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Autoreferat niniejszy opisr-rje sumg wydazefi i przemyslen, orazprzybli2a sylwetki osob kt6re

paygotowaty mojq drogg zawodowq, a po2niej uksztattowaty i zdeterminowaty mojq sylwetkq ar-

tysty muzyka. Patrz4c na to podsumowanie odczuwam glgbokq wdzigcznoS6 i rado56, iz dane mi

bylo do$wiadczy6, tak wierlu inspirujqcych moment6w zyciowych oraz pozna6 tak wiele wyjqtko-

wych osobowosci.

Choc mam 5wiadomo56, 2e niekt6re doSwiadczenia spotkaty mnie w moim zyciu zawodowym

nieco zbyt wczesnie abyrn m6gl w pelnije wykorzystac i docenic, to teraz po uptywie pewnego

czasu mogg powiedzie6, iz nie bylbym wiolonczelistq gdyby nie szczgscie, ktore towarzyszylo

wszelkim moim staranionr.

Osobiste spojzenir-. na muzykg mogg stre6ci6 w taech krotkich zdaniach. Po pierwsze od-

czyta6 zasadniczy tekst clziela. Po drugie wniknq6 w ideg kompozytora i niczego istotnego nie

uronic. Po trzecie wreszcie, najtrudniejsze, wewngtznie pze2yc dzielo ilakzaprezentowa6 pu-

bliczno6ci, 2eby nawi4zari ze sluchaczami szczeg6lnq wig2 - wykonanie powinno zyska6 moc

wphTwania na ludzkq duszg.

Jako arty6ci mamy w moim rozumieniu powinnosc przywracania na moment do zycia Swiat d2-

wigk6w, ktore zsamej srnrojej natury zawsze zmierzal4 do ciszy. Tym samym potrafimy na krotkq

chwilg da6 szansg slucherczom aby do6wiadczyli doskonalo6ci muzyki dawnych lub niedawnych

mistrz6w. Jako muzyk i predagog staram sig pod7a6 tq nie zawsze latwq Sciezkq.

Swojq drogg artystycznq moge jasno podzieli6 na kolejne etapy, z ktorych kaidy mial decy-

dujqce znaczenie a wszy,stkie ulo2yly sig w ciqg wydazefi dzigki kt6rym mam niezwykty przywilej

zycia w otoczeniu muzyki.

Muzyka - przygoda

Payszedlem na swiat w rodzinie pozbawionej tradycji muzycznych, co mialo swoje wady i zalety.

Zazle mozna przyj46,, iz moi rodzice nie bgdgc muzykami, nie mogli mnie otoczy6 profesjonalnq

opiekq. Niewqtpliw4zalet4takiej sytuacji byl natomiast fakt,2e moje zainteresowanie muzykq a

po2nie)sza pasja, mogty rozwijac sig niezmqcone zawodowq rutynq moich bliskich.

Naukg gry na wiolonczeli rozpocz4lem w Zespole Pa6stwowych Szk6l Muzycznych im. Stanisla-

wa Moniuszki w Bielsku - Bialej. Moge z petnq satysfakcjq powiedzie6, ze uczeszczalem do szko-

ty wyjqtkowel. Zlat spgdzonych tam wyniostem doswiadczenia muzykijako paygody. Otoczony

bylem nauczycielami, kt<irzy inspirowali do artystycznego rozwoju tworzqc wyjqtkowe Srodowi-
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sko, otwarte na wszelkier tworcze dziatania w tym rowniez do6wiadcz enia zmuzykq j^,rowE. Bar-
dzo silnq pozycjg w szkole miala orkiestra symfoniczna prowadz ona przezDyrektora Andrzeja
Kucybalg, zktorE dzigki przychylnosci szefa artystycznego mialem okule koncertowac jako soli-
sta zar6wno w rodzinnyrn Bielsku - Bialejjak i w czasie wyjazdow do Szwajcarii i Anglii.

Z tego okresu Poohe62Q moje pienrvsze do6wiadczenia z koncertami wiolonczelowymi Jo-
zefa Haydnaoraz kontalit z zawodowym zespolem - BielskE Orkiestrq Kameralnq. Moim pedago-
giem byla p. Helena Firlerj w kt6reJ klasie zwyroznieniem skoiczylemszkolg. Mialem szczgscie
nauczy1 sig wiele pod Jej opiekq, po czym skierowalem swoje kroki na studia wyzsze w Akade-
mii Muzycznej w todzi.

Muzyka - pasja

Dalszy rozwoi artystyczny dokonal sig pod kierunkiem wybitnego pedagoga i konceftujqcego wio-
lonczelisty prof' Stanistaura Firleja, kt6ry mial ogromny wptyw na uksztattowanie sig mojego
warsztatu instrumentalnr:go i rozwinigcie wra2liwo 5ci muzycznej. lnspirujqce lekcje oraz mnogo6c
wspomnien wynikajqcych z doswiadczei Profesora wyniesionych z czasow studiow w Moskwie
rozpalaty nasza mtodq wllobraZnig i dawaty impuls do pracy. Na ten czas pzypada m6j pienruszy i

znaczacy sukces konkur:s;owy. w 1997 zdobytem lll nagrodg na Ogr5lnopolskim Konkursie
Wiolonczelowym im. Derzyderiusza Danczowskiego w Poznaniu. W wyniku tego sukcesu
mialem szczg6cie koncertowac z orkiestrq symfonicznq Filharmonii t6dzkiej, orkiestrq kameralnq
Concefto Avenna oraz pctlish Camerata.

w tym samym czas;ie zawi4zal sig zespol kameralny vtvoTRlo, kt6ry do roku 2017 wsp6l-
tworzylem razem ze skzlrpaczkq Magdalenq Kling oraz pianistkq Katarzyn4Kling.
Ta formacja byla glownynr projektem artystycznym, kt6ry mial swojq kontynuacjg po zakonczeniu
studi5w w Akademii Muz\/cznejw t-odzi i na dlugo okazalsig podstawq mojejzawodowej dzialal-
noSci.

Czas studi6w w t6clzkiej uczelni obfitowal r6wniez w kontakty z wybitnymi artystami i peda-
gogami zagranicznymi. Miatem ogromne szczgscie doskonali6 swe umiejgtnosci pod okiem zna-
komitych wiolonczelist6w na kursach krajowych i zagranicznych a w5r6d nazwisk wymienic nale-
zy m.in.: Angelice May, Karine Georgian, Gerharda Mantela, Milosa S6dlo, Zarg Nelsovq oraz Na
talig Szachowskq. Z perspektywy czasu widzg, ze bogate do6wiadcz enia ztak r6znymi indywidu-
alno6ciami pozostawity nirezatarte slady. Do dzi6 bowiem przywolujg w pamigcitamte chwile i nie
aadko dopiero teraz jesterm w stanie prawdziwie docenic minione uwagi, rozmowy, dyskusje i

wystgpy' Wszystkie te doswiadczenia sg mi pomocne w pracy dydaktycznej ze studentami.
Na lata akademickie paypadty tal<zejeszcze inne wazne doswiadczenia zawodowe. Mia-

lem niezwyklq okazjg dol4czyc do znakomitej orkiestry kameralnej Kammerorchesfer Hannover
prowadzonei paez prof. A,dama Kosteckiego. Ztym zespolem, dzigki zaufaniu szefa artystyczne-
go, kilkakrotnie odbylem prodr6ze koncertowe po Niemczech, Francji oraz Woszech zdobywajqc
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nieocenione doswiadczenie kameralne. Wsrod wybitnych solistow, zkl6rymimialem okazje sig
wtedy zetknqc znaleili sig np. Zakhar Bron, sabine Meyer czy Michala petri.
Z czas6w akadem ickich pochod zi tak2e ep izo d wspolpracy z lodzkimzespolem smyczkowym
sexfef studio, do kt6rego zostalem zaproszony co oprocz radosci wykonywania repeftuaru pze-
znaczonego na ten niezwykty sklad przynioslo takze owoce dalszej wspolpracy na gruncie muzy-
ki wspolczesnej' Mialem szczgscie wykonywac wtedy utwory znakomitego lodzkiego kompozyto-
ra Bronislawa Kazimierza Przybylskiego. Ta wsp6lpra ca rozci4gngla sig rowniez na okres po stu-
diach poniewaz dwukrotnie uczestniczylem z muzykami Sexfefu Sfudio w Migdzynarodowym F+
stiwalu Muzyki Wspolczesnej w Cottbus w Niemczech.

Z muzyk4 wspdcz:esnq i t6dzkimi tworcami kontakt pielggnujg do dzis. Znakomita kompo.
ztltorka olga Hans postanowila bowiem ku naszej wielkiej rado6ci zadedykowac jednq ze swoich
kameralnych kompozycii ( Nokturny ) wla6nie zespolowi vtvoTRto. Stala sig p62niej rowniez au-
torkq wielu wyjqtkowych transkrypcji dokonanych na nasz? prosbg, w tym wybranych piesni
Mendelssohna i Schumanna. ostatnio spelnity sig nasze pragnienia wykonywania muzyki Karola
Szymanowskiego w trio l'ortepianowym poniewaz p. olga Hans oddala w nasze rgce transkrypcje
Mit6w op.3O.

Wsr6d kompozytorow, kt6rych utwory mialem okazje prawykonyw a6, znalazlsig takze Kzysztof
Gaeszczak. Pienrusza publiczna prezentacja Jego Remrn iscencjinalezata do kwartetu smyczke
wego kt6ry wsp6ttwozg, a kt6ry obecnie jako patrona obral Pawla Kleckiego, wybitnego l6dzkie-
go dyrygenta i nieodkfiergo jeszcze do korica kompozyto ra. Z jego tworczo6ciq dane mi bylo ze-
tknqc sig jeszcze po2niej, czego Slad zostal utnrualony na ptycie CD, ktorq opiszg nieco dalej.

Ksztattowanie sig dojzaltch cel6w artystycznych i wyb6r zakresu zainteresow an orazdzialalno6ci
zacz4l sig pod koniec studiow wydawa6 oczywisty - muzyka kameralna.
Studiujqc zastanawialem sig co decyduje o tym, ze jedne wykonania odbierane sq entuzjastycznie
a inne tylko pozytywnie? MySlg, ze poznac t4przyczyng w przypadku samego siebie bylo jednq z
intencji mojego profesora Stanislawa Firleja i wszystkich, ktorych potem jeszcze na swojej drodze
spotkalem. lntuicja podpowiad ala zawsze, ze sam warsztat instrumentalny jest tylko wyr6znikiem
predestynujEcym do takich czy innych konkretnych dzialafi. Dziedzinq muzycznq,ktora byla mi
najblizsza okazala sig kanneralistyka.

Wyb5r byl Swiadomy.

Symboliczny momentem paeniesienia punktu cigzkosciwla6nie na muzykg kameralnq nastqpil
jednak trochg p62niej, pa:.y okazii koncertu pod batutq znakomitego dyrygenta i kompozytora
Zdzislawa Szostaka' Jako,trio fortepianowe mieli6my wielkq satysfakcjg wykonywa6 wymaaony
Konceft potr6iny C - dur Ludwiga van Beethovena i byl to jednocze6nie ostatni m6j wystgp solo-
wy z orkiestrq. Wsp6lne granie kameralne pochlanialo tak wiele czasu, 2e ku mojej rado6ci wkrot-
ce wypelnito go calkowicire.

