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Aleatoryzm i forma otwarta
w twórczoĞci Edwarda Bogusáawskiego
WĞród polskich historiografów muzycznych panuje zgoda co do tego, iĪ nowa tendencja która pojawiáa siĊ w muzyce w II poáowie XX w., a mianowicie
aleatoryzm, „zrodziá siĊ jako swoiste antidotum na hiperserialistyczne, nadmiernie technicystyczne podejĞcie do kompozycji muzycznej, zyskującej w rezultacie zbyt wysoki stopieĔ komplikacji” (tego rodzaju pogląd wyraĪają np. Bogusáaw Schäffer1, Krzysztof Baculewski2 i Violetta Przech, która jest autorką zacytowanego zdania3). Rzecz jasna, powyĪsza interpretacja odnosi siĊ do rzeczywistoĞci twórczoĞci zachodnioeuropejskiej. W tym sensie ma Ğcisáe odniesienie do
twierdzeĔ obserwatorów zachodnich, dawniejszych i wspóáczesnych, z tym Īe
obecnie postrzegają oni „hiperserializm” nie tylko jako ostateczną konsekwencjĊ
zapoczątkowanego przez dodekafonistów prymatu myĞlenia konstrukcjonistycznego, ale równieĪ interpretują ową tendencjĊ w kategoriach socjologicznych,
jako specyficzny produkt „systemu festiwalowego”, konkretnie – produkt
darmsztadzki4. W muzyce polskiej nie tylko nie zaistniaá „hiperserializm”, ale
nawet nie pojawiáo siĊ zbyt wiele Ğladów zainteresowania serializmem „klasycznym”, tj. twórczoĞcią Weberna. Dodaü naleĪy, Īe wyjazdy do Darmstadt, jak
równieĪ na festiwale MiĊdzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wspóáczesnej
(gdzie prezentowano twórczoĞü „ekstremistów”), byáy w PRL rzadkoĞcią, a kompozytorom pozostawaáo nadal zapoznawanie siĊ z najnowszymi propozycjami
twórców spoza Īelaznej kurtyny podczas koncertów „Warszawskiej Jesieni”, na
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B. Schäffer, Nowa muzyka, PWM, Kraków 1958, s. 242.
K. Baculewski, WspóáczesnoĞü. CzĊĞü 1: 1939–1974, [w:] Historia muzyki polskiej, t. 7, red. S. Sutkowski, Sutkowski Edition, Warszawa 1996, s. 292.
V. Przech, Polska twórczoĞü na fortepian solo 1956–1985. Nowatorskie kierunki i techniki,
Wydawnictwo AM w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004, s. 147.
Zob. np.: C.S. Mahnkopf, Kritik der neuen Musik. Entwurf einer Musik des 21. Jahrhundetrs.
Eine Streitschrift, Bärenreiter, Kassel – Basel 1998, s. 20.
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podstawie audycji radiowych, a w koĔcu „z drugiej rĊki” – poprzez lekturĊ tekstów o nowej muzyce (zapotrzebowaniu na tego rodzaju lekturĊ postanowiáo
sprostaü m.in. zaáoĪone przez Michaáa Bristigera wydawnictwo „Res Facta”).
Na gruncie muzyki polskiej wdraĪanie koncepcji formy otwartej stanowiáo
rozwiniĊcie aleatoryzmu stosowanego poprzednio w jego wersji rytmicznej,
polegającej na „polichronicznej regulacji czasu”5. Traktowane byáo przez kompozytorów jako wejĞcie w Ğwiat „prawdziwej”, radykalnej awangardy, rozciągającej przed twórcą perspektywĊ odejĞcia od tradycyjnego myĞlenia formą jako
koherentną narracją, a tym samym moĪliwoĞü wyjĞcia poza konwencjĊ „szkoáy
polskiej”, uwikáaną w coraz wyraĨniejsze, ewidentne dla sáuchaczy i krytyków
konteksty tradycjonalistyczne.
Violetta Przech usystematyzowaáa w swojej pracy Polska twórczoĞü na fortepian solo 1956–1985 dwojakie podejĞcie polskich kompozytorów lat 70. do
propozycji aleatoryzmu, twierdząc, iĪ interesowaá on twórców z uwagi na to, Īe
byáa to „tendencja ukazująca indeterminizm jako kategoriĊ kompozytorską
przede wszystkim pragmatyczną, podporządkowaną technologicznej warstwie
dzieáa”, oraz „koncepcja o proweniencji amerykaĔskiej, znacznie bardziej wchodząca w sferĊ filozofii sztuki”6. Za najbardziej typową dla „szkoáy polskiej”
uznano pierwszą wersjĊ, reprezentowaną przede wszystkim przez Witolda Lutosáawskiego, autora koncepcji „aleatoryzmu kontrolowanego”. JeĞli chodzi o amerykaĔski nurt aleatoryzmu, firmowany nazwiskiem Cage’a (oraz jego odnogĊ
darmstadzką, związaną z osobą Karlheinza Stockhausena), byá on dla Polaków
zjawiskiem obcym. Jedynie nieliczni kompozytorzy, np. Witold Szalonek, deklarowali skáonnoĞü otwarcia siĊ na inspiracje filozofią i duchowoĞcią Dalekiego
Wschodu, tak istotną dla myĞli Cage’a i Stockhausena. Nawet ci spoĞród rodzimych twórców, którzy powaĪnie zainteresowali siĊ istotnie nowatorską ideą
formy otwartej, podchodzili do niej z bagaĪem tradycyjnych przeĞwiadczeĔ
dotyczących granic pojĊcia dzieáa muzycznego. W 1972 roku z jedynym swym
utworem reprezentującym poliwersyjną odmianĊ aleatoryzmu wystąpiá Witold
Lutosáawski (byáy to Preludia i fuga na 13 instrumentów smyczkowych). Bardzo
charakterystycznie zidentyfikowaá podejĞcie Lutosáawskiego do poliwersyjnoĞci
Adrian Thomas, opisując Preludia i fugĊ jako „ciąg indywidualnie zaprojektowanych szkiców kompozytorskich, które w koĔcu podlegają sortowaniu i ujĊciu
5
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K. Baculewski, WspóáczesnoĞü…, s. 292.
V. Przech, Polska twórczoĞü na fortepian…, s. 147; DoĞü swobodną definicjĊ autorki wypada
zrelacjonowaü do sáownikowego ujĊcia Christopha von Blumenrödera, który ustaliá dwa podstawowe pojĊcia formy otwartej (do której odnosi siĊ Przech): w wersji Stockhausenowskiej
jako „dzieáa o bezkierunkowym, nieograniczonym przebiegu muzycznym” („Werk mit ziellosen, unabgeschlosenen Musikalischen Verlauf”) oraz w wersji powszechnie stosowanej –
„dzieáa o zmiennej postaci zewnĊtrznej” („Werk mit Veränderlicher aüsser Gestalt”); Ch. von
Blumenröder, Offene Form, [w:] Terminologie der Musik in 20. Jahrhunderten, hrg. H.H. Eggebrecht, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1995, s. 324.
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w caáoĞü”7. Preludia i fuga są jedynym przykáadem zainteresowania siĊ Lutosáawskiego formą mobilną. WiĊcej eksperymentów w omawianej dziedzinie
wykonali Bogusáaw Schäffer (Studium poliwersjonalne, Konfiguracje, Kompozycja swobodna) i Kazimierz Serocki (A piacere, Ad libitum).
Zainteresowanie Edwarda Bogusáawskiego (1940–2003) formą otwartą miaáo inne Ĩródáo niĪ w przypadku poprzednio wymienionych kompozytorów, deklarujących podatnoĞü na inspiracje muzyką Stockhausena, Bouleza czy Cage’a,
chociaĪ – tak jak w przypadku rówieĞników – spowodowaáo znaczący skok stylistyczny, niemalĪe „przeáom” w twórczoĞci. Jego przyczyną byáy doĞwiadczenia wiedeĔskie – pobyt na stypendium w 1967 roku, podczas którego studiowaá
kompozytor u Romana Haubenstocka-Ramatiego, a ponadto miaá moĪliwoĞü
zapoznania siĊ z kilkudziesiĊcioma wspóáczesnymi partyturami, wydanymi
w Universal Edition, gdzie pracowaá Haubenstock-Ramati.
IdeĊ formy otwartej przejąá Bogusáawski wáaĞnie od Romana Haubenstocka-Ramatiego. Drugim Ĩródáem inspiracji formą otwartą byáa muzyka Lutosáawskiego. Komentarz Bogusáawskiego na temat przyczyn zainteresowania siĊ formą otwartą potwierdza hipotezĊ, Īe zawarte w niej moĪliwoĞci zostaáy potraktowane przez niego, tak jak i przez innych kompozytorów polskich, jako zachĊta
do uwolnienia siĊ z krĊgu konwencji „szkoáy polskiej”, która nawet po „nawróceniu” na sonoryzm pozostaáa konwencją silnie uwikáaną w tradycjĊ. Mówiá
Bogusáawski: „Pozwoliáa mi [forma otwarta – przyp. ASB] uwolniü siĊ od pewnego tradycyjnego rozumienia konstrukcji utworu. Inaczej teĪ traktujĊ teraz czas
w muzyce, poĞwiĊcam go czĊsto kontemplacji dĨwiĊku”8.
Szereg solowych i kameralnych utworów Bogusáawskiego wykorzystujących wybrane propozycje aleatoryzmu otwierają dwa dzieáa, powstaáe jeszcze
w 1968 roku: Wersje na zespóá instrumentów (flet, fagot, trąbkĊ, puzon, skrzypce i kontrabas) oraz Per pianoforte. Oba dzieáa, choü w róĪny sposób, wykazują
fascynacjĊ muzyką Haubenstocka-Ramatiego. Kameralne Wersje stanowią bezsprzeczny przykáad inspiracji zapisem mobilnych form stosowanym przez Haubenstocka w takich dzieáach, jak m.in.: Mobile for Shakespeare oraz Credentials
or Think, think Lucky9. Wersje to jedyny utwór w dorobku Bogusáawskiego wykorzystujący charakterystyczny Haubenstockowski zapis typu „szachownicy”.
Kompozycja potraktowana zostaáa jako eksperyment, który nota bene nie zyskaá
uznania u máodego twórcy. Byü moĪe zbytnie podobieĔstwo zapisu pomiĊdzy
dzieáami obu kompozytorów lub teĪ nie do koĔca zadowalający brzmieniowy
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A. Thomas, Polish Music Since Szymanowski, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 143.
E. Wybraniec, E. Bogusáawski, Z dala od tradycyjnej formy, „Trybuna Robotnicza” 7–9 IX 1979,
s. 7 (rozmowa E. Wybraniec z E. Bogusáawskim).
Obie partytury Bogusáawski przywiózá z Wiednia, gdzie w 1967 roku przebywaá na stypendium
Ministra Kultury i Sztuki. Na stronie tytuáowej partytury Credentials widnieje nawet dedykacja
Haubenstocka-Ramatiego dla máodego twórcy: „Edwardowi Bogusáawskiemu z przyjaĨnią
i Īyczeniami dobrej pracy na przyszáoĞü. WiedeĔ 12 XII 1967”.
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rezultat caáoĞci, zadecydowaá o usuniĊciu przez Bogusáawskiego Wersji z oficjalnego katalogu wáasnych kompozycji10.
Niezaprzeczalnie wiĊkszą wagĊ miaáo Per pianoforte. Wyznaczyáo ono liniĊ
poszukiwaĔ Bogusáawskiego w dziedzinie formy otwartej na kolejne lata. W komentarzu zamieszczonym w ksiąĪce programowej PoznaĔskiej Wiosny Muzycznej, na której utwór prawykonano, Bogusáawski tak scharakteryzowaá ideĊ
dzieáa: „Per pianoforte powstaáo w 1968 roku. W utworze tym po raz pierwszy
posáuĪyáem siĊ tzw. formą otwartą, dając wykonawcy moĪliwoĞü dowolnego
ukáadu caáoĞci z szeĞciu11 zamkniĊtych segmentów kolorystyczno-dĨwiĊkowych,
o ĞciĞle ustalonych strukturach interwaáowych […]”12. Zastosowany w Per pianoforte zakres aleatoryki – zawĊĪony jedynie do sfery montaĪu formy – wpisywaá muzykĊ Bogusáawskiego w pierwszą z dwóch przyjmujących siĊ wówczas
w Polsce wersji aleatoryzmu – pragmatyczną (wedáug nomenklatury Przech).
Wpáyw Haubenstocka-Ramatiego w Per pianoforte nie jest tak oczywisty, jak
w przypadku Wersji. PodobieĔstwo do jednego z wczeĞniejszych dzieá Haubenstocka – Klavierstücke I13 – tkwi w sposobie quasi-punktualistycznej organizacji
faktury w ramach wybranych struktur brzmieniowych, wykorzystujących tradycyjne moĪliwoĞci fortepianu. Ogólne zasady konstrukcji utworów są jednak
caákowicie róĪne. W odróĪnieniu od dopuszczającego element indeterminizmu
Per pianoforte, kompozycja fortepianowa Haubenstocka, záoĪona z piĊciu osobnych miniatur zapisanych w sposób Ğcisáy (zgodnie z definicją kompozytora:
„jednoznaczny”), naleĪy do kategorii „stabilnych form zamkniĊtych”14, w któ-
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Kompozytor wspominaá o ogólnie krytycznym stosunku do swoich prac w artykule: „[…] mój
stosunek do wáasnej twórczoĞci ma w duĪym stopniu charakter krytyczny, o czym moĪe Ğwiadczyü fakt wycofania niektórych tytuáów ze spisu moich utworów, mimo iĪ niektóre z nich spotkaáy siĊ z Īyczliwym przyjĊciem zarówno ze strony profesjonalnej krytyki, jak i publicznoĞci”
(E. Bogusáawski, Akordeon w moich doĞwiadczeniach twórczych, „Prace naukowe WyĪszej
Szkoáy Pedagogicznej w CzĊstochowie. Seria: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej”, z. 1: Akordeon u progu XXI wieku, red. J. Pichura, Wydawnictwo AJD w CzĊstochowie, CzĊstochowa 2003, s. 26); Informacja na temat wycofania dzieáa z katalogu wykonaĔ pochodzi z listu Leszka Polonego do kompozytora z dnia 11 I 1993.
W komentarzu do utworu widniejącym w wydaniu niemieckim Per pianoforte, zrealizowanym
w 1971 roku przez Ars Viva Verlag, Meinz, mowa jest o trzech – zamiast szeĞciu – kolorystyczno-dĨwiĊkowych segmentach utworu. Jest to prawdopodobnie niedopatrzenie táumacza
noty.
E. Bogusáawski, Per pianoforte, [w:] XV Festiwal Polskiej Muzyki Wspóáczesnej „PoznaĔska
Wiosna”, PoznaĔ 1975, s. 41.
PartyturĊ tego dzieáa posiadaá w swej bibliotece takĪe Bogusáawski.
W Klavierstücke I idea mobilu ingeruje – jak okreĞla Kowalska-Zając – „w sam proces komponowania” (s. 63). Kompozytor w ostatnim ogniwie wykorzystaá materiaá z miniatury drugiej,
w zmienionej kolejnoĞci pojawiania siĊ poszczególnych struktur (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16,
14, 12, 10, 8, 6, 4, 2). Por. E. Kowalska-Zając, Oblicza awangardy. Roman Haubenstock-Ramati, AM, àódĨ 2000, s. 63.
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rych wykonawca w Īaden sposób nie wpáywa na dobór kolejnoĞci nastĊpujących
po sobie muzycznych zdarzeĔ.
Odmienny jest takĪe sposób spoĪytkowania webernowskiego punktualizmu
w konstrukcji dĨwiĊkowej obu dzieá. Klavierstücke Haubenstocka cechuje konsekwentna organizacja serialna (Violetta Przech wymienia takie komponenty tej organizacji, jak: permanentna wariacyjnoĞü organizacji ruchu i wysokoĞci, skáonnoĞü do
serializacji dynamiki oraz dyspersjĊ materiaáu w polu dĨwiĊkowym instrumentu,
wyzwalającą punktualistyczny idiom brzmieniowy15). W Per pianoforte Bogusáawski nie stosuje Ğcisáej organizacji materii dĨwiĊkowej; jest ona oparta na swobodnie
dysponowanej dwunastotonowoĞci. TakĪe ksztaátowanie linii dynamicznej pozostawiá kompozytor wykonawcy (sporadycznie zaznaczając efekty crescenda i diminuenda), uzaleĪniając jego decyzje od indywidualnej koncepcji utworu, co zostaáo
zadeklarowane w nocie odautorskiej uzupeániającej partyturĊ.
Bogusáawski operuje strukturami dĨwiĊkowymi wywodzącymi siĊ z trzech
pomysáów brzmieniowych. Buduje je z pojedynczych dĨwiĊków, wspóábrzmieĔ
lub kilkudĨwiĊkowych komórek zagĊszczanych lub rozrzedzanych w warstwie
rytmicznej, dodatkowo izolowanych pauzami. Owe szybkie przebiegi dają wraĪenie przestrzennoĞci poprzez operowanie w przebiegu wielkimi skokami, rozmieszczanie poszczególnych brzmieĔ w skrajnych rejestrach instrumentu oraz
nakáadanie ich na siebie w róĪnych oktawach. Poprzez taki sposób konstruowania przebiegu muzyka, jak to stwierdziáa Violetta Przech, „zostaje pozbawiona
pierwiastka kontynuacji w znaczeniu tradycyjnym i wáaĞciwej jej kierunkowoĞci
toku muzycznego, regulowanego energetyką kulminacji i odprĊĪeĔ”16.
Jak informowaá odautorski komentarz, wysokoĞci wszystkich dĨwiĊków zostaáy w Per pianoforte ĞciĞle okreĞlone i zapisane (wyjątek stanowią dĨwiĊki repetowane, oznaczone przez kompozytora pionowymi kreskami). WiĊksza swoboda
dotyczy dáugoĞci trwania pojedynczych dĨwiĊków i wiĊkszych komórek brzmieniowych. Determinanty czasowe poszczególnych elementów muzycznych wyznaczyá kompozytor przy pomocy orientacyjnego zapisu, symbolizującego krótkie lub
dáugie wartoĞci rytmiczne oraz stopniowe przyspieszanie i zwalnianie. UĪyá on
tradycyjnej notacji pauz obok zapisu czasowego wyznaczonego w sekundach.

