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DZIA£ALNOÆ KOMPOZYTORSKA, NAUKOWA
I PEDAGOGICZNA ALICJI GRONAU W WIETLE BIOGRAFII
KOMPOZYTORKI
1. WPROWADZENIE
Oto artyci pe³nowartociowi, którzy s¹ kobietami1  g³osi³o motto wystawy Polskie kompozytorki 18161939, zorganizowanej w 2003 r. w Katowicach.
W XIX w. fach kompozytoraprofesjonalisty przys³ugiwa³ niemal wy³¹cznie mê¿czyznom. Nieliczne niewiasty zdo³a³y wyjæ poza amatorsk¹ dzia³alnoæ muzyczn¹,
zyskuj¹c europejsk¹ s³awê. W XX w. kobiety stopniowo zaczê³y prowadziæ ró¿norodne formy dzia³alnoci, w tym tak¿e twórczej. Patronk¹ polskich kompozytorek XX w. pozostaje Gra¿yna Bacewicz (19091969). Osi¹gnê³a ona w kompozycji poziom wiatowy i zaliczana jest do czo³ówki polskich twórców XX w., obok
m.in. Karola Szymanowskiego, Witolda Lutos³awskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Dzia³aj¹ce w XX wieku, zw³aszcza w jego drugiej po³owie, polskie kompozytorki osi¹gnê³y równie wysoki poziom, zdobywaj¹c nagrody w konkursach, przechodz¹c przez poszczególne stopnie kariery akademickiej, ze stanowiskami dziekana i rektora w³¹cznie. Wiêkszoæ z nich ukoñczy³a nie tylko
kompozycjê, ale tak¿e inny kierunek, niekiedy pozamuzyczny, studiuj¹c lub doszkalaj¹c siê czêsto za granic¹. Niektóre polskie kompozytorki prowadz¹ klasê
kompozycji w polskich uczelniach muzycznych.
Do kompozytorek, które oprócz sukcesów na polu w³asnej dzia³alnoci twórczej odegra³y istotn¹ rolê w rozwoju polskiej muzyki XX wieku, nale¿¹ m.in.:
Gra¿yna Krzanowska, Bernadetta Matuszczak, Krystyna MoszumañskaNazar,
Marta Ptaszyñska, Gra¿yna PstrokoñskaNawratil, El¿bieta Sikora i Lidia Zieliñ1

Autorem cytowanych s³ów jest Karol Stromenger (1931); cyt. za: M. Dziadek, L.M. Moll,
Oto artyci pe³nowartociowi, którzy s¹ kobietami Polskie kompozytorki 18161939, katalog wystawy, Górnol¹skie Centrum Kultury, Katowice 520.11.2003, s. 3.
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ska. Obecnie dzia³a w Polsce ponad 120 kompozytorek. Do najciekawszych nale¿y tak¿e Alicja Gronau, doktor habilitowany sztuki muzycznej w zakresie kompozycji, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jej zró¿nicowanej dzia³alnoci zawodowej  twórczej,
naukowej, pedagogicznej i organizatorskiej jest powiêcony niniejszy artyku³.
Bogata i ró¿norodna twórczoæ kompozytorska, w niniejszym artykule potraktowana szkicowo, bêdzie przedmiotem odrêbnego omówienia.
2. DZIEJE ¯YCIA I PRZEBIEG DZIA£ALNOCI ZAWODOWEJ ALICJI GRONAU
Alicja Gronau (po mê¿u Osiñska)2, urodzi³a siê 07.12.1957 Warszawie3. W jej
rodzinie tradycje artystyczne kultywowano amatorsko. Ojciec kompozytorki, £adys³aw Gronau (ur. 25.09.1922), pochodzi z Poznania. Tam ukoñczy³ Sekcjê Radiow¹ na Wydziale Elektrotechniki Szko³y In¿ynierskiej (dyplom w 1949). Nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale £¹cznoci Politechniki Warszawskiej (dyplom
w 1952). W 1975 r. uzyska³ stopieñ doktora w Instytucie Elektrotechniki w WarszawieMiêdzylesiu. Z zawodu by³ in¿ynierem, w m³odoci amatorsko grywa³ na
akordeonie. By³ to pierwszy instrument, którym przysz³a kompozytorka zainteresowa³a siê jako dziecko, obserwuj¹c grê ojca. Matka Alicji, Stanis³awa Gronau
z domu Kaszubska (ur. 19.12.1925 w ¯ó³kwi, zm. 24.09.2003 w Warszawie), by³a
nauczycielk¹ jêzyka polskiego w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. gen. J. Sowiñskiego w Warszawie. Odby³a studia polonistyczne w Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Amatorsko zajmowa³a siê piewem (dysponowa³a piêknym g³osem), a w póniejszych latach prowadzi³a w niewielkim zakresie dzia³alnoæ literack¹. Stanis³awa i £adys³aw Gronau mieli troje dzieci. Najstarsza, Danuta (ur. 04.05.1951 w Warszawie), po studiach polonistycznych zosta³a redaktorem PWN, obecnie jego wyodrêbnionej czêci  wydawnictw prawniczych Lexis
Nexis; Tomasz (ur. 05.06.1953) po studiach w Uniwersytecie Warszawskim (geodezja i kartografia) pracowa³ jako redaktor techniczny w wydawnictwie Prószyñski i Ska, a obecnie prowadzi dzia³alnoæ we w³asnej firmie.
2

Artystka podpisuje siê imieniem i nazwiskiem rodowym Alicja Gronau jako kompozytorka,
natomiast podwójnym nazwiskiem Alicja GronauOsiñska jako autorka publikacji naukowych.
W niniejszym artykule u¿ywam w podobny sposób wzmiankowanych pisowni jej nazwiska.
3 Informacje biograficzne o A. Gronau opieram na wywiadzie przeprowadzonym z kompozytork¹ oraz na materia³ach otrzymanych od niej, za co w tym miejscu sk³adam jej podziêkowania.
