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Marcin Trzęsiok: idźmy dalej. Mamy wczorajsze dwa koncerty. Pierwszy z czterema utworami, w 

Studio im. W. Lutosławskiego. Zróbmy sobie plebiscyt: cztery utwory, wybieramy swój ulubiony 

z nich. 

[3 głosy za Sciarrino, 3 za Adámkiem, jeden się wstrzymuje] 

Joanna Kołodziejska: Mnie się cały ten koncert podobał i nie umiem wybrać. Moim zdaniem, 

jako całość, to był jeden z lepszych koncertów na tegorocznym festiwalu. 

MT: To może zacznijmy od Sciarrino, Introduzione all’oscuro, bo tu tworzy się naturalny 

kontekst, po dyskusji o operze Luci mie traditrici. Czy poznaliśmy jakąś nową twarz Sciarrino w 

tym utworze? 

Jakub Strużyński: Mniej radykalną, z wieloma elementami muzyki wcześniejszej, to język znacznie 

wyraźniej tonalny, choć już z charakterystycznymi pomysłami instrumentacyjnymi. 

JK: Jeśli mówilibyśmy o muzyce tonalnej jako takiej, która ma jakieś centrum, do którego dążymy, 

to myślę, że język muzyczny Sciarrino rzeczywiście ma takie cechy. 

MT: Tutaj są dwie kwestie, które trzeba rozróżnić. Tam pod koniec były cytaty. Nawet w 

programie jest informacja, że mają pojawić się reminiscencje pieśni, które mają wnosić delikatnie 

pozytywny wydźwięk: „Pojawia się kilka reminiscencji pieśniowych (strzępy realności w 

atmosferze napięcia), nie tyle w magicznej obojętności rzeczy, które dobrze znamy, ile jako 

przejrzyste objawienia.” To były właściwie taka diafonia tercjowa, chromatycznie opadająca, jak w 

jakichś pieśniach włoskich. Takie tercjowe naturalne przejścia. To jest jedna rzecz – cytat.  A 

druga to własny język muzyczny Sciarrino, niezwiązany z tymi cytatami. 

JK: W ogóle program koncert był złożony z wielu utworów pełnych szmerów, dźwięków na 

granicy słyszalności.  

MT: No tak, ale my na razie próbujemy rozpoznać tę rzekomą tonalność w Introduzione all'oscuro. 

Drążę ten temat, bo wydaje mi się, że jest konkretna odpowiedź na pytanie, w jaki sposób, za 

pomocą jakich środków tworzy się to poczucie pewnej stabilizacji tonalnej w tym utworze. 

Chodzi mianowicie o repetycje, repetycje, repetycje figur. Nieustanne repetycje. Te figury się 

zmieniają, ale przez długi czas jakaś jedna jest powtarzana. 

Piotr Krajewski: Wyróżnić można również wewnętrzne trzy części. W pierwszej pojawiło się 

znane z innych utworów bicie serca (jako podstawa harmoniczno-kolorystyczna), w drugiej 

oddechy czy też brzmienia szmerowe, a na zakończenie z powrotem bicie serca. 



MT: Tak, słusznie, są te trzy części. Pierwszy odcinek taki perkusyjny, drugi – szmerowy, trzeci – 

harmoniczny. Z zakończeniem, w którym jeszcze w epilogu się pojawiały te słodkie tercje, które 

są jakimś cytatem stylistycznym. No i właśnie te repetycje, wszędzie. Jak było bicie serca, no to 

puk-puk, puk-puk, puk-puk. Tworzy się jakieś centrum brzmieniowe, jakiś punkt odniesienia i 

pewien porządek w percepcji tego utworu. I tak samo w każdej kolejnej z tych części: jest zawsze 

jakiś element ostinatowy, który stabilizuje pole dźwiękowe, tworzy je. Potwierdza się, co 

mówiliśmy wcześniej, ale to trzeba powtórzyć: bardzo silna somatyczność muzyki Salvatore 

Sciarrino.  To bicie serca było tak ewidentne, jak na początku, nie przymierzając, poematu 

Richarda Straussa Śmierć i wyzwolenie (Tod und Verklärung). A więc takie symbole. Zapytam jeszcze 

czy komentarze Sciarrina nam się podobają. Temat komentarza i relacji komentarzy do muzyki 

wiecznie powraca, bo jest bardzo istotny. Nie ma na to odpowiedzi  ogólnej, więc trzeba 

sprawdzać, jak to się w każdym przypadku sprawdza. 

