
Autoreferat – propozycja treści i układu autoreferatu 

 

1. Emilio Bayón 

 

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

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej    

  

•1995 dyplom z metodyki nauczania gry na fortepianie uprawniający do prowadzenia 

zajęć wydany przez Konserwatorium Muzyczne im. José Castro Ovejero, León 

(Hiszpania) 

•1997 Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich, Uniwersytet León 

•1999 dyplom ukończenia studiów w zakresie solfeżu, teorii muzyki, transpozycji i 

akompaniamentu wydany przez Konserwatorium Muzyczne Amaniel, Madryt; 

•1999 dyplom ukończenia studiów w zakresie gry na fortepianie. Konserwatorium 

Muzyczne im. Eduardo Martinez Torner, Oviedo; 

•1999 – 2001 studia w zakresie coachingu dla pianistów na Uniwersytecie Bostońskim 

(wyciąg uzyskanych ocen) 

•2011  dyplom z metodyki nauczania solfeżu, teorii muzyki, transpozycji i 

akompaniamentu wydany przez Konserwatorium Muzyczne Amaniel, Madryt 

•2013 dyplom ukończenia studió·w magisterskich w zakresie interpretacji i sztuk 

scenicznych (specjalizacja-muzyka). Uniwersytet Króla Juana Carlosa, Madryt 

•2016 tytuł doktora nauk humanistycznych (z nostryfikacją międzynarodową), temat  

dysertacji doktorskiej oryginal title (Fortepian jako jeden z instrumentów orkiestry 

symfonicznej w latach 1862 – 1910). Uniwersytet Króla Juana Carlosa, Madryt 

 

3.  Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach artystycznych.: 

1) od 2015: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (pianista, wykładowca 

przedmiotów teoretycznych) 

2) 2009-2014: Profesjonalna Szkoła Muzyczna „Pizzicato” (kierownik studiów 

muzycznych) Tres Cantos, Madryt 

3) 2001-2003: Kameralna Opera Komiczna (Komische Kammeroper), Monachium 

(dyrektor muzyczny) 

4) 1999-2001: Instytut Operowy Uniwersytetu Bostońskiego (coach wokalny) 

 



4. Jako osiągnięcie artystyczne, o którym mowa w 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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) przedstawiam  CD 

Inspiracje twórczością Fryderyka Chopina i Francisca Goi w wybranych utworach 

Enrique Granadosa (1867 – 1916). Na nagranie składają się dwie części z oryginalnej 

suity fortepianowej Goyescas Granadosa oraz ich wersje zamieszczone przez 

kompozytora w operze o tym samym tytule (w formie wyciągu fortepianowego 

opracowanego przeze mnie na potrzeby spektaklu studenckiego realizowanego w 

ramach koncertów Katedry Wokalistyki UMFC) oraz wybór z innych utworów 

Granadosa na fortepian solo. Nagranie zostało zrealizowane w Sali Koncertowej 

Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w okresie od listopada 2018 r. do 

marca 2019 r. 

 

Szczegółowa lista utworów i wykonawców przedstawia się następująco: 

Emilio Bayón, fortepian 

Alejandrina Vázquez, sopran 

Dionizy Wincenty Płaczkowski, tenor 

1. Los Requiebros (Zaloty) – cz. I z suity fortepianowej Goyescas (Los majos 

enamorados)  

Emilio Bayón, fortepian 

2. Quejas ó la Maja y el Ruiseñor (Lamenty albo Maja i Słowik) cz. IV z suity 

fortepianowej Goyescas 

Emilio Bayón, fortepian 

3. Duo de amor en la reja. (Duet miłosny przy kracie), obraz 3, scena 2 z opery 

Goyescas 

Alejandrina Vázquez, sopran 

Dionizy Wincenty Płaczkowski, tenor 

Emilio Bayón, fortepian 

4.Canción árabe (Arabska piosenka) 

Emilio Bayón, fortepian 

5. Mazurka op. 2 (Mazurek op. 2) 

Emilio Bayón, fortepian 

6. Escenas Románticas (Sceny Romantyczne): cz. I Mazurka (Mazurek)  

Emilio Bayón, fortepian 



7. Escenas Románticas (Sceny Romantyczne): cz. VI Epílogo (Epilog) 

Emilio Bayón, fortepian 

8. Escenas Poéticas (Sceny Poetyckie): księga 2, cz. I Recuerdo de países lejanos 

(Wspomnienia z dalekich krajów) 

Emilio Bayón, fortepian 

9. Escenas Poéticas (Sceny Poetyckie): księga 1 cz. II Eva y Walter (Ewa i Walter) 

Emilio Bayón, fortepian 

10. 8 Valses poéticos (8 Walców Poetyckich) 

Emilio Bayón, fortepian 

 

c) Omówienie celu naukowego/artystycznego przedstawianego osiągnięcia 

 Z dziełami Enrique Granadosa zetknąłem się w Konserwatorium Muzycznym 

im. José Castro Ovejero, w León (Hiszpania), podczas studiów, które odbywałem pod 

kierunkiem mojego pierwszego nauczyciela gry na fortepianie - Marii Jesús Ayala. 

