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Od bardzo dawna w kręgu moich zainteresowań jest muzyka pisana współcześnie na 

skrzypce. Dodatkowo, szczególną uwagę poświęcam jednemu aparatowi wykonawczemu 

towarzyszącemu skrzypkowi – orkiestrze kameralnej.  Ten rodzaj relacji jest mi najbliższy 

jako muzykowi, bywa on bowiem w moim odczuciu niejako połączeniem wykonawstwa 

solistycznego i kameralnego. Ten wyjątkowy rodzaj dialogu stał się tematem moich badań w 

niniejszej pracy doktorskiej. W efekcie powstało nagranie trzech wspaniałych dzieł polskich 

kompozytorów:  Concerto - Notturno Mikołaja Góreckiego, Hombark – Concerto Sławomira 

Czarneckiego i Koncertu skrzypcowego Andrzeja Panufnika.  

Opis dzieła artystycznego zaczynam od wyjaśnienia zagadnienia formy. Władysław 

Tatarkiewicz wyróżnia 5 podstawowych znaczeń tego terminu. Do najistotniejszych przy 

omawianiu niniejszego zagadnienia należą trzy z nich. Pierwsze dotyczy układu części, 

drugie – „tego co dane zmysłom” czyli treści, trzecie – oznacza granicę, kontur. W przypadku 

formy koncertu mamy więc do czynienia z pewnym modelem konstrukcyjnym, 

wyznaczonym przez zespół cech, dzięki którym jest on przyporządkowany temu danemu 

modelowi. W pierwszym rozdziale, zaczynając od zbadania początków muzyki 

instrumentalnej jako takiej, opisuję rozwój koncertu instrumentalnego na przestrzeni wieków. 

Wydaje się, iż od momentu wykształcenia się tej formy popularność jej nie słabnie. 

Dalszą część pracy poświęcam na badania i analizę relacji między solistą a orkiestrą. 

Bardzo interesujące jest, jak kompozytorzy operując takim samym aparatem wykonawczym, 

tworzą tak odmienne i autogeniczne dzieła. W każdym z nich można jednak zaobserwować 

przenikanie się różnorakich relacji solisty i orkiestry, od klarownego podziału na instrument 



solo i akompaniującą orkiestrę, do fragmentów gdzie obie tak samo ważne grupy, rywalizują 

ze sobą, a nawet przenikają się nawzajem. Dodatkowo, każdy z kompozytorów czerpie z 

polskiego folkloru – czy tylko stylizując część koncertu jako taniec ludowy, dobierając 

artykulację, by przywodziła na myśl ludowy styl, czy też wplatając dosłowne cytaty melodii 

ludowych. Dzięki takim zabiegom nie mamy wątpliwości przy określeniu narodowości 

kompozytora.  

W trzecim rozdziale staram się pokazać czynniki wpływające na wirtuozowski 

charakter koncertów. Każdy z analizowanych przeze mnie koncertów jest diametralnie różny. 

Jeśli spojrzymy na układ części, to zauważymy, że Concerto - Notturno jako synteza koncertu 

i nokturnu, ma układ części wolna – szybka – wolna. Możemy się zatem spodziewać 

elementów wirtuozowskich tylko w środkowej części utworu. Inspiracja koncertami Antonio 

Vivaldiego w Hombark - Concerto Sławomira Czarneckiego jest również zauważalna w 

przypisaniu popisowego charakteru częściom skrajnym – I i III. W trzeciej części Koncertu 

skrzypcowego Andrzeja Panufnika nie można pominąć wirtuozowskiego charakteru, pomimo 

iż w całym utworze nadrzędną rolę odgrywa strona emocjonalna. Ten rozdział poświęcony 

jest również analizie kadencji, umieszczonych przez kompozytorów nie tylko w różnych 

miejscach koncertu – u Andrzeja Panufnika we wszystkich trzech częściach, w III części 

Hombark - Concerto Sławomira Czarneckiego, czy między II i III częścią Concerto - 

Notturno Mikołaja Góreckiego, ale również mających odmienne przeznaczenie. 

 Na zakończenie umieszczam wnioski z przeprowadzonych badań oraz załączam 

wywiady ze Sławomirem Czarneckim oraz Mikołajem Góreckim. 

 Do pracy dołączam płytę z nagranymi koncertami. 

 

Andrzej Panufnik - Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową     

Rubato          

Adagio          

Vivace          

Sławomir Czarnecki – Hombark - Concerto per violino e archi op. 32  

Moderato grazioso         

Larghetto con anima         

Allegro molto con fuoco        



Mikołaj Górecki – Concerto - Notturno na skrzypce i orkiestrę smyczkową 

Lento           

Allegro          

Molto lento          


