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WSTĘP 

Z perkusją związany jestem od szóstego roku życia. Była pierwszym i jedynym 

instrumentem na mojej muzycznej drodze (nie licząc rzecz jasna dodatkowego fortepianu, na 

którym podstawowa edukacja wymagana była w szkole muzycznej). Nigdy nie rozważałem jej 

zmiany na inny instrument; była i nadal jest moją pierwszą i jedyną miłością, której do tej pory 

poświęciłem 24 lata swojego życia. Odkąd sięgam pamięcią w przeszłość, zawsze kochałem 

muzykę. Atmosfera domu, z którego pochodzę niewątpliwie temu sprzyjała, mimo, iż żaden 

członek mojej rodziny nie jest z wykształcenia muzykiem. Moja babka – z pochodzenia góralka – 

zaszczepiła we mnie miłość do muzyki Podhala, druga babka zaś, pochodząca z Ukrainy – miłość 

do pieśni z tamtych rejonów Europy. Myślę, że te pierwsze, dziecięce doświadczenia muzyczne, 

dyktowane nieświadomą potrzebą zbliżenia się do duchowego pierwiastka piękna miały istotny 

wpływ na moje późniejsze, bardziej już świadome poczynania na polu sztuki perkusyjnej. 

Edukację muzyczną rozpocząłem w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia  

w Żaganiu. Moim nauczycielem był wówczas dyrektor szkoły – mgr Stanisław Piniuta – 

perkusista. On to właśnie zaszczepił we mnie miłość do instrumentów perkusyjnych. Czyniąc 

szybkie postępy w opanowywaniu techniki gry początkowo na werblu, później na ksylofonie, 

marimbie, wibrafonie w wieku 9 lat zostałem członkiem orkiestry szkolnej. Było to dla nie 

niesamowicie ważne doświadczenie. Orkiestra działała niezwykle prężnie, koncertując nie tylko  

w Polsce ale również w różnych krajach Europy Zachodniej. Z zespołem tym wielokrotnie 

wyjeżdżałem do Szkocji, Francji, Niemiec, Włoch… Z czasem – kontynuując naukę  

w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Żaganiu – zostałem solistą orkiestry, nagrywając  

z nią 2 płyty CD. Uczestniczyłem w tym czasie również w wielu kursach perkusyjnych 

(Warsztaty Perkusyjne w Żaganiu, Międzynarodowe Forum Perkusji w Żaganiu, 

Międzynarodowe Seminarium Orkiestr w Jonsac we Fracji), pracując pod okiem znakomitych 

pedagogów takich jak prof. Gaston Silvestre (Francja), prof. Gustavo Aquilar (Meksyk),  

prof. Larry Snider (U.S.A), prof. Jacek Wota (Polska), prof. Stanisław Skoczyński (Polska). 

Zdając na studia do warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina1) miałem już skrystalizowaną wizję siebie jako 

muzyka, zajmującego się muzyką współczesną. Wizji tej jestem wierny do dziś, spełniając się  

                                                                    
1
 W dalszej części autoreferatu na określenie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina będę używał skrótu 

UMFC 
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w realizacji partytur multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego, organizując 

konferencje i seminaria naukowe, zasiadając w jury konkursów muzyki współczesnej. Wizja ta 

została ostatecznie utwierdzona przez mojego profesora Stanisława Skoczyńskiego – wybitnego 

perkusistę specjalizującego się w wykonawstwie muzyki nowej, podczas kursów interpretacji 

nowej muzyki w Estonii, studiów w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de 

Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jaena Geoffroya oraz na studiach doktoranckich UMFC, 

podczas których zetknąłem się z wieloma wybitnymi naukowcami i artystami, którzy  

w niewątpliwy sposób poszerzyli mój sposób widzenia muzyki perkusyjnej. 

Jako pracownik dydaktyczny UMFC przekazuję zdobytą wiedzę studentom. Staram się 

jednocześnie nieustannie ją poszerzać poprzez organizację licznych konferencji i seminariów,  

w których prelegentami są wybitni artyści. Muszę przy tym zaznaczyć, iż moje widzenie 

perkusji, które próbuję również zaszczepić studentom, nie ogranicza się jedynie do gry na 

instrumentach. Do właściwej interpretacji partytury konieczny jest kontekst, poznanie inspiracji 

kompozytorskich, zgłębienie warstwy ideologicznej dzieła. Z tego powodu gośćmi konferencji, 

seminariów, których jestem kierownikiem merytorycznym są nie tylko wybitni muzycy, ale 

również naukowcy, tacy jak prof. dr hab. Anna Mikołejko – antropolog kultury z Uniwersytetu 

Warszawskiego czy prof. Sharon Kanach – prezydent Centrum Iannisa Xenakisa we Francji, 

Dyrektor Projektów Xenakisowskich w USA. 

Niniejszy autoreferat jest próbą dokonania syntezy mojej działalności w latach 2012–2015, czyli 

po uzyskaniu przeze mnie tytułu doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej 

instrumentalistyka2. Ze względów formalnych postanowiłem podzielić go na trzy rozdziały, które 

wzajemnie się uzupełniają i odpowiadają trzem sferom mojego życia zawodowego. Są nimi 

działalność artystyczna, działalność naukowa (także popularyzatorska), działalność dydaktyczna. 

 

 

 

                                                                    
2
 Nadanie tytułu doktora sztuki muzycznej na podstawie pracy doktorskiej Wybrane aspekty wykonawcze 

multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych Marcina Błażewicza, Vinko Globokara i Iannisa Xenakisa. 

