
ll

M i e c z y s ł a w a  H a n u s z e w s k a

10  0 0 
K O M P O Z Y T O R Ó W

1994





1000 K O M P O Z Y T O R Ó W





M i e c z y s ł a w a  H a n u s z e w s k a

1000 

KOMPOZYTORÓW

collsch
mh
1994





Mojemu Synowi Piotrowi poświęcam

Mały leksykon 1000 kompozytorów jest leksykonem częścio
wym i specjalnym. Po pierwsze: zgodnie z tytułem, przed
miotem jego są wyłącznie kompozytorzy; pomija więc 
nazwiska wykonawców, teoretyków, działaczy muzycznych 
itd. (oczywiście z wyjątkiem tych, którzy są jednocześnie 
kompozytorami), nie mówiąc już o hasłach rzeczowych. 
Po drugie: przy wyborze haseł szerzej, niż się to czyni 
zazwyczaj, uwzględnia nazwiska twórców współczesnych; 
znalezienie przez czytelnika informacji o nich nie należało 
do rzeczy łatwych. Po trzecie: ze względów zrozumiałych 
i zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją —  również nieco 
szerzej traktuje kompozytorów naszego kraju. Leksykon 
1000 kompozytorów zaadresowany został przede wszystkim 
do miłośników muzyki. Stąd zwięzłość informacji oraz 
popularny, skrótowy sposób ujęcia charakterystyki. Pod
stawą opracowania haseł kompozytorów były najnowsze 
źródła leksykalne. Jakkolwiek od ostatniego wydania 
1000 kompozytorów upłynęło 10 lat, hasła pozostały nie 
zmienione, gdyż obecność na rynku użytecznej książki 
wydała się ważniejsza od jej absolutnej kompletności. 
Uzupełniono wszakże wszystkie daty i miejsca śmierci 
współczesnych kompozytorów zmarłych w ostatnim dzie
sięcioleciu. W  leksykonie znaleźli się —  w porównaniu do 
poprzednich wydań —  ci kompozytorzy, z których muzyką 
słuchacz może się spotkać najczęściej. Szczególny nacisk 
położono na twórczość rodzimą. Wybrane informacje, które 
stanowią treść książki, dają w sumie kompendium skróto
wej wiedzy na temat twórczości kompozytorskiej od lat 
najdawniejszych aż po nasze czasy.

M . H.

Kraków, czerwiec 1983
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Uwagi do szóstego, nowego wydania
Popularność, jaką cieszyła się w ciągu kilku dziesięcioleci niniej

sza książka, a także jej niedostępność w sprzedaży, skłania autorkę 
do wydania jej w postaci tylko nieznacznie uzupełnionej. Chodziło 
o to, by w krótkim czasie czytelnik otrzymał do ręki leksykon, z 
którego korzystać może każdy, nie tylko wykształcony muzyk. Od 
setek lat muzyka przemawia do wszystkich. Operując językiem, 
który nie wymaga tłumaczenia, muzyka — a w tym przypadku jej 
rdzeń: twórczość wybitnych kompozytorów — dociera do najszer
szych kręgów odbiorców. Nigdy dotąd muzyka nie interesowała tak 
wielu ludzi na całym świecie jak dzisiaj. Dzięki radiu, telewizji, 
kasetom i c-dyskom muzyka stała się wyjątkowo szeroko dostępna, 
co skłoniło jednego z wybitnych socjologów /L. Rӧ ssnera/ określić 
społeczeństwo współczesne mianem „społeczeństwa muzyki“. Dzięki 
racjonalizacji i ulepszeniom w dziedzinie nagrywania i technologii 
przekazu dociera do nas muzyka we wspaniałym, dotąd nie osiągal
nym wydaniu i sprawia, że możemy się całkowicie poddać jej 
urokowi.

Kompozytorom zawsze poświęca się najwięcej uwagi, o wiele 
więcej niż wykonawcom, krytykom, muzykologom czy teoretykom 
muzyki. Po dziesięciu latach od ostatniego wydania w twórczości 
kompozytorskiej, liczącej grubo ponad siedemset lat, zmieniło się 
stosunkowo niewiele, toteż nie uznałam za stosowne uzupełniać 
wszystkich haseł. Ograniczyłam się do wyboru kilkudziesięciu twór
ców, którzy w leksykonach współczesnych /takich jak leksykon 
Slonimsky’ego czy Kennedy'ego/ potraktowani są o wiele szerzej 
niż inni /wymienieni autorzy kierowali się w swoich leksykonach 
przede wszystkim znaczeniem twórczości wybranych kompozyto
rów/. W  miarę możliwości dodałam do tysiąca kompozytorów kilka
dziesiąt nowych nazwisk twórców polskich i obcych. Uzupełnione 
zostały też dane dotyczące śmierci kompozytorów /data i miejsce/. 
Sądzę, że w tej postaci leksykon 1000 KOM PO ZYTO RÓ W  nadal 
służyć będzie aktualnymi i pożytecznymi informacjami w dziedzi
nie muzycznej twórczości. M.H.

Kraków, styczeń 1994 
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A
ABSIL, Jean *23 X  1893, Bonsecours; 
1 2 II  1974, Bruksela. Kompozytor 
belgijski; autor muzyki orkiestro
wej, koncertów instrumentalnych, 
utworów kameralnych oraz oper.

ADAM, Adolphe Charles *24 V II
1803, Paryż; |3 V 1856, Paryż. Kom
pozytor francuski; autor licznych 
oper, z których najbardziej znane są: 
Si j ’étais roi (Gdybym byl królem), Le 
Postillon de Lonjumeau i muzyki ba
letowej.

ADAM de la HALLE *ok. 1237, Arras; 
tl286, Neapol. Znakomity poeta 
i kompozytor (truwer); autor pieśni, 
motetów oraz utworów dramatycz
nych (opartych na melodiach bez to
warzyszenia instrumentalnego), z któ
rych najważniejsze jest widowisko 
Le Jeu de Robin et de M arion z r. 1284 
uznawane za zapowiedź opery komi
cznej.

AGAZZAIU , Aflostlno *2 X I I  1578, 
Siena; flO  IV  1640, Siena. Kompozy
tor wioski; pisał motety, psalmy, ma
drygały i utwory kościelne.

AGOSTINI, Mezlo *12 V II I  1875, 
Fano; t22 IV  1944, Fano. Kompo
zytor włoski; autor utworów orkies
trowych, muzyki kamoralnej, utwo
rów fortepianowych, oper i pieśni.

AGRICOLA, Alexander *ok. 1446, ?; 
fl506, Valladolid. Kompozytor nider
landzki; autor mszy, motetów i chan
sons.

AKLTAGAWA,Yasushl *12 V II  1925, 
Tokio. Kompozytor japoński; autor 
utworów orkiestrowych (Symfonia, 
Divertimento, Ostinata sinfonica),L 'O r
phée de Hiroshima na skrzypce Bolo, 

chór i orkiestrę, Concerto ostinato na 
wiolonczelę i orkiestrę, utworów ka
meralnych (m. i. Triptychon na smy
czki, Gengaku no tame no inga na smy
czki), opery Kurai kagami, suity bale
towej Kumo no i/o.

ALAUIEW, Aleksander *15 V II I  
1787, Tobolsk; tô H I 1851, Moskwa. 
Kompozytor rosyjski; napisał ok. 150 
pieśni, z których najczęściej wyko
nywany jest Słowik.

ALAIN, Jehan *3 II 1911, St-Ger- 
main-en-Laye; *20 V I 1940, Petits- 
Puis pod Saumur. Kompozytor fran
cuski; pisał utwory organowe, ka
meralne, fortepianowe i muzykę reli
gijną.

ALALEONA, Domenico f l 6 X I 1881, 
Montegiorgio; t28 X II  1928, Monte- 
giorgio. Kompozytor włoski; autor 
opery Mirra, Bequiem, muzyki orkie
strowej, kameralnej i pieśni.
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d’ALAYR AC , Nicolas *13 V I 1753, 
Muret; t27 X I  1809, Paryż. Kompo
zytor francuski; napisał'okolo 60 oper, 
z których większość należy do typu 
opery komicznej.

ALBŻM Z, Isaac ‘ 29 V 1860, Cainpro- 
dón; f l 8 V 1909, Cambó-les-Bains. 
W ybitny kompozytor hiszpański; au
tor utworów fortepianowych (m. i. 
Tańce hiszpańskie, suita Iberia) i oper. 
Tworzył w stylu nawiązującym do 
hiszpańskiej muzyki ludowej i zbliżo
nym do impresjonizmu. Jako pianista- 
-wirtuoz koncertował w Ameryce 
i Europie.

d’ ALBERT, Eugen *10 IV  1864, Glas
gow; f3  I I I  1932, Ryga. Kompozy
tor i pianista niemiecki; pisał utwory 
orkiestrowe, koncerty instrumentalne, 
muzykę kameralną, utwory fortepia
nowe oraz opery (m. i. Niziny).

