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CZARNY

„Czarny pokój” to jedno z określeń Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia,
nazywanego tak zarówno przez badaczy jego historii, jak i miłośników muzyki
tworzonej w tym legendarnym warszawskim ośrodku muzyki elektroakustycznej. W zasadzie mogłoby ono posłużyć także jako hasło identyfikujące ten
swoisty klub, którego elitarny charakter zacznie kruszeć – taką przynajmniej
mamy nadzieję – za sprawą niniejszej publikacji. Studio Eksperymentalne –
modernizacyjna wizytówka Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – jest bowiem
dziedzictwem milionów. Chcąc nie chcąc, świadomie lub nie, wszyscy żyliśmy
przez kilka dekad wśród dźwięków stworzonych przez Rudnika czy Mazurka.
Te nazwiska nic Wam nie mówią? A Akademia Pana Kleksa, Test Pilota Pirxa,
Trzeba zabić tę miłość, Wesele, Rękopis znaleziony w Saragossie?
W „czarnym pokoju” narodziła się nie tylko muzyka do wielu najpopularniejszych oraz kilku najwybitniejszych dzieł peerelowskiej kinematografii. Studio
Eksperymentalne „udźwiękowiło” setki sztuk teatralnych, a także dziesiątki
wystaw oraz trudnych do skategoryzowania audiowizualnych eksperymentów.
Tajemniczy mieszkańcy „czarnego pokoju” stworzyli więc sporą część ścieżki
dźwiękowej życia większości czytelników tej książki, a pewnie także ich rodziców, a nawet dziadków. A fakt, że pewnie nie jesteśmy tego świadomi, stanowi
jeden z najbardziej wymownych paradoksów, jakimi naznaczona jest historia
SEPR – spowita mrokiem jak to czarne pomieszczenie, w którym się toczyła.
Co istotne, „czarny pokój” to tylko jeden z rozdziałów trwającej niemal
pół wieku historii. A bardziej dosłownie – jest tylko jednym z pokoi, w których
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nie mówiąc o polityczno-historycznym kontekście pracy pionierów polskiego eksperymentu muzycznego. Do dyspozycji mieliśmy jeszcze odkrycia niestrudzonych
samozwańczych archiwistów owego fenomenu, wśród których największe zasługi
przypisać należy Bolkowi Błaszczykowi, oraz mgliste wspomnienia kilku żyjących
jeszcze mieszkańców „czarnego pokoju”.
Nasza perspektywa była siłą rzeczy zasadniczo inna od tych ostatnich.
Jakże doskonale podsumowuje to krótka informacja, jaką w trakcie prac nad
książką otrzymaliśmy od Krzysztofa Szlifirskiego: „W ostatnich latach w wielu
publikacjach pojawia się akronim nazwy Studia w formie SEPR . Nie mam nic
przeciwko temu, choć brzmi mi to obco, ale chcę zaznaczyć, że myśmy w Studiu
nigdy takiej formy nie stosowali. W tekstach używaliśmy po prostu skrótu SE ,
lub pisaliśmy Studio Eksperymentalne PR , a we własnych notatkach czasem
żartobliwie SE x”. Jeśli to my mamy się dziś uderzyć w pierś jako promotorzy nowego akronimu, to robiąc to z pełnym przekonaniem, trudno nam nie
uśmiechnąć się na samą myśl, co by się stało, gdybyśmy w naszych poszukiwaniach trafili wcześniej na określenie SE x...? Ważniejsze jest jednak chyba to,
że dla twórców Studia skrót SE z pewnością był w pełni wystarczający. Kiedy
my opowiadaliśmy naszym znajomym z Polski i zagranicy o tym tajemniczym
Studiu, które otwarto już w latach 50., od razu pytano, o jakie studio chodzi.
Czyje? I gdzie? Dla nas naturalne było, że musimy dopowiedzieć od razu, że
było to Studio Eksperymentalne Polskiego Radia.
Mimo tego być może obco brzmiącego domknięcia w nazwie, po tych