JK: On waży słowa, mnie się to podoba. Może to też jest cecha języka włoskiego, bo Włosi 

bardzo dużą wagę przywiązują do słów, a nawet do samego ułożenia ich w zdaniu. Pięknie 

opisuje swoje zamiary i konstrukcję utworu, jednak nie narzuca interpretacji. Tylko my możemy 

sprawdzić czy rzeczywiście przekazał to, co zamierzał. Co więcej, nie ma tutaj przerostu formy 

nad treścią, nie jest to sztucznie nadmuchane. Przekazuje, czego użył, co chciał osiągnąć. 

Definiuje swoją filozofię. 

MT: No tak, filozofię. Ale z drugiej strony jakąś poetykę i nieuchwytną aurę: „Muzyka skłania się 

tu ku zamianie pojęć obecności i nieobecności, przesuwając je ku temu, co «widmowe». To, co 

oczekiwane, nie daje się odczuć; pozostaje jedynie ślepy, zagadkowy ruch okresowych pulsacji, to 

przyspieszający, to zwalniający”. 

Anna Gluc: Jego język jest bardzo poetycki, ale zarazem jasny. 

JS: Rzeczowy. 

MT: Wprowadza nas w odczucie tajemnicy. Nienachalnie, autentycznie. On nie mówi, że ma 

odpowiedź. On tylko daje do zrozumienia, że my w ogóle nie czujemy dziś wymiarów tej 

tajemnicy. No i w takim razie się zanurzmy teraz i doświadczmy jej w sobie, a muzyka będzie nas 

prowadzić. To jest taki eksperyment. W duchu najlepszym tradycji sztuki modernistycznej: w 

duchu eksperymentu, którym była sztuka modernistyczna. Czy ten duch żyje? Może jeszcze żyje, 

mimo że słabnie (taką diagnozę postawił kiedyś Milan Kundera w eseju Zdradzone testamenty). 

AG: Ja wczoraj zachowałam się bardzo nieprofesjonalnie. 

MT: Brawo, brawo! 



AG: Naprawdę bardzo mocno przeżyłam ten utwór. Sciarrino pisze w komentarzu, że jest to 

naśladowanie odgłosów fizjologicznych. Czułam bicie serca, pulsowanie krwi, przyspieszone 

oddechy  i nasuwa mi się Susanne Sonntag ze swoją erotyką sztuki. 

MT: Z erotyką percepcji: „nie potrzebujemy hermeneutyki, potrzebujemy erotyki czytania”. 

Oczywiście, także słuchania. Ale to było na początku lat 1960! 

PK: Zastanawiałem się, co miał symbolizować w puzonie ten tłumik, który wydawał dźwięk 

„wah-wah”. Jaki odgłos fizjologiczny miał sugerować. Trochę mnie to rozśmieszyło. 

JK: Może ziewanie? Ktoś jak czeka, to ziewa.  

Wszyscy: [śmiech] 

MT: No, nie bądźmy tacy dosłowni. 

JS: Wydaje mi się, że to były właśnie te nawiązania do pieśni, „strzępy realności” z muzyki 

popularnej. 

MT: Dobrze, teraz pora na Poupée mécanique Ondřeja Adámka. W roku 2013, na inauguracji 

Warszawskiej Jesieni, była jego Południca (czes. Polednice), która się bardzo podobała. Nawiązywała 

do jednego z poematów Dvořaka. 

JK: Ja się doskonale bawiłam słuchając tego utworu – odpowiadał mi rodzaj poczucia humoru 

jakim może pochwalić się kompozytor.  Inna sprawa, że język czeski nas często bawi, ale Czesi 

również śmieją się z naszego... 

MT: „Osička”... 

JK: Odsuńmy jednak aspekt kulturowy.  Poprawiło mi też humor to, że utwór był dobrze 

zrobiony. To było coś podobnego do Sideshow, pomysł był podobny, tylko tym razem  

mechaniczna zabawka nie miała być straszna. Gra aktorska była oczywiście znacznie uboższa niż 

w Sideshow, ale to się doskonale sprawdziło! Humorystyczne potraktowanie strony muzycznej, 

efekt „terkotania” w połączeniu z ruchem ręki, brzmienia imitujące mechaniczne ruchy lalki – to 

wszystko wprowadziło nas w fantastyczny świat rodem z Pinokia. Poza tym, choć dźwięki 

ilustracyjne były bardzo sugestywne, to jednak nie były nachalne czy prostackie. 

PK: To przesłanie było bliskie humorowi czeskiemu. Skojarzyło mi się z filmami Švankmajera, 

gdzie lalki są dość eksponowanym motywem. Również dlatego, że jest to trochę surrealistyczne, 

ale o zabarwieniu ciemnym, zanurzone w kontekście społeczno-politycznym. Ta lalka bawiła, ale 

miała też drugą stronę. 

