzenia
Studia  Eksperymentalnego  Polskiego  Radia.  Również  i  to  wydarzenie  zostało  upamiętnione
wydaniem monografii pokonferencyjnej (Studia Electronica – w 60. rocznicę powstania Studia
Eksperymentalnego Polskiego Radia (1957-2004), red. E. Nidecka, K. Kostrzewa, Rzeszów 2018).
Ze względu na unikatowe i nieudokumentowane do tej pory wypowiedzi twórców i pracowników
Studia (K. Szlifirski, B. Okoń-Makowska, E. Rudnik) publikacja ta ma szczególną wartość. 

Do ostatnich przedsięwzięć należy zorganizowanie przez mnie (wspólnie z dr J. Wąsacz-Krztoń)
konferencji naukowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Idea wolności
w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce” (8 marca 2018). Spotkała się ona z szerokim
zainteresowaniem największych ośrodków akademickich w Polsce. Materiały pokonferencyjne są
w trakcie prac wydawniczych i ukażą się na przełomie 2018 i 2019 r. 

W całej  działalności naukowo-dydaktycznej brałam udział  w 41 konferencjach (załącznik 5 a),
z których  większość  ma  status  międzynarodowy  i  spośród  których  17  odbyło  się  za  granicą.
Działalność naukowo-badawczą  i  pedagogiczną  równolegle  łączyłam z  funkcją  koordynatora
wydziałowego  programu  Erasmus  i  Erasmus+  (2009-2018),  propagując  wymianę  studentów
i nauczycieli akademickich. W tym okresie Wydział Muzyki UR znacząco rozwinął współpracę
międzynarodową.  Począwszy  od  2009  r.  do  2018  przeprowadziłam  w  języku  angielskim
kilkanaście  cyklów  zajęć  z harmonii  klasycznej,  harmonii  z elementami  akompaniamentu,
kształcenia  słuchu  i czytania  partytur  oraz  zorganizowałam  warsztaty  instrumentalne
z wykładowcami z uczelni partnerskich. 

47 Seria wydawnicza „Musica Galiciana” znajduje się m.in. w bibliotekach uniwersytetów Stanforda i w Toronto;
w konferencji „Musica Galiciana” uczestniczę od początku jako jedyna z pracowników Wydziału Muzyki UR, po
jej twórcy śp.  prof. L. Mazepie.
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Działalność  naukowa  jest  uzupełniana  wyjazdami  w  ramach  Programu  Erasmus+  (wcześniej
Erasmus)  do  partnerskich  uczelni  Uniwersytetu  Rzeszowskiego w Europie  i  Azji  z wykładami
(m.in. Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Turcja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy; załącznik 5 b).
Wyjazdy  te  stwarzają  dogodne  warunki  do  prezentacji  wybranych  zagadnień  dotyczących
szerokiego spektrum rozwoju muzyki polskiej. Jednym z projektów była wizyta na Uniwersytecie
w Saragossie  (marzec  2017),  na  którym przedstawiłam cykl  wykładów dotyczących  powiązań
muzyki polskiej z miastem Saragossa (m.in. wykład Polish Music in Saragossa). Podkreśliłam tam
swego rodzaju łączność Saragossy z kulturą polską, ze względu na tematyczne powiązania dzieł
autorów polskich z kręgu sztuki kompozytorskiej i filmowej48. Kolejną aktywnością na tym polu
był ostatnio przeprowadzony cykl wykładów na Uniwersytecie w Lüneburgu (czerwiec 2018) na
temat związków z folklorem twórczości W. Lutosławskiego oraz działalności K. Pendereckiego
w Studiu  Eksperymentalnym  Polskiego  Radia.  Obydwa  projekty  spotkały  się  z żywym
zainteresowaniem studentów  jak  i wykładowców odwiedzanych uczelni. Wymienione  działania
utwierdzają  w przekonaniu  o ich  słuszności  i  potrzebie  rozwijania  współpracy  pomiędzy
uczelniami na poziomie kultury i edukacji muzycznej. 

Odrębnym segmentem mojej aktywności zawodowej, jest działalność na rzecz organizacji pożytku
publicznego w obszarze lokalnym – Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Schronisko
„Kundelek”.  Ponieważ  jestem  miłośniczką  zwierząt,  jest  ona  bliska  memu  sercu.  Została
zapoczątkowana  w 2013 r.  (wzorem  tradycji  społeczności  lokalnej  w  Irlandii),  kiedy  po  raz
pierwszy zorganizowałam koncert  studentów Wydziału  Muzyki,  którego głównym celem była
akcja adopcyjna i wspieranie poprawy warunków bytowych zwierząt w schroniskach. Koncerty te
odbywają  się  rokrocznie  i  ze  względu  na  formułę  cieszą  się  rosnącym zainteresowaniem.  Są
szczególnie  ważne  w promowaniu  akcji  wolontariatu  w  obszarze  środowiska  lokalnego,  która
zwraca  uwagę  na  istotę  aktywności  obywatelskiej  jako  nieodzownego  elementu  kształtowania
świadomości  młodych  pokoleń  w propagowaniu  właściwych  wzorców  i wartości,  oraz  nieco
zagubionej  obecnie  wrażliwości  światopoglądowej  jak również  poszanowania dla  otaczającego
świata. Innym celem tej działalności jest wskazanie studentom właściwych wzorców w obszarze
ich  największych  zainteresowań  –  w  muzyce  rozrywkowej.  Pokłosiem  tej  działalności  jest
nagranie w 2018 r. płyty CD Patterns & Visions z gatunku muzyki rozrywkowej (blues, jazz, pop)
w studiu nagrań Polskiego Radia w Rzeszowie.

Podsumowując  całą  dotychczasową  działalność,  jestem  autorką  trzech  monografii,  dwóch
skryptów i 54 publikacji różnego autoramentu (załącznik 5 c). Współpracuję także jako recenzent
z czasopismem Wydziału  Pedagogiki,  Psychologii  i  Socjologii  Uniwersytetu  Zielonogórskiego
„Relacje. Studia z nauk społecznych” (załącznik 5 e).  Byłam opiekunem 15 prac magisterskich i 4
licencjackich.

W ponadtrzydziestoletniej pracy naukowej wszystkie wymienione kierunki prowadzonych badań
przeplatają  się  ze  sobą,  stanowiąc  fundament  do  dalszych  poszukiwań.  Jednocześnie  mam
świadomość  potrzeby  podejmowania  dalszych  wyzwań  i  pracy  nad  doskonaleniem  warsztatu
naukowego i dydaktycznego.

48 Związek kultury polskiej z Saragossą ma miejsce za sprawą filmu Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony
w Saragossie  wg  powieści Jana  Potockiego  ukończonego  w  1965  r.,  do  którego  muzykę  napisał  Krzysztof
Penderecki (m.in. w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia).
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