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 Droga, którą obecnie podążam, wartości, którymi kieruję się przy wyznaczaniu celów 

artystycznych, wreszcie nabyty bagaż doświadczeń są w oczywisty sposób konsekwencją 

wielu czynników, zdarzeń oraz spotkanych osobowości artystycznych. Zanim jednak przejdę 

do prezentacji kluczowych faktów, które miały wpływ na rozwój i dojrzewanie mojej 

muzycznej osobowości, chciałbym w pierwszej kolejności przedstawić główne założenia 

mego podejścia do uprawianego zawodu.                  

Pytanie, które często sobie zadawałem w trakcie studiów, dotyczące celowości i sensu gry na 

fortepianie, zmuszało mnie do podejmowania nieustających prób redefiniowania siebie jako 

muzyka – pianisty i przewartościowywania swojej postawy wobec sztuki pianistycznej. 

Ujmująca w swej prostocie wypowiedź Wojciech Kilara znakomicie oddaje istotę 

konkretyzujących się wtedy moich poglądów na temat funkcji muzyka w społeczeństwie.                 

W jednym z wywiadów powiedział: „Najważniejsze jest przemawianie do drugiego człowieka. 

Taki jestem, że ja nie widzę sensu w uprawianiu muzyki wyłącznie dla muzyki; tylko wtedy 

ten zawód wydaje mi się wart uprawiania, jeśli on coś ludziom daje”1.  

 Sprecyzowany cel wymagał stworzenia zestawu narzędzi służących jego realizacji. 

Najważniejszą kwestią było uznanie, iż warunkiem udanej komunikacji ze słuchaczem jest 

wykonywanie dzieł, w których zastosowane środki ekspresji artystycznej korespondują                      

z moją konstytucją emocjonalno – intelektualną. Stąd w centrum moich muzycznych 

zainteresowań znalazła się muzyka nowa. Wykonując ją, urzeczywistniam zamysł budowania 

narracji szczerej, autonomicznej i nieskrępowanie bezpośredniej. Konsekwencją 

wspomnianego postulatu zindywidualizowanego, samoświadomego podejścia do 

wykonawstwa stało się swoiste „skatalogowanie” środków technicznych oraz środków 

wyrazu artystycznego. Polegało ono w dużej mierze na uświadomieniu sobie, które z nich 

uznaję za nabyte w trakcie edukacji muzycznej, a które posiadłem poprzez samodzielne 

poszukiwania twórcze. To właśnie działania na niwie muzyki nowej okazały się źródłem 

doświadczeń nie tylko wzbogacających mój warsztat o rozszerzone techniki wykonawcze, ale 

– co najważniejsze – stymulujących wyobraźnię i kreatywność. Oczywiste jest, że ten rodzaj 
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aktywności pianistycznej ma również wpływ na interpretację dzieł epok minionych. W pracy 

nad nimi dążę więc do harmonijnej syntezy dwóch postaw wykonawczych:                                            

- pierwszą cechuje szacunek dla stylu i konwencji zgodnej z duchem czasu;                                     

-  druga stara się włączać nowe rozwiązanie i pomysły brzmieniowo – artykulacyjne oraz 

ekspresyjne, które podsuwa mi praktyka wykonawcza muzyki najnowszej. 

  

Czas formacyjny 

 Moja edukacja pianistyczna przebiegała w duchu relacji mistrz – uczeń. Miałem 

wielkie szczęście uczyć się pod kierunkiem wspaniałych pedagogów, potrafiących znakomicie 

wyczuć, które z elementów rzemiosła pianistycznego oraz jakie sfery psychiczno – 

emocjonalne należy u mnie rozwijać i pielęgnować na każdym z etapów nauki. Wpływ tych 

osobowości pedagogicznych na moją grę był niewątpliwie ogromny, jednak nigdy nie miałem 

odczucia, że jestem zmuszany do urzeczywistniania jedynie słusznych wizji wykonawczych. 

Metoda ich pracy kładła nacisk na tworzenie swoistego balansu pomiędzy stroną 

intelektualną a sferą intuicyjno – kreacyjną ucznia.  

Największy wkład w ukształtowanie mojej osobowości pianistycznej miał Profesor 

Zbigniew Śliwiński, u którego naukę rozpocząłem, będąc w przedostatniej klasie Liceum 

Muzycznego w Szczecinie, skąd dojeżdżałem regularnie na lekcje do Gdańska. Opis kunsztu 

pedagogicznego Profesora wymagałby odrębnego rozdziału. Niestety muszę ograniczyć się 

do skromnych refleksji, które nie oddadzą w pełni mojej wdzięczności za lata edukacji w Jego 

klasie. Profesor Śliwiński zbudował trwały fundament mojej gry, jak również określił cele 

samodoskonalenia oparte na wytrwałej pracy w dążeniu do osiągania pełnej swobody 

technicznej, ciągłej kontroli jakości brzmieniowej i rozwijania warsztatu analitycznego.  

Uwagi i spostrzeżenia Profesora są wciąż dla mnie stałym punktem odniesienia.  