Przykáad 1. E. Bogusáawski, Per pianoforte, fragment
15
16

Zob. V. Przech, Polska twórczoĞü…, s. 86.
TamĪe, s. 210–211.
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Na przestrzeni dzieáa Bogusáawski operuje kilkoma nadrzĊdnymi pomysáami
brzmieniowo-kolorystycznymi i ich transformacjami, które rozkáada w sposób
charakterystyczny w kolejnych segmentach (m.in. opozycja rejestrów, zestawianie szybkich przebiegów z dáugimi wybrzmieniami, zderzanie wielodĨwiĊkowych klasterów z pojedynczymi dĨwiĊkami). Ze wzglĊdu na wyeksplikowane
w nocie do utworu dąĪenie do uzyskania kontrastu pomiĊdzy segmentami, kaĪdy
z pomysáów otrzymuje w konkretnym segmencie pewne cechy odrĊbne. NadrzĊdne pomysáy brzmieniowe to:
— dáugo wybrzmiewający (czas trwania okreĞlony przez kompozytora bądĨ
pozostawiony decyzji wykonawcy) statyczny wielodĨwiĊk (od dwóch do
dziewiĊciu dĨwiĊków), czĊsto osiągający brzmienie klasterowe, záoĪony najczĊĞciej z naáoĪonych na siebie kolejnych póátonów,
— dynamiczna kilku- bądĨ kilkunastodĨwiĊkowa quasi-punktualistyczna figura
(czĊsto o charakterze wirtuozowskim), o jak najszybszym bądĨ zmiennym
tempie wykonywania (jedynie przez kompozytora sugerowanym). Mogą ją
tworzyü albo pojedyncze dĨwiĊki (czĊsto stanowiące wycinek skali chromatycznej) albo kombinacja dwudĨwiĊków (najczĊĞciej wykorzystywane interwaáy: sekunda maáa, sekunda wielka, septyma maáa, nona maáa, nona
wielka), rozszczepionych w czĊsto odlegáych rejestrach fortepianu,
— pomysá brzmieniowy „poĞredni”, bĊdący syntezą dwóch pomysáów powyĪszych: figura kilkudĨwiĊkowa (najczĊĞciej dĨwiĊki pojedyncze bądĨ interwaáy nadrzĊdne), której poszczególne dĨwiĊki są wydáuĪane bądĨ przytrzymywane wedáug decyzji wykonawcy, jednakĪe nie tak dáugo jak w przypadku klasterowych wspóábrzmieĔ.
Prawykonanie Per pianoforte w interpretacji Kazimierza Morskiego miaáo
miejsce 11 grudnia 1968 roku w Zabrzu. NastĊpnie utwór byá wykonywany
w innych miastach Polski i za granicą, zarówno przez Kazimierza Morskiego,
jak i innych pianistów.
Kolejne dzieáa solowe wykorzystujące elementy aleatoryzmu to: Five Pictures for flute solo (1970), 4+1 per clavicordo (1974), Preludio e cadenza per
arpa solo (1977) oraz Preludi e cadenza per violino solo (1979).
Kompozycja Five Pictures for flute solo, napisana dla Angeliki-Reginy
Sweekhorst i jej dedykowana, prawykonana zostaáa w kwietniu 1971 roku
w Kolonii. W lutym 1973 roku kompozycja miaáa swoje pierwsze wykonanie
krajowe – w Katowicach na koncercie w ramach cyklu koncertowego organizowanego przez tamtejszą PaĔstwową WyĪszą SzkoáĊ Muzyczną „Silesia Cantat”
z okazji Roku Nauki Polskiej. Wykonawcą byá Marian KatarzyĔski.
Five Pictures for flute solo to piĊü samodzielnych obrazów. Bogusáawski nie
zaznaczyá utworu początkowego ani koĔcowego. W objaĞnieniach doáączonych
do wydania (PWM, 1977) umieĞciá informacjĊ, Īe: „koncepcjĊ formalną kompozycji ukáada wykonawca, realizując w dowolnej kolejnoĞci poszczególne utwory”. Tak wiĊc – podobnie jak w przypadku Per pianoforte – integracja trwają-
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cego ok. 6 minut dzieáa w formalną caáoĞü jest powierzona interpretatorowi.
Istotna róĪnica pomiĊdzy obydwoma utworami dotyczy organizacji materiaáu
brzmieniowego wewnątrz poszczególnych obrazów. W kompozycji fortepianowej wpáyw wykonawcy na ostateczny jej ksztaát ograniczaá siĊ zaledwie do wyboru kolejnoĞci zamkniĊtych w ramy segmentów, wewnątrz których nie mógá on
dokonywaü zamian bądĨ opuszczeĔ. W Five Pictures Bogusáawski dopuĞciá juĪ
wielowersyjnoĞü wynikającą z wyboru kolejnoĞci nastĊpstw poszczególnych
sekwencji dĨwiĊkowych wewnątrz wybranych obrazów – w dwóch z nich zezwoliá na powtórzenie struktur obramowanych w zapisie oraz ewentualne przedzielenie ich strukturami nieujĊtymi w ramki17. Warte podkreĞlenia jest takĪe to,
iĪ w jednym z nich (stanowiącym rodzaj syntezy pomysáów brzmieniowych
wykorzystywanych w pozostaáych obrazach) wykonawca ma najwiĊkszą moĪliwoĞü ingerencji. Element przypadku siĊga tu po raz pierwszy sfery substancjalnej toĪsamoĞci dzieáa. Rola solisty jako podmiotu determinującego ksztaát utworu ogranicza siĊ bowiem nie tylko do decyzji o powtarzaniu segmentów ujĊtych
w ramkĊ oraz ich przedzielaniu innymi wybranymi strukturami. W ramach przebiegu muzycznego „zamkniĊtych” bloków kompozytor dopuszcza takĪe dowolną iloĞü powtórzeĔ wybranych figur dĨwiĊkowych.
Indeterminizm w Five Pictures (podobnie jak w Per pianoforte) dotyczy
takĪe przebiegu czasowego poszczególnych elementów muzycznych. Bogusáawski nie oznacza tempa osobnych obrazów, ograniczając siĊ jedynie do wskazówek dotyczących sfery wyrazowej (molto cantabile, molto espressivo, secco)
oraz Ğcisáych oznaczeĔ dynamicznych. Determinanty czasowe wszystkich komponentów (dĨwiĊki, pauzy) zdefiniowaá kompozytor w przybliĪeniu, uĪywając
krótkiego opisu bądĨ podając sekundowy czas trwania:
— wartoĞü niezaczerniona z fermatą to dáugoĞü dĨwiĊku równa dáugoĞci oddechu,
— wartoĞü niezaczerniona to dáugoĞü dĨwiĊku zaleĪna od wykonawcy,
— wartoĞci zaczernione z pojedynczym, podwójnym i potrójnym belkowaniem
to wartoĞci odpowiednio: dáugie, krótkie i bardzo krótkie,
— odpowiednie oznakowanie pauz stanowi rozróĪnienie na pauzy trwające ca
1’’, 2’’ lub 3’’.
Istotne zmiany w porównaniu z Per pianoforte dotyczą takĪe warstwy
brzmieniowej. W odróĪnieniu od kompozycji fortepianowej, która operowaáa
tradycyjnymi dĨwiĊkami, w Five pictures zasób konwencjonalnych zwrotów
organizowanych w swobodnie regulowanym rytmie rozbudowany zostaá o formuáy brzmieniowe i artykulacyjne o rodowodzie sonorystycznym. Bogusáawski
zastosowaá porządek: figuracyjne segmenty „zamkniĊte” są zakomponowane
dĨwiĊkami tradycyjnymi (za wyjątkiem trylu na jednym dĨwiĊku „uzyskany[m]
przez poruszanie (szybkie) jĊzykiem w linii poziomej”), natomiast sekwencje
nieujĊte w ramy obfitują w brzmienia niekonwencjonalne. W objaĞnieniach
17

Zob. objaĞnienia kompozytora umieszczone na odpowiednich kartach (PWM, 1977).
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kompozytor wymieniá nastĊpujące efekty sonorystyczne: wdmuchiwanie powietrza z pewnej odlegáoĞci od ustnika (uzyskanie brzmienia z charakterystycznym
szmerem powietrza), uderzenie w klapki instrumentu, efekt brzmieniowy osiągany poprzez gwaátowne wpuszczanie do instrumentu caáego sáupa powietrza,
przy równoczesnym obejmowaniu otworu ustnika oraz naciskaniu wszystkich
klapek, chwyt dĨwiĊku zasadniczego z przedĊciem w celu uzyskania dĨwiĊku
o Īądanej wysokoĞci, tryl na jednym dĨwiĊku uzyskany przez szybkie poruszanie jĊzykiem w linii poziomej, rodzaj frullato powstającego przez objĊcie górną
wargą otworu ustnika, efekt dwugáosu osiągany poprzez granie dĨwiĊku górnego
przy równoczesnym mruczeniu dĨwiĊków pozostaáych, glissando uzyskane
przez odchylanie ustnika bez odejmowania instrumentu od ust.

Przykáad 2. E. Bogusáawski, Five Picture for flute solo, fragment

W 1973 roku na zamówienie wybitnej klawikordzistki Annette Sachs skomponowaá Bogusáawski kolejne solowe dzieáo o wielowersyjnej koncepcji montaĪu formy: 4+1 per clavicordo. Prawykonanie kompozycji miaáo miejsce w kwietniu 1974 roku w Brukseli. 4+1 per clavicordo nigdy nie zostaáo wydane. RĊkopis kompozycji, na który skáada siĊ 5 czĊĞci (4 Preludia i Intermezzo), ulegá
czĊĞciowemu zniszczeniu. W archiwum domowym kompozytora odnalezione
zostaáy nastĊpujące fragmenty: dwa Preludia zachowane w caáoĞci, Preludio
zachowane w 2Ú3 postaci oraz szczątkowe koĔcowe wyimki kolejnego Preludio
i Intermezzo. Nie zachowaáy siĊ Īadne wskazówki kompozytorskie dotyczące
koncepcji formalnej dzieáa ani sposobu wydobywania brzmieĔ nietradycyjnych.
Jedynym Ĩródáem dającym obraz jednej z moĪliwoĞci jego wykonania jest archiwalne nagranie utrwalone na taĞmie szpulowej z dnia 10 lipca 1974 roku.
Nagrania dokonaáa Annette Sachs. TaĞma znajduje siĊ w prywatnym archiwum
kompozytora.
Zachowaáa siĊ wypowiedĨ Anette Sachs, dotycząca koncepcji formalnej
4+1: „Dzieáo, o konstrukcji aleatorycznej, skáada siĊ z 5 kart, z których 4 skomponowane są z krótkich ciągów muzycznych uáoĪonych w porządku ad libitum.
Przed przejĞciem do kaĪdej nastĊpnej kartki trzeba byáo obligatoryjnie graü kartkĊ pierwszą, jakby rodzaj áącznika – wątku przenikającego caáe dzieáo”18. Z powyĪszej notki wynika, Īe Intermezzo stanowiáo rodzaj refrenu, scalającego dzieáo. Sachs nie wspomina o moĪliwoĞci dokonywania w nim dowolnych skrótów.
18

I. Bias, M. Bieda, A. Stachura, Emocja utkana z dĨwiĊku, Wydawnictwo AJD w CzĊstochowie,
CzĊstochowa 2005, s. 75.
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Niemniej jednak utrwalone na taĞmie wykonanie 4+1 per clavicordo Ğwiadczy,
Īe Bogusáawski zezwoliá na taką ingerencjĊ w substancjalną toĪsamoĞü dzieáa.
Przebieg Preludiów i Intermezza, analogicznie do pozostaáych utworów solowych z tego okresu twórczoĞci Bogusáawskiego, zapisany zostaá przy uĪyciu
notacji beztaktowej19. Choü czas trwania kaĪdego z obrazów zostaá ĞciĞle okreĞlony, a na początku podana przybliĪona wartoĞü czasowa üwierünuty, wyznaczniki czasowe pozostaáych elementów muzycznych potraktowane zostaáy w sposób bardziej swobodny (orientacyjny zapis wartoĞci dáugich i krótkich, zapis
pauz tradycyjny oraz czasowy). Indeterminizm nie wystĊpuje natomiast w zakresie organizacji wysokoĞci dĨwiĊków a takĪe w warstwie dynamicznoartykulacyjnej. W Preludiach i Intermezzo kompozytor posáuĪyá siĊ swobodnie
dysponowanym dwunastodĨwiĊkiem chromatycznym, bez tendencji do serializacji przebiegu. Jedyne odstĊpstwo na rzecz porządku serialnego stanowią pojedyncze struktury brzmieniowe (szczególnie z Preludio granego jako początkowe), zbudowane z kolejnych skáadników skali chromatycznej. Zawsze jednak
w sekwencji obecne są dĨwiĊki powtórzone, bądĨ teĪ wyzyskany zostaá jedynie
fragment skali.