Grałem wówczas 8 Walców Poetyckich oraz fragment na fortepian solo Lamenty albo 

Maja i Słowik ze suity Goyescas (noszącej ten sam tytuł co późniejsza opera). Od 

tamtego czasu utwory te na stałe weszły do mojego repertuaru koncertowego. Na wybór 

tematu mojej prezentacji wpłynęła niewątpliwie prapremiera polska opery Goyescas 

Granadosa, do której przygotowywałem studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

UMFC i którą poprowadziłem jako kierownik muzyczny i pianista.1  Wystawienie to 

stanowi jedno z największych dokonań w moich doświadczeniach z muzyką wokalną 

powstałą na przełomie wieków XIX i XX. 

 Moje wieloletnie doświadczenie wykonawcze w zakresie interpretacji utworów 

Granadosa pozwala na postawienie hipotezy badawczej, zgodnie z którą twórczość 

kompozytora  nie jest jednolita pod względem stylistycznym. Znajdujemy w niej wątki 

nawiązujące zarówno do ludowej tradycji kastylijskiej, jak i inspirowane obecnością 

innych kultur w historii Półwyspu Iberyjskiego (wpływy arabskie). Z drugiej strony, 

wśród dzieł Granadosa odnajdujemy również utwory czerpiące z tradycji zupełnie 

odrębnych kulturowo – jak jego mazurki i walce inspirowane twórczością Fryderyka 

Chopina. Dla pianisty wykonującego utwory Granadosa różnorodność stylistyczna tych 

dzieł stanowi ogromne wyzwanie, gdyż właściwa interpretacja każdego z nich wymaga 
																																																								
1  Polska premiera opery Goyescas z udziałem studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego (partie 
wokalne) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego specjalizacji taniec (układy choreograficzne), pod 
honorowym patronatem Ambasady Hiszpanii w Warszawie odbyła się w Sali Koncertowej UMFC, 
29.10.2018 r. 



znajomości szerokiego kontekstu kulturowego. Dopiero wydobycie wszystkich 

elementów stanowiących inspirację dla danej formy umożliwia jej pełne 

przedstawienie. Na potwierdzenie tej konstatacji prezentuję na płycie CD utwory, 

stanowiące egzemplifikację wspomnianej różnorodności stylistycznej w twórczości 

kompozytora.  

 

Idiom hiszpański w twórczości Granadosa  - suita i opera Goyescas 

 Swoją prezentację rozpoczynam od fragmentów suity fortepianowej Goyescas. 

Premiera tego dzieła (utworów zawartych w pierwszym zeszycie) w interpretacji 

samego kompozytora miała miejsce w Palau de la Musica Catalana (Pałac Muzyki 

Katalońskiej) w Barcelonie, w dniu 11 marca 1911 r.,2 natomiast utwory z drugiego 

zeszytu zostały wykonane w Sali Pleyela w Paryżu, w dniu 4 kwietnia 1911 r.  

Granados pisał w liście do Joaquina Malatsa:  

 

„Skomponowałem porywającą kolekcję Goyescas, o wysokim stopniu trudności 

wykonawczej... Zakochałem się w psychologii Goi, w jego palecie barw. W nim i 

w Księżnej de Alba, w wyjątkowym wdzięku przyjmowanych przez nią póz, w 

ich [Goi i Alby] sprzeczkach, miłostkach i lamentach.” 3 

 

 Na proces powstawiania Goyescas (zarówno suity na fortepian, jak i późniejszej 

opery) wielki wpływ miało malarstwa Francisco Goi (1746-1774). W niektórych 

przypadkach sam tytuł części wskazuje, które z dzieł Goi stało się inspiracją dla 

kompozytora, np. El amor y la muerte (Miłość i śmierć) to tytuł jednej z grafik z cyklu 

Caprichos (Kaprysy, powstałe w latach 1797-8). W innych przypadkach widoczne jest 

nawiązanie do tematyki i charakteru obrazu, jak ma to miejsce w przypadku Los 

requiebros (Zaloty) odwołującego się do grafiki Tal para cual (Stworzeni dla siebie) ze 

wspomnianego wcześniej cyklu Caprichos. Nie zawsze atrybucja źródła inspiracji jest 

możliwa. Ze względu na tematykę opery i tytuły suity powinniśmy koncentrować naszą 

uwagę na zawartej w dziełach malarskich narracji oraz przedstawianych wizerunkach 

																																																								
2 W pierwszym zeszycie znalazły się następujące utwory: Los requiebros (Zaloty), Coloquio en la reja 
(Duet miłosny przy kracie), El fandango de candil (Fandango z kagankiem) i Quejas o La maja y el 
ruisenor (Lamenty albo Maja i słowik). W skład drugiego zeszytu weszły: El amor y la muerte (Miłość i 
śmierć) i Epílogo: Serenata del espectro (Epilog: Serenada widma) 
3 John Gillespie. Five centuries of keyboard music. Dove Publications. 1972, s. 321. "I have composed a 
collection of great fly and piano difficulty Goyescas ... I fell in love with the psychology of Goya, his 
palette. Of him and the Duchess of Alba, of his flagship, of his models, of his quarrels, loves and 
compliments."   



majos i majas.4 O zainteresowaniu kompozytora twórczością Goi świadczy również 

fakt, że on sam naszkicował niektóre z tych postaci – przykładem może być 

wyobrażenie Coloquio en la reja (Duet miłosny przy  kracie) znajdujące się w notatniku 

Granadosa (znanym pod tytułem Apuntes para mis obras).5 

 Chciałbym skupić się na interpretacji Goyescas Granadosa w kontekście 

związku środków muzycznych z techniką malarską. Ruch pędzla na płótnach Goi 

oddany został w za pomocą zwrotów, figur i ozdobników, których obecność jest silnie 

zaznaczona w strukturze melodycznej Goyescas. Historię opowiadaną przez wyobraźnię 

Granadosa możemy śledzić zarówno w ciemnościach scenerii, jak i  wspaniałym 

kolorycie malarstwa Goi – muzyka i obraz nakładają się tworząc spójny przekaz. Jest to 

jedyny w swoim rodzaju przykład muzycznego romantyzmu hiszpańskiego. 