Promotor: prof. Stanisław Skoczyński, recenzenci: prof. Marcin Błażewicz, prof. Grzegorz Jurczyk. 
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DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 

Działalność artystyczna realizowana jest przeze mnie na trzech płaszczyznach. Są nimi: 

wykonawstwo solowe, kameralne i orkiestrowe. Pierwsze dwa z wymienionych przez mnie 

kierunków zajmują zdecydowanie najważniejsze miejsce w moim życiu zawodowym. 

Poświadczają to moje występy na festiwalach i cyklach koncertowych takich jak: Festiwal 

Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, Festiwal Od Chopina do Góreckiego, 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej CrossDrumming, Miedzynarodowy Festiwal 

Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, Les Nouvelles Flaneries Musicales de Reims, Aujordhui 

Musicales, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Warszawska Jesień, Portrety Kompozytorów, 

Muzyczne Pory Roku, Poznańska Wiosna, Musica Electronica Nova, Świętokrzyskie Dni 

Muzyki, Światowe Dni Muzyki, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena.   

Na stałe współpracuję z kompozytorami w śród których znajdują się twórcy tacy jak Dariusz 

Przybylski, Ignacy Zalewski, Tomasz Jakub Opałka, Miłosz Bembinow, Stanisław Moryto, 

Marcin Błażewicz. Artyści ci dedykowali mi wiele ze swoich dzieł, które prawykonywałem  

w kraju i za granicą, występując solo, lub jako solista z towarzyszeniem orkiestry. Do solowych 

dzieł z towarzyszeniem orkiestry, które zostały mi dedykowane w ciągu ostatnich 3 lat należą 

m.in.: Kali-Yuga
3 na perkusję, głos i orkiestrę symfoniczną Marcina Błażewicza – prawykonanie 

zrealizowałem w 2013 roku wraz z Polską Orkiestrą Sinfonią Iuventus pod batutą Krzysztofa 

Słowińskiego podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, Vitality. Concerto for 

Percussion and Symphonic Orchestra Tomasza Jakuba Opałki – prawykonanie dzieła z nową 

kadencją zrealizowałem wraz z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali 

podczas festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki w 2014 roku, Symfonia koncertująca na perkusję  

i orkiestrę symfoniczną Ignacego Zalewskiego – prawykonanie zrealizowałem w 2015 roku wraz 

z Polską Orkiestrą Sinfonią Iuventus pod batutą Krzysztofa Słowińskiego podczas festiwalu 

Warszawskie Spotkania Muzyczne. Współpraca w charakterze solisty z tak znakomitymi 

orkiestrami jak Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmoni Świętokrzyskiej, Orkiestra 

Filharmonii Gorzowskiej, Sinfonia Iuventus, działającymi pod kierunkiem takich dyrygentów jak 

Łukasz Borowicz, Monika Wolińska, Krzysztof Słowiński, Szymon Bywalec, Jacek Rogala, 

                                                                    
3
 Należy zaznaczyć, iż w 2015 roku wraz z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Moniki Wolińskiej,  

wykonałem utwór Kali-Yuga samodzielnie realizując zarówno partię perkusyjną jak i partię głosu. 
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zaowocowała wieloma propozycjami kolejnych prawykonań, które mam nadzieję zrealizować  

w najbliższej przyszłości. Oprócz kompozycji na perkusję solo i orkiestrę wymienionych 

powyżej, do solowych i kameralnych dzieł, które miałem zaszczyt prawykonać w ciągu ostatnich 

lat należą m.in: Inicjał w błyskawicy na 4 perkusje Ignacego Zalewskiego – jako lider grupy 

perkusyjnej siXen prawykonanie zrealizowałem podczas Międzynarodowyego Festiwalu Tradycji 

i Awangardy Muzycznej Kody w maju 2013 roku, Vides ut alta na baryton i perkusję Miłosza 

Bembinowa – prawykonanie wraz z barytonem Maciejem Nerkowskim zrealizowaliśmy  

na UMFC w maju 2013, Branum Novum na perkusję i organy Michała Sławeckiego – 

prawykonanie wraz z Michałem Sławeckim przeprowadziliśmy podczas festiwalu Legnickie 

Conversatorium Organowe we wrześniu  2013 roku, Sumpiquo na kwartet smyczkowy i perkusję 

Piotra Tabakiernika – prawykonanie wraz z kwartetem Dafoe zrealizowaliśmy w listopadzie 

2013 roku, Catulli Carmen VIII na perkusję i baryton Ignacego Zalewskiego – prawykonanie 

wraz z Maciejem Nerkowskim przeprowadziliśmy w grudniu 2013 roku, IH_HEI na perkusję  

i chór Aleksandry Gryki – prawykonanie wraz z chórem Varsoviae Regii Cantores zrealizowane 

zostało w listopadzie 2014 roku. To oczywiście tylko niektóre z prawykonanych przeze mnie  

w ostatnim czasie dzieł. Moja działalność na polu szeroko pojętej kameralistyki połączona jest 

często z przynależnością do formacji artystycznej HASHTAG ENSEMBLE działającej przy 

stowarzyszeniu HASHTAG ART, do którego zarządu zostałem powołany w tym roku. Jest to 

rodzaj otwartego zespołu złożonego z uznanych artystów muzyków specjalizujących się  

w wykonawstwie muzyki współczesnej. Z zespołem tym występowałem m.in. na festiwalu 

Poznańska Wiosna, prawykonując kompozycję Wojciecha Błażejczyka Trash Music (2014), na 

festiwalu Musica Elactronica Nova prawykonując kompozycję tego samego kompozytora – 

Warsaw Suite (2015), na koncertach w Ambasadzie Węgier, oraz na licznych koncertach 

Studium Muzyki Nowej UMFC (kompozycje Georgea Crumba, Petera Maxwella Daviesa, 

Maurivcio Kagela), którego jestem sekretarzem i doradcą do spraw repertuarowych. 