Przykáad 3. E. Bogusáawski, 4+1 per clavicordo, fragment

Po czteroletniej przerwie, wypeánionej pracą nad formami muzycznymi
przeznaczonymi na rozbudowane skáady instrumentalne, w 1977 roku skomponowaá Bogusáawski Preludio e cadenza per arpa solo. Dzieáo pisane byáo z myĞlą o harfistce Urszuli Mazurek jako wykonawczyni. Ona teĪ dokonaáa jego
prawykonania, które miaáo miejsce 21 kwietnia 1979 roku w Meksyku.
Preludio e cadenza per arpa solo zajmuje specjalne miejsce wĞród pozostaáych solowych dzieá aleatorycznych Bogusáawskiego. W odróĪnieniu od nich,
omawiany utwór harfowy zapisany zostaá w sposób wykluczający ingerencjĊ
wykonawcy w narzuconą przez kompozytora kolejnoĞü wystĊpowania poszczególnych komponentów. CaáoĞü trwającego ca 10’ dzieáa – jak sugeruje tytuá –
záoĪona zostaáa z Preludio oraz rozbudowanej wirtuozowskiej kadencji. Wielo19

PojĊcie „beztaktowoĞci” („ataktowoĞci”) zostaáo swego czasu zakwestionowane przez Witolda
RudziĔskiego (w pracy Nauka o rytmie muzycznym, cz. 2, PWM, Kraków 1987, s. 354). Propozycja RudziĔskiego zastąpienia go terminem „metrycznoĞü” nie wydaje siĊ byü sáuszna, skoro
przyjmiemy, Īe „taktowoĞü” czy teĪ „beztaktowoĞü” odnosi siĊ do zapisu rytmu, nie zaĞ do
sposobu jego uporządkowania (nieuporządkowania).
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wersyjnoĞü podczas kolejnych wykonaĔ zaistnieü moĪe jedynie w przypadku
wyszczególnionych fragmentów (w kadencji), których iloĞü powtórzeĔ jest dowolna i zaleĪy wyáącznie od interpretacji harfisty.
W Preludio e cadenza indeterminizm dotyczy takĪe przebiegu czasowego
poszczególnych elementów muzycznych oraz – w znacznie ograniczonym zakresie – wysokoĞci dĨwiĊków. Choü na początku kaĪdego z ogniw kompozycji
(oraz niektórych mniejszych odcinków) podany zostaá przybliĪony czas trwania
üwierünuty, parametry czasowe pozostaáych komponentów zapisano w sposób
orientacyjny (dĨwiĊki wydáuĪane poprzez zaznaczenie áuków, pauzy tradycyjne
w nawiasach sugerujących jedynie przybliĪony czas trwania, pauzy oznaczone
fermatą).

Przykáad 4. E. Bogusáawski, Preludio e cadenza per arpa solo, fragment

Preludio e cadenza zapisane zostaáo w gáównej mierze w sposób Ğcisáy pod
wzglĊdem organizacji wysokoĞci dĨwiĊków. Wprowadzenie nielicznych wyjątków podyktowane byáo dąĪeniem do uzyskania zamierzonych jakoĞci sonorystycznych. W objaĞnieniach doáączonych do utworu Bogusáawski wprowadziá
nastĊpujące nietradycyjne formuáy brzmieniowe i artykulacyjne: najwyĪszy
dĨwiĊk instrumentu, dĨwiĊk grany plektronem wzdáuĪ struny (efekt charakterystycznego Ğwistu20), szarpniĊcie struny paznokciem, mocne szarpniĊcie, pozwalające strunom obijaü siĊ o siebie, glissando przy pudle rezonansowym, „efekt
tamburynka” na dowolnych wysokoĞciach dĨwiĊkowych (lewa rĊka táumi zaznaczone nutami struny, káadąc páasko dáoĔ wysoko na strunach, rĊka prawa gra
poĞrodku strun), „dĨwiĊki ksylofonowe” (czubki palców rĊki lewej táumią struny
oznaczone trójkątami), rodzaje glissand: w obrĊbie okreĞlonych wysokoĞci
dĨwiĊków, glissando od okreĞlonego dĨwiĊku bez wskazania dĨwiĊku koĔcowego, szybkie i mocne glissando w dowolnym rejestrze, dĨwiĊki pedaáowe, uderzenia w pudáo rezonansowe.
Gáówną ideą Preludio e cadenza per arpa solo uczyniá Bogusáawski opozycjĊ brzmieĔ tradycyjnych oraz sonorystycznych. PowyĪsza opozycja staáa siĊ
20

OkreĞlenie Urszuli Mazurek uĪyte w komentarzu do utworu. Zob. I. Bias, M. Bieda, A. Stachura, Emocja…, s. 92.
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podstawą konstrukcji architektonicznej obu ogniw kompozycji. W pierwszym
ogniwie przeciwstawny materiaá rozmieszczony zostaá na dáuĪszych odcinkach
czasowych, tak by odmienne efekty brzmieniowe nie byáy scalane. Ogniwu kadencyjnemu (o charakterze wirtuozowskim) nadaá kompozytor postaü barwnego
kalejdoskopu, którego tkanka dĨwiĊkowa áączy w sobie zróĪnicowane odcienie
kolorystyczno-brzmieniowe.
GrupĊ dzieá solowych Bogusáawskiego powstaáych w latach 70., w których
kompozytor wykorzystaá aleatorykĊ, zamyka utwór skrzypcowy Preludi e cadenza per violino solo z 1979 roku. W krótkim komentarzu do utworu kompozytor jedynie nadmieniá, Īe „ogólne zaáoĪenia utworu są kontynuacją […] doĞwiadczeĔ w zakresie formy otwartej, zapoczątkowanych w Per pianoforte
z roku 1968. O kolejnoĞci wykonania i wyborze 3 preludiów, a takĪe o ostatecznym ksztaácie formalnym kadencji, skáadającej siĊ z kilku sekwencji kolorystyczno-dĨwiĊkowych, decyduje solista. W zaleĪnoĞci od przyjĊtej koncepcji
wykonawczej, utwór ten moĪe trwaü od 7 do 12 minut”21.
O krótkie podsumowanie problematyki wykonawczej utworu pokusiá siĊ
takĪe sam Roman Lasocki: „Jest to utwór kontynuujący doĞwiadczenia sonorystyczne Edwarda Bogusáawskiego. W trakcie powstawania utworu kompozytor
kilkakrotnie omawiaá ze mną jako wykonawcą Ğrodki artystycznego wyrazu:
charakter dĨwiĊku, aplikaturĊ, wyrafinowanie barwy i zróĪnicowanie artykulacji
skrzypcowej. SądzĊ, iĪ pomimo szalenie bogatej i oryginalnej faktury skrzypcowej dzieáo Edwarda Bogusáawskiego speánia surowe kryteria, którym sprostaü
musi dzieáo instrumentalne przeznaczone do wykonania na konkretny instrument. Jest to utwór typowo skrzypcowy, organicznie związany z tym i tylko
z tym instrumentem”22.
Na Preludi e cadenza skáadają siĊ trzy preludia oraz rozbudowana czterosegmentowa kadencja23. Materiaá brzmieniowy wszystkich ogniw opiera siĊ na
swobodnie dysponowanym dwunastodĨwiĊku skali chromatycznej. Przebieg
muzyczny preludiów zapisany zostaá w sposób Ğcisáy (zaznaczona jest takĪe
kolejnoĞü poszczególnych preludiów), wykluczający wprowadzanie zmian (powtórzeĔ bądĨ opuszczeĔ) w porządku wykonywanych struktur. W przypadku
kadencji decyzjĊ o kolejnoĞci segmentów podejmuje solista, „nadając ostateczny
21

22

23

E. Bogusáawski, Preludi e cadenza per violino solo, [w:] XIII Festiwal Polskiej Muzyki Wspóáczesnej, Wrocáaw 1980, s. 56.
WartoĞü dzieá skrzypcowych Bogusáawskiego Lasocki podkreĞliá takĪe we wstĊpie swojej
publikacji, wydanej w 1985 roku przez Wydawnictwo AM w Katowicach: Uwagi o pracy nad
wspóáczesnym utworem skrzypcowym na przykáadzie wybranych dzieá muzyki polskiej powstaáych w latach ostatnich, Wydawnictwo AM w Katowicach, Katowice 1985, s. 6.
Skrzypcową kompozycjĊ Bogusáawskiego szczegóáowo analizuje Maryla Renat w artykule:
Sonorystyka skrzypcowa w ujĊciu Edwarda Bogusáawskiego, „Prace naukowe Akademii im.
Jana Dáugosza w CzĊstochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, z. 4: Edward Bogusáawski. Twórca i pedagog, red. M. Kaniowska, A. Stachura-Bogusáawska, Wydawnictwo AJD w CzĊstochowie, CzĊstochowa 2009, s. 63–74.

102

Anna STACHURA-BOGUSàAWSKA

ksztaát formalny caáoĞci”24. Jak precyzuje dalej Bogusáawski, „Istnieje takĪe
moĪliwoĞü powtórzenia wybranych konstrukcji”25.
Podobnie jak w przypadku wczeĞniej analizowanych dzieá, element dowolnoĞci nie dotyczy organizacji wysokoĞci dĨwiĊków. Swoboda dotyczy dáugoĞci
czasu trwania pojedynczych dĨwiĊków, wiĊkszych komórek brzmieniowych
oraz pauz. Determinanty czasowe poszczególnych elementów muzycznych
oznaczyá kompozytor przy pomocy odpowiedniego zapisu mającego charakter
orientacyjny (np. wolne nastĊpstwo rytmiczne, szybkie oraz bardzo szybkie nastĊpstwo rytmiczne, tradycyjny zapis pauz) oraz zapisu czasowego (podano czas
trwania pauz w sekundach26).
W objaĞnieniach do partytury kompozytor umieĞciá waĪną informacjĊ dotyczącą sfery wyrazowej dzieáa: „Liczne propozycje tyczące charakteru utworu
(barwa itp.) pochodzą od autora opracowania. Mają one inspirowaü wykonawców do samodzielnych poszukiwaĔ odtwórczych, zwáaszcza w dziedzinie sonorystyki”27. Autorem opracowania jest Roman Lasocki.
Choü w sferze brzmieniowoĞci kompozytor wyraĨnie unika daleko idących
eksperymentów nie stroni jednakĪe caákowicie od brzmieĔ niekonwencjonalnych oraz osiąganych dziĊki róĪnorodnym zabiegom artykulacyjnym. W objaĞnieniach wymienia: dĨwiĊki wykonywane tradycyjnie sul ponticello oraz sul
tasto, dĨwiĊki wykonywane vibrato bądĨ non vibrato, dĨwiĊki wydobywane przy
uĪyciu bądĨ bez táumika, dĨwiĊki wydobywane saltato, dĨwiĊki dáugo wytrzymywane ze zmianą sul tasto i sul ponticello, tzw. smyczki siekane28 (nastĊpstwo
kilku tych samych dĨwiĊków wykonywanych wyáącznie smyczkiem w dóá),
skordatura: przestrajanie koákiem struny w górĊ lub w dóá, przy czym cyfra
umieszczona nad dĨwiĊkiem oznacza przybliĪoną iloĞü póátonów, o jakie naleĪy
ją przestroiü, ricochet: na jednej wysokoĞci lub ricochet glissando.
Maryla Renat tak podsumowuje ideĊ caáego cyklu: „PomiĊdzy preludiami
zachodzi logiczna gradacja iloĞci Ğrodków brzmieniowych; zwiĊkszenie iloĞci
odmian artykulacyjnych, barwowych, od Preludio III takĪe agogicznych. Gradacja ta dotyczy równieĪ wydáuĪania sekwencji dĨwiĊkowych w Preludio II i III
i zmniejszania iloĞci pauz […]. Preludi to maáe studium brzmienia kaĪdej ze
strun instrumentu29”.
Dzieáa kameralne Edwarda Bogusáawskiego z lat 70. charakteryzują siĊ
znacznie wiĊkszym udziaáem eksperymentu w zakresie stosowania aleatoryzmu
24

25
26

27
28
29

ObjaĞnienia kompozytora umieszczone w wydaniu nutowym: E. Bogusáawski, Preludi e cadenza per violino solo, PWM, Kraków 1984.
TamĪe.
Pauzy oznaczone sekundowo posiadają jednakĪe znak fermaty, sugerujący moĪliwoĞü dodatkowego wydáuĪenia ich czasu trwania, w zaleĪnoĞci od indywidualnej potrzeby wykonawcy.
TamĪe.
OkreĞlenie uĪyte w cytowanym referacie Maryli Renat.
TamĪe.
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niĪ utwory solowe. W niektórych z nich nastĊpuje odrzucenie tradycyjnego pojmowania gry zespoáowej, której istotĊ stanowiáo dotąd wspóádziaáanie i dbaáoĞü
o zachowanie zgodnoĞci we wspólnej interpretacji dzieáa przez wszystkich wykonawców. Partie instrumentalne tych utworów mają charakter autonomiczny,
są niezaleĪne od siebie, co prowadzi do powstania przy kaĪdorazowym wykonaniu kompozycji rezultatu brzmieniowego o cechach indywidualnych i niepowtarzalnych. Inne dzieáa kameralne powstaáe w tym okresie są realizacjami róĪnych
wersji aleatoryzmu kontrolowanego – zachowują toĪsamoĞü formy.
Tak jak w przypadku dzieá solowych, wcielających wynalazki aleatoryzmu,
nadrzĊdną ideą analogicznych utworów kameralnych Bogusáawskiego jest osiągniĊcie kompromisu miĊdzy nieokreĞlonoĞcią i dyscypliną. W dalszym ciągu nie
ma u Bogusáawskiego mowy o zbliĪaniu siĊ do granicy aleatorycznej „anarchii”,
lecz o penetrowaniu moĪliwoĞci napiĊcia, jakie powstaje pomiĊdzy porządkiem
i jego brakiem (w sensie, jaki nadaá temu napiĊciu Pierre Boulez, operując parą
spolaryzowanych pojĊü Ordnung – Unordnung 30).
Pytany w wywiadzie o „niemiáe niespodzianki” mogące wyniknąü ze swobody danej wykonawcy, kompozytor podkreĞlaá: „Tak, ryzyko to istnieje. ZaleĪy
oczywiĞcie od samego wykonawcy i jego artystycznej wraĪliwoĞci. Bywa, iĪ
sukces utworu jest efektem sprawnej, twórczej postawy interpretatorów. Sprawdziáem to na swoim utworze Musica per Ensemble MW-2”31. Samo wprowadzenie do aleatoryzmu wizji „ryzyka interpretacyjnego” doskonale lokuje Bogusáawskiego w grupie satelitów Lutosáawskiego, przywiązanych do tradycyjnego
pojĊcia kompozytorskiego métier, a jeszcze bardziej – do tradycyjnej roli kompozytora jako twórcy dzieáa.
Lista kameralnych dzieá Bogusáawskiego wykorzystujących róĪne aspekty
aleatoryzmu liczy jedenaĞcie pozycji. Przyjmując za kryterium rodzaj wystĊpującego w nich indeterminizmu, moĪna je podzieliü na dwie kategorie:
1. Kompozycje wykorzystujące koncepcjĊ wielowersyjnego ksztaátowania
formy, gdzie indeterminizm zastosowany zostaá zarówno w zakresie makro-,
jak i mikroformalnym.
2. Kompozycje, w których architektonika dzieáa nie zostaáa zaburzona, natomiast zjawisko indeterminizmu dotyczy w gáównej mierze regulacji czasu
muzycznego, a takĪe innych parametrów organizacji dzieáa (wysokoĞü
dĨwiĊku, dynamika).
W drugim z tych wariantów – najbardziej charakterystycznym dla Bogusáawskiego – forma utworu jest ĞciĞle ustalona przez kompozytora. W kompozycjach tego typu, zapisanych w sposób tradycyjny, indeterministycznie potraktowana zostaáa regulacja czasu trwania wartoĞci rytmicznych, co doprowadziáo do
zaburzeĔ synchronizacji wertykalnej partii instrumentalnych w wydzielonych,
30

