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AUTOREFERAT

Caly nasz wysilek, jako artystow skupia sig na wywotywaniu wrazenia, h6re musi byc prawdziwe i
przekonywuj4ce. Aby jednak bylo prawdziwe, musimy wnikn46 w istotg dzietq ktore odtw arzamy.

Aby bylo przekonywui4ce musimy posluzyi sig technik4 ktora nie ogranic4r swobody naszej wy-
powiedzi. Warsztat instrumentalny musi byd transparentny, niezauwaialny dla sluchacza, a jedna
czeSnie na tyle elastyczny, aby bez skrgpowania oddac wszystkie najistotniejsze aspekty dziela.

Prawdziwosc interpretacji z kolei musi opierad sig na mozliwie maksymalnej zgodnoSci z intencj4

kompozytora.

Cale dzieciristwo i czas studiow muzycznych, postrzegam jako okres formacji do bycia artystk4.

Pisz4c ten autoreferat z rado6ci4 patrzg na konsekwencjg z jaka udalo mi sig trzymai obrany przed

laty kierunek dzialalnoSci, oraz wiernoS6 idedom, lKrore zaszczepilo mi grono os6b, bez ktorych nie

bylabym dziS muzykiem.

Pochodzg zrodany, gdze muzyka zawsze byla obecna, aczkolwiek nr}tr zmoich nqibliz-

szych nie uprawid zawodu muzyka.

W wielo siedmiu latro4ocz9lam naukg gry na skrzypcach w Paf,stwowej Szkole Murycznej I i II
st. im. Henryka weniawskiego w tr-odztw klasie Marii Stafczyk.

Odk4d pamigtam, skrrypce byly moim wymarzonym instnrmentem. Mialam to szczgsci e, 2e juz w
szkole podstawowej bralam udzial w kursie mu-rycznym w Laricucie, obecnym Migdzynarodowym

Kursie Mwyczrrym im. Zenona Brzewskiego, Tam tei pozndm nie tylko patrona kursu, ale row-

nieZ znakomitych profesor6w z wielu krajow Swiata jak Zak,har Bron, Wolfgang Marschner, Jadwi-

ga Kaliszewska czy Stanislaw Lewandowski. wlasnie ztym ostatnim nawiazal4l wspanialy kon_

takt, kt6ry zaowocowal wieloletni4 relacj4 mistrz i uczeri.

Do profesora Stanislawa -Lewandowski ego jeidalLm przezkilka lat na lekcje. eo tydziefr podezas

kilkugodzinnych spotka6, pracowal ze mn? nie tylko nad aparatem gry ale przede ws4rstkim po
:magal mi zroa.rmie6 muzykg i jej pigkno. ZaszczepTl we mnie wiarg, ze tylko wtedy bgdg w stanie

rcdtworzy6 prawdziw4 doskonaloS6 wykonywanej muryki, jeSli odnajdg zachwyt nad ni4 w sobie
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samej' Jednym slowem jako artys&a mam byc zwierciadem, w ktorym odbija sig zamysl kornpory-
tora.

W ostatnim roku szkoty rozpoczglam nauke w klasie pani profesor Iwony Wojciechowskiej.

Zetknigcie z t4 rueruykle siln4 osobowoSci4 obudzilo we mnie nowe poklady wrazliwoSci. Za-

wdngcz-arn Jej przede wszystkim rozbudzenie odwagi, potrzebg ekspresji i Swiadomo66 konieczno

Sci uzyskania w gne maksymalnej wyrazistoSci i pelnego tonu. Niezwykle wymagaj4ca profesor

Wojciechowska pchngla mnie na drogg nnagah konkursowych. Pod Jej ca.rjnym okiem mialam

okazj? przygotowa6 sig do kilu waznych dla mnie w tym okresie konkurs6w m.in. Og6lnopolskiego

Konhrrsu Skrzypcowego im. Stanislawa Serwaczyriskiego w Lublinie (1993). potem juz jako shr-

dentka kontynuowda- tq d.ogg startuj4c m. in. w Migdzynarodowym Konkursie im. Karola Szy-

manowskiego w Lodzi (1997) czy lvhedzynarodowym Konkursie ARD w Monachium (I99g).