ponad dziesięciu latach zainteresowania historią Studia nasz stan wiedzy
trudno uznać za zbiór zamknięty. Nie może być więc inaczej z niniejszym tomem. Kolejne rozdziały książki jawią się jako rozbrzmiewające niezwykłymi
dźwiękami, lecz zanurzone w absolutnej ciemności pokoje. W poszukiwaniu
prawdy pozostaje nam tylko śledzić po omacku zawiłe i wieloznaczne kształty.
Ale czy tak nie jest ciekawiej?
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powstawał dorobek Studia. Tę wdzięczną, nieoficjalną nazwę SEPR przejęło od
najważniejszej, choć bynajmniej nie pierwszej, siedziby jednostki. Do „czarnego
pokoju” zespół Studia przeprowadził się dopiero w 1963 roku, choć to właśnie
te sześć pierwszych lat wydaje się być najczarniejszą dziurą w historii Studia.
Kto wie, czy nie narażoną na najwięcej nieporozumień? Czy jednak należy się
spodziewać, że uda się nakreślić przejrzystą historię miejsca, w którym krzyżowały się losy takich postaci jak Julia Brystygier, Kazimierz Sokorski, Krzysztof
Penderecki, Andrzej Wajda, Tomasz Stańko, generał Jaruzelski i Jan Paweł II ?
Opowieść o tym szczególnym miejscu – wyzwolona ze stricte muzykologicznych ram – zamienia się niepostrzeżenie w kronikę najbardziej dramatycznego,
ale być może również najciekawszego okresu w dziejach Polski.
Mimo że przez Studio Eksperymentalne przewinęło się tak wiele znamienitych postaci, wcale niełatwo zrekonstruować jego dzieje. Nie istnieje
poświęcone mu muzeum, nie ma kroniki „czarnego pokoju” czy choćby jego
kompletnego archiwum dźwiękowego. Na ironię losu zakrawa to, że historia
pierwszej polskiej jednostki odpowiedzialnej za zapis ulotnej muzyki na solidnym nośniku w postaci taśmy sama właściwie stała się ulotna, niezapisana
nawet na papierze i przez to pełna sprzecznych informacji, legend, zapomnianych wątków, żartów, których my już nie rozumiemy, i polemik, które nigdy nie
będą dla nas jasne. Nieprzypadkowo żaden z niżej podpisanych nie podjął się
zadania spisania dziejów SEPR , choć zajmowaliśmy się tym tematem możliwie
systematycznie przynajmniej od roku 2007. Działalnością zdecydowanie bezpieczniejszą (choć w opinii niektórych dużo bardziej ryzykowną) wydawało nam
się publikowanie nagrań z archiwum SEPR w nowych interpretacjach, a czasem i nadinterpretacjach, zbieranie anegdot i naciąganie ich znaczeń, przyglądanie się technikom kompozytorskim i sprawdzanie ich aktualności. Obstawanie przy tym, że pewne tajemnice pozostaną niewyjaśnione, nawet jeśli
ich wytłumaczenia były na wyciągnięcie ręki, a nade wszystko nieuzgadnianie
pewnych wersji zdarzeń z rwanych i niespójnych podań twórców owej historii –
to była nasza strategia.
Gdy kilkanaście lat temu rozpoczynała się nasza przygoda ze Studiem Eksperymentalnym, do dyspozycji mieliśmy kilkaset godzin nagrań utrwalonych na
magnetycznych taśmach. Początkowo nie słuchaliśmy ich jednak na domowych
magnetofonach. Właściwie nigdy nie słuchaliśmy tych nagrań z taśm. Słuchaliśmy ich z najbardziej dostępnego źródła, jakim w połowie pierwszej dekady
XXI wieku był Internet, a konkretnie nieoceniona strona www.ubu.com, na której
kilkadziesiąt kompozycji z SEPR znalazło się nielegalnie. Tylko tam utwory te były
dostępne w każdym momencie, nie tylko dla pracujących właśnie nad doktoratami muzykologów. Wypełniały je tyleż fascynujące, co martwe dźwięki. Nie
sposób było z nich wyczytać wielkiego rozdziału historii polskiej kinematografii,