Wykonawca musi zanurzyć się w atmosferze wykreowanej przez Goyę, w wizerunkach 

majos i majas, ich postawach, pochodzeniu, charakterach. Finezyjne i zwiewne stroje 

kobiet, z misternymi koronkami, szarfami i kokardami zostały przetransponowane na 

język eleganckich melodii zwieńczonych wyszukanymi ozdobnikami o wysokim 

stopniu trudności wykonawczej. Granados stworzył programowe dzieło w złożonej 

scenerii w suicie na fortepian, przetworzonej następnie w dzieło muzyczno-teatralne: 

operę. 

 

																																																								
4  Majo i maja to postaci z nizin społecznych symbolizujące hiszpańską tożsamość narodową, o  
charakterystycznym sposobie bycia i ubiorze, które zainspirowały arystokrację na przełomie XVIII i XIX 
wieku do manifestacji niezależności w trakcie okupacji francuskiej. 
5 Związki pomiędzy artystami zostały omówione szerzej m.in. w pracy magisterskiej pt. „Goyescas” 
Granadosa w kontekście twórczości Goi autorstwa Małgorzaty Jabłońskiej (Uniwersytet Jagielloński, 
Instytut Muzykologii, Kraków 2012 r.)  oraz w rozprawie doktorskiej  pt. Goya/Goyescas: the 
transformation of art into music autorstwa Grace Szewai Ho (Uniwersytet Oregon, USA 2013 r.). 



 
Ryc.1. F. Goya. Księżna de Alba w czerni. 1797. 

 

 W tym miejscu, celem skontrastowania z uprzednio omówionymi przykładami, 

chciałbym zaprezentować Canción árabe (Pieśń arabską), która znajduje się wśród 

nagrań na płycie załączonej do autoreferatu. W utworze tym widać dokładnie wpływ 

niektórych elementów powszechnie uważanych za charakterystyczne dla muzyki 

hiszpańskiej, a które, jak wcześniej wspomniałem, wywodzą się z tradycji 

andaluzyjskiej, czerpiącej m.in. z kultury arabskiej. Na przykładzie tej pieśni można 

zaobserwować, że twórczość Granadosa to zjawisko niejednorodne, odwołujące się do 

różnych wzorców kulturowych funkcjonujących na Półwyspie Iberyjskim, a także poza 

nim. Nawiązuje ona pod względem struktury i harmonii (z wyraźnymi elementami 

modalnymi) do tradycyjnej muzyki al-Ándalus, której obecność na Półwyspie 

Iberyjskim od XII do XV w. pozostawiła niezatarte ślady w kulturze Andaluzji. Dzięki 

swojej wrażliwości kompozytor wyraził muzycznie różnorodność i złożoność Hiszpanii, 

łączącej w sobie niezależne, odmienne, ale uzupełniające się wzajemnie tradycje. 

  Bezdyskusyjna jest trudność dzieł Granadosa stawiających jedne z najwyższych 

w całej literaturze pianistycznej wyzwań technicznych i interpretacyjnych. Należał on 

do kompozytorów tworzących w sposób spontaniczny. Jego muzyka pełna jest 

elementów improwizacji z częstymi zmianami temp oraz z dynamiką skupioną na 

prowadzeniu i rozwijaniu melodyki, która musi być elegancko „wyśpiewana”. Możemy 

odnaleźć w niej elementy hiszpańskiego folkloru, chociaż charakter zdecydowanej 

większości utworów odbiega od korzeni andaluzyjsko-arabskich uznawanych, poza 



obszarem Półwyspu Iberyjskiego, za główny wyznacznik stylu hiszpańskiego. To 

właśnie odróżnia Granadosa od jego rodaków, bardziej znanych na arenie 

międzynarodowej, takich jak: I. Albeniz czy M. de Falla. W ten sposób dochodzimy do 

sformułowanej przez Granadosa koncepcji wywodzącej  korzenie iberyjskiego 

temperamentu z Kastylii, a nie z Andaluzji. 

 

„W wywiadzie zapisanym przez Pilloisa, Granados kładzie nacisk na muzyczną 

różnorodność Hiszpanii, kraju, który nie jest nieprzyjazny. Jego kulturowe 

bogactwo przedstawia za pomocą metafory  wiatrów nadciągających nad 

półwysep w różnych stron. Wydaje się, że według Granadosa, wpływy  

przemieszczają się nad cała Hiszpanią, jak fronty atmosferyczne: te północne, jak 

i śródziemnomorskie czy afrykańskie. Montoriol uzupełnia drobiazgowe badania 

twórczości kompozytora, wyjaśniając trzy nurty muzyczne występujące w 

Hiszpanii: północny (Asturia, Galicja i Katalonia), hiszpańsko-arabski (Murcia, 

Walencja, Andaluzja) i najczystszy, nie „skażony” żadną domieszką, ten 

prawdziwie iberyjski, kastylijski, którego używa Granados jako środka wyrazu.”6 

 

Wpływy Chopinowskie w twórczości Granadosa 

 Nie istnieją żadne dowody na rzeczywiste związki pomiędzy Fryderykiem 

Chopinem a Enrique Granadosem. Postanowiłem jednak odpowiedzieć na pytanie 

jakiego rodzaju wpływ wywarł świat muzyczny Chopina na kształtowanie się 

hiszpańskiego idiomu stworzonego przez pianistę iberyjskiego. 