W trakcie studiów za sprawą Profesor Anny Prabuckiej-Firlej odkryłem piękno                            

i bogactwo świata kameralistyki instrumentalnej. Występując w trio fortepianowym, 

pracującym pod Jej kierunkiem, otrzymaliśmy wyróżnienie na XII Międzyuczelnianym 

Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. Studenckie doświadczenia związane z grą zespołową 



 
 

uzmysłowiły mi, iż bez tego rodzaju aktywności wykonawczej nie mógłbym w pełni 

realizować się jako artysta.  

Powrócę jeszcze do pierwszych lat nauki w Liceum Muzycznym, kiedy to moje 

zainteresowania muzyką XX wieku przeradzały się w wielką fascynację. Niebagatelny wpływ 

na to miał szczeciński kompozytor, Marek Jasiński. Korepetycje z harmonii, których mi 

udzielał, nie tylko jej były poświęcone. Podczas tych zajęć, dzięki analizie klasyki 

współczesnej literatury fortepianowej oraz licznym dyskusjom na temat twórczości 

dwudziestowiecznych kompozytorów, miałem niepowtarzalną okazję poznawać tajniki 

kuchni kompozytorskiej.  

Koniecznie muszę jeszcze wspomnieć brytyjskiego pianistę i pedagoga, Bernarda 

Robertsa. Miałem zaszczyt Go poznać i pod Jego kierunkiem pracować na kursie muzycznym 

w Bad Sobernheim, latem 1995 roku. Kontakt ten utrzymywałem jeszcze przez wiele lat, 

jeżdżąc na kursy do wspomnianej miejscowości oraz do Dartington w Wielkiej Brytanii na 

International Summer School. Ta wybitna osobowość pianistyczna, niezwykle wszechstronna 

muzycznie, o bogatym repertuarze solistycznym i kameralnym, posiadała cechę, która 

szczególnie mnie ujęła i zaintrygowała. Bernard Roberts był typem pianisty, muzyka, 

człowieka otwartego, o szerokich horyzontach intelektualnych, postrzegającym grę na 

fortepianie przez pryzmat wielu dyscyplin artystycznych i humanistycznych. W połączeniu                   

z Jego wyjątkową wrażliwością artystyczną, ciepłem i serdecznością tworzyły one obraz 

artysty kompletnego, który wyznaczył na wiele lat kierunki mego myślenia o sztuce 

pianistycznej.                                

Pierwsze lata po zakończeniu studiów również włączam do okresu formacyjnego. 

Doświadczenia nabyte po podjęciu pracy na Wydziale Wokalno – Aktorskim macierzystej 

uczelni, uważam za niezwykle istotne i, jak się później okaże, kluczowe dla dalszej ścieżki 

zawodowej. Rzucenie mnie na głęboką wodę przeróżnych zadań wydziałowych (między 

innymi: uczestnictwo w przygotowaniach projektów kantatowo – oratoryjnych, spektakli 

operowych, realizacja partii basso continuo w operze Aptekarz Józefa Haydna) z pewnością 

przyspieszyło moje muzyczne dorastanie. Obcowanie z wieloaspektowością dźwięku 

wokalnego było impulsem do wzbogacania ekspresji pianistycznej o nowe środki, zwłaszcza 

w zakresie kolorystyki dźwiękowej, zaś zmiana w postrzeganiu czasu muzycznego rzutowała 



 
 

na uelastycznienie prowadzenia frazy, czyniąc ją bardziej naturalną. Najcenniejsze jednak dla 

mnie jako pianisty – interpretatora było wzbogacanie wyobraźni artystycznej poprzez 

odkrywanie tajników korelacji słowo – dźwięk.  

 

 

Początek pracy zawodowej 

 Charakter i miejsce zatrudnienia w tym czasie (Akademia Muzyczna w Szczecinie, Filia                    

w Poznaniu, Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie i Akademia Muzyczna w Gdańsku) 

determinowały wybór przedsięwzięć związanych z działalnością artystyczną. Różnorodność 

repertuarową oraz wielość wykonawców, z którymi w tym czasie współpracowałem, łączył 

wspólny mianownik. Konfiguracje instrumentalne formacji, które współtworzyłem, nie 

należały wtedy do często goszczących na estradach krajowych, a muzyka wykonywana przez 

nie była na nowo odkrywana przed słuchaczami. I tak na przykład:                                                                                                                                                                  

- poznański zespół Pro Arte Novum pod kierownictwem artystycznym prof. Henryka Tritta 

prezentował muzykę salonów mieszczańskich dziewiętnastego wieku, czyli opracowania na 

składy kameralne symfonii, uwertur i pomniejszych kameralnych utworów;                                              

- Trio ³⁄₂ o nietypowym składzie: klarnet, skrzypce, fortepian w maju 1999 roku zdobyło 

Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Kameralistyki Młodych w Kłodzku;                       

- ze skrzypkiem Bogdanem Szczerkowskim, grając w duecie, pracowaliśmy nad tworzeniem 

naszego indywidualnego języka i stylu, czego ukoronowaniem były zdobyte nagrody:                      