ALBERTI, Domenlco *ok. 1710, W e
necja; t!740, Formio. Kompozytor 
włoski; autor sonat, oper, pieśni. 
Twórca akompaniamentu, polegają
cego na powtarzaniu akordu rozłożo
nego; akompaniament ten otrzymał 
nazwę „basu Albertiego“ .

ALBINOM,Tomuiuso *8 V I 1671, We
necja; I 1750, Wenecja. Kompo

zytor włoski; autor licznych sonat 
triowych, symfonii, koncertów skrzyp
cowych i utworów instrumentalnych.

ALBRECHTSBERGER, Johnnn Georg 
*3 I I  1736, Klosterneuburg; t "  I I I  
1809, Wiedeń. Kompozytor austriacki, 
nauczyciel Beethovena; autor wielu 
utworów kameralnych i cenionych 
wówczas kompozycji kościelnych.

ALEKSANDRÓW, Aleksander *1 IV
1883, Płachino; f 8 V II  1946, Berlin. 
Kompozytor radziecki; twórca hymnu 
radzieckiego, kantat, pieśni i utworów 
chóralnych.

ALESSANDRESCU, Alfred *14 V II I
1893, Bukareszt; f lS  I I  1959, Buka
reszt. Kompozytor rumuński; autor 
utworów orkiestrowych, kameralnych 
i pieśni.

ALF ANO, Franeo *8 I I I  1876, Posi- 
llipo; t27 X  1954, San Remo. Kom
pozytor włoski; autor muzyki orkies
trowej (m.i. 2 symfonie), kameralnej 
(Kwintet fortepianowy, kwartety smy
czkowe i i.), utworów instrumental
nych, kilku oper, baletów i pieśni.

ALFVŚN,Huflo *1 V 1872,Sztokholm; 
f 8 V 1960, Falun. Kompozytor szwe
dzki; autor utworów orkiestrowych 
(symfonie, poematy symfoniczne i i.), 
kameralnych, fortepianowych i pieśni.

ALLEGRI, Grcgorio *1582, Rzym; 
t l7  I I  1652, Rzym. Kompozytor 
włoski, sławny ze swego 9-głosowego 
Miserere na 2 chóry; pisał wokalne 
utwory kościelne.

ALPAERTS, Florcnt *12 IX  1876, 
Antwerpia; X  1954, Antwerpia. 
Kompozytor belgijski; autor utwo
rów orkiestrowych, opery Shijloch, 
kantat i pieśni.
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AMIROW, Flkrel *22 X I  1922, Gian- 
dże. Kompozytor radziecki; autor 
utworów orkiestrowych, instrumen
talnych i pieśni.

AMY, Gilbert *29 V I I I  193G, Paryż. 
Kompozytor i dyrygent francuski, 
uczeń D. Milhauda, O. Messiaena 
i P. Bouleza (dyrygentura). Od 1967 r. 
jest dyrygentem koncertów „Domaine 
musical" jako następca P. Bouleza. 
Autor Mouvements na 17 instrumen
tów, Diaphonies na podwójny zespól 
12 instrumentów, Antiphonies na dwie 
orkiestry, Inventions J et 2 na flet, 
klarnet, czclestę, wibrafon, ksylo- 
rimbę i harfę. Alpha-Beth na 6 instru
mentów blaszanych, Cahiers <Pipi- 
grammes na fortepian, Trajectoires 
na skrzypce i orkiestrę, Triadę na or
kiestrę, Chaut na wielką orkiestrę.

ANDREAE, Volkiniir ’ 5 V II 1879, 
Berno szwajc.; t l9  V I 1962, Zurych. 
Kompozytor szwajcarski; autor mu
zyki orkiestrowej, kameralnej, 2 oper, 
utworów fortepianowych, pieśni oraz 
utworów chóralnych.

ANDRUSSSEN, Louis Joseph *6 V I
1939, Utrecht. Kompozytor holen
derski; autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. Jttrospezione I I ,  Anachronie I, 
Contra tempus), Séries na 2 fortepiany, 
Paintings na flet i fortepian, muzyki 
kameralnej, fortepianowej, teatralnej 
i filmowej.

d’ AX DRIEU. Jean Frunęols *ok. 1682, 
Paryż; f  17 I 1738, Paryż. Kompo
zytor francuski; pisał sonaty triowe, 
liczne utwory klawesynowe i orga
nowe.

AIVER10, Fellce *ok. 1560, Rzym; 
t27 IX  1014, Rzym. Kompozytor wio
ski, jeden z głównych przedstawicieli

stylu palestrinowskiego; pisał madry
gały, msze, hymny.

AXEHIO. GloTiimii Franees co *ok. 
1567, Rzym; tV I  1630, Graz. Kom
pozytor włoski, brat Felice Aneria. 
autor wielogłosowych mszy, motetów, 
madrygałów.

AXFOSSI. Pasquale *25 IV 1727, Tag- 
gia; tH  1797, Rzym. Kompozytor 
włoski; twórca wielu oper (m.i. opera 
komiczna La finta giardiniera) i mu
zyki kościelnej (oratoria).

AMMUCC1A. Giovanni *ok. 1500, 
Florencja; |25 I I I  1571, Rzym. Kom
pozytor włoski; napisał Laudi spiri
tual^ madrygały, 4-głosowe msze 
i Magnificat.

ANTHEIL, Georiie *8 V II 1900, Tren
ton; t 12 II  1959, Nowy Jork. Kom
pozytor amerykański; autor muzyki 
orkiestrowej (symfonie, Koncert forte
pianowy, Koncert skrzypcowy i i.), 
kameralnej, fortepianowej, oper i ba
letów.

APOSTEL, Hans Erich *22 1 1901, 
Karlsruhe; f30 X I  1972, Wiedeń. 
Kompozytor austriacki; autor utwo
rów orkiestrowych, kameralnych, for
tepianowych, pieśni z towarzyszeniem 
fortepianu lub orkiestry oraz Requiem 
na chór i orkiestrę.

ARC. A DELT, Jacob *ok. 1505, Liège: 
fl567, Paryż. Kompozytor niderlan
dzki, jeden z pierwszych twórców 
madrygału. Spośród jego licznych 
utworów z tego gatunku szczególnie 
znany był madrygał I I  bianco e dolce 
cigno; Arcadelt pisał również chan
sons.

A H D1T1, Ltilul *22 V II  1S22, Cres- 
ccntino; t l  V J903, Hove. Kompozy-
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tor wioski. Działał pod koniec życia 
w Londynie. Pisa! opery, pieśni i wal
ce, z których walc II  bacio (Pocału
nek) jest szczególnie popularny.

ARIENSKI, Antoni *11 V I I I  l «b l ,  
Nowogród; f25 II  1906, Terioki (Fin
landia). Kompozytor rosyjski; autor 
oper, Koncertu fortepianowego, Kon
certu skrzypcowego, utworów kameral
nych, fortepianowych i pieśni.

ARIOSTI, Attilio *5 X I 1666, Bolonia; 
tl740, Hiszpania. Kompozytor wios
ki; pisa! opery, oratoria, kantaty 
i utwory instrumentalne.

ARRIGO, Girolamo *2 IV  1930, Pa
lermo. Kompozytor włoski; autor mu
zyki orkiestrowej (m.i. Shadows), 
Fluxus na 9 instrumentów, Infrarosso 
na 16 instrumentów, muzyki kameral
nej, utworów wokalnych (m.i. Due 
Epigrammi na 5 głosów a cappella), 
muzyki teatralnej.

A R UTIUN IAN, Aleksander *23 IX
1920, Erewan. Kompozytor radziecki; 
autor utworów orkiestrowych, forte
pianowych, kantat i pieśni.

ASAFJEW, Boris *29 V II 1884, Pe
tersburg; f27 I 1949, Moskwa. Kom
pozytor i muzykolog radziecki; autor

utworów orkiestrowych, kameralnych 
oper i baletów.

d’ ASTORGA, Emanuele *20 I I I  1680, 
Palermo; tl757, Madryt. Kompozytor 
hiszpański; autor Stabal Mater i kan
tat.

ATTERBERG, Kurt *12 X I I  1887, 
Göteborg; t 15 II  1974, Sztok
holm. Kompozytor szwedzki: na
pisał szereg utworów orkiestrowych 
(symfonie, uwertury, suity orkiestro
we), kameralnych, oper i baletów.

AUBER, Daniel Franęols Esprit *29 I
1782, Caen; U 3  V 1871, Paryż. Kom
pozytor francuski; autor ponad 40 
oper i baletów, 4 koncertów wiolon
czelowych i kwartetów smyczkowych. 
Pisał typowo francuskie opery ko
miczne (m.i. Fra D iavolo) oraz tak 
zwane wielkie opery, z których naj
sławniejsza jest N iema z Porlici.

AURIC, Georges *15 11 1899, Lodève. 
Kompozytor francuski, współzałoży
ciel Grupy Sześciu. Autor muzyki 
orkiestrowej, kameralnej, fortepiano
wej i baletów. Duże powodzenie zys
kał ja to  kompozytor muzyki filmowej. 
Kompozycje Aurica, odznaczające się 
lekkością, dowcipem i doskonałym 
rzemiosłem, zdobyły sobie duże powo
dzenie wśród szerokiej publiczności.