O początkach SEPR
i nie tylko
Z KRZYSZTOFEM SZLIFIRSKIM
ROZMAWIAJĄ MICHAŁ LIBERA I MICHAŁ MENDYK

Zacznijmy od samego początku – jak pan trafił do Studia?
Odbywałem praktykę w Wytwórni Filmów Dokumentalnych po ostatnim roku
studiów na Politechnice – na ówczesnym Wydziale Łączności, obecnym
Elektroniki. Wybrałem to miejsce na praktykę dyplomową, ponieważ byłem
zainteresowany filmem i muzyką. Tam spotkałem kompozytora Andrzeja Markowskiego, który nagrywał muzykę do filmu Historia jednego myśliwca (1958).
Szukał kogoś, kto by mu pomógł w zrealizowaniu do tego filmu fragmentu
muzyki, która miała być muzyką elektroniczną. Ponieważ nikt wtedy za bardzo
nie wiedział, co to jest ta cała muzyka elektroniczna, Markowski wybrał mnie,
bo ja powiedziałem: „ja wiem”.
A wiedział pan?
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Tak. Skąd wiedziałem? Podczas praktyki w WFD przeszukiwałem księgarnie,
najpierw księgarnię radziecką na Nowym Świecie, gdzie były świetne tłumaczenia podręczników angielskich – oni wszystko tłumaczyli, za grosze można
to było kupić – a potem EMP iK, gdzie na półce zobaczyłem stojącą książkę

Klangstuktur der Musik102. To był rok 1957, a książka była wydana dwa lata
wcześniej. Był tam zbiór artykułów takich autorów, jak Werner Meyer-Eppler,
Fritz Winckel czy Fritz Enkel. Było to wprowadzenie zarówno do kwestii muzycznych, psychoakustycznych, jak i technologicznych związanych z muzyką
elektroniczną i konkretną, dlatego mogłem powiedzieć Markowskiemu, że
byłem przygotowany do zadania, którego chciał się podjąć.

przepustkę, znalazłem się przed Józefem Patkowskim, który mnie przyjął bardzo
sympatycznie. Ale zaczęło się bardzo niefortunnie, ponieważ miał jeszcze coś
do załatwienia i poprosił, abym chwilę poczekał. To był niewielki pokoik, na
czwartym piętrze, róg Malczewskiego i Alei Niepodległości, a ja coś zacząłem
przestawiać na biurku i wylałem tusz do stempli… Próbowałem to powycierać,
ale jednak pomyślałem, że zamiast maskować lepiej będzie się przyznać, na
co Patkowski się roześmiał i po dłuższej rozmowie zaproponował, żebym zaczął
przychodzić do Studia.

Znał pan wówczas tę muzykę ze słyszenia?

Studio jeszcze wtedy nie działało?

Znałem, ponieważ już wtedy Józef Patkowski w radiu prezentował utwory muzyki przede wszystkim konkretnej, ale i elektronicznej. Stąd moje zainteresowanie, dopiero później wpadła mi w ręce książka. Kiedy zacząłem
współpracę z Andrzejem Markowskim, moim zadaniem było przygotowanie
technicznych warunków do realizacji muzyki do fragmentu filmu. Ten fragment opowiada o historii, która wydarzyła się podczas II wojny światowej – to
film o polskich lotnikach. Chodziło o historię jednego myśliwca w siłach alianckich. Jest tam scena, kiedy na kanale La Manche polski lotnik ląduje na spadochronie i dostaje się do boi ratunkowej. Anglicy na kanale ustawiali beczki
zakotwiczone na dnie – były one wyposażone w radiostację i podstawowe
środki do przeżycia. Nasz lotnik dostaje się do tej boi i okazuje się, że w niej
znajduje się już lokator – lotnik niemiecki. Markowski wyobraził sobie, że w tej
scenie powinna znaleźć się muzyka elektroniczna jako ścieżka dźwiękowa,
która w sensie psychologicznym będzie podpierała scenę.

Zostało formalnie powołane 1 listopada, a ja się zjawiłem pewnie w marcu
1958 roku – Studio jeszcze nie działało, ale miało już obsadę. Józef Patkowski
jako kierownik Studia, Andrzej Owczarek – inżynier, którego Patkowski wyłuskał z Laboratorium Polskiego Radia, i technik – Eugeniusz Rudnik.
Czy wtedy funkcja inżyniera pokrywała się z dzisiejszą rolą inżyniera czy reżysera dźwięku?
Nie. Inżynier mógł oznaczać inżyniera elektroniki. Technik z kolei miał za zadanie opiekę nad aparaturą i był odpowiedzialny za konserwację sprzętu.
Pojęcie reżysera dźwięku pojawiło się dużo później – jeśli w ogóle… W Studiu
używano pojęcia realizator dźwięku, ale w pierwszym okresie nie było jeszcze
mowy o realizacji dźwięku. Pierwszym realizatorem stałem się ja sam, dopiero
po jakimś czasie. Na początku byłem starszym inżynierem, choć jeszcze nie
miałem nawet dyplomu… Z Patkowskim zawarliśmy umowę, że od 1 kwietnia
1958 roku zacznę normalnie pracować w Studiu – bez etatu. On natomiast
obiecał, że się o ten etat wystara. Sytuacja dla mnie była dość kłopotliwa,
ponieważ dwóch inżynierów w Studiu to był zdecydowanie nadmiar. Z nas
dwóch Patkowski postawił jednak na mnie. Owczarek był inżynierem o czysto
technicznych zainteresowaniach, nie przejawiał zainteresowań muzyką i ostatecznie odszedł ze Studia, a od 1 lipca ja zacząłem formalnie pracować.

Podpierała w sensie wyrażania sytuacji wrogości? Dziwności?
Chodziło o „klimat”. Klimat niepewności, a oprócz tego sygnały telegraficzne
Morse’a. Realizowaliśmy to na urządzeniach pomiarowych, których używano
wówczas w WFD . Jeśli chodzi o dźwięk, to do tego potrzebna była aparatura
typu generatory, filtry, itp. Na tych przyrządach pomiarowych przygotowaliśmy fragment z Markowskim. Wywiązały się między nami nici przyjaźni, on
mnie zapraszał do swojego domu, na Chełmskiej, niedaleko WFD , w którym
udzielał mi pierwszych lekcji muzyki serialnej – pięknie się na ten temat czyta w podręczniku, ale on po prostu siadał do fortepianu i wykonywał wszystkie
te raki, inwersje itd. I podczas jednego z takich spotkań zasugerował, abym
poszedł do Józia Patkowskiego, który w Polskim Radiu organizuje takie właśnie Studio Eksperymentalne, które ma się zajmować muzyką elektroniczną.
Niewiele myśląc, zdecydowałem się pójść na ulicę Malczewskiego, dostałem

Przede wszystkim ja sam byłem zafascynowany dźwiękiem i tym, co można z nim zrobić – byłem zafascynowany muzyką konkretną jako sztuką,
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Zbiór tekstów pod redakcją Borisa Blachera wydany w 1955 roku przez Verlag für RadioFoto-Kinotechnik [przyp. red.].
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A jeszcze zanim zaczął pan tam pracować – czy wyobrażał
pan sobie przyszłość muzyki elektronicznej w jakiś określony
sposób? Że na przykład będzie to muzyka przede wszystkim
filmowa? Albo autonomiczna, poważna?