 Poczynając od najbardziej oczywistych zapisów, takich jak tytuły utworów, 

można zaobserwować w partyturach Granadosa podobieństwa świadczące o inspiracji 

twórczością Chopina, np. Allegro de Concierto op. 46 Granadosa  i utwór Chopina o 

tym samym tytule i numerze opusu (Allegro de Concert op. 46), czy użyta przez 

Granadosa wskazówka Andante spianato 7   - termin stosowany wcześniej przez 

Chopina. 

 Do swojej prezentacji wybrałem fragmenty z cyklu zatytułowanego Escenas 

Románticas (Sceny romantyczne), który wyraźnie nawiązuje do języka muzycznego 

Chopina. Cykl rozpoczyna się mazurkiem, złożonym z kontrastujących części - 

nostalgicznych i namiętnych (umieszczony został wśród prezentowanych przeze mnie 
																																																								
6 M. Perandones. Enrique Granados en París: la construcción de un icono español en el ámbito musical 
internacional. http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/8808/5/10752.pdf (28.03.2019), s. 26. 
7 Termin ten Chopin wywiódł z określenia voce spianata pochodzącego z włoskiej szkoły wokalnej, 
prawdopodobnie przejął go od swojej uczennicy i przyjaciółki Pauliny Viardot. 



nagrań). Drugi utwór cyklu to Berceuse, o którym Clark pisze: „Berceuse Cis-dur 

[Granadosa] jest enharmonicznym odpowiednikiem Chopinowskiego Berceuse op. 

57.”8  Trzeci utwór jest pozbawiony tytułu, ale „tradycyjnie twierdzi się, że kompozytor 

nawiązał w nim do dzieła El poeta y el ruiseñor [Poeta i słowik].”9   Czwarty utwór, 

także bez tytułu, podobnie jak pierwszy jest mazurkiem (w swojej strukturze zawiera 

kontrapunkt na dwa głosy). W piątym utworze odnajdujemy wskazówkę Allegro 

appasionato. Ostatni, z numerem 6, zatytułowany Epílogo (Epilog) zawiera wskazówkę 

Andantino spianato con exaltación poética (z egzaltacją poetycką) i wyraźnie odnosi się 

do utworu Chopina Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. 

 Analizując utwory wspomnianego cyklu, zwłaszcza porównując je z 

odpowiednikami w twórczości Chopina, można zauważyć pewien interesujący aspekt 

charakteryzujący warsztat muzyczny obydwu kompozytorów: Granados ma tendencję 

do zapisów nutowych z krzyżykami, natomiast Chopin - z bemolami (jak to ma miejsce 

w przypadku ich Berceuses). Być może notacja odzwierciedla rodzaj osobowości 

każdego z artystów: Granados, będąc Hiszpanem, ma charakter bardziej pogodny, 

jaśniejszy, podczas gdy Chopin, z pochodzenia Polak, zabarwia swoje partytury 

ciemniejszą w odcieniu nostalgią. 

 Autoreferat nie pozwala na przedstawienie wszystkich odniesień do Chopina w 

twórczości Granadosa. Chciałbym jednak omówić dokładniej jeden z prezentowanych 

przez mnie utworów, co może być potwierdzeniem na istnienie muzycznych odniesień, 

a nawet podobieństw między obydwoma kompozytorami. Mam tu na myśli Mazurek 

op. 2 Granadosa, który odkryłem przypadkowo wiele lat temu, podczas moich 

zwyczajowych poszukiwań w antykwariatach. Znalazłem wówczas fragment jednego z 

numerów czasopisma pt. El hogar y la moda (Życie rodzinne i moda), pochodzący z 

przełomu  XIX i XX w. Wśród  wizerunków kobiet w strojach z epoki, objaśnień i 

opisów modnych wówczas krojów i materiałów, ku mojemu wielkiemu zdumieniu, 

znalazłem mazurek podpisany nazwiskiem E. Granadosa.10  Dokument będący w moim 

posiadaniu ma zatem istotne znaczenie historyczne, zarówno dla samego utworu (który 

nie jest rozpowszechniony), jak i dla jego recepcji (jego zamieszczenie z czasopiśmie 

																																																								
8 "The 'Berceuse', C-sharp major, is the enharmonic equivalent of Chopin's Berceuse, op. 57." Zob. W. A. 
Clark. Enrique Granados. Poet of the Piano. Oxford. Oxford University Press. 2006. s. 57. 
9 „Tradition holds that the composer referred to this piece as ‘El poeta y el ruiseñor’ (The Poet and the 
Nightingale).” Tamże, s. 57. Nie ma dowodu, ale „tradycja” (wszyscy wiedzą), że Granados sam nazwał 
ten utwór bez tytułu „Poeta i słowik” 
10 Umieszczanie tego typu muzycznych dodatków w czasopismach było praktykowane w tamtych 
czasach. Omawiany utwór został skatalogowany w wykazie dzieł Granadosa jako opus 2. 



kobiecym wskazuje na przeznaczenie do muzykowania salonowego). W strukturze 

utworu zaobserwować można bezpośrednie odniesienie do stylu Chopina: pochód 

chromatyczny umieszczony przez Granadosa w taktach 17-21 (patrz przykł. 2) 

nawiązuje do Chopinowskiego Walca e-moll op. posth – a dokładnie do figur 

umieszczonych w taktach 25-30 (patrz przykł. 3). 