В
BABAD ŻANIAN , Arno *22 I 1921, 
Erewan. Kompozytor radziecki; autor 
utworów kameralnych, orkiestrowych, 
fortepianowych, kantat i pieśni.

BABBITT, Milton Byron *10 V 1916, 
Filadelfia. Kompozytor amerykański,

dyrektor Columbia Princeton Elec
tronic Music Center. Już w 1948 od
krył rodzaj systemu, który miał wiele 
analogii z powstałym w Europie kilka 
lat później serializmem. Autor muzyki 
orkiestrowej (m.i. Composition na 4 in
strumenty, Composition na altówkę
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fortepian, Relala na wielką orkiestrę), 
muzyki elektronicznej (m.i. Compo
sition for Synthesizer, Ensemble for 
Synthesizer, Correspondences na or
kiestrę smyczkową i synthesizer), 
utworów kameralnych, fortepiano
wych (m.i. Post-Partitions).

BACEWICZ, Grażyna *5 I I  1909, 
Łódź; f l7  I 1969, Warszawa. Kompo
zyt orka i skrzypaczka polska; wystę
powała jako skrzypaczka-wirtuoz 
w różnych krajach Europy. Autorka 
wielu utworów orkiestrowych (m.i. 
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową, 
Symfonia na orkiestrę smyczkową, I I I  
i IV  Symfonia, Uwertura, Partita, 
Wariacje symfoniczne, Muzyka na 
smyczki, trąbki i perkusją, Pensieri not- 
turni, Koncert na wielką orkiestrę 
symfoniczną, Divertimento na or
kiestrę smyczkową, Musica sinfonica 
in tre movimenli, In  una parte, Contra- 
dizione na orkiestrę kameralną, Kon
cert na orkiestrę smyczkową), Kon
certu fortepianowego, Koncertu na 2 
fortepiany i orkiestrę, 7 koncertów 
skrzypcowych, 2 koncertów wiolon
czelowych, Koncertu altówkowego, mu
zyki kameralnej (m.i. 7 kwartetów 
smyczkowych, Kwartet na 4 skrzy
piec, Kwartet na 4 wiolonczele, Kwin
tet na instrumenty dęte, 2 kwin
tety fortepianowe), licznych utworów 
fortepianowych i skrzypcowych (m.i.

Oberek, Sonata, Kaprys polski, Melo
dia, Taniec mazowiecki). Skompono
wała także 3 balety (Z  chłopa król, 
Esik w Ostendzie, Poiądanie) oraz 
operę radiową Przygoda króla A r
tura. Twórczość Bacewiczówny sta
nowi swoisty stop tendencji neobaro- 
kowych i neoklasycznych, które —  
począwszy od Muzyki na smyczki, 
trąbki i perkusją —  kompozytórka łą
czyła z nowymi technikami.

BACH, Carl Philipp Emanuel *8 I I I
1714, Weimar; -fl4 X I I  1788, Ham
burg. Kompozytor niemiecki. Jeden 
z synów Jana Sebastiana, zwany 
„berlińskim“ lub „hamburskim“ Ba
chem. Uważa się go za prekursora 
epoki klasyków wiedeńskich. Pisał 
utwory klawesynowe (koncerty, sona
ty ); jest autorem bardzo wartościo
wego dzieła pedagogicznego Versuch 
über die wahre Art, das Klavier zu 
spielen.

BACH. Johann Christian *5 IX  1735, 
Lipsk; t l  I 1782, Londyn. Kompo
zytor niemiecki. Najmłodszy syn 
(i uczeń) Jana Sebastiana. Działał 
w Mediolanie i w Londynie, stąd 
zwany Bachem „mediolańskim“ lub 
„londyńskim“ . Autor różnego rodzaju 
muzyki instrumentalnej (symfonie, 
koncerty fortepianowe, utwory ka
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meralne) oraz ponad 20 oper francus
kich ł włoskich, oratoriów, kantat, 
arii. Twórczość jego wpłynęła silnie na 
muzykę Mozarta.

BACH. Johanu Christoph Friedrich
*21 V I 1732, Lipsk; t26 I 1795, 
Bückeburg. Kompozytor niemiecki. 
Syn Jana Sebastiana; kompozytor 
sonat fortepianowych, oratoriów, pie
śni, motetów.

BACH, Johanu Sebastian *21 I I I  
1685, Eisenach; f28 V I I  1750, Lipsk. 
Kompozytor niemiecki, jeden z naj
większych twórców wszystkich cza
sów, za życia sławny przede wszyst
kim jako organista-wirtuoz. Twór
czość Bacha stanowi syntezę osiągnięć 
współczesnej mu muzyki niemieckiej,

francuskiej i włoskiej, syntezę indy
widualną, opartą na stylu kontrapun- 
ktycznym —  skomplikowanym zaró
wno w wielogłosowości, jak i w orna- 
mentalizmie i bogatej architekturze —  
typowo barokowym i najzupełniej 
przeciwstawnym do dążeń nadcho
dzącej epoki. Tym  tłumaczy się za
pomnienie i niezrozumienie muzyki 
Bacha w następnym okresie. „Od
krycia“ twórczości J. S. Bacha doko
nano dopiero w okresie muzyki ro
mantycznej. Bach działał na przemian 
jako muzyk dworski i kościelny (w os
tatnich latach jako kantor przy ko
ściele Św. Tomasza w Lipsku). Z twór
czości jego —  mało wydawanej za 
życia i częściowo zaginionej —  pierw
sze miejsce zajmują: 2 pasje (wg 
św. Mateusza i św. Jana), Msza h-moll, 
kantaty kościelne, których zachowało 
się ok. 200, motety, utwory organowe, 
suity i koncerty orkiestrowe, utwory 
kameralne, skrzypcowe i fortepiano
we. Wyjątkowe znaczenie mają dwa 
cykle kompozycji Bacha: Das wohl
temperierte Klavier i nie dokończona 
Kunst der Fuge, stanowiąca niepo
wtarzalną syntezę mistrzostwa kontra- 
punktycznego kompozytora i prze
jaw jego systematyzującego intelektu. 
Bach godzi w swej twórczości zazwy
czaj wykluczające się cechy: niesły
chaną płodność i najwyższe mistrzo
stwo kompozytorskie, wielość wpły
wów i impulsów ze stylem indywidu
alnym.

BACH, Wilhelm Friedemann *22 X I 
1710, Weimar; f l  V II  1784, Berlin. 
Kompozytor niemiecki, najstarszy syn 
Jana Sebastiana. Znakomity organi
sta; autor utworów fortepianowych 
(sonaty, fugi, polonezy, fantazje, kon
certy), utworów organowych oraz wo
kalnych (kantaty kościelne). Styl jego 
sięga czasem wczesnego romantyz
mu.
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BAD1NGS, Heuk *17 I 1907, Ban- 
dung (Jawa). Kompozytor holender
ski: autor oper, muzyki elektronicznej, 
symfonii. Koncertu skrzypcowego, 
utworów kameralnych i fortepia
nowych.

BAILLOT, Plerre Marie Frautols de 
Sales *1 X  1771, Passy; U 5  IX  1842, 
Paryż. Kompozytor i skrzypek fran
cuski. Wartościowe są jego 24 etiudy 
skrzypcowe oraz Szkota na skrzypce.

BAIRD , Tndensz *26 V I I  1928, Gro
dzisk Mazowiecki; t  2 IX  1981, War
szawa. Kompozytor polski; autor ut
worów orkiestrowych (m.i. 3 symfonie, 
Sinfonietta, suita Colas Breugnon na 
orkiestrę smyczkową z fletem, Uwer
tura giocosa, Koncert na orkiestrą, 
Cassazione per orchestra, melodyjne 
i szkicowe 4 eseje, Wariacje bez te
matu, Muzyka epifaniczna' 4 nowele na 
orkiestrę kameralną, Sinfonia breve, 
Psychodram na orkiestrę), Koncertu 
fortepianowego, Espressioni varianti 
na skrzypce i orkiestrę, 4 dialogów 
na obój i orkiestrę kameralną, utwo
rów kameralnych (Kwartet smycz
kowy, Divertimento na instrumenty 
dęte, Play na kwartet smyczkowy), 
utworów instrumentalnych (Sonatina 
na fortepian), wokalno-instrumental
nych ( Pieśni truwerów na alt lub mez

zosopran z towarzyszeniem 2 fletów 
i wiolonczeli, Suita liryczna na sopran 
i orkiestrę symfoniczną lub fortepian, 
Erotyki na sopran i orkiestrę, Eyzorla 
na głos recytujący, chór 1 orkiestrę do 
tekstów starohebrajskich, 4 pieśni do 
słów V. Parun na mezzosopran i or
kiestrę kameralną, 5 pieśni do słów
H. Poświatowskiej na mezzosopran 
i 16 instrumentów, Listy Goethego —  
kantata na baryton, chór i orkiestrę), 
dramatu muzycznego Jutro do libretta 
J. S. Sito, muzyki filmowej, scenicz
nej. W  ciągu ponad dwudziestoletniej 
intensywnej twórczości Baird wy
pracował własny styl, który cechuje 
kontemplatywna liryka, plastyczność 
malerii dźwiękowej i silny emocjona- 
lizm.

