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Kompozycje na akordeon solo  

w twórczo ci Edwarda Bogus awskiego  

W bogatym i ró norodnym katalogu dzie  Edwarda Bogus awskiego wa ne 

miejsce zajmuj  kompozycje wykorzystuj ce brzmienie akordeonu. Zmar y  

w 2003 roku polski kompozytor odkry  nieznane mu walory d wi kowo-

wyrazowe tego instrumentu z pocz tkiem lat 80. Sta o si  tak w momencie na-

wi zania wspó pracy z katowickim wirtuozem i pedagogiem tego instrumentu 

Joachimem Pichur  oraz prowadzonym przez niego l skim Kwintetem Akor-

deonowym, a w pó niejszym czasie tak e z W odzimierzem Lechem Puchnow-

skim, jako kierownikiem Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego. O wymie-

nionych zespo ach, które wielokrotnie wykonywa y dzie a Bogus awskiego, 

twórca pisa :  

Oba […] cechuje ogromna troska o rozwój rodzimej twórczo ci akordeonowej i jej sze-

rokie rozpowszechnianie nie tylko w kraju, ale i za granic . Wytrawni, wieloletni wyko-

nawcy obu zespo ów, ujawniaj c kompozytorom nieznane dot d mo liwo ci techniczno- 

-sonorystyczne akordeonu w grze zespo owej, inspiruj  ich jednocze nie do dalszych po-

szukiwa  w asnych pomys ów w zakresie nowych rozwi za  fakturalnych i brzmienio-

wych kwintetu akordeonowego1.  

Stopniowe poznawanie mo liwo ci technicznych oraz odkrywanie szerokiej 

palety niuansów barwowych akordeonu zaowocowa o kilkunastoma kompozy-

cjami, które – obok dzie  Andrzeja Krzanowskiego czy Bronis awa Kazimierza 

Przybylskiego – w znacz cy sposób wzbogaci y polsk  literatur  akordeonow . 

Obcowanie z instrumentem zach ci o autora Sonaty Belzebuba do bli szego 

poznania historii polskiej akordeonistyki, a tak e do zg bienia twórczo ci akor-

deonowej innych wspó czesnych polskich kompozytorów. wiadczy o tym 

przywo any przed chwil  tekst Bogus awskiego z 1988 roku oraz inna publika-

                                                 
1  Edward Bogus awski, Przegl d polskiej wspó czesnej twórczo ci akordeonowej, „Poradnik 

Muzyczny” 1988, nr 5, przedruk pod tym samym tytu em w: Festiwal Muzyki Akordeonowej  

w Katowicach. Prace specjalne, seria II, Katowice 1993, nr 6, s. 16. 
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cja, b d ca zapisem wyk adu wyg oszonego podczas sesji naukowej po wi co-

nej muzyce akordeonowej w 1991 roku2. W wyk adzie kompozytor skoncentro-

wa  si  w g ównej mierze na dzie ach, które – jak wyja nia   

– ze wzgl du na oryginalno  j zyka d wi kowego oraz niekonwencjonaln  faktur ,  

a tak e niekiedy i form , nadaj  akordeonowi rang  instrumentu koncertowego na miar   

i potrzeb  wspó czesno ci3.  

Do tej kategorii zaliczy  dzie a Andrzeja Hundziaka, Zbigniewa Penherskiego, 

Andrzeja Krzanowskiego, B a eja Dowlasza oraz Zygmunta Krauzego. 

Bogus awski, wielokrotnie pytany o przyczyn  zainteresowania akorde-

onem, zwraca  uwag  na jego w a ciwo ci, które  

s  bardzo bliskie […] [jego – przyp. A.S.-B.] odczuciom estetyczno-sonorystycznym  

i swoistemu pojmowaniu czasu w rozwoju formalnym poszczególnych sekwencji mu-

zycznych utworu, jak i ca o ci formy4.  

Jako najwa niejsze walory instrumentu wymienia : 

–  bogate mo liwo ci brzmieniowe akordeonu, pozwalaj ce tworzy  zró nicowane pod 

wzgl dem techniki zarówno horyzontalne, jak i wertykalne p aszczyzny d wi kowe, 

–  zró nicowane modelowanie czasu trwania d wi ku, 

–  bogaty wachlarz odcieni dynamicznych, 

–  mo liwo  wykorzystania kontrastów regestrowych, zarówno w kszta towaniu linii 

melodycznej, jak i struktur akordowych5. 

W wyk adzie Akordeon – tera niejszo  i perspektywy kompozytor szerzej 

poruszy  wa ne dla jego twórczo ci zagadnienie selekcji materia u d wi kowego:  

Nowe jako ci techniczno-sonorystyczne determinowa y […] wybór tworzywa d wi ko-

wego, niewykraczaj cego jednak poza tradycyjny sposób artyku owania d wi ku. Uwa-

am bowiem, e klasyczny, tradycyjny d wi k akordeonu w cis ej symbiozie z technik  

rejestracyjn  oraz prób  niekonwencjonalnego wykorzystania mo liwo ci fakturalnych 

instrumentu w utworach solowych, a zw aszcza kameralnych o zró nicowanym sk adzie, 

daje kompozytorowi spore mo liwo ci w kreowaniu w asnej, nieskr powanej tradycyj-

nymi nawykami s uchowymi idei twórczej. […] Podstawowe znaczenie ma np. dla mnie 

[…] umiej tno  selektywnego operowania tworzywem d wi kowym oraz mo liwo-

ciami fakturalno-regestracyjnymi akordeonu. […] Faktura i regestracja to dla mnie dwa 

spójne elementy, maj ce zasadniczy wp yw na ostateczny efekt brzmieniowy utworu6.  

