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Autoreferat 

dr Tomasz Szczęsny 

 

Niniejszy autoreferat ma na celu przedstawienie mojej dotychczasowej działalności 

oraz osiągnięć w zakresie szeroko rozumianej sztuki wiolonczelowej, jak i planów zawodowych 

związanych z pracą dydaktyczną oraz własnym rozwojem. Główną ideą tekstu jest nie tyle 

wskazanie konkretnych wydarzeń i faktów, które można odnaleźć w załączonej dokumentacji 

postępowania habilitacyjnego, lecz podkreślenie jaki wpływ na mój wizerunek artysty  

i dydaktyka miała działalność koncertowa, a także napotkane na mojej drodze autorytety. 

 

Dydaktyka i edukacja 

 Prócz informacji zawartych w dokumentacji i notce biograficznej nie mogę pominąć 

kilku niezwykle ważnych informacji dotyczących nie tyle samego przebiegu edukacji, lecz 

zrozumienia istoty samodoskonalenia i wpływu wielu aspektów życia zawodowego, które 

niewątpliwie kształtują osobowość. Świadomie pomijam typowy opis własnego kształcenia  

w poszczególnych szkołach, gdyż uważam, że jest on zdecydowanie mniej istotny względem 

jakości edukacji przyszłych uczniów i studentów, którzy później, jako ukształtowani artyści, 

będą mieli wpływ na poziom naszej dyscypliny.  

System edukacji muzycznej w Polsce oparty jest na szkołach muzycznych I i II stopnia 

oraz studiach wyższych. Kolejnymi stopniami mogą być studia podyplomowe, doktoranckie. 

Po wielu latach edukacji chciałbym przybliżyć istotę niektórych etapów, gdyż dotychczasowe 

doświadczenia zmuszają mnie do wyrażenia opinii na temat szeroko rozumianej świadomości 

nauczania przez nauczycieli szkół I i II stopnia. Nie wiąże się to absolutnie z krytyką, lecz ma na 

celu podkreślanie lub przypomnienie kilku ważnych elementów ściśle związanych z zawodem 

nauczyciela gry na wiolonczeli.  

Jako nauczyciel akademicki z dziesięcioletnim stażem szczególną uwagę zwracam na 

aspekty nauczania początkowego, co wiąże się z kształceniem studentów nie tyle na poziomie 

solistycznym, kameralnym czy orkiestrowym, lecz na zrozumieniu poprawności wykonywania 

danej dyscypliny. W swojej pracy wyraźny nacisk stawiam na właściwe podejście zwłaszcza do 

aspektów aparatu gry, poprawności pozycji przy instrumencie, szeroko pojętej świadomości 

czytanego tekstu muzycznego, oraz umiejętności słuchania własnego wykonawstwa. Uważam, 
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że początkowy okres nauki jest kluczowy pod względem poprawności gry na wiolonczeli. 

Zaniedbania pochodzące z wczesnych lat edukacji w znaczący sposób wpływają na właściwy 

rozwój młodego artysty, a w przypadku poważniejszych błędów wiążą się z naprawianiem ich 

(tzw. korektą), co wyraźnie powstrzymuje rozwój artystyczny lub w wyjątkowych przypadkach 

wręcz go cofa.  

Zdając sobie sprawę z przyjętych założeń autoreferatu, chciałbym podkreślić, iż prócz 

zwyczajowej prezentacji własnej działalności warto skupić się na zreferowaniu odczuć 

związanych w tym przypadku z edukacją. Nie jest celem jakakolwiek krytyka obecnego sytemu, 

lecz podkreślenie i uwrażliwienie potencjalnych odbiorców niniejszego tekstu na proces 

edukacji patrząc właśnie przez pryzmat nauczyciela akademickiego. Edukacja zazwyczaj wiąże 

się z ukończeniem szkół i uczelni. Warto podkreślić, że ukończenie studiów wyższych w danej 

dziedzinie absolutnie nie kończy edukacji. Niezwykły kunszt dydaktyczny Profesora Stanisława 

Firleja, pod którego opieką byłem w trakcie studiów w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 

wyraźnie odbił się na mojej świadomości. Zostało mi wpojone przekonanie, że doskonała 

technika i poprawny aparat gry jest niezwykle ważnym, ale tylko narzędziem, które służy 

jeszcze wyższym celom. Te cele to: szczere przekazanie treści muzycznej narracji, nastrojów  

i emocji z tych treści wynikających w oparciu o muzyczną wiedzę, znajomość stylów  

i wyobraźnię. Właśnie po ukończeniu studiów za wysoce istotną kwestię uznawał On wpajanie 

uczniom, studentom jak ważnym jest element świadomości własnych umiejętności względem 

nieograniczonych możliwości wykonawczo--interpretacyjnych.  

Kończąc wyższą uczelnię i starając się zrozumieć powyższą ideę, zdałem sobie sprawę, 

iż droga do doskonałości jest ciągle bardzo odległa i praktycznie nieograniczona. Przekonałem 

się o prawdziwości banalnego stwierdzenia, aby uczyć się na błędach innych. Mając pod swoją 

opieką studentów i dostrzegając ich błędy, możemy znakomicie wykorzystać te obserwacje  

i właśnie w oparciu o nie uczyć się ucząc. Jest to niezwykle ważny aspekt dydaktyczny, którego 

właściwe wykorzystanie dało mi poczucie znacząco większej świadomości swojej dyscypliny. 

Następnym etapem otwierającym kolejne możliwości i ukazującym wiele błędów zarówno  

w graniu na wiolonczeli jak i w myśleniu o wielu kwestiach był przewód doktorski, który 

miałem zaszczyt przeprowadzić pod kierunkiem profesora Krzysztofa Sperskiego. Niniejszy 

autoreferat zapewne nie miałby takiego kształtu, gdyby nie nieoceniona pomoc właśnie 

profesora. Jego jakże trafne uwagi oraz pewna niezwykła prostota przestawienia 
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skomplikowanych zagadnień wyjątkowo wpłynęła na mój tok myślenia stricte związanego  

z wykonawstwem wiolonczelowym oraz aspektami dydaktycznymi.  

Nie sposób nie podkreślić tu istoty przewodu doktorskiego jako kolejnego etapu 

edukacji. Samo przygotowanie materiału do nagrania płyty, zwrócenie mi bacznej uwagi na 

elementy kameralnego partnerstwa, a potem praca nad nagraniem, niezliczone ilości godzin 

przed monitorem, prócz niezwykłej satysfakcji są elementami samorozwoju, który dodatkowo 

przy tak wspaniale ukierunkowującym promotorze, jakim był profesor Sperski, dały 

fantastyczne efekty zdecydowanie wzbogacając moją wiedzę dotyczącą wiolonczeli. 