BAI.I.IF, Claude *22 V 1924, Paryż. 
Kompozytor francuski, uczeń Mes- 
siaena i Rlachera, wykładowca histo
rii muzyki i analizy w École Normale 
de Musique w Paryżu; autor utworów 
orkiestrowych. Requiem, muzyki ka
meralnej i kantat.

B A ŁA K IR IE W , Mllij *2 I 1837, Niżni 
Nowogród; f28 V 1910, Petersburg. 
Kompozytor rosyjski, przywódca tzw. 
szkoły młodorosyjskiej. Założyciel
i kierownik konserwatorium, zbieracz 
fokloru rosyjskiego, inicjator budowy 
pomnika Chopina w Żelazowej Woli. 
Autor poematów symfonicznych,
Koncertu fortepianowego, pieśni i utwo
rów fortepianowych (m.i. Islamey).

BANCHIERI, Adriano *31X1568, Bo
lonia; t 1634, Bolonia. Kompozytor i 
organista włoski; pisał utwory orga
nowe, sinfonie i koncerty kościelne.

BARBER, Samuel *9 I I I  1910, West 
Chester; f i  1981, Nowy Jork. Czołowy 
kompozytor amerykański, laureat wie
lu nagród. Autor symfonii, Koncertu
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skrzypcowego, Adagia na orkiestrę 
smyczkową, Capricorn Concerto na 
flet, obój, trąbkę i smyczki, utworów 
kameralnych, oper Vanessa, Anthony 
and Cleopatra, baletu Medea. Muzyka 
Barbera łączy w sobie elementy neo- 
romantyczne, neobarokowe i jazzowe.

BARGI ELSKI, Zbl«nlew *21 I 1937, 
Łomża. Kompozytor polski; autor 
utworów orkiestrowych (m.i. Sinfonia 
da requiem, Parades 1970), kameral
nych (m.i. Sześć duetów, W  kręgu, 
Nature morte I i I I ) ,  oper ( Mały książę, 
Męczeństwo i śmierć Marata).

BARRAQUÉ, Jean *17 I 1928, Paryż, 
t l7  V I I I  1973, Paryż. Kompozytor 
francuski; autor m.i. muzyki na taśmę 
(Étude), Séquence na głos, perkusję 
i różne instrumenty, Koncertu na klar
net i orkiestrę, Sonaty na fortepian 
oraz gigantycznego dzieła wg powieści
H. Brocha Śmierć Vergilego, którego 
fragmentami są: Le temps restitué 
na sopran, chór i orkiestrę, „...au-delà 
du hasard“ na 4 grupy instrumentalne 
i jedną wokalną, Chant après chant 
na sopran, fortepian i perkusję, Con
certo na 6 grup instrumentalnych, wi
brafon i klarnet solo. Początkowo Bar- 
raqué pisał w technice dodekafoni- 
cznej, później zaczął komponować mu
zykę elektroniczną i związał się

z Groupe de Recherches Musicales 
ORTF, od której odłączył się w 1954. 
Jest autorem monografii o Debussym.

BARROSO, SergioF . *4 I I I  1946, Ha
wana. Kompozytor kubański; autor 
muzyki orkiestrowej (m.i. Oda al 
soldado muerto, Koncert na obój i or
kiestrę), La casa na orkiestrę dętą, per
kusję, chór i taśmę, muzyki kameral
nej (m.i. Kwartet smyczkowy), opery, 
baletu P lasmasis na taśmę (collage 
muzyki instrumentalnej, konkretnej
i elektronicznej).

BARTÓK, Béla *25 I I I  1881, Nagy- 
szentmiklós; t26 IX  1945, Nowy Jork. 
Najwybitniejszy kompozytor węgier
ski, autor m.i. Koncertu na orkiestrę, 
Muzyki na instrumenty strunowe, per
kusję i czelestę, 3 koncertów fortepia
nowych, Koncertu skrzypcowego, 6 
kwartetów smyczkowych, opery Za
mek księcia Sinobrodego, 2 baletów, 
utworów fortepianowych i pieśni. Zna
komity pianista, pedagog i badacz 
folkloru bałkańskiego. Od r. 1940 
przebywał w Stanach Zjednoczonych. 
W  kompozycjach czerpał zarówno 
z folkloru, jak i z doświadczeń klasy
ków. Twórczość jego przyczyniła się 
do odnowienia muzyki współczesnej, 
szczególnie w zakresie techniki kon- 
trapunktycznej, rytmicznej, orkiestro
wej oraz wyzyskiwania folkloru dla
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celów kompozytorskich. Rozwój este
tyki i techniki Bartoka uwidocznił się 
najpełniej w jego kwartetach smycz
kowych. Jako autor muzyki fortepia
nowej (m.i. Mikrokosmosu, zbioru pro
gresywnie ułożonych kompozycji dy
daktycznych) Bartok przyczynił się 
najpełniej —  obok Debussy’ego i Ra- 
vela —  do wzbogacenia faktury i tech
niki pianistycznej.

BAX, Arnold *8 XX 1883, Londyn; 
f3 X  1953, Cork. Kompozytor angiel
ski; autor utworów orkiestrowych, ka
meralnych, fortepianowych, baletów
i pieśni.

BAYLE, François *27 IV  1932, Tama- 
tave (Madagaskar). Kompozytor fran
cuski. Jest członkiem Groupe de Re
cherches Musicales ORTF. Skompo
nował m.i.: Points critiques na 4 instru
menty, L'objet captif na taśmę, L ’ar
chipel na kwartet smyczkowy i taśmę, 
Pluriel na orkiestrę smyczkową i taś
mę, l’Accent du secret —  cykl pieśni 
na kontralt i 7 instrumentów oraz mu
zykę filmową. Bayle obok muzyki 
instrumentalnej tworzy również mu
zykę elektroakustyczną, której jest —  
obok P. Henry’ego —  najwybitniej
szym przedstawicielem we Francji.

B AZYLIK , Cyprian ok. *1535, Sieradz; 
tpo 1591, ?. Kompozytor, tłumacz, 
wierszopis i drukarz polski. Mu
zyk książęcy na dworze Radziwiłła 
Czarnego. Jego znana twórczość ogra
nicza się do pieśni (m.i. Dobrotliwość 
Pańska, Pieiń nowa krześcijańska, 
Pieiń o niebezpieczeństwie iywota czło
wieczego i i.).

B AZZIM , Antonio *11 I I I  1818, 
Brescia; flO  I I  1897, Mediolan. W ło
ski kompozytor i wirtuoz skrzypcowy. 
Pisał utwory orkiestrowe, kameralne, 
wokalne.

BECEBRA-SCHMIBT, Gustaro *26
V I I I  1925, Temuco (Chile). Kompo
zytor chilijski. Jest twórcą głównie 
muzyki kameralnej: m.i. 7 kwartetów 
smyczkowych, Kwartetu na saksofon,
2 triów na flet, skrzypce i fortepian, 
sonat na różne instrumenty smycz
kowe z towarzyszeniem fortepianu 
(m.i. 3 sonaty na skrzypce, 2 sonaty 
na wiolonczelę), Kwintetu fortepiano
wego; ponadto autor muzyki orkies
trowej (m.i. 3 symfonie, Koncert 
skrzypcowy, fortepianowy, fletowy,
2 koncerty na gitarę i orkiestrę), ora
toriów, kantat, opery La muerte de Don 
Rodrigo, muzyki teatralnej i filmowej.

BECK. Conrad *16 V I 1901, Lohn. 
Kompozytor szwajcarski; autor sym
fonii, koncertów instrumentalnych, 
muzyki kameralnej, utworów chóral
nych. Muzyka Becka, wykazująca 
wpływy Honeggera i Roussela, przed
stawia syntezę elementów romańskich 
i germańskich.

BECKER, GUnthcr Hugo *1 IV  1924, 
Forbach (Baden-Baden). Kompozytor 
niemiecki; od 1962 prowadzi Studio 
Nowej Muzyki w Atenach. Autor m.i. 
Stabil-Instabil na wielką orkiestrę, 
Game for Nine na zespół kameralny, 
Diaglyphen na orkiestrę kameralną, 
Serpentinata na kwintet dęty, Moiro- 
logi na głos żeński i 4 instrumenty (wg 
Iliady Homera), 2 kwartetów smycz
kowych, utworów instrumentalnych 
oraz opracowań ludowych pieśni grec
kich.

BEBFORD, Darld *4 V I I I  1937, Lon
dyn. Kompozytor angielski; działa 
również jako pedagog. Autor utworów 
orkiestrowych (m.i. This One for You, 
Gaslrula, Piece for Mo, That White 
and Radianl Legend na sopran, lektora
i zespół instrumentów), kompozycji 
kameralnych, fortepianowych.