                                                 
2  Edward Bogus awski, Akordeon – tera niejszo  i perspektywy, wyk ad wyg oszony na mi -

dzynarodowym sympozjum Akordeonistyka – tradycja, stan aktualny, perspektywy rozwoju, 

zorganizowanym w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w dniach 7–10 

marca 1991 roku.  
3  Tam e, s. 3. 
4  Edward Bogus awski, Akordeon w moich do wiadczeniach twórczych, [w:] Edukacja artystycz-

na w zakresie sztuki muzycznej, t. 1: Akordeon u progu XXI wieku, red. Joachim Pichura, Cz -

stochowa 2003, s. 26.  
5  Tam e, s. 25–26. 
6  Edward Bogus awski, Akordeon – tera niejszo …, s. 4–5. 
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Wyczerpawszy kwesti  problematyki selekcji tworzywa d wi kowego, Bo-

gus awski podsumowywa :  

Na marginesie tego problemu chcia bym wyrazi  swój stosunek do cz stego, ma o inte-

resuj cego dla mnie zjawiska stosowania przez niektórych kompozytorów bardzo szero-

kiego wachlarza rodków d wi kowych z przewag  np. efektów perkusyjnych, tremo-

landa, klasterów, glissand, niekontrolowanej aleatoryki itp. rodki te cz sto wykorzysty-

wane s  w nadmiarze, a co w tym przypadku najistotniejsze, bez wyczuwalnego zwi zku 

z pojawiaj cymi si  w utworze tradycyjnymi elementami d wi kowymi, których charak-

ter podkre la dodatkowo konwencjonalna faktura i regestracja. Ten brak selektywno ci  

w zakresie tworzywa d wi kowego, w my l zasady – im wi cej rodków, tym bogatszy 

obraz d wi kowy, a tym samym i wyrazowy utworu, wydaje si  szczególnie niekorzyst-

ny w przypadku w a nie akordeonu, z uwagi na jego specyfik  brzmienia7. 

Lista akordeonowych dzie  Bogus awskiego napisanych w latach 80. liczy 

dziesi  pozycji8. S  w ród nich dzie a solowe, kameralne, wokalno-

instrumentalne oraz koncert na akordeon. List  otwiera Divertimento II na kwintet 

akordeonowy (1981), a kolejne to: Trzy postludia na akordeon solo (1980–1981), 

Capriccioso per accordeono (1985), Concerto per accordeono solo, batteria  

e archi (1985), Divertimento III per violino, violoncello e accordeono (1986), 

Continuo na kwintet akordeonowy (1987), Continuo II per accordeono solo 

(1988), Polskie melodie ludowe na chór mieszany, zespó  akordeonowy i perkusj  

(1989), Musica per Ensemble d’Accord (1989) oraz Musica per 2 accordeoni 

(1990). Wi kszo  utworów – co wielokrotnie podkre la  kompozytor – zrodzi o 

si  z inspiracji samych wykonawców9. Kompozytor korzysta  tak e ze szczegó o-

wych wskazówek pierwszych wykonawców tych dzie , np. Joachima Pichury10.  

Artyku  przedstawia trzy spo ród wymienionych dzie , przeznaczone wy-

cznie na akordeon solo: Trzy postludia na akordeon solo (1980–1981), Capric-

cioso per accordeono (1985) oraz Continuo II per accordeono solo (1988). 

Gruntowna analiza tych pisanych w kilkuletnich odst pach czasowych kompo-

zycji pozwoli ukaza  proces drogi twórczej w kszta towaniu w asnego akorde-

onowego wiata brzmieniowej ekspresji. 

Pierwsza akordeonowa kompozycja w katalogu Bogus awskiego to Trzy po-

stludia na akordeon solo. Owe krótkie miniatury stanowi  pierwsz  prób  kom-

pozycji na akordeon solo w dorobku Bogus awskiego, a zarazem – jak pisze 

twórca – mia y by  po egnaniem z instrumentem:  

                                                 
7  Tam e, s. 5. 
8  Kolejne osiem kompozycji wykorzystuj cych brzmienie akordeonu powstawa o w latach 90. 

Ostatnie dzie o akordeonowe Edwarda Bogus awskiego: Supplement for accordion uko czone 

zosta o w 2002 roku. 
9  Zob. Edward Bogus awski, Akordeon w moich do wiadczeniach…, s. 26.  
10  Zob. Marek Andrysek, Analiza formalna wybranych utworów akordeonowych Edwarda Bogu-

s awskiego, praca powsta a w ramach przewodu habilitacyjnego w dyscyplinie artystycznej in-

strumentalistyka na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w 2002 

roku, wydruk komputerowy, s. 92. 
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Utworem tym chcia em zako czy  moj  przygod  z akordeonem. ycie jednak sprawi o, e 

sta o si  to nierealne, gdy  w kolejnych latach powsta o kilkana cie nowych utworów11.  

Geneza powstania Postludiów jest do  z o ona. Zarówno w r kopisie, jak  

i w wy ej wymienionych wyk adach i publikacjach Bogus awski poda  rok 

uko czenia – 1982. Jednak e, jak wynika z publikacji Joachima Pichury oraz 

rozmowy z nim przeprowadzonej12, wst pny materia  d wi kowy kompozycji 

powsta  ju  pod koniec 1980 roku. Trzy utwory (opatrzone ju  wspólnym tytu-

em Postludia) skomponowane zosta y pierwotnie w wersji fortepianowej  

i w takiej formie trafi y do jego r k. Ostateczna wersja Postludiów – powsta a przy 

cis ej wspó pracy kompozytora i akordeonisty – uko czona zosta a pod koniec 

1981 roku, a wi c prawie równocze nie z Divertimentem II na kwintet akordeono-

wy13. Prawykonanie Trzech postludiów odby o si  w pa dzierniku 1981 roku  

w PSM I stopnia w Wodzis awiu l skim. Zrealizowa  je Joachim Pichura.  

Trzy postludia na akordeon solo nie zosta y wydane, r kopis znajduje si   

w posiadaniu rodziny kompozytora. Na odwrocie karty tytu owej kompozytor 

zaznaczy , e 

kolejno  postludiów mo e by  dowolna, w zale no ci od koncepcji wykonawczej solisty. 

Na kolejnych stronach utworu widniej  krótkie notatki oraz skre lenia naniesio-

ne przez twórc , co wiadczy  mo e o tym, i  planowa  napisanie drugiej wersji 

kompozycji14. Bogus awski tak scharakteryzowa  swoje pierwsze dzie o na 

akordeon solowy:  

Jego g ówn  cech  jest swoista aforystyczno  faktury i formy oraz zró nicowane two-

rzywo d wi kowe, w którym obok tradycyjnych struktur linearnych i wertykalnych wy-

korzystane zosta y w du ym stopniu klastery i glissanda15.  

Pichura podkre li , e  

Postludia s  […] wietnym materia em dydaktycznym przeznaczonym dla uczniów szkó  

muzycznych II stopnia16.  

                                                 
11  Edward Bogus awski, Akordeon w moich do wiadczeniach…, s. 28. 
12  Rozmowa autorki pracy z Joachimem Pichur  mia a miejsce w Akademii Muzycznej im. Karo-

la Szymanowskiego w Katowicach, dn. 16 listopada 2009 roku. 
13  Uzasadnienie podane przez J. Pichur  w rozmowie z autork  potwierdza tak e wzmianka o genezie 

utworu w jego referacie Twórczo  akordeonowa Edwarda Bogus awskiego. Pichura podkre li , e 

„by  mo e Profesor za dat  powstania utworu przyj  przepisanie go «na czysto» z uwzgl dnieniem 

poprawek, a nie dat  przekazania «brudnopisu» utworu Autorowi”; Zob. Joachim Pichura, Twór-

czo  akordeonowa Edwarda Bogus awskiego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana D ugosza  

w Cz stochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, t. 4: Edward Bogus awski twórca i pedagog, red. 

Ma gorzata Kaniowska, Anna Stachura-Bogus awska, Cz stochowa 2010, s. 103. 
14  Wszystkie zapisane w r kopisie informacje zostan  przytoczone w trakcie szczegó owej analizy.  
15  Edward Bogus awski, Akordeon w moich do wiadczeniach…, s. 28. 
16  Joachim Pichura, Twórczo  akordeonowa Edwarda Bogus awskiego, „Poradnik Muzyczny” 

[dodatek repertuarowo-metodyczny] ,1989, nr 11/12, s. XIII; przedruk (z niewielkimi zmiana-

mi) w publikacji: tego , l scy twórcy muzyki akordeonowej, cz. 1, Cz stochowa 1997, s. 15. 
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Trzy postludia wpisuj  si  dosy  wyra nie w obszar brzmieniowo-formalny 

innych dzie  solowych napisanych przez Bogus awskiego w latach 70. Analogie 

nie ko cz  si  jedynie na sferze interpretacji schematu architektonicznego (mo -

liwo  wyboru kolejno ci wykonania poszczególnych postludiów), lecz dotycz  

tak e sposobu zapisu muzycznego przebiegu (ataktowego, z orientacyjnym cza-

sem trwania poszczególnych d wi ków b d  komórek brzmieniowych), selekcji 

w wyborze materia u d wi kowego (operowanie swobodnie dysponowan  dwu-

nastotonowo ci ) oraz wykorzystania wybranych niekonwencjonalnych sposo-

bów wydobycia d wi ku (efekty glissandowe, klastery, najwy sze mo liwe do 

wykonania d wi ki).  

 

Przyk ad 1. Edward Bogus awski, Trzy postludia na akordeon solo, Postludium I, fragment po-

cz tkowy 

Przestrze  muzyczn  Postludium pierwszego17 (oznaczenie czasu trwania 

wier nuty = 50–60) wype niaj  dwie kontrastuj ce wzgl dem siebie komórki 

brzmieniowe18. D ugo wybrzmiewaj ca „statyczna”, z o ona z sukcesywnie 

nak adanego na siebie (i w podobny sposób wygaszanego) interwa u sekundy 

ma ej (E–F oraz F–Ges) w skrajnie niskim rejestrze barwowym w przebiegu nie 

podlega wi kszym transformacjom (zmiana dotyczy jedynie kolejno ci wyst -

pienia d wi ków pomys u). Druga to komórka „dynamiczna”, kszta towana 

sukcesywnie z pojedynczego impulsu d wi kowego (d wi k fis), poprzez se-

kwencje kilku oddzielanych pauzami brzmie  (oscylacja d wi ków: f–fis–g–gis), 

a  po posta  wielokrotnie powtarzanego interwa u e–fis, poprzedzanego tryto-

nem lub septym . Kontrast pomi dzy wyró nionymi formu ami nie dotyczy 

warstwy dynamicznej, gdy  ca e Postludium utrzymane jest w szmerowej dy-

namice pppp–p (z niewielkimi odchyleniami). 

W zako czeniu pojawiaj  si  trzy nowe komponenty: „uderzony” w dyna-

mice f klaster (E–F–Ges–Ais–H–c), szmerowa (pppp<p>pppp) sukcesywnie 

                                                 
17  Kompozytor nie okre li  kolejno ci wykonywania Postludiów – porz dek przyj ty w tej anali-

zie jest zatem dowolny.  
18  Podobne za o enia konstrukcyjne – zderzanie ze sob  kolejnych transformacji dwóch skrajnie 

ró nych pomys ów brzmieniowych – charakteryzuj  wiele z wcze niejszych utworów Bogu-

s awskiego, m.in. Sygna y na zespó  symfoniczny (1966/1967).  
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budowana struktura kwartowo-nonowa (A–d–g–c1–d2) oraz finalny pojedynczy 

interwa  septymy (e2–dis3). 

Postludium drugie ( wier nuta = 60–70 ad libitum) charakteryzuje sta a 

akordowa faktura. Jednorodno  jest tak e cech  warstwy rytmicznej – kolejne 

akordy, grupowane w kilkusk adnikowe sekwencje oddzielane pauzami, maj  

warto ci wier nutowe lub wyd u one za pomoc  kropki.  

 

Przyk ad 2. Edward Bogus awski, Trzy postludia na akordeon solo, Postludium II, fragment 

pocz tkowy 

Kompozytor nada  utworowi form , której kszta t symbolizuje znak crescen-

da. Dotyczy to te  warstwy brzmieniowej, jak i dynamicznej (pp–ff). Baz  wyj-

ciow  Postludium tworz  dwie struktury wertykalne: fis–as–c1–d1 oraz cis–fis–

g–h–es1. Ca y utwór tworz  ich kolejne powtórzenia – bez zmian lub ze zmia-

nami (redukowanie lub dodawanie kolejnych sk adników, najcz ciej w obr bie 

ma ych odleg o ci interwa owych), przy sukcesywnym zag szczaniu brzmienia 

oraz rozszerzaniu ambitusu. Kulminacyjne wielod wi ki w utworze osi gaj  

posta : cis–fis–as–h–es1–g1. Postludium ko czy wielokrotna repetycja kulmina-

cyjnej struktury przy równoczesnej redukcji kolejnych sk adników najni szych 

oraz wyciszaniu warstwy dynamicznej a  do pppp.  

Na pocz tku pierwszej strony partytury Postludium kompozytor umie ci  

uwag : „z ma ymi zmianami! (upro ci !)”. S owo „upro ci ” pojawi o si  tak e 

przy tek cie nutowym Postludium pierwszego. Zaznaczona jest równie  rzymska 

cyfra VIII – mog ca sugerowa  ch  w czenia Postludium do wi kszego cyklu 

utworów. W pierwszym systemie nutowym niektóre d wi ki zosta y skre lone: 

— struktura pierwsza: fis–as–c1–d1 – skre lone fis, as 

— struktura druga: cis–fis–gh–es – skre lone: przy pierwszym pokazie cis, g, 

przy powtórzeniu fis. 

Trzecie i ostatnie Postludium (oznaczenie wier nuty = 80–90) jest najd u -

sze i najbardziej zró nicowane pod wzgl dem wykorzystanego materia u 

brzmieniowego. Przestrze  muzyczn  kompozycji wype niaj  ró nej d ugo ci 

sekwencje, oparte na transformacjach dwóch kontrastowych pomys ów brzmie-

niowych. S  to: 
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— krótkie izolowane mikrokomórki d wi kowe (oddzielane od siebie ró nej 

d ugo ci pauzami), wyzyskuj ce najcz ciej interwa y charakterystyczne: 

sekundy, septymy oraz trytony. W warstwie rytmicznej mikrokomórki naj-

cz ciej grupowane s  jako: trzydziestodwójka czona z ósemk  (lub w od-

wrotnej kolejno ci), ósemka i dwie lub wi cej trzydziestodwójek; 

— d ugo wybrzmiewaj ce d wi ki (pó nuty b d  ca e nuty cz sto wyd u ane 

dodatkowo fermat ), na tle których wydobywane s  efekty glissandowe  

(w kierunku wznosz cym lub opadaj cym).  

 

Przyk ad 3. Edward Bogus awski, Trzy postludia na akordeon solo, Postludium III, fragment 

pocz tkowy 

Ze wzgl du na sposób rozplanowania kontrastuj cych sekwencji brzmienio-

wych oraz kszta towanie ekspresji wiod ce do kulminacji w trzecim Postludium 

wyró ni  mo na trzy g ówne ogniwa. W ogniwie pierwszym dominuj  sekwen-

cje eksponuj ce pierwszy pomys  brzmieniowy i jego transformacje (pomys  

drugi pojawia si  jedynie w postaci szcz tkowej). Postludium otwiera sekwencja 

zbudowana z o miu – izolowanych pauzami – repetycji dwud wi kowej mikro-

komórki f2–e3. Dwie kolejne sekwencje (leggiero molto) wype niaj  przebiegi 

mikrokomórek dwud wi kowych (najcz ciej jako kilkukrotne repetycje), wy-

zyskuj cych interwa y sekundy ma ej i septymy wielkiej oraz mikrokomórek 

kilkud wi kowych o sinusoidalnym kierunku melodycznym. Sekwencje prze-

dzielane s  pojedynczymi efektami glissandowymi (z okre lonym jedynie 

d wi kiem pocz tkowym). W przebiegu kompozytor wyró ni  ponadto wybrane 

fragmenty sekwencji, które wykonawca mo e powtarza  dowoln  ilo  razy, 

decyduj c w ten sposób o czasowym rozplanowaniu napi  ekspresyjnych.  

W ogniwie drugim transformacje obu pomys ów zestawiane s  ze sob  na 

zasadzie konfliktu brzmieniowego. Dla intensyfikacji nat enia ekspresji po-

szczególne komponenty mikrokomórek d wi kowych pomys u pierwszego roz-

szczepione zosta y pomi dzy skrajne rejestry brzmieniowe, a wybrane figury 

wzbogacono dodatkowymi wspó brzmieniami (najcz stsze interwa y: sekundy  

i septymy a tak e wielod wi ki o zró nicowanej strukturze interwa owej). Efek-

ty glissandowe równie  zyska y dodatkowe brzmienia: obok glissand pojedyn-

czych d wi ków pojawiaj  si  (w momencie kulminacji) efekty glissandowe 
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dwud wi kowe (sekundy wielkie), prowadzone naprzemiennie w kierunku 

wznosz cym i opadaj cym. Walor ekspresyjny ogniwa pog bia intensywna 

fluktuacja warstwy dynamicznej (rozpi to : pp–ff). Dodatkowo – obok efektów 

glissandowych – paleta brzmie  niekonwencjonalnych rozszerzona zostaje  

o d wi ki najwy sze mo liwe do wydobycia, formu y klasterowe: wykonywane 

w kierunku opadaj cym grupy kilku klasterów oraz d ugo wytrzymywane (ozna-

czone jako longa).  

Ostatnie ogniwo stanowi rodzaj syntezy brzmieniowej, prowadz cej do za-

ko czenia utworu. Oba pomys y d wi kowe (w szcz tkowej formie) wykony-

wane s  w szmerowej dynamice pp–p, stopniowo kieruj c si  ku najni szym 

rejestrom brzmieniowym. Postludium zamyka jednog osowa linia d ugo wy-

brzmiewaj cych (dodatkowo opatrzone fermatami) d wi ków (F–Fis–G), za-

ko czona repetycj  interwa u septymy: As–g.  

Na kartach ostatniego Postludium kompozytor zaznaczy  wiele planowanych 

zmian tekstu. Wykre li  pojedyncze formu y d wi kowe serie mikrokomórek,  

a nawet wi ksze fragmenty (dwa pocz tkowe systemy ostatniego ogniwa Po-

stludium). Kompozytor planowa  tak e zmian  zako czenia Postludium. Zamiast 

dwóch krótkich repetycji interwa u septymy w najni szym rejestrze brzmienio-

wym Bogus awski zanotowa  d ugo wybrzmiewaj ce (ca a nuta z fermat ) 

d wi ki (As, nast pnie A), na tle których – oddzielone d u szymi pauzami – 

zaintonowane s  trzykrotne repetycje interwa u as–g1. 

W 1983 roku uko czona zosta a druga kompozycja na solowy akordeon: 

Capriccioso19 per accordeono solo. Bogus awski dedykowa  utwór W odzimie-

rzowi Lechowi Puchnowskiemu. Capriccioso by o utworem obowi zkowym na 

Mi dzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Coupe Mondiale” w Bia ym-

stoku w 1986 roku. Podczas konkursu – 25 czerwca – prawykonania utworu 

dokona  Pawe  Paluch. W tym samym roku Capriccioso per accordeono solo 

zosta o wydane drukiem przez Ernest Deffner Publications z Nowego Jorku. 

Bogus awski, przedstawiaj c kompozycj  w tek cie Akordeon w moich do-

wiadczeniach twórczych, zwraca uwag  na analogie z Divertimento II na kwin-

tet akordeonowy:  

W utworze tym atwo dostrzec pewne elementy wspólne […] w zakresie cech struktural-

nych materia u d wi kowego, uk adów metryczno-rytmicznych oraz ewolucyjnego roz-

woju formy. Linearyzm kontrastuje tu z nielicznymi fragmentami wertykalnymi. Ekspo-

nuj c te elementy, chcia em nada  utworowi swoisty charakter koncertowy, rezygnuj c 

wiadomie z niektórych typowych, konwencjonalnych cech brzmieniowych instrumentu, 

nadmiernie w moim odczuciu wykorzystywanych w kompozycjach tego czasu. Warto 

mo e przy okazji wspomnie , i  utwór ten by  utworem obowi zkowym na Mi dzynaro-

                                                 
19 Capriccioso kilkakrotnie figurowa o w programach koncertowych oraz publikacjach jako 

Capriccio. Nazwy Capriccioso u y  Joachim Pichura w publikacji l scy twórcy muzyki akor-

deonowej, widnieje ona tak e w programach z koncertów Jerzego ywuszczaka w Finlandii:  

z dn. 29 grudnia 1988 roku (Ikaalinen) oraz 23 kwietnia 1989 roku (Helsinki). 
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dowym Konkursie Akordeonowym w Bia ymstoku w roku 1986. Mia em okazj  wys u-

cha  go czterdziestokrotnie. W ród bardzo ró nych wykona  na moj  uwag  zas ugiwa o 

zaledwie kilka. Tym nielicznym wykonawcom uda o si  realizowa  zasadnicze przes a-

nie utworu, jakim jest wyeksponowanie elementów wirtuozowskich, pe ni cych w pew-

nym stopniu s u ebn  funkcj  wobec strony sonorystyczno-wyrazowej20.  

Na koncertowe walory Capriccioso zwróci  tak e uwag  Joachim Pichura. Pod-

kre li , e  

koncertowe, czy wr cz wirtuozowskie cechy utworu przejawiaj  si  przede wszystkich  

w szybkich figuracjach, a „charakter koncertowy” to równie  po czenie cech wirtu-

ozowskich – ukazuj cych bieg o , technik  wykonawcy – z takimi, które koncentruj  

uwag  s uchacza. Ten w a nie koncertowy charakter t umaczy zmienno , ró norodno , 

kontrasty – widoczne zarówno w czeniu struktur interwa owych linearnych i wertykal-

nych, ale te  w warstwie rytmicznej, dynamicznej, agogicznej i kolorystycznej21.  

 

Przyk ad 4. Edward Bogus awski, Capriccioso per accordeono solo, fragment pocz tkowy 

                                                 
20  Edward Bogus awski, Akordeon w moich do wiadczeniach…, s. 27. 
21  Joachim Pichura, Twórczo  akordeonowa…, s. 110. 
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Zasad  konstrukcji Capriccioso per accordeono solo22 jest zestawianie kon-

trastuj cych wzgl dem siebie elementów. Bogus awski wprowadza cztery for-

mu y brzmieniowe, podlegaj ce ewolucji na przestrzeni utworu: 

— o charakterze wirtuozowskim, z o one z nast pstw mikrokomórek triolo-

wych w kierunku wznosz cym i opadaj cym, zawsze wyzyskuj cych inter-

wa  oktawy, 

— szybkie pochody po d wi kach skali ca otonowej, 

— formu y z o one z d ugo wybrzmiewaj cego d wi ku, poprzedzanego oraz 

wie czonego pojedynczymi d wi kami b d  kilkud wi kowymi komórka-

mi, najcz ciej wyzyskuj cymi interwa y sekundy oraz septymy23, 

— pochody pionów akordowych, konstruowanych wed ug zasady dobudowy-

wania kolejnych sk adników (najcz ciej s  to kolejne sekundy dolne lub 

górne)24. 

Materia  brzmieniowy Capriccioso zapisany zosta  w sposób ataktowy (jedynie 

z oznaczeniem miary wier nutowej, innej dla ka dej z formu ), co skutkuje 

dowolno ci  czasu trwania poszczególnych warto ci rytmicznych. G ównymi 

czynnikami formotwórczymi w kreowaniu napi  muzycznych w Capriccioso 

s : regestracja oraz precyzyjnie zanotowana warstwa dynamiczna i agogiczna.  

Przejrzysta konstrukcja kompozycji nawi zuje do klasycznego podzia u 

formalnego typu: ABA1
25. Cz ci skrajne oparte zosta y w g ównej mierze na 

ewolucyjnie traktowanym materiale brzmieniowym z o onym z formu  wirtu-

ozowskich (dwie pocz tkowe formu y), natomiast cz  rodkow  – wolniejsz  

– wype niaj  fragmenty wyzyskuj ce transformacje formu  pozosta ych. W cz -

ciach skrajnych (podobnie jak mia o to miejsce w ostatnim Postludium) poja-

wiaj  si  tak e pojedyncze sekwencje zawieraj ce formu y brzmieniowe cz ci 

rodkowej, okre lone w partyturze jako recitativo). 

Ogniwo pocz tkowe A ( wier nuta = ca 120–130) zdominowane zosta o 

przez formu y brzmieniowe o charakterze wirtuozowskim. Tworz  je nast pstwa 

mikrokomórek dwud wi kowych, zawieraj cych ascendentalny b d  descen-

dentalny skok oktawowy. Nast pstwa te realizowane s  w sta ym rytmie triol 

szesnastkowych, w których trzecia warto  jest pauz . W ogniwie A formu y 

mikrokomórkowe uk adaj  si  w trzy sekwencje. Dwie pierwsze wype niaj  

                                                 
22  Jest to cecha charakterystyczna dla wielu utworów Bogus awskiego, m.in. wcze niej omawia-

nego ostatniego Postludium na akordeon solo. 
23  Jest to nawi zanie do jednego z najbardziej charakterystycznych pomys ów brzmieniowych 

Bogus awskiego, obecnego w wielu utworach kompozytora powsta ych na przestrzeni lat 70., 

m.in. Five pictures for flute solo (1970). 
24  Pochody akordów budowanych wed ug tej zasady obecne b d  w twórczo ci Bogus awskiego 

w wielu dzie ach napisanych w latach 90., m.in.: Requiem na sopran, chór, perkusj  i organy 

(1995/1996), Preludium, Interludium i Kadencja na organy solo (2000). 
25 Marek Andrysek wydzieli  w Capriccioso trzy cz ci (pocz tkowo cztery, dziel c A na A  

i A1), podzielone bardziej szczegó owo na dodatkowe mniejsze cz stki: A(aba1+A1)–

B(abcb1)–[AB](aba1a2). Zob. Marek Andrysek, Analiza…, s. 28.  



 Kompozycje na akordeon solo… 21 

przebiegi jednog osowe o rysunku sinusoidalnym, „rozstrzelone” w zmiennych 

(nierzadko skrajnych) rejestrach brzmieniowych. Narracja muzyczna prowadzo-

na jest wedle sta ej zasady: pocz tkowe mikrokomórki wy aniaj  si  ze wspólnej 

d wi kowej bazy „d”, dalsze nast pstwa budowane s  od kolejnych stopni skali 

chromatycznej (jednak e bez zachowania cis ej kolejno ci), co prowadzi do 

sukcesywnego rozszerzania ambitusu materia u. W ostatnim fragmencie drugiej 

sekwencji, prowadz cym do pierwszej ekspresyjnej kulminacji w utworze, po-

jawiaj  si  po raz pierwszy nast pstwa symultanicznie wykonywanych mikro-

komórek (zderzenie formu  oktawowych brzmi cych w interwale sekundy wiel-

kiej: c1–c2, d1–d2 oraz des1–des2, es1–es2). Kompozytor przewidzia  mo liwo  

ich powtarzania. 

Pomi dzy sekwencjami, a tak e w toku sekwencji pierwszej, pojawiaj  si  

ró nej d ugo ci fragmenty oparte na kontrastuj cych formu ach d ugo wy-

brzmiewaj cych d wi ków. Dwie pocz tkowe ( wier nuta = ca 60–70) stanowi  

baz , centralizuj c  brzmienie na d wi ku „d”. Fragment rodkowy, rozdzielaj -

cy sekwencje wirtuozowskie omawianego ogniwa (recitativo), jest do  rozbu-

dowany. Wype nia go melodia o descendentalnym kierunku, krocz ca po kolej-

nych stopniach gamy chromatycznej, poprzedzona i zako czona charaktery-

styczn  „figur  Bogus awskiego” (d ugie wybrzmienie poprzedzone i zako czo-

ne kilkoma szybkimi d wi kami z wychyleniem sekundowym).  

Sekwencja wirtuozowska ( wier nuta = ca 120–130), prowadz ca do eks-

presyjnej kulminacji wie cz cej pierwsze ogniwo Capriccioso, zbudowana zo-

sta a na zasadzie gradacyjnego zag szczania substancji brzmieniowej. Pocz t-

kowe nast pstwa mikrokomórek oktawowych prowadzone s  jednog osowo, 

kolejny fragment – dwug osowy – symultanicznie w ruchu rozbie nym. W prze-

biegu ostatniego fragmentu (powtarzanego dowoln  ilo  razy a  do osi gni cia 

stopnia dynamicznego ff) nast puje dalsze zag szczenie warstwy brzmieniowej, 

poprzez zwi kszenie ilo ci sk adników w mikrokomórkach (w niektórych miej-

scach pojawiaj  si  wspó brzmienia sekundowe). 