Ważną osobą na mojej drodze artystycznej jest Michał Zadara – reżyser teatralny, z którym 

współpracę cenię sobie szczególnie. Od kilku lat biorę udział w jego kreacjach artystycznych  

w śród których należy wspomnieć spektakl Jezus Chrystus Zbawiciel, przeznaczony na aktorkę, 

perkusję i gitarę elektryczną, wykonywany wielokrotnie podczas festiwali teatralnych w Polsce.             
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Moja działalność artystyczna to również uwiecznianie dzieł kompozytorów współczesnych na 

płytach cd. Należy w tym miejscu wspomnieć płytę z kompozycjami Marcina Stańczyka z 2014 

roku – Marcin Stańczyk. Chamber Music (wyd. Dux), na której współwykonuję kameralne dzieła 

kompozytora, płytę L’una vuota (wyd. Requiem-Records) na której wraz z Dariuszem 

Przybylskim i Lubomirem Jaroszem wykonuję kompozycję Bartosza Kowalskiego Banasewicza 

na perkusję, organy i trąbkę – Z oddali. Dużym sukcesem okazała się płyta duetu, który tworzę  

z solistą opery białostockiej, barytonem Maciejem Nerkowskim – Eidos (wyd. For-Tune). 

Znalazły się na niej kompozycje napisane specjalnie dla naszej formacji: Apollo Dariusza 

Przybylskiego do tekstu 34 sonetu Francisco Petrarki (warto nadmienić, iż dzięki wykonaniu 

m.in. tej kompozycji nasz duet zdobył II nagrodę w kategorii duetów na Międzynarodowym 

Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie), Vides ut alta Miłosza Bembinowa do 

tekstów biblijnych, Owidiusza, Horacego, Catulli Carmen VIII Ignacego Zalewskiego do tekstów 

Catullusa w nowym tłumaczeniu zrealizowanym na nasze zamówienie przez filologa Mateusza 

Żaboklickiego. Płytę wieńczy kompozycja Iannisa Xenakisa – Kassandra będąca częścią 

misterium scenicznego do słów poezji Ajschylosa, którą kilka lat temu wykonywaliśmy 

wielokrotnie podczas festiwali muzyki współczesnej we Francji w ośrodkach Reims, Perpignan, 

Toulouse. 

Jedną z ostatnich płyt, które nagrałem jest płyta Visegrad Songs, na której jako członek 

wspomnianego wcześniej zespołu HASHTAG ENSEMBLE wykonuję improwizacje na temat 

dzieł kompozytorów grupy wyszehradzkiej. Płyta została wydana dzięki współpracy  

z Węgierskim Instytutem Kultury oraz z Instytutem Słowackim. 

Jednak najistotniejszym nagraniem, które pragnę wskazać w nawiązaniu do ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

Dz. U. Nr 65, poz. 595) jest płyta Kundalini. Lorent plays Błażewicz. Jest to dzieło, które 

uważam za najważniejsze osiągnięcie artystyczne. W moim przekonaniu może ono stanowić 

podstawę do starań habilitacyjnych. Impulsem do nagrania płyty z kompozycjami 

perkusyjnymi Marcina Błażewicza była książka o tematyce perkusyjnej, której napisania 

podjąłem się w związku z 30 leciem pracy artystycznej kompozytora (opis książki zostanie 

zamieszczony w kolejnych akapitach autoreferatu stanowiących o moim dorobku 

naukowym). Postanowiłem nagrać płytę, która będzie muzycznym odzwierciedleniem tez 

poruszanych w książce w taki sposób, by płyta i książka mogły tworzyć artystyczno-
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naukowy tandem, wzajemnie się uzupełniając. Płyta Kundalini. Lorent plays Błażewicz 

została wydana w ramach limitowanej serii OPUS wydawnictwa Requiem-Records, 

promującej muzykę współczesną. Jej premiera odbyła się 11.04.2015 roku w Muzeum 

Historii Żydów Polskich i połączona była z panelem dyskusyjnym moderowanym przez 

redaktor Ewę Szczecińską z Programu 2 Polskiego Radia4. Płyta zawiera kompozycje: 

Arista – death omen na perkusję i live electronics, Kundalini na sześć perkusji i live 

electronics (należy zaznaczyć, iż wszystkie sześć partii perkusji zrealizowałem sam), Et tua 

res agitur na perkusję i orkiestrę smyczkową (orkiestra Open Mind pod batutą Moniki 

Wolińskiej). Reżyserem nagrania oraz realizatorem live electronics był Andrzej Brzoska – 

światowej sławy reżyser dźwięku, laureat międzynarodowych konkursów, wieloletni 

pracownik Polskiego Radia. 

Wszystkie kompozycje uwiecznione na płycie inspirowane są szeroko pojętą mistyką  

o hinduskiej i buddyjskiej proweniencji. Jest ona niezwykle bliska kompozytorowi. 

Otwierający album utwór Arista – death omen na perkusję i live electronics dedykowany 

jest tragicznie zmarłemu bratu kompozytora. Dzieło opowiada historię hinduskiego demona 

Aristy – zwiastuna śmierci, o którym informacje zawarte są w natchnionych pismach 

hinduizmu spisanych przez dwóch wielkich mędrców – Patańdzialego i Wjasę. Według tych 

przekazów demon pojawia się w świadomości medytującego jogina jako wewnętrzna pustka 

przepełniona brakiem dźwięku i światła. Mimo, iż nawiedzony duchem jogin zamyka oczy, 

zatyka uszy, odgradza się od świata zewnętrznego nie może zmienić swojego przeznaczenia 

zwiastowanego przez omen. Wewnętrzna pustka i ciemność nieuchronnie dążą do śmierci 

niemającej jednak nic wspólnego z uzyskaniem błogiego stanu uwolnienia od cierpień tego 

świata. 