IB



BEETHOVEN, Ludwig v a n *16 X I I
1770, Bonn; f26 I I I  1827, Wiedeń. 
Kompozytor niemiecki; jeden z naj
większych kompozytorów świata. 
Działał też jako pianista, zdobywając 
sławę wybitnego wirtuoza. Od r. 1801 
głuchnie stopniowo, tak że kilkanaś
cie lat później porozumiewa się jedy
nie za pomocą notatek. Twórczość 
Beethovena obejmuje wiele gatunków 
muzycznych. Najważniejsze kompo
zycje to: 9 symfonii, uwertury (m.i. 
Coriolan, Egmont, Leonora I I I ), 5 kon
certów fortepianowych, Koncert skrzy
pcowy, 32 sonaty fortepianowe, sonaty 
skrzypcowe, wiolonczelowe, tria for
tepianowe, kwartety smyczkowe, tria 
smyczkowe, Septet, 2 msze, opera F i
delio oraz pieśni na glos z fortepia
nem. Olbrzymie znaczenie twórczości 
Beethovena dla rozwoju muzyki opie
ra się na wzbogaceniu i rozwinięciu 
formy sonatowej oraz na udoskona
leniu pracy tematycznej, w oparciu
0 technikę kontrapunktyczną. Beetho
ven jest trzecim wielkim reprezentan
tem klasyki wiedeńskiej (po Haydnie
1 Mozarcie). Początkowo tworzy pod 
wpływem szkoły mannheimskiej, Mo
zarta i Haydna. Później indywidua
lizuje swój styl i dochodzi do włas
nego, subiektywnego. Twórczość jego 
dzieli się na trzy okresy. Już w pierw
szym okresie, obejmującym m.i. 2 
pierwsze symfonie, Beethoven oddala

się od ideałów XVIII-w iecznych: mu
zyka jego jest dynamiczna, skoncen
trowana i bynajmniej nie klasycznie 
prosta, co zresztą przyczyniło się 
do niezrozumienia jej przez współ
czesnych. W  drugim okresie —  należy 
tu m.i. następne 6 symfonii, od Eroiki 
do Ósmej —  Beethoven koncentruje 
się na problemach pracy tematycznej 
( przetworzeniowej). Kompozycje trze
ciego okresu (sonaty fortepianowe, 
ostatnie kwartety smyczkowe, Missa 
solemnis, I X  Symfonia z chórem w fi
nale) wykraczają zupełnie poza kon
wencje swego czasu. W  suinie Beetho
ven jest tym kompozytorem, który 
najpełniej krystalizuje ideały kla
syczne i jednocześnie zapowiada nowe 
ideały muzyki romantycznej.

BELLINI, Vincenzo *3 X I 1801, Ca
tania; f24 IX  1835, Puteaux. Włoski 
kompozytor operowy; pisał początko
wo muzykę kościelną i instrumental
ną, później opery, które komponował

tylko przez 10 lat, przeważnie dla 
La Scali (m.i. Lunatyczka, Norma, Pu - 
rytanie). Muzyka Belliniego, a szcze
gólnie jej melodyka, wpłynęła silnie 
na Chopina, Liszta, Wagnera i Ver
diego. Akcentując piękno melodyki, 
Bellini przyczynił się może najbardziej 
do rozwinięcia śpiewności, linii głosów
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operowych, którym pozwalał zabłys
nąć w całej sile i atrakcyjności, zresztą 
nie bez szkody dla uboższego odtąd 
towarzyszenia.

BENĆVOLI, Orazio *19 IV  1605, 
Flzym; f l7  V I 1672, Rzym. Kompo
zytor włoski, autor wielogłosowych 
(także 24- i 48-głosowych!) mszy, 
psalmów, motetów.

BENGLEREL, Xarier Miguel *9 II
1931, Barcelona. Kompozytor hisz
pański; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. Koncert fortepianowy, Conlraste 
na orkiestrę kameralną, Koncert na
2 flety i orkiestrę, Sinfonia continua, 
Koncert na organy i orkiestrę), kame
ralnych (m.i. Sonata na smyczki, 
Kwartet smyczkowy), Mszy na chór 
i orkiestrę.

BENNETT, William Sterndale *13 IV
1816; Sheffield; f i  I I  1875, Londyn. 
Kompozytor angielski, przedstawiciel 
okresu romantycznego. Pisał koncerty 
fortepianowe, utwory kameralne, or
kiestrowe i pieśni.

BENOIT, Peter *17 V I I I  1834, Harle- 
bekjf; f 8 I I I  1901, Antwerpia. Kom
pozytor belgijski, reprezentant mu
zyki flamandzkiej; autor oratoriów 
i muzyki kościelnej.

BENTZON, Jtirgen *14 I I  1897, Ko
penhaga; V I I  1951, Kopenhaga. 
Kompozytor duński; autor utworów 
kameralnych, orkiestrowych, instru
mentalnych, wokalnych i opery Sa- 
turnalia.

BERG, Alban *9 I I  1885, Wiedeń; 
t24 X I I  1935, Wiedeń. Kompozytor 
austriacki. Obok SchSnberga, który 
był jego nauczycielem, i Weberna —  
najwybitniejszy przedstawiciel mu
zyki dodekafonicznej. Autor oper

(Wozzeck, Lu lu ), utworów symfonicz
nych, Koncertu kameralnego na for
tepian, skrzypce i 13 instrumentów 
dętych, Koncertu skrzypcowego, Suity 
lirycznej na kwartet smyczkowy i pie
śni. Zarówno dzieła instrumentalne 
Berga, jak i jego opery opierają się 
na formach ścisłych, które tworzą 
konstruktywne podłoże muzyki pełnej 
napięcia, wyrazu i barwności. Wozzeck 
Berga —  to jedno z najdoskonal
szych dzieł scenicznych naszego stule
cia. W  przeciwieństwie do Wozzecka, 
który jest pisany w swobodnej tech
nice dźwiękowej, nie ukończona opera 
Lulu  oparta jest na technice dode
kafonicznej. Subtelność i wrażliwość 
dźwiękowa, bogactwo konstruktywno- 
-formalne, barwność instrumentacji 
i nowość środków —  oto znamiona 
muzyki Berga, która może być uwa
żana za najpełniejszą kontynuację 
stylu zainicjowanego w X X  stuleciu 
przez Arnolda Schónberga.

BERG, Carl Natanael *9 I I  1879, 
Sztokholm; t l5  X  1957, Sztokholm, 
Kompozytor szwedzki; autor utwo
rów orkiestrowych (symfonie, poema
ty  symfoniczne), kameralnych, instru
mentalnych, oper i pieśni.

BERGER, Theodor * 18 V 1905, Traia- 
mauer. Kompozytor austriacki; autor 
dzieł orkiestrowych (m.i. Impresje,

1000 kom pozytorów — 2 17



MaUnconia, Concerto manuale, Sym
fonia homerycka, Rondo Ostinato, La 
Parola). Muzyka jego odznacza się 
doskonałością techniki konstrukcyjno- 
-formalnej i żywiołowym pulsem ryt
micznym.

BERGMAN, Erik Vulileniar *24 X I 
1911, Nykarleby. Kompozytor fiński; 
autor muzyki orkiestrowej (m.i. Au
bade, A  ton na głos, lektora, chór i or
kiestrę, Simbolo Circulus), kameralnej 
(Concertino da camera), wokalno-in
strumentalnej oraz wielu pieśni solo
wych i chóralnych a cappella.

BERIO, Luc-iuno *24 X  1925, Oneglia. 
Kompozytor włoski. W  1955 założył 
Studio di Fonologia Musicale (studio 
muzyki elektronicznej). Autor kom
pozycji elektronicznych (Mutazioni, 
Perspectives, MomentiJ, utworów or
kiestrowych i wokalno-instrumental
nych (m.i. Nones, Allelujah, Tema- 
-Omaggio a Joyce, Tempi concerlali, 
Epifanie, Laborinlus I I ,  Chemins 11 
e 111, Sinfonia, Bewegung, Koncert na
2 fortepiany i orkiestrą, Kwartet smycz
kowy, Sérénade /), kompozycji sce
nicznej dla telewizji —  Questo vuol 
dire, Opery (utwór sceniczny). Poszu
kiwania Beria idą w różnych kierun
kach: nowych przemian materii mu
zycznej (Omaggio), nowej techniki 
orkiestrowej (Nones), muzyki elek
tronicznej, a nawet jazzu (dwa utwory 
z Divertimento, skomponowane wspól
nie z B. Maderną).

BÉRIOT, Charles Auguste de *20 I I
1802, Louvain; 8 IV  1870, Bruksela. 
Kompozytor belgijski, skrzypek i pe
dagog; autor szkoły skrzypcowej, 
7 koncertów skrzypcowych i kilku
dziesięciu etiud.