Barbara Spodymek: Małej katastrofy. 



JK: Piotrek ma rację, pojawił się tutaj unikatowy, czeski humor.  

PK: W ogóle tradycja lalkarska w Czechach jest wciąż żywa. Stanowiła od wieków formę obrony 

przed germanizacją. Dzieci w domach bawiły się lalkami i nawet do dzisiaj teatry lalkowe są 

bardzo popularne w Czechach (podobnie było na Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym). 

W okresie germanizacji, przez ponad trzysta lat, Czesi nie mieli prawa otwierać własnych teatrów. 

Bronili się przed utratą swojej kultury choćby poprzez domowe przedstawienia lalkowe. W nich 

też widziano szansę na ideowe zwalczanie systemu komunistycznego, co w połączeniu z 

narzuconym odgórnie socrealizmem nie wyszło lalkom na dobre. 

BS: Ale lalka w utworze jest japońska. Podczas przerwy oglądaliśmy przedstawiające ją nagrania. 

MT: Japoński teatr lalkowy nazywa się bunraku. 

BS: Karakuri, to jest konkretna lalka, o niej mówi komentarz. Chodzi i kiwa głową, to mniej 

więcej jej podstawowe zadanie. Lalka z kompozycji strzelała z łuku. Na początku miałam 

wrażenie, że wokalistka pełni też funkcję dyrygenta, bo, podobnie jak dyrygent, wskazywała 

instrumentalistom jak wysoko muszą wykonać dźwięki. Nieoczekiwany powrót do notacji 

cheironomicznej!  

MT: Szczególnie było to widać pod koniec, kiedy perkusista grał zgodnie z ruchem „lalki”. 

JK: Bardzo mi się podobało, że instrumenty starały się naśladować mowę czeską. 

MT: Nie tylko czeską, także francuską. To było fantastyczne. Efekt pojawił się chyba w części 

drugiej... 

JK: Właśnie. To, co wypowiadała wokalistka, było trochę słychać w partiach instrumentalnych. 

MT: To się mogło kojarzyć z Lachenmannem, który podobny pomysł wykorzystał w swoim Zwei 

Gefühle, które stało się potem częścią opery Dziewczynka z zapałkami. 

BS: Istotny był też rytm, który budował napięcie i miał zadanie formotwórcze. Cóż,  w całości 

był uroczy obrazek. Wokalistka też była urocza. Ten utwór był przyjemny w odbiorze. Nie 

musieliśmy się wysilać, by wysłyszeć jego esencję.  

JK: Tak, ten utwór był uroczy – taki ciepły i kolorowy, a jednocześnie błyskotliwy. 

BS: Jeszcze potrzeba powiedzieć o trzeciej części, która była niezwykle piękna. To była część, w 

której konstruktor wymienia po kolei każdą cząstkę mechanizmu.  Kompozytor oparł ją na 

różnych skalach, była niezwykle liryczna. Dobrze się jej słuchało w kontraście do pozostałych 

części, z których ostatnia była wielką kulminacją. 



MT: Właśnie, kulminacja! Na nią czekam. Utwór był skonstruowany według sprawdzonego 

wzorca, z wyraźną  kulminacją, w której mieliśmy podchody w górę po skali i rozbłysk.  Rakiety 

orkiestrowe, tiraty, mówiąc językiem barokowym. 

BS: Właśnie wtedy, kiedy lalka powodowała katastrofę... 

MT: Idźmy dalej. Posuwamy się w ruchu raka, a zatem ni Marka Andre. Jak wam się słuchało? 

Byliście zaintrygowani, nudziliście się? Próbowaliście go rozgryźć od strony technicznej, a może 

woleliście się wsłuchiwać i dać się oczarować? 

BS: Odbierałam go bardzo barwowo. Kompozytor wplótł w swój utwór różne efekty i szmerowe 

fragmenty. To był interesujący obrazek dźwiękowy.  

MT: W tym obrazku dźwiękowym, do czego ucho się chciało przyczepić? 

JK: To było jakieś szare, nijakie. 

AG: Mnie się bardzo podobało. Było bardzo zróżnicowane, ciche i Webernowskie. Może 

dlatego? Dużo ciszy i dużo wybrzmienia w niej. 

PK: W czwartym obrazie, który był taki szumowy, można było zauważyć falowanie od lewej do 

prawej strony. 

BS: To był taki szept instrumentalny. Utwór był skonstruowany jak sinusoida. Zarówno pod 

względem brzmienia, dynamiki, jak i instrumentacji. Później pojawił się fragment, gdzie był 

zupełny zanik akcji i znowu powracało się do głośniejszych segmentów. 

MT: Poniekąd tak, z drugiej strony komentarz sugeruje nam, że ostatnia część była inna – w 

ostatniej części wynurzamy się na powierzchnię normalnego dźwięku. A w poprzednich częściach 

oglądaliśmy dźwięk jakby od środka. Jakbyśmy oglądali ściegi po lewej stronie, potem na końcu 

wynurzyli się i zobaczyli jak wygląda ten obrazek od strony prawej, tej właściwej – jeśli można 

skorzystać z tego sławnego porównania, którego autorem jest Juliusz Slowacki.... W każdym razie 

było to bardzo silne założenie: odejście od dźwięków nietypowych w ostatniej części i pojawienie 

się zwykłego dźwięku. 

BS: Bardzo powoli wybrzmiewającego. 

MT: Zresztą na końcu było głośniej. Ostatni utwór wyróżniał się i sposobami artykulacji, i 

dynamiką. A ja chcę coś powiedzieć o tych częściach, które są po lewej stronie ściegu: że 

kompozytor wyraźnie szukał takich dźwiękowych przyległości, metonimii, podobieństw, np. 

mieliśmy jakieś tony kombinacyjne klarnetu i za chwilkę grę smyczkiem na talerzu. I te dwa 

brzmienia były zadziwiająco sobie bliskie. Komponowanie polegało na poszukiwaniu takich 



nieoczekiwanych zestawień. Wymagało to dużej wyobraźni dźwiękowej i znajomości rzeczy. Co 

najważniejsze, w każdym z tych utworów wypadło ciekawie. 

BS: Był też wykorzystany perkusyjny efekt na strunach fortepianu. 

MT: Świetny był fragment, w którym instrumentaliści stali wokół fortepianu, a fortepian miał na 

niemo wciśnięty pedał. A my słuchamy wybrzmiewania tych dźwięków. I nie wiadomo było, czy 

to fortepian rezonuje, czy np. klarnecista gra, tak cichutko, pianissimo possibile swoje dźwięki. Więc 

znów te efekty, przylegania do siebie brzmień akustycznie podobnych, a należących do zupełnie 

różnych grup instrumentalnych, teoretycznie kontrastujących ze sobą – to było bardzo ciekawe. 

Dlatego ja się w ogóle nie nudziłem w tym laboratorium dźwięku. 

Joanna Zabłocka: To było ciekawe, ale zostało zestawione z nieciekawym komentarzem. Bardzo 

mnie irytuje, kiedy ktoś mówi mi wprost, że muszę się zwrócić ku sobie. Sciarrino nie potrzebuje 

takich sugestii, jego muzyka działa sama. 

MT: Można też do tego podejść inaczej i tytuł, wraz z komentarzem, potraktować jako grę z 

konwencją romantyczną. Określenie innig występuje u Schumanna notorycznie, a nawet u 

późnego Beethovena, np. jego Sonatę op. 101 należy grać mit innigster Empfindung. Czyli z 

najbardziej wewnętrznym uczuciem. To jest romantyczny zwrot ku sobie. Jeśli tak na to 

popatrzeć, to mamy pewnego rodzaju międzytekstualność a nie tylko prowadzenie słuchacza za 

rączkę. 

BS: Zostaje jeszcze Oczekiwanie Bortnowskiego. 

MT: Swoją drogą to w ciekawy sposób „zrymował” się ten utwór Introduzione Sciarrina, bo 

Sciarrino także tłumaczy, że Introduzione jest „oczekiwaniem”. 

AG: Oczekiwanie Bortnowskiego było oczekiwaniem na ciszę, a ni było oczekiwaniem na dźwięki. 

MT: Krótko i węzłowato! Ale postawmy sobie jak zwykle zadanie opisania muzycznej strony 

utworu Bortnowskiego. Zarówno w kwestii doboru języka dźwiękowego, jak i zbudowania 

formy. 

BS: Według mnie formę można określić jako łukową.  

AG: Z cięciem na końcu. 

MT: Łukowa czy nie łukowa – była to narracyjna forma z kulminacjami i odprężeniami. 

BS: Coś się pojawiało, później znikało. Utwór pulsował. 



MT: Tak, ale te napięcia narastały konsekwentnie i potrzebowały czasu. To było pod tym 

względem bardzo romantyczne. 

BS: Bardzo istotna była rola perkusji. 

AG: Istotna? 

PK: No właśnie? Perkusja wprowadzała sztuczną emocjonalność, która kontrastowała z partią 

wiolonczeli. 

MT: Dwa bębny... Czy ktoś z satysfakcją słuchał koncertu na dwa bębny? 

AG: Cały ten utwór mi się nie podobał, był strasznie nudny... 

MT: Ale koncert na dwa bębny był jedyną fazą utworu, której w ogóle się nie spodziewałem. 

PK: A może to miało być to długo wyczekiwane oczekiwanie, i nadzieja, że się rozwinie w inną 

stronę... 

BS: I poszło... 

MT: Dziwny efekt. Jest taka bardzo rzadko wykonywana Symfonia „Nieugaszalna” Carla Nielsena, 

gdzie też jest dwóch kotlistów po dwóch stronach sceny, no i oni mają symbolizować wolę mocy, 

pęd życiowy, tego rodzaju irracjonalistyczne koncepcje z początku wieku XX, jak u Bergsona albo 

u Nietzschego. 

BS: Nie porównywałabym tego utworu z Nielsenem.  

MT: Raczej wykluczone lub mało prawdopodobne są konkretne nawiązania, ale skojarzenia mają 

jednak inną logikę. A język dźwiękowy, harmoniczny? 

PK: Dla mnie był neoromantyczny, z powodu nawarstwienia i narastania instrumentów dętych 

blaszanych i perkusji. I poprzez to, że większość motywów zaczynało się od skrzypiec, które 

ciągnęły tę melodię. 

BS: Pojawiały się tam elementy tonalnej wirtuozerii. 

AG: Momentami też było takie dążenie w głąb jednego dźwięku. 

MT: Tak, oczywiście, bo rytm harmoniczny był bardzo powolny, a ten utwór bazował na długo 

trwających płaszczyznach harmonicznych. Wpierw dany jest jakiś szkielet, np. na początku była 

kwinta, a  potem od tego szkieletu mamy półtonowe wychylenia w górę, w dół, w górę, w dół. 

Tak od lat pisze Penderecki, tak pisało i pisze wielu kompozytorów. To jest prosty i skuteczny 

środek, ale już niesłychanie wyeksploatowany. 



PK: I poprzez pojawiające się opóźnienia wynikające z następstw półtonowych, tworzyła się 

stopliwość tego brzmienia... 

JK: Ale też bym tak nie dyskredytowała tego utworu. 

PK: Ja też nie. 

MT: Ja też nie. 

JK: Mam wrażenie, że na razie wymieniamy same wady. 

PK: Bez przesady. Ten utwór był bardzo nierówny. 

MT: Szukajmy zatem pozytywów. 

JK: Ciekawa instrumentacja. 

MT: Ale były rzeczy, które zdziwiły, jeśli chodzi o instrumentację. Oto jeden z momentów 

kulminacyjnych, wiolonczela gra bardzo niski dźwięk tremolando. I widzę, że harfa ma na 

grubych strunach ten niski dźwięk. Być może on się gdzieś barwowo wtapiał w całość, ale 

wrażenie było takie, że tej harfy nie słychać a cały wysiłek harfistki idzie na marne. W 

momentach kulminacyjnych instrumentacja była nieprzejrzysta. No, ale to samo można by 

zarzucić Straussowi. 

JK: Jednak miejscami było naprawdę ciekawie, np. w sposobie wykorzystania akordeonu. To był 

utwór nierówny. Sporo rzeczy tam nie działało, ale też sporo mnie przekonało. Dobrze się tego 

słuchało. Jedna rzecz mi przeszkadzała. Mówimy o oczekiwaniu, więc założyłam sobie odgórnie, 

że powinno być tak dużo kulminacji, ze względu na tytuł właśnie. Może rzeczywiście decydował 

o tym ten motyw Apokalipsy św. Jana. 

MT: Pewnie tak. 

 

*** 

Piątek / 23 września 22:30 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

Brigitta Muntendorf Key of Presence * 

Piotr Peszat The Message ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni) 

Wojciech Błażejczyk Trash Music 

  

GRAUSCHUMACHER PIANO DUO: Andreas Grau, Götz Schumacher, fortepiany 

Thomas Hummel, live electronics 



Marta Grzywacz, głos 

Magdalena Bojanowicz, wiolonczela 

Maciej Frąckiewicz, akordeon 

Oliwier Andruszczenko, klarnet basowy 

Wojciech Błażejczyk, obiektofony, gitara elektryczna 

Bartosz Kowalski, obiektofony 

Krzysztof Kozłowski, obiektofony 

Leszek Lorent, obiektofony 

Michał Bereza, live electronics 

Michał Niedziałek, dyrygent 

Robert Migas, reżyseria dźwięku 

 

** prawykonanie 

* pierwsze wykonanie w Polsce 

 

MT: Patrzę na zegarek. A zegarek mówi, że trzeba iść dalej. Mamy jeszcze trzy utwory do 

omówienia, z koncertu z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Czy ktoś był na spotkaniu z 

Brigittą Muttendorf? 

AG: Ja byłam. Spóźniłam się, trafiłam w połowie, raczej nie mówiła o Key of Presence, ale 

opowiadała w ogóle o swojej twórczości, pokazywała też inne kompozycje... 

MT: W takim razie to my musimy powiedzieć coś o tym utworze. 

BS: To był najlepszy utwór tego koncertu. Może byliśmy zmęczeni i nie potrafiliśmy docenić 

innych utworów... chociaż może nie. Ten koncert był najsłabszym na tegorocznej Warszawskiej 

Jesieni.  Ale ten utwór jeszcze w pewien sposób się bronił. 

MT: Hmm, to zbyt wysoki poziom uogólnienia.  

JK: Mnie wbił w fotel. Naprawdę był dobry. 

MT: Musimy się ukonkretnić. Jak się otwiera katalog biblioteczny albo jakiś tekst, to tekst ma pod 

spodem listę kategorii, do których pasuje: estetyka, historia muzyki, muzykologia, filozofia, 

socjologia. Jakie kategorie do tego utworu pasują? 

BS: Ciało jako pierwotny instrument. 

MT: Ciało, estetyka somatyczna. Co jeszcze? 

PK: Jakiś katastrofizm, co wynika z komentarza do tego utworu. 



MT: Komentarz jest katastroficzny? 

PK: Może nie katastroficzny, ale zwiastuje jakąś zagładę, zapowiada tragedię, jak w wierszu 

Something is coming, z którego wzięto tytuł, no i oczywiście przemijanie. 

MT: Przemijanie. Ale przemijanie nie jest chyba katastrofą, jest czymś normalnym. W każdym 

razie katastrofa jest wydarzeniem nagłym. 

JK: Ja bym do tego „przylepiła” hasło kluczowe „proces”. 

MT: Dobrze, proces. I live electronics. 

KM: Rezonowanie i wybrzmiewanie. 

JS: Cały utwór regularnie pulsuje. 

BS: Repetytywność. 

MT: Właśnie, ciekawe. To nie brzmiało jak niemiecki utwór, raczej amerykański, jeszcze z tym 

językiem angielskim użytym z taśmy. 

BS: I jeszcze dodałabym wymiar fatalistyczny. Biorąc pod uwagę tekst: rozpoczynał się hasłem, 

że coś przychodzi, a pod koniec dowiedzieliśmy się, że przez to będziemy płakać. 

MT: „It will make you cry”. 

BS: To podsumowanie dało bardzo konkretny wydźwięk.  

MT: Na pewno. Na liście keywords brakuje nam kilku. Topofonia. 

BS: Tak, bardzo istotna była przestrzenność. 

MT: Co jeszcze? 

JZ: Bezpośredniość oddziaływania. 

MT: Tak, estetyka konkretna. 

JK: Rezonans. Ona też o tym wspomina. Był jakiś rezonans między elektroniką i pianistami, a 

także między samymi pianistami. 

MT: Miałem wrażenie, że pianista po prawej stronie, bo tam siedziałem, miał za dużo zadań na 

głowie i nie radził sobie z ich synchronizacją (tutaj bić się w piersi, tutaj stuknąć młotkiem, tu 

uderzyć w lewej ręce oktawę), więc był często niepunktualny w pulsie. Utwór trochę na tym 

tracił. Czasem chyba nawet nie trafiał w dźwięki. No dobrze, ale mimo to miałem wrażenie 

utworu bardzo oryginalnego, zwłaszcza w warstwie brzmieniowej, może dlatego, że mało znam 

takiej muzyki. 



BS: Szukałam klucza, który tłumaczyłby „drzwi obrotowe czasu”. Może ciało występowało jako 

teraźniejszość, która jest nam taka bliska, przyszłość to może elektronika, a przeszłość 

instrumenty…? 

PK: Zastanawiam się, czy te fortepiany były aż tak bardzo potrzebne. Czy nie można było tego 

zastąpić dźwiękiem elektronicznym? 

MT: Ależ nie, fajne to było! Element performatywny był bardzo ważny – że widzieliśmy tych 

gości, którzy się męczą. 