Ogolnoksztalc4ce Liceum Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w l-odzr ukoficzylam z wyroz-
nieniem wlaSnie w klasie skrzypiec p. profesor Iwony Wojciechowskiej. Kolejnym etapem mojej

edukacji byly studia pod Jej opiek4 wAkademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w
l-odzt.

psdszas strdiow mialam szczgscie spotkac innych wybitnych skrzypk6w. przcz kilka lat

brdam udzial w kursie muzycznym w Zagariu, kt6rego inspiratorem byla niezwykla w polskiej

wiolinistyce postad - profesor Tadeusz Wroriski. Byty to inspiruj4ce dwa tygodnie podczas, ktorych

mialam zaszczyl dol4czat do grona wybranych skrzypkow przygotowuj4cych sig do konkurs6w

muzyczliryah pod okiem wybitnych pedagogow. Malam u.tedy r6wnieZ ogromna przyjemnoSi

uczestniczyi w wykladach profesora Wrofiskiego na temat tremy czy czasu przygotowair do kon-

kursu- Te dofwiadczenia i wiedza zdobyta wtedy sE fundamentem mojej metody uczenia od lat.

Samego dyreltora kursu pamigtam jako czlowieka o niezwyklej kulturze osobistej, a tak2e \vyj4t-

kowej *iedry natemat skrrypiec i mu.ryki w og6le.

Innym bardzo waznym artyst4 i pedagogiem, Lt6ry wniosl wielki wklad w moj rozwoj jako

skrzypaczki byl profesor Hochschule fiir Musilg Theater und Medien w Hanowerze - Krzysztof

Wggrzyn. Spotkania z nim poda-zas kurs,6w w Laircucie i Gluchotuach okazab sig punktem _zwrot-

nym w moim mySleniu o grze skrzypcowej. To wlaSnie On pokazal mi jak wielowymiarowa po
winna byc ga na instrumencie. USwiadomil mi koniecznoS6 drobiazgowoSci, pieczolowitoSci w
wypracowywaniu artykulacji. Pokazal mi jaka wagg naleiry przywiqzywad do wysublimowanego
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frazowania oraztwra2)iwil mnie na wyca.rcie odmiennoSci stylistycznej wykonywanych utwor6w.
Nabralam wtedy przekonania iz sprawnagranaskrzypcach jest zaledwie przepustk4 do prawdziwie
wielkiej sztuki.

T4 maksymg staram sig kierowai w swojej pracy pedagogicznej do dzis.

okres studi6w byt bardzo obfity w rozrnaite przeiryda m\zyczrrc. zaproszono mnie na

przykJad do wspolpracy w zespol e Sekstet Studio zdoaonym przezprofesorow Akademii M,zycz-
nej w l.adzt. Midam okazjp zagrac tak wspaniale dziela jak Verklarb Nacht op.4 Arnolda Schon-

berga czy Souvenir de Florence piotaCzajkowskiego.

Bralam r6wniez udzid w projekcie koncertowym Kanmerorchester Hannover. Zespol ten powstal

dzigki niezwykle charynrtatycznemu skrzypkowi i profesorowi Hochschule fiir Musilg Theater und

Medien Adamowi Kosteckiemu. Praca z nim zaowocowala wieloma koncertami we Francji, Wo
szech i Niemczech, gdzie solistami byli m.in. Zak,huBron, Michala petri czy Sabine Meyer.

Moze wlaSnie dzigki takim przygodom mtrryczrrrym, spojrzalam na kameralistykg z z.rpelnie innej
perspektywy. Jeszcze przed studiami, w szkole Sredniej, gralam wrz zmoj4 siostr4 pianistk4 w du-

ecie, pozrraj4c repefiuar na ten sklad kameralny. Na studiach natomiast pozrralam swojego obecne
go mgza, wiolonczelistg Roberta Fendera i stworzyliSmy wspolni e wvo Tiio.

Po ukofrczeniu sardi6w zwyrbinieniem, rozpoczgtam pracg pedagogiczn4 w Ogolnoksaalc4cej Sz-

kole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Lodzi, gdzie do dziS prowadzg klasg skrzy-

piec.

Jednak najistotniejszym polem mojej aktywnoSci stala sig na dfugie lata graw rozmaitych

formacjach kameralnych od duetr do kwartetr smyczkowego i fortepianowego.

Wkr6tce wytgzona praca przyniosla efekty na gruncie dokonafi artystyczrych. WSr6d najwazniej-

szych koncert6w uTmienic mog9 przede wszystkim jederL lcory zapamigtal an szazegolnie. Mia-

'tam bowiem okazig wtaz zWvo Trio z.agrae Koncert potriljny C - dur Ludwiga van Beethovena pod
,dyrekci4 wspanialego dyrygenta i kompozyto ra Zdz*awa g26staka.

'W swoim repertuarze mialam szczgscie zgromadic kilka pozycj i przennczonych na skrzypce solo

;z orkiesf4. Ku mojej wielkiej radoSci mialam na prqHad sposobno5c wyst4pic jako solistka z

tKoncertem D4ur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Byl to koncert - nagroda dla wyr6znionych stu-

dentow l6dzkiej uczelni. Jednak wykonanie wspanidego beethovenowskiego concerto grosso

3



wspominam jako prznzycie wyj4tkowe. Mozna powiedziec, ze kompozycja ta jest ukoronowaniem

calej literatrry riowej.