Podsumowując, wszelkiego rodzaju podwyższanie kwalifikacji winno być podparte przede 

wszystkim własnym rozwojem oraz świadomością, że prócz stopni, tytułów, wszelkich innych 

gratyfikacji, właśnie element poznawczy jest tu bez wątpienia najistotniejszy zarówno 

względem własnej wiedzy jak i przekazywanej kolejnym pokoleniom wiolonczelistów.  

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu, filia w Szczecinie,  

Akademia Sztuki w Szczecinie 

 Początki pracy dydaktycznej na wyższej uczelni zwyczajowo wiążą się ze stanowiskiem 

asystenta, co naturalnie kształtuje osobowość młodego dydaktyka poprzez asystowanie przy 

swoim „mistrzu”. Nie wspominałbym o tym, gdyby nie odmienność mojej drogi, którą winien 

jestem przedstawić. W 2006 roku dzięki życzliwości profesora Stanisława Pokorskiego, 

ówczesnego rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu, po pozytywnym rozpatrzeniu mojej 

prośby o zatrudnienie na uczelni, otrzymałem stanowisko instruktora, przejmując niewielką 

klasę wiolonczeli. Rozpocząłem pracę z trzema studentami na I stopniu studiów wyższych. 

Niewielka różnica wieku między mną a studentami, oraz brak opiekuna w postaci profesora 

stanowiło, iż powierzone mi zadanie wydawało się być niezwykle trudne. Wartym 

podkreślenia jest to, że zmuszony byłem samodzielnie kształtować program nauczania. Może 

dlatego ukierunkowanie na swój rozwój, poszukiwania różnych rozwiązań we własnym 

zakresie jest dla mnie kluczowe w kształceniu młodych wiolonczelistów.  

W 2010 roku filia poznańskiej uczelni przekształciła się w Akademię Sztuki w Szczecinie, 

gdzie otrzymałem propozycję dalszego prowadzenia klasy wiolonczeli. Do dnia dzisiejszego 

prowadzę swoją klasę, mając obecnie czterech studentów. Od momentu kiedy uzyskałem 

stopień doktora, studia magisterskie ukończyło pod moją opieką dziewięciu absolwentów. 

Byłem także promotorem ośmiu prac magisterskich. Znakomita większość moich 
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absolwentów jest do dziś dnia związana ze sztuką wiolonczelową, ucząc w szkołach lub będąc 

czynnymi artystami.   

 

Działalność koncertowa oraz praca w orkiestrach  

 Niniejszy podrozdział tego autoreferatu powinien dotyczyć ściśle mojej działalności 

koncertowej, zarówno solowej jak i kameralnej. Przedstawienie kolejnych koncertów, 

wyszczególnienie programów byłoby jednak dublowaniem załączonej dokumentacji, czego 

chciałbym uniknąć. Aby wyraziście przedstawić działalność koncertową, pozwolę sobie na kilka 

przemyśleń związanych nie tyle z samym faktem bycia artystą, lecz z drogą artystyczną, która 

w moim mniemaniu ma o wiele większe znaczenie, niż sam fakt danego koncertu czy recitalu. 

Niezbędny będzie krótki rys historyczny, w którym przedstawię kilka etapów swojego życia 

artystycznego począwszy od roku 2002, kiedy to ukończyłem studia wyższe w Akademii 

Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

 Praca dydaktyczna pozornie polega tylko i wyłącznie na kształceniu danego studenta 

czy studentów w konkretnej dziedzinie. W związku z tym, że zajęcia z instrumentu głównego, 

w moim przypadku wiolonczeli, prowadzone są w trybie indywidualnym, warto wykorzystać 

tą relację do wykształcenia w świadomości studenta profilu działalności. W naszym przypadku 

możliwości jest kilka, z czego kariera solistyczna należy do najtrudniejszych, a osiągalna jest 

tylko dla wybitnych. Pozostają zatem inne drogi zawodowego spełnienia jak: kameralistyka, 

praca w orkiestrach czy dydaktyka. Po dziesięciu latach pracy jako dydaktyk jestem skłonny 

stwierdzić, iż zaniedbanie tego elementu świadomości zawodowej w znaczący sposób wpływa 

na okres bezpośrednio po studiach.  

Biorąc pod uwagę moje doświadczenie wyniesione z klasy wybitnego nauczyciela, 

profesora Stanisława Firleja, mogę wyraźnie zaznaczyć, iż wychwycenie potencjalnych 

możliwości studenta powinno być kluczowe przy obieranej metodzie dydaktycznej.  

W obecnym systemie edukacji moim zdaniem wyraźnym mankamentem  jest brak programu 

badania rynku pracy zwłaszcza, jeśli chodzi o naszą profesję. Taki ogląd stanowczo ułatwiłby 

studentom obranie właściwej drogi, oraz uświadomił im, jaka jest sytuacja w danym mieście, 

regionie, kraju. Każdy ze studentów powinien mieć wyraźny plan zawodowy, co wiąże się  

z podstawową wiedzą właśnie dotyczącą danego rynku pracy. Pomijając oczywiście przypadki 

bycia artystą dla samego siebie. Niniejszy akapit ma celu podkreślić istotę świadomości danej 

drogi zawodowej, której mi po ukończeniu studiów wyższych brakowało i to bynajmniej nie  
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z powodu braku ukierunkowania przez profesora Stanisława Firleja. Powodem zagubienia  

i braku świadomości była wszechobecna młodzieńcza beztroska, której efektem była pozorna 

zdolność do podjęcia pracy, lecz pozbawiona jakiegokolwiek pomysłu, a co się z tym wiąże 

całkowicie pozbawiona perspektyw.  

Taka świadomość była niezwykle przytłaczająca, chociaż przebijająca się przez nią 

wspomniana młodzieńcza beztroska pociągnęła mnie w stronę zupełnie innej, odmiennej 

drogi, której wspominanie w autoreferacie może zostać odebrane co najmniej z zaskoczeniem. 

Obserwując swój marazm i wszechobecne przepełnienie rynku muzycznego Szczecina, dokąd 

powróciłem po ukończeniu studiów, podjąłem bardzo odważną decyzję o całkowitej zmianie 

działalności. W 2004 roku postanowiłem otworzyć przedsiębiorstwo usługowo-handlowe  

w postaci serwisu samochodowego. Zatrudniłem kilku pracowników, zakupiłem odpowiedni 

sprzęt, odbyłem właściwe szkolenia, dzięki którym uzyskałem umiejętności i uprawnienia  

z zakresu mechaniki samochodowej, a moją specjalizacją stało się montowanie instalacji 

gazowych w samochodach osobowych.  

