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  Zakres pracy doktorskiej obejmuje dzieło artystyczne w postaci nagrań 

umieszczonych na płytach CD i DVD oraz część opisową zawierającą trzy 

przedmiotowe rozdziały i aneks. Głównym celem części opisowej jest ukazanie  

i omówienie sposobu kształtowania sonorystyki w utworach na multiperkusję solo  

na przykładzie dzieł trojga kompozytorów: Mariana Borkowskiego, Alicji Gronau  

i Pawła Kwapińskiego. Dodatkowym celem leżącym u podstaw stworzenia mojej 

dysertacji doktorskiej jest chęć zainteresowania studentów klas perkusji twórczością 

współczesnych kompozytorów w szerokim przekroju pokoleniowym: od sylwetek 

znanych i cenionych w środowisku muzycznym po postacie młodsze,  

wnoszące do środowiska muzycznego świeże pomysły twórcze.   

  Wybór nagranych i opisanych dzieł nie jest przypadkowy. Wszystkich 

kompozytorów łączy fascynacja instrumentarium perkusyjnym, przejawiająca  

się w częstym jego stosowaniu w wielu utworach. Ponadto twórcy ci reprezentują trzy 

odrębne, kształtujące się w odmiennych warunkach pokolenia kompozytorskie. Splata 

ich przy tym więź dydaktyczna: zarówno Alicja Gronau jak i Paweł Kwapiński  

są wychowankami Mariana Borkowskiego. Wszyscy też mają w swoim dorobku 

znaczące sukcesy kompozytorskie.  

Twórczość w muzyce XX wieku charakteryzuje się dążeniem kompozytorów  

do poszukiwań nowych brzmień. Józef Chomiński już w roku 1956 zwrócił szczególną 



uwagę na właściwości brzmieniowe twórczości muzycznej formułując zagadnienie 

„sonorystyki”, którego wiodącym elementem jest barwa brzmienia1.  W omawianych 

utworach multiperkusyjnych aspekt sonorystyki posiada szczególe znaczenie. 

  W pierwszym rozdziale znajdują się podstawowe pojęcia merytoryczne ściśle 

związane  tematem pracy takie jak: sonorystyka czy multiperkusja i jej rozwój. 

Opisując obszar muzyki potocznie nazywanej multiperkusyjną warto zastanowić  

się jak interpretować i rozumieć to określenie. Współcześni kompozytorzy są bardzo 

wymagający i obligują wykonawcę do jednoczesnej gry na kilku  

instrumentach, jest to nieodłączony element większości programów.   

Rozdział drugi zawiera analizy nagranych dzieł pod względem technologii brzmienia – 

doboru instrumentów, artykulacji i dynamiki; czasu, struktur oraz formy. W rozdziale 

trzecim dzieła są przedstawione z punktu widzenia wykonawcy pod względem 

aspektów technicznych oraz artystycznych. Do pracy załączony jest aneks zawierający 

katalog polskich utworów na multiperkusję solo, który będzie niezwykle przydatny  

nie tylko dla pedagogów, ale także dla adeptów sztuki perkusyjnej. Częścią aneksu  

są również sylwetki omawianych przeze mnie kompozytorów, ich dzieł, biografie, 

dorobek naukowy i artystyczny oraz materiały nutowe wszystkich nagranych 

kompozycji.  

Dołączona do pracy płyta CD zawiera następujące pozycje: 

 

 Marian Borkowski - Spectra (1980) 

 Alicja Gronau - Scena (1987) 

 Paweł Kwapiński - Po Drugiej Stronie Lustra (2017) 

 

Płyta DVD obejmuje nagranie audiowizualne utworu Alicji Gronau pt. Scena 

 

 

                                                             
1 Por. H. Kostrzewska, Sonorystyka, Poznań, Ars Nova 2009, s. 9.  
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The scope of this doctoral dissertation includes an artistic work in the form  

of recordings on CDs and DVDs and a descriptive part containing three chapters and 

an annex. The main purpose of the descriptive part is to showcase and analyze  

the method of shaping sonorism in solo multipercussion works using compositions  

by Marian Borkowski, Alicja Gronau and Paweł Kwapiński as an example.  

An additional goal of my doctoral thesis is to interest percussion students in the work 

of contemporary composers from many generations, from well-known and highly-

regarded figures to younger characters that bring fresh creative ideas to the music 

environment. 

The selection of recorded and described works is not accidental. What all composers 

have in common is fascination with percussion instruments that is reflected in their 

frequent use in many works. In addition, these artists represent three separate 

composing generations shaped in different conditions. At the same time, they have  

a didactic bond as both Alicja Gronau and Paweł Kwapiński are pupils of Marian 

Borkowski. They are all also successful composers.  

The 20th century saw composers search for new sounds. Józef Chomiński, as early  

as in 1956, paid special attention to the sound properties of musical creations  

by formulating the concept of "sonorism" that focuses on the timbre of sound2. In the 

discussed multipercussion works, the sonorism aspect is particularly important. 

                                                             
2 H. Kostrzewska, Sonorystyka, Poznań, Ars Nova 2009, s. 9. 



The first chapter of this document defines concepts substantial to this doctoral 

dissertation, such as sonorism and multipercussion and its development. Describing 

the area of music commonly referred to as multipercussion, it is worth considering 

how to interpret and understand this term. Contemporary composers are very 

demanding and require the performer to play several instruments at the same time 

and hence it became an inseparable element of most programs. 

The second chapter contains analyzes of recorded works in terms of sound 

technology, including selection of instruments, articulation and dynamics, time, 

structures and forms. In the third chapter, the works are presented from the point  

of view of the artist in terms of technical and artistic aspects. The work  

is accompanied by an annex containing a catalog of Polish solo multipercussion tracks, 

which is extremely useful not only for teachers, but also for percussion students. In 

the annex there are also profiles of the composers I am discussing, including their 

works, biographies, scientific and artistic achievements, and music material of all 

recorded compositions. 

The attached CD contains the following tracks: 

 

• ‘Spectra’ by Marian Borkowski (1980) 

• ‘Scena’ by Alicja Gronau (1987) 

• ‘Po drugiej stronie lustra’ by Paweł Kwapiński (2017) 

 

The DVD contains an audiovisual recording of the song by Alicja Gronau called ‘Scena’ 

 