BERLIOZ, Hector *11 X I I  1803, La 
Côte St. André; f 8 I I I  1869, Paryż.

W ybitny kompozytor francuski, dy
rygent, pisarz muzyczny. Twórca 
utworów symfonicznych (m.i. Sym
fonia fantastyczna, Symfonia „Harold 
w Ita lii", Symfonia „Romeo i Julia“

z chórami, liczne uwertury). Autor 
dzieła Grand Truité de l ' Instrumenta
tion, w którym wykłada zasady nowej 
instrumentacji. Technika instrumen- 
tacyjna Berlioza wykracza poza 
współczesne mu konwencje głównie 
w zakresie samodzielnego traktowania 
barwy orkiestrowej (nakładanie barw, 
siibtelne efekty kolorystyczne, a kiedy 
indziej wyolbrzymienie obsady instru
mentalnej i wokalnej). Berlioz był też 
jednym z pierwszych reprezentantów 
muzyki programowej, formalnie swo
bodnej, rozwijanej już nie według ry
gorów formy, lecz według fantazji 
twórczej kompozytora. Berlioz po raz 
pierwszy stosuje motyw przewodni. 
Muzyka jego wywarła silny wpływ na 
kompozytorów niemieckich (m.i. na 
Liszta) oraz francuskich (od Gounoda 
i Saint-Saënsa aż po Debussy’ego i Ra- 
vela). Oprócz dzieł symfonicznych 
napisał monumentalne Requiem, ora
toria, opery oraz pieśni na glos i or
kiestrę.

BERNSTEIN, Leonard *25 V I I I  1918, 
Lawrence. Kompozytor amerykański,
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pianista i dyrygent. Autor symfonii 
Jeremiasz, muzyki fortepianowej, ka
meralnej i baletowej.

BIBEIt,łleinrleliIgnaz Franz * 12 V I I I
1644 Wartenberg; f3  V  1704, Salz
burg. Kompozytor i skrzypek nie
miecki. Napisał szereg utworów skrzy
pcowych, a ponadto Beąuiem, Mszą 
i kilka oper.

UIXCIIOIS, Gilles *ok. 1400, Mons; 
t20 IX  1460, Lille. Kompozytor ni- 
derlandzko-burgundzki. Obok Dun- 
stable’a i Dufaya najwybitniejszy 
muzyk swojego czasu. Autor przeważ
nie 3-głosowych utworów: fragmen
tów mszy, 4 Magnificalów, ok. 30 
kompozycji do tekstów łacińskich 
(hymny i motety) oraz około 50 kom
pozycji do tekstów francuskich (świe
ckie wesołe i dworskie cliansons).

BIZET, Georges *25 X  1838, Paryż; 
t3 V I 1875, Bougival. Francuski kom
pozytor operowy; pisał również utwo
ry orkiestrowe (m.l. suita L ’ArUsienne, 
Symfonia C), fortepianowe i pieśni. Jego 
opera Carmen jest dziś jednym z naj
bardziej łubianych utworów scenicz
nych, aczkolwiek jej wystawienie —  
trzy miesiące przed śmiercią kompo

zytora —  było zupełnym fiaskiem. 
Z innych dzieł scenicznych Bizeta 
utrzymała się opera Poławiacie pereł.

BLACHEB, Boris *6 I 1903, Newch- 
wang (Chiny); 1 30 I 1975, Berlin 
Zachodni. Kompozytor niemiecki, 
dyrektor konserwatorium w Berlinie. 
Autor utworów orkiestrowych (m.i. 
Muzyka koncertująca, Symfonia, Wa
riacje na lemat Paganiniego, Ornament 
orkiestrowy), 2 koncertów fortepia
nowych, Koncertu skrzypcowego, Kon
certu wiolonczelowego, Koncertu na 
trąbkę i orkiestrę, utworów kameral
nych (m.i. Epitafium na kwartet smy
czkowy), muzyki elektronicznej (m.i. 
Musik fur Osaka, Eleklronische Im 
pulse, Eleklroniches Scherzo), utworów 
jazzowych dla zespołu MJQ, oper 
(m.i. Furstin Tarakanova, Preussisches 
M&rchen, Abstrakte Oper N r 1, 200000 
Taler), baletów (m.i. Chiarina, Ham
let, Lysislrala), oratoriów (m.i. Der 
Grossinquisitor, Borneo i Julia), utwo
rów fortepianowych i muzyki filmo
wej. Muzyka Blachera opiera się na 
technice kompozytorskiej, w której 
dużą rolę odgrywa rytmika i związane 
z nią koncepcje konstrukcyjno-for- 
malne. Innowacją w tym zakresie są 
zademonstrowane po raz pierwszy 
w Ornamentach (na fortepian) „metra 
zmienne“ . Opera abstrakcyjna nr 1 
posiada znamiona muzyki ekspery
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mentalnej; akcję zredukowano Lu do 
kilku fragmentów słownych, które 
zupełnie nic nie znaczą lub znaczą 
niewiele.

BLISS, Arthur *2 V I I I  1891, Londyn; 
t 27 I I I  1975, Londyn. Kompozytor 
angielski pochodzenia amerykańskie
go; autor muzyki orkiestrowej (m.i. A 
Colour Sijmphony, Symfonia, Discourse 
for Orchestra), Koncertu fortepia
nowego, Koncertu skrzypcowego, utwo
rów kameralnych (m.i. 4 kwartety 
smyczkowe), wokalnych, opery To- 
bias and tlie Anget, baletów. Pisze 
kompozycje śmiałe dźwiękowo, często 
żywiołowe i nie pozbawione humoru.

BLOCH, Augustyn *13 V I I I  1929, 
Grudziądz. Kompozytor polski; waż
niejsze utwory: Concertino na skrzypce 
solo, orkiestrę smyczkową, fortepian 
i perkusję, Dialoghi per uiolino e or
chestra, Espressioni per soprano e or
chestra, Impressioni poetiche na chór 
męski i orkiestrę, Enfiando na orkies
trę, Medytacje na sopran, organy i per
kusję, Satmo gioioso per soprano e cin- 
que fiati; utwory organowe, opera —  
misterium Ajelet, córka Jeftego (li
bretto J. Iwaszkiewicza), Gilgamesz 
na chór i orkiestrę, balety (m.i. Ocze
kiwanie, Byk), muzyka teatralna.

BLOCH, Ernest *24 V II 1880, Genewa; 
116 V II 1959, Portland. Kompozytor 
amerykański pochodzenia szwajcar
skiego; autor muzyki orkiestrowej, ra
psodii na wiolonczelę i orkiestrę Sche- 
lomo, Koncertu symfonicznego na forte
pian i orkiestrę, Koncertu skrzypcowe
go, muzyki kameralnej i oper. Muzyka 
Blocha, wyrosła z tradycji romantycz
nych, wyzyskuje częściowo elementy 
muzyki żydowskiej.

BLOCKX, Jan *25 I 1851, Antwerpia; 
f26 V  1912, Antwerpia. Kompozytor 
belgijski; autor utworów orkiestro
wych (Suita, Symfonia, Tańce fla
mandzkie), muzyki kameralnej, oper 
i pieśni.

BLOMBAHL, Karl-Blryer *19 X  1916, 
Vöxjö, f l4  V I 1968, Kungsängen (pod 
Sztokholmem). Kompozytor szwedz
ki; autor muzyki orkiestrowej (m.i.
3 symfonie, Concerto grosso, Koncert 
skrzypcowy, Koncert kameralny na 
fortepian, instrumenty dęte drewniane 
i perkusję), kameralnej, wokalno-in
strumentalnej (m.i. I  speglarnas sal,
9 sonetów na 5 głosów solowych, chór 
i orkiestrę, kantaty Anabase), oper 
Aniara, Herr von Hancken i baletów.

BOCCHEBIM, Lulgl *19 I I  1743, Luc
ca; f28 V 1805, Madryt. Kompozytor
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włoski, wiolonczelista, dyrygent; au- 
lor wielu utworów kameralnych (tria, 
kwartety i kwintety smyczkowe) 
i utworów wiolonczelowych. Te ostat
nie, napisane z dużym znawstwem 
instrumentu, cieszą się do dziś powo
dzeniem i znajdują się w repertuarze 
wybitnych wiolonczelistów (m.i. Kon
cert wiolonczelowy B, Menuet).

BOGUSŁAWSKI, Edward *22 IX  
1940, Chorzów. Kompozytor polski; 
autor muzyki orkiestrowej (m.i. 
Intonazioni per orchestra, Sygnały, 
C.oncerto per oboe, oboe <Pamore, corno 
inglese, muselle c orchestra), kameral
nej ( Intonacje na 9 instrumentów, I I  
Kwartet smyczkowy), Apokalipsis na 
glos recytujący, chór mieszany i or
kiestrę, Canli per soprano e orchestra, 
Musica per Ensemble MW S.