Bohdan Mazurek

Eugeniusz Rudnik

dociekań była niemal całkowicie niezrozumiała. Wielu nie chciało bądź nie
umiało opisać muzyki elektroakustycznej w sposób przystający do ich wzorców współczesnych polskich kompozycji i w efekcie odrzucali wspierane przez
rząd modernistyczne techniki kompozycyjne. Paradoksalnie, kwestionowali
coś, o czym marzyli w czasach realizmu socjalistycznego, czyli możliwość wyboru stylu kompozycji i języka. W tym samym czasie, kompozytorzy wydawali
się ignorować krytyczne komentarze i kontynuowali swoje wysiłki na nowym
polu. Kotoński na przykład bezustannie deklarował zainteresowanie dziedziną
muzyki elektroakustycznej. Penderecki z kolei podkreślał znaczenie doświadczeń zgromadzonych w SEPR dla powstania jego Polimorfii i innych kompozycji.
Podobnie Zbigniew Bujarski uznawał wpływ muzyki elektroakustycznej na całą
swą twórczość192.
Dość arbitralnie wyznaczone przez krytyków granice nie pozwalały traktować nowej dziedziny na równi z innymi, przynajmniej nie na początku lat 60.
Być może jednak Brygada śmierci spotkała się z takim oporem nie tylko dlatego, że jej tekst żywo opisywał haniebną działalność wojenną, ale także ze
względu na jej elektroniczne tło. Emocjonalność i komunikatywność osiągnięta
dzięki tekstowi i muzyce nie wystarczyły, by uznać ją za pożądany przykład
polskiej kompozycji.

Twórcza zabawa
dźwiękami w SEPR
Z KRZYSZTOFEM KNITTLEM
ROZMAWIAJĄ MICHAŁ LIBERA I MICHAŁ MENDYK

Jaka była twoja wiedza na temat Studia jeszcze zanim nawiązałeś z nim współpracę? Czy rozpoczynając ją, bardziej
chodziło o zainteresowanie muzyką elektroakustyczną w ogóle,
czy raczej o ten konkretny ośrodek?
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Małgorzata Gąsiorowska, Rozmowy z Włodzimierzem Kotońskim, Warszawska Jesień,
Warszawa 2010, s. 36–40; The Passion of Krzysztof Penderecki, [wg:] https://www.residentadvisor.net/features/1234 (dostęp z dn. 07.06.2018); Owoce pięćdziesięciolecia –
dyskusja końcowa [w:] Muzyka polska 1945–1995, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka,
Krzysztof Szwajgier, Akademia Muzyczna, Kraków 1996, s. 386.
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Mój pierwszy kontakt ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia zawdzięczam profesorowi Krzysztofowi Szlifirskiemu. Przed studiami kompozycji uzyskałem tytuł magistra na Wydziale Reżyserii Dźwięku w warszawskiej PWSM . Prof.
Szlifirski, zapoznając studentów tego wydziału z metodami realizacji muzyki
elektroakustycznej, część zajęć prowadził w budynku Radia na Malczewskiego, w słynnej Hansenowskiej pracowni, czyli w Studiu Eksperymentalnym, i to
były moje pierwsze doświadczenia z efektami dźwiękowymi osiąganymi przy
pomocy zmiany szybkości przesuwu taśmy na magnetofonach, filtrowania
dźwięków czy przez zastosowanie takich urządzeń jak modulator kołowy – jednym słowem uczył nas tych wszystkich metod, które wykorzystywano wówczas
do tworzenia muzyki w SEPR . Część tych urządzeń elektronicznych znałem
już z wcześniejszych zajęć na wydziale, na przykład filtry, delaye czy kamery
pogłosowe. Od moich pierwszych kontaktów z SEPR było ono więc dla mnie
czymś takim, jak rozbudowany instrument do pracy z wykorzystaniem wszystkich możliwości aparatury elektronicznej. Próby analogowego przetwarzania
dźwięku i realizacji muzyki eksperymentalnej podejmowałem zresztą – pod

wpływem wspomnianych zajęć z profesorem – na domowym magnetofonie
Tesla. Nagrane wówczas dźwięki wykorzystałem potem w zabawnym ulicznym
performansie, chyba w 1971 roku, podczas pewnego studenckiego festiwalu
we Wrocławiu.

Michała Bristigera (z początku jedyna kobieta w małym zespole pracowników
Studia, potem zostały jeszcze zatrudnione dwie młode realizatorki – Barbara
Okoń i Ewa Guziołek193). Była dobrym duchem Studia, zajmowała się całą
działalnością biurową, umowami. Pracowała w jednym pokoju z Józefem Patkowskim i Krzysztofem Szlifirskim na którymś z wyższych pięter budynku przy
Malczewskiego i wchodząc do tego „miejsca dowodzenia”, zawsze miałem
wrażenie, pomimo szarego peerelowskiego otoczenia lat 70., że znalazłem
się przez przypadek w pokoju radia austriackiego czy francuskiego, bo takie
już wówczas znałem. Wszystko tam było inne niż naokoło, kolorowy wystrój
wnętrza, książki, biurka, a przede wszystkim atmosfera – miła, przyjazna, bez
cienia wszechobecnej w tamtym czasie podejrzliwości. Wiedziałem, że jest to
instytucja ciesząca się szacunkiem całego środowiska muzycznego, ale dla
mnie to była przede wszystkim świetna pracownia elektroakustyczna, która –
dzięki przyjaźni i osobistym relacjom – szybko stała się miejscem pracy twórczej,
drugim domem, gdzie często spędzałem pracowite noce, bo wtedy w radiu
było najspokojniej i najciszej, no i studio wtedy było wolne, gdyż w ciągu dnia
pracowali tam najczęściej Eugeniusz Rudnik i Bohdan Mazurek.

To wszystko działo się jeszcze przed moimi studiami kompozycji. Znałem nazwiska twórców pracujących w SEPR , byli to również moi profesorowie, tacy
jak Andrzej Dobrowolski, który prowadził zajęcia z harmonii w Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera, a potem uczył mnie współczesnych technik
kompozytorskich w szkole wyższej. Innym był Włodzimierz Kotoński, którego
poznałem jako świetnego dziekana i profesora kompozycji. Kompozycję studiowałem z początku pod kierunkiem Tadeusza Bairda, a gdy ten odszedł z uczelni,
trafiłem do wspomnianej już znakomitej międzynarodowej klasy kompozycji Andrzeja Dobrowolskiego, gdzie zajęcia były prowadzone w obecności wszystkich
studentów i zagranicznych stażystów, więc uczyliśmy się nawzajem od siebie,
wspólnie studiując wszystkie partytury. Po wyjeździe profesora Dobrowolskiego
do Graz w Austrii, gdzie również objął klasę kompozycji, moim kolejnym profesorem głównego przedmiotu został Włodzimierz Kotoński, z którym – podobnie
jak z Dobrowolskim – połączyły mnie więzy serdecznej przyjaźni. Tak więc osoby,
które świat znał z dzieł stworzonych w SEPR , były moimi nauczycielami i przyjaciółmi, a ja też cieszyłem się ich zaufaniem. Kotońskiemu wielokrotnie pomagałem w realizacji jego projektów, również jako muzyk grający na syntezatorze.
Zdarzały się nam również wspólne wyjazdy zagraniczne, np. na Światowe Dni Muzyki w Paryżu w 1975 roku, gdzie słynny francuski klarnecista i kompozytor Michel
Portal w Théâtre de la Ville wykonał punkty/linie (1973), moją jeszcze studencką
kompozycję na klarnet, dźwięki elektroniczne (zrealizowane w SEPR ) i slajdy.
Potem wspólnie powędrowaliśmy do Buffalo, gdzie Kotoński uczył kompozycji w departamencie muzyki na State University of New York in Buffalo, a ja
grałem na fortepianie w grupie The Center of the Creative and Performing Arts,
stworzonej w 1964 roku przez m.in. Lukasa Fossa. W czasie mojego półrocznego
pobytu w Buffalo, Centrum było prowadzone przez Mortona Feldmana i Lejarena
Hillera, a zarządzane przez Renée Levine Packer. Ten wyjazd bardziej jednak
zawdzięczałem Józefowi Patkowskiemu, który poznał mnie z Hillerem podczas
jego półrocznego pobytu w Polsce, intensywnie wypełnionego koncertami,
pracą w SEPR i wykładami na Okólniku. Podobnie jak Kotońskiemu, pomagałem
też Hillerowi w jego koncertach.