III miejsce w kategorii duetów na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej                    

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (1997 r.), Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji 

Kulturalnej na Ogólnopolskim Festiwalu Kameralistyki Młodych w Kłodzku (1999r.), 

rejestracja fonograficzna, dla wytwórni DUX, Koncertu na skrzypce, fortepian i kwartet 

smyczkowy op.21 Ernesta Chaussona, w którym partia kwartetu została przez nas 

opracowana na kameralną orkiestrę smyczkową (Orkiestra Academia pod dyrekcją Bohdana 

Boguszewskiego); działalność duetu spotkała się z uznaniem szczecińskiego kompozytora 

Janusza Stalmierskiego, który dedykował mu utwór Drugi brzeg (prawykonanie odbyło się       

12 października 2001 roku w Szczecinie na VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 

Współczesnej im. W. Lutosławskiego). 



 
 

 

Lata 2001 – 2009  

 Był to niezwykle intensywny okres mojego życia zawodowego, w którym musiałem 

umiejętnie pogodzić pracę pedagogiczną w szkołach muzycznych i akademii muzycznej                    

z działalnością koncertową. Rozpiętość stylistyczna granych wtedy przeze mnie kompozycji 

była ogromna. Wynikało to z usilnych poszukiwań form wyrazu, które najbardziej mogłyby 

odpowiadać mojemu muzycznemu temperamentowi. Koncerty, na których prezentowałem 

klasyczny repertuar solistyczny czy kameralny, przeplatane były występami o formie 

nieczęsto spotykanej, np. C. Orff – Carmina Burana w wersji na dwa fortepiany, zespół 

perkusyjny, chór i solistów ( Grudziądz, Dziedziniec Ratusza 2004 r.), F. Chopin – Koncert               

e-moll op.11 z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego, E. Kalman – Księżniczka Czardasza – 

fortepian wraz z dwójką skrzypiec i wiolonczelą akompaniujący do spektaklu. Pod koniec 

wspomnianego okresu moje wybory repertuarowe powoli zaczęły ogniskować się wokół 

muzyki współczesnej. Przychylne opinie słuchaczy bądź kompozytorów, gdy wykonywałem 

ich utwory, były dla mnie ogromnie motywujące i utwierdzające w słuszności obranego 

kierunku wykonawczego. Podsumowaniem dotychczasowych zawodowych doświadczeń 

stało się uzyskanie w 2010 roku tytułu doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej  

instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

Promotorem mojego przewodu doktorskiego była Profesor Katarzyna Popowa – Zydroń. 

Cytat pochodzący ze wstępu do mej dysertacji doktorskiej jest znakomitym unaocznieniem 

problematyki artystycznej, która była wówczas w centrum moich zainteresowań: „Atencja,             

z jaką odnoszę się do twórczości Alberta Ginastery, wynika z dwóch zasadniczych powodów. 

Pierwszy dotyczy samej szaty dźwiękowej jego dzieł. Od dłuższego czasu poszukiwałem 

muzyki, która korespondując z cechami mojego temperamentu pianistycznego, jednocześnie 

wzbogacałaby go przez odkrywanie nowych środków wyrazu artystycznego. Drugi powód 

związany jest z intencjami skłaniającymi kompozytora do tworzenia muzyki, czyli jego 

stosunkiem do rzeczywistości oraz relacji – dzieło sztuki a otaczający świat. Między muzyką 

Alberto Ginastery a środowiskiem, w jakim tworzył, zachodziła ścisła, nierozerwalna 

współzależność. Relacja ta nie polegała jedynie na odzwierciedleniu, obrazowaniu przez 

muzykę rzeczywistości, ale przede wszystkim na czynnym udziale w jej kształtowaniu. Jak 

ujęła to filozof Joanna Hodge: «Rolą artysty jest udostępnianie nowych sposobów tworzenia 



 
 

naszego poczucia rzeczywistości»2. Takie podejście, jej zdaniem, «pozwala twierdzić, że 

Dickens uczynił mgłę odczuwalnym elementem otoczenia, a Van Gogh sprawił, że słoneczniki 

stały się dla nas widoczne»3. Prawdziwe znaczenie dzieła sztuki zawiera się zatem                               

w tworzonym lub zainicjowanym przezeń sposobie widzenia świata”4.  

 

Lata 2010 – 2016  

 Wielotorowe i różnorodne formy aktywności zawodowej ostatniego z okresów mojej 

działalności, za którego umowny początek uznałem datę nadania tytułu doktora, 

ukierunkowane są na:                               

- inicjatywy o charakterze popularyzatorskim, związane w szczególności z prezentacją                          

w kraju i za granicą muzyki polskiej oraz odkrywaniu twórczości zapomnianych 

kompozytorów;                                                                                                                                          

-  działalność organizacyjno – edukacyjną;                                                            

- dydaktykę w Akademii Muzycznej w Gdańsku i Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – 

Wrzeszczu;                               

-  prezentację muzyki nowej i najnowszej.  

 Przejdę teraz do szczegółowej prezentacji koncertów i wydarzeń, które wpisują się                             

w powyżej przedstawioną systematykę.                          