PK: Oczywiście, mogli uderzać młotkami w struny, ale czy koniecznie musieli uderzać w 

klawisze? 

MT: Wysokość dźwięku miała znaczenie. Ale były też takie pętle, takie loops związane z 

nagraniami głosu. Troszkę to przypominało takie klasyczne rzeczy jak It's gonna rain, Came out czy 

I am sitting in a room – utwory wczesnych minimalistów, którzy robili tego rodzaju rzeczy w latach 

1960. Riley, Reich. Mogło się to kojarzyć, ale było o wiele bogatsze w brzmieniu. No właśnie, 

niby jakaś wersja minimal, ale rytmicznie było to dzieło swobodniejsze, z większą ilością pauz. 

Nie było tak mechanicznej pulsacji jak w minimal music. Mimo że czuło się pulsację, nie była ona 

usystematyzowana, było w niej więcej powietrza, więcej wybrzmiewania. To połączenie 

rezonansu z jakąś podskórną pulsacją, która pojawiała się i zanikała, sprawiało, że utwór brzmiał 

dla mnie świeżo. Ale musimy iść dalej. Piotr Peszat, The Message. Czy ktoś słyszał jego utwór 

sprzed kilku lat, wykonany podczas koncertu w Studiu im. Lutosławskiego, gdy Akademia w 

Krakowie pokazywała swoje utwory? Zaprezentował wtedy rzecz inspirowaną malarstwem 

duńskiego mistrza, Vilhelma Hammershøia. 

BS: Większość utworów podczas tamtego koncertu była bardzo podobna stylistycznie. 

Występowały bardzo szklane brzmienia, flażolety. 

MT: A ja pamiętam szczególnie ten utwór Peszata. A jak odebraliście jego Message? 

PK: Ja się zastanawiałem czy to wideo było aż tak bardzo potrzebne. 

AG: Oczywiście, że było. To wideo stanowiło jeden z kluczy do tego utworu. Tam były 

nawiązania do Guero Lachenmanna, związane bezpośrednio z tym, co dzieje się na scenie. 

MT: Kompozytor był na studiach u Steena-Andersena, więc możemy się domyślać, że także z tej 

strony był jakiś wpływ: jego muzyki gestów, muzyki, która wychodzi poza zapis nutowy i staje się 

takim aktem, działaniem. 



JZ: Ta kompozycja wypadła jednak ciekawie w kontekście całego festiwalu. Odebrałam ją jako 

jego parodię. Weźmy na przykład zestawienie nurtu ASMR ze Sciarrino – Peszat postawił między 

nimi znak równości, w przewrotny sposób pokazał muzykę klasyków w nowym świetle. 

MT: Nie mamy wątpliwości, że utwór nie był na serio i nikt go tak nie brał od samego początku. 

Przynajmniej w tym sensie kompozytor zdołał narzucić swoją wizję i jasno ją przedstawić. To był 

żart. 

BS: A potem dobitnie ją podkreślił. Tak jak w sitcomach: jeżeli nie domyślimy się, że coś jest 

żartem, autorzy dla upewnienia nas w swoich odczuciach dorzucą śmiech z puszki. 

JK: Wolałabym usłyszeć śmiech niż zobaczyć zdjęcie kompozytora. Tu bardziej chodzi o to, że 

dwa razy zostało podkreślone, w sposób budzący moje wątpliwości, czyjego utworu słuchamy. 

Najpierw był napis „Peszat Symphonic”, a potem pojawiło się zdjęcie pana Piotra Peszata, 

żebyśmy jeszcze nie mieli żadnych wątpliwości, że ten pan, który zaraz pojawi się na scenie, to 

właśnie Piotr Peszat.  

MT: Utwór miał taką cechę narcystyczną, która nie jest miła dla innych, to jasne. Ale można 

zareplikować, że to stara tradycja autoanalizy, że np. Rembrandt się malował pięćdziesiąt parę 

razy, że Schönberg też (jako malarza). Żeby było jak w sitcomie: w trybie buffo o tym mówię. 

JK: Ja nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę...  Niemniej dosyć podobała mi się elektronika, choć 

kojarzyła się z muzyką klubową. Ale przez to bardzo przyjemnie się jej słuchało. 

MT: Zdaje się, że Piotr Peszat dołącza do tego kręgu kompozytorów polskich, jak Sławomir 

Wojciechowski czy Jagoda Szmytka, którzy eksplorują  nowe media i uważają, być może, że ten 

rodzaj sztuki jest antropologią nowych mediów, jest próbą zrozumienia tych wirtualności 

internetowych i innych, związanych z elektroniką, wśród których spędzamy całe dnie. Może jest 

w tym jakiś element krytyczny? 