Pierwsze kroki w SEPR stawiałem już w czasie studiów kompozycji na PWSM .
Miałem świadomość wartości, które do światowej muzyki wniosła twórczość
elektroakustyczna i jak ważną rolę w polskiej muzyce miała twórczość pochodząca ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Tym silniej – jako
początkujący autor – czułem, że zaproszenie przez Józefa Patkowskiego do
pracy w Studiu jest dla mnie zaszczytem.
No właśnie – zaszczytem… Ciekawe, że dziś szeroko pojmowana
muzyka elektroniczna wydaje się synonimem artystycznego
egalitaryzmu. Ale wtedy – w latach 70. dostęp do technologii
był jeszcze znacząco ograniczony…
To było dość przyjemne uczucie przynależności do elitarnego, twórczego klubu, w którym zamiast składek obowiązkiem było ciągłe poszerzanie swojej
wiedzy na temat technologii elektronicznych, twórczych dokonań w innych
studiach na świecie, a także praca kompozytorska w nowej, młodej dziedzinie sztuki muzycznej. Problemem był, rzecz jasna, brak możliwości pracy w domu, brak instrumentów elektronicznych. Dostęp do SEPR był ograniczony m.in. z powodów politycznych – radio było instrumentem peerelowskiej
propagandy i konieczne było otrzymanie przepustki, aby się dostać do studia.
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Wracając do Studia Eksperymentalnego – wszystko było w nim inne: atmosfera
pracy, przyjacielskie relacje w zespole pracowników, twórczy klimat, a nawet wystrój biura, w którym królowała Grażyna Karaśkiewicz, prywatnie żona

Na początku działalności Studia ściśle współpracowała z nim jeszcze Anna Skrzyńska,
współredaktorka audycji Horyzonty muzyki [przyp. red.].

Synthi AKS , który kiedyś dostał w prezencie od jego twórcy, Petera Zinovieffa.
Założeniem było m.in. to, że – z powodu sytuacji politycznej – nie będziemy występować w mediach (reżimowych), a nasze koncerty będą się odbywać w miejscach prywatnych i kościołach, gdzie zaczęło w stanie wojennym
kwitnąć życie artystyczne. Nasza działalność trwała przez dwa lata, a ostatnie
koncerty odbyły się już w oficjalnych miejscach, bo np. na festiwalu „Inventionen” w Berlinie Zachodnim (ten kontakt również zawdzięczaliśmy Patkowskiemu),
w Instytucie Francuskim w Warszawie i wreszcie w Sali Kameralnej Filharmonii
Narodowej, gdzie zorganizowaliśmy wspólny koncert – performans-instalację
dźwiękową razem z Akademią Ruchu, teatralnym zespołem prowadzonym
przez Wojtka Krukowskiego. Potem grupa się rozpadła, a ja zacząłem współpracę z kilkoma innymi kolektywami, a wśród nich byli nie tylko muzycy, jak np.
Marek Chołoniewski, Włodek Kiniorski, Mietek Litwiński czy Bogdan Mizerski, ale
np. poeta i tłumacz Tadeusz Sławek (później rektor Uniwersytetu Śląskiego)
czy Piotr Bikont (reżyser filmowy i teatralny).

NSME, ulotka informacyjna, dzięki uprzejmości Krzysztofa Knittla

A jaki stosunek miał Patkowski do waszego późniejszego
NSME? I jaki ono miało z kolei do SEPR?
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Nie było żadnej intencji tworzenia czegoś konkurencyjnego w stosunku do
SEPR w stanie wojennym. To była nasza decyzja, przede wszystkim Andrzeja
Bieżana i moja, stworzenia zespołu, który nie będzie zależał od żadnej władzy
czy dotacji, nie będzie miał związków ani z Ministerstwem Kultury, ani żadnymi
organizacjami artystycznymi, ale – wręcz przeciwnie – będzie kojarzony z działalnością opozycyjną, przede wszystkim jako stowarzyszenie wolnych twórców,
muzyków, kojarzony również dzięki naszej nazwie – Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej, nawiązującej do niezależnych związków robotniczych.
Gdy jeden z członków tej grupy, Leszek Woźniakiewicz, zadzwonił kiedyś do
mnie, jak już włączono telefony, a każdą rozmowę poprzedzała informacja:
„Rozmowa kontrolowana” (dla młodszych czytelników – to nie kabaret, tak
było naprawdę), zapytał mnie żartem: „Czy to Studio Niezależnej Muzyki Elektroakustycznej?”, to taka drobna zmiana dała nazwę równie prawdziwą jak ta
oficjalna. A Józef Patkowski wspierał nasze NSME duchowo i materialnie, m.in.
poprzez „wypożyczenie” (w gruncie rzeczy na stałe) brytyjskiego syntezatora

iż poszczególne elementy przesuwają się w hierarchii swoich funkcji – dlatego Symfonia
była i będzie mogła być interpretowana222.

Wydawałoby się, że powyższy tekst mówi o utworze wszystko, co niezbędne – ale czy na pewno wszystko, co można by powiedzieć, szczególnie z perspektywy innej niż kompozytorska? Otóż mając własne doświadczenia z realizacji nowej wersji Symfonii, chciałabym odnieść się do kilku kwestii.
1. Forma Symfonii w rzeczy samej czerpie pełnymi garściami z dorobku przeszłości. Jest klasycznie (tzn. w wypracowany w epoce klasycyzmu i uprawiany
przez późniejszych twórców sposób) cykliczna; cztery ogniwa cyklu powielają
schemat: wielotematyczne allegro, część wolna, scherzo, energiczny finał. Co
prawda kompozytor nadał kolejnym częściom tylko numery porządkowe i nie
umieścił bezpośrednio wskazówek co do charakteru każdej z nich, niemniej
jednak z muzycznej ich zawartości oraz z objaśnień stanowiących wstępną
część partytury – Komentarza i Technicznego opisu szczegółowego – taki właśnie układ można wywnioskować. Również relacje czasowe – długość trwania
kolejnych części i gęstość muzycznych zdarzeń w każdej z nich – uzasadniają
taką interpretację. W części I, najdłuższej (5'09"), w szybko następujących po
sobie sekwencjach pojawiają się bardzo różnorodne dźwięki, zarówno krótkie,
jak i dłużej wybrzmiewające, o różnych barwach, teksturach223 i wysokościach.
Jest to ekspozycja i przetwarzanie prawie wszystkich podstawowych kategorii dźwięków występujących w całej kompozycji. Część II (4'40") zbudowana została przede wszystkim z długich, wolno zmieniających się wielotonów;
krótka część III (2'20") – skomponowana z agresywnych, zniekształconych
brzmień i groteskowych przetworzeń śpiewanej samogłoski, poukładanych w zaskakujące, rzadkie konstelacje – stanowi wyrazisty kontrast z dwoma poprzedzającymi i finałową IV częścią (4'40"). Ta ostatnia, wykorzystując
wcześniej stosowane kategorie materiału i wprowadzając nowe elementy,
zmierza do potężnego, końcowego „akordu” złożonego z reprezentacji wszystkich użytych w kompozycji dźwięków.
Tak więc forma jest szlachetnie klasyczna, wręcz tradycyjna, natomiast to,
co ją wypełnia – na owe czasy w pełni nowoczesne i awangardowe. Trudno
do analizy tej materii muzycznej stosować obiegowe kategorie melodii, harmonii, rytmu; współbrzmienia i następstwa dźwięków układają się w konstelacje, w odniesieniu do których powinno się raczej mówić o gęstości struktury

Bogusław Schaeffer, Symfonia: muzyka elektroniczna
Fragment partytury
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Bogusław Schaeffer, Symfonia: muzyka elektroniczna [wg:] https://culture.pl/pl/dzielo/
boguslaw-schaeffer-symfonia-muzyka-elektroniczna (dostęp z dn. 29.09.2018).
W subtelnym odróżnieniu od faktur, które dotyczą raczej powierzchni tworzonych przez
zbiory dźwięków niż – jak tutaj – charakterystyki i ułożenia składników danego dźwięku
[przyp. red.].