31

P. Boulez, Leitlinien. Gedenkengänge eines Komponisten, táum. Joseph Häusler, Bärenreiter/
Metzler, Kassel – Stuttgart 2000, s. 34.
E. Wybraniec, E. Bogusáawski, Z dala od…
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zamkniĊtych fragmentach kompozycji. Koncepcja ta nosi silne znamiona inspiracji zaáoĪeniami aleatoryzmu kontrolowanego Witolda Lutosáawskiego. Podobnie jak w kompozycjach twórcy Gier weneckich, takĪe i tu „rozbicie wspólnego
podziaáu czasowego na szereg poszczególnych, niezaleĪnych od siebie podziaáów ma miejsce tylko wewnątrz samych sekcji”32. W utworach Bogusáawskiego
obok wydzielonych fragmentów aleatorycznych (w Ğlad za Lutosáawskim kompozytor nazywa je „sekcjami”) wystĊpują takĪe (incydentalnie) fragmenty ĞciĞle
okreĞlone pod wzglĊdem metrorytmicznym, a takĪe takie, na przestrzeni których
pewna dowolnoĞü w wykonaniu zapisanych wartoĞci rytmicznych – zgodnie
z uwagą kompozytora zamieszczoną w partyturze – pozwala na osiągniĊcie rezultatu brzmieniowego, dopuszczającego ograniczoną w efekcie, lecz zamierzoną asynchronicznoĞü gáosów.
W dzieáach kameralnych Bogusáawskiego zaprojektowanych z uĪyciem aleatoryzmu kontrolowanego nowoĞcią jest wprowadzenie do przebiegu muzycznego
elementu indeterminizmu w zakresie warstwy dynamicznej oraz organizacji wysokoĞci dĨwiĊków. Przypadek dowolnoĞci wysokoĞciowej wystĊpuje jednak rzadko i dotyczy prawie wyáącznie kompozycji pisanych z myĞlą o zespole MW-2.
Pierwszą z wyróĪnionych wyĪej odmian aleatoryzmu, w której element
przypadku wpáywa na ksztaát formalny, reprezentują cztery dzieáa. Pierwszym
z nich są wspominane juĪ wczeĞniej Wersje na zespóá instrumentów (flet, fagot,
trąbkĊ, puzon, skrzypce i kontrabas) z 1969 roku. Kolejne to Musica per Ensemble MW-2 (1970), Aria per flauto, violoncello e I, II pianoforte (1978) oraz
Preludi e cadenza per violino e pianoforte33 (1979).
Wersje, pisane z myĞlą o instrumentalistach Cappelli Bydgostiensis34, nie
doczekaáy siĊ prawykonania. Fotokopia rĊkopisu znajduje siĊ w Bibliotece Materiaáów Orkiestrowych PWM w Warszawie. Wersje – o czym byáa juĪ mowa –
napisane zostaáy pod wyraĨnym wpáywem idei „dynamicznie zamkniĊtej formy”
Romana Haubenstocka-Ramatiego35. Istotą tej koncepcji – zdaniem KowalskiejZając – jest „stawia[nie] wykonawc[y] przed koniecznoĞcią nie tyle tworzenia
formy (bo jest ona w zasadzie stworzona), co wyselekcjonowania z ogóáu moĪliwych jednego z jej wariantów. Sáuchacz otrzymuje formĊ juĪ zamkniĊtą, dynamiczną […], co wskazuje na moĪliwoĞci jej przeobraĪania siĊ w róĪnych realizacjach”36. Do kategorii form dynamicznie zamkniĊtych zalicza Haubenstock32

33
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W. Lutosáawski, O roli elementu przypadku w technice komponowania, „Res Facta. Teksty o Muzyce Wspóáczesnej” 1967, nr 1, s. 36.
Kompozycja ta, ze wzglĊdu na toĪsamoĞü materiaáową z solowym dzieáem Preludi e cadenza
per violino solo nie zostanie szerzej omówiona.
Informacje na ten temat pochodzą z listu kompozytora do Andrzeja Szwalbe (ówczesnego
dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy) z dnia 23 IV 1968 roku.
Roman Haubenstock-Ramati dokonaá podziaáu form na „stabilnie zamkniĊte”, „dynamicznie
zamkniĊte” oraz „otwarte”. Podstawą ich rozróĪnienia uczyniá „stopieĔ, w jakim dzieáa zachowują toĪsamoĞü potwierdzoną kolejnymi wykonaniami”; zob. E. Kowalska-Zając, Oblicza…, s. 48.
TamĪe, s. 60.
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-Ramati swoje kompozycje mobilne, m.in.: Mobile for Shakespeare, Liaisons
oraz Credentials or think, think Lucky. Ostatnia z wymienionych kompozycji
stanowiáa bezsprzeczną inspiracjĊ dla máodego twórcy.
Partytura oĞmiominutowych Wersji to kilka oddzielnych plansz oraz karta ze
szczegóáowymi objaĞnieniami dotyczącymi sposobu ich odczytywania. Zgodnie
z informacjami kompozytora, „partytura skáada siĊ z czterech czĊĞci o czasie
trwania ca 2’ i obejmuje tylko wyznacznik dynamiczny i agogiczny. Element
agogiczny ogranicza siĊ do trzech wyznaczników temp: S = szybkie, U = umiarkowane, W = wolne, przy czym podane na podziaáce odstĊpy 1, 2, 3 itd., mają
swój odpowiednik w prostokątach partii poszczególnych instrumentów […].
Caáy utwór winien byü wykonany bez przerwy, zaĞ dyrygentowi pozostawia siĊ
dowolnoĞü wyboru kolejnoĞci poszczególnych czĊĞci”37. Dla sprecyzowania
warstwy dynamicznej kompozytor posáuĪyá siĊ zapisem w diagramie prostokątnych figur róĪnej dáugoĞci, których stopieĔ zaczernienia oznacza przybliĪone
natĊĪenie dynamiki. Jak zauwaĪa twórca, „Szczegóáową realizacjĊ dynamiczną
jak i uĪycie táumików pozostawia siĊ wykonawcy, w zaleĪnoĞci od koncepcji
odtwórczej dyrygenta”38.
Bogusáawski w objaĞnieniach do wáasnego utworu nakreĞliá takĪe szczegóáowy plan przestrzennego usytuowania wykonawców na scenie. Gáówny materiaá brzmieniowy – analogicznie do Credentials… Haubenstocka-Ramatiego –
zaprezentowaá na kartach partyturowych, oddzielnych dla kaĪdego gáosu instrumentalnego. KaĪda partia zanotowana zostaáa na planie prostokąta, na wzór
szachownicy, i skomponowana zostaáa z 25 krótkich grup dĨwiĊkowych,
umieszczonych w oddzielnych kwadratach. Jak precyzuje Bogusáawski w objaĞnieniach, „orientacyjny czas trwania kaĪdego z nich wynosi ca 5’’, w zaleĪnoĞci od koncepcji agogiczno-dynamicznej dyrygenta”39. Istotną róĪnicĊ – w stosunku do formy mobilnej Haubenstocka – stanowi zakres dowolnoĞci przy odczytywaniu kolejnoĞci struktur przez wykonawców. W Credentials… mobile
mogą byü – jak informuje Bogusáaw Schäffer – „czytane w róĪnej kolejnoĞci,
poziomo lub pionowo, z róĪnych punktów wyjĞciowych, ustalonych dla poszczególnych wejĞü, podawanych przez koordynującego caáoĞü dyrygenta”40.
Bogusáawski rezygnuje z tak szeroko rozumianej przypadkowoĞci, ustalając
cztery moĪliwoĞci wykonania:
— od lewego górnego kwadratu do Ğrodka ruchem Ğlimakowym, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara,

37

38
39
40

E. Bogusáawski, Wersje na zespóá instrumentów, Biblioteka Materiaáów Orkiestrowych, nr 650
(fotokopia rĊkopisu).
TamĪe.
TamĪe.
B. Schäffer, Partytury w nowy sposób notowane, „Forum Musicum”, nr 3: Muzyka graficzna,
PWM, Kraków 1968, s. 29–30.
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— od lewego górnego kwadratu do Ğrodka ruchem Ğlimakowym, przeciwnie do
kierunku wskazówek zegara,
— od kwadratu Ğrodkowego na zewnątrz ruchem Ğlimakowym, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara,
— od kwadratu Ğrodkowego na zewnątrz ruchem Ğlimakowym, przeciwnie do
kierunku wskazówek zegara.
Kompozytor zaznaczyá, Īe „kaĪdy instrumentalista wykonuje swoją partiĊ
czterokrotnie w dowolnie wybranej przez siebie kolejnoĞci. Przy zmianie kierunku realizacji w miejscu umieszczenia znaku graficznego naleĪy przerwaü
daną strukturĊ dĨwiĊkową”41. Niektóre mobile, w zaleĪnoĞci od podjĊtej przez
instrumentalistĊ drogi wykonawczej, mogą áączyü siĊ ze sobą w dáuĪsze struktury (to kolejna cecha wspólna z Credentials…). MoĪliwoĞü taka wystĊpuje
w przypadku ciągáego zapisu dwóch lub kilku mobili, pomiĊdzy oddzielającymi
je kreskami. JednakĪe z chwilą obrania odmiennego kierunku realizacji owa
ciągáoĞü moĪe zostaü zerwana.
W Wersjach zjawisko indeterminizmu w zasadzie nie dotyczy organizacji
wysokoĞci dĨwiĊków. Struktury brzmieniowe, umieszczone w ramach kwadratów na kartach poszczególnych partii instrumentalnych, zanotowane zostaáy
w sposób tradycyjny na piĊcioliniach. Jedyny wyjątek stanowią pojedyncze glissanda o dowolnym wychyleniu, zanotowane przez kompozytora w postaci nieregularnych linii, których nastĊpstwo sugeruje szereg wznoszących lub opadających wysokoĞci dĨwiĊkowych. Podobny rodzaj zapisu dla efektów glissandowych uĪyty zostaá m.in. przez Pendereckiego w Polymorphii oraz Lutosáawskiego w Ğrodkowej czĊĞci Trois Poèmes d’Henri Michaux.
W warstwie dĨwiĊkowej Wersji Bogusáawski zastosowaá zabieg umoĪliwiający zaistnienie brzmieniowej poliwersyjnoĞci, mający takĪe swój pierwowzór
w innych dzieáach Haubenstocka-Ramatiego (m.in.: Hexachord I i II). Niektóre
struktury brzmieniowe w kwadratach zapisano na piĊciolinii bez uĪycia klucza.
DziĊki temu wysokoĞü poszczególnych dĨwiĊków uzaleĪniona zostaáa od wyboru jednego z czterech wskazanych przez Bogusáawskiego kierunków realizacji42.
Element dowolnoĞci zastosowaá Bogusáawski w warstwie metrotymicznej
dzieáa. Poszczególne dĨwiĊki zapisane zostaáy przy uĪyciu notacji tradycyjnej,
przy czym czas ich trwania wyznaczają proporcje graficzne na piĊciolinii
(a zatem termin „tradycyjny” odnosi siĊ wyáącznie do zapisu samego materiaáu
brzmieniowego). W objaĞnieniach wyróĪniá kompozytor „orientacyjne wy41
42

TamĪe.
Haubenstock-Ramati w dziele Hexachord I i II, do osiągniĊcia tego celu wykorzystaá zapis
notacji tabulaturowej, w której iloĞü linii odpowiada iloĞci strun gitarowych, a poliwersyjnoĞü
spowodowana jest wskazaniem na obrzeĪach partytury odpowiednich pozycji lewej rĊki. W ten
sposób, jak precyzuje Kowalska-Zając, „realna wysokoĞü uzaleĪniona bĊdzie od kierunku realizacji – inaczej bowiem pozycje lewej rĊki zakomponowane są dla wykonania horyzontalnego, inne odpowiadają realizacji wertykalnej”; zob. E. Kowalska-Zając, Oblicza…, s. 68.
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znaczniki rytmiczne”, takie jak: dáuga wartoĞü rytmiczna, wolne wykonanie
rytmiczne, szybkie wykonanie rytmiczne, najszybsze wykonanie rytmiczne,
przechodzenie od szybkich do wolniejszych wartoĞci. Ponadto wyodrĊbnione
zostaáy trzy rodzaje pauz, odpowiadające czasom trwania pauz: trzydziestodwójkowej, szesnastkowej oraz ósemkowej.

Przykáad 5. E. Bogusáawski, Wersje na zespóá instrumentów, partia kontrabasu, fragment

Drugie dzieáo, Musica per Ensemble MW-2 na flet, wiolonczelĊ i jeden lub
dwa fortepiany (1970), napisane zostaáo dla krakowskiego zespoáu specjalizującego siĊ w wykonywaniu nowej muzyki: MW-2 (Máodzi Wykonawcy Muzyki
Wspóáczesnej), dziaáającego pod kierownictwem Adama KaczyĔskiego. Prawykonanie dzieáa miaáo miejsce jeszcze w roku powstania dzieáa, podczas VI Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Partytura zostaáa wydana nakáadem PWM
w 1971 roku. Musica per Ensemble MW-2 zapoczątkowaáa dáugoletnią, owocną
wspóápracĊ Bogusáawskiego z krakowskim zespoáem. W kolejnych latach powstaáy nowe dzieáa otwarte, z powodzeniem wykonywane przez MW-2 na estradach krajowych i zagranicznych.
Musica… (podobnie jak omówiona poniĪej Aria per flauto, violoncello e I,
II pianoforte) stanowi przykáad formy montaĪowej. ZaáoĪenia formalne i zakres
dowolnoĞci dziaáaĔ wykonawców sprecyzowane zostaáy w objaĞnieniach dodanych do partytury. Na caáoĞü skáadają siĊ trzy lub cztery (w zaleĪnoĞci od iloĞci
pianistów) równorzĊdne partie instrumentalne podzielone na segmenty kolorystyczno-dĨwiĊkowe, o róĪnym czasie trwania, ustalonym przez kompozytora.
W przebiegu dzieáa soliĞci mają obowiązek powtórzenia kaĪdego z segmentów
wskazaną przez twórcĊ iloĞü razy. Kompozytor podkreĞla, Īe „nie naleĪy sugerowaü siĊ grą zespoáową w tradycyjnym znaczeniu”43, gdyĪ kolejnoĞü wykonywania poszczególnych ogniw, zamkniĊtych w ramki, jest dowolna i zaleĪy wyáącznie od przyjĊtych przez instrumentalistów (niezaleĪnie od siebie) koncepcji
formalnych ich partii. Dalej czytamy w komentarzu odautorskim, Īe „uzgodnieniu winny podlegaü jedynie ostateczne proporcje dynamiczne podczas realizacji