W tym momencie odbiorca może powątpiewać, czy autoreferat ten dotyczy dziedziny 

sztuki w specjalności gry na wiolonczeli. W pełni świadomie pragnę zaznaczyć, iż wspomniana 

działalność jako przedsiębiorca zdecydowanie wpłynęła na moją działalność koncertową,  

o której niniejszy podrozdział powinien traktować. Jestem prawdopodobnie jednym  

z nielicznych, który z pełną świadomością może podkreślić, iż póki coś mamy, nie potrafimy 

tego docenić. Będąc przedsiębiorcą w okresie 2004-2008, ani na chwilę nie przestałem 

planować swojej drogi związanej z wiolonczelą, lecz w naturalny sposób prowadzenie firmy 

stało się dla mnie priorytetem. Legendarne stały się opowieści o mechaniku z wiolonczelą  

w biurze warsztatu samochodowego. To rozstanie ze sceną w znaczący sposób wpłynęło na 

moją świadomość tego, jak daleka jest droga do osiągnięcia jakiegoś poziomu, co skłoniło mnie 

do bardzo intensywnej pracy nad swoim warsztatem (tym razem muszę dodać) 

wiolonczelowym, nad dojrzałością muzyczną i wszelkimi innymi aspektami sztuki 

wiolonczelowej.  

Nie odrywając się całkowicie od środowiska artystycznego, funkcjonowałem jako 

kameralista i solista będąc tzw. wolnym muzykiem. Korzystałem z każdej okazji, aby 

zaprezentować się z jak najlepszej strony. Żartobliwie określano mnie przydomkiem 

„najlepszego wiolonczelisty wśród mechaników i odwrotnie”. Na stałe współpracowałem  

z orkiestrą kameralną Camerata Nova pod dyrekcją profesora Eugeniusza Kusa oraz byłem 
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stałym członkiem projektowej orkiestry smyczkowej Academia pod dyrekcją profesora 

Bohdana Boguszewskiego. W obu orkiestrach piastowałem stanowisko koncertmistrza grupy 

wiolonczel, co tym bardziej stawiło wysokie wymagania wykonawcze. Winien jestem 

wdzięczność prof. Eugeniuszowi Kusowi, dzięki któremu, oprócz niezliczonej ilości koncertów, 

będąc członkiem orkiestry, miałam zaszczyt wykonać Koncert podwójny g-moll RV 531 Antonio 

Vivaldiego wraz z wybitnym wiolonczelistą profesorem Romanem Jabłońskim. Wdzięczny 

jestem również prof. Bohdanowi Boguszewskiemu, dzięki któremu otrzymałem zaproszenie  

w 2010 roku do Stanów Zjednoczonych, czego finalnym osiągnięciem był koncert w sali Weill 

Recital Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie w trakcie obchodów roku Fryderyka Chopina 

wykonałem prócz Tria fortepianowego g–moll op. 8  (wraz z Patrycją Piekutowską na 

skrzypcach i Sławomirem Wilkiem na fortepianie) Introdukcję i Polonez C-dur na fortepian  

i wiolonczelę op. 3. Po festiwalu w „Ruchu Muzycznym” (rocznik LV nr 4) ukazała się obszerna 

recenzja spod pióra Józefa Kańskiego.  

Nabierając praktyki i pracując nad własnym stylem wykonawczym, zabiegałem  

o wszelkie działania na polu kameralistyki. Dzięki upartemu dążeniu do celu udało mi się  

z pomocą profesora Eugeniusza Kusa stworzyć kwartet smyczkowy Sedina, w którego składzie 

początkowo znaleźli się młodzi muzycy szczecińscy: Jakub Rabizo (AM Gdańsk) wraz  

z Marcinem Dilingiem (AM Rostock) na skrzypcach, Ewelina Drozdowska (AM Poznań, filia  

w Szczecinie) na altówce i moja skromna osoba na wiolonczeli. Zespół Sedina działał 

stosunkowo krótko, skład ulegał częstym zmianom, lecz mnogość koncertów, jedna płyta  

z muzyką Carla Loewego dały mi wyraźny obraz profilu, jaki pragnąłem obrać w życiu 

zawodowym.  

W 2006 roku dzięki wytrwałości i determinacji udało mi się osiągnąć dwa niezwykle 

istotne cele zawodowe. Pod koniec roku trzymałem zaproszenie jako gościnny koncertmistrz 

Filharmonii w Szczecinie, oraz, o czym już wcześniej wspominałem, rozpocząłem pracę na 

uczelni. Nie mogę pominąć faktu, że wspomniane przedsiębiorstwo usługowo-handlowe nadal 

działało i stało się dla mnie wyraźnym hamulcem, czego konsekwencją w 2008 roku była 

odsprzedaż wszystkiego, co wiązało się z powyższą działalnością gospodarczą. Sytuacja 

zmieniła się całkowicie, gdyż piastowałem stanowisko koncertmistrza grupy wiolonczel  

w trzech orkiestrach, z czego w jednej symfonicznej i budowałem klasę wiolonczeli na uczelni. 

Ogromna odpowiedzialność i wysokie oczekiwania środowiska w znaczący sposób wpłynęły na 

świadomość zaszeregowania mojej osoby do jakże nieosiągalnej czołówki polskich 
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wiolonczelistów. W tym momencie winien jestem podkreślenia, jak istotną kwestią jest 

umiejętność własnej oceny. Dopiero dzięki tak dziwnej drodze zawodowej, jaką przebyłem tuż 

po studiach, właśnie świadomość stała się dla mnie głównym mechanizmem własnego 

rozwoju, który trwa do dziś.  

Profil wspomnianych przez mnie orkiestr Camerata Nova i Academia był dość wąsko 

ukierunkowany, co nie do końca zaspokajało ambicje kolegów, młodych absolwentów 

wyższych uczelni muzycznych. Efektem tego była niezwykle odważna inicjatywa, której 

miałem zaszczyt być częścią. Tą inicjatywą było założenie w 2009 roku nowej kameralnej 

orkiestry Baltic Neopolis Orchestra oraz Baltic Neopolis Quartet, z którymi do dziś dnia 

współpracuję zarówno jako koncertmistrz grupy wiolonczel jak i członek kwartetu 

smyczkowego. Ideą zespołu była praca bez dyrygenta, ze znakomitymi solistami, 

koncertmistrzami oraz z repertuarem, którego szczecińska publiczność nie znała.  

Dzięki tej inicjatywie moje marzenia o spełnianiu się jako kameralista stały się realne. 