U schylku studi6w los chcial aby osoba , z l<t6r4 od czasow akademickich dzielilem estradg,
stala sig opr6cz towarzys::a na drodze zawodowej takze partnerkq zyciowq. Tak zaczylsig nie-



zwykle owocny czas idealnej wsp6lpracy artystycznej, kt6ra tnrua nieprzenruanie po dzie6 dzisiej-
szy.

Rok 1998 i wystgp w sali koncertowej Akademii Muzycznej w t-odzi, otworzyl dtugq listg koncer-
t6w, ktore wykonalismy rrusp6lnie w ciqgu dwudziestu lat niepaerwanej wspolpracy.
Owocem naszych starair staty sig migdzy innymi ptyty, koncerty jak i wiele projekt6w muzycznych.
Pierwszym z nich byl wler6nie krE2ek z utworamiAntona Arenskyego i Johannesa Brahmsa nagra-
ny dla wytworni DUX , kt6ry byl debiutem fonograficznym dzialajecego ju2 jakis czas zespolu [//-
VOTRIO.

Studia w Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w t-odzi ukoriczylem w roku
'1999 uzyskujqc dyplom :z wyr62nieniem. Nagrodq byl koncert solowy z towarzyszeniem orkiestry
Filharmoniitodzkiej. Mialem wtedy szczgscie wykona6 Koncert wiolonczelowy e - moll, op. BS

Edwarda Elgara.

Muzyka - stan umysilu

Czas po zakofczeniu studiow stal sig okresem spelniania artystycznych marzefi i dal mozliwo6c
dzielenia sig wlasnymi w:lruszeniami z prawdziwq, nie egzaminacyjnq publicznosciq. Okazal sig
takze czasem wlasnych poglgbionych studi5w muzycznych.

Nie zabraklo w nim r6wniez zmagaf konkursowych, bowiem w roku 2000 wziqlem udzial w Mig-
dzynarodowym Konkursire indywidualno6ci Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w t-odzi. W
wyniku paesluchari uzyskalem wtedy Nagrodg Specjalnq SPAM.

Podstawowym projekterrr artystycznym, kt6ry miat swojq kontynuacjg w latach 19g9 - 2O1Z byla
gra w VIVOTRIO. Mieli6my okazjg wsp5lnie wystgpowa6 m.in.: w Sali Koncertowej Filharmonii
Lodzkiej, Trybunale Koronnym w Lublinie, Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Lodzi, palacu Herbsta
w t-odzi, Zamku Sulkowslkich w Bielsku - Bialej, Muzeum Zamkowym w Piotrkowie Trybunalskim,
Palacu w Jablonnej, Domtu Uphagena w Gdarisku oraz na koncercie laureat6w konkursow mu-
zycznych organizowanyrn przez lnstytucjg Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA w Kato-
wicach.

Owocem dzialalno6ci tria w 2011 roku stala sig wspomniana wczesniej ptyta CD zawierajqca ut-
wory Johannesa Brahmsa oraz Antona Arenskyego wydana nakladem wydawnictwa DUX. Zare-
jestrowalismy wtedy dwa wyjqtkowe dziela, w tym po6wigcone wybitnemu wiolonczeliscie Karlowi
Dawydowowi trio Arens$rego. Partia wiolonczeli w tym utwoae jest niejednokrotnie wiodqca i

stanowi w istocie pigkny uklon w kierunku X|X-wiecznego wirtuo za, zwanego ,,carem wioloncze-
list6w".
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Wsp'6lnie z Magdalenq l'(ing - Fender wykonywali6my rowniez utwory kameralne pzeznaczone
na skaypce i wiolonczelg w tym Sonafg Maurycego Ravela oraz Duo op. T ZoltAnaKod5lya.
Mielismy oku)Q prezentrcwac sig publicznosci migdzynarodowych festiwali muzyki kameralnejw
Wolsztynie, Drezdenku, lSokolnikach orazlodzkich t-agiewnikach. Wystqpilismy tak2e w Sali
Beethovena w zamku w Glogowku, Centrum Kultury Teatr w Grudziqdzu oraz Muzeum Ziemi
Klodzkiej.

CzgSc repertuaru, kt6ry rrvtedy wykonywalem weszla w sklad programu ptyty CD paedstawionej
jako dzielo artystyczne r,rt ramach przewodu naukowego na stopiei doktora. Byto to Duo op.7
Zoltilna Kod5lya, kt6re jerko utw6r inspirowany muzykq ludowq stalo sig wa2n4czgsciq materialu
ptyty.

Wa6ciwym pomyslem nil dzielo pzedstawione do pzewodu okazalosig zestawienie komp ozycji
kameralnej Kod6lya z inrrym utworem napisanym z inspiracji folklorem - Suitq na wiolonczelg solo
Gaspara Cassad6- Ten niezwykle efektowny, osadzony w hiszpa6skim kolorycie utwor tak2e opie-
ra sig na motywach zaczerpnigtych z muzyki ludowej. Choc wyrazowo r6z:ne, oba dzieta sktaniajq
sig ku stylistyce impresjonistycznej za sprawq fascynacji 6wczesnq muzyk4francuskq jakq pze-
jawiali ich autorzy. Mojq uwag q zwrocil fakt, i2 zasadniczy komponent ludowy, a raczejjego od-
mienno56, dal ostatecznie nieco inne rezultaty wyrazowe. To znowu sklonilo mnie do zestawienia
wy2ej wymienionych konrpozycji pochodzqcych z repertuaru XX wieku z jeszcze innym dzielem,
tym razem romantycznynn. M5j wyb6r padl na cykl Pigciu utwor1w w stylu ludowym op. 102 Ro-
berta Schumanna- Tutaj rowniez do glosu dochodzifolklor, choc sztuka romantycznaw nieco
inny spos5b wykorzystyvuala ludowo6c. Dzigki temu wszystkie nagrane przeze mnie kompozycje
prezentowaty inne Swiaty dzwigkowe choc wyrastaly ztego samego ,,ludowego', pnia. Glgbsze
wnioski ptynqce ze studi6w na tymi kompozycjami staty sig impulsem dla p62niejszych docieka6
artystycznych, kt6re opiszg w dalszej czgsci autoreferatu.