43

E. Bogusáawski, Musica per Ensemble MW-2, PWM, Kraków 1971.
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zespoáowej”44, i Īe „obowiązuje jednoczesne rozpoczĊcie utworu – zakoĔczenie
nastĊpuje z chwilą wykonania poszczególnych partii”45. Wprowadzenie przez
Bogusáawskiego koniecznoĞci powtarzania poszczególnych segmentów przyczynia siĊ do znacznego poszerzenia spektrum moĪliwoĞci wielowersyjnego
zakomponowania formy.
Ze wzglĊdu na wybór montaĪowej konstrukcji formy, materiaá muzyczny
zawarty w segmentach Musica per Ensemble MW-2 nie stanowi ciągu ewolucyjnego, lecz jest konglomeratem róĪnorodnych struktur dĨwiĊkowych, swobodnie
przepáywających równolegle we wszystkich partiach instrumentalnych. Efekt
„swobodn[ego] dyskurs[u] czterech instrumentalistów” – jak okreĞliá typ narracji
utworu Grzegorz Michalski46 – potĊguje wprowadzenie elementów indeterminizmu w regulacji przebiegu muzycznego w czasie, a takĪe w dziedzinie organizacji wysokoĞci dĨwiĊków. Indeterminizm w zakresie czasu przybraá w kompozycji szczególnie záoĪoną postaü.
Zakres niedookreĞlenia parametrów wysokoĞciowych jest w znacznej mierze
ograniczony. Zastosowanie dowolnoĞci w tej dziedzinie spowodowane byáo
jedynie dąĪeniem do uzyskania szerokiej palety efektów sonorystycznych. Najbardziej spektakularny efekt osiągniĊty zostaá w warstwie fortepianu, w której
obok dĨwiĊków tradycyjnych i precyzyjnie okreĞlonych, wspóáistnieją brzmienia
o jedynie sugerowanych klasach wysokoĞciach, a takĪe uzyskiwane drogą preparacji. Warto podkreĞliü, Īe Musica per Ensemble MW-2 jest jednym z pierwszych dzieá Bogusáawskiego z lat 70., w którym wyeksponowany zostaá sonorystyczny potencjaá fortepianu47 (w Per pianoforte z 1968 roku, które równieĪ
eksponowaáo walory brzmieniowe instrumentu, kompozytor ograniczyá siĊ wyáącznie do brzmienia wydobywanego w sposób tradycyjny).
W zapisie organizacji czasu muzycznego partii instrumentalnych posáuĪyá
siĊ Bogusáawski zróĪnicowaną notacją. W ramach poszczególnych segmentów –
ĞciĞle okreĞlonych czasowo przez kompozytora – przewaĪa aproksymatywny
zapis wartoĞci rytmicznych, których czas trwania wyznaczają proporcje graficzne na piĊciolinii. Ponadto, wzorem poprzednich kompozycji, Bogusáawski
w objaĞnieniach wyszczególniá symbolami takĪe wartoĞci rytmiczne dáuĪsze (ca
0,5’’–1’’), krótkie i moĪliwie najkrótsze wartoĞci rytmiczne. Incydentalnie
w partii fortepianowej pojawiają siĊ takĪe efekty brzmieniowe, których czas
trwania okreĞlony zostaá w sekundach. Podobnie potraktowano pauzy, które
podzielono na trzy grupy: tradycyjne pauzy ujĊte w nawias mające charakter
orientacyjny, symbole nieujĊte w nawias, o ustalonym czasie trwania (0,5’’–3’’),
44
45
46
47

TamĪe.
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G. Michalski, Polska muzyka awangardowa, „Ruch Muzyczny” 1973, nr 16, s. 7.
W dzieáach z lat 60., m.in. w kameralnych Intonacjach oraz dzieáach orkiestrowych, brzmienie
fortepianu nie byáo wyeksponowane. Peániá on tam rolĊ marginalną, traktowany byá jedynie jako generator barw i efektów kolorystycznych, dopeániających caáoĞü brzmieniową.
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oraz dáuĪsze przerwy pomiĊdzy strukturami dĨwiĊkowymi zanotowane w sekundach (np. ca 5’).
Partia fletu skáada siĊ z trzech segmentów kolorystyczno-dĨwiĊkowych,
trwających – wedle ustaleĔ kompozytora – ca 1’30’’ kaĪdy. Wykonanie obejmuje dwukrotne powtórzenie kaĪdego z segmentów. KolejnoĞü ich realizacji ustala
wykonawca. Z palety brzmieĔ sonorystycznych Bogusáawski zastosowaá efekty
znane juĪ z Five pictures for flute solo: zadĊcie z jednoczesnym odkryciem
otworu wlotowego („charakterystyczny szmer” – okreĞlenie kompozytora),
chwyt d1 z przedĊciem flaĪoletu tercjowego w celu uzyskania dĨwiĊku fis3,
dĨwiĊk wydobyty poprzez objĊcie górną wargą otworu wlotowego ustnika, molto vibrato, frullato, glissando – uzyskane przez odchylanie ustnika bez odejmowania od ust, dĨwiĊk uzyskany poprzez gwaátowne wpuszczenie caáego sáupa
powietrza w zamkniĊty instrument, przy caákowitym objĊciu wargami otworu
ustnika.
Partia wiolonczeli obejmuje trzy segmenty, trwające ca 1’ kaĪdy. Zgodnie
z wolą kompozytora, kaĪdy segment powinien byü powtórzony trzykrotnie,
a o kolejnoĞci wykonania kaĪdego z nich decyduje solista. Podobnie jak w przypadku partii fletowej, materiaá brzmieniowy wiolonczeli obfituje w efekty sonorystyczne. Kompozytor zastosowaá: smyczek puszczony z góry na strunĊ (ricochet), premere: smyczek dociskany do struny (zgrzytliwy dĨwiĊk), strappare
(pizzicato „drapieĪne”), efekt szmeru uzyskany poprzez szybką realizacjĊ dowolnych przebiegów’ dĨwiĊkowych o okreĞlonym kierunku w wysokim i Ğrednim rejestrze na strunie A.

Przykáad 6. E. Bogusáawski, Musica per Ensemble MW-2, partia wiolonczeli, fragment

Interesujące rozwiązanie graficzne zastosowane zostaáo w segmencie Ğrodkowym. Tworzy go piĊü prostokątów o wewnĊtrznie zróĪnicowanej zawartoĞci
materiaáowej. Prostokąty uáoĪone zostaáy koncentrycznie, wokóá wyznaczonego
punktu centralnego – pojedynczego dĨwiĊku G, wydobywanego poprzez doci-
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skanie smyczka (premere). Kierunek odczytywania poszczególnych prostokątów
zapisany zostaá przez kompozytora: naleĪy wykonywaü je zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, za kaĪdym razem przedzielając dĨwiĊkiem centralnym. KaĪdy z zamkniĊtych w ramki zestawów – áącznie z dĨwiĊkiem centralnym (ca 8’’) –
posiada wyznaczony (róĪny od pozostaáych) czas trwania.
Najbardziej rozbudowaną warstwĊ brzmieniową stanowi partia fortepianu.
Jej przebieg zawarty zostaá w dwóch rozbudowanych segmentach kolorystyczno-dĨwiĊkowych, dzielonych na mniejsze zamkniĊte zestawy o róĪnorodnej
zawartoĞci materiaáowej i róĪnym czasie trwania. Sposób realizacji partii fortepianu nastĊpująco wyjaĞnia kompozytor: „Partia fortepianu moĪe byü realizowana przez jednego lub dwóch wykonawców. Grający ustalają kolejnoĞü segmentów kolorystyczno-dĨwiĊkowych, kaĪdy trwa ca 3’. W przypadku dwóch
fortepianów jeden wykonawca ustala swoją koncepcjĊ formalną niezaleĪnie od
drugiego”48. W przebiegu kolejnych struktur dĨwiĊkowych Bogusáawski zderza
tradycyjne brzmienie fortepianu z jakoĞciami eksperymentalnymi, uzyskiwanymi w róĪnorodny sposób (takĪe poprzez preparacjĊ). PaletĊ efektów nietradycyjnych tworzą:
— pojedyncze dĨwiĊki (lub struktury dĨwiĊkowe) realizowane na klawiszach
przy równoczesnym szarpaniu strun prĊcikiem metalowym,
— efekty uzyskiwane przez szarpanie strun prĊcikiem metalowym z równoczesnym naciĞniĊciem pedaáu,
— efekt brzmieniowy osiągany poprzez przesuwanie ruchem koáowym áaĔcuszka metalowego po strunach,
— efekt brzmieniowy osiągany poprzez granie wyznaczonych struktur dĨwiĊkowych z umieszczonym na strunach prĊtem metalowym (albo drewnianym)
bądĨ áaĔcuszkiem.
Szczególnie interesująco prezentują siĊ dwa zestawy brzmieniowe. Pierwszy
z nich (ca 15’’) stanowi zamkniĊty w kole – ukazanym za pomocą symbolu graficznego – szmerowy efekt sonorystyczny uzyskiwany za pomocą przesuwania
ruchem koáowym áaĔcuszka metalowego po strunach fortepianu w Ğrednim rejestrze. RóĪnicowanie rozmiaru ruchu oraz zmiany w kierunku prowadzenia áaĔcuszka zapisane zostaáy przez Bogusáawskiego w postaci wykresu o zmiennej
gruboĞci konturów. Efekt szmerowy wydobywany jest na tle inicjalnego piĊciodĨwiĊku (c1–d1–es1–f1–ges1) o áącznym czasie wybrzmienia ca 6’’.

48

TamĪe.
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Przykáad 7. E. Bogusáawski, Musica per Ensemble MW-2, partia fortepianu, fragment

Drugi zestaw, koncentrycznie uáoĪonych struktur, ujĊty jest w ramkĊ o caáoĞciowym czasie trwania ca 36’’. Punkt centralny, przedzielający kaĪdą realizacjĊ
kolejnej struktury, tworzy dáugo wybrzmiewający dĨwiĊk G, poprzedzony krótką przednutką fis. W zestawie tym Bogusáawski nie wyznaczyá kierunku wykonywania poszczególnych komponentów. Wszystkie struktury wykonywane są
w wysokim rejestrze fortepianu (zdecydowany kontrast w stosunku do punktu
centralnego), z drewnianymi prĊtami umieszczonymi na strunach. Kompozytor
zrezygnowaá ze Ğcisáego ustalania wysokoĞci dĨwiĊków, pozwalając wykonawcy
(bądĨ wykonawcom) na kreatywne wypeánienie przestrzeni brzmieniowej. Jedyną wskazówką dla pianisty (bądĨ pianistów) jest rysunek poszczególnych kresek, sugerujący kierunek fluktuacji realizowanych linii dĨwiĊkowych.

Przykáad 8. E. Bogusáawski, Musica per Ensemble MW-2, partia fortepianu, fragment
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Do koncepcji architektoniki montaĪowej powróciá Bogusáawski w 1978 roku. Powstaáa wtedy Aria per flauto, violoncello e I, II pianoforte, dedykowana
Adamowi KaczyĔskiemu – kierownikowi zespoáu MW-2. Prawykonanie kompozycji przez tenĪe zespóá miaáo miejsce 21 listopada 1979 roku w Krakowie.
W Arii..., podobnie jak w Musica per Ensemble MW-2, zaáoĪenia formalne oraz
dokáadne okreĞlenia wykonawcze zostaáy sprecyzowane przez kompozytora
w objaĞnieniach. RównorzĊdne partie instrumentalne zapisane zostaáy na trzech
oddzielnych kartach (partia fortepianowa jest wspólna dla obydwu wykonawców). Materiaá muzyczny kaĪdego z gáosów podzielony zostaá ponownie na
segmenty kolorystyczno-brzmieniowe, których kolejnoĞü wykonania zaleĪy od
wyboru solisty. Czas ich trwania nie zostaá jednak tym razem precyzyjnie okreĞlony. „Ostateczna forma utworu – pisze Bogusáawski – jest wynikiem jednoczesnego wykonania z góry przyjĊtej przez solistów koncepcji formalnej ich
partii. Uzgodnieniu powinny ulec jedynie proporcje dynamiczne”49. W Arii…
nie ma obowiązku równoczesnego rozpoczĊcia realizacji swoich partii przez
wszystkich wykonawców. Kompozytor zaznacza, Īe „rozpoczĊcie utworu moĪe
nastąpiü jednoczeĞnie przez wszystkich solistów, bądĨ teĪ dowolnie. Istnieje
równieĪ moĪliwoĞü powtórzenia niektórych segmentów dĨwiĊkowych, w zaleĪnoĞci od koncepcji solisty. ZakoĔczenie utworu nastĊpuje z chwilą wykonania
przez solistów poszczególnych partii”50.
WáaĞciwoĞcią zdecydowanie róĪnicującą Musica per Ensemble MW-2 i AriĊ…
jest zakres indeterminizmu dotyczący poszczególnych parametrów muzycznych.
W Musica per Ensemble MW-2 niedookreĞlenie odnosiáo siĊ w gáównej mierze
do regulacji czasowej muzycznej akcji, a jedynie w pojedynczych przypadkach
do dziedziny organizacji wysokoĞci dĨwiĊku. W Arii… sytuacja ulega zmianie.
Partie instrumentalne zostaáy zanotowane w znacznej mierze przy uĪyciu notacji
beztaktowej, a takĪe bezliniowej. W miejsce tradycyjnej notacji Bogusáawski
posáuĪyá siĊ graficznymi znakami o orientacyjnym czasie trwania (od moĪliwie
najkrótszych wartoĞci rytmicznych aĪ po dáugi dĨwiĊk trwający ca 5’’–6’’ oraz
najdáuĪsze wartoĞci brzmiące wedáug uznania wykonawcy), rozmieszczanymi
w obrĊbie trzech rejestrów brzmieniowych. Poszczególne znaki (bądĨ ich grupy)
oddzielane są od siebie tradycyjnie notowanymi pauzami umieszczanymi w nawiasach (czas trwania przybliĪony) oraz pauzami zanotowanymi w sekundach
(okreĞlony czas trwania). Kompozytor precyzuje: „Skale instrumentów, z wyjątkiem niektórych segmentów fortepianu, podzielone zostaáy na 3 rejestry: wysoki, Ğredni i niski. Realizacja dĨwiĊkowa w ramach poszczególnych rejestrów jest
w zasadzie dowolna [jedynie zasugerowana miejscem umieszczenia znaków].
W celu uĞciĞlenia wysokoĞci dĨwiĊkowych, podane zostaáy struktury interwaáowe, które mogą byü dowolnie transponowane”51. Ten rodzaj zapisu, wykorzystu49
50
51

E. Bogusáawski, Aria per flauto, violoncello e I, II pianoforte, rĊkopis.
TamĪe.
Komentarz Edwarda Bogusáawskiego umieszczony w rĊkopisie utworu.
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jący elementy grafiki aleatorycznej, nosi znamiona inspiracji koncepcją notacyjną niektórych partytur Witolda Szalonka, m.in. Improvisations sonoristiques.
W porównaniu z kalejdoskopową zmiennoĞcią klimatu brzmieniowego, która charakteryzowaáa Musica per Ensemble MW-2, w Arii… poszczególne partie
ukáadają siĊ chwilami w dáuĪsze linie o pewnej ciągáoĞci formalnej i ekspresyjnej. Szczególnie w partiach fletowej i wiolonczelowej odszukaü moĪna zaląĪki
quasi-fraz (wyróĪnionych przez kompozytora przerywanymi liniami), záoĪonych
z dáugo wybrzmiewających, swoiĞcie Ğpiewnych dĨwiĊków ozdabianych figuracyjnymi przebiegami. Ten z pewnoĞcią zamierzony efekt zdradza tytuá dzieáa,
który – wedáug sáów kompozytora – „powinien […] im [wykonawcom] zasugerowaü klimat muzyczny caáoĞci. Tej nadrzĊdnej idei kaĪdy z wykonawców powinien podporządkowaü strukturĊ formalną swojej partii dĨwiĊkowej”52.

Przykáad 9. E. Bogusáawski, Aria per flauto, violoncello e I, II pianoforte, partia wiolonczeli,
fragment

Kontemplacje na gáos i fortepian do sáów Mieczysáawy Buczkówny (1969)
otwierają grupĊ utworów kameralnych Bogusáawskiego z lat 70., reprezentujących drugą odmianĊ aleatoryzmu, w której forma dzieáa jest ĞciĞle ustalona,
a indeterminizm dotyczy w gáównej mierze regulacji czasu trwania wartoĞci
rytmicznych i prowadzi do „celowej desynchronizacji gry zespoáowej” (uĪyte
zostaáy sáowa Krzysztofa Baculewskiego, charakteryzujące podobne zaáoĪenie
muzyki Witolda Lutosáawskiego, by zwróciü ponownie uwagĊ na zbieĪnoĞü
koncepcji obu kompozytorów53). Dzieáo, dedykowane Stefanii Woytowicz, początkowo funkcjonowaáo jako Trzy pieĞni na sopran i fortepian54. Pod takim teĪ
tytuáem zostaáo prawykonane 13 listopada 1974 roku w Katowicach, podczas
koncertu „XI ĝląska Trybuna Kompozytorów”. Prawykonania dokonaáy: Henryka Januszewska – sopran oraz Krystyna Sáobodnik – fortepian. W 1978 roku
utwór zostaá wydany nakáadem warszawskiej spóáki Agencja Autorska, juĪ pod
obecnym tytuáem: Kontemplacje na gáos i fortepian.
Podstawą poetycką Kontemplacji jest wiersz Mieczysáawy Buczkówny RóĪa
II. Bogusáawski nie wykorzystaá peánego tekstu wiersza – zrezygnowaá z kilku
krótkich fragmentów. Tekst jest traktowany sylabicznie, a poszczególne frazy
52

53
54

E. Bogusáawski, Aria na flet, wiolonczelĊ i dwa fortepiany, program koncertu „Polska Muzyka
Kameralna 35-lecia” z dnia 21 XI 1979.
K. Baculewski, WspóáczesnoĞü…, s. 301.
Kalki rĊkopiĞmienne pod takim tytuáem znajdują siĊ w Bibliotece PWM w Krakowie.
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wokalne odpowiadają strukturze wersyfikacyjnej wiersza. Ze wzglĊdu na dbaáoĞü o jak najdokáadniejszy przekaz treĞci, kompozytor ograniczyá Ğrodki wykonawcze partii wokalnej, rezygnując w niej z wszelkich zabiegów dekompozycyjnych oraz niekonwencjonalnych efektów wydobycia dĨwiĊku. Troska o zachowanie struktury wiersza zawaĪyáa natomiast na ksztaácie architektonicznym
poszczególnych czĊĞci.
Muzyczną narracjĊ Kontemplacji charakteryzuje ciągáoĞü. Indeterminizm dotyczy w gáównej mierze organizacji czasu oraz – w pieĞni I – w ograniczony
sposób dziedziny wysokoĞci dĨwiĊków. We wszystkich trzech ogniwach dzieáa
kompozytor zastosowaá organizacjĊ czasu dopuszczającą pewną asynchronicznoĞü pomiĊdzy planami brzmieniowymi55. WiąĪe siĊ to z uĪyciem odpowiedniego zapisu wartoĞci rytmicznych, których orientacyjny czas trwania twórca okreĞliá w objaĞnieniach jako: najszybsze wykonanie rytmiczne, szybkie wykonanie
rytmiczne, wolne wykonanie rytmiczne, krótkie wykonanie rytmiczne oraz dáugie wykonanie rytmiczne. Jedyna wskazówka uĞciĞlająca warstwĊ wokalną
umieszczona zostaáa na początku czĊĞci: pojedynczy dĨwiĊk sopranowy trwaü
moĪe MM ca 50–60–70. Elementy indeterminizmu w zakresie organizacji wysokoĞci dĨwiĊku wprowadziá Bogusáawski, jak zostaáo nadmienione, w warstwie
wokalnej I czĊĞci Kontemplacji. W objaĞnieniach zaznaczyá: „Partia sopranowa
I pieĞni zanotowana zostaáa w trzech rejestrach: najwyĪszym, Ğrednim i najniĪszym. Wykonawca wybiera dowolne dĨwiĊki w poszczególnych rejestrach,
przestrzegając aby ambitus linii melodycznej nie przekraczaá tercji maáej”56.
DĨwiĊki zapisane zostaáy w postaci zaczernionych znaków rozmieszczonych
w obrĊbie rejestrów. Proporcje graficzne pomiĊdzy nimi wyznaczają czas trwania poszczególnych komponentów. Przerwy pomiĊdzy kolejnymi frazami wokalnymi wyznaczone zostaáy w postaci pauz zanotowanych w sekundach (jednakĪe zawsze z symbolem fermaty, sugerującym moĪliwoĞü wydáuĪania), bądĨ
teĪ – moment ich początku wskazuje przerywana pionowa strzaáka. Dla uwypuklenia chwilowych zmian nastroju lub osiągniĊcia charakteru kontemplacyjnego
kompozytor dopuszcza takĪe krótsze pauzy (zapisane tradycyjnie) w obrĊbie
frazy. Pozostaáe parametry organizacji materiaáu muzycznego – dynamika oraz
oznaczenia dotyczące pedalizacji – zanotowane zostaáy przez kompozytora
w sposób Ğcisáy.
W sposobie áączenia tekstu z muzyką spostrzega siĊ troskĊ o wyraziste przekazywanie znaczeĔ. Przykáadowo w czĊĞci II znaczenie niektórych sáów znajduje niezwykle sugestywne odbicie w ujĊciu muzycznym. Sens sáów: „gĊstnieü”,
„nacieraü”, „rosnąü” muzyka oddaje w postaci linii brzmieniowej (początkowo
pojedynczej, dalej bĊdącej splotem dwóch niezaleĪnych linii), pulsującej ciągáym skracaniem i wydáuĪaniem wartoĞci rytmicznych dĨwiĊków. WraĪenie
55
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W objaĞnieniach Bogusáawski zaznaczyá: „Szczegóáowa realizacja rytmiczno-agogiczna PieĞni
uzaleĪniona jest od koncepcji interpretacyjnej wykonawców”.
E. Bogusáawski, Kontemplacje na sopran i fortepian, wyd. Agencja Autorska, Warszawa 1978.
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ruchu potĊguje ksztaát melodyczny linii, która początkowo oscyluje wokóá drobnych kroków sekundowych, by w dalszym przebiegu stopniowo powiĊkszaü
swój ambitus. Dla zobrazowania „gĊstoĞci” kompozytor zastosowaá efekt równoczesnego przyspieszania i zwalniania dĨwiĊków w symultanicznie prowadzonych (w prawej i lewej rĊce) dwóch liniach brzmieniowych. Kolejny efekt „malarskiej” interpretacji dĨwiĊkowej poezji zastosowaá kompozytor pod koniec
Ğrodkowego ogniwa: sáowo „páonĊ” zostaáo zaakcentowane áukowym motywem
dĨwiĊkowym, który moĪna traktowaü jako symbol ksztaátu páomienia oraz ekspresyjnym repetycyjnym klasterem w wysokim rejestrze brzmieniowym i dynamice ff, wyobraĪającym Īar páomienia.
Z analizy materii dĨwiĊkowej Kontemplacji wynika wyraĨnie istnienie zasady, áączącej wszystkie czĊĞci dzieáa. Jest to mianowicie zasada sukcesywnego
rozwoju zastosowanych komponentów brzmieniowych w warstwie wokalnej
i fortepianowej:
1. Partia wokalna: od melorecytacji (frazy o bardzo maáych krokach interwaáowych) aĪ po rozbudowane linie brzmieniowe, z przewagą duĪych odlegáoĞci (nony, septymy);
2. Partia fortepianu: od funkcji táa kolorystycznego aĪ po „umuzycznienie”
warstwy poetyckiej i stworzenie równorzĊdnej partii w stosunku do gáosu
sopranowego. Sukcesywna progresja zauwaĪalna równieĪ w wykorzystanym
materiale brzmieniowym:
— w czĊĞci pierwszej dominują statyczne konstrukcje klasterowe i nastĊpstwa dáugo wybrzmiewających dĨwiĊków, osadzone w skrajnych rejestrach barwowych,
— w czĊĞci drugiej (oprócz wymienionych elementów): wyzyskiwanie
wszystkich rejestrów brzmieniowych fortepianu, w ogniwie Ğrodkowym
dominacja sekwencji skáadających siĊ z dĨwiĊków rozproszonych w caáej przestrzeni dĨwiĊkowej fortepianu, sukcesywnie zagĊszczanych lub
rozrzedzanych w przepáywie czasowym,
— w czĊĞci trzeciej wszystkie komponenty rozwijane i przeksztaácane,
zdecydowany rozwój nastĊpstw o zabarwieniu figuracyjnym, wprowadzenie szybkich kilkudĨwiĊkowych przebiegów, których liczba powtórzeĔ na oznaczonym odcinku czasowym uzaleĪniona jest od decyzji wykonawcy.
Coraz wiĊksza komplikacja brzmieniowa oraz stopniowe rozszerzanie amplitudy wahaĔ natĊĪenia dynamicznego przyczyniają siĊ do wzmagania natĊĪenia ekspresji, mającej swą kulminacjĊ w koĔcowej fazie ostatniej czĊĞci Kontemplacji.
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Przykáad 10. E. Bogusáawski, Kontemplacje na sopran i fortepian, cz. I, fragment

Kolejne dzieáo – Trio per flauto, oboe e chitarra – rozpoczyna grupĊ utworów, których forma uksztaátowana zostaáa w oparciu o zaáoĪenia aleatoryzmu
sprecyzowane przez Witolda Lutosáawskiego i nazwane przez niego aleatoryzmem „kontrolowanym” lub „ograniczonym”57. Ta postaü aleatoryzmu – jak
precyzuje Lutosáawski – „nie zmienia […] zasadniczo pojmowania utworu muzycznego jako «przedmiotu w czasie», jednak wpáywa zupeánie radykalnie na
jego fizjonomiĊ rytmiczną i ekspresyjną, i to juĪ wystarcza, aby muzyka […]
brzmiaáa zupeánie inaczej niĪ ta, w której przypadek nie ma zastosowania”58.
W oznaczonych przez Bogusáawskiego, zamkniĊtych w ramkach segmentach, brak podziaáu czasowego obowiązującego wszystkich wykonawców. Pisze
kompozytor w objaĞnieniach: „struktury dĨwiĊkowe objĊte klamrą wykonawcy
powinni rozpocząü równoczeĞnie i graü w dalszym ciągu niezaleĪnie od siebie”59, a takĪe: „przebiegi dĨwiĊkowe objĊte ramkami naleĪy graü jednoczeĞnie,
nie sugerując siĊ grą zespoáową w dawnym znaczeniu60. Segmenty aleatoryczne
wystĊpują tu obok segmentów o regulacji metrorytmicznej dopuszczającej
mniejszy stopieĔ asynchronicznoĞci. PoniewaĪ wydzielone segmenty „zbiorowego ad libitum”61 dotyczą wszystkich wykonawców równoczeĞnie, forma dzieáa jest zamkniĊta i ustalona ĞciĞle przez kompozytora.
Trio per flauto, oboe e chitarra ukoĔczone zostaáo w 1971 roku, ale pierwsze pomysáy i szkice do utworu powstaáy juĪ rok wczeĞniej. Trio stanowiáo dla
twórcy rodzaj pola eksperymentalnego, sáuĪącego do odkrywania nowych dróg
prowadzenia narracji w twórczoĞci kameralnej. Zdają siĊ to potwierdzaü korekty
57
58
59
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61