Do dziś dnia wraz z Baltic Neopolis Quartet zagrałem 52 koncerty, nagrałem 3 płyty (Joanna 

Tylkowska-Drożdż & Baltic Neopolis Quartet – Il tramonto 2015, DUX 1162, Baltic Neopolis 

Orchestra – Tribute to Carl Loewe 2014 BNO 001), Baltic Neopolis Quartet – Kompozycje 

szczecińskie (2013 AS 015/03cd), co w znaczący sposób wpłynęło na moją wiedzę  

i doświadczenie, zwłaszcza że byłem producentem muzycznym płyty Baltic Neopolis Orchestra 

– Tribute to Carl Loewe 2014. Otworzyło mi to kolejną drogę do nowych muzycznych 

doświadczeń w postaci reżyserii dźwięku i pracy producenckiej. Płyta Kompozycje szczecińskie 

zawiera m.in. światową fonograficzną premierę dwóch kwartetów Piotra Klimka, z czego  

II Kwartet Smyczkowy O miłości cierpliwej jest dedykowany Baltic Neopolis Quartet. Oto kilka 

znaczących koncertów Baltic Neopolis Quartet które warto wymienić:  

12 kwietnia 2013 roku – Koncert w ramach 42. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna. Program koncertu: Krzysztof Meyer – Kwartet 

smyczkowy op. 51. nr 6, Michał Dobrzyński – Kwartet smyczkowy nr 2 Orestes – prawykonanie 

światowe, Krzysztof Penderecki – Kwartet smyczkowy nr 3, Henryk Mikołaj Górecki – Kwartet 

smyczkowy op. 64 nr 2 Quasi una fantasia.   

19 listopad 2013 roku – Koncert w ramach zakończenia Roku Lutosławskiego w Pradze. 

Kościół św. Wawrzyńca. W Programie: Krzysztof Meyer – Kwartet smyczkowy op. 51. nr 6, 

Michał Dobrzyński – Kwartet smyczkowy nr 2 Orestes, Krzysztof Penderecki – Kwartet 
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smyczkowy nr 3. Prócz Baltic Neopolis Quartet na koncercie wystąpił również znakomity czeski 

wiolonczelista Petr Nouzowský wykonując utwory na wiolonczelę solo.   

25 czerwca 2015 roku – Koncert w ramach XIX Festival International Música i Festa  

w Sant Joan w Hiszpanii.  W programie koncertu dzieła: Joaquína Turiny, Jacoba Gade, Johanna 

Straussa oraz Franza Schuberta – Kwartet smyczkowy Śmierć i dziewczyna d810.   

27 czerwca 2015 roku – Koncert w ramach Festival International Música de Gaia  

w Portugalii. W programie: Franza Schuberta – Kwartet smyczkowy Śmierć i dziewczyna d810, 

Nino Rota - Il Persepio na sopran i kwartet smyczkowy, Ottorino Respighi – Il tramonto na 

sopran i kwartet smyczkowy. Solistką koncertu była portugalska sopranistka Sílvia Mateus. 

20 lipca 2016 roku – Koncert w ramach 36. Setimana Internacional de Música de 

Cambra w Montserrat w Hiszpanii. W programie koncertu prócz Kwartetu smyczkowego 

Feliksa Mendelssohna Bartholdy’ego op. 13 nr 2, Kwartetu per a Buenos Aires Claudi Montero 

znalazło się prawykonanie światowe utworu na kwartet smyczkowy Laurus Nobilis 

hiszpańskiego kompozytora Ivana Martí Cano.  

10 i 11 sierpień 2016 roku – Koncert w ramach Letniego festiwalu w Rovinju oraz 

koncert na festiwalu Umago Classica w Umag w Chorwacji. W programie koncertów: kwartety 

Josepha Haydna, Stanisława Moniuszki i Feliksa Mendelsohna Bartholdy’ego.  

W trakcie pracy w orkiestrze kameralnej Baltic Neopolis miałem ogromną przyjemność 

współpracować z takimi artystami jak: Daniel Stabrawa, Tomasz Tomaszewski, Daniel 

Rowland, Carmine Lauri, Maxim Rysanov, Jan Stanienda, Yuri Zhislin, Boris Brovtsyn,  Jozsef 

Lendvay. Doświadczanie, które nabyłem w pracując w orkiestrze Baltic Neopolis, zaowocowało 

wieloma nieprzeciętnymi przedsięwzięciami i zaproszeniami. Jednymi z ważniejszych było 

zaproszenie w 2014 roku przez orkiestrę Deutsche Kammer Orchester do poprowadzenia jako 

koncertmistrz grupy wiolonczel dwóch koncertów w Korei Południowej (Seul, Busan). Grając 

w składzie tak znakomitej orkiestry, poznałem kolejne aspekty profesjonalizmu najwyższej 

próby, które niewątpliwe wpłynęły na moją osobowość muzyczną.  

Pozostając przy orkiestrze Baltic Neopolis, muszę wspomnieć o trasie koncertowej po 

Azji w 2016 roku, gdzie miałem przyjemność wykonywać partię wiolonczeli w projekcie 

pianistki i kompozytorki Pameli Tan-Nicholson i skrzypka Vasko Vassileva (koncertmistrza 

skrzypiec Opery Królewskiej w Londynie). Niezwykły kunszt mistrza Vasko postawił przede 

mną dość duże wyzwanie. Pomimo, iż był to projekt małej orkiestry, jako na jedynym 

wiolonczeliście spoczywała na mnie wyjątkowa odpowiedzialność, gdyż wykonywałem partie 
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wiolonczeli solo. Sam fakt, iż Vasko Vassilev powierzył mi partię wiolonczeli w pojedynczym 

składzie, dał mi ogląd na oczekiwane wymagania. Wykonując 8 koncertów w różnych krajach 

azjatyckich (Brunei, Malezja, Singapur, Indonezja, Kambodża, Wietnam, Filipiny, Laos), 

poznałem także inne, wyraźnie odmienne od naszej kultury muzyczne.  

Prócz wyżej wymienionych formacji wysokim wyróżnieniem dla mnie było zaproszenie 

od doc. Eugen Procháca ze Słowacji do realizacji wieloletniego projektu Visegrad Cello Quartet. 

W skład tego zespołu wchodzą znakomici wiolonczeliści z krajów wyszehradzkich. Czechy 

reprezentuje Petr Nouzovský, Węgry Adam Javorkai, Słowację wspomniany założyciel Eugen 

Prochác, ja zaś jako artysta z Polski. Prócz koncertowania w wielu krajach Europy (Polska, 

Słowacja, Czechy, Belgia, Dania, Węgry) najistotniejszym dla mnie był aspekt poznania różnych 

technik wiolonczelowych, różnych sposobów wykonawczych oraz otarcie się o kolejne 

odmienne kultury muzyczne. Za całkowicie wyjątkowe mogę uznać rozmowy o sztuce 

wiolonczelowej, fascynację nagraniami różnych artystów, oceny, opinie, dyskusje czterech 

wiolonczelistów z czterech różnych krajów. Wraz z Visegrad Cello Quartet miałem możliwość 

wykonania kilku dzieł specjalnie napisanych dla naszego zespołu, a całościowy dobór 

repertuaru był ściśle związany ze wszystkimi czterema krajami, co dodawało szczególnej 

programowości całemu projektowi. Dziełami specjalnie napisanymi są: Symphony for Four 

napisana przez słowackiego kompozytora Mikro Krajci’ego oraz czeskiego kompozytora 

Romana Haasa – Cello Quartet No. 1 Višegradský. Wymienione dzieła były przez Visegrad Cello 

Quartet prawykonane w dniu 10 października 2014 roku na koncercie w Svárov w Czechach. 