Drugim dziełem zarejestrowanym na płycie jest kompozycja Kundalini, przeznaczona na 

sześć zestawów perkusyjnych i live electronics. Utwór dedykowany jest żonie kompozytora. 

Inspiracją do jego powstania była medytacja kundalini, polegająca na uwalnianiu energii 

poszczególnych czakr występujących w ludzkim organizmie. Mistycy Wschodu tacy jak 

Swami Muktanada (1908-1982) czy Gopi Kryszna (1903-1984) opisują moment 

przebudzenia siły kundalini jako bolesne doznanie. Marcin Błażewicz decydując się na 
                                                                    
4
 Uczestnicy panelu dyskusyjnego: prof. Marcin Błażewicz, dr Dariusz Przybylski, dr Leszek Lorent, mgr Łukasz 

Pawlak, mgr Paweł Janas, mgr Wojciech Psiuk, mgr Dagna Sadkowska. Moderator – red. Ewa Szczecińska 
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stworzenie dzieła pod takim tytułem przejął ciężar związany z tym rodzajem medytacji  

i postanowił wyrazić go przy pomocy dźwięków sześciu rozbudowanych zestawów 

perkusyjnych. 

Wszystkie sześć partii perkusyjnych postanowiłem nagrać samodzielnie, aby zachować 

jedność brzmienia i energetyki. Było to zadanie niezwykle skomplikowane nie tylko ze 

względu na dużą trudność i złożoność techniczną poszczególnych partii ale również  

z powodu rytmicznych fragmentów perkusyjnej polifonii i topofonii brzmienia5. Aby 

uzyskać pożądany efekt polifoniczny i topofoniczny konieczne było nałożenie na siebie 

niektórych fragmentów dzieła, oraz zastosowanie nietypowych rozwiązań rejestracji 

dźwięku w celu uzyskania efektu przestrzenności, przechodzenia poszczególnych struktur 

rytmicznych pomiędzy poszczególnymi partiami sześciu perkusji. W osiągnięciu tego efektu 

niezbędny i niezastąpiony okazał się Andrzej Brzoska – reżyser dźwięku z którym 

współpracuję od wielu lat. Dzięki naszym wspólnym staraniom i kilkunastu godzinom 

spędzonym w studiu, poświęconym ostatecznemu ukształtowaniu materiału dźwiękowego 

Kundalini, efekt brzmieniowy okazał się doskonały. Ostatnim zarejestrowanym na płycie 

dziełem jest Et tua res agitur – kompozycja przeznaczona na perkusję i orkiestrę 

smyczkową. Utwór powstał na zamówienie Josepha Hertera w trzecią rocznicę tragicznej 

śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to swego rodzaju manifest kompozytora napisany 

ku przestrodze, aby patologiczna sytuacja w której państwo decyduje o życiu i śmierci 

obywateli już nigdy się nie powtórzyła. W nagraniu kompozycji towarzyszyła mi Open 

Mind Orchestra pod batutą Moniki Wolińskiej. Kompozycje zarejestrowane na płycie 

nagrane są w sposób nowatorski, wykorzystujący dostępne współcześnie metody 

przestrzennego nagrywania dźwięku. Płyta została przyjęta z wielkim entuzjazmem 

zarówno przez publiczność jak i przez krytykę muzyczną. Poniżej przytaczam fragment 

recenzji płyty red. Kingi Wojciechowskiej z magazynu muzycznego Presto: 

Cisza. Nagle dźwięk. Znajomy, metaliczny. Rozglądam się, patrzę przez okno. Zastanawia mnie 

kto pozwala sobie publicznie na tyle ekspresji. I uświadamiam sobie, że to... płyta […]. 

Dźwięków jest coraz więcej, przybierają na sile, powodują jakiś pierwotny niepokój. Nie umiem 

przestać słuchać, jak w transie. To Kundalini, tytułowa kompozycja z płyty, która powstała  

                                                                    
5
 Należy wspomnieć, iż Kundalini jest dziełem przestrzennym, w którym wykonawcy rozdysponowani są na planie 

okręgu, publiczność zaś znajduje się w środku. 
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w ramach Opus Series wydawnictwa Requiem Records. Leszek Lorent, wybitny perkusista, 

wykonuje utwory swojego mistrza Marcina Błażewicza. Ogromną siłę rażenia ma pierwsza 

kompozycja na płycie - Arista - death omen. Lorent przyznał, że przygotowując się do 

wykonania, tak gruntownie musiał poznać temat starożytnego bóstwa, że napisał książkę.  

W ostatnim utworze Et tua res agitur orkiestrę mistrzowsko prowadzi Monika Wolińska. 

Całość uzupełnia książeczka, która pozwala odkryć głębię wykonywanej muzyki dzięki 

wypowiedziom kompozytora. Warto poznać nie tylko tę płytę, ale całą serię, którą wydawca 

nazywa "współczesną muzyką klasyczną", co dokładnie oddaje intencję. Mamy do czynienia  

z muzyką napisaną tu i teraz, wymagającą i jednocześnie piękną, w której można się 

zasłuchać.  