Lata 2010 – 2012 wiązały się z moimi częstymi wyjazdami do Hiszpanii, gdzie koncertowałem 

jako solista lub partnerując mezzosopranistce Monice Czalej – Pujol. Miałem wielką 

przyjemność koncertować w dwóch prestiżowych miejscach Barcelony: Museu Monestir de 

Pedralbes oraz w sali koncertowej La Pedrera. Recital solowy zaprezentowany w La Pedrera  

odbył się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie, a poświęcony był 

wyłącznie muzyce polskiej XX wieku. Dwukrotnie też uczestniczyłem wraz ze wspomnianą 

śpiewaczką w Festival de Música de la Vila de Rialp w Pirenejach oraz w Festival de Música 

Felip Pedrell w Tortosie, prezentując między innymi twórczość wokalną i solową Fryderyka 

                                                           
2
 Joanna Hodge: Aesthetic Decomposition: Music, Identity, and Time. [w:] Michael Krausz, red. The 

Interpretation of Music: Philosophical Essays. Clarendon Press. Oksford 1993, s.251.  
3
 Tamże, s.251. 

4
 Tomasz Jocz: Twórczość fortepianowa Alberto Ginastery – synteza europejskich technik kompozytorskich                                               

i tradycyjnej muzyki argentyńskiej. Gdańsk 2009, s.3 



 
 

Chopina. Wyłącznie muzyce Chopina poświęcony był kolejny koncert, który odbył się                        

w Audytorium Miejskim w Lleidzie, jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych 

Katalonii.  Muzyczne peregrynacje po Hiszpanii zakończył koncert w Claustre de la Cartoixa           

w Valldemossie, zorganizowany również pod patronatem Konsulatu Generalnego RP                     

w Barcelonie.  

W 2010 roku mogłem aktywnie włączyć się w obchody roku chopinowskiego, 

nagrywając wraz z Moniką Czalej – Pujol płytę z kompletem pieśni Fryderyka Chopina 

(hiszpański producent - Agencia Mezzo) oraz dając dwa koncerty w Kopenhadze -                              

w Teatermuseet i Hofteatret, gdzie towarzyszyłem gdańskiej sopranistce Magdalenie 

Witczak oraz zaprezentowałem solowe utwory Fryderyka Chopina. Drugi z koncertów 

transmitowany był przez Duńskie Radio.                    

Na polu kameralistyki instrumentalnej gross wykonań, w których uczestniczyłem, 

dotyczyło pozycji niezbyt często eksploatowanych estradowo oraz dzieł współczesnych                        

i prawykonań. Oto niektóre z tych kompozycji: W. A. Mozart – Trio Es – dur KV 498 na 

klarnet, altówkę i fortepian, C. Reinecke – Trio op. 264 na klarnet, altówkę i fortepian, 

J.Françaix – Trio na klarnet, altówkę i fortepian, T. Paciorkiewicz – Duet koncertujący na 

klarnet i fortepian, M. Bergson – Im Norden – im Süden, Scena i aria na klarnet i fortepian, 

W. Blecharz – Raven na klarnet i fortepian. Za ciekawy pomysł uważam serię wykonań 

Koncertu d-moll BWV 1052 na fortepian i smyczki J. S. Bacha, w wersji z kwartetem 

smyczkowym i kontrabasem. W dobie dominacji „historycznie poinformowanych” 

interpretacji dzieł muzyki dawnej tego rodzaju realizacja wydaje się zapewne passé. 

Uznaliśmy jednak, że atutem naszych wykonań koncertu powinien być fakt grania go na 

instrumentach współczesnych, a co za tym idzie niepodejmowanie prób naśladownictwa 

dawnych praktyk wykonawczych. Mając jednocześnie pełną świadomość problematyki 

związanej z realizacją bachowskiej retoryki, staraliśmy się znaleźć inne, „nowe” rozwiązania 

w tej kwestii, co miało swe odzwierciedlenie w interesująco traktowanej warstwie 

brzmieniowo – artykulacyjnej.  

Kolejnym ważnym zamierzeniem na polu kameralistyki, nadal kontynuowanym, jest 

prezentacja największych dokonań kompozytorskich w dziedzinie formy kwintetu 



 
 

fortepianowego. Jak dotąd, w moim repertuarze znalazły się kwintety J. Brahmsa,                                

R. Schumanna, D. Szostakowicza.  

Ostatnie lata podsumowywanego okresu działalności zawodowej to czas wzmożonej 

aktywności w sferze wykonawstwa muzyki nowej i najnowszej. Na swoim koncie mam 

poważną liczbę prawykonań. Powierzanie mi ich traktuję jako wyraz zaufania i uznania dla 

mojej pianistyki zaangażowanej w uprawianie tego rodzaju muzyki. Oto niektóre                                  

z prawykonywanych przeze mnie kompozycji: Piotr Klimek – Non Suicidal Self Injuries na 

klarnet, skrzypce, wiolonczelę, fortepian i elektronikę, 5 Pieśni o tęsknocie na mezzosopran, 

kontratenor, fortepian  i orkiestrę; Santiago Báez – L’Arlésienne Fantasy Concerto na 

saksofon, fortepian i orkiestrę; Radosław Łuczkowski – Concertino na fortepian i smyczki; 

Kazimierz Guzowski – Sonata fortepianowa; Marek Czerniewicz – Soave na fortepian solo, 

Dna jezior na fortepian  i elektronikę, Anna Pęcherzewska – Hadrych – Morfozy oraz 

Identyczny z naturalnym na fortepian solo i elektronikę (obydwie kompozycje są mi 

dedykowane).  

Wśród kompozytorów, z którymi miałem kontakt, na szczególną uwagę zasługuje 

Joanna Bruzdowicz. Spotkanie z nią i jej twórczością śmiało mogę określić jako jedno z moich 

najdonioślejszych doświadczeń artystycznych. Okazją do poznania kompozytorki był koncert, 

który się odbył w grudniu 2013 roku w ramach cyklu Portrety kompozytorów w Mazowieckim 

Centrum Kultury w Warszawie, na którym prawykonywałem, wraz gdańską 

mezzosopranistką Lilianą Górską oraz członkami kwartetu smyczkowego NeoQuartet, cykl 

pieśni From the Fever World na mezzosopran, fortepian i kwartet smyczkowy. To wydarzenie 

zapoczątkowało okres niezwykle owocnej współpracy, czego wyrazem są dwie wydane płyty 

(Acte Prealable APO329; APO350), prawykonanie polskie (maj 2016 r.) Koncertu 

fortepianowego z Podkarpacką Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Łukasza Wódeckiego. 

Planowana jest jego rejestracja fonograficzna w grudniu 2016 roku wraz z Concertinem                 

In memoriam Władysław Szpilman na fortepian i orkiestrę w tym samym składzie 

wykonawczym. Niepodważalna wielkość kompozytorska Joanny Bruzdowicz, w połączeniu               

z jej szalenie otwartą osobowością i chęcią dzielenia się z innymi swoją wiedzą i mądrością, 

sprawiają, że każde z nią spotkanie ma nieoceniony walor poznawczy.  



 
 

Skoro o planach artystycznych mowa – jestem w trakcie prac nad projektem 

muzycznym, którego jestem współinicjatorem. Wraz z młodym, zdolnym i obiecującym 

gdańskim kompozytorem Beniaminem Baczewskim powołaliśmy do życia zespół Fractus 

Sextet i zaprosiliśmy do wspólnej gry wybitnego jazzowego saksofonistę Adama Wendta. 

Koncepcja artystyczna zespołu opiera się na idei syntezy międzygatunkowej – „klasycznego” 

myślenia kompozycyjnego (stąd w składzie trio fortepianowe) z ujęciem „rozrywkowym” 

(sekcja rytmiczna, na gitarze basowej gra sam kompozytor). Pierwsze koncerty odbędą się 

jesienią tego roku. Nie jest to pierwszy efekt naszej kooperacji. Wcześniej zamówiłem                    

u kompozytora trio fortepianowe Mirages oraz kompozycję zatytułowaną Discotoccatina na 

klarnet, skrzypce, wiolonczelę, fortepian i elektronikę. Uczestniczyłem także w nagraniu 

Koncertu na klarnet  i orkiestrę kameralną, wykonując partię fortepianu (DUX 1266).  

Dzięki przychylności instytucji kulturalnych i samorządowych od kilku lat 

urzeczywistniam swe muzyczne idee oraz projekty o charakterze edukacyjno – 

popularyzatorskim. Mam zaszczyt pełnić funkcję kierownika artystycznego Gniewskich 

Spotkań Kameralnych, odbywających się cyklicznie każdej jesieni. Ich organizatorem jest 

Miejska Biblioteka w Gniewie. Ambitnym zadaniem, jakie postawiłem przed sobą, opiekując 

się tą imprezą, jest kształtowanie muzycznego gustu gniewskich słuchaczy. Moje starania                 

o przyczynianie się do polepszenia muzycznego oblicza Gniewu spotkały się z uznaniem Rady 

Miasta i Gminy. W 2015 roku otrzymałem tytuł Przyjaciela Gniewu.          

Od 2013 roku współorganizuję, wraz z trójmiejską sopranistką Karoliną Klawitter, przy 

wydatnej pomocy Centrum Kultury w Gdyni, cykl koncertów i programów edukacyjnych 

skierowanych do dzieci, pod nazwą Mała Gdyńska Filharmonia. Konstrukcja owych audycji 

oraz ich strona merytoryczna są tak pomyślane, by uczyć dzieci odbioru muzyki. W pewnym 

sensie staramy się wypełnić wielką, muzyczną lukę edukacyjną wynikłą z traktowania po 

macoszemu nauki muzyki w szkołach podstawowych. Audycje w ramach Małej Gdyńskiej 

Filharmonii powtarzane są w Wejherowie, w Filharmonii Kaszubskiej. Dodam, że w wielu                  

z nich jestem też wykonawcą.  

Nie mogę pominąć współpracy z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, z pomocą 

którego odbyło się kilka interesujących koncertów mojego pomysłu i z moim udziałem. Były 

to między innymi: wernisaż kompozytorski Marka Czerniewicza (18 stycznia 2015 r.), Tony                    



 
 

i Elektrony ( 22 marca 2016 r.), Niedzielne Spotkania z Muzyką Bach vs. Piazzola (13 kwietnia 

2014 r.). We wrześniu 2014 r. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki współorganizowało, 

wraz z Polskim Ośrodkiem Społeczno – Kulturalnym w Londynie, imprezę promocyjną książki 

Jan Heweliusz i jego Gdańsk. Z kwartetem smyczkowym Baltic Kwartet uczestniczyłem                    

w koncercie towarzyszącym temu wydarzeniu, wykonując między innymi Koncert d – moll na 

fortepian i smyczki Jana Sebastiana Bacha ( wrzesień 2014 r.). 

 

Dydaktyka 

 W omawianym okresie, po otrzymaniu tytułu doktora, kontynuowałem pracę na 

Wydziale Wokalno – Aktorskim, a od czterech lat pełnię obowiązki dydaktyczne na Wydziale 

Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. Jeszcze                

w trakcie pracy na Wydziale Wokalno – Aktorskim kilkakrotnie towarzyszyłem studentom                

w  recitalach dyplomowych, pod moim kierunkiem napisano dwie prace licencjackie. Brałem 

także udział w pracach organizacyjnych wydziału, będąc członkiem Wydziałowej Komisji ds. 

tworzenia ramowych planów nauczania zgodnych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. 

Pracowałem również w komitecie organizacyjnym III Gdańskich Dni Wokalistyki                                 

i II Konferencji Naukowej Musica Vocale.  Działania w tych gremiach zostały docenione 

poprzez przyznanie Nagrody Rektorskiej III stopnia zespołowej.  

Pracę na Wydziale IV postrzegam jako kolejny etap podnoszenia moich kwalifikacji 

zawodowych.  Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez znakomitych dyrygentów, 

dydaktyków daje mi możliwość postrzegania problematyki wykonawczej z innego, często 

szerszego punktu widzenia. Dzięki współpracy z Zakładem Emisji Głosu Wydziału IV 

kontynuuję nieprzerwanie wieloletnią praktykę pianisty – korepetytora. Do moich 

obowiązków należy również prowadzenie zajęć nauki gry na fortepianie. Dodam, iż w tym 

roku zostałem wybrany do składu Rady Wydziału oraz na przedstawiciela Wydziału                     

w Senacie, a także powierzono mi funkcję kierownika Pracowni Akompaniamentu Projektów 

Artystycznych przy nowo tworzonym Instytucie Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-

Kantatowej.    



 
 

Źródłem ogromnej satysfakcji pedagogicznej, ale również artystycznej jest dla mnie 

praca w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu. Jestem tam zatrudniony na 

stanowisku pianisty – akompaniatora w klasach skrzypiec i saksofonu, nauczyciela gry na 

fortepianie dodatkowym oraz prowadzę przedmiot – nauka akompaniamentu. Wielokrotnie 

otrzymywałem dyplomy za wyróżniający się akompaniament na przesłuchaniach 

konkursowych. Od początku istnienia ogólnopolskiego konkursu Kameralnie z fortepianem, 

organizowanego przez sekcję fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz                               

w Gdańsku – Wrzeszczu jestem corocznie zapraszany do prac jurorskich. Od trzech lat pełnię 

również funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – 

Wrzeszczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Joanna Bruzdowicz                                                                                                                           

16 Tableaux d’une Exposition Salvador Dali for piano,                                             

Spring in America- sonata for violin and piano,                                                                   

The Song of Hope and Love – sonata for cello and piano                                               

(Acte Préalable APO350)                                                                                                                                                

Opis płyty jako prezentacji oryginalnego dzieła artystycznego                                              

określonego w artykule 16 ustęp 1 punkt 2 podpunkty 1 i 2 Ustawy 

 

 Są dwa powody, dla których dokonałem nagrania płyty, poświęcając ją kompozycjom 

Joanny Bruzdowicz. Pierwszy dotyczy oczywiście mojego wielkiego podziwu dla dokonań 

muzycznych kompozytorki oraz przekonania o niedostatecznej obecności jej twórczości                      

w przestrzeni kulturalnej naszego kraju. Drugi powód ma związek z potrzebą utrwalenia,                

a tym samym podsumowania moich poszukiwań repertuaru z kręgu muzyki nowej, którego 

komunikatywność, jak również rzadko w nim dziś obecna estetyczna atrakcyjność, 

stanowiłyby tylko wartość dodaną dla kunsztu warsztatowo – technicznego kompozytora                

i nie byłyby odbierane jako przejaw swoistego konformizmu i kunktatorstwa. W moim 

przekonaniu twórczość Joanny Bruzdowicz spełnia w całej rozciągłości to surowe kryterium. 