Tak jak wczeSniej wspomnialam, od momenlt zawr4zzunia sig Wvo Trio, moja dzialalnoSd koncer-

towa koncentrowala sig wlasnie wokor tego projektu artystyczrego.

W 2011 roku nagraliSmy nasz4 pierwsz4 plJat€, lrt6ra zostala wydana przsz polsk4 fi*g fonogra-

hczn4DIIX,

Wsp6lnie koncertowaliSmy m.in.: w Sali Trybunatu Koronnego w Lublinie, Filharmonii L6dzkiej,

w Muzeum Miasta Lcdz^, palacu Herbsta w tr-ortri, Muzeum Zamkowym w piotrkowie Trybunals

kim, Palacu Polskiej Akademii Nauk w Jabtonnej ,Zarri<u Sulkowskich w Bielsku - Bialej, Muzeum

Domu Uphagena w Gdansku. ZostaliSmy rownieZ zaproszeni do udziatu w koncercie laureatow

konkursow muzycznych, kt6rego organizatorem byla Instytuda Promocji i Upowszechniania Mu-
zyk,r Silesia w Katowicach.

Rownolegle bralam udzial w kilku migdzynarodowych i og6lnopolskich festiwalach muzyki

kameralnej m.in. w Wolsztynie, Drezdenku, Lagiewnikach i Sokolnikach. Wyst4piliSmy tak2e w
Centnrm Kultury katr w Grudzi4dzu orr^rw Muzeum ZiemiKlodzkiej. Wykonywdam wtedy wraz

z moim m9zem Duo na skrzypce i wiolonczelg op. 7 ZoltinaKodaly i Sonatg na skrzypce i wiolon-

czelgMatrrycego Ravela

W 2008 roku zostalam zatrudniona na stanowisku asystenta w klasie skrzypiec p. profesor

Izabeli Ceglinskiej w mojej macierzystej uczelni.

JednoczeSnie z duirym zaatga2owaniem zrilelant sig dzialalnoSci4 pedagoglcfrtqw szkole muzycz-

nej' Ku mojej radoSci uczniowie brali udzial w wielu og6lnopolskich i migdzynarodowych konkur-

sach skrzypcowych odnosz4c sukcesy.

W Lodzi, gdie pracujg, tradycje muzyczne byty zawsze bardzo silne. Doty cary ta zar6wno

kompo4;rtorow st4d pochodz4cych jak i tradycji kameralistyki. Nalezy pamigtad, Lebardzoblisko z

tym miastem zripani byli m,in. ArturRubinstein, Pawel Klecki czy wreszcie Aleksander Tansman.

Podqzajqc tym tropem naturalnym wydawalo mi sig aby podtrzymac kierunek kameralny w swojej

rl'ialalno6ci artystycznej. Przy tej okazji pragnglam takze ddozyd swoj indywidualny wklad w
upowszechnianie spuScizny artystycnej ruezyj4cych juz, jakr6wnie2 obecnie tworz4cych lodzkich

kompo-zytorow- Mam szczgscie poszczycid sig kilkoma premierowymi wykonaniami rodzimych

tworcow- S4 w6r6d nich m.in. pierwsze w Polsce wykonanie Tria nr 2 Alexandra Tansmana w Fil-



harmonii L6dzkiej w 2005, czy pierwsze w Polsce i jedno z niewielu na swiecie wykonanie i.ria
fortepianowego D4ur op- t6 Pawla Kleckiego, ktore odbylo sig przy okazji Migdzynarodowego
Festiwalu im. A'leksandra Thnsmanaw 2ol2 rohr Warto tutaj dodac, ze niedlugo po premierze

koncertowej udalo nam sig z Robertem Fenderem i Adamem Manijakiem, utrwalic dzieto na plycie

i krqzek, ktory ukazal sig nakladem wytw6rni DIIX stal sig jednoczesnie Swiatow4 premier4 fono
grafrcznqtego utworu (20 I 3).

Pielggnujg tak2e wspotpraca z mlodymi, wybitnymi kompozytorami l6dzkimi w tym z OlgqHans i
Krrysztofem CtrzeszczaViem. Pierwsza z wymienionych zadedykowala nam swoje trio fortepiano

we Nokturny, kt6re prawykonywaliSmy. Dzigki przychylnoSci P. Olgi Hans zyskaliSmy w reperhr-

arze naszego zespolu tak2e szereg dokonanych przez Ni4 wySmienitych transkrypcji na trio fort+
pianowe: Mily op-30 Karola Szymanowskiego i wybrane pieSni Mendelssohna i Schumanna. Nato
miast Krzysnof Ctrzeszczak powierzyl nam premierowe wykonanie swojego kwartetu Reminiscen-

cie' kt6te odbylo sig w ramach Migdzynarodowego Festiwalu Muzyka u Jezuitow. przy tej okazji
zatryi4zal sig zespol, kt6ry potem nieco zmienil swoj sklad osobowy i na tnyale rozpocz$wspolpra-

ca przybieraj Ec nazwg Paul Kletzki String euartet

Wszystkie do6wiadczenia kameralne wiodty mnie do wyznaszenta sobie wlasciwego ki+
runku dla poszukiwafr tematu pracy doktorskiej. To wlaSnie utwory kt6re wykonywalam zKata-
tzy,al Kling i Robertem Fenderem w ci4gu lat wsp6lnej dzialalnoSci stanowily podstawg mojego

dzela artystycznego przedstawionego w ramach przewodu naukowego. Kameralistyka jednak oka-

zala sie zaledwie kanw4 dla moich studi6w nad tworczoSci4 Maurycego Ravela. Zasadniczym te
matem mojego doktoratu byly wptywy tworczoSci francuskich kompozytorow na rozwoj form i
przemiany stylisyczne jakie dalo sig zaobserwowad w muzyce poczQtkow )o( wieku, na przykla-

dzie jednego z naiwybitniejszych przedstawicieli paryskiej szkoty komporytorskiej. W ramach

dzrela przedstawilam wtedy nastgpuj4ce utwory Maurycego Ravela; Sorwte posthume naskrzypce i
fortepian, Sonatg G4ur nr 2 na skrzypce i fortepian oraz Sonatg rn slczypce i wiolonczelg. Moja
fascynacja tw6rczo6ci4 Ravel pchngla mnie potem do dalszych strdiow nad dokonaniami kompozy-

torow juZ nie tyle francuskich, co z Franci4 silnie zwiqzanych.

Owocem moich zainteresowaf, muzycznych okazala sig tuz po doktoracie ptyta wydana wspolnie z
Robertem Fenderem, na ktorej utrwatiliSmy dwie wyj4&owe kompozycj e . Duo na slvzypce i wic>

,lonczelg op- 7 Zoltina KodS.ly i Sonatg rn sl<rzypce i wiolonczelg Maurycego Ravela



w moim odcz'rciu oba rozni4ce sig migdzy sob4 stylisty cmie dae*aposiadaj4 wsp6lne znamig im-
presjonizmu' Jakkolwiek Ravel zaprzeczal, ze jest impresjonist4 nie ustrzegl sig na przyklad w
pierwszej czgsci swojej sonaty aury delikatnej kolorystyki i jakby pozbawionego konturu frazowa-
nia' Po wysluchaniu tego poczqtkowego fragmentu Sonaty pozostaje nam wlasciwie tylko ulofire
wrazenie' Kodrlly natomiast przy calej fascynacji folklorem Swiadomie przeszczepial go na grunt
muzyki posluguj4cej sig wrazeniem kolorystycrtymjako momentami podstawowym srodkiem wy-
razu.

w roku 2ol4 uzyskalam wspomniany juz tytrt doltora szhrki. od tego momentl nieprzerwa-
nie kontynuujg dzialalnos6 artystycznq opart4 na muzyce kameralnej. Midam szczgscie spotka6 na
swojej drodze wybitnych muzykow, z ktorymi wspolpraca trwa do dziS. Jedn4 z nich jest znakomita
altowiolistka Elzbieta Mro2ek - Loska. pierws4rm wsp6lnym projektem ztealizowanym w 2016
roku bylo wykonanie Wariocii Goldbergowskich lana Sebastiana Bacha w opracowaniu na trio
smyczkowe dokonanym pnezDmitra Sitkovetsky'ego. Medfugo po tym opr6cz nastgpnych wyko
nari tego dzieta podjqliSmy wyzwanie nagrania utworu na ptycie. Udalo nam sig zrealizowac ten cel
i w 2018 roku nakladem wytw6rni DIrx ukazala sig ptyta, ktora byla pierwsz4 polsk4 rejestracj4

tego dzieta.

Kolejnym znakomitym muzykiem, z kt6rym mam przy'jemnoSd wspotpracowad jest pianista Zbi-
gtiew Raubo' Wraz z nim i wspomnian4 wczeSniej Elzbiet4 Mrozek - Loska oraz Robertem Fend+
rem wsp6lnie wykonaliSmy dwa kwartety fortepianowe - Wolfganga Amadeu szaMozartai Gabriela
Faure' ZaprczentowaliSmy je na koncertach w Muzeum Palaca Herbstaw Lodzi w roku 20lg i w
tym samym roku w zamku Ksiqzqt sulkowskich w Bielsku - Bidej.
lKontynuujg te? grg w trio fortepianowym, w kt6rym obok mojego mgia Roberta Fendera nalazla
sig pianistka Hanna Holeksa' W 2018 roku mieli6my okazjg zagratw ramach xvltr Franco - pole
naise Festival wAudytorium Henri Dutilleux w Konserwatorium wDouai we Francji.
l?o raz pierwszy wykonalismy wtedy w nowym skladzie Trio nr 2 Aleksandra Tansman4 czego
honsekwencj4 byla pozniejsza rejestracja tego utworu na ptycie przedstawionej przeze mnie jako
dzielo artystyczne w ramach przewodu naukowego na stopieri doktora habilitowanego.

Osobna dziedzina mojej dzialalnoSci kameralnej jest kwa(et smyczkowy im- pawla Kleckie-
go, z ktorym wystqpuig od pocz4tku jego isnrienia. Wsp6lnie graliSmy m.in. na ZatnkuKrolewskim
rv warszawie (2017) i w Palacu Prymasowskim w Skierniewicach (201g). ostarrim naszym kon-
certem byl wystgp w Miejskiej Sali Koncertowej w Zywcu e}lg).



W roku 2019 iloid zgromadzonych doSwiadczeh pozwolila mi skonkretyz,owaizakres tema-
tycnry mojego dziela przedstawionego do nastgpnego przewodu naukowego.

h*a-b-llito"xa-uegp",

Imponderabili4 osczy nieuchwytne, ulotne, niezmierzalne s4 esencj4 muzyki od zawsze.

Stanowi4 podstawy interpretacji dztelai s4 niezast4pione w procesie przywracani a do iryciaintencji

kompozytora w niedoskonaly sposob przeniesionej na papier. Jako artystka zawsz-ezdawalam sobie

spraw9 ztego, ze suchy zapis nutowy jest zaledwiebaz4 dla glgbszych dociekan muzycrlych. Jest

innymi slowy punktem wyjScia do dzialari, ktore poleg4i4 na odwr6ceniu procesu tworczego. pow-

stajaca fizyczsie pafiytura jest przeniesieniem na papier wewngtrznego wyobru1eruakompo4rtora.

Nalezy z-aloi:yt, irc zapis nutowy jest tylko szcz4tkowym odzwierciedleniem caloSci wyobrazonego

w umy6le dzieta- W procesie przenoszenia dZwigkow na papier gubi sig niestety bezcenne impond+

rabili4 pewne szczegolne drzenie, banrg, wydZwigk frazy czyli caly katalog rueczy niezrnier-

zalnych. Swoj4 powinnoSd artystki postrzegam jako koniecznoSi odczytaria tych szczegolnych

treSci ,,pomigdzy wierszami" aby mozliwie n4ipetniej wnikn4c w intencje kompozytora. W trakcie

swojej pracy artystycznej czgsto napotykdam &ielq kt6re same wskazywaly drogg do najlepszej

interpretacji. Najlatwiej jest wnikned w jezyk tworc6w posiadaj4cych szczegolnie silny rys indywi-

dualny. Tak bylo w przypadku tw6rczoSci Maurycego Ravela, z kt6rego dzielami kameralnymi zet-

knplarn sie przy okazji pracy doktorskiej.

Sporym wyzwaniem okazala sig jednak tw6rczoS6 Aleksandra Tansmana, ktorego wybrdam jako

obiekt studi6w po doktoracie. Postanowilam kontynuowac pracQ nad repertuarem )O( wieku, ktory
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powstal pod silnym wptywem muzyki francuskiej, czy wrQcz pisanym w stolicy impresjonizrnu i

neoklasycyzmu.

Odkad pamiglam estetyka muzyki francuskiej )O( wiehr byta mi szczeg6lnie bliska. Nie

tylko wysublimowana kolorystyka i wrailiwoS6 na barwg, kt6r4 ni6sl ze sob4 nurt impresjonistycz-

ny jest powodem jej wyj+kowoSci. Zachwycilo mnie r6wniez upodobanie kompozytor6w do

uproszczeniaWraz) mu4vcznego w stosunku do muzyki niemieckiej i jej wybitrego reprezentanta

Ryszarda Wagnera, Umilowanie form barokowych, zainteresowanie odentem, nowe podej$cie do

brzrnienia klasycznych zespol6w instnrmentalnych i orkiestrowych, nowy spos6b instn:mentowania

i wreszcie oparcie na innych formach muzyczrtych przyciqgalo od dluzszego czasu moj4 uwagg.