Jako ostatni punkt mojej działalności artystycznej pragnę wymienić działalność orkiestrową jako 

muzyka tutti. Od przeszło dziesięciu lat współpracuję z Polską Orkiestrą Radiową, wykonując 

pierwsze partie perkusyjne. Z zespołem tym prawykonałem jako pierwszy perkusista 

kilkadziesiąt kompozycji muzyki współczesnej kompozytorów takich jak Piotr Moss, Maciej 

Zieliński, Paweł Buczyński, Wojciech Widłak, Tomasz Jakub Opałka, brałem udział w wielu 

sesjach nagraniowych, czego efektem były płyty z muzyką Geatano Donizettiego, Grażyny 

Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Macieja Zielińskiego, Zygmunta Noskowskiego, Romana 

Statkowskiego i wielu innych. Z Polską Orkiestrą Radiową występowałem na wielu festiwalach  

i koncertach w kraju i za granicą pod batutą dyrygentów: Łukasza Borowicza, Szymona Bywalca, 

Jose Marii Florentio, Pawła Przytockiego, Wojciecha Michniewskiego, Krzysztofa 

Pendereckiego, Jana Krenza, Wojciecha Rajskiego, Marcina Nałęcz Niesiołowskiego,  

Ze względu na wszechstronność zespołu i mnogość uprawianych przezeń rodzajów muzyki 

należy w tym miejscu także wymienić dyrygentów muzyki „rozrywkowej” z którymi również 

występowałem. Są nimi Adam Sztaba, Maciej Sztor, Piotr Rubik, Krzesimir Dębski, Krzysztof 

Herdzin.  Lata współpracy z Polską Orkiestrą Radiową oprócz oczywistych zagadnień 

związanych z poznawaniem repertuaru orkiestrowego nauczyły mnie szybkiego przyswajania 

nowego materiału muzycznego oraz szukania praktycznych rozwiązań wykonawczych 

niezbędnych do realizacji partii perkusji w orkiestrze. Tego rodzaju wiedza jest niezwykle cenna, 

ponieważ pochodzi z mojej własnej praktyki estradowej ugruntowanej wieloma latami 

spędzonymi na poznawaniu tajników gry orkiestrowej. Z radością dzielę się z nią ze studentami.                                                                 
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POPULARYZATORSKA 

Moja działalność naukowa i popularyzatorska zasadza się na dwóch filarach. Są nimi: 

organizacja konferencji naukowych oraz publikacje artykułów, referatów, książek 

specjalistycznych o tematyce perkusyjnej. Jak już wspomniałem na początku autoreferatu, moje 

widzenie perkusji nie ogranicza się jedynie do postrzegania jej jako grupy instrumentów.  

W swojej pracy naukowej staram się ukazywać związki perkusji z filozofią, ze sferą szeroko 

pojętego sacrum. Taki sposób widzenia tej najstarszej grupy instrumentów generuje potrzebę 

kontaktu i współpracy z naukowcami różnych dziedzin, których zapraszam na organizowane 

przeze mnie konferencje. Są nimi m.in. prof. dr hab. Anna Mikołejko – antropolog kultury  

z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Tadeusz Kobierzycki – filozof z Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Sharon Kanach – prezydent Centrum Iannisa Xenakisa we 

Francji, Dyrektor Projektów Xenakisowskich w USA, dr hab. Krzysztof Lipka – muzykolog, 

historyk sztuki z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dr Filip Maj – filozof  

z University of Fort Hare. W latach 2012-2015 byłem organizatorem, współorganizatorem, 

kierownikiem merytorycznym konferencji i prezentacji, z których najważniejsze to: 

• Ciało, rytm, emocja. Konferencja poświęcona zagadnieniom współczesnej perkusji – 

której byłem pomysłodawcą, kierownikiem merytorycznym, organizatorem. Dwudniowe 

wydarzenie naukowe traktowało o związkach sztuki perkusyjnej z filozofią, medycyną 

(aspekt cielesności), poruszane były tematy perkusyjnej muzyki azjatyckiej i jej wpływu 

na kształt współczesnej perkusyjnej muzyki europejskiej. Oprócz wspomnianych powyżej 

znakomitości ze świata nauki wśród prelegentów byli również młodzi naukowcy, 

kompozytorzy, perkusiści: dr Eunho Chang, dr Tomasz Opałka, dr Dariusz Przybylski, 

mgr Anna Sarna. Konferencja została zakończona uroczystym koncertem, podczas 

którego grupa perkusyjna siXen wykonała pod moim przewodnictwem utwór Iannisa 

Xenakisa – Idmen b.  

• Konferencja Muzyka symfoniczna i koncertowa XXI wieku kompozytorów polskich – 

której byłem współorganizatorem. Dwudniowe wydarzenia naukowe było refleksją nad 

kondycją współczesnej muzyki polskiej. Wraz z drem Dariuszem Przybylskim – 

kierownikiem merytorycznym – zaprosiliśmy wielu znakomitych prelegentów wśród 
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których byli m.in. dr Łukasz Borowicz, dr Szymon Bywalec, dr Karol Nepelski, dr Miłosz 

Bembinow. Gościem specjalnym konferencji była Lady Camilla Panufnik. 

• Konferencja Harmonia Mundi. Sacra et profana – której byłem współorganizatorem  

i koordynatorem. Podczas jednodniowych obrad poruszone zostały tematy związków 

muzyki z kosmosem. Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in. dr hab. Krzysztof 

Lipka, dr Adam Zadrożny. Konferencja zwieńczona została koncertem, podczas którego 

wraz z chórem Varsoviae Regii Cantores oraz Chórem kameralnym SGGW 

prawykonałem nową, zamówioną specjalnie na tę okoliczność kompozycję Aleksandry 

Gryki IH_HEI na perkusję i 2 chóry. 

• Prezentacja muzyki gamelanowej i tańców jawajskich – której byłem współorganizatorem  

i koordynatorem z ramienia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Koncert – 

prezentacja połączony był z wystąpieniem wybitnego znawcy muzyki gamelanowej – 

maestro Gandung Djatmiko (Institut Seni Indonesia/Yogyakarta). Całość wydarzenia 

objął patronatem ówczesny Ambasador Republiki Indonezji, Jego Ekscelencja  

dr Darmansjah Djumala.      

 

Jako prelegent brałem udział w konferencjach: 

• Ciało, rytm, emocja. Konferencja poświęcona zagadnieniom współczesnej perkusji. 