Ogniwo rodkowe utworu B (poco recitativo), utrzymane w szmerowej dy-

namice pppp–mp, wype niaj  naprzemiennie:  

— formu y oparte na d ugo wybrzmiewaj cych d wi kach ozdabianych szyb-

kimi wychyleniami, zako czonych pochodami wier nutowymi po d wi -

kach skali chromatycznej (pocz tkowo figury „ozdabiaj ce” – poprzedzaj ce 

i wie cz ce d ugie wybrzmienie – oscyluj  wokó  ma ych kroków sekundo-

wych, w dalszym przebiegu dominuj ce staj  si  skoki septymowe i nonowe), 

— pochody wspó brzmie  o zmiennej liczbie sk adników (z dodatkowym efek-

tem kolorystycznym w postaci vibrata). 

Najbardziej spektakularny przyk ad wykorzystania powy szych formu  stanowi 

sekwencja wie cz ca ogniwo rodkowe Capriccioso. Wype niaj ce j  struktury 

wielod wi kowe konstruowane s  poprzez dobudowywanie do d wi ku central-

nego kolejnych sk adników pó - lub ca otonowych w gór  i w dó . Pocz wszy od 
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d wi ku f, kolejne wielod wi ki (e–f, es–f–g–as itd.) osi gaj  najbardziej roz-

budowan  posta : As–c–e–fis–gis–a–h–es1 (w dynamice f), by w konsekwencji 

– poprzez redukcj  dolnych sk adników (cis–e–fis–gis–a–h–es, e–fis–gis–a–h–es 

itd.) zatrzyma  si  na ostatnim d wi ku es, wie cz cym ogniwo B. 

Ostatnie ogniwo Capriccioso stanowi zatem – analogicznie do szeregu in-

nych dzie  Bogus awskiego – syntez  dotychczas wykorzystanego materia u. 

Elementem spajaj cym poszczególne formu y i ich warianty jest nast pstwo 

oktawowych mikrokomórek (prowadzonych jednog osowo, jak i wielog osowo 

w porz dku symultanicznym), wzbogacane przebiegami po d wi kach skali 

ca otonowej oraz fragmentami formu  d ugo wybrzmiewaj cych. Capriccioso 

wie czy sze ciod wi k Es–F–es–e–d1–e1, wykonywany crescendo (a  do ffff), 

wzmocniony dodatkowym efektem sonorystycznym w postaci tremolanda mie-

chowego. 

W marcu 1988 roku26 uko czy  Bogus awski Continuo II per accordeono so-

lo. Utwór powsta  na zamówienie Krzysztofa Milczanowskiego, a jego prawy-

konania dokona  Jerzy ywuszczak w Ikaalinen (Finlandia) 29 grudnia 1988 

roku. Rok pó niej Continuo II by o utworem obowi zkowym na Ogólnopolskim 

Konkursie Akordeonowym w Bia ymstoku. 

Trzecie po Postludiach oraz Capriccioso dzie o przeznaczone na solowy 

akordeon stanowi – w ocenie samego kompozytora – jego „jed[en] z wa niej-

szych […] utworów solowych napisanych nie tylko na akordeon”. Bogus awski 

wyjawia dalej, e  

niektóre pomys y techniczne i fakturalne wykorzystane zosta y w […] pó niejszych 

utworach, g ównie solowych i kameralnych, takich jak np. Preludia i kadencja na 

skrzypce i fortepian, Trio fortepianowe, Elegia na wiolonczel  i fortepian oraz II Kwartet 

smyczkowy27. 

Charakteryzuj c za o enia kompozytorskie utworu, twórca zaakcentowa  selek-

tywno  tkanki d wi kowej i metryczno-rytmicznej, obecno  czynnika wirtu-

ozowskiego oraz rol  elementu sonorystyczno-wyrazowego:  

Podstaw  kszta towania formalnego, podobnie jak w wi kszo ci moich utworów, jest 

technika ewolucyjna. Oprócz elementu wirtuozowskiego, nowych jako ci sonorystycz-

nych, do rangi czynnika formotwórczego podniesione zostaj  – agogika, z jej du  

zmienno ci  przebiegu czasowego, i dynamika, wykorzystuj ca optymalne efekty g o-

no ci d wi ku. To sprawia, e faktura w tym utworze jest znacznie bardziej urozmaico-

na, pozwalaj ca w znacznie wi kszym stopniu ni  w Capriccioso wyeksponowa  tech-

niczne i kreatywne mo liwo ci wykonawcze28.  

Wielokrotny wykonawca dzie a Joachim Pichura dopowiada:  

                                                 
26  Data ta zosta a umieszczona przez kompozytora na ostatniej stronie r kopisu Continuo II per 

accordeono solo.  
27  Edward Bogus awski, Akordeon w moich do wiadczeniach…, s. 27. 
28  Tam e. 
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Mo na zauwa y , e kompozytor coraz pewniej operuje akordeonem jako instrumentem 

solowym. Utwór ten jest znacznie bogatszy w warstwie wyrazowej, jak równie  stoso-

wanych rodków, ani eli Trzy postludia czy Capriccioso. Continuo II wymaga od wyko-

nawcy du ej wra liwo ci, umiej tno ci kszta towania napi  muzycznych, a tak e du ej 

bieg o ci palcowej29.  

Konstrukcja architektoniczna Continuo II oparta zosta a na znanej z po-

przednio omawianych utworów Bogus awskiego idei zestawiania ze sob  kon-

trastuj cych sekwencji d wi kowych, wyrastaj cych z pocz tkowych (równie  

kontrastowych) zaczynów motywicznych. Ewolucyjna rozbudowa formy,  

w ogólnych zarysach – ukowej, rozgrywa si  na p aszczy nie brzmieniowej, 

rytmicznej i dynamicznej.  