 

 
Ryc.2. E. Granados. Mazurka op. 2, takty 15-20 

 

 
Ryc.3. F. Chopin. Walc e-moll, op. posth, takty 25-35. Pochód chromatyczny został powtórzony ze 

zmianami wariacyjnymi od taktu 33 – delikatna melodyka ustępuje tu miejsca ekspresji osiąganej za 

pomocą rozbudowania interwałów w prawej ręce. 
 

 U obu kompozytorów zauważyć możemy wielką dbałość o opracowanie 

melodyczne: akompaniament nigdy nie zakłóca głównej linii będącej nośnikiem emocji. 

Obydwaj stosują ozdobniki, wprawdzie zupełnie odmienne i charakterystyczne dla ich 

własnego stylu, ale mające to samo znaczenie w konstruowaniu melodii (nie są to 

jedynie figury zdobiące kantylenę). To samo dotyczy bardzo ostrożnego użycia pedału 

w obu prezentowanych przykładach. Granados, podobnie jak Chopin, wymaga od 



pianisty wyczucia i precyzji przy pedalizacji. Hiszpański kompozytor w swoim traktacie 

dotyczącym tego zagadnienia przedstawił różne sposoby użycia pedału w zależności od  

struktury i charakteru melodii. Jako przykład posłużyć może następujący fragment tego 

dzieła: 
 

„O pedale zastosowanym w melodii. 

Zastosowanie pedału w melodii podzielić można na 6 głównych przypadków: 

 1. Pedał w tempach powolnych, średnich i żywych. 

 2. Pedał w grupach melodycznych 

 3. Pedał używany przy skokach 

 4. Pedał używany sporadycznie; w przypadku melodii bez 

akompaniamentu i z akompaniamentem. 

 5. Pedał w rejestrach niskich, średnich i wysokich. 

 6. Pedał przy akcentowaniu rytmicznym i stylowym (swobodny pedał).”11   

 

Interpretacja dzieł Granadosa 

 Dzięki pochodzeniu (dorastałem w Kastylii) mam bardzo klarowną wizję kwestii 

interpretacyjnych dzieł Granadosa, który tak bardzo cenił Kastylijczyków, ludzi 

wstrzemięźliwych, ale nie pozbawionych pasji. Charakter regionu przejawia się w 

choćby w widocznych w kompozycjach Granadosa wyrażeniach, takich jak: con garbo 

y donaire (z wdziękiem i elegancją) z początkowych fragmentów Los Requiebros czy 

też gallardo (szarmancko) na początku El fandango de candil (Fandango z kagankiem). 

Można zatem utożsamić charakter kastylijski z elegancją w prowadzeniu linii 

melodycznej, subtelnością użycia pedałów, świeżością improwizacji a niekiedy z 

natychmiastowym, twórczym wybuchem, wypełnionym ekspresją, tempo rubato i 

emocjami. 

 W moim przekonaniu, w interpretacji dzieł Granadosa, koniecznym jest nadanie 

każdej partyturze improwizacyjnej świeżości, zagranie każdej sekcji, każdej frazy tak, 

jak gdyby były one tworzone w chwili wykonywania. Sam kompozytor pozostawił 

przykłady tego rodzaju ożywczej interpretacji widocznej w wielu archiwalnych 

nagraniach. Żadne z jego kolejnych wykonań  nie jest tożsame z poprzednim, nawet 

jeśli interpretuje ten sam utwór. Można zatem zauważyć, że Granados improwizuje 

wykonując kompozycje własne, oddając w nich emocje chwili, przy tym nie zawsze 

																																																								
11 E. Granados, Método teórico práctico para el uso de los pedales del piano. Ildefonso Aller editor de 
música, 1909 Madrid, s. 6 



respektując pozostawione przez siebie wskazówki interpretacyjne. Daje to pewien 

margines swobody innym pianistom, ale jednocześnie stanowi trudność, gdyż 

interpretacja dzieła wymaga jednak szacunku dla kompozytora i wierności 

pozostawionemu przez niego zapisowi. 

 Wspomniane wcześniej podobieństwa pomiędzy Granadosem i Chopinem 

wydają się być oczywiste jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie problemy wykonawcze i 

interpretacyjne. Granados przy niezliczonych okazjach naśladuje Chopina, tworzy 

muzykę o charakterze improwizacyjnym otwierając tym samym możliwość jej 

swobodnego przekazu. O takim charakterze wykonań Granadosa świadczyć może 

następujący cytat:  

 

„...być może będzie lepiej zilustrowany [charakter Granadosa jako artysty 

wykonawcy] jeśli przeanalizujemy jeden z jego wielu publicznych recitali 

chopinowskich, podczas których kompozytor [Granados], powiązał ze sobą całe 

sekcje nokturnu, Walca (op. 64 nr 2), Berceuse i Poloneza Fantazji i scalił w 

jeden „wielki romantyczny gest.” Według Boladeresa Granados podczas lekcji 

często uciekał się do improwizacji, prawdopodobnie w celu wyjaśnienia 

pożądanej jakości interpretacyjnej.”12 
 

 Jednym z większych wyzwań interpretacyjnych stawianych pianistom jest 

mnogość wskazówek zapisanych przez Granadosa w partyturze. Świadczą one o 

posiadanej przez kompozytora głębokiej znajomości natury improwizacji, świadomości 

jej znaczenia na każdym etapie istnienia utworu. 