Wygłosiłem wówczas referat Najciemniejsza ciemność. Marcina Błażewicza gnostyckie 

misterium wyzwolenia, traktujący o dziełach perkusyjnych kompozytora u których 

podstaw leży jego fascynacja mistyką gnostycką.  

• Muzyka symfoniczna i koncertowa XXI wieku kompozytorów polskich. Podczas 

konferencji wygłosiłem referat Katabasis i transgresja. Wizja ciała i ducha  

w kompozycjach Dariusza Przybylskiego i Tomasza Opałki. Referat poruszał kwestie 

przemiany wewnętrznej człowieka generowanej przez dźwięki instrumentów 

perkusyjnych. 

• Muzyka i filozofia 2 – sztuka i tajemnica. Zaprezentowałem referat Mistyczne widzenie 

świata w perkusyjnych dziełach XX i XXI wieku. W swej wypowiedzi skupiłem się na 
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praktycznej analizie kompozycji Stanisława Moryto, Marcina Błażewicza, Kamila 

Staszowskiego. 

• Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki. Tematem mojego wystąpienia był Idiom perkusyjny 

w kompozycjach Andrzeja Panufnika na przykładzie Symfonia Sacra i Concertino na 

kotły, perkusję i smyczki 

• Harmonia Mundi. Sacra et profana. Wygłosiłem wówczas referat Zagadnienia techniki 

perkusyjnej w kosmologicznych dziełach kompozytorów polskich. Mare Imbrium Jana 

Oleszkowicza, Pulsar Adama Sławińskiego. Analiza autorska kompozycji. Trzon mojej 

wypowiedzi stanowiły rozważania nad wpływem inspiracji kosmosem na ostateczny 

kształt materiału dźwiękowego w wybranych dziełach Jana Oleszkowicza i Adama 

Sławińskiego. Wiele uwagi poświęciłem zagadnieniom wykonawczym oraz tym 

związanym z technologią perkusyjną (zaprezentowałem m.in. autorskie rozwiązania 

problemów technicznych związanych z realizacją klasterów multibarwowych w dziele 

Mare Imbrium Jana Oleszkowicza).    

Należy zaznaczyć, iż wiedza prezentowana w referatach wynika z mojej własnej praktyki 

estradowej – wszystkie dzieła, leżące u podstaw wykładów wykonywałem wielokrotnie. 

Niezwykle istotne w moim dorobku naukowym są liczne publikacje artykułów podnoszących 

zagadnienia szeroko rozumianej sztuki perkusyjnej. Do najważniejszych z nich mogę zaliczyć: 

• redakcję haseł encyklopedycznych Zachow Dawid Friedriech, oraz Stockhausen 

Karlheinz w ramach projektu bdawczego Dokończenie edycji 20-tomowej encyklopedii 

katolickiej; wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II 

• publikację referatu Czy zdołasz nadać sobie własne zło i dobro i zawiesić wolę swoją nad 

sobą jak zakon? Efekt Lucyfera w relacji człowiek i bóg, Stwórca i twórca; [w:] Efekt 

Lucyfera w perspektywie naukowej; wyd. Akademia Obrony Narodowej; Warszawa 2013 

• publikację referatu Sztuka, religia, praca socjalna, czyli o różnych odsłonach Uniwersum 

i jego wpływie na jednostkowy rozwój człowieka; [w:] Religijne uwarunkowania pracy 

socjalnej; wyd. Adam Marszałek; Toruń 2014 
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• publikację artykułu Budda bijący w bęben, czyli kilka słów o tym w jaki sposób najstarsze 

instrumenty budują Wschodnią sferę tajemniczego sacrum. Magazyn o muzyce klasycznej 

Presto 

 

Ukoronowaniem opisywanej działalności naukowej są dwie książki mojego autorstwa: Szkice 

perkusyjne. Zagadnienia filozoficzno-wykonawcze dźwiękowych traktatów perkusyjnych 

wybranych twórców6 oraz Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza7. Obydwie pozycje 

zostały wydane przez fundację Cultura Animi i są jedynymi oprócz Leksykonu współczesnej 

perkusji prof. Włodzimierza Kotońskiego pozycjami w języku polskim, traktującymi o sztuce 

perkusyjnej.  

 

Książka Szkice Perkusyjne została wydana w 2014 roku. Składa się z dwóch części. Pierwsza  

z nich jest analizą wybranych kompozycji Vinko Globokara, Iannisa Xenakisa i Marcina 

Błażewicza. W drugiej części książki zwarłem natomiast swoje przemyślenia odnośnie do 

polskiego sonoryzmu perkusyjnego, poddając analizie kompozycje perkusyjne Kazimierza 

Serockiego, Stanisława Moryto, Jana Oleszkowicza, Pawła Buczyńskiego, Mariana 

Borkowskiego oraz twórców młodego pokolenia kompozytorów. Książka została zwieńczona 

notami biograficznymi kompozytorów, partyturami analizowanych dzieł oraz schematami 

instalacji multiperkusyjnych8 opisywanych utworów. Kodyfikacja schematów instalacji 

multiperkusyjnych stanowi wielkie udogodnienie wykonawcze dla wszystkich perkusistów 

pragnących wykonać opisane przeze mnie kompozycje. Załączone kompletne partytury utworów 

stanowią z kolei świadectwo prawdziwości stawianych przeze mnie tez – każdy wtajemniczony 

w arkana sztuki perkusyjnej czytelnik może bowiem skonfrontować moje wywody z partyturą 

dzieła, którego one dotyczą. 

 

                                                                    
6
 Szkice perkusyjne. Zagadnienia filozoficzno-wykonawcze dźwiękowych traktatów perkusyjnych wybranych 

twórców; wyd. Cultura Animi; Warszawa 2014; ISBN: 978-83-938901-0-1 

7
 Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza; wyd. Cultura Animi; Warszawa 2015; ISBN: 978-83-938901-2-5 

8
 Pod pojęciem schematu instalacji multiperkusyjnej rozumiem schemat przestrzennego rozmieszczenia 

instrumentów w obrębie danego zestawu perkusyjnego 
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Poniżej przedstawiam fragmenty recenzji książki: 

Książka Leszka Lorenta jest pracą fachową, przeznaczoną dla specjalistów, wykonawców, 

wirtuozów, teoretyków perkusji, a zapewne także dla kompozytorów i krytyków interesujących się 

tym niezwykłym aparatem wykonawczym. Autor, znakomity perkusista, wykonawca licznych dzieł 

dedykowanych mu przez najwybitniejszych twórców muzyki współczesnej, dzieli się nie tylko 

rozległa wiedzą, ale przede wszystkim własnymi propozycjami interpretacyjnymi popartymi 

wyjątkową, praktyczną znajomością tematu. 

                                                                      

                                                         dr hab. Krzysztof Lipka – muzykolog, historyk sztuki; 

                                                                                       Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

 

Leszka Lorenta pasja wniknięcia w sens i metaforę przekazu, dążenie do głębi zrozumienia 

dzieła, zanim się je zaprezentuje na estradzie, potrzeba podejścia analitycznego do samej materii 

dźwiękowej, zanim się ją przetworzy na dźwiękową wizję i zanim przedstawi się tę wizję odbiorcy 

– to doskonały przekład symbiozy intelektu z intuicją. W interpretacji muzyki z reguły daje to 

wspaniałe rezultaty. 

                                                                       prof. dr Krzysztof Baculewski – kompozytor; 

                                                                                       Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

 

 

Druga z moich książek – Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza – została wydana  

w 2015 roku i wraz z opisaną wcześniej płytą Kundalini. Lorent plays Błażewicz stanowi 

„naukowo-artystyczny tandem” powstały z okazji 30 lecia pracy artystycznej kompozytora 

Marcina Błażewicza. Książka jest pracą analityczną i dotyczy badań nad dziełami: Arista – death 

omen, Ineffabilis, Kundalini, Kali-Yuga, Et tua res agitur. Oprócz praktycznych rozwiązań 

wykonawczych i interpretacyjnych wyrosłych na gruncie mojej praktyki estradowej wiele 

miejsca poświęcam w książce analizie podłoża filozoficznego omawianych dzieł. 

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych Szkiców Perkusyjnych, książka zawiera 

obszerny aneks zawierający oprócz kompletnych fotokopii partytur analizowanych utworów, 
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schematów instalacji multiperkusyjnych, również słownik perkusyjny, w którym zamieściłem 

nazwy ważniejszych instrumentów perkusyjnych, określenia pałek perkusyjnych wraz ze 

sposobem ich notacji, określenia sposobów i miejsc artykulacji dźwięku. 

Powyższa kodyfikacja zanotowana jest w pięciu językach i stanowi ważną pomoc naukową 

zarówno dla perkusistów jak i dla kompozytorów, dyrygentów i teoretyków muzyki. Poniżej 

przytaczam fragmenty recenzji książki Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza. 

Duchowość Wschodu była zawsze dla Europy mistycznym tchnieniem, które niosło 

przewartościowanie zasad istnienia. Dlatego często skupiała ona uwagę artystów. Również 

Marcin Błażewicz sięgnął do niej w takich utworach jak Sansara, Maya, czy Kundalini. Nie są to 

jednak kompozycje łatwe do odczytania i zrozumienia. Dopiero książka Leszka Lorenta łamie ich 

sekretne kody. Jego odczytanie Błażewicza wytycza – chciałoby się powiedzieć – kanoniczne 

szlaki interpretacyjne. Niełatwo będzie je bowiem przekroczyć czy podważyć.                  

                                                                          Prof. dr hab. Anna Mikołejko – antropolog kultury;                                                                     

                                                                                                                    Uniwersytet Warszawski 

Książka Leszka Lorenta Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza to kolejna publikacja, 

po szkicach perkusyjnych, potwierdzająca kompetencje i pasję Autora w eksploracji praktycznych 

i teoretycznych zagadnień z zakresu sztuki perkusyjnej. Walory tej fachowej publikacji, 

przeznaczonej głównie dla muzyków – praktyków, teoretyków, kompozytorów – podnoszą 

zagadnienia poruszające konteksty z zakresu filozofii czy mistyki. Książkę Leszka Lorenta gorąco 

polecam. 

                                                                                               Prof. dr hab. Jacek Wota – perkusista; 

                                                            Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

 

Kilka miesięcy temu rozpocząłem pracę nad kolejną publikacją – Wielkim leksykonem 

współczesnej perkusji. Pozycja, której ukończenie planuję na koniec 2016 roku zawierać będzie 

opis większości znanych obecnie instrumentów perkusyjnych, metod perkusyjnej preparacji 

instrumentów w celu w celu uzyskania nietypowych brzmień, informacje na temat współczesnej 
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notacji perkusyjnej itp. Leksykon będzie kompendium wiedzy na tematy związane z perkusją. 

Leksykon przeznaczony będzie dla perkusistów, dyrygentów i teoretyków muzyki.    

Szeroko pojętą działalność na polu nauki pojmuję jako swoją misję, będącą naturalnym 

przedłużeniem działalności artystycznej. Poszerzanie perkusyjnej literatury specjalistycznej, bądź 

to w formie publikacji książkowych, bądź to w formie artykułów, referatów, przyczynia się 

bowiem do upowszechniania wiedzy o tej grupie instrumentów a tym samym do wzrostu 

zainteresowania nią. Wykonawca – perkusista, zajmujący się również pisarstwem muzycznym 

może mieć pewność, iż uczynił wszystko co tylko możliwe, by dotrzeć do szerokich kręgów 

odbiorców sztuki perkusyjnej, której bytność na koncertach jest największą nagrodą i satysfakcją 

dla artysty muzyka. 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Swoją pracę dydaktyczną rozpocząłem w 2010 roku na Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Początkowo zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta, 

obecnie pracują na stanowisku adiunkta. Od samego początku praca dydaktyczna była dla mnie 

bardzo ważna, dostarczała mi i nadal dostarcza wiele radości i satysfakcji. Na Uniwersytecie 

Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzę zajęcia z perkusji – instrumentu dodatkowego dla 

kompozytorów, dyrygentów i  teoretyków muzyki.  Swoje zajęcia prowadzę dwutorowo. 

 Przede wszystkim pokazuję i objaśniam klasyczne i „awangardowe”9 metody gry na 

poszczególnych instrumentach perkusyjnych, możliwości ich preparacji, sposoby uzyskiwania 

niekonwencjonalnych dźwięków. Dzięki zajęciom praktycznym każdy z moich studentów ma 

możliwość poznania dużej liczby instrumentów perkusyjnych. Ukoronowaniem wiedzy i wielu 

godzin ćwiczeń jest gra na instrumentach – studenci wykonują na marimbie, wibrafonie, 

ksylofonie, zestawach multiperkusyjnych zadane przeze mnie kompozycje, jak również utwory 

własnego autorstwa. Skutkiem bezpośredniego zetknięcia się studentów z instrumentami, jest 

wiedza na temat ich możliwości technicznych i artykulacyjnych, co w bezpośredni sposób 

przekłada się na jakość komponowanych utworów. Uczęszczający na moje zajęcia studenci 

dyrygentury i teorii muzyki mogą natomiast zdobyć wiedzę na temat stylów wykonawczych 

                                                                    
9
 Pisząc „awangardowe” mm na myśli niestandardowe sposoby artykulacji dźwięku na poszczególnych 

instrumentach perkusyjnych 
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muzyki orkiestrowej, w której występują instrumenty perkusyjne, doboru odpowiednich 

generatorów i induktorów brzmienia niezbędnych do poprawnej „utrzymanej w duchu epoki” 

realizacji partytury orkiestrowej. Uzupełnieniem zajęć praktycznych są wykłady, podczas których 

przedstawiam studentom nagrania dzieł perkusyjnych. Mamy wówczas doskonałą sposobność na 

otwartą, konstruktywną dyskusję na tematy perkusyjne, podczas której rodzą się często pomysły 

na nowe kompozycje.  Połączenie wykładów teoretycznych z praktycznymi sprawia, że studenci 

uczęszczający na mój przedmiot mogą posiąść kompletną wiedzę niezbędną do ich dalszego, 

samodzielnego obracania się w świecie perkusji. W ciągu kilku lat pracy w Uniwersytecie 

Muzycznym Fryderyka Chopina udało mi się zainspirować wielu studentów do napisania 

kompozycji przeznaczonych na perkusję (solo lub w zespole kameralnym). Uważam to za swój 

duży sukces pedagogiczny. Kompozycji perkusyjnych jest bowiem niewiele, jeśli porównać ich 

ilość np. z ilością kompozycji na skrzypce, czy inne instrumenty. Każde więc nowopowstałe 

dzieło uważam za bardzo cenne. O jakości kompozycji perkusyjnych tworzonych przez moich 

studentów świadczą liczne konkursy10, na których zdobyli oni laury za swe dzieła perkusyjne. 

Obserwować sukcesy wychowanków to chyba największa radość dla pedagoga. Z dumą mogę 

napisać, iż doświadczam jej często. Na mojej macierzystej Uczelni jestem również 

współodpowiedzialny za koncerty Studium Muzyki Nowej. Aspektem dydaktycznym tej 

działalności są prelekcje prowadzone przeze mnie i zaproszonych gości, które odbywają się przed 

koncertami, by publiczność mogła lepiej zrozumieć prezentowane na koncercie, często trudne 

percepcyjnie dzieła. Moja działalność dydaktyczna nie ogranicza się jedynie do Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina. Jako specjalista z dziedziny multiperkusji i teatru 

instrumentalnego jestem często zapraszany do jury rozmaitych konkursów wykonawczych  

i kompozytorskich, do prowadzenia warsztatów, kursów i seminariów muzycznych. Należy  

w tym miejscu wspomnieć międzynarodowe kursy kameralne i orkiestrowe Muzyka Naszych 

Czasów (2012, 2013), które swym honorowym patronatem objął prof. Krzysztof Penderecki. 

Podczas kursów prowadziłem klasę perkusji solowej, kameralistyki, oraz perkusyjnych studiów 
                                                                    
10

 Studenci, którzy zdobyli laury na konkursach to m.in.: 

Ignacy Zalewski – I nagroda na ogólnopolskim konkursie kompozytorskim im. Tadeusza Bairda w 2010 roku 

(kompozycja Zutibure na dwie perkusje), Ignacy Zalewski – II nagroda na ogólnopolskim konkursie kompozytorskim 

im. Wojciecha Kilara w 2014 roku (kompozycja Ananke na dwie perkusje), Marcin Jachim – III nagroda na 

ogólnopolskim konkursie kompozytorskim im. Wojciecha Kilara w 2014 roku (kompozycja Kadesh na dwie 

perkusje), Marcin Jachim – I nagroda na ogólnopolskim konkursie kompozytorskim im. Wojciecha Kilara w 2015 

roku (kompozycja Afekty na orkiestrę symfoniczną z koncertującą grupą perkusyjną) 

 