 

Przyk ad 5. Edward Bogus awski, Continuo II per accordeono solo, fragment pocz tkowy 

Continuo II zosta o niemal w ca o ci zapisane w sposób ataktowy (wyj tek 

stanowi  dwa odosobnione fragmenty). Czas trwania poszczególnych warto ci 

rytmicznych jest niedookre lony, bowiem pomimo zastosowania miary wier -

nutowej (odmiennej dla ka dej kolejnej sekwencji) nad d ugimi d wi kami cz -

sto pojawiaj  si  fermaty, a pauzy, zanotowane w nawiasach nie maj  cis ej 

miary. W ten sposób wykonawcy darowana zostaje mo liwo  wp ywania na 

rozplanowanie materia u d wi kowego w czasie. Zaczyn kompozycji stanowi  

dwie krótkie sekwencje, oscyluj ce wokó  d wi ku pojedynczego b d  jego 

odmian oktawowych. Pierwsz  sekwencj  tworzy d ugo wybrzmiewaj cy 

d wi k E, przedzielony krótkim (warto  trzydziestodwójki) wychyleniem gór-

nej sekundy F. Drug  sekwencj  – brzmi c  w wy szym rejestrze – wype niaj  

                                                 
29  Joachim Pichura, Twórczo  akordeonowa …, s. XIII; tego , l scy twórcy muzyki …, s. 15. 
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wychylenia sekundowe f2–e2 oraz e2–f2, przedzielone opadaj cym skokiem na 

wspó brzmienie d1–e1, realizowane jako krótkie punktowane warto ci (ósemka  

z kropk  i trzydziestodwójka oddzielone pauz ). W pierwszej sekwencji orientacyj-

ny czas trwania wier nuty oznaczony zosta  ca = 60–70, w drugiej – ca = 70–80.  

Nast pnie, zgodnie z ustalon  od dawna procedur  kompozytorsk , formu y 

d wi kowe obu sekwencji poddawane s  procesom transformacyjnym. S  nimi: 

— stopniowe rozszerzanie ambitusu linii melodycznej (cz sto z wykorzystywa-

niem skrajnych rejestrów brzmieniowych) oraz zag szczanie pola brzmie-

niowego poprzez stosowanie coraz bardziej nasyconych wielod wi ków; 

— rozwijanie motywów od pojedynczych izolowanych „punktów” i d ugonu-

towych wybrzmie , poprzez „oplatanie” d u szych warto ci kilkuelemento-

wymi grupami szesnastkowymi b d  trzydziestodwójkowymi, a  po – wyko-

rzystywane w kulminacjach – kaskady skomplikowanych figur o wirtuozow-

skim zabarwieniu („wahad owe” figury szesnastkowe zaczerpni te z kame-

ralnego Continuo); 

— zestawianie fragmentów odmiennych pod wzgl dem czasu trwania podsta-

wowej warto ci rytmicznej (zakres: od wier nuty trwaj cej ca = 60–70 do 

ca = 11–120), a tak e kontrastuj cych pod wzgl dem nat enia czynnika dy-

namicznego (wykorzystywanie ekstremalnych biegunów: od pppp do ffff). 

Trzeci rodzaj ukszta towania materia u – sekwencja espressivo molto – ma 

posta  akordow . Pojawia si  w Continuo II zaledwie dwukrotnie. Pierwszy raz 

w fazie pocz tkowej utworu (szmerowa dynamika ppp–p), pe ni c rol  niejako 

zapowiedzi maj cych nast pi  waha  ekspresyjnych, za drugim razem (ekstre-

malne nat enie ffff) – jako dope nienie g ównego wy adowania kulminacyjnego 

(pod koniec Continuo). Przestrze  tej sekwencji wype niaj  (zanotowane w ci-

s ym porz dku metrorytmicznym) nast pstwa d ugo wybrzmiewaj cych wielo-

d wi ków o przewa aj cym uk adzie tercjowym z dodanymi sk adnikami dyso-

nansowymi (dominacja akordów zwi kszonych np. h–b–d1–fis1, A–c1–es1–g1–h1, 

fis–d1–f1–a1–cis2). 

 

Przyk ad 6. Edward Bogus awski, Continuo II per accordeono solo, s. 1, fragment 

Trzy omówione partytury akordeonowe Edwarda Bogus awskiego jak w so-

czewce skupiaj  najbardziej charakterystyczne cechy j zyka brzmieniowego 

kompozytora, obecne tak e i w innych dzie ach napisanych w latach 80. Doty-
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czy to przede wszystkim d enia do precyzyjnego rozplanowania kszta tu for-

malnego dzie a, odpowiedniej selekcji wykorzystywanego materia u d wi ko-

wego, a tak e wykorzystania szerokiej palety kolorystycznej i dynamicznej wa-

lorów brzmieniowych instrumentu. Wyró nione cechy zauwa y  mo na zarów-

no w kompozycjach Bogus awskiego przeznaczonych na rozbudowany sk ad 

instrumentalny (m.in. w Concerto per pianoforte e orchestra z 1982 roku), jak  

i w utworach kameralnych (m.in. Dialogues for saxophone and vibraphone  

z 1987 roku).  

Summary 

Accordion Solo Compositions in the Works of Edward Bogus awski 

The purpose of this article is presentation of accordion solo works by Edward Bogus awski,  

a contemporary Polish composer, who died in 2003. The list of all the accordion works by the 

composer contains over a dozen compositions. They are works that significantly contributed to 

Polish accordion literature, and they were all written after 1980. They include solo, chamber, 

vocal-instrumental works, as well as a concert for accordion and an orchestra. 

In the article, the works for accordion solo are thoroughly analysed: Three postludia (1980–

81), Capriccioso per accordeono (1985), and Continuo II per accordeono solo (1988). These 

works have not been thoroughly discussed in the musicological literature so far – they were just 

mentioned. 

When discussing the selected works, the authoress concentrates particularly on the sound ma-

terial, the formal shape and general emotional expression. She outlines Bogus awski’s artistic 

career and his shaping up his own sound language. She points out the composer’s fascination with 

the tone of the accordion. The most characteristic traits sound language are discussed, also in his 

other works composed in the 80s of the 20th century. 

Keywords: Edward Bogus awski, Silesian composers, contemporary Polish accordion music. 