Obecnie Visegrad Cello Quartet przygotowuje się do kolejnych koncertów w krajach 

skandynawskich, które planowane są na rok 2018.  

Praca w orkiestrach kameralnych i przeróżnych formacjach kameralnych przez ostatnie 

kilkanaście lat oraz ilość poznanego i przerobionego programu zarówno orkiestrowego jak  

i kameralnego pozwala mi na właściwą ocenę wymagań rynku muzycznego, co w konsekwencji 

wpływa na większą trafność decyzji związanych z kształtowaniem świadomości studentów.  

W związku z zaczerpniętą wiedzą od wielu mistrzów, z którymi miałem zaszczyt 

współpracować, największą wartością prócz wykonanych koncertów jest w moim przekonaniu 

świadomość jakości w danej dyscyplinie. Dzięki nabranemu doświadczeniu niezwykle ważne 

stało się dla mnie określenie priorytetów wykonawczych takich jak puls, rytm, intonacja, jakość 

dźwięku, sposoby artykulacji, świadomość własnego brzmienia i przede wszystkich słuchanie 

siebie i innych jednocześnie. Nabytą wiedzę chcę efektywnie przekazywać kolejnym 
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pokoleniom wiolonczelistów, z czego jednym z najistotniejszych elementów jest prozaicznie 

poprawność gry na wiolonczeli z uwzględnieniem wszelkich prawideł dotyczących pracy  

w orkiestrze i w zespole kameralnym. Całościowe zestawienie mojej działalności koncertowej 

i płytowej jest zamieszczone w dokumentacji postępowania habilitacyjnego od roku 2009, czyli 

już po złożeniu dokumentacji postępowania o nadanie stopnia doktora.   

Jako wiolonczelista nie raz spotykam się z przyrównywaniem wiolonczeli do głosu 

ludzkiego. Widzę w tym zestawieniu bardzo dużo powiązań, a kierując się sugestiami mistrza 

Mścisława Rostropowicza, aby jak najwięcej słuchać śpiewu dokonałem swoistej analizy 

podobieństw, zwłaszcza w zakresie emisyjnym. Wiąże się to ściśle z techniką nagrywania  

i pracą z mikrofonem, przez które wspomniana emisja wykonawcza stała się dla mnie 

priorytetowa. Podczas pracy z kompozytorem Piotrem Klimkiem miałem zaszczyt zrealizować 

partię wiolonczeli do muzyki kilkunastu przedstawień teatralnych. Nie byłoby w tym nic 

nadzwyczajnego, gdyby nie właśnie świadomość jakości emisji wydobycia dźwięku  

z instrumentu, uwrażliwienie na wszelkie aspekty wykonawcze takie jak intonacja, wibracja, 

rytm, precyzja artykulacyjna. Dzięki pracy z mikrofonem, moja świadomość własnej jakości 

sztuki wiolonczelowej znacząco się pogłębiła, co w oczywisty sposób wpłynęło zarówno na 

samą grę na wiolonczeli, a także na aspekty dydaktyczne i uczulanie studentów w zakresie 

wszelkich błędów w trakcie pracy z mikrofonem. Uznając prace z mikrofonem jako niezwykle 

ważną i w znaczący sposób ułatwiającą edukacje studentów mojej klasy, w niedalekiej 

przyszłości mam zamiar stworzyć nowy przedmiot, którego zajęcia będą przygotowywać 

studenta do pracy studyjnej.  

Odrębną częścią mojej działalności są występy solowe. W związku z intensyfikacją 

pracy na polu kameralistyki, oraz piastowania stanowiska koncertmistrza grupy wiolonczel 

zwłaszcza w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej działalność solowa stała się dla 

mnie nie tyle mniej istotna, lecz mniej intensywna, co absolutnie nie oznacza zmniejszenia 

priorytetu, lecz w konfrontacji ilościowej względem koncertów kameralnych, solowa 

działalność jest w moim przypadku mniejsza. W okresie 2009-2017 wykonałem siedemnaście 

koncertów solowych. Najprostszą metodologią będzie w tym przypadku wyszczególnienie 

najważniejszych z nich.  

17 grudnia 2010 roku – Koncert w ramach International Chopin Festival 2010 w Nowym 

Jorku USA. Sala Weill Recital Hall at Carnegie Hall. Wykonawcy: Jerzy Stryjniak - fortepian, 

Anna Organiszczak - fortepian, Hanna Hozer – mezzo sopran, Sławomir Wilk fortepian - 
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fortepian, Patrycja Piekutowska – skrzypce, Tomasz Szczęsny – wiolonczela, Adam Makowicz 

– fortepian, kameralna orkiestra Academia pod dyrekcją Bohdana Boguszewskiego. 

Wykonałem na tym koncercie: Trio fortepianowe g-moll op. 8 oraz Introdukcję i polonez C-dur 

op. 3 Fryderyka Chopina. Szczegółowy program koncertu zamieszczony jest w załączonej 

dokumentacji – Wykaz działalności artystycznej w formie listy koncertów. 

15 maja 2011 roku – Koncert poświęcony pamięci Mikołaja Szczęsnego. Zamek Książąt 

Pomorskich w Szczecinie sala księcia Bogusława X. Wykonawcy: Sławomir Wilk - fortepian, 

Aleksandra Pstrągowska - fortepian, Jolanta Jankowiak-Szczęsna - fortepian, Tomasz Szczęsny 

- wiolonczela. Aleksandra Pstrągowska wykonała dwa preludia z opusu 23 Siergieja 

Rachmaninowa. Wraz z pianistą Sławomirem Wilkiem wykonałem na tym koncercie Sonatę 

wiolonczelową Siergieja Rachmaninowa g-moll op. 19, a z pianistką (moją mamą i żoną św. 

pamięci Mikołaja Szczęsnego) Jolantą Jankowiak-Szczęsną Gabriela Fauré – Elegię na 

wiolonczelę i fortepian op. 24.  

4 wrzesień 2011 roku – Koncert z cyklu Niedzielne koncerty południowe w Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wraz ze Sławomirem Wilkiem wykonałem na tym koncercie 

kilka miniatur na wiolonczelę i fortepian oraz Sonatę wiolonczelową Samuela Barbera op. 6. 