 

																																																								
12 „…is perhaps better illustrated by a review of one of Granado’s many public Chopin recitals, during 
which the composer [Granados] wove together entire sections of a nocturne, the Waltz (op. 64 no. 2), the 
Berceuse, and the Polonaise-Fantasy with a “gran, Romantic gesture.” According to Boladeres, Granados 
often resorted to improvisation during lessons, presumably to elucidate a desired interpretative quality.” 
Zob. C. A. Hess (1993) Enrique Granados and Modern Piano Technique, „Performance Practice 
Review”, Vol. 6: No. 1, Article 5. DOI: 10.5642/perfpr.199306.01.05 s. 91-92 



 
Ryc.4. E. Granados. Zaloty. Takty 21 - 26. Przykład wskazówek zapisanych przez kompozytora. 
 

 Podobną precyzję i dbałość o szczegóły można zaobserwować w utworach 

Chopina. Myślenie obu kompozytorów zbiega się nawet na poziomie technicznym, 

dotyczącym użycia mechaniki instrumentu, pulsacji, pedału itd. Obydwaj w swojej 

istocie są liryczni i obaj - z odmiennych powodów – nakładają na pianistów ogromne 

zadania wykonawcze i trudności interpretacyjne. W bogatej literaturze przedmiotu 

możemy znaleźć wiele opinii i wyjaśnień dotyczących tych trudności. W moim  

przekonaniu, aby poprawnie interpretować Granadosa i Chopina, nieodzowna jest 

wiedza na temat muzyki wokalnej i zasad, które nią rządzą. Podobnie jest u Granadosa: 

każda fraza wymaga zastosowania eleganckiego, stałego i umiarkowanego rubato. W 

prowadzeniu melodii, wydobyciu i wzmocnieniu odpowiedniej barwy niezbędny jest 

najwyższy poziom kontroli stosowania pedałów. Wyrazistość w wykonaniu 

ozdobników musi opierać się na technice łączącej elastyczność wiązadeł palców, 

nadgarstka, łokcia i obręczy barkowej z dokładnością artykulacji oraz czystością i 

precyzją uderzenia. Do powyższego dodać musimy dokładne poznanie genezy każdego 

utworu, a także związanych z nim kontekstów historycznych, społecznych i 

kulturowych. 

 

Recepcja twórczości Granadosa 

 Enrique Granados nie należy obecnie do najbardziej rozpoznawalnych 

kompozytorów czy pianistów hiszpańskich z kręgu iberyjskiego. Fakt ten jednak nie 

umniejsza jego wkładu w rozwój techniki pianistycznej i XX-wiecznej muzyki 

fortepianowej. O uznaniu, jakim cieszył się wśród współczesnych świadczy koncert, 

który zorganizowano po tragicznej śmierci kompozytora i jego małżonki, na rzecz ich 



osieroconych dzieci.13 Szczegółową relację z tego wydarzenia zamieścił w swojej pracy 

Walter Clark: 

 

W Stanach Zjednoczonych, w niedzielny wieczór 7 maja 1916 r., w Metropolitan 

Opera House w Nowym Jorku, odbył się dobroczynny koncert, podczas którego 

zbierano fundusze na rzecz dzieci osieroconych przez małżeństwo Granadosów. 

W wydarzeniu udział wzięli nie tylko Barrientos i Casals, ale też Kreisler i 

Paderewski. W programie koncertu znalazły się, co oczywiste, liczne utwory 

Granadosa oraz wybrane dzieła Beethovena, Schumana, Chopina, Bacha, Haydna 

i samego Kreislera. Podano również publicznie do wiadomości, że „Mme 

Paderewski oddała na cele dobroczynne sto spośród swojej kolekcji lalek 

polskich, uratowanych z wojny, które po koncercie będą sprzedawane na rzecz 

sierot Granadosa.” Na zakończenie koncertu zgasły wszystkie światła oprócz 

jednej świecy, migocącej na fortepianie, na którym Paderewski grał Marsza 

żałobnego Chopina, podczas gdy publiczność wyrażała swój szacunek stojąc w 

milczeniu.”14 
 

 Przytoczony cytat potwierdza zainteresowanie, jakim cieszył się Granados na 

arenie międzynarodowej oraz podkreśla relacje łączące go z innymi pianistami i 

kompozytorami różnych narodowości, także polskiej.  Kolejne cytaty pokazują, że suita 

fortepianowa Goyescas cieszyła się dużym zainteresowaniem i była umieszczana w 

repertuarze koncertowym wielkich wykonawców. 