Doda6 musze, 2e w nagnaniu ptyty towaayszyty mi nieocenione partnerki: skrzypaczka Magdal+
na Kling - Fender oraz pianistka Agata Licho6.

W czasie przed uzyskaniem stopnia doktora mial miejsce jeszcze inny wazny koncert na ktorym
mialem szczgscie wystqpic w roli kameralisty. Jesieniq 2011 roku wspolnie z zespotem Camerata
S/esla prowadzonymprzezAnng Szostakorazwiolonczelistami: Tomaszem Darochem, Wojci+
chem Fudalq oraz Krzysztofem Karpetq, wykonali6my w ramach Migdzynarodowego Festiwalu
Muzycznego Vratislavia Gantans Miserere pawla szymanskiego.

Czas po ukoficzeniu studi6w koncentrowal sig na do56 szerokiej dzialalno6ci. Obok wspomniane
go wcze6niejtria fortepianowego, mialem okazje doswiadczy6 kilku epizod6w orkiestrowych.
Najbardziej pamigtam i cernig sobie vvystepy z orkiestra kameralnq Leopoldinum, zl<t6r4 jako
czlonek grupy wiolonczel mialem okulq gra6 m. in. w prestizowejsali koncertowej Filharmonii
Berlifiskiej' lnnym cennym do6wiadczeniem na tym polu okazala sig wsp6lpraca z zespolem Srn-
fonia Varsovia, zl<torym mialem okazjg bra6 udziat w nagraniu dla telewizji MEZZO oraz towarzy-



szyc na dwoch wyjazdar;h do Belgii, Austrii, Woch i Niemiec poznajqc pzy tym styl pracy i oso-
bowo6ci artystyczne maiestro Kzysztofa Pendereckiego oraz Marca Minkowskiego.
Oprocz dzialanosci artys;tycznej i naukowej tu2 po ukoriczeniu studi6w rozpoczgem praca peda-
gogicznq' Pocz?tkowo w Ogolnoksztalcqcej Szkole Muzycznej I i ll st. im. Henryka Wieniawskiego
oraz Pafistwowej Szkole Muzycznej I i ll st. im. lgnacego Jana Paderewskiego w piotrkowie Try-
bunalskim. Potem od rol<u 2OO4 talae w Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow
w l-odzi, gdzie prowadzqi klasg wiolonczeli i kameralistyki do dzis. Doswiadczenia pedagogiczne
zaowocowaty wkr6tce stlkcesami zdobywanymi pzezwychowankow szkol muzycznych, w ktory-
ch prowadzitem swoje klasy. Ku mojej wielkiej radosci uczniowie mieli szczgscie zdobywa6 na-
grody na wigkszo6ci ogirlnopolskich a tak2e kilku migdzynarodowych konkursach wiolonczelowy-
ch m.in. : Ogolnopolskirn Konkursie Wiolonczelowym ,,Mlody Potski Wiolonczelista,, w Bochni, Fo-
rum Mlodych lnstrument,alistow im. Szafrank6w w Rybniku, Og6lnopolskich Konfrontacjach Wio-
lonczelowych w Bydgosztczy, Migdzynarodovvym Konkursie im. J- Zargbskiego w L-omiankach,

Migdzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. K. Witkomirskiego w poznaniu.

Z dzidalno6ciq na polu pedagogiki wiqze sig tak2e moje zaangazowanie w opracowanie
Nowej Podstawy Programowej dla Paedmiotu Wiolonczela, ktorego dokonalem wspolnie z p.
Magdalenq Rostworowsl<q na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 20.13.
Jestem r6wnie2 autorem poprawionej p6lniej w 2o17 roku Podstawy programowej dla tego sa-
mego przedmiotu.

Dodatkowym wymiarem pracy pedagogicznej byty liczne kursy i warsztaty muzyczne, kt6re
prowadzg po dzieli dzisiejszy. Odwiedzilem przy tej okazji szkoty muzyczne w Warszawie, Kielca-
ch, Bielsku - Bialej, Wroclawiu i todzi. Jestem tak2e jurorem konkurs6w i pzesluchan Centrum
Edukacji Artystycznej o zasiggu regionalnym i makroregionalnym. Muszg przyzna1, iz daje mito
systematycznie wglqd w stan szkoty wiolonczelowej w Polsce ijest dla mnie wyznacznikiem dla
wlasnych ped agogicznyc;h starari.

Najbardziej inspirujqcy cz:as w moim rozwoju artystycznym pzypadl jednak na okres po uzyskaniu
stopnia doktora. To wlasnie wtedy zawi4zaly sig najwspanialsze muzyczne projekty bazujqce na
wspolpracy ze znakomity'mi artystami, z kt6rymi ostatnio mam szcz?scie dzieli6 estradg. Nalezq
do nich pzede wszystkinn znakomici piani6ci Zbigniew Raubo i Hanna Holeksa oraz altowiolistka
Elzbieta Mrozek - Loska. Bylem tak2e Swiadkiem narodzin lodzkiego zespolu smyczkowego pRl-
MUZzalo2onego i prowadzonego pzez znakomitego skrzypka tukasza Blaszczyka. Z zespolem
tym na poczqtku jego dzialalnoSci mialem okazjg kilka razy wystqpi6 prowadzqc grupg wiolonczel,
m.in. w czasie uroczysto(ici nadania tytulu doctora hanoris causa maestro Jerzemu Semkowowi w
Akademii Muzycznej w todzi.