Pozostałą część koncertu wypełnił Sławomir Wilk wykonując program na fortepian solo.  

28 sierpnia 2014 roku – Koncert finałowy w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyka 

w Katedrze w Kołobrzegu. Wykonawcy: Michał Balcerowicz – obój, Emilia Goch – altówka, Filip 

Lipski – skrzypce, Tomasz Szczęsny – wiolonczela. Baltic Neopolis Orchestra. Wraz  

z altowiolistką Emilią Goch i z towarzyszeniem Baltic Neopolis Orchestra wykonałem Koncert 

podwójny na altówkę i wiolonczelę Antonio Vivaldiego RV 531. Szczegółowy program koncertu 

zamieszczony jest w załączonej dokumentacji – Wykaz działalności artystycznej w formie listy 

koncertów. 

24 maja 2016 roku – Dwa koncerty z cyklu „Przed orkiestrę, smyki”. Filharmonia  

im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Wraz z Orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej pod 

batutą Norberta Twórczyńskiego wykonałem: Dymitr Szostakowicz - I Koncert wiolonczelowy 

Es-dur op. 107 część I.  

  Niniejszy autoreferat skupiony jest na zasadzie opisania efektów danej działalności, 

więc trudno w rozdziale o koncertach solowych mówić o wzbogaceniu mojej wiedzy na innym 

polu niż tylko realizacji i doskonaleniu wykonawstwa solowego, bogatszego o doświadczenie  

i pracę nad własnych warsztatem i nad własną interpretacją danych dzieł. Za niezwykle istotne 
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także uważam wspomnianą już pracę z mikrofonem, która dodała mi kolejną przestrzeń  

w słuchaniu swojej gry. Prócz emocjonalności, wrażliwości muzycznej nieodłącznym walorem 

stał się kunszt wykonawczy powiązaniu z jak największą precyzją intonacyjną, emisyjną  

i techniczną.  

 

Plany związane z własną dyscypliną 

Jako niezwykle istotne uznaję podejście każdego dydaktyka do misji bycia nie tyle 

nauczycielem, co promotorem swojej własnej dyscypliny. Formuła tego stwierdzenia skłania 

mnie do uproszczonej, lecz znacznie głębszej refleksji: zadaniem dydaktyka jest zarażanie 

studenta pasją i miłością do muzyki, a szczególnie do swojego instrumentu. Jako pracownik 

niedawno powstałej uczelni szczecińskiej (Akademia Sztuki rok założenia 2010) pragnę zwrócić 

uwagę na elementarne problemy, które dotyczą bezpośrednio mojej specjalności. Niniejszy 

autoreferat ma na celu obrazować osiągnięcia, pracę dydaktyczną, wszelkie dokonania na polu 

własnej dyscypliny, lecz prócz wymienionych aspektów chciałbym zwrócić uwagę na 

planowanie i rozwój wiolonczelistyki w województwie zachodniopomorskim. 

Szczecin do 2010 roku nie posiadał własnej uczelni o profilu muzycznym. Z Filii 

Poznańskiej Akademii Muzycznej w 2010 roku powstała Akademia Sztuki łącząca dwa typy 

kształcenia: muzyczny i plastyczny. Do części muzycznej należą dwa wydziały: Wydział 

instrumentalny i Wydział Edukacji Muzycznej, do części plastycznej zaś Wydział Malarstwa  

i Nowych Mediów, oraz Wydział Sztuk Wizualnych. Pozornie taka kombinacja wydawać by się 

mogła bardzo trafioną. Niestety, Wydział Instrumentalny jest w Akademii Sztuki w Szczecinie 

najmniejszy, a co z tym się wiąże nacisk stawiany na promowanie tego wydziału jest zbyt słaby. 

Kolejnym istotnym problemem jest profil uczelni, który może być odbierany w dwojaki sposób, 

co z kolei zaburza świadomość potencjalnego studenta. Borykając się z takimi problemami, nie 

sposób polegać na marce uczelni, więc poszczególni wykładowcy Wydziału instrumentalnego 

za wszelką cenę próbują promować własną klasę i własną dyscyplinę. Jako nauczyciel klasy 

wiolonczeli jestem skłonny stwierdzić, że miejsce naszego instrumentu w Szczecinie jest dość 

marginalne. By poprawić ten wizerunek marzy mi się zbudowanie festiwalu wiolonczelowego, 

może jakiegoś niedużego konkursu, a przede wszystkim organizacja ogólnopolskich 

instrumentalnych kursów mistrzowskich, których kadrę stanowiliby dydaktycy Akademii Sztuki 

w Szczecinie oraz mistrzowie grający na instrumentach smyczkowych z całej Polski. Taki model 

kursów pozwoli na wypromowanie uczelni i bogatszy nabór utalentowanej młodzieży.  
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Opis płyty z muzyką Karola Szymanowskiego w transkrypcjach  

na wiolonczelę i fortepian jako prezentacja oryginalnego dzieła artystycznego 

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

 

Karol Szymanowski – Works for cello and piano 

Tomasz Szczęsny – wiolonczela cello, Sławomir Wilk – fortepian piano 

1. Preludium op. 1 nr 1 

2. U jeziorecka z cyklu „Pieśni kurpiowskie” op. 58 

3. Łabędź op. 7 

4. Nade mną leci w szafir morza op. 11 nr 3 

5. Zarzyjze kuniu z cyklu „Pieśni kurpiowskie” op. 58 

6. Etiuda b-moll op. 4 nr 3 

7. Pieśń Roksany z II aktu opery „Król Roger” 

    Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 9 

8. I Allegro moderato. Patetico 

9. II Andantino tranquillo e dolce 

10. III Allegro molto, quasi presto 

Wydawca: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie FS001 

 

Fascynacja muzyką Karola Szymanowskiego pojawiła się w latach mojego dzieciństwa  

w trakcie słuchania przeróżnych fortepianowych akompaniamentów wykonywanych przez 

moją mamę. Szczególną uwagę zwróciła na mnie Sonata d-moll op. 9 na skrzypce i fortepian. 

Jako młody wiolonczelista zastanawiałem się, jak to dzieło mogłoby zabrzmieć na wiolonczeli, 

lecz słuchając wielu skrzypków, każdorazowo obawiałem się czy niebagatelne trudności 

techniczne mogłyby mieścić się w możliwości wykonawczych wiolonczeli. Wyjątkowy  

w twórczości Karola Szymanowskiego jest dla mnie okres, kiedy kompozytor inspirował się 

muzyką romantyzmu. Niepowtarzalna ekspresja wczesnych opusów skłoniła mnie do 

zainteresowania się twórczością Szymanowskiego, którego dzieła były mi bardzo bliskie ze 

względu na tę właśnie wyraźną stylistykę postromantyczną.  
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Niestety, na początku fascynacji jego muzyką nie odnalazłem absolutnie żadnego dzieła 

z wiolonczelą, prócz kwartetów smyczkowych i informacji o zaginionym triu fortepianowym.       