Por. tak¿e: M.T. £ukaszewski, Gronau (w³ac. GronauOsiñska), Alicja Dorota, w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina, tom I, red. A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa
2004, s. 157160; katalog kompozycji oprac. A. GronauOsiñska, w: tam¿e, s. 161170; J. Osiñska,
M. Ueno, GronauOsiñska Alicja, w: Kompozytorzy polscy 19182000, red. M. Podhajski, tom II
Biogramy, AMFC, AMiSM, GdañskWarszawa 2005, s. 282283; tekst uzupe³niony i autoryzowany przez kompozytorkê, 14.08.2011; has³o biograficzne A. Gronau na stronie internetowej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, <www.polmic.pl>, (data dostêpu: 20.10.2011).
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Z trojga rodzeñstwa Gronau tylko Alicja podjê³a regularn¹ naukê muzyki.
Wi¹za³o siê to, jak wspomina, z faktem zakupu przez rodziców pianina:
W 1954 roku rodzice dostali mieszkanie komunalne i wtedy w³anie nabyli
pianino marki Legnica. No i tak siê z³o¿y³o, ¿e ani moja starsza siostra nie gra³a
na nim, ani brat nie gra³, wiêc ja po prostu nie mia³am wyboru! Ponoæ kto
w przedszkolu powiedzia³, ¿e ja dobrze s³yszê, ¿e mam zdolnoci muzyczne,
wiêc rodzice wys³ali mnie do szko³y muzycznej4.

Zdolnoci muzyczne Alicji dostrze¿one zosta³y przez wychowawców w przedszkolu, którzy zasugerowali rodzicom skierowanie jej do szko³y muzycznej.
W 1964 r. A. Gronau rozpoczê³a naukê gry na fortepianie w Pañstwowej Szkole
Muzycznej I st. nr 4 im. K. Kurpiñskiego, w klasie J. Ryczywolskiej. W tym
okresie odnosi³a pierwsze, drobne sukcesy, wystêpuj¹c w duetach na cztery rêce
(m.in. w Klubie Oficerskim przy Alejach Niepodleg³oci). Nie rokowa³a jednak
nadziei, jak sama wspomina, na zostanie pianistk¹, a jedn¹ z przyczyn by³a ma³a
rêka oraz niezbyt zadowalaj¹ce wyniki egzaminów. Z tego powodu nauczycielka
fortepianu zaproponowa³a jej wybór rytmiki jako przedmiotu g³ównego w szkole
muzycznej II stopnia.
W 1971 r. A. Gronau rozpoczê³a naukê w Pañstwowej Szkole Muzycznej II
st. nr 2 im. F. Chopina. Kompozytorka wspomina ten fakt w nastêpuj¹cy sposób:
Tak wiêc w szkole muzycznej II stopnia na Bednarskiej trafi³am na rytmikê.
I to by³ niesamowity zbieg okolicznoci, gdy¿ spotka³am tam trzech najlepszych
nauczycieli, których mia³am na tym etapie. Pierwszym z nich by³a Barbara Turska, która uczy³a rytmiki. Genialny pedagog! [ ]. Kontakt z Barbar¹ Tursk¹
w znacznym stopniu zawa¿y³ na moim rozwoju, bo rytmika jest dziedzin¹ twórcz¹, a jej czêci¹ jest improwizacja.

Alicja Gronau uczêszcza³a tak¿e na zajêcia improwizacji fortepianowej, pocz¹tkowo do klasy Barbary K¹dzia³ko, a nastêpnie do Szabolcsa Esztényiego.
Dziêki niemu improwizacja sta³a siê jej ulubionym zajêciem, które póniej zawa¿y³o na wyborze drogi twórczej. Motorem dzia³ania okaza³ siê tu wspomniany
Wêgier, zamieszka³y od czasów studiów w Polsce, kompozytor, pianista i pedagog, przede wszystkim jednak improwizator i nauczyciel improwizacji fortepianowej w szkolnictwie rednim i wy¿szym5. Kontakt z Esztényim rozbudzi³ w przysz³ej kompozytorce kreatywnoæ i mo¿liwoci twórcze:

4 Wszystkie cytowane w tekcie wypowiedzi A. Gronau pochodz¹ z niepublikowanej dotychczas rozmowy autora artyku³u z kompozytork¹, przeprowadzonej w Warszawie dnia 20.06.2005.
5 Por. K. Borys, Improwizacja fortepianowa Szabolcsa Esztényiego. Metoda nauczania, wyd.
II poprawione, UMFC, Warszawa 2009. By³a to praca magisterska, napisana przez absolwentkê
AMFC pod kierunkiem A. GronauOsiñskiej, w specjalnoci rytmika, a nastêpnie opublikowana.
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To by³o niesamowite! Natychmiast wybuch³y moje ukryte gdzie zdolnoci;
sama nie podejrzewa³am, ¿e je mam! [ ]. Bardzo nam siê dobrze wspó³pracowa³o. By³ to wiat niesamowity! Je¿eli siê czego nauczy³am o prawid³ach, jak
on to mówi, «mowy muzycznej», to w³anie dziêki niemu.

Wp³yw zajêæ z wêgierskim pedagogiem przerodzi³ siê m.in. w trwaj¹ce do
dzi zainteresowanie Alicji improwizacj¹ w stylu J.S. Bacha, któr¹ nadal uprawia,
ucz¹c od 1985 r. kontrapunktu w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Zainteresowanie improwizacj¹ i rytmik¹ zaowocowa³o wiele lat póniej szeregiem kompozycji multimedialnych o takich w³anie cechach. Równoczenie A. Gronau kontynuowa³a
w szkole redniej naukê gry na fortepianie w klasie Jaminy Strzeleckiej. Wielkim prze¿yciem by³o wykonanie w pierwszej klasie Koncertu Ddur J. Haydna.