BOlEI.DIbU, Frnuęois Ailrlpn *16
X II  1775, Rouen; t  8 X  1834, Jarcy. 
Franruski kompozytor operowy. Obok 
Aubera i Isouurda —  główny przed
stawiciel opery komicznej (m.i. Kalif
7 Bagdadu). Ponadto pisał muzykę 
kameralną oraz koncerty instrumen
talne.

BOITO, Arrigo *24 II  1842, Padwa;
110 V I 1918, Mediolan. Kompozytor 
włoski; pisał opery (Mefistofeles) i li
bretta (m.i. do Otella i Falslafja 
Verdiego).

BONONCIM, Giorannl *18 V II  1670, 
Modena; f9  V II  1747, Wiedeń. Włoski 
kompozytor operowy; pisał leż utwory 
kameralne (sonaty da chiesa, sonaty 
da camera), oratoria, msze, kantaty 
oraz inne utwory muzyki kościelnej.

B 0 B 0 m \ , Aleksander *12 X I 1833, 
Petersburg: f27 I I  1887, Petersburg. 
Kompozytor rosyjski: autor opery 
Kniai Igor, poematu symfonicznego

W stepach Azji środkowej, trzech sym
fonii, dwóch kwartetów smyczkowych 
i i. Był też profesorem Wojskowej 
Akademii Medycznej. Borodin, czo
łowy reprezentant szkoły rosyjskiej, 
pozostawał początkowo pod wpływem 
Liszta i Bałakiriewa. Jako kompozy
tor był dyletantem —  w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. W  dziełach doj
rzałego okresu twórczego —  należy 
tu m.i. I I  Symfonia —  Borodin dal 
muzyce rosyjskiej więcej niż niejeden 
z ówczesnych muzyków zawodowych, 
którzy przeszli regularną naukę za 
granicą, świeżość jego muzyki zatarły 
niektóre późniejsze opracowania ut
worów dokonane przez jego przyjaciół, 
m.i. Rimskiego-Korsakowa, który 
przygotował Kniazia Igora do wysta
wienia w 3 lata po śmierci kompozy
tora. Najpopularniejszym utworem 
Borodina są jego Tańce połowieckie 
z tejże opery.

BORTKIEWICZ, Sergiusz *28 II  1877, 
Charków; t25 X  1952, Wiedeń. Kom
pozytor i pianista rosyjski. Z jego 
dorobku kompozytorskiego jedynie 
utwory fortepianowe (koncerty for
tepianowe, etiudy) zachowały pewną 
wartość.

BORTMAXSKI, Dymitr *1751, Głu
chów; t  10 X  1825, Petersburg. Kom-
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pozytor rosyjski; pisał opery, muzykę 
kameralną i wokalną. Znany głównie 
jako autor muzyki kościelnej.

BOSSI, Kurko *25 IV  1861, Saló; 
t20 I I  1925, podczas podróży mors
kiej z Ameryki do Hiszpanii. Kompo
zytor włoski; działał również jako 
pianista i organista-wirtuoz. Autor 
dzieł organowych, orkiestrowych, ka
meralnych, oper i utworów wokal
nych.

BOSSI, Blnuldo Renzo *9 IV  1883, 
Como; f2 IV  1965, Mediolan. Kompo
zytor włoski, syn Enrica. Autor utwo
rów orkiestrowych, kameralnych, 
Koncertu skrzypcowego, oper, baletów 
i pieśni.

BOUCOURECHLIEV, Andre *28 V I I
1925, Sofia. Kompozytor francuski; 
działa również jako pisarz i krytyk 
muzyczny. Autor m.i. muzyki elek
tronicznej: Texte I  i Texte I I ,  Musique 
à trois, Signes, Musiques nocturnes, 
Archipel I -V ,  Hommage à Beethoven 
na orkiestrę kameralną, utworów ka
meralnych i fortepianowych.

BOULANGER, Nadia *16 IX  1887, 
Paryż; 1 22 X  1979, Paryż. Kom- 
pozytorka francuska, muzykolog 
i pedagog; wśród jej uczniów nie 
brakło też kompozytorów polskich. 
Autorka utworów orkiestrowych, Ra
psodii na fortepian i orkiestrę, utwo
rów instrumentalnych i wokalnych.

BOULEZ, Pierre *26 I I I  1925, Mont- 
brison. Jeden z czołowych kompozy
torów francuskich. Pozostawał pod 
wpływem Messiaena, u którego stu
diował, i Weberna. Autor muzyki or
kiestrowej (m.i. Polyphonie na 18 in
strumentów solowych, Figures, Doub
les, Prismes, Symphonie concertante 
na fortepian i orkiestrę, Domaines

na klarnet i 21 instrumentów, Livre 
pour cordes, Multiples), muzyki ka
meralnej (m.i. Sonatina na flet i for
tepian, Livre pour quatuor na kwartet 
smyczkowy), muzyki fortepianowej 
(Struktury na 2 fortepiany w dwu ze
szytach, sonaty fortepianowe), mu
zyki chóralnej (Sekwencja na 12-gło- 
sowy chór), Le Soleil des Eaux na 
głosy i orkiestrę, 5 poematów Le 
visage nuptial na 2 głosy solowe, chór 
żeński i orkiestrę, Le Marteau sans 
Maître na głos altowy i 6 instrumen
tów, Cummings ist der Dichter na 16 
głosów solowych i 23 instrumenty, 
Improvisation sur Mallarmé na sopran 
i instrumenty ( I  i I I )  i muzyki kon
kretnej. Pisze również muzykę sce
niczną, filmową i radiową. Autor 
pracy o własnej technice kompozy
torskiej Penser la musique aujourd’hui.

BOYCE, William *ok. 1710, Londyn; 
t7 I I  1779, Londyn. Jeden z najwybi
tniejszych kompozytorów angielskich
X V I I I  w., znany również jako orga
nista. Twórca symfonii, oper, hym
nów oraz utworów organowych.

BRAHMS, Johannes *7 V  1833, Ham
burg; f3  IV  1897, Wiedeń. Kompozy
tor niemiecki. Brahms znany jest 
przede wszystkim jako symfonik. 
Obok czterech symfonii napisał m.i.
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dwa koncerty fortepianowe (d, B ), 
Konccri skrzypcowy, Koncert podwójny 
na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę, 
dwie uwertury, utwory kameralne, 
fortepianowe, ok. 200 pieśni i Requiem 
niemieckie. Brahms uchodzi za kompo
zytora, który posługiwał się najdosko
nalej doświadczeniami klasyków wie
deńskich i umiał łączyć je z subiekty
wizmem okresu romantycznego. Pisał 
muzykę nieprogramową. W  kompozy
cjach jego jest wiele nastrojowości 
i indywidualnego, subiektywnego wy
razu. Koloryt orkiestry Brahmsa, 
która w składzie najczęściej nie różni 
się od orkiestry Beethovena, jest 
ciemny, a faktura gęsta. Wśród cech 
jego indywidualnego stylu kompozy
torskiego uderzają przede wszystkim: 
doskonałość rozwoju formalnego, śpie
wność melodyczna, bogata, wieło- 
dźwiękowa akordyka i charaktery
styczne równoległości tercji i sekst. 
Brahms jest przedstawicielem syntezy 
baroku, klasyki i romantyki.

BRANBTS-BUYS, Jan *12 IX  1868, 
Zutplien; f 8 X I I  1933, Salzburg. 
Kompozytor holenderski; futor 7 
oper, muzyki orkiestrowej, kameral
nej i wokalnej.

U BITTEN, Benjamin *22 X I 1913, 
Lowestoft; t 4 X I I  1976, Aldeburgh.

Kompozytor angielski; autor oper: 
Peter Grimes, The Rape of Lukretia, 
Albert Herring, Opera żebracza (nowe 
opracowanie opery J. Gaya), Billy 
Budtl, Gloriana, The Turn of the Screw, 
Curlew River, The Burning Fiery Fur
nace, utworów orkiestrowych (m.i. 
symfonie, Wariacje na tema Franka 
Bridge'a, Wariacje i fuga Ina temat 
Purcella), Koncertu fortepianowego, 
Bullady szkockiej na 2 fortepiany i 
orkiestrę, Koncertu skrzypcowego, 
Koncertu wiolonczelowego, dzieł wokal
no-instrumentalnych (Les Illumina

tions, Serenada, Symfonia wiosenna, Re
quiem wojenne, Cantata Misericordium, 
Children's Crusade), utworów kameral
nych, pieśni na głos i fortepian, bale
tu Książę pagód. Muzyka Brittena, 
zwrócona wyraźnie do najszerszej 
publiczności, zdobyła sobie dużą popu
larność w Anglii i za granicą. Walory 
dramatyczne i sugestywność wyrazu 
kompozycji Brittena stawiają go w 
rzędzie największych współczesnych 
kompozytorów scenicznych.