JK: Mnie się te nowe media już przejadły, chociażby na Warszawskiej Jesieni… Jest przecież tyle 

innych tematów, które mogą być inspiracją. 

MT: Poświęćmy ostatnie kilka minut tej rozmowy na utwór Wojciecha Błażejczyka, Trash 

Music, który się tu pojawił nie przypadkiem, bo po prawykonaniu w Poznaniu mówiło się o tym 

dużo. Więc zawędrował na Warszawską Jesień. 

JK: Druga połowa tego utworu, po „opuścić salę”, podobała mi się bardzo – szczególnie warstwa 

rytmiczna, w której doskonale wykorzystane były wszystkie obiektofony.  



JZ: Ale właśnie ich nie było słychać. Były nagłaśniane, dlatego ich immanentne wartości nie były 

pokazane. 

PK: Ja słyszałem prawykonanie [podczas Poznańskiej Wiosny 2014 w CK Zamek] w całkiem 

innej sali, bardziej kameralnej, wtedy faktycznie te obiektofony znacznie lepiej było słychać... 

JK: Ale nie mówmy, że ich w ogóle nie było. 

PK: No nie, ale w Poznaniu dźwięki poszczególnych obiektofonów łatwiej było rozróżnić. 

MT: Na przykład ta metalowa, łazienkowa suszarka z trzema poziomami, pomalowana na biało – 

czy ktoś ją słyszał? 

AG: Wczoraj kompozytor prezentował swoje instrumenty i grał pięciominutowy minirecital  na 

potrzeby porannej telewizji. Ja podczas wczorajszego koncertu nie miałam już siły na tę 

kompozycję. Nawet nie starałam się skupić. A najgorszy był głos. 

JK: A mnie głos przekonał, bo przekonał mnie w ogóle tekst, osadzony w dzisiejszej 

rzeczywistości – z przymrużeniem oka krytykujący zjawisko konsumpcjonizmu. 

AG: Mnie nie przekonywał. 

PK: Głos był różnorodny. W pierwszej części sylabiczny, przypominał quasi serię 

dodekafoniczną. Z kolei później elementy śpiewu, melorecytacji pozwalały skupić uwagę na 

tekście. 

JK: Nawet nie chodzi o poziom wykonawczy. Sama obecność głosu i tekstu temu utworowi 

pomogła. 

AG: Ale w czym? 

JK: W nawiązaniu relacji z słuchaczem poprzez wykorzystanie znanych haseł-kluczy, dowcipne 

użycie tekstów czytanych przed rozmowami z konsultantami telefonicznymi, tekstu 

pojawiającego się na zakończenie reklam produktów farmaceutycznych. Nawiązanie do 

konsumpcjonizmu też było trafne, dawało do myślenia. Odniesienie do dzisiejszej kultury, a 

raczej elementów, które nam się w niej nie podobają, bardzo mi się podobało. 

MT: Symptomatyczne jest, że nawet nie minęła doba, a my bardzo mało pamiętam z tego 
utworu. Mnie pozostało w pamięci tylko to, że napięcia osiągane były przez crescendo i decrescendo. 
Ale to crescendo było takie prostackie: po prostu wszyscy grają głośno, więc robi się kulminacja, w 
której każdy gra swoje kilka dźwięków. I, przykładowo, wiolonczelistka się męczy wykorzystując 
te standardowe techniki dwudziestowieczne. I nie bardzo zgrywa się to z całą resztą. A potem 
wszyscy grają cicho. Pozostaje w pamięci tylko obraz tych dziwnych instrumentów, tego 
rozebranego piecyka gazowego, którego płyta przednia, zaiwesona na wysięgniku, wygląda jak 



jakaś lastra. Czuje się tonację buffo, ale komentarz jest na serio, bo pojawiają się nawiązania do 
Zygmunta Baumana. Więc utwór z tezą, rodzaj felietonu. Publicystyka bez większych walorów 
muzycznych. Ale może warto było to raz zobaczyć? Swoją droga, czy pamiętamy pierwszy 
koncert nocny, ten z utworem Julii Hodkinson? Podobne założenia: że bierzemy pod lupę albo 
wynosimy na scenę ścinki, marginalia, odpady życia codziennego i robimy z tego antropologię 
muzyczną. Dziś trochę zagaduję, bo czas goni. Zmierzam do pointy, bo zmierzamy do 
filharmonii na koncert finałowy. 