W doborze pozycji na niniejszej płycie posłużyłem się kluczem jak najpełniejszego 

sportretowania języka muzycznego kompozytorki, który obecny jest w jej twórczości 

ostatnich lat. Ogólne informacje dotyczące poszczególnych utworów oraz notka opisująca 

sylwetkę kompozytorki zawarte są w książeczce dołączonej do płyty, dlatego przejdę do 

prezentacji moich przeglądowych analiz i refleksji wykonawczych.  

 

16 Tableaux d’une Exposition Salvador Dali for piano 

Zanim rozpocząłem pracę nad cyklem, zastanowiło mnie, czy Joanna Bruzdowicz nie chciała 

pokusić się o zaadoptowanie dla własnych kompozytorskich potrzeb paranoiczno – 

krytycznej metody twórczej Salvadora Dalego. Przypomnę tylko w lakonicznym skrócie,                 

iż polegała ona na wprowadzaniu się przez artystę, za pomocą przez siebie wymyślonych 



 
 

technik pracy z umysłem, w stany halucynacyjne, bliskie wizjom osób obłąkanych,                              

a następnie racjonalizowaniu ich poprzez ujęcie artystyczne. Oczywiście kompozytorka 

zaprzeczyła moim przypuszczeniom, twierdząc, że jej praca nad cyklem była raczej rodzajem 

wyłapywania wrażeń, intuicji w trakcie lektury tychże obrazów, a następnie ich 

błyskawicznym szkicowaniem za pomocą dźwięku. Miniatury te są więc bardzo osobistą, 

kompozytorską interpretacją obrazów Dalego, muzyczną ilustracją odczuć i przebłysków 

podświadomości, zdyscyplinowanych logiką muzycznej narracji. Wiedza ta zainspirowała 

mnie do opracowania strategii pracy nad cyklem. Pierwszy jej etap koncentrował się nad 

próbą interpretacji wyłącznie w oparciu o tekst muzyczny w oderwaniu od jego nadbudowy 

programowej. Rzecz jasna, niektóre obrazy Dalego były mi znane wcześniej, jednak 

konsekwentnie starałem się nie podążać myślami za ich, choćby mglistym, wspomnieniem. 

Dopiero gdy koncepcja wykonawcza była, według mnie, już ustalona, wtedy zabrałem się za 

wnikliwe studiowanie obrazów oraz za analizę porównawczą w celu ustalenia adekwatności, 

„bliskości” materiału muzycznego względem malarskiego. Można zadać pytanie, czemu 

właściwie służyła tak wyszukana metodologia pracy nad utworem, który poprzez swą 

oczywistość muzyczno – programową wcale jej nie wymagał. Koniecznością wydała mi się 

silniejsza aktywizacja sfer wyobrażeniowo – intuicyjnych, zwłaszcza na etapie „poruszania się 

we mgle”, czyli skupiania uwagi wykonawczej na ekspresji związanej wyłącznie z substancją 

dźwiękową. Koncepcja interpretacyjna, zrodzona dzięki zastosowaniu tej metody, oparta 

została na dwóch filarach. Pierwszy dotyczył precyzyjnego oddania ducha synergii, 

panującego między czystą kolorystyką dźwiękową a treściami ekspresywnymi. Dla 

przywołania poetyki i czysto malarskiej aury obrazów Dalego, kompozytorka posłużyła się 

następującymi technikami i środkami:                           

- odwołanie się do tonalności ( miniatury nr V, XII),                                                    

- struktury bitonalne, politonalne oraz atonalne, klastery (te ostatnie - w miniaturze nr XIV),                      

- trawestacja technik imitacyjnych (fuga w miniaturze XI, inwencja dwugłosowa - w I).              

Tego rodzaju organizacja materiału muzycznego, za sprawą użycia zestawu 

skonwencjonalizowanych, modernistycznych środków kompozytorskim, od lat znanych 

odbiorcom i wykonawcom, ułatwia odczytywanie przypisywanych im desygnatów 

emocjonalnych. Muzyczne obrazy Joanny Bruzdowicz, podobnie jak ich malarskie 

pierwowzory, to nie tylko estetycznie perfekcyjne konstrukcje, ale – parafrazując słowa 

Bohdana Pocieja – urzeczywistniony niepokój piękna w dźwiękowym „żywiole” emocji. Drugi 



 
 

filar związany był z nadaniem narracji charakteru improwizacyjnego. Jest on w stanie 

doskonale uchwycić specyfikę aforystycznej kondensacji użytych środków kompozytorskich 

w poszczególnych quasi-szkicach cyklu. Oczywistym kluczem do osiągnięcia tego założenia 

wykonawczego był sposób organizacji przeze mnie czasu muzycznego. Zależało mi na 

stworzeniu ogólnego wrażenia spontaniczności i elastyczności w wyniku prowadzenia 

naturalnej gry w tempie rubato jako agogicznej emanacji improwizacyjności.  