Z opracowywanego w czasach szkolnych repertuaru, A. Gronau zapamiêta³a przede
wszystkim preludia i fugi J.S. Bacha, którego muzykê darzy³a szczególn¹ atencj¹,
Pieni bez s³ów F. MendelssohnaBartholdyego i mazurki F. Chopina. Jednak¿e,
jak sama zaznacza, mimo postêpów nie osi¹gnê³a w grze na tyle wysokiego poziomu, by fortepian sta³ siê jej ulubionym instrumentem.
Zainteresowanie wykonawstwem towarzyszy³o A. Gronau przez ca³y okres
nauki w redniej szkole muzycznej. By³a wówczas cz³onkiem m³odzie¿owego
zespo³u Ignis w parafii pw. w. Andrzeja Boboli, w którym pocz¹tkowo by³a
chórzystk¹, solistk¹, nastêpnie organistk¹, a z czasem przejê³a funkcjê dyrygenta.
W³anie w Ignis w 1974 r. pozna³a swojego przysz³ego mê¿a, Witolda Osiñskiego (ur. 22.08.1958 w Warszawie), który by³ jednym z za³o¿ycieli tego zespo³u
i gitarzyst¹. Wkrótce podj¹³ on naukê w PSM II st. nr 2 w klasie perkusji, studiuj¹c równolegle matematykê w Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu dyplomu w PSM oraz magisterium w UW rozpocz¹³ studia w AMFC na Wydziale Re¿yserii Dwiêku, a po ich zakoñczeniu podj¹³ pracê dydaktyczn¹ na tym wydziale.
W 1996 r. zosta³ adiunktem, a w 2003 r. profesorem AMFC. Od 2000 r. pe³ni³
funkcjê prodziekana, za od 2005 r. dziekana Wydzia³u Re¿yserii Dwiêku. lub
odby³ siê w 1985 roku. Alicja i Witold Osiñscy maj¹ troje dzieci: Joannê (ur.
1985), Lecha (ur. 1989) i Agnieszkê (ur. 1993).
Wspó³pracê z zespo³em Ignis Alicja Gronau wspomina z sentymentem jako
wa¿ne dowiadczenie w rozwoju swojej kreatywnoci. Dyrygowania nauczy³a
siê wówczas sama, co ju¿ na studiach objawi³o siê ³atwoci¹ w prowadzeniu zespo³u w ramach przedmiotu dyrygowanie. Wówczas kompozytorka mia³a zajêcia z M. Niesio³owskim, który zaproponowa³ jej poprowadzenie próby z orkiestr¹
Akademii Muzycznej z uwertur¹ do Wesela Figara W.A. Mozarta.
Z czasów szkolnych pochodzi zainteresowanie Alicji kompozycj¹ i pierwsze
próby jej aktywnoci twórczej  drobne utwory na fortepian, pieni i piosenki,
które nie zachowa³y siê w archiwum kompozytorki. Pisanie tych miniatur wi¹za-
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³o siê z programem szkolnym, który przewidywa³, w ramach improwizacji fortepianowej dla rytmiczek, podejmowanie tego rodzaju prób. A. Gronau wspomina:
Wydaje mi siê, ¿e improwizacja po prostu stanowi³a bodziec, dziêki któremu
uwiadomi³am sobie, ¿e posiadam mo¿liwoci twórcze. Ale tak naprawdê po
ukoñczeniu redniej szko³y muzycznej jeszcze tego nie wiedzia³am.

W 1977 r., po ukoñczeniu PSM II st., A. Gronau rozpoczê³a studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (wtedy jeszcze PWSM). Wybór kierunku pad³ na
teoriê muzyki. Mimo dowiadczeñ kompozytorskich na koncie, nie myla³a jeszcze o podjêciu studiów w tym zakresie. Jej zainteresowania koncentrowa³y siê
g³ównie na rytmice. Bêd¹c uczennic¹ szko³y redniej, wspó³pracowa³a z prowadzonym przez B. Tursk¹ Eksperymentalnym Warsztatem Rytmiki dzia³aj¹cym
przy Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC. Turska wspó³pracowa³a wówczas
z Esztényim, a grono cz³onków EWR tworzy³y uczennice rytmiki z warszawskich szkó³ muzycznych: PLM im. K. Szymanowskiego na warszawskim ¯oliborzu (Krasiñskiego) oraz PSM II st. im. F. Chopina (Bednarska). W ówczesnej
PWSM nie by³o jeszcze sekcji rytmiki, dlatego A. Gronau nie mog³a podj¹æ studiów w tym zakresie. Wybór sekcji teorii muzyki zasugerowali jej B. Turska i Sz.
Esztényi. Nie bez znaczenia by³ fakt szczególnej ³atwoci, z jak¹ radzi³a sobie
Gronau w zakresie takich przedmiotów teoretycznych, jak harmonia, formy muzyczne czy kszta³cenie s³uchu. Studia teoretyczne by³y wa¿nym wstêpem do podjêcia drugiego kierunku  kompozycji.
Równolegle ze studiowaniem teorii muzyki, A. Gronau rozwija³a zainteresowania rytmik¹ i improwizacj¹, nadal wspó³pracuj¹c z B. Tursk¹ i Sz. Esztényim.
Zainteresowania te mia³y wp³yw na wybór tematu pracy magisterskiej powiêconej rytmice: Rytm swobodny i jego realizacja w ekspresyjnym ruchu cia³a, napisanej pod kierunkiem prof. Witolda Rudziñskiego. O wyborze promotora A. Gronau
dowiedzia³a siê tu¿ po otrzymaniu indeksu! Wspomina to wydarzenie w nastêpuj¹cy sposób:
Po zdanych egzaminach i uroczystej immatrykulacji podczas inauguracji roku
akademickiego, ju¿ w dziekanacie Wydzia³u I, Profesor Witold Rudziñski, którego zna³am z kursów przygotowawczych, w trakcie rozmowy ze wie¿o zaprzysiê¿onymi studentami zwróci³ siê do mnie: «A Pani bêdzie pisa³a pracê
magistersk¹ u mnie!». I tak to los mój zosta³ przes¹dzony, zanim dysertacji
magisterskiej zdo³a³am powiêciæ choæ jedn¹ chwilkê namys³u! Poniewa¿ jednak moje zainteresowania teoretyczne zawsze ³¹czy³am z praktyk¹, jak¹ stanowi³y twórcze dzia³ania, w tym wówczas szczególnie w metodzie rytmiki Emila
JaquesDalcrozea, w mojej pracy magisterskiej postanowi³am podj¹æ próbê
po³¹czenia obu dziedzin.

