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Literatura trąbkowa w dużej mierze opiera się na twórczości amerykańskich kompozytorów.

Szczególny rozkwit publikacji nutowych z udziałem trąbki przypada na przełom XX i XXI wieku.

Autor niniejszej  dysertacji podjął  próbę przedstawienia jednego z twórców muzyki  trąbkowej –

Erika  Moralesa.  Urodzony  w  1966  roku  amerykański  kompozytor  w  swojej  twórczości  z

niesamowitą  precyzją  łączy  elementy  muzyki  klasycznej,  jazzowej  a  nawet  nawiązującej  do

powstałego w Stanach Zjednoczonych nurtu minimal art. Wynikiem tego utwory frapują lekkością,

świeżością brzmienia i niezwykle wyrazistą artykulacją. Morales w swoisty sposób posługuje się

dynamiką oraz efektami brzmieniowymi, które wpływają na siłę i jakość brzmienia poszczególnych

utworów.

Pierwszy  rozdział  niniejszej  dysertacji  poświęcony  został  ogólnemu  przybliżeniu

amerykańskiej  muzyki  XX  wieku  z  uwzględnieniem  jej  najważniejszych  przedstawicieli.

Twórczość  XX-wiecznych  amerykańskich  kompozytorów  bez  wątpienia  jest  przełomowym  

i  istotnym  elementem  w  dziejach  historii  muzyki.  Ówczesna  dominacja  trendu  awangardy

muzycznej  trwała  równolegle  z  konwencją  stylu  neoklasycznego,  a  powstały jednocześnie  jazz

wywarł niemały wpływ na znaczną część kompozytorów. 

W drugim rozdziale  zawarte  zostały aspekty dotyczące  znaczenia  interpretacji  w sztuce

muzycznej. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu omawianego zagadnienia autor rozprawy

doktorskiej posłużył się wnioskami z rozważań na ten temat, ujętymi między innymi w pracach

naukowych Romana Ingardena, Andrzeja Pytlaka czy Anny Chęćki-Gotkowicz.

Trzeci rozdział stanowi biografia Erika Moralesa. Jedyne źródła informacji na temat życia

artysty  autor  dysertacji  odnalazł  w  zagranicznej  literaturze.  Należy  zaznaczyć,  że  ważnym

elementem w tym rozdziale były również liczne konwersacje autora pracy z samym kompozytorem.

Ostatni, najobszerniejszy rozdział dotyczy kluczowego zagadnienia tematyki tejże rozprawy



doktorskiej – opisu dzieła artystycznego. Przedstawiona została autorska interpretacja wybranych

dzieł muzycznych Erika Moralesa, której realizacja utrwalona została na nagraniu. Przy tworzeniu

własnych założeń interpretacyjnych niezbędnym  elementem jest  dogłębne poznanie utworów od

strony budowy formalnej czy okoliczności ich powstania. Autor wnikliwie zanalizował strukturę

formy wybranych kompozycji,  których publikacja,  jak wynika  z  przeprowadzonych  badań,  jest

jedynym dokonaniem nawet w literaturze zagranicznej. 

W zakończeniu pracy autor zawarł wnioski oraz podsumowanie przeprowadzonych badań

naukowych.  Jako  aneks  do  pracy dołączony został  autorski  wywiad  z  kompozytorem Erikiem

Moralesem. 

Dzieło  artystyczne  stanowi  monograficzna  płyta  CD  z  utworami  Moralesa.  Są  to  dwa

koncerty:  Concerto for Trumpet in C and Piano, Concerto for Two Trumpets  oraz dwa kwintety

trąbkowe: trzyczęściowy Cityscapes oraz Within Sacred Walls. 
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Trumpet repertoire is based, to a considerable extent, on the music of American composers.

A marked increase in trumpet sheet music publications dates back to the turn of the 21st century.

The author of this dissertation has attempted to present one of composers of music for trumpet, Erik

Morales.  Born in  1966,  the American composer  combines in  his  music,  with utmost  precision,

elements of classical, jazz and even – a reference to the trend developed in the United States –

minimal  art music. As  a  result,  the  pieces  impress  with  their  lightness,  freshness  of  tone  and

extremely  clear  articulation.  In  his  own  way,  Morales  uses  dynamics  and  sound  effects  that

influence the power and quality of tone in individual pieces.

Chapter 1 of this dissertation is devoted to providing a general outline of the 20th-century

American music and its main representatives. The music of the 20th-century American composers

is,  undoubtedly,  a  ground-breaking  and  essential  element  in  music  history.  The  then-dominant

musical  avant-garde  trend  coexisted  alongside  the  neo-classical  style,  and  the  simultaneously

formed jazz genre exerted significant influence on the majority of the composers.

Chapter 2 covers the significance of interpretation in musical art. On the basis of available

repertoire of the subject at issue, the author of this doctoral dissertation used the conclusions from

deliberations  on  this  subject  formulated  e.g.  in  selected  scholarly  works  by  Roman  Ingarden,

Andrzej Pytlak or Anna Chęćka-Gotkowicz.

Chapter 3 is a biography of Erik Morales. The only information on the life of this artist was

found by the  author  of  this  dissertation  in  foreign  literature.  It  is  worth  noting  that  numerous

conversations between the author of this work and the composer are an important element in this

chapter. 

The  final,  most  extensive  chapter  addresses  the  key issue  of  the  subject  matter  of  this

doctoral dissertation, that is, a description of the artistic work. Presented has been the author’s own

intepretation of selected musical works by Erik Morales, which were recorded on an album. In



making one’s own interpretative assumptions, a necessary element is an in-depth exploration of the

works from a point of view of their formal structure or the background of their creation. As inferred

from the conducted research, the author is the first to have analysed in detail the formal structure of

selected Morales’ compositions, foreign literature included.

In the Conclusion of this work, the author included his conclusions and a summary of his

conducted  research.  As  an  Appendix,  included  is  the  author’s  interview  with  composer  Erik

Morales.

The artistic work is a monographic CD with pieces by Morales. These are two concertos:

Concerto for Trumpet in C and Piano,  Concerto for Two Trumpets and two trumpet quintets: the

three-movement Cityscapes and Within Sacred Walls.