 

„Alfred Cortot, adresat dedykacji Serenady widma, był jednym z pierwszych 

pianistów, którzy wykonali Goyescas w Paryżu, po samym Granadosie. Według 

Bergada, jedynie Cortot i Montriol Tarres grali tę suitę, ale epistolografia 

																																																								
13 Granados i jego żona zginęli 24 marca 1916 r, gdy angielski prom Sussex, którym wracali z USA do 
Hiszpanii został zbombardowany przez niemiecki okręt podwodny w Kanale La Manche. 
14 „In the United States, a benefit concert was presented at the Metropolitan Opera House in New York on 
Sunday evening, May 7, 1916, to raise money for the Granados orphans. It featured not only compatriots 
Barrientos and Casals but also Kreisler and Paderewski. The concert offered several works by Granados, 
of course, along with selections by Beethoven, Schumann, Schubert, Chopin, Bach, Haydn, and Kreisler 
himself. The printed program informed the audience that “Mme. Paderewski has contributed one hundred 
of her Polish refugee Dolls which will be sold, after the concert, for the Benefit of the Granados 
Children.” At the end of the concert, the lights were extinguished save for a single candle flickering on 
the piano, at which Paderewski played Chopin’s Funeral March while the audience stood in respectful 
silence.” Zob. W. A. Clark. Enrique Granados. Poet of the Piano. Oxford. Oxford University Press. 
2006. s. 168. 



potwierdza, że wielu z najważniejszych ówczesnych pianistów na całym świecie 

natychmiast po tym koncercie umieściło Goyescas w swoim repertuarze.”15  

„Arthur Rubinstein również wykonywał Goyescas wkrótce po ukazaniu się 

utworu drukiem. Wzmiankują o tym dwa listy Pablo Casalsa do Enrique 

Granadosa z lat 1913 i 1914, mówiące że wielki polski pianista włącza Goyescas 

do swojego repertuaru koncertowego.”16 
 

 Twórczość Granadosa nie wpisuje się w żadną konkretną kategorię stylistyczną. 

Charakteryzuje się różnorodnością, której podstawą są wpływy wywodzące się z wielu 

odmiennych tradycji. Dzięki temu, znakomicie oddaje malowniczość Półwyspu 

Iberyjskiego. Odnaleźć w niej można także inspiracje kulturą innych krajów 

europejskich, tak jak pokazałem na zaprezentowanych przykładach. Złożoność utworów 

przekłada się na trudności interpretacyjne związane z odrębnością stylistyczną, jaką 

niesie ze sobą każdy z inspirujących kompozytora wpływów. Jednocześnie każdy ze 

stylów ma swój własny język muzyczny, który wymaga od pianisty zastosowania innej 

techniki. Dowodzi to słuszności postawionej przeze mnie hipotezy: nie istnieje jeden, 

określony styl Granadosa, tak jak nie istnieje jedna Hiszpania. 

 Dzieła Granadosa znajdują się w moim repertuarze od czasów studiów 

fortepianowych w Kastylii, w mieście León (Hiszpania). Dzięki różnorodności technik 

pianistycznych (palcowanie, gest, itd.) stosowanych przez moje nauczycielki zdobyłem 

umiejętność dostrzegania i przekazu kolorystyki charakterystycznej dla dzieł 

Granadosa. Szczególny wpływ na kierunek mojej drogi artystycznej miała pierwsza z 

moich pedagogów, (María Jesús Ayala) która tradycję swojej szkoły pianistycznej 

wywodziła od Alfreda Cortot (była uczennicą ucznia Cortot, a sam Cortot wyrósł ze 

szkoły Chopinowskiej).  

 Jakość liryczna dzieł Granadosa (jak również Chopina) i doświadczenie zdobyte 

przeze mnie w trakcie współpracy ze śpiewakami jako vocal coach dało mi możliwość 

poznania terminologii i sekretów kształtowania i prowadzenia melodii tak obecnych w 

twórczości hiszpańskiego kompozytora i tak istotnych dla interpretacji jego dzieł. Z 

drugiej strony, jako wykonawca analizujący twórczość Granadosa wnoszę nietypową 

różnorodność dzięki mojemu zainteresowaniu innymi kręgami kulturowymi, w tym 

																																																								
15 M. Perandones. Enrique Granados en París: la construcción de un icono español en el ámbito musical 
internacional. http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/8808/5/10752.pdf (28.03.2019) s. 19. 
16 Tamże, s. 20. 



polskim. Przykładem może być moja znajomość dzieł Moniuszki, kompozytora 

nieznanego hiszpańskiej publiczności jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia.  

 Dodatkowo moim celem jest rozpowszechnianie twórczość kompozytora, 

którego dzieła znajdowały się w repertuarze wielkich polskich pianistów ubiegłego 

wieku, ale z wielu powodów obecnie są rzadko wykonywane. Wierzę, że mój projekt 

spotka się z zainteresowaniem polskiego środowiska muzycznego, gdyż pozwoli 

wypełnić powstałą lukę repertuarową.  

 Cytowane źródła i nagranie stanowiące integralną część autoreferatu oraz 

przedstawiony na ich podstawie wywód stanowią mój wkład we wskrzeszenie 

zainteresowania dziełami Granadosa. Zdobyte przeze mnie umiejętności i kompetencje 

w moim przekonaniu pozwalają mi na poprawną i opartą na solidnych podstawach 

interpretację dzieł hiszpańskiego kompozytora wymagającego od wykonawcy 

wszechstronności i wiedzy teoretycznej ze względu na ich wielowątkowość.  

 

5. Poza nagraniem CD, wskazanego jako osiągnięcie w moim przewodzie 

habilitacyjnym,  chciałbym przedstawić krótki opis wybranych aspektów moich działań 

artystycznych i akademickich, które zrealizowałem po uzyskaniu tytułu doktora. Wśród 

rozlicznych wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyłem w latach 2015 - 2019, 

wymienię te, które oceniam, jako najbardziej znaczące dla rozwoju moich 

zainteresowań artystycznych i prowadzonych przeze mnie badań. 