Znalazlo to swoj vrYraz m. in. w tematyce mojego doktoratu. Staralam sig wtedy przeSledzi6 jak
inrr4 i bardziej efemeryczna tresci4 zapelnl swoje daelaMaurycy Ravel, Niezwykle ujmuj4ce jest

subtelne rozricowanie wyrazu muzycznego poszczegolnych temat6w, fantazyjnoSd forrr, ptynnoS6

narracji i klasyczna przsirzystns6 calej fakurry. Odbieram ten jgzyk mtrzycznyjako silnie indywidu-

alny i niezwykle wyrafinowany. Nie budzi wigc w4tpliwoSci dlaczego osi4gnigcia Ravela czy De
bussy'ego uptYngfY na innych kompozytorow, reprezeltujqcych zupelnie inae z gruntu kierunki np.

ZolthnKodily, czy Manuel de Falla

Poniewaz w czasie po uzyskaniu doktoratr mialam okazjg wykonywa6 utwory Aleksandra

Tansmana tworz4cego we Francji w duchu muzyki tamtego okresu, od pierwszego momentu poczu-

lam,2e w jego tw6rczoSci odnalezd mozna t4 sam4 subtetnoSd wyrazu mluryozrlego 1d6rej posan-

kiwa6 tzeba czasem,,pomigdzy wierszami". UlotnoSd nastroju i wrai:liwoS6 na artykulacjg powo
duje iz odpowiednie oddanie wszystkich walor6w kompozycji Thnsmana jest dla wykonawc6w ni+
zwykle wymagajqce. Pomimo czasem nawet duzego z.aggszczerua faktury, material muzyczny wy-

Qzuwam jako urymagaJ}cy swoistej sterylnoSci. Szczegolnie wrazliwy jest Tansman na nadmiar

brznrienia, zbyt cigik1 artykulacjg i og6lny balans pomigdzy liniami instrument6w. Od wykonaw-

c6w wymaga duzej czujnoSci poniewaZ bardzo latwo zamieni6 partyturg \u zrnasowan4 i nieczytel-

ne magmg dzwigkowq czgsto synkopowanych dysonansow.

Umiejgtne,,odciudzenie" wybranychfragmentow poszazegoJnych partii nadaje utworom Tansmana

lekkoSci, drapie2noSci i przenosi na grunt wspomnianej wczeSniej estetyki francuskiej. Bogactwo

pomyslow muzycz;Itych uwidacznia sig wtedy w petni, czyniqs jqzyk kompozytora bardzo cieka-

wym, barwnym i jednoczeSnie nowoczesnym.
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W tworczo6ci Thnsmana oprlcz wdzigku muzyki francuskiej i bogactwa pomysl6w kolorystycz-

nych odnalazlarn takze bliskie nam motyrvy ludowe pochodzenia polskiego. Spotkac mozemy row-
niez elementy jazzu, na przyklad w postaci fragmentow stanowi4cych rodzaj zapisanej improwizac-
ji' wptvwv muryki jazzowej widai tel na gruncie rytrniki opaftej na specyficznej synkopowanej

pulsacji.

Klasyczne zestawy instrumentalne wykorzysffwd Tansman

mentarni impresjonistyczng momentami awangardow4, ale

wanych pomyslow instnrmentacyj nych.

w spos6b buduj4cy kolorystykg mG

zAwsz& przy zachowaniu wyrafino

Postanowilam wigc z$gbit temat oddziatywania muzyki francuskiej i jej najwazniejszych

przedstawicieli na innych tw6rc6w wlaSnie w osobie Aleksandra Tansmana. Stalo sig to podstaw4

moich daalah wiod4cych do rejestracji dziela, ktore pragng przedstawi6 jako moje najwuiniejsze

osi4gnigcie artystyczne, uprawniaj4ce do ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego.

Poniewaz od jakiegoS czasu w moim reperh.rarze goScilo kilka utworow kompozytora postanowilam

zebratje na jednej ptycie aby przy okazji uwydatni6 najwazniejsze cechy muzyki polskiego, po
chodz4cego zLodzi tw6rcy. Chcialam tel" aby wykonanie poszczeg1lnych utworow dalo jasny do
w6d na silne ugruntowanie Tansmana w tradycji muzyki francuskiej oraz zdobyc4y komporytor6w
tworz4cych w owym czasie w Paryzu. W ten sposob pragngtam pot4czyt, swoje umilowanie dla

muzyki znad Sekwany ze studiami nad dziedzictwem bardzo waznego )O( wiecznego polskiego

kompozytora. Dziela wybrane do ptyty okazaty sig niezwykle trudnym, wymagd+cym technicznie

choc w&igcznym materidem. Udalo mi sig wsp6lnie ze zrakomitymi muzykami zarejestrowac

niezbyt czgsto wykonywane i jeszcze rzadaej nagrywane utwory: Cirq Pteces na skrrypce i forte-
.pian (1930), Suite Divertissement (1929), Trio nr 2 nafortepian, shrqtpce i wiolonczclg (1955).