Na rok 2016 pzypadlo powolanie do zycia kwartetu smyczkowego w ostatecznym skla-
dzie. Zesp6l pzybral naz'we pochodzqcego z t-odzi dyrygenta i kompozytora pawla Kleckiego i

koncertowat jak dotqd z powodzeniem m.in. na Zamku Krolewskim w Warszawie, w Osrodku
Chopinowskim w Szafarni, Palacu Prymasowskim w Skierniewicach czy nowej Miejskiej Sali Kon-
certowej w Zywcu.



Najwigkszy ilosciorwo jest znowu dorobek kameralny. Do wa2niejszych koncert6w zaliczyc
rrroge m.in. pienrusze polskie wykonanie Tria fortepiEnowego Pawla Kleckiego, ktore mialo miejsce
w ramach Migdzynarodowego Festiwalu im Aleksandra Tansmana w todzi (2012). Niedlugo po
tem udalo nam sig wrazz pianistq Adamem Manijakiem oraz Magdalenq Kling - Fender zareje-
strowa6 ten utwor na pty'cie wydanej pzezwytwornig DUX i tym samym ustalic swiatowq premie-
rg fonograficzn4Tia.

W tym skladzie wystgpilismy po2niq na koncercie prezentujEcym kompozycje pary wybitnych to-
d:zian, gdzie obok utworu Pawla Kleckiego wykonali6my tak2e Trio nr 2 Aleksandra Tansmana
(08.04.2014 Sala konceftowa Filharmoniit-odzkiej im. Artura Rubinsteina ).

Jako czlonek Paul Kletzki Quartetwystqpilem m.in. w sali Zamku Kr6lewskiego w Warsza-
wie wykonujqc dzieto Frarnciszka Schuberta - Kwartet smyczkowy d - moll ,,Smieri i dziewczyna,,
D. 810 ( e.06.201 7 ).

Mieli6my tak2e nieco wc:zesniej w tym samym skladzie przyjemno66 towaayszyc znakomitemu
fleci6cie Carlo Jansowi podczas wsp6lnego wystgpu w sali koncertowejt-odzkiej Filharmonii
( 30.11 2016 ).

W 2018 roku wraz Magdillena Kling - Fender orazHanna Holeksq czyli V|VOTRIO w nowym skla-
dzie, wystgpowali6my na Migdzynarodowym Festiwalu Polsko - Francuskim w Douaiwe Francji,
gdzie obok kompozycji Flavela i Debussyego prezentowali$my tak2e Trio nr 2Aleksandra Tan-
smana. Wsp6lpraca uklarCa sig na tyle owocnie, iz mamy za sobq pierwszq sesje nagraniowq z
utworamil6dzkiego kompozytora, ktore niebawem uka2lsig na plycie.

W tym samym roku mialem szczgscie wystgpowac wsp6lnie z wy6mienitymi muzykami
Zbigniewem Raubo oraz Elzbietq Mrozek - Loska wykonujqc kwartety fortepianowe Wolfganga
AmadeuszaMozarla oraz: Gabriela Faure (7.04.2018 - ,,Salon Muzyczny w patacu Herbsta,, w t_o
dzi oraz 8.10.20'18 - salar zamku sulkowskich w Bielsku-Bialei )

Nieco wcze6niej bo w 2015 roku ukazala sig nakladem wytw6rni Ars Sonora ptyta ,,Melos,,z ut-
worami Maurycego Ravela i Zoltana Kod6lya przeznaczonymi na skrzypce i wiolonczelg, kt6re
zarejestrowalem wsp6lnie z Magdalenq Kling - Fender. Nagranie zyskalo pozfiwne recenzje
oraz mialo swoiE promocig w programie drugim polskiego Radia.
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E)zialalno66 naukowa

V1/ czasie pzygotowan clo doktoratu, jednym z zagadnien jakie musiatem zg6gbic byl wybrany za-
knes wiedzy zfilozofii. Przestudiowac musialem nieco doktadniej doktryng filozoficznq platona,

gdzie natrafilem na opis muzyki iako zjawiska w niedoskonaty i zaledwie Morny spos6b opisujq-
c,ego oryginal czyli Swiat w calej swej doskonatosci.
Tb stanowisko budzilo nrojsprzerciw. Czulem bowiem instynktownie, ze muzykajest najbardziej
idlealnym, abstrakcyjnyrn w swojej naturze medium, wymarzonym wrecz do odwzorowania zlo2o-
nr:Sci i pigkna otaczajqcego Switrta. Mam na my6li oczywiscie nie tylko proby diwigkowego na
sladownictwa czyli imitar:jg wyraian4wprost. Skupilem sig na tym, ze w swej istocie przekracza
granice kraj6w, kultur i c;zasu.

Prcd tym wzglgdem utozsamialem sig raczq ze stanowiskiem Arystotelesa ijego poglqdem m6-
wiqcym, ze istotq cztowir-'ka jest zdolnoS6 do przezywania estetycznej przyjemnosci, kt6ra ma
moc Katharsl's.

C'o zatem decyduje o jej, czyli muzyki, wspanialosci i wyjqtkowo6ci, ktorq w moim odczuciu z*
wsze posiadala?

C:zy ka2dy czlowiek moze sig w niej odnale26? Czy czujemy to samo co czuli cho6by wsp6lcze6ni
B:rchowi?

C:zy powodujq nami takier same uczucia i pragnienia jak Medy kiedy genialny kantor z Lipska pisat
swoja muzykq?

C;zy pod wptywem muzyl<i prze2pruamy Katharsis ?