 

5.1. Działalność artystyczna 

5.1. a) opracowania utworów innych kompozytorów na różne składy: 

 

Opracowania (premiery): 

„Adeste Fideles” (na orkiestrę symfoniczną, chór, głos i fortepian). Emilio Bayón 

„Dornroschen” (opera oparta na muzyce Mozarta). Emilio Bayón 

 

Trio na flet, wiolonczelę, fortepian i głos      

Niektóre z utworów Ch. Gounoda, G. Verdiego, E. Satie, G. Gershwina itd. 

 

trio na skrzypce, kontrabas, fortepian i głos 

Niektóre z utworów J. Offenbacha, J. Straussa, E. Kalmana, F. Lehara, itd. 

 



Opracowania na 4 wiolonczele dla uczniów z klasy Ewy Marii Rodriguez (profesora 

klasy wiolonczeli) 

Niektóre z utworów D. Gabrielliego, G. Frescobaldiego, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. 

Couperina itd. 

 

Kompozycje własne (premiery): 

„Kaprys” (na gitarę). Emilio Bayón 

„Z salonu w ciemnym kącie” (na głos i fortepian). Emilio Bayón 

„Rycerska opowieść Alixandra” (na głos i fortepian). Emilio Bayón 

„Kołysanka” (na wiolonczelę i fortepian). Emilio Bayón 

 

5.1.b) Koncerty (pianista akompoaniator) 

- 11 kwetnia 2019 r. Koncert Wielkanocy. Multimedialna Biblioteka nr XXXI. 

Warszawa. 

- 02 lutego 2019 r. Koncert Karnawałowy “Strauss i nie tylko”. Bielański Ośrodek 

Kulture Warszawa. (https://bok-bielany.eu/wydarzenia/koncert-karnawalowy-strauss-i-

nie-tylko/) 

- 26 stycznia 2019 r. Koncert Karnawałowy “Strauss i nie tylko”. Dom Katolickiego. 

Sandomierz.(https://www.kupbilecik.pl/impreza-33766 

koncert.karnawalowy.strauss.i.nie.tylko.sandomierz.html#) 

- 20 stycznia 2019 r. Gala Muzyki Klasycznej. La Traviata - Historia pewnej miłości. 

Nowa Sarzyna  

- 25 listopada 2018 r. Koncert z cyklu „W kręgu muzyki klasycznej - od arii do pieśni”; 

Wolskie Centrum Kultury, Warszawa 

- 15 listopada 2018 r. Koncert z cyklu „W kręgu muzyki klasycznej - od arii do pieśni”; 

Wolskie Centrum Kultury, Warszawa 

- 6 czerwca 2017 r. Koncert Patriotyczny. Łuków 

- 30 kwietnia 2017 r.; recital wokalny (z Justyną Sławiec-Korzeń), Pałac na Wyspie, 

Warszawa, Polska 

- 12 czerwca 2016 r.; XIII Festiwal Pieśni. Voice Recital (z Anną Castillo - sopran i 

Israelem Lozano - tenor) Filharmonia im. Romualda Traugutta. Teatr Królewski 

Łazienki. Warszawa, Polska. 

- 26 sierpnia 2016 r.; 54 Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski. Teatr Zdrojowy, 

Kudowa Zdrój, Polska. 



- 4 kwietnia 2016 r., Na styku kultur azjatyckiej i europejskiej. Sala Koncertowa 

UMFC, Warszawa. 

 

5.2. Działalność akademicka 

Promotor 

- 2017 - 2018 Ana Isabel Martin Rodilla. Wyższe Konserwatorium Muzyczne im. 

Manuela Castillo (Conservatorio Superior de Musica „Manuel Castillo”). Praca 

licencjacka. 

- 2018 - 2019 Aihua Zheng, promotor pomocniczy w postepowaniu doktorskim, 

Wydział Wokalno-Aktorski, UMFC. W trakcie opracowywania. 

Dyplomy 

- 27 czerwca 2018 r. La Traviata. Koncert dyplomowy. Sala Koncertowa UMFC. 

Warszawa. 

- 24 czerwca 2017 r.; Recital dyplomowy Katarzyny Kowalczyk. Sala Koncertowa 

UMFC. Warszawa. 

- 25 czerwca 2016 r.Recital dyplomowy Anny Gigiel. Sala Koncertowa UMFC. 

Warszawa. 

 

5.3. Publikacje 

5.3.a. - CD „Szkoła wokalna rodziny Garcia”, 2017 DUX Recording Producers 

5.3.b. - „Ognisty fortepian” Igora Strawińskiego. Przestrzeń Dźwięku nr 38, styczeń 

2016 ISSN 1887 - 2093. D.L.: SE-2436-04 

http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wpcontent/uploads/2016/02/02.-Emilio-

Bayón_38_2016.pdf (wyszukiwane 14 marca 2019). 

 

Lista przygotowywanych publikacji 

5.3.c. - CD „Enrique Granados (1867 - 1916), influencenced by F. Chopin and F. de 

Goya”, Enrique Granados (1867 - 1916) pod wpływem F. Chopina i F. de Goi 

5.3.d. - „Ognisty fortepian Igora Strawińskiego”, Musica Intellectualis, UMFC Press. 

5.3.e - ”Między konstrukcją i ekspreją. Treny trzy fragmenty z Jana Kochanowskiego 

Romana Palestra jako przejaw poszukiwań twórczych kompozytora”. Słuch absolutny 

Romana Palestra, UMFC (dr. Małgorzata Kubala) 