Pienrszy z nich jest rywym dowodem na to, 2e nowoczesno$c jgzyka muzyaznego nie ozrracza

odarcia go jednocze6nie z naturalnego pigkna. Kompozytor zadbal tu o dokladne umiejscowienie

zbioru w tradycji. Cofrrql sig do formy cyklicznej przywodzqcej na mySl barokow4 suitg. Nawet w
nazewnictwie nawiqTal do tradycyjnych form na przyklad Arii, Basso ostinato czy Toccaty- Cechy

charakterystyozne poszazegolnych czgsci s4 tu ocrywi$cie nieco zawoalowane. Spiewno S( Arii ma
'Wtaz sentymentalny, motorycznoS6 Mrruvement Perpituel posiada minimalistyczny rysunek melo

'dyczny. Bosso ostinato osnute jest na nieregularnym synkopowanym rytmie i jest za przyczynp ak-

'centacji momentami polimetrycnrc. Chanson et Boite d Musique urzeka klimatem impresjonistycz-



nym z orientalnym epizodem w skrzypcowym pizacata. Slycha6 tu takze flazolety dla dopelnienia
kol ory stycznego tej ni ewi elkich rozrni arow mi niatury.

Jefli chodzi o strong instrumentalna utwory nie uybiegaj 4pozatradycyjna technikg gry. Kompozy-
tor nie sili sig tutaj na toztiqzania awangardowe. Skupia sig raczej na tym aby * umilowane przez

francuskich kompozytor6w formy barokowe wple6c swoj4 slowiansk4 wrazliwoSi, tworz4c w ten

sposob swoisty jgzyk muzyczrry,pelen wigoru przeplatanego naturaln4 SpiewnoSci4.

Podobnie przedstawia sig sytuacja kolqjnego utworu - Suite Diuertissement. DoSi tradycyjna
forma napisana rok wcze6niej r6wniez pelna jest inspiracji muzyk4 poprzednich epok- Slychac tu
migdzy innymi Sarabandg. Posiada typowe dla tej formy intymnoSd podkreSlon4 zastosowanymi
jeszcze tlumikami- Jednak znajduje tu miejsce rowniez melodia ludow4 dodaj4ca uroczemu frag-
mentowi prostoty zastppujacej dawn4 dworskoSc tarica.

W Nohurnie kompozytor przenosi sluchaczy ponownie w klimat impresjoniznu muzycznego.

Barwne tremola i flazolety s4 interesuj4cym kontrastem dla Spiewno6ci poprze daacej t4 czp{t, Me-
lodii' Nowun posiada lvyrazista dramaturgig a mozaikow4 budowg spaja narastaj4ce stopniowo a

poGm uspokajaj4ce siQ brzrnienie. Zar6wno natgzenie dZwigku jak i barwa rozwija sig powoli, po
cz4tkowo z zastosowaniem tlumikow. Kulminacyjny fragment najgloSniejszy i najbogatszy ryt-
micznie rozptywa sig w milkn4cej codzie, w ktorej kompozytor zestawil bardzo blisko instnrmenty

smyczkowe, tworzQc homogeniczne brzmienie. Trudno w tym fragmencie roaoimit poszczeg6lne

instrumenty a skromna faknra przywodzi na my6r ludow4 kotysankg.

Aby zamkn4i utw6r zgrabnlklamr4 Tansman stawia ponownie na witaln4 motorycznoS6. W finale
powracaj4 pomysty muzycmrc z pocz4tlcr utworu tworz4c ze sob4 polifoniczn4 miksturg. CzgSc

pelnajest przepychu muzyczrtych pomyslow. Pojawia sig znowu marsz atak2evzytawczeSniej m+
lodia ludowa, t5rm razem podana w dynamice forte i pelna splendoru. Muzyka b17mi momentami

.jak ilusracja do spaceru po polach Elizejskich.

Cala Suita utr-zymana jest w doSd tradycyjnej formie i wkomponowuje sig w nurt neoklasyczny, je
den z kilku r6wnolegle rozwijaj4cych sig kierunkow estetycznych w owczesnej muzyce francuskiej.