Przy tak wysublimowanej i romantycznej głębi trudno było mi uwierzyć w całkowite 

pominięcie wiolonczeli w twórczości Szymanowskiego. Rozmyślając i przesłuchując 

poszczególne dzieła, wręcz słyszałem wiolonczelę, która wykonuje czy to partie skrzypiec, czy 

głosu, czy prowadzi melodię fortepianu. Kolejnym, może odrobinę abstrakcyjnym bodźcem 

był dla mnie klimat naszych polskich gór, który wyraźnie słychać w twórczości Karola 

Szymanowskiego. Wykorzystywane przez niego motywy ludowe są dla mnie nasycone 

wyjątkowym spokojem panującym właśnie w górach, co przy obecnym tempie życia wydawać 

się może swego rodzaju alternatywą dla utrzymania balansu zdrowego ciała i ducha. Nie 

sposób pominąć najważniejszej dla mnie idei, będącej kompilacją wszystkich wspomnianych 

elementów, które zainspirowały  mnie do nagrania płyty oraz wydania cyklu pieśni  

w opracowaniu na wiolonczelę i fortepian, a mianowicie idei promowania na wiolonczeli 

polskiego kompozytora - Karola Szymanowskiego, pomimo tego że całkowicie pominął ten 

instrument w swojej twórczości.   

Pomysł płyty z muzyką Karola Szymanowskiego na wiolonczelę i fortepian pojawił się 

tuż po uzyskaniu przez mnie tytułu doktora w roku 2014. Z pomocą przyszedł mi profesor 

Krzysztof Sperski, który udostępnił mi dwa dzieła: Preludium op. 1 nr 11 oraz rękopis Etiudy 

b-moll nr 3 op. 4 opracowanej na wiolonczelę i fortepian przez Kazimierza Wiłkomirskiego.   

Ciekawostką jest fakt, że wspominana etiuda do dziś nie została wydana drukiem, istnieje więc 

dość duże prawdopodobieństwo, iż moje nagranie jest światową prapremierą fonograficzną 

tego utworu. Podczas rozmowy z profesorem Sperskim o istniejących już transkrypcjach 

Sonaty op. 9 i Pieśni Roksany, kiedy zachwycałem się pięknem jego muzyki, otrzymałem od 

profesora inspirująca sugestię, abym skupił się na pieśniach, gdyż niektóre z nich aż „proszą 

się o opracowanie na wiolonczelę”.  

Znając już niektóre opusy pieśni rozpocząłem poszukiwania tych właściwych, 

pozwalających zarówno pokazać piękno twórczości Szymanowskiego przy jednoczesnym 

uwydatnieniu wiolonczeli godnie zastępującej głos ludzki. Przesłuchując szereg nagrań, prócz 

oczywistej uwagi skupionej na odpowiedniej stylistyce pasującej do wiolonczeli, nie pomijałem 

poziomu możliwości wykonawczych. Było to o tyle istotne, gdyż wysoko cenię sobie bardzo 

                                                           
1 Preludium op. 1 nr 1 Kraków 2001, Transkrypcja na wiolonczelę Andrzej Orkisz - na podstawie transkrypcji 
Grażyny Bacewicz z roku 1948. 
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wokalne brzmienie wiolonczeli, toteż poziom wykonania pieśni był dla mnie niezwykle ważny 

zwłaszcza pod kątem właściwego operowania głosem. Wzorując się na najlepszych 

wykonaniach, mogłem dokonać wstępnej selekcji, które z pieśni wykonane na wiolonczeli 

absolutnie nie zaburzą charakteru i przekazu kompozytorskiego, co bez tekstu jest znacznie 

trudniejsze. Posługując się wyobraźnią muzyczną, starałem się dopasować linię melodyczną 

do możliwości brzmieniowych naszego instrumentu oraz zastanawiałem się, jakie środki 

wyrazu zastosować, aby pieśni zabrzmiały równie doskonale jak wykonane przez głos ludzki.  

Wybór padł początkowo na cztery pieśni, z czego jedna była już opracowana na 

skrzypce i fortepian – Zarzyjze Kuniu z cyklu 12 Pieśni kurpiowskich na głos i fortepian op. 58. 

Wsłuchując się w partie skrzypiec, od razu postanowiłem wspomnianą pieśń opracować na 

wiolonczelę, zachowując przy tym odrobinę własnego stylu wykonawczego. Kolejną pieśnią  

z tego samego cyklu jest U Jeziorecka. Rozbudowana partia fortepianu w części kulminacyjnej 

wyraźnie dała mi obraz brzmienia wiolonczeli w wysokich rejestrach przy dynamice ff. Całość 

brzmi bardzo spójnie i z powodzeniem może być traktowana jako krótka miniatura na 

wiolonczelę i fortepian w stylu pieśni ludowej. Następną pieśnią zamieszczoną zarówno na 

płycie CD jak i wydanym zeszycie pieśni jest przepiękny Łabędź na głos i fortepian do słów 

Wacława Berenta op. 7 (1904). W tym przypadku nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości, 

że dzieło to zabrzmi na wiolonczeli znakomicie. Wykorzystując dość dużą skalę, operując 

zmianami oktaw, starałem się osiągnąć niezbędne napięcie i ładunek emocjonalny. 

Dopasowanie rejestru w tym przypadku uważam za kluczowe i pomimo trudności 

technicznych wybrany przez mnie rejestr uważam za wyjątkowo właściwy. Ostatnią, czwartą 

pieśnią zamieszczoną na płycie CD i wydaną drukiem jest Nade mną leci w szafir morza na głos 

i fortepian op. 11 nr 3. Inspiracją do opracowania tej pieśni było fenomenalne wykonanie jej 

przez sopranistkę Urszulę Kryger wraz z pianistką Katarzyną Jankowską-Borzykowską. 