Jersli tak, to co w muzyc€)jest transcendentalne, wieczne, jednoczesnie bliskie kazdemu czlowie-
kctwi, co przekracza barierg czasu? Co takiego jest zapisane w dZwigkach, co wzbudzatg samq
strung u sluchaczy w ro2nych miejscach naszego globu? Co jest pomostem rozpigtym ponad his-
toriq?

Zetpis nutowy i spos5b komponowaniaznaczqco sig zmienil. Muzycy wykonawcy stopniowo po-
rztcl4 papierowe wydarria nut, na rzecz czytnikow elektronicznych.

A,co trwa pomimo to?

Pominqc musialem sferg duchowq, subieKywnq i osobistq, poniewa2 z ubolewaniem odczuwam
brak wystarczajgcych kompetencji aby zu-urzy6, sig w wyw6d filozoficzny.

Sklupilem sig zatem na pr6bach odnajdywania takich wafto6ci w muzyce, kt6re w spos6b obiek-
ty'wny i przekonywujacy rnozna zraobsenruowa6 czy raczej wystysze6, a kt6re wla6nie z powodze-
niem opierajq sig pr6bie czasu i srq uniwersalne.

W wyniku tych przemysleri od kill<u lat staram sig dobierac repertuar tak, aby opr5cz rado6ci z
w1'konywania muzyki, prcrwadzi6 sw6j osobisty artystyczny projekt badawczy. Na miarg wlasnych
mozliwo6ci dzieli6 sig z prubliczno6ciq wzruszeniem jakie we mnie samym i moich znakomitych
kolegach muzykach budzi pigkno granej muzyki.
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Postanowilem aby moje dzialanie obejmowalo poZniejsze utnrualenie efekt6w na plycie CD, bgdq-
cej rodzajem muzycznej dokumentacji.

Poniewaz tematem dziela, kt6re pzedstawilem w ramach przewodu naukowego na stopie6 dok-
tora byla muzyka ludow:l moglem uznac, ze pienruszy krok na drodze do zawiEzania tego osobi-
stego projektu artystycznego zostal postawiony.

Sztuka ludowa jako ir6dlo surowej ale wielopokoleniowej tradycji z pewno6ciq jest takim wla6nie
elementem, kt6rym muz'ykazywi sig nieustannie. Bogactwo zagadnienia staralem sig zglgbi6 w
czgsci opisowej dziela pzedstawionego w ramach doktoratu.

Jako pienrusz4, z natury rrajbardziej wiodgcq cechg muzyki obralem melodig. Z tej inspiracji po-
wstala plyta,,Melos". W tym miejscu pozwolg sobie zamieScic tre56 wstgpu do ptyty mojego au-
torstwa:

,,Slowo melos w igzyku grechm iu2 od staro4ttnoici oznacza 'piein'. Jest zatem nierozerwalnie zlqczone z
muz.vkq od czasu gdv meloclia towarms4la poezji. Przez stulecia zv,iqzek ten ewohtowcl. jednak santa istota
pieini, c4tli polqczenie me'lodii i slowa, wplywala i naclal wplywa no murykg. Jej osobna gotqi, ktorq jest
mu4'ka instrumentalna, batdzo cllugo lcarmila sig melodiq jako poclstau,owvm elementem bttdujqcym formg i
wplywaiqcym na wyraz dziela. Pokolenia kompozytorow przeicigall; sig w uklaclaniu coraz pigkniej,szl;cl1
tematow. dopoki mu4-ka sch-vlku roman$'zmrr i impresjonizm nie usungly jej w cien, daiqc pierw*szehstwo
migd4 mn)tmi kolorowemtt brzmieniu- Plyta ta jest jednak prqktadem na to, 2e norL,et XX-u,iecmi kompor-v--
tor4t 7v'Tctsali sig ht melodii iako 2rodtu muz.vh. Tak uczynil na prz,vklad Zoltan Kodaly, opierajqc swoje
Du,o op. 7 na melodiach zaczerpniglych z pieini l.udowltsh o rozmaiftm, cz€sto tanecznym charaherze. po_
dobnie w przypadht Mattrvcego Rav'ela, Sonata na skrzypce i u,iolonczelg jesf u,yrainym pov,rotem clo muq-
h opartei na melodii. ktorei r)tsunek iest czgsto atonalny. Ponocl wszelkq wqtpliwoic oba clzielo zwracajq sig
wlainie ku niej podstcrwotvemu skladnikowi melos - ra,t melodli."

Z powodzeniem mozna ptrzyiq6,, iz niemal ka2dy mieszkaniec naszej planety na przestrzeni czasu
mial do czynienia z melodiq, poniewaz jest ona obecna we wszystkich kulturach zar6wno wspo+-
czesnych jak i minionych. Nie zmienita tego nawet muzyka XX wieku.

Drugim ogniwem stata sig wta6nie pfyiazWariacjami GotdbergowskimiBacha. W zamysle miala
zyskac tyiul MIMESIS. Nle stalo sig tak poniewaz ukazalasig naktadem wytw5rni DUX i znalazla
sig w serii bachowskiej tei2e oficyny, co narzucilo jej Sci6le okreslony format zgodnie z wczesniej-
szymi publikacjami w rarnach cyklu po6wigconego muzyce Jana Sebastiana Bacha.
Zwr6cilem tym razem uwag? na problem,kt6ry nurtowal mnie od dluzszego czasu, czyliskaliw
jakiej muzyka nasladuie nt-eczywisto56, oraz na ile zjawisko mimesrs wystgpujqce w muzyce jest
,,wieczne" jak wspomniana wczesniej melodia.

Iermin mknesrs w wqskim kontekscie to nasladownictwo jako transkrypcja (wywolujqca
momentami dos6 bliskie podobieistwo bamieniowe ). W szerszym rozumieniu na6ladownictwo
ladu, harmonii i wydawa6 by sig moglo nieskofczonych mozliwo6ci i wariantow przemiany Swia-
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ta, w tym konkretnym przypadku wyrazone na gruncie jego wybranej czgsci jakq jest Swiat d2wiv
kow.

Muzyka w tym kontekscie to proba d2wigkowego oddania zlozonosci i pigkna stwozenia.
Takie wla6nie ujgcie wprost idealnie pasuje do sztuki Jana Sebastiana Bacha.

W odniesieniu do mmesrs jako transkrypcji miatem juz wczesniej do czynien ia z araniacjami
utworow pisanych na inne instrumenty a potem zrgcznie paeniesionych na wiolonczelg. postara-
lem sig wigc wlqczyc do wykonywanego repertuaru pozycje bgdqce uciele6nieniem tego zjawiska
na gruncie muzyki kameralnej. Tak powstaty transkrypcje pie6ni Schumanna i Brahmsa, kt6re
paygotowala dla naszego zespoty znakomita lodzka kompozytorka Olga Hans, kt6ra postanowi-
la, odda6 w nasze rgce rnistrzowsko zaaran2owane wybrane pie6ni obu kompozytor6w.

Kolejnq odslonq zainterersowania zjawiskiem mime.srs bylo przygotowanie a potem wykonanie
transkrypcji wybitnego sekstetu Arnolda Schoenberg a - Verklarte Nacht op.4, tctory mialem okule
gra6 tak2e w wersji oryginalnejjako czlonek Sextetu Studio.

Nuty poszukiwanego przeze mnie opracowania, ktorego dokonal Eduard Steuermann znalazty sig
w wydawnictwie Dreililien. Aranzac)a ta jest Swietnym przykladem na to jak uniwersalny mo2e byc
iezykmuzyczny. Poczqtkowa sze6cioglosowa faktura smyczkowa zostala tu zredukowana do za-
ledwie tzech instrumentr5w tria fortepianowego. Znakomita transkrypcja jest bardziej intymnq od-
slon4 tego dziela, cho6 obecno6c fortepianu z pewnosciq wzbogaca jej koloryt. Mozna nawet po
kusi6 sig o twierdzenie, ii. niezv'tykle czasem skomplikowana faktura w wersji oryginalnej, nawet
pomimo duzej czujno6ci wykonawcow niesie ze sobq niebezpieczeistwo zatarciaczytelno$ci po-
szczegolnych gfos6w. W wersji na trio fortepianowe poszczegolne wqtki dramatyczne zyskujq
momentami wi gkszq wyr:lzisto6c.

Utw6r tenznalazl sig w repertuarzetriaV|VO kt6re wsp6ttworzylem z MagdalenE Kling-Fender
oraz Katazyna Kling.

Wsil<azanie naiistotnieisz€o osiqgniqcia nankowego i argptycznego w lozumieniu art.16
ust- 2 ustawy z dnia 14 mare 2fiX} r. o stopniactr naukowyctr i tyfule naukowym oriaz o
stopniach i QThde w zakresie szhrki ( Dz. U. nr 65, poz. S95 zezm.l:

( 2018)_

Kompozycjq, kt6ra w moim odczuciu vtyra2a ideg mimesrs w kazdym z mo2liwych kontek-
st6w okazaly sig stynne Wariacje Gotdbergowskie BWV gBB Jan Sebastiana Bacha. Na nasze sz-
czg6cie, staty siq ju2 kied'ys obiektem fascynacji znakomitego skrzypka Dmitra Sitkovetskyego,
czego efektem byla geniarlna aran2acja dokonana na trio smyczkowe. Biorqc w rgce partyturg
czuli6my, ze la przygoda bgdzie wspaniala, ale nie wiedzielismy jakbardzo. Mialem szczgscie wy-
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konywa6 ten utw6r kllka. razy, w dodatku z towazyszeniem zawsze doskonatych partnerow. Moz-
na z calq pewnosciq porrviedziec o tym dziele, ze kazde wykonanie , czy teikazda kolejna proba
podejscia do niego jest nowym wyzwaniem, nowa drogq do przebycia, na kt6re1 ko6cu jestesmy
zawsze innymi muzykami' Myslg, 2e w przypadku tak genialnych utwor6w trudno o wykonanie,
ktore bezwarunkowo oparlo by sig probie czasu. W zwiqzku z tym kazdy artysta jest w stanie, a
moze raczej ma szanse, dodac kolejnq cegielkg do tego bachowskiego pomnika.
Gdy na swojej artystycznej drodze spotkalem znakomitq altowiolistkg Elzbietg Mrozek- Loska,
oczywistq wydala sig konieczno6c wsp6lnego paygotowania wariacji obok innych kompozycji
pzeznaczonych na trio s;myczkowe. Poniewaz wsp6lpraca uktadata sig nadzwyczaj pomy6lnie,
postanowili6my wsp6lnie zarejestrowac to dzieto i utnruali6 jego smyczkow4 wersjg, tworzqc tym
samym pierwsze polskie wydanie ptytowe tego opracowania.

Sam utw6r okazal sig s6retnieniem marze6, a tak2e moich nadziei na odnalezienie kolejnej nie
przemijajqcej wartosci m uzyki.

Sztuka Bacha jest absolutna i mo2e przybra6, dowolna formg, szatg instrument aln1, czy tez opra-
wg stylistycznq' Od pocz:qtku celem nagrania nie bylo utrwalenie muzyki w aktualnym, poinfor-
mowanym historycznie stylu wykonawczym. Zalo2eniem artystycznym bylo znalezienie w kompo-
zycji og6lnego idiomu mr-rzyki Bacha;jego retoryki, porzqdku, czysto6ci brzmienia, afirmacji poli-
fonii , slowem osobnego, zbudowanego przez kompozytora swiata. Wydobycie niezaleznego od
czasu i stylistyki pigkna poszczegolnych wariacji, dramaturgii calego cyklu, Srodkow wyrazu u2y-
tych przez kompozytora otaz uwydatnienie r6znorodno6ci brzmieniowej jakq niesie ze sobq tak
obszerne wykoaystani e techni ki wariacyjnej.