Osobnym Swiatem, reprezenn4jqcym inn4 stylistykg w tworczoSci kompo4ltora jest Trio nr
'2 na sktzypce, wiolonczelg i fortepian. Utw6r niezwykle rozbudowany, najpelniej odzwierciedlaj4-

lcy charakterystyczny, doyzaly juz styl Thnsmana. Me oznacza to oczywis cie, Le opisane przsze

mnie wczesniejsze utwory nie s4 dla kompozytora reprezentatywne. Sa jednak w r62nym stopniu

rmiejscem Scierania sig wielu tendencji i pr4dow stylistycznych siggaj4cych w przeszlofc. W przy-
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padhr Tiia mamy do czynienia z jakby przedestylowanym juz, w duzym stopniu indywidualnym
jgzykiem muzycznym. Tradycyjny w formie jest jeszcze uklad strukhrry dzieta. Cnery czgsci za-

wieraja podstawowe ogniwa cyklu jaki czgsto wykorrystywany byl w literatgze gaflrnku. Styli-
stycznie jednak Tansman w duzym stopniu uwalnia sig trtaj od licznych zwrqzklw z tradycj4 mu-

zyczn4barohr czy klasycyzrnu. Paleta bramieniowa jest nieporownywalnie bogatsza pod wzglgdem

attykulacji i barwy. Kompozytor z:arprzegafrzy instrumenty do realizacji bardzo ciekawych i wysu-

blimowanych pomyslow muzycznych. Wycz.rlenie na brzmienie jest jeszcze efektem wptywu im-
presjonizrnu, ale posiada juz wyrahne indywidualne pigtno kompozytora. Liryzrrn czgsci wolnej

wnosi pigkno wokalizy kreSlonej momentarni tak cienk4 kreskq iz, rdde sig unosic ponad ziemi4.

Delikatnie splataj4ce sig ze sob4 glosy instnrmentow koncertuj4cych przeprowadza Tansman przez

tak wielka liczbq odcieni, 2e wyczerpuje chyba wszystkie modiwoSci brzrnieniowe tria fortepiano

wego- To wlaSnie tu odnalele moima najbogatve poklady treSci ulotnej w klimacie i tylko wy-

obraznia grdqcego jest granic4 dla posz.rkiwaifrazy, koloru czy intensywnoSci brzmienia.

Natomiast niezwykla komplikacja ryfiniczna i jednoczeSnie precyzja czgsci szybkich, zrnusza do

pracy nad umiejqtnym uwydatnieniem waznych w4tk6w w poszczegolnych partiach. Sterylna

wbrew pozorom konstrukcja nie znosi u Tansmana przeladowania wolumenu i cigZkoSci artykulacji.

Natychmiast spycha ono ten nieuchwytny koloryt w strong masywnego brzrnieni a i czyni muzykg

nieznoSnie halasliw4 i niezrozumid4. Teraz z perspektywy studi6w nad partytur4 mogg powiedziec,

i-e Trionr 2 Aleksandra Thnsmana jest utworem niezwykle wymagaj4cym, ale daj4cym wykonaw-

com wielk4 satysfakcjg. Przenosi rozumienie kameralnego muzlrkowania daleko poz-a grantce for-

malnej i poniek4d przewidywalnej, wsp6lnej gry znanej z wczesniej opisanych ptzeze mnie dziel

kompozytora.

Utw6r ten w natralny spos6b zamyka ptlat$, ktor4 mialam szczgscie zarejestrowai. Jakkolwiek

muzyka wybitnego lodzkiego afiysty rozbrzniewa juz czgsto w salach koncertowych, jestem szcz?

sliwa mog4c dolozyt swoj4 cegielkg do jego kompozytorskiego pomnika.

W czasie zbierania material6w do przewodu na stopieri doktora habilitowanego nadal truaj4

wazne dla mnie fo.my aktywnoSci zawodowej. Oprocz dalszego rozwoju prowadzonej przez mnie

w l6dzkiej akademji klasy skrzypiec, kontynuujg Scisl4 wspolpraca w ramach odnowione go Wvo

Trio, z ktorym juz jesieni 4 2Ol9 roku wykonam w Filharmonii L6dzkiej Trio fortepianowe piotra

Czqikowskiego. Poza tym ciqgle pracujg z Kwartetem SmyczkouD/m im. Pawla Kleckiego, w kto
rym jestem prymariuszem. Inne wazne przedsigwzigcia to wspomniany wczeSniej kwartet fortepia-
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nowy z pianist4Zbigniewem Raubo, altowiolistkq Elzbiet4Mro2ek - Loska i wiolonczelist4 Rober-

tem Fenderem.
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