Wspomniane wykonanie jest mi wykonawczo tak bliskie, iż bez zastanawiania się przystąpiłem 

do pracy. Piękno tej niezwykłej krótkiej pieśni, oraz wyodrębnienie jej z cztero-pieśniowego 

cyklu pomogły mi w decyzji aby zastosować powtórkę z podwyższeniem o oktawę rejestru 

wiolonczeli. Zabieg ten okazał się bardzo trafiony, gdyż pieśń nabrała formy ABA (w oryginalnej 

wersji jest to forma jednoczęściowa z łącznikiem do następnej pieśni), a przy pomocy pianisty 

Sławomira Wilka zaaranżowane zakończenie nie burzy całości i przede wszystkim nie zmienia 

treści kompozytorskiej Karola Szymanowskiego. Wykonawczo wiolonczelista może popisać się 

pięknem frazy zarówno w pozycjach I – IV jak i w bardzo wysokim rejestrze, co jeszcze bardziej 
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uwydatnia wokalne możliwości wiolonczeli. Ostatnią pieśnią zamieszczoną tylko w wydanym 

zbiorze jest Wysła Burzycka także z cyklu Pieśni Kurpiowskich op. 58. Po analizie z profesorem 

Sperskim materiału nutowego do wydania pojawiła się koncepcja dołożenia właśnie tej pieśni, 

której szybki charakter idealnie pasowałby jako finałowa część całego zestawu. Jest to 

najłatwiejsza wykonawczo pieśń, co także umożliwia wykonanie jej przez młodych 

wiolonczelistów, dodając całemu zbiorowi pięciu pieśni większą uniwersalność. Jej urok  

i finezyjność prostych ludowych fraz w wyraźny sposób może wspomóc rozwój młodych 

artystów przy jednoczesnym uwrażliwieniu na piękno muzyki Karola Szymanowskiego.  

Pieśni wybrane Karola Szymanowskiego na wiolonczelę i fortepian w mojej transkrypcji  

i redakcji zostały wydane drukiem w 2017 roku w Wydawnictwie „Eufonium” EUF 1036, 

ISMN 979-0-801565-26-6. 

               Długo wyczekiwałem pracy nad Sonatą d-moll na skrzypce i fortepian, która podobnie 

jak Etiuda b-moll nr 3 op. 4 opracowana jest przez Kazimierza Wiłkomirskiego. Po 

spontanicznej konsultacji z panią dr hab. Urszulą Mizią, autorką znakomitej książki Nurt 

mimetyczny w literaturze wiolonczelowej w kontekście historii, budowy instrumentu, 

ikonografii oraz wykonawstwa wiolonczelowego (Katowice 2012) uzyskałem informacje, iż 

niniejsza Sonata została wydana przez PWM w roku 1987. Pozwolę sobie zamieścić fragment 

cytatu z komentarza do materiału nutowego Sonaty autorstwa Kazimierza Wiłkomirskiego, 

który wyraźnie pokazuje, że nie tylko ja określam muzykę Karola Szymanowskiego jako 

idealnie pasującą do barwy i możliwości wykonawczych i brzmieniowych wiolonczeli.:  

Kiedyś – było to na początku lat trzydziestych – w rozmowie z Karolem Szymanowskim 

spróbowałem zasugerować mu napisanie utworu na wiolonczelę: koncertu, sonaty, albo cyklu 

miniatur. Powiedziałem wtedy, że jego kompozycja stałaby się niewątpliwe jednym  

z najcenniejszych klejnotów literatury wiolonczelowej. Na to Szymanowski odpowiedział 

swoim śpiewnym kresowym akcentem: – Kiedy proszę pana… ja… nie czuję wiolonczeli. […] 

 Moja krótka rozmowa z Szymanowskim nie wywołała żadnego echa, nie miała żadnych 

następstw. Dopiero w r. 1982, snując z okazji Roku Szymanowskiego wspomnienia o wielkim 

kompozytorze i niepospolitym człowieku, powróciłem do niej myślą. Wtedy nawiedził mnie 

pomysł dokonania transkrypcji Sonaty skrzypcowej op. 9 na wiolonczelę. Zabrałem się do pracy 

z pasją. Miałem przed sobą zadanie odpowiedzialne, ale wdzięczne i – jak się okazało – wcale 

nietrudne. Prawdziwie romantyczna muzyka Sonaty z jej patosem heroizmem, liryzmem, 

muzyka pełna poezji i mocnych napięć emocjonalnych odpowiada naturze wiolonczeli  
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w stopniu kto wie, czy nie większym jeszcze niż naturze skrzypiec. Szymanowski  s a m   

n i e  w i e d z i a ł , jak głęboko czuł wiolonczelę! – Kazimierz Wiłkomirski, październik 1983.  

Po wykonaniu koncertowym, oraz nagraniu Sonaty op. 9 na płytę CD mogę śmiało 

stwierdzić, iż dzieło to fantastycznie oddaje całe spektrum brzmieniowe wiolonczeli przy 

zachowaniu wyjątkowej śpiewności i wokalnej stylistyki wykonawczej. Całość materiału na 

płycie dopełnia wydana w 1994 roku Pieśń Roksany z opery Król Roger op. 46. Wiolonczelowej 

transkrypcji Pieśni Roksany dokonał prof. Andrzej Orkisz, który oparł swoje opracowanie na 

istniejącej już wersji skrzypcowej autorstwa Pawła Kochańskiego. Paweł Kochański, z którym 

wielokrotnie koncertował Karol Szymanowski, miał niewątpliwy wpływ na zainteresowanie 

kompozytora skrzypcami. Dzięki ich przyjaźni instrument ten w znaczącym stopniu zaistniał  

w twórczości kameralnej Szymanowskiego, że wymienię tu obok Sonaty op. 9, Romans op. 23, 

Mity op. 30, Nokturn i Tarantelę op. 28. Ich wspólnym dziełem były skrzypcowe transkrypcje 

Pieśni Roksany, Tańca z Harnasiów i wspomnianej pieśni Zarzyjze kuniu. Szkoda, że wśród 

bliskich przyjaciół kompozytora zabrakło wybitnego wiolonczelisty.  

Wydana płyta zawiera prawie wszystkie (pozostaje do nagrania moja transkrypcja 

pieśni Wysła Burzycka) dotychczas opracowane działa Szymanowskiego na wiolonczelę  

i fortepian, co czyni ją pierwszą taką produkcją. Można uznać za niewłaściwe zamieszczenie 

wszelakich podziękowań na łamach niniejszego tekstu, lecz pragnę podkreślić osobę pianisty 

Sławomira Wilka i podziękować mu za wspaniałe wykonawstwo i cierpliwość przy nagrywaniu 

płyty.  

Zarówno płyta z muzyką Szymanowskiego wykonanej na wiolonczeli i fortepianie, jak     

i zeszyt wydanych pieśni w takim samym zestawieniu instrumentów mają za zadanie 

promować twórczość kompozytora oraz pogłębić świadomość wiolonczelistów (i nie tylko), 

dotyczącej osoby Karola Szymanowskiego. Jestem pełen nadziei, że materiał ten w postaci 

płyty i nut będzie bardzo pomocny w procesie edukacji, oraz da wspaniałe wrażenia  

z wykonywania tej muzyki właśnie na pominiętej przez Szymanowskiego wiolonczeli.  

            

                                                                                                                                    dr Tomasz Szczęsny 

 

 

 

 