Ciekawostk¹ egzaminu magisterskiego by³a, wówczas bezprecedensowa,
czêæ praktyczna, obejmuj¹ca pokaz muzycznoruchowy, przygotowany przez
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A. Gronau i B. Tursk¹, a zaprezentowany przez rytmiczki. Rozprawa Gronau by³a
pierwsz¹ tego typu prac¹ na Wydziale I AMFC. Rok póniej obroni³a pracê magistersk¹ A. Dubiel6, która podjê³a podobn¹ tematykê i w zbli¿ony sposób zosta³
przeprowadzony jej egzamin magisterski. Swoistym echem tematyki podjêtej
w pracy magisterskiej A. Gronau sta³ siê jej tekst teoretyczny i utwór napisany na
jubileusz 90. urodzin W. Rudziñskiego7.
Zainteresowania rytmik¹ owocowa³y wielokrotnie, ju¿ po ukoñczeniu studiów, udzia³em Alicji w kongresach naukowych powiêconych temu zagadnieniu. W 1980 r. Gronau bra³a udzia³, jako uczestniczka i wspó³autorka komentarza
do pokazu muzycznoruchowego, w XIV Kongresie International Society for Music
Education (ISME) w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie, a w 1984 r. uczestniczy³a w wyjedzie Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki do Budapesztu (Akademia Muzyczna), Pécs i Komló na Wêgrzech. Rok póniej kompozytorka bra³a
udzia³ w sympozjum artystycznopedagogicznym Kreatywnoæ w kszta³ceniu
muzycznym8, które zorganizowane zosta³o przez sekcjê rytmiki, dzia³aj¹c¹ wówczas przy Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC. W kongresie udzia³ wziêli
zaproszeni wyk³adowcy z Instytutu E. JaquesDalcrozea w Genewie. W 1991 r.
Gronau uczestniczy³a w dwóch kursach rytmiki: w styczniu w Instytucie E. JaquesDalcrozea w Genewie, a w lipcu w Zakopanem, na kursie prowadzonym przez
pracowników tego instytutu. Tematykê kszta³cenia zintegrowanego i kreatywnego prezentowa³a na kilkunastu konferencjach naukowych oraz w publikacjach9.
Na pytanie, czy rytmika przyda³a siê w dzia³alnoci twórczej, kompozytorka odpowiada:
Zdecydowanie mi siê przyda³a. Trudno powiedzieæ, w czym konkretnie, ale
mylê, ¿e w³anie w umiejêtnoci dokonywania twórczych poszukiwañ, bardzo
wieloaspektowych, bo w tym tkwi sedno rytmiki, ¿e ona pobudza do twórczoci
nie tylko w jednej dziedzinie.

Alicja Gronau wspomina wspó³pracê z EWR i z B. Tursk¹ oraz udzia³ w kursach dla rytmiczek jako wa¿ne dowiadczenia, które póniej procentowa³y w jej
pracy kompozytorskiej. Na studiach bez problemu zalicza³a kolejne przedmioty:
6 A. Dubiel, Próba analizy podstawowych pojêæ z techniki ruchu wyrazistego dla potrzeb
metody Rytmiki, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. W. Rudziñskiego, AMFC, Warszawa 1983.
7 A. GronauOsiñska, Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy,
w: Muzyka sztuk¹ przezwyciê¿ania czasu. Witoldowi Rudziñskiemu w dziewiêædziesi¹te urodziny,
red. M. DemskaTrêbacz, AMFC, Warszawa 2003, s. 209226.
8 Sympozjum artystycznopedagogiczne Kreatywnoæ w kszta³ceniu muzycznym, Instytut Pedagogiki Muzycznej, AMFC, Warszawa, 1214.12.1985.
9 Por. B. Turska, A. Gronau, Podstawy metody rytmiki. Wybrane zagadnienia oraz dowiadczenia, AMFC, Warszawa 1992; A. GronauOsiñska, Rytmika w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Tom I Lata 19741988, AMFC, Warszawa, 2004.
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æwiczenia z harmonii u Krzysztofa Heeringa, harmoniê u Tadeusza Paciorkiewicza, wspó³czesne techniki kompozytorskie u Zbigniewa Rudziñskiego oraz propedeutykê kompozycji u Stanis³awa Moryto. Podczas studiów teoretycznych zrodzi³a siê myl rozszerzenia studiów o drugi kierunek. Z. Rudziñski zasugerowa³
wówczas Alicji podjêcie studiów kompozytorskich, natomiast S. Moryto wskaza³
jej klasê prof. Mariana Borkowskiego.
Pierwsze próby kompozytorskie powstawa³y w ramach dwóch przedmiotów:
wspó³czesnych technik kompozytorskich (pisa³a g³ównie prace w technice dodekafonicznej, której póniej u¿y³a w swobodnej postaci tylko raz w Przenikaniu na
klarnet solo) oraz na zajêciach z propedeutyki kompozycji. Pod kierunkiem S. Moryto powsta³y wówczas Algorytmy na orkiestrê, które póniej przedstawi³a na egzaminie wstêpnym na kompozycjê. Studia w tej dziedzinie rozpoczê³a w 1981 r.
w klasie M. Borkowskiego. Rozpoczynaj¹c je, A. Gronau mia³a ju¿ za sob¹ baga¿
zró¿nicowanych dowiadczeñ. Istotnego znaczenia nabra³a wówczas zarówno rytmika, improwizacja, jak i wiedza zdobyta na studiach teoretycznych. Pierwszym
utworem, który kompozytorka napisa³a pod opiek¹ M. Borkowskiego, by³o wspomniane powy¿ej Przenikanie na klarnet solo (1981). Nastêpnie powsta³y utwory
przeznaczone na zró¿nicowan¹ obsadê, m.in.: Mironczarnie I na sekstet wokalny
a cappella (1982), Gioco per voci e batteria (1982), Open na klarnet, altówkê i róg
(1983), Flowing na orkiestrê (1984), I Kwartet smyczkowy (1984), Versioni na 24
wykonawców (1984), wykorzystuj¹ce zró¿nicowane techniki kompozytorskie.
Wkrótce nadesz³y pierwsze wykonania uwieñczone sukcesami: prezentacje
podczas dorocznych koncertów kompozytorskich klasy M. Borkowskiego, na których mia³y miejsce prawykonania utworów solowych i kameralnych. Versioni
zosta³y zaprezentowane na III Miêdzynarodowym Forum Nowej Muzyki w Warszawie (1985), Open  na II Laboratorium Wspó³czesnej Muzyki Kameralnej
w Starejwsi (1986), Mironczarnie na Warszawskich Dniach Muzyki w Filharmonii Narodowej (1983), Gioco podczas Zamojskich Dni Muzyki (1985), za Kwartet smyczkowy na Koncercie Ko³a M³odych Zwi¹zku Kompozytorów Polskich
w ramach festiwalu Warszawska Jesieñ (1986). Prac¹ dyplomow¹ m³odej kompozytorki by³a, nie wykonywana do tej pory, kantata Hiob na chóry i orkiestrê
(1986). Zajêcia z M. Borkowskim10 A. Gronau wspomina w nastêpuj¹cy sposób:
Jest cz³owiekiem niesamowitym, poniewa¿ wszystkie dzia³ania twórcze odbywaj¹ siê u niego w taki sposób, który jest w moich oczach sposobem idealnym
 mianowicie poprzez rozmowy. Owszem, mówi siê o konkretnych rzeczach
zwi¹zanych z partytur¹ i z konkretnymi nutami czy z zapisem, z technologicznymi sprawami, ale znakomita wiêkszoæ rozmów nie dotyczy³a spraw czysto
warsztatowych, tylko ideowych.
10

Por. A. GronauOsiñska, Dzia³alnoæ pedagogiczna Mariana Borkowskiego, Musica Sacra
Nova (2008)2, s. 111175.
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Alicja Gronau uzupe³nia³a wiedzê podczas licznych kursów mistrzowskich,
takich jak: Wakacyjne Kursy dla M³odych Kompozytorów, organizowane przez
Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej (19821988), na które jedzi³a rokrocznie od pierwszego roku studiów. Kursy te by³y dla niej wa¿ne ze wzglêdu na
mo¿liwoæ poznania wybitnych kompozytorów i wykonawców z kraju i zza granicy, a tak¿e spotkania ze studentami kompozycji z innych orodków. Podczas
tych kursów A. Gronau pracowa³a pod kierunkiem takich osobowoci, jak: Andrzej Dobrowolski, Henryk Miko³aj Górecki, Zygmunt Krauze, Witold Lutos³awski i Bogus³aw Schaeffer, za z zagranicznych: Klaus Huber, Michael Nyman,
Paul Patterson, Frederick Rzewski, Makoto Shinohara i Iannis Xenakis.
Pierwszy sukces kompozytorka odnios³a rok po ukoñczeniu studiów, zdobywaj¹c w 1987 r. wyró¿nienie na Konkursie M³odych Kompozytorów ZKP
w Warszawie za Pentarchiê na orkiestrê kameraln¹. Dzie³o to w tym samym roku
zosta³o dwukrotnie wykonane we W³oc³awku i w Warszawie podczas V Miêdzynarodowego Forum Muzyki Wspó³czesnej.
Dzia³alnoæ pedagogiczn¹ Alicja GronauOsiñska rozpoczê³a po ukoñczeniu
studiów teoretycznych w 1983 r., kontynuuj¹c równoczenie studia kompozycji.
Wyk³ada³a wówczas w AMFC nastêpuj¹ce przedmioty: analiza muzycznoruchowa dzie³a muzycznego, æwiczenia z harmonii i kontrapunkt. Po uzyskaniu dyplomu z kompozycji w 1987 r. zosta³a zatrudniona na stanowisku asystenta, a w 1990 r.
na stanowisku starszego asystenta. Pocz¹tkowo by³a zatrudniona w sekcji rytmiki
przy Instytucie Pedagogiki Muzycznej, a nastêpnie, po przeniesieniu sekcji, na
Wydziale Wychowania Muzycznego (obecnie Wydzia³ Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kocielnej, Rytmiki i Tañca). W 1997 r. przeprowadzi³a przewód doktorski i uzyska³a kwalifikacje I stopnia w dziedzinie kompozycji, a w 2000 r. zosta³a zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W 2007 r. uzyska³a w macierzystej uczelni
stopieñ doktora habilitowanego sztuki muzycznej w zakresie kompozycji na podstawie partytury utworu PoematRequiem oraz pracy naukowej PoematRequiem.
Forma znacz¹ca11. W AMFC i UMFC by³a do roku 2011 promotorem 17 prac
magisterskich i licencjackich.
Dzia³alnoæ pedagogiczna A. Gronau obejmuje tak¿e wspó³pracê z innymi
uczelniami. S¹ to uniwersytety warszawski i zielonogórski, a tak¿e Iasi University
of Arts (Rumunia), International Music Theater Institut w Monachium, Departamento de Musica, Faculdad de Artes  Universidad de Chile w Santiago de Chile,
Instituto de Música  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), w których by³a gocinnym wyk³adowc¹.

11

A. GronauOsiñska, PoematRequiem. Forma znacz¹ca, AMFC, Warszawa 2007.
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W dzia³alnoci naukowej A. GronauOsiñska koncentruje siê na problemach
warsztatu kompozytorskiego12, w tym tak¿e w³asnego, zagadnieniach rytmiki,
improwizacji, teorii rytmu muzycznego, grafiki muzycznej oraz warsztatu twórczego innych kompozytorów (miêdzy innymi: M. Borkowskiego, J. Christou,
P. Perkowskiego, W. Rudziñskiego i K. Sikorskiego). W dorobku powiêconym
rytmice ma dwie publikacje ksi¹¿kowe13 oraz dwa filmy (2000, 2008) prezentuj¹ce g³ówne za³o¿enia pracy i badañ nad rytmik¹ Barbary Turskiej. Jest redaktorem
szeregu Zeszytów Naukowych UMFC.
Sporód prac naukowych A. GronauOsiñskiej o innych kompozytorach zwraca uwagê refleksja nad twórczoci¹ kompozytora greckiego Jani Christou (19261970), którym zainteresowa³a siê w okresie studiów kompozytorskich. Poszukuj¹c partytur z elementami notacji graficznej, spenetrowa³a zbiory Biblioteki ZKP.
Wród 80 utworów napisanych przez 49 kompozytorów jej uwagê zwróci³a partytura Enantiodromii J. Christou, której powiêci³a pracê magistersk¹, napisan¹ pod
kierunkiem prof. M. Borkowskiego. Dwadziecia lat póniej obszerne fragmenty
tej pracy opublikowa³a w zeszycie naukowym Teksty o muzyce wspó³czesnej14.
Zainteresowania A. Gronau teori¹ rytmu muzycznego zainspirowane zosta³y
przez W. Rudziñskiego. Zaowocowa³y one publikacjami naukowymi oraz cyklem
utworów przeznaczonych dla muzyków improwizuj¹cych. Podstawê tych utworów tworzy improwizacja muzycznoruchowa. Do tego nurtu nale¿y kompozycja
i praca pisemna zatytu³owana Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny
happening chwilowy15, napisana i dedykowana prof. Witoldowi Rudziñskiemu
12 M.in.: A. GronauOsiñska, Wielowarstwowoæ / multiwarstwowoæ / poliwarstwowoæ, w: I
Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (Zeszyty Naukowe 42), red.
A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa 1999, s. 2224; ta¿, Idiom wokalnoinstrumentalny kantaty
Afirmacje, w: Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina, red. A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa 2001, s. 4763; ta¿, Naprawdê Cia³o jako instrument, w: Potencja³ kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa 2003,
s. 2634; ta¿, Ekspresyjny rytm swobodny , s. 209226; ta¿, Improwizacja jako element dzie³a muzycznego, Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). IV Sympozjum Kompozytorskie Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa 2006, s. 2843; ta¿,
Uniwersalizm przekazu w indywidualnej formie, Musica Sacra Nova (2007)1, s. 180203; ta¿, Wp³yw
rozwi¹zañ technologicznoformalnych i estetycznych Iannisa Xenakisa na moj¹ twórczoæ, w: Dzie³o
muzyczne. Rezonans, AM im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2008, s. 261276; ta¿, Integracja formy
w PoemacieRequiem na orkiestrê symfoniczn¹, w: Muzyka symfoniczna kompozytorów Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina, UMFC, Warszawa 2009, s. 51118; ta¿, The integration of Form in
The PoemRequiem for Symphony Orchestra, Revista Artes (2010)910, Iasi (Rumunia), s. 257311.
13 B. Turska, A. GronauOsiñska, Podstawy metody rytmiki ; A. GronauOsiñska, Rytmika w
Akademii Muzycznej
14 A. GronauOsiñska, Wybrane problemy techniki kompozytorskiej w Enantiodromii Jani Christou, w: Teksty o muzyce wspó³czesnej (Zeszyty Naukowe 59), red. M. Borkowski, A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa 2004, s. 87128.
15 A. GronauOsiñska, Ekspresyjny rytm swobodny , s. 209226.
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z okazji jubileuszu 90. urodzin. W omawianym tekcie autorka przybli¿a podstawowe pojêcia, takie jak rytm muzyczny, elementarna jednostka rytmiczna, arsis,
thesis, iktus, takt, rytm wy¿szego rzêdu, za W. Rudziñskim przytacza dwanacie
typów rytmu swobodnego, a w dalszej czêci artyku³u omawia w³asn¹ kompozycjê, przedstawiaj¹c jej budowê formaln¹, g³ówne za³o¿enia ideowe oraz  najistotniejszy w niej  element czasu i ruchu muzycznego z odniesieniem do teorii
rytmu W. Rudziñskiego.
Alicja Gronau, obok twórczoci kompozytorskiej, pracy naukowej i dydaktycznej, prowadzi tak¿e dzia³alnoæ organizacyjn¹. W pracy zawodowej jest odpowiedzialna, sumienna i d¹¿y do wyznaczonych celów konsekwentnie, dlatego
powierza siê jej okrelone funkcje, jak np. sekretarza Katedry Teorii Muzyki za
kadencji M. Borkowskiego oraz sekretarza Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki i Podyplomowych Studiów Kompozycji, których  po uzyskaniu stopnia
doktora habilitowanego (2007)  zosta³a kierownikiem. Sprawuje tak¿e funkcjê
kierownika Studiów Doktoranckich w UMFC. Na polecenie M. Borkowskiego,
ówczesnego kierownika Katedry Kompozycji, A. Gronau zorganizowa³a przy tej
Katedrze Pracowniê Muzyki Polskiej XX i XXI wieku, której pierwsz¹, znacz¹c¹
prac¹ by³ Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina16. Alicja
Gronau by³a równie¿ organizatorem i wspó³organizatorem szeregu sesji naukowych, sympozjów i koncertów kompozytorskich. Udziela siê tak¿e w warszawskim oddziale Klubu Inteligencji Katolickiej, w którym od 2006 r. jest przewodnicz¹c¹ Sekcji Emaus. Od 2008 r. jest cz³onkiem Komisji Rewizyjnej PTMW,
a od 2009 r. sekretarzem generalnym ZKP.
Za twórczoæ kompozytorsk¹ A. Gronau otrzyma³a liczne nagrody i wyró¿nienia, w tym pierwsze nagrody na takich konkursach, jak: Konkurs M³odych
Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Okna na 23 instrumenty smyczkowe (1992), Konkurs Kompozytorski Muzyka ogrodowa w Krakowie za Pob³yski
na sopran i orkiestrê kameraln¹ (2001), Miêdzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. I. Spassova w P³owdiw (Bu³garia) za Invocazione  sinfonia vocale (2001),
Miêdzynarodowy Konkurs Kompozytorski na 45lecie Opery na Zamku w Szczecinie za operê kameraln¹ I co wy na to? Czyli cierpienia nowego Pirandella (2002).
Ponadto wspomniana opera otrzyma³a w 2003 r. nominacjê do Bursztynowego
Piercienia 2003 w Szczecinie, w kategorii przedstawienie sezonu, a rok póniej kompozytorka reprezentowa³a Polskê podczas Eighth International Theater
Workshop w Monachium z filmem z premiery tej opery. Uzyska³a tak¿e szereg
stypendiów (w tym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Ministerstwa Kultury i Sztuki), nagrody rektora UMFC oraz medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo16

Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina, tom I i II, red. A. GronauOsiñska, AMFC, Warszawa 2004.
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wego Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis. By³a ponadto nominowana do tytu³u
Kobiety Roku 2000 oraz laureatk¹ Professional and Business Woman of 2002
Award Diploma.
3. PRÓBA REKAPITULACJI
Z powy¿szego opisu wy³ania siê obraz ciekawej postaci o rozleg³ych, humanistycznych zainteresowaniach, ukierunkowanych wszechstronnie na muzykê.
W dzia³alnoci zawodowej Alicja Gronau ³¹czy harmonijnie kompozycjê, pedagogikê i teoriê muzyki, odnosz¹c na wszystkich tych polach sukcesy, co potwierdzaj¹ nagrody, wykonania i publikacje. W twórczoci kompozytorskiej, dziêki
doskona³ej znajomoci wspó³czesnych technik kompozytorskich, poszukuje w³asnej drogi i jest wierna swoim przekonaniom artystycznym i ¿yciowym. Jej twórcze zainteresowania spaja w pewien sposób pierwsza pasja  rytmika. Alicja Gronau jest osob¹ kreatywn¹, pe³n¹ zapa³u, optymistycznie nastawion¹ do ¿ycia; mówi,
¿e w sensie zawodowym czuje siê kobiet¹ woln¹ i spe³nion¹. Na pytanie, któr¹ ze
swoich profesji stawia na pierwszym miejscu, odpowiada:
Chyba najmniej bym powiedzia³a, ¿e jestem przede wszystkim kompozytork¹
[ ]. Nie zawsze powiêcam kompozycji najwiêcej czasu. Czasem skupiam siê
na pracy teoretycznej, czasem na rytmice [ ]. Sporód tych wszystkich okreleñ, które mogê przy nazwisku umieciæ, kompozycjê stawiam jednak na pierwszym miejscu [ ]. Niew¹tpliwie teoria muzyki, któr¹ uprawiam, jest bardzo
silnie po³¹czona z dzia³aniami twórczymi i inna by mnie nie interesowa³a. Z tego powodu lubiê bardzo badaæ cudz¹ twórczoæ, by dotkn¹æ s³owem tego czego, czego siê tak naprawdê nie da dotkn¹æ .

4. WYKAZ WA¯NIEJSZYCH KOMPOZYCJI ALICJI GRONAU
1. Przenikanie na klarnet solo (1981).
2. Mironczarnia I  cztery pieni do s³ów Mirona Bia³oszewskiego na sekstet
wokalny a cappella (1982).
3. Gioco per voci e batteria (1982).
4. In tre parte na orkiestrê kameraln¹ (1982).
5. Open na klarnet, altówkê i róg (1983).
6. Flowing na dwie orkiestry (1983).
7. Kwartet smyczkowy I (1984).
8. Versioni na 24 wykonawców (1984).
9. Hiob na chóry i orkiestrê (1986).
10. Pentarchia na kameraln¹ orkiestrê smyczkow¹ (1987).
11. Passaggio per batteria (1987).
12. Scena na perkusistê solo (1987).
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Wyliczanki na 6g³osowy chór dzieciêcy (1991).
Okna na 23 instrumenty smyczkowe (1992).
Mironczarnia II na chór mieszany a cappella (1992).
Paralele na dwa zespo³y orkiestrowe (1993/94).
Progres I na flet solo (1994).
Afirmacje  kantata kameralna na sopran, mezzosopran, alt, dwa chóry mieszane i orkiestrê kameraln¹ (1995).
Kwartet smyczkowy II (1996/97).
Progres II na klarnet solo (1997).
Invocazione  sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (1998).
B³ogos³awiony na 3 chóry mieszane a cappella (1999).
Pob³yski na sopran i orkiestrê kameraln¹ (2001).
Sei canzoni latini per il coro femminile (2001).
Regarden Music for Wind Sextet (2001).
Divertimento per il Divertimento na orkiestrê kameraln¹ (2001).
Aletheia per orchestra (2002).
OFFrande pour orchestre des flûtes (2002).
I co wy na to ? Czyli cierpienia nowego Pirandella  opera kameralna na 6
solistów, chór mieszany i orkiestrê kameraln¹ (2003).
Ekspresyjny ruch swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na improwizuj¹cy zespó³ muzycznoruchowy oraz recytatora i tamê (2003).
Veni. Illumina. Gloria per il coro a cappella (per Yoa) (2003).
Naprawdê «Cia³o jako instrument» na improwizuj¹cego solistê muzycznoruchowego (2003).
Rytm swobody na dowolny improwizuj¹cy zespó³ (2003).
Marianiana. Selection for 4 for improvising ensemble and tape (2003) [we
wspó³autorstwie z Jerzym Kornowiczem, Aldon¹ Nawrock¹ i Magdalen¹
Wajzner].
Trzy kotwice: nadzieja  mi³oæ  wiara, cykl pieni do s³ów Stanis³awy Gronau na sopran, flet, fortepian i perkusjê (2005).
Improwizacjo! Ty nad poziomy na improwizuj¹cego solistê muzycznoruchowego i tamê (2005).
Poemat  Requiem na orkiestrê symfoniczn¹ (20052006).
Agnezioni na flet solo (per Agnes) (2006).
Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolonczelê i orkiestrê smyczkow¹ (2007).
Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce (2007) [tak¿e wersja z udzia³em improwizuj¹cego zespo³u ruchowego].
7 Walców minutowych na flet i fortepian (2009).
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42. 3 Pieni na sopran, mezzosopran, alt i kwartet smyczkowy do tekstów psalmów: O Panie (Psalm 8), Niech b³ogos³awi (Psalm 67), Dziêkczynienie (Psalm
100 i 29) (2009).
43. Rozmowa dwóch m³odych perkusistów: Stasia i Ignasia  duet perkusyjny na
2 ksylofony (2009).
44. Mi³e  mi³ego pocz¹tki na zespó³ improwizuj¹cy i cie¿kê dwiêkow¹ [wspó³autorstwo z Ma³gorzat¹ Krawczak i Aldon¹ Nawrock¹; uk³ad ruchu: Magdalena Wajzner] (2009).
45. Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne (2010).
46. Last of February for string quartet (2010).
47. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacj¹ do s³ów w³asnych (2010).
48. Quartango na marimbê (2010).
49. Sambattro na 4 perkusistów (2010).
50. Wielki tydzieñ na dowolny zespó³ wokalny i dwie perkusje (2010).
51. Prolog, kwartango i sambartet na perkusjê i smyczki (2011).
52. Drzewo ¿ycia [utwór kolektywny: Anna IgnatowiczGliñska, Magdalena
Wajzner, Ma³gorzata Lewandowska, Agata Chodyra; multimedialny: muzyka, film, ruch] (2011).
53. Agnezioni II per flauto solo (2011).
54. Ach, ten walc na chór mieszany a cappella do s³ów w³asnych (2011).
55. Tomaszeusz  90sekundowy list do Mieczys³awa Tomaszewskiego na flet i
saksofon sopranowy (2011).
56. Last of February II for string orchestra (2011).
57. Introduction for string orchestra (2011).
58. Winter is icumen in for 7 saxophones (2011).
ALICJA GRONAUS WORK AS A COMPOSER, SCHOLAR AND PEDAGOGUE
IN THE LIGHT OF HER BIOGRAPHY
Summary
Highcaliber artists who happen to be women, read the motto of the exhibition Polish Women
Composers 18161939, held in Katowice in 2003. In the 19th century, professional composers were
almost exclusively men. Only a handful of women earned a reputation that went beyond amateur
musicmaking. In the 20th century, women made their presence felt in various forms of artistic
activity, including composition. Gra¿yna Bacewicz (19091969) is regarded as the patron of Polish
women composers of last century. She gained a worldwide reputation and ranks among the most
outstanding 20thcentury Polish composers, alongside Karol Szymanowski, Witold Lutos³awski and
Krzysztof Penderecki.
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Alicja Gronau, born in 1957, is one of the most interesting Polish women composers. She
began her musical education in 1971, in one of Warsaws music high schools, attending eurhythmics
classes conducted by Barbara Turska and studying piano improvisation under Szabolcs Esztényi, a
Hungarian pianist and composer living in Poland. It was thanks to Esztényi that improvisation became the basis of her future career. Having graduated from high school, Gronau went on to study at
the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw, where she obtained two diplomas: one in the
theory of music (under Witold Rudziñski) and then in composition (under Marian Borkowski).
During her studies, she collaborated with the Experimental Eurhythmics Workshop at her Alma
Mater. She participated in the workshops study visit to Hungary, the 14th Congress of the International Society for Music Education in Warsaw, and in the eurhythmics courses organized by the E.
JaquesDalcroze Institute in Geneva and Zakopane (Poland). Gronau stresses that eurhythmics and
improvisation played an important role in the development of her compositional techniques.
Gronaus first composition, written during her studies under Marian Borkowski, was Przenikanie
(Interpenetration) for solo clarinet (1981). It was followed by Mironczarnie I for an a cappella
vocal sextet (1982), Gioco per voci e batteria (1982), Open for clarinet, viola and horn (1983),
Flowing for orchestra (1984), String Quartet No. 1 (1984) and Versioni for 24 performers (1984). In
these works, she employed a wide range of techniques. She supplemented her knowledge at numerous master classes, including those in Kazimierz Dolny. She has been awarded many prizes in
composition competitions (including many first prizes), as well as grants and state distinctions (see
the final fragment of the Polish version of the article). Her interests as a composer evolved from
freely treated dodecaphony to controlled aleatorism and a search for her own individual musical
idiom. One of her latest major compositions is Poemat  Requiem for orchestra, which is her
postdoctoral work. By 2011, her entire output comprises several dozen compositions for various
performing groups, characterized by diverse style and expressiveness (see the list of compositions at
the end of the Polish version of the article).
Gronau has also followed a teaching career. She entered the faculty of the Fryderyk Chopin
Music Academy (now the Fryderyk Chopin Music University) in 1983. She obtained a PhD in 1997
and became assistant professor in music composition in 2007. She collaborated with the University
of Warsaw and the University of Zielona Góra, as well as with universities in Romania and Chile. At
her Alma Mater, she is head of postgraduate studies in music theory and composition, and of doctoral studies. She also organizes scholarly conferences and concerts in the Composer Portraits series.
In her research, she concentrates on her own compositional method (see the list of publications
in the Polish version of the article), the problems of eurhythmics, the theory of rhythm, musical
graphics and the analysis of other composers techniques (e.g. Marian Borkowski, Jani Christou,
Piotr Perkowski, Witold Rudziñski, Kazimierz Sikorski). She has written several books and numerous articles in Polish and foreign journals.
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