W. Lutosáawski, O roli elementu…, s. 36.
TamĪe.
Tekst umieszczony w objaĞnieniach do wydania Tria per flauto, oboe e chitarra, PWM, Kraków 1974.
Tekst umieszczony w objaĞnieniach umieszczonych w rĊkopisie kompozycji Divertimento per
9 strumenti.
OkreĞlenie Lutosáawskiego. Zob. W. Lutosáawski, O roli elementu…, s. 36.
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materiaáu brzmieniowego62, naniesione oáówkiem na jeden z egzemplarzy utworu wydany przez PWM, a takĪe wersja skrócona kompozycji, ukoĔczona w 1977
roku. Jej rĊkopis podarowaá Bogusáawski Bibliotece Gáównej Akademii Muzycznej w Katowicach. Na rĊkopisie umieĞciá dedykacjĊ: „Archiwum ĝląskiej
Kultury Muzycznej w Katowicach z wyrazami podziwu dla ogromu pracy
i efektów. Katowice, 28.XII/77”. Prawykonanie Tria63 miaáo miejsce 3 maja
1972 roku w Katowicach podczas koncertu z cyklu „Silesia Cantat. Wspóáczesna
Muzyka ĝląska”. Wykonawcami byli: Jerzy Mrozik – flet, Jerzy Kotyczka –
obój, Bogdan Firla – gitara. Pierwsze wykonanie zagraniczne miaáo miejsce rok
póĨniej (1 VI 1973) w Nicei. Dzieáo wykonali wówczas: Angelika-Regina
Sweekhorst – flet, Lothar Faber – obój oraz Tadashi Sasaki – gitara.
Peána wersja kompozycji Trio per flauto, oboe e chitarra trwa ca 20’. Utwór
skáada siĊ z siedmiu róĪnej dáugoĞci czĊĞci (bez oznaczeĔ czasu trwania), których kolejnoĞü zostaáa ĞciĞle okreĞlona za pomocą cyfr rzymskich. W rezultacie
forma utworu zostaje zamkniĊta. Poszczególne czĊĞci przeznaczone są na
zmienne instrumentarium, róĪni je takĪe odmienny sposób ksztaátowania formy.
Pierwsze trzy czĊĞci (solowe popisy wszystkich instrumentów: fletu, gitary oraz
oboju) oraz czĊĞü szósta (duet oboju z gitarą) są zapisane w sposób tradycyjny
i nie posiadają segmentów aleatorycznych. Pozostaáe czĊĞci: czwarta (duet fletu
z gitarą), piąta (wspóágranie wszystkich trzech instrumentów – pierwsza kulminacja dzieáa) oraz siódma (podsumowanie wszystkich poprzednich czĊĞci – druga kulminacja dzieáa) ksztaátowane są poprzez korelacjĊ segmentów o charakterze aleatorycznym oraz fragmentów bardziej Ğcisáych. W ostatniej czĊĞci nastĊpują po sobie fragmenty solowe, duety oraz – wieĔczące caáoĞü – aleatoryczne
ogniwo wszystkich instrumentów. W rozplanowaniu narracji dostrzec moĪna
zatem charakterystyczny dla muzyki Bogusáawskiego zarys formalny caáoĞci
z podwójną ekspresyjną kulminacją. WiąĪe siĊ to ze sposobem wykorzystywania
instrumentarium (czĊĞci kulminacyjne realizowane są przez trzy instrumenty)
oraz odpowiednim zakomponowaniem warstwy dynamicznej (w czĊĞciach V
i VII ambitus natĊĪenia wolumenu rozciąga siĊ od pp aĪ do ffff).
W Trio per flauto, oboe e chitarra element indeterminizmu ograniczony zostaá do organizacji czasu. Przebieg muzyczny wszystkich partii zanotowano
w porządku beztaktowym. Dominuje notacja, w której dáugoĞü dĨwiĊku wyznaczają proporcje graficzne na piĊciolinii. Kompozytor zastosowaá takĪe – podobnie jak w innych dzieáach z tego okresu – „dĨwiĊki dowolnie dáugie”, „dĨwiĊki
maksymalnie dáugie (zaleĪne od dáugoĞci oddechu)”, przebiegi okreĞlone jako
„wolne, szybkie oraz bardzo szybkie nastĊpstwo dĨwiĊków”, a takĪe oznaczenia
czasu trwania pauz w sekundach. Warto zaznaczyü, Īe polichroniczna zasada
regulacji czasu dotyczy w gáównej mierze wyznaczonych ramkami segmentów
62
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Zmiany te mają postaü sáownego komentarza oraz skreĞleĔ.
Prawykonana zostaáa wersja pierwotna (opublikowana w 1974 roku przez PWM). Nie ma
Īadnych informacji na temat wykonania wersji skróconej kompozycji.
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kolorystyczno-brzmieniowych, zaĞ w pozostaáych fragmentach kompozytor
jedynie incydentalnie wprowadza swobodną koincydencjĊ dwóch partii. Dochodzi do tego w czasie zazĊbiania siĊ wygasającej linii z kolejną inicjowaną.
Element przypadku nie dotyczy natomiast dziedziny organizacji wysokoĞci
dĨwiĊków. Są one ĞciĞle oznaczone przez kompozytora. W Triu po raz pierwszy
zrezygnowaá Bogusáawski z epatowania wielką liczbą brzmieĔ niekonwencjonalnych. Jedynie w partii fletowej uĪyá dĨwiĊków szmerowych. Bogusáawski
mówiá: „Kilkakrotnie skorzystaáem z instrumentów preparowanych, ale tylko
wtedy, kiedy chciaáem uzyskaü konkretne brzmienie. UwaĪam, iĪ jeszcze moĪna
pisaü na klasyczne instrumenty orkiestrowe”64. Sáowa te są waĪnym sygnaáem
ĞwiadomoĞci powolnego przeĪywania siĊ powszechnego entuzjazmu sonoryzmem, jaki dzieliá Bogusáawski z innymi polskimi kompozytorami tej doby.
MoĪna powiedzieü, Īe wraz z Triem Bogusáawskiego „nadciągaá” nowy klasycyzm, czy teĪ nowy romantyzm (jak bĊdzie siĊ powszechnie nazywaáo formacjĊ
II poáowy lat 70.), symbolizowany dzieáami ostentacyjnie odwracającymi siĊ od
sonoryzmu, takimi jak Koncert skrzypcowy Pendereckiego. W poszczególnych
partiach Tria nie brak kojarzących siĊ z „nowym romantyzmem” elementów
wirtuozerii, jak równieĪ elementu ĞpiewnoĞci oraz tendencji do quasi-kontemplacyjnego, „spowolnionego” prowadzenia narracji (pojawiają siĊ dĨwiĊki maksymalnie dáugie – zaleĪne od dáugoĞci oddechu).
Rok po ukoĔczeniu pierwszej wersji Trio per flauto, oboe e chitarra Bogusáawski skomponowaá Impromptu na flet, altówkĊ i harfĊ, bĊdące kontynuacją
dziaáaĔ twórczych podjĊtych w wyĪej omówionym dziele kameralnym. Analogie
nie dotyczą jedynie tej samej liczby partii instrumentalnych oraz sposobu ich
wspóádziaáania, lecz dostrzegalne są takĪe w sposobie indeterministycznego
traktowania materii dĨwiĊkowej. Odmiennie potraktowana zostaáa natomiast
budowa makroformalna Impromptu (jest to utwór jednoczĊĞciowy), a wachlarz
efektów sonorystycznych ulegá niewielkiemu rozszerzeniu.
Prawykonanie dzieáa miaáo miejsce w Lizbonie 12 kwietnia 1974 roku. Po
raz pierwszy w Polsce dzieáo zabrzmiaáo 22 wrzeĞnia 1975 roku podczas XIX
MiĊdzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspóáczesnej „Warszawska JesieĔ”. Na
obu koncertach Impromptu wykonywaáo Warszawskie Trio Harfowe (któremu
dzieáo zostaáo zadedykowane) w skáadzie: Barbara ĝwiątek – flet, Wáodzimierz
Tomaszewski – altówka oraz Urszula Mazurek – harfa. Partytura Impromptu
wydana zostaáa nakáadem Warszawskiej Agencji Autorskiej w 1976 roku.
W odautorskim komentarzu Bogusáawski szczegóáowo opisuje dzieáo: „Impromptu na flet, altówkĊ i harfĊ, ukoĔczone w 1972, jest kolejną próbą moich
doĞwiadczeĔ w zakresie niekonwencjonalnej gry zespoáowej na gruncie muzyki
kameralnej, zapoczątkowanych w utworze Musica per Ensemble MW-2. Koncepcja formalna Impromptu jest w caáoĞci zaprogramowana w postaci tradycyj64

E. Wybraniec, E. Bogusáawski, Z dala…
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nego zapisu partyturowego, z wyjątkiem dwóch odcinków Ğrodkowych i zakoĔczenia utworu. KaĪdy z odcinków realizowany jest jednoczeĞnie przez poszczególne instrumenty i koĔczy siĊ z chwilą wykonania w caáoĞci przez flet, altówkĊ
lub harfĊ swoich sekwencji muzycznych. ZaáoĪenie to, zwáaszcza w czĊĞci koĔcowej, wynikaáo z chĊci zerwania z koncepcją gry zespoáowej w tradycyjnym
pojĊciu. Materiaá dĨwiĊkowy utworu, obejmujący róĪne ukáady strukturalne 12-dĨwiĊku chromatycznego, rozszerzony tu zostaá nieznacznie efektami czysto
sonorystycznymi altówki i fletu. Starając siĊ nadaü utworowi charakter koncertujący, usiáowaáem moĪliwie w peáni wykorzystaü tradycyjne wáaĞciwoĞci techniczno-kolorystyczne instrumentów, traktując je niekiedy w sposób wirtuozowski”65.
Jak wynika z cytowanego komentarza, gáówna idea Impromptu to eksploatowanie techniczno-kolorystycznych efektów brzmieniowych trzech instrumentów, dokonywane w róĪnych konfiguracjach, na przestrzeni segmentów o odmiennym stopniu wykorzystania aleatoryzmu. Dzieáo trwające ca 10–12’, podzielone zostaáo na szeĞü kontrastujących wzglĊdem siebie segmentów. W referacie przybliĪającym wybrane utwory kameralne Bogusáawskiego, Maryla Renat
zwróciáa uwagĊ na dwojakie zastosowanie kontrastu:
1. Sukcesywnie: w zakresie sposobów wspóádziaáania instrumentów, zestawiania ruchu dĨwiĊkowego i odcinków statycznych oraz samego materiaáu
dĨwiĊkowego.
2. Symultatywnie: w zakresie synchronicznego zestawiania róĪnych zwrotów motywicznych dla poszczególnych instrumentów (kontrast rytmu), stapiania róĪnych rejestrów oraz roli poszczególnych instrumentów w budowaniu faktury66.

Przykáad 11. E. Bogusáawski, Impromptu na flet, altówkĊ i harfĊ, fragment

Materiaá brzmieniowy wykorzystany w Impromptu wykazuje znaczne podobieĔstwo w stosunku do Tria na flet, altówkĊ i wiolonczelĊ. ZbieĪnoĞü dostrzegalna jest zarówno pod wzglĊdem substancjalnym (nadrzĊdnoĞü interwaáów
sekundy, trytonu, septymy i nony), jak i sposobu jego strukturowania (wysnuwanie kolejnych transformacji motywu wyjĞciowego, zderzanie ze sobą fragmentów statycznych z nastĊpstwami drobnych wartoĞci). Indeterminizm w war65
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Komentarz kompozytora w ksiąĪce programowej XIX MiĊdzynarodowego Festiwalu Muzyki
Wspóáczesnej „Warszawska JesieĔ”, Warszawa 1975, s. 44.
Zob. M. Renat, Oblicza kameralistyki w twórczoĞci Edwarda Bogusáawskiego. MiĊdzy sonorystyką, aleatoryką i tradycją, „Prace Naukowe Akademii im. J. Dáugosza w CzĊstochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, z. 4, s. 86.
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stwie materiaáowej – takĪe analogicznie do Tria – dotyczy w gáównej mierze
przebiegu czasowego poszczególnych elementów muzycznych. Bogusáawski nie
oznaczyá tempa utworu (za wyjątkiem czasu trwania wybranych fragmentów
trzeciego segmentu oznaczonych w sekundach, bądĨ przy pomocy podanej miary metronomicznej), ograniczając siĊ jedynie do wskazówek wyrazowych sugerujących tempo (molto leggiero, molto espressivo). Podaá teĪ Ğcisáe parametry
dynamiczne. Czas trwania dĨwiĊków i pauz okreĞliá kompozytor jedynie orientacyjnie, notując objaĞnienia w legendzie doáączonej do wydania:
— wartoĞü niezaczernionej caáej nuty z fermatą oznacza dáugoĞü czasu trwania
dĨwiĊku uzaleĪnioną od wykonawcy,
— wartoĞü niezaczernionej póánuty z fermatą oznacza dĨwiĊki dáugi,
— wartoĞci zaczernione z pojedynczym, podwójnym oraz potrójnym belkowaniem oznaczają ich wykonanie odpowiednio: wolne, szybkie oraz bardzo
szybkie,
— odpowiednie oznakowanie pauz stanowi rozróĪnienie na pauzy trwające ca
1’’, 1’’–1’’30 oraz 2’’.
Pewne zmiany, wzglĊdem wczeĞniejszego dzieáa kameralnego, dotyczą warstwy brzmieniowej. W odróĪnieniu od Tria, operującego w wiĊkszoĞci tradycyjnymi jakoĞciami brzmieniowymi, w Impromptu zasób efektów powiĊkszyá siĊ
o sonorystyczne formuáy brzmieniowe i artykulacyjne (spotykane takĪe w innych dzieáach Bogusáawskiego z lat 70.). W objaĞnieniach kompozytor wymieniá
nastĊpujące efekty sonorystyczne:
1. Partia fletu: dĨwiĊk z charakterystycznym szmerem powietrza, uzyskiwany
poprzez granie z pewnej odlegáoĞci od ustnika instrumentu, flaĪolet oktawowy, efekt brzmieniowy osiągany przez wpuszczenie caáego sáupa powietrza w instrument z jednoczesnym objĊciem wargami otworu ustnika bez
odejmowania instrumentu od ust, glissando powstające w wyniku odchylenia
ustnika bez odejmowania instrumentu od ust, efekt brzmieniowy uzyskany
poprzez uderzenie w klapki instrumentu z jednoczesnym krótkim zadĊciem.
2. Partia altówki: dĨwiĊk najwyĪszy moĪliwy do wydobycia na podanych strunach, pizzicato wykonywane paznokciami, premere: smyczek dociskany do
struny (zgrzytliwy dĨwiĊk).
3. Partia harfy: efekt glissandowy pomiĊdzy okreĞlonymi dĨwiĊkami.
Dwie kolejne kompozycje to L’etre pour soprano, flûte, violoncelle, deux
pianos (1973–1982) oraz Sonet na sopran, flet, wiolonczelĊ i dwa fortepiany
(1980)67. Utwory áączy ten sam aparat wykonawczy, gdyĪ pisane byáy z myĞlą
o krakowskim zespole MW-2. JednakĪe – choü powstawaáy w podobnym czasie
67

Do katalogu dzieá z lat 70. wykorzystujących róĪne aspekty aleatoryzmu zaliczają siĊ takĪe:
Musica notturna per oboe e pianoforte (1974) oraz Divertimento per 9 strumenti (1973–1975),
jednakĪe ze wzglĊdu na ograniczony zakres indeterminizmu (w gáównej mierze dotyczący organizacji czasu), a takĪe znaczne wyzyskanie materiaáu brzmieniowego wczeĞniejszych kompozycji, oba dzieáa nie zostaną szerzej omówione.
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– zdecydowanie róĪni je sposób wykorzystania tekstu poetyckiego, traktowania
warstwy brzmieniowej instrumentów (w tym takĪe partii sopranowej), a takĪe
budowania ciągáoĞci narracyjnej i wyrazowej. L’etre… – tworzone przez Bogusáawskiego przez dziewiĊü lat – jest swoistą syntezy dziaáaĔ kompozytorskich na
gruncie eksperymentów formalnych oraz kolorystycznych. W Sonecie widaü juĪ
natomiast ewolucjĊ idącą w kierunku uproszczenia Ğrodków warsztatowych.
W L’etre pour soprano, flûte, violoncelle, deux pianos uĪyá Bogusáawski jako podstawy tekstowej obszernych fragmentów wiersza Jacquesa Prèverta Pater
noster ze zbioru Paroles (1946). Po raz kolejny siĊgnąá zatem po poezjĊ o treĞci
egzystencjalnej, wyraĪonej jĊzykiem obrazowym, peánym kontrastów dających
siĊ przeáoĪyü na ekspresyjną mowĊ muzyki, posiadającą ponadto plastyczną
dramaturgiĊ, osiąganą tyleĪ w sferze semantyki, co i brzmieniowoĞci tekstu.
Dodatkową zachĊtą do siĊgniĊcia po ten wáaĞnie wiersz byáy prawdopodobnie
jego wáaĞciwoĞci formalne: kompozycja L’etre… jest kolista, refrenowa, umoĪliwiáa zatem kompozytorowi realizacjĊ ulubionego schematu formalnego – áukowego, z czytelnym powrotem początkowego materiaáu w finale.
W L’etre… Bogusáawski wykorzystaá obszerne fragmenty wiersza Prèverta
w jĊzyku oryginalnym (francuskim), fragment utworu táumaczony na jĊzyk niemiecki (táumaczenie Kurta Kusenberga) oraz frazĊ áaciĔskiej wersji modlitwy
Ojcze Nasz: „Pater noster qui es in coelis”. Narzuca siĊ koniecznoĞü porównania zamysáu „wielojĊzycznoĞci” kompozycji z ideą Symfonii Luciano Berio,
w której – jak to podsumowaá niezbyt zachwycony kierunkiem ewolucji twórczoĞci wáoskiego kompozytora, ale wnikliwie rozumiejący sedno jego projektu
Bogusáaw Schäffer – wielojĊzyczne, róĪnego pochodzenia teksty sáowne (traktowane zarówno semantycznie, jak teĪ jako fonemy) staáy siĊ jednym z parametrów kompozycji, w tym sensie, Īe stopieĔ ich zrozumiaáoĞci staá siĊ czynnikiem
logiki konstrukcji68. Bogusáawski nie jest aĪ tak radykalny jak Berio – nie rezygnuje z podejĞcia do tekstu jako koherentnego, autorskiego przekazu. Jest mu
obca intencja „collage’owa” Berio, nie bawi go takĪe gra zrozumiaáoĞci i niezrozumiaáoĞci sáów. WielojĊzycznoĞü jest tu wyzyskana jako punkt wyjĞcia kreowania ponadmuzycznych – ideologicznych znaczeĔ. Kompozytor wyzyskuje
mianowicie kulturowe konotacje związane z poszczególnymi jĊzykami (np. modlitewnoĞü áaciny, „militaryzm niemczyzny, „kulturalnoĞü” jĊzyka francuskiego)
do kreowania ideowego przesáania. Jest to przesáanie pacyfistyczne, charakterystyczne dla ówczesnej, rozpolitykowanej rzeczywistoĞci sztuki europejskiej
(vide Luciano Berio!).
Utwór Bogusáawskiego nie ma pretensji do ilustrowania Ğrodkami muzycznymi detalicznych znaczeĔ poezji. Kompozytor skoncentrowaá siĊ na próbie
bezpoĞredniej transmisji klimatu wyrazowego wiersza, nobilitując te Ğrodki mu68