 

The Song of Hope and Love – sonata for cello and piano 

Utwór ten jest wielce intrygujący ze względu na oryginalny sposób ujęcia poruszanej 

tematyki. Wyzwaniem twórczym dla każdego współczesnego kompozytora jest jego 

muzyczna konfrontacja z „sytuacjami granicznymi” śmierci, bólu, cierpienia. Problematyka ta 

w wiekach dawniejszych, np. baroku była o wiele prostsza do udźwignięcia, ponieważ 

kompozytor funkcjonował w świecie skonwencjonalizowanego języka figur retoryczno – 

afektywnych. Dodatkowym „ułatwieniem” była konwencja teatralizacji narracji muzycznej, 

stąd brak obaw o popadanie w zbytni patos czy sztuczność. Joanna Bruzdowicz, mierząc się          

z tematem Holocaustu, uniknęła pułapek będących konsekwencją:                           

- nadmiernej estetyzacji, czyniącej utwór nieznośnie tkliwym bądź melodramatycznie 

egzaltowanym;                                   

- zachowania przesadnego dystansu przez założenie stylistycznej maski, której przykładem 

może być szostakowiczowska groteska. Kompozytorka, nadając tytuł programowy Sonacie 

oraz jej poszczególnym częściom, a także informując o poetyckim źródle inspiracji, dokładnie 

określiła zakres emocji i uczuć, które muzyka miała sublimować. Uznała również,                             

iż odpowiednim medium organizacyjnym architektury oraz faktury utworu będzie model 

zakładający przenikanie się i syntezę pieśniowości i sonatowości. Zabiegi te tym samym 

zdeterminowały użycie ściśle określonych środków wyrazowych i stylistycznych. Idea 

pieśniowości zakłada prymat melodii nad pozostałymi składowymi dzieła muzycznego, 

jednakże w sonacie, za sprawą dialektycznej dynamiki, immanentnie związanej z wzorcem 

sonatowym, dochodzi do częstego „zawieszenia” modelu wokalnego przez model 

instrumentalny. Okresowość, będąca oczywistą przestrzenią dla eksponowania 

melodyczności myśli tematycznych, zostaje przeciwstawiona ewolucyjności. W części drugiej 



 
 

Sonaty proces ten jest unaoczniony bardzo wyraziście. Praca motywiczna w partii 

wiolonczeli, rozpędzając niejako linię melodyczną, zaciemnia jej śpiewny rys, czyniąc ją 

bardziej instrumentalną. Następnie pojawia się faza quasi-taneczna (odpowiednik drugiego 

tematu), gdzie ma miejsce przeciwstawienie dwudzielnego metrum, metrum ⁶⁄₈. Do tego 

momentu odczuwamy pewnego rodzaju „ stabilność tonalną”, osiągniętą logiką 

politonalnych konstrukcji harmonicznych na bazie stałych schematów rytmicznych. 

Następnie mamy fazę przetworzeniową, w której to poddawany jest obróbce materiał 

dźwiękowy obu „myśli tematycznych”, z przewagą tej drugiej. I wreszcie dochodzi do 

rekapitulacji części A (ekspozycji). To przenikanie obydwu wzorców kształtujących formę 

tworzy niejednoznaczną przestrzeń, w której dominujący czynnik ekspresywny, określony w 

tytule części (cry) oraz w oznaczeniu wyrazowym (vivo con ira), poddawany jest procesowi 

obiektywizacji i paradoksalnie jego siła wyrazowa zostaje wzmocniona.                                         

Logika dialektyki modusu sonatowego uwarunkowała dramaturgię całości utworu, 

zestawiając jego części w przemyślanej kolejności. Sonata spięta została klamrą części 

znajdujących się na przeciwnych biegunach formalno – wyrazowych. Pierwsza - rozwijająca 

się niczym pieśń balladowa, z narracją nieregularną, balansującą pomiędzy elegijnością                            

a ekspresją con fuoco. Część ostatnia to przykład klasycznej formy pieśni ABA, z wyjątkowej 

urody melodią tematu, piękną w swej prostocie, której towarzyszy subtelne ostinato 

akordowe fortepianu. Czyni to z tej części dramaturgiczne rozwiązanie muzycznych 

konfliktów, które miały miejsce w częściach ją poprzedzających. Zrozumienie istoty 

rywalizacji dwóch przeciwstawnych sposobów organizacji makro i mikroformy pomogło nam 

odpowiednio kształtować ekspresję gry, dążącej do maksymalnej prostoty i wyzbytej 

przesadnej afektacji.  

Spring in America- sonata for violin and piano 

Utwór ten odczytuję jako wyraz sympatii dla amerykańskiej mentalności oraz jej oryginalnej 

spuścizny muzycznej, którą jest oczywiście jazz. Jego najistotniejsze atrybuty, poddane 

głębokiej sublimacji kompozytorskiej, mają swą najwyrazistszą manifestację w części 

pierwszej Sonaty, w odcinku Allegro con bravura. Na bazie stałego umocowania metrycznego 

⁴⁄₄ tkanka dźwiękowa obu partii jest charakterystycznie dla jazzu zrytmizowana, czyli takty 

podzielone są na nierówne jednostki rytmiczne. Naszym zadaniem było odczytanie 

artykulacyjne i dynamiczne tekstu w sposób, który uchwyciłby ducha jazzowego frazowania,                 



 
 

 