Obrazjaki wylania siq z l\lariac/ w smyczkowym opracowaniu jest niezwykle zr62nicowany. Do
glosu dochodzq aftykular:je nieosiqgalne na klawesynie. Pojawia sig przede wszystkim legato,
kt6re daje zupelnie nieznane, fantastyczne mozliwo6ci ksztattowania d2wigku co znalazlo sw6j
wyraz np. w sarabandzie (wariacja Xlll ) czy Adagio ( wariacja xxv ).
O ile wersja oryginalna lub jej najblizszy odpowiednik fortepianowy daje oczywiscie spore mozli-
wo56 r6znicowania artykr-rlacji i dlugo6ci d2wigku, o tyle opracowanie Dmitra Sitkovetskyego,
powigksza jeszcze paletqr o sposoby wydobycia d2wigku wlasciwe instrumentom smyczkowym
takie jak spiccato czy pizzicato, oraz ksztattowanie dynamiczne poszczegolnych nut z wykorzy-
staniem efektu ,,dynamiki dzwonu". Muzyka wariacji staje sig niezwykle banruna r6wniez dzigki
mozliwo6ci dowolnego zestawiania instrumentow tria z ich czasowym wylqczanie m orazvryra2n4
trzeci4liniq wyodrgbnionil czgsto samodzielnym instrumentem, co tworzy banruowq fakturg trzy-
gtosowq.

Podczas przygotowywania materialu do nagrania natrafitem na problemy techniczne kt6ry-
ch siq spodziewali6my. Elotyczyly m.in. intonacji, poniewaztal<tura, cho6 tylko taygilosowa, na-
strgcza problem6w podolbnych do tych napotykanych w czasie pracy w kwartecie smyczkowym.
Jako ze partia wiolonczeli nie zostala tutaj zredukowana do roli instrumentu basowego, bgdqcego
baz4dla gtos6w skzypiec ialt6wki, wymagajqce okazaly sig wariacje z grupy wirtuozowskich
gdzie linia wiolonczeli nie ustgpuje ruchliwosciq pozostatym instrumentom. Stqd wynika tez pew-
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na trudnosc artykulacyjna, poniewa2znatury glgbiej bzmiqca wiolonczela nie moze odznaczac
sig masywnosciq brzmie,nia wigkszq niz skrzypce czy alt6wka. Dotyczy to r6wnie2 ogolnej inten-
sywnosci dZwigku.

Problem artykulacji, tak jak w innych utworach Jana Sebastiana Bacha przeznaczonych na
instrumenty smyczkowe wymagal tu indywidualnego podej6cia. Tak jak wcze6niej wspomnialem,
araniaqa na smyczki odldaje wykonawcom pole do wlasnych poszukiwafi pozwalajec na zasto-
sowanie adykulacji wlasroiwych instrumentom smyczkowym. O ile wersja fortepianow aWariacji
daje mozliwosc wigkszej elastycznosci artykulacyjnej oraz d2wigkowej ni2w pzypadku klawesy-
nu, o tyle transkrypcja na wspomniane trio pzenosi material muzyczny w jeszcze inny Swiat, w
ktorym od jakiego6 czasu toczy sig dyskusja na temat stylowosci wykonywania muzyki mistrza z
Lipska. W tym wypadku wyb6r og6lnego stylu zar6wno w zakresie artykulacji, wibracjijak i dyna-
miki oraz frazowania, podporzqdkowany zostal indywidualnemu rozumieniu bachowskiego idio
mu, jego ,,mowy diwigkowej".

WiTato sig to czgsto z l<onieczno6ciq oparcia sig naturalnym, wyuczonym odruchom instrumen-
talnym mogEcym zakl6cic przebieg wariacji np. zbyt intensywnemu brzmieniu, czy nadmiernej
wibracji.

Cho6 poszczeg6lne wariacje w formie na pzyklad kanonu, konkretnego tafca, czy uwertu-
ry okre6lonego typu wskiazujq og6lny cel i Srodki do jego realizacji, pozostaje jeszcze doSc of
szerne pole do interpretarcji dla artystow. Powoduje to, ze wykonanie Wariacji Goldbergowskich
jest wyprawq w nieuczQs'zczan4 dotqd, a jednocze6nie w jakims stopniu znan4przestrzen muzyki
Jana Sebastiana Bacha.

Reakcje i opinie ziakim z:etkngli6my sig po publikacji ptyty upewnity mnie w poczuciu, ze odpo-
wiednia aranzacia mo2e ruwydatnic jeszcze wieczne pigkno muzyki Bacha. Cho6 jest to oczywi-
scie opinia wielu, je6li nier wszystkich muzyk6w Swiata, w tym konkretnym opracowaniu moglem
dotknq6 tego fenomenu osobiscie.

Podsumowujqc autoreferat pragng jeszcze tylko stwierdzic,i2calq swojq drogg zawodowq po-
strzegam jako nieustannq naukg i dalszy rozwoj. Uczg sig zar6wno od studentow jak i innych zna-
komitych koleg6w muzyll6w z ktorymi pracujg. W momencie kompletowania dokumentacji rozpo-
czynal4 sig nowe projektll aftystyczne, w ktore z rado6ciq mogg sig zanuzy6, a kt6re by6 mo2e
payniosq ze sobq kolejnr-. owoce w pracy artystycznej i naukowej.
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