B. Schäffer, Berio Luciano, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. CzĊĞü biograficzna ab, red.
E. DziĊbowska, PWM, Kraków 1979, s. 283.
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zyczne, które umoĪliwiáy zasugerowanie sytuacji skrajnych, kontrastowych.
Podstawowymi kategoriami wyrazowymi dzieáa są zatem: liryzm i dramatyzm
(jako pierwiastki: „mĊski” i „ĪeĔski”). W L’etre… fragmenty w jĊzyku francuskim, a wiĊc mowie zawierającej „typową dla francuskiej natury delikatną zmysáowoĞü”, jak to okreĞlaá Lutosáawski69, skupiają siĊ na lirycznym opisie piĊkna
Ğwiata. Partia sopranowa realizowana jest z towarzyszeniem partii instrumentalnych, obfitujących w sonorystyczne efekty brzmieniowe. Fragment uĪyty
w táumaczeniu na jĊzyk niemiecki (nieprzypadkowo wybraá Bogusáawski frazy
pozwalające wyeksponowaü twardoĞü, wrĊcz „brutalnoĞü” tego jĊzyka) peáni
w utworze funkcjĊ dramatycznej kulminacji. Dla uwypuklenia szorstkoĞci sáów
(dotykających bardziej prozaicznych i trudnych ziemskich kwestii, m.in. wáadzy) warstwa instrumentalna zestawiona zostaáa z efektów brzmieniowych uzyskiwanych przez wyrzucanie kul na struny fortepianu oraz suchego uderzania
w tamburyn.
Tekst poetycki przyporządkowany zostaá w zasadzie partii sopranowej. Istnieje jednakĪe moĪliwoĞü (zaznaczona w partyturze) wykonywania wyszczególnionych fraz sáownych przez pozostaáych instrumentalistów. Wspomina o tym
Bogusáawski w objaĞnieniach, precyzując, Īe „partia sopranowa moĪe byü wykonywana w konwencji estradowej, jak i w konwencji teatru instrumentalnego”
a takĪe, Īe „przebieg czasowy odcinków recytowanych uzaleĪniony jest od koncepcji wykonawczej solistki (solistów)”70. CzĊĞü tekstu partii sopranowej zapisana zostaáa w sposób tradycyjny, w postaci linii melodycznej o ĞciĞle okreĞlonych bądĨ przybliĪonych wysokoĞciach dĨwiĊku. JednakĪe dominującym sposobem wykonawczym jest melorecytacja, zapisywana w postaci samych sáów,
w których wielkoĞü liter determinuje zmiany w modulacji wysokoĞci gáosu oraz
w warstwie dynamicznej (im wiĊksze litery, tym wiĊksze crescendo oraz wyĪszy
dĨwiĊk recytacyjny, zmiana wielkoĞci liter – na mniejsze – zmiana dynamiki
oraz obniĪanie tonu recytacyjnego).
Indeterminizm – podobnie jak w wiĊkszoĞci dzieá otwartych Bogusáawskiego – dotyczy w gáównej mierze przebiegu czasowego poszczególnych komponentów muzycznych (dĨwiĊków oraz pauz). DáugoĞü ich trwania oznaczyá kompozytor jedynie orientacyjnie, uĪywając nastĊpujących objaĞnieĔ:
— bardzo dáugi dĨwiĊk, którego czas trwania zaleĪy od wykonawcy,
— dĨwiĊk dáugi,
— wolne nastĊpstwo rytmiczne,
— szybki przebieg rytmiczny,
— bardzo szybki przebieg rytmiczny,
— odpowiednie oznakowanie pauz stanowi rozróĪnienie na pauzy trwające ca
1’’, 2’’ lub 3’’.
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B. Pociej, W. Lutosáawski, O roli sáowa, teatralnoĞci i tradycji w muzyce, „Poezja” 1973, nr 10,
s. 78–79 (rozmowa B. Pocieja z W. Lutosáawskim).
E. Bogusáawski, L’etre pour soprano, flûte, violoncelle, deux pianos, rĊkopis.
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Przykáad 12. E. Bogusáawski, L’etre pour soprano, flûte, violoncelle, deux pianos, fragment
początkowy

Na przestrzeni utworu obok tradycyjnych jakoĞci brzmieniowych zastosowaá
kompozytor szeroki wachlarz formuá brzmieniowych i artykulacyjnych o rodowodzie sonorystycznym. W objaĞnieniach – osobnych dla kaĪdego instrumentu
– wymieniá efekty sonorystyczne:
— dla fletu: dĨwiĊk wydobywany w pewnej odlegáoĞci od ustnika (charakterystyczny szmer), zadĊcie z jednoczesnym uderzeniem klapy instrumentu,
dĨwiĊk wydobywany poprzez objĊcie górną wargą otworu wlotowego ustnika, dĨwiĊk osiągniĊty poprzez gwaátowne wpuszczenie caáego sáupa powietrza w zamkniĊty instrument, przy caákowitym objĊciu wargami otworu ustnika, oktawowy flaĪolet;
— dla wiolonczeli: ricochet z glissandem.
Najbardziej rozbudowana paleta efektów niekonwencjonalnych dotyczy partii dwóch fortepianów. Innowacją jest takĪe przyporządkowanie kaĪdemu z pianistów dodatkowych instrumentów perkusyjnych: pierwszy gra dodatkowo na
piatto sospeso piccolo, drugi – piatto sospeso medio oraz tamburo. W partiach
fortepianu zastosowane zostaáy nastĊpujące formuáy sonorystyczne: umieszczenie na strunach w okreĞlonym rejestrze barwowym prĊta metalowego, drewnianego bądĨ metalowego áaĔcuszka, przesuwanie ruchem koáowym áaĔcuszka po
strunach w wyznaczonym rejestrze barwowym, efekt brzmieniowy uzyskany
poprzez wysypanie strumieniem okoáo 20 kul metalowych na struny oraz przesuwanie ich rĊką w danym rejestrze, realizacja podanych dĨwiĊków na klawiaturze z jednoczesnym szarpniĊciem struny prĊcikiem metalowym, uderzenie
w struny paáką filcową. W objaĞnieniach umieĞciá kompozytor znak graficzny
nakazujący wprowadzenie akcesoriów perkusyjnych oraz ich wycofanie z gry.
L’etre… z niewiadomych przyczyn nigdy nie doczekaáo siĊ prawykonania.
Prawykonane zostaáo natomiast – podczas XXI PoznaĔskiej Wiosny Muzycznej
w 1981 roku – drugie z wymienionych dzieá kameralnych: Sonet na sopran, flet,
wiolonczelĊ i dwa fortepiany. Kompozycja napisana zostaáa dla Haliny Skubis
i zespoáu MW-2, i ci artyĞci dokonali jej premiery.
Bogusáawski siĊgnąá tym razem do poezji Rainera Marii Rilkego, wybierając
Sonet XV z II czĊĞci Sonetów do Orfeusza (1922), w polskim táumaczeniu Mieczysáawa Jastruna. Swój wybór uzasadniá nastĊpująco: „Niepowtarzalny klimat
poetycki dzieáa Rilkego zawaĪyá na doborze materiaáu dĨwiĊkowego, fakturze
i formie. W stosunku do innych moich utworów – zwáaszcza kameralnych –
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wyraĪa siĊ to swoistym uproszczeniem Ğrodków wyrazu artystycznego, w celu
zachowania równowagi miĊdzy tekstem i muzyką”71.
Warstwa muzyczna Sonetu – zgodnie z autokomentarzem kompozytora –
ulegáa zdecydowanemu uproszczeniu w stosunku do poprzedniej kompozycji
wokalnej. Stworzona zostaáa jakby na potwierdzenie sáów Jastruna o cyklu Rilkego: to „pojednanie muzyki ze sáowem”72. Zasób Ğrodków kompozytorskich
pozostaá w zasadzie ten sam, co w poprzednich utworach (poza sferą Ğrodków
konwencjonalnych – indeterminizm przebiegu czasowego, wybrane efekty sonorystyczne). Zmiany dotyczą sposobu jego zakomponowania. Ogólnie rzecz biorąc, pojawiáa siĊ tendencja do homogenizmu dynamiki i artykulacji oraz ascetyzacji faktury (w miejsce „barokowej” migotliwoĞci pojawia siĊ technika prowadzenia brzmiących równoczeĞnie gáosów).

Przykáad 13. E. Bogusáawski, Sonet na sopran, flet, wiolonczelĊ i dwa fortepiany, fragment początkowy

Paleta formuá sonorystycznych ograniczona zostaáa jedynie do nastĊpujących:
— w partii fletu efekt brzmieniowy osiągniĊty poprzez granie w pewnej odlegáoĞci od ustnika,
— w partii wiolonczeli zastosowany zostaá efekt glissandowy oraz ricochet
z glissandem,
— w partii fortepianów: realizacja podanych dĨwiĊków na klawiaturze z jednoczesnym szarpniĊciem strun prĊcikiem metalowym lub plektronem oraz wykonywanie podanych formuá dĨwiĊkowym przy jednoczesnym umieszczeniu
áaĔcuszka metalowego na strunach instrumentu.
Uproszczeniu ulegá takĪe sposób przekazu tekstu poetyckiego w partii sopranowej. W odróĪnieniu od trójjĊzycznego L’etre…, w którym nabrzmiewająca
i zamierająca dynamiczna melorecytacja traktowana jest jak swoista „fonetyczna
tkanka brzmieniowa”, w Sonecie zaznacza siĊ dbaáoĞü o jasnoĞü i klarownoĞü
przekazu znaczeniowego, stąd przewaĪa sylabicznoĞü. Obok fraz zapisanych
71
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Komentarz Bogusáawskiego w wersji maszynopisowej znaleziony w domowym archiwum
kompozytora.
M. Jastrun, WstĊp, [do:] R.M. Rilke, Poezje wybrane, táum. M. Jastrun, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964, s. 39.
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w postaci tradycyjnej linii melodycznej, o ĞciĞle okreĞlonych wysokoĞciach
dĨwiĊku, wystĊpują takĪe fragmenty melorecytacyjne (najczĊĞciej wieĔczące
frazy Ğpiewane) oraz recytowane i szeptane.
Forma Sonetu zamyka siĊ w trzech ogniwach, których przestrzeĔ wypeánia
ĞciĞle wyselekcjonowany, a przez to dosyü jednorodny, materiaá brzmieniowy.
Przebieg ogniwa początkowego – analogicznie do L’etre… – ksztaátują nakáadane na siebie i wygaszane róĪnej dáugoĞci frazy wszystkich gáosów instrumentalnych oraz sopranu. Aleatoryczne ogniwo Ğrodkowe wypeánia tkanka brzmieniowa wszystkich gáosów prowadzonych niezaleĪnie od siebie. Kompozytor dopuszcza dowolną iloĞü powtórzeĔ sekwencji instrumentalnych od dowolnego
miejsca, jednakĪe do momentu pojawienia siĊ frazy sopranowej opatrzonej tekstem. Wprowadza ona ogniwo koĔcowe. Jego przestrzeĔ – takĪe analogicznie do
L’etre …– wypeániają frazy sopranu, fletu oraz wiolonczeli na tle klasterowych,
dáugo wytrzymywanych wielodĨwiĊków fortepianowych.
Materiaá poszczególnych partii brzmieniowych porządkowany jest w Sonecie wedáug charakterystycznych zasad warsztatu kompozytorskiego Bogusáawskiego. Frazy muzyczne rozwijane są poprzez kolejne transformacje początkowego motywu brzmieniowego (charakterystyczny ksztaát: dáuga wartoĞü wybrzmiewająca, poprzedzana i zakaĔczana pojedynczym szybkim dĨwiĊkiem
bądĨ kilkudĨwiĊkowymi figurami), którym czĊsto towarzyszą w pozostaáych
partiach dáugo wybrzmiewające pojedyncze dĨwiĊki. Motyw nadrzĊdny – analogicznie do innych dzieá otwartych Bogusáawskiego – rozwijany jest poprzez
rozbudowywanie „ozdobników” okalających dáugi dĨwiĊk. Modyfikacje dotyczą
wprowadzania zarówno pojedynczych dĨwiĊków (zawsze o krótkich wartoĞciach rytmicznych), figur kilkudĨwiĊkowych (czĊste grupy rytmiczne: ósemka
z kropką, pauzą trzydziestodwójkową zakoĔczona wartoĞcią trzydziestodwójkową, triola szesnastkowa), sekwencji repetycyjnych (w gáównej mierze w ostatnim ogniwie), jak i rozbudowanych nastĊpstw podobnych figur rytmicznych,
osiągających cechy samodzielne (np. powtarzane nastĊpstwa nieregularnych triol
szesnastkowych w partii fletowej w zakoĔczeniu ogniwa początkowego).
W ogniwie aleatorycznym, gdy nastĊpuje kondensacja brzmienia wszystkich
równoczeĞnie wykonywanych partii, materiaá dĨwiĊkowy ulega niewielkiemu
urozmaiceniu. W gáosach instrumentalnych – obok wymienionych juĪ figur
dĨwiĊkowo-rytmicznych – pojawiają siĊ takĪe szybkie przebiegi caáotonowe,
sekwencje dĨwiĊków rozproszonych pomiĊdzy rejestrami (w partiach fortepianów), szybkie oraz wolne nastĊpstwa repetycji oraz struktury dwudĨwiĊkowe.
Na tle wirtuozowskich partii jedynie linia sopranowa (dĨwiĊki Ğpiewane na samogáosce „o”) wyróĪnia siĊ nastĊpstwami dáugo wybrzmiewających dĨwiĊków,
od czasu do czasu wzbogacanych szybszymi „ozdobnikami”.
L’etre pour soprano, flûte, violoncelle, deux pianos oraz Sonet na sopran,
flet, wiolonczelĊ i dwa fortepiany zamykają katalog dzieá solowych i kameralnych w dorobku Edwarda Bogusáawskiego, wykorzystujących wybrane propo-
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zycje aleatoryzmu. Kompozytor planowaá zastosowanie koncepcji formy otwartej takĪe w dzieáach orkiestrowych73, jednakĪe ze wzglĊdu na eksplorowanie
w dalszych latach aktywnoĞci twórczej nowych pól brzmieniowo-fakturalnych
(m.in.: zainteresowanie brzmieniem akordeonu, twórczoĞü wokalno-instrumentalna) planów tych nie udaáo siĊ zrealizowaü.

Summary
Aleatorism and open form in Edward Bogusáawski’s music
In the 70s Edward Bogusáawski was interested in the open form and aleatorism. It was connected with his leave for Vienna and studies with Roman Haubenstock-Ramati, the composer
fascinated with the possibilities of new forms, the creator of numerous graphical compositions.
The cooperation resulted in the idea of using an open form in which an incident plays a crucial role
and a performer has influence on a final shape of the work being performed. Aleatorism in works
by Bogusáawski, who highly appreciates Witold Lutosáawski’s workshop achievements, refers to
rhythm and time courses and also applies to the selection of order of implementation of individual
musical segments. The incident does not, however, apply to sound material that is thoroughly
selected by the creator himself.
The idea of the open form was implemented by Bogusáawski in the field of solo and chamber
music. In solo works (for example: Per pianoforte, Five Pictures for flute solo) the order of performance of individual parts depends entirely on a performer’s imagination and creativity. In
chamber works (for example: Musica per Ensemble MW2 and Aria for flute, cello and 2 pianos),
apart from changeable form, numerous tones and sonoristic sound phenomena were used, amongst
the others, whispers obtained when blowing a flute and opening an inlet gap at the same time,
glissandos, sharp sounds obtained by pressing a string with a bow, preparation of a piano obtained
by touching strings with metal chain with circular movement.
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Bogusáawski wspominaá o tym w cytowanej juĪ rozmowie z Eugenią Wybraniec: Z dala od…