BROWN, Earle *26 X I I  1926, Lunen
burg, Massachusetts. Kompozytor 
amerykański, współpracownik Johna 
Cage’a, reżyser dźwięku, twórca mu
zyki awangardowej; autor pierwszych 
kompozycji graficznych (Folio, Four
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Systems), utworów orkiestrowych 
(m.i. Light Music, Available Forms I  
dla 18 muzyków, Available Forms I I  
dla 98 grających i 2 dyrygentów, 
Synlagm 3), muzyki na taśmę (m.i. 
Ociel I  na 8 taśm), muzyki kameralnej 
(Kwartet smyczkowy z udziałem pu
bliczności), fortepianowej (25 Pages 
na 1-25 fortepianów), utworów wio
lonczelowych.

BBUC1I, Mux *6 I 1838, Kolonia; 
t2 X  1920, Berlin. Kompozytor nie
miecki, dyrygent i pedagog. Skompo
nował 3 opery, szereg wartościowych 
utworów chóralnych z orkiestrą, 4 
koncerty skrzypcowe (z nich naj
bardziej znany i często grywany bywa 
Koncert g-moll), utwory kameralne 
oraz instrumentalne (skrzypcowe, for
tepianowe).

BRUCKNEB, Anton *4 IX  1824, Ans- 
felden; t i l  X  1896, Wiedeń. Kom
pozytor niemiecki. Działał przez 
wiele lat jako organista w Linzu 
i Wiedniu. Autor dziewięciu symfonii
o wielkich rozmiarach (przeciętny 
czas trwania: ponad godzinę), 3 wiel
kich mszy, Te Deum, Psalmu ISO 
(obie kompozycje na sopran, chór, 
orkiestrę i organy) i Kwintetu smyczko
wego. Muzyka Bruckneraodznacza się

doskonalą, rozbudowaną konstrukcją 
formalną, szeroką melodyką i różno
rodną kontrapunktyką. Orkiestra jego 
jest bogata i eksponuje szczególnie 
instrumenty dęte blaszaRe. Ze wszy
stkich dzieł tego kompozytora prze
bija wyobraźnia muzyka skupionego 
i religijnego. Bruckner jest obok 
Brahmsa najwybitniejszym symfoni
kiem X IX  w.

BBtiN, Ilcrbcrt *'J V I I  1918, Berlin. 
Korrjpozytor izraelski pochodzenia 
niemieckiego, pianista i pedagog; 
działa w USA (University of Illinois). 
Autor eksperymentalnych utworów 
elektronicznych (m.i. Anepigraphe, 
Sonoriferous Loops), muzyki orkies
trowej (m.i. Mobile) oraz przeważnie 
dodekafonicznej muzyki kameralnej 
(m.i. 3 kwartety smyczkowe, Sonata 
na skrzypce i fortepian, Suite va
riable na klawesyn). Pisze również mu
zykę baletową i sceniczną.

BRUNEAU, Alfred *3 I I I  1857, Pa
ryż; t l5  V I 1934, Paryż. Kompozy
tor francuski; autor oper, baletów 
i muzyki wokalnej; pisał też książki
o muzyce.

BRZEZIŃSKI, Franciszek *6 X I 1867, 
Warszawa; f 6 V I I I  1944, Warszawa.
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Kompozytor polski, krytyk muzycz
ny; autor Koncertu fortepianowego, 
utworów kameralnych i fortepiano
wych.

BUJARSKI, Zbigniew *21 V I I I  1933, 
Muszyna. Kompozytor polski; autor 
muzyki orkiestrowej (m.i. Tryptyk na 
orkiestrę smyczkową i perkusję, Strefy 
na orkiestrę, Contraria, Kinoth na or
kiestrę kameralną, Zones na zespól 
symfoniczny), kameralnej, instrumen- 
talno-wokalnej (m.i. Synchrony 1 na 
sopran i zespól kameralny, Synchrony 
I I  na sopran, chór mieszany i orkiest
rę), wokalnej, teatralnej.

BUBGMÜLLEH, Norbert *8 II  1810, 
Dusseldorf; f7  V 1836, Akwizgran. 
Kompozytor niemiecki, znany ze 
swych lirycznych utworów fortepia
nowych; pisał też utwory orkiestrowe 
i pieśni.

B U R K IIA R D , W Uly *17 IV  1900, 
Leubringen; 113 V I 1955, Zurych. 
Kompozytor szwajcarski; autor muzy
ki orkiestrowej, koncertów instrumen
talnych, muzyki kameralnej, opery 
Die schwarze Spinne, oratoriów, kan
tat, pieśni. Muzyka jego odznacza się 
skoncentrowanym wyrazem i polifo- 
nicznością faktury.

BURY, Edward *18 IX  1919, Gniezno. 
Kompozytor i dyrygent polski. Autor 
muzyki symfonicznej (m.i. Tryptyk 
symfoniczny, Uwertura koncertowa, 
I  Symfonia Wolności, I I I  Symfonia 
*Mdwi John Kennedy“, V , Bohater
s k a V I  „Pacem in terris“), muzyki 
kameralnej, fortepianowej, utworów 
wokalno-instrumentalnych (m.i. Kan
tata Pokoju, Obrazy Tysiąclecia), wo
kalnych (pieśni chóralne, pieśni na 
głos i fortepian, opracowania pieśni 
ludowych, pieśni żołnierskie i maso
we). Napisał podręczniki: Podstawy

techniki dyrygowania i Technika czyta
nia partytur.

BUSNOIS, Antoiur f 6 X I 1492, Bru- 
gia. Kompozytor francuski; działał 
w I I  poi. X V  w. na dworze burgun- 
dzkim. Zachowały się jego msze, mo
tety, chansons.

BUSONI, Fcrrucclo ltoiiyenuto *1 IV
1866, Empoli; t27 V II  1924, Berlin. 
Kompozytor włoski, pianista; autor

kompozycji fortepianowych (m.i. Fan
tazja indiańska na fortepian i orkie
strę), muzyki kameralnej, oper (T u - 
randot, Arlecchino), licznych opraco
wań fortepianowych dzieł Bacha. Bu-
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sоni był jednym z pierwszych teore
tyków i propagatorów idei neokla- 
sycznych.

BUSSOTTI, Sylvano *1 X  1931, Flo
rencja. Kompozytor i malarz włoski. 
Autor kompozycji eksperymentalnych 
Lettura di Braibanti na głos śpiewany 
i instrumenty, Sette fogli na instrumen
ty, Phrase na trio smyczkowe, Torso 
na glosy, lektora i grupy instrumen
tów, II  nudo na sopran, klarnet i kwar
tet smyczkowy, Memoria na głosy so
lowe, lektora i orkiestrę, La passion 
selon Sade —  misterium kameralne, 
Rara —  5 utworów na skrzypce lub 
altówkę, lub wiolonczelę, lub gitarę, 
The Rara Requiem na 7 głosów i 15 
instrumentów, Ultima rara na głos 
i gitarę oraz utworów fortepianowych.

BUTTING, Мах *0 X  1888, Berlin. 
Kompozytor niemiecki; autor sym

fonii i innych utworów orkiestrowych 
(m.i. Sinfonietta, Koncert wioloncze
lowy) oraz szeregu utworów kameral
nych.

BUXTEHUDE, Dietrich *1637, Ol
desloe; f9 V  1707, Lubeka. Wybitny 
kompozytor niemiecki przedbacho- 
wskiej muzyki organowej, wirtuoz — 
jego grą na organach zachwycał się 
młody J. S. Bach. Dużą sławę zdobyły 
sobie utwory organowe Buxtehudego 
(passacaglie, fantazje chorałowe) oraz 
kantaty kościelne.

B Y RD , William *1543, Lincolnshire; 
f4 V II  1623, Stondon. Znakomity 
kompozytor i wirginalista, angielski; 
autor wirtuozowskich utworów in
strumentalnych oraz psalmów, mote
tów, mszy. Położył wielkie zasługi, 
kultywując włoski styl madrygałowy 
w Anglii.

С
CABEZÓN, Antonio de *30 I I I  1510, 
Castrillo de Matajudios; t26 I I I  1566, 
Madryt. Kompozytor hiszpański, or
ganista; autor dzieł instrumentalnych 
(na organy, lutnię) oraz pieśni i mote
tów wokalnych.

CACCINI, Giulio *ok. 1550, Rzym; 
flO  X I I  1618, Florencja. Śpiewak 
i kompozytor włoski. Jako członek 
florenckiej Cameraty należy do ini
cjatorów gatunku operowego. Jego 
pierwszym dziełem scenicznym była 
opera Euridice, wystawiona w r. 1614. 
Pisał też arie i madrygały. Wydał 
zbiór monodii Le nuove musiche..., 
który uważa się za pierwszą szkołę 
śpiewu.

CAGE, John *15 IX  1912, Los Ange
les. Kompozytor amerykański, uczeń 
Cowella i Schönberga; autor muzyki 
eksperymentalnej. Skomponował m.i. 
Construction in Metal na orkiestrę per
kusyjną, Imaginary Landscapes, M u 
sic of Changes, 4' 33”  na milczący for
tepian (!), aleatoryczny Koncert for
tepianowy, Atlas eclipticalis na wielką 
orkiestrę (kompozycja otwarta, tzn. 
dająca zupełną swobodę wykonaw
com), Music for Wind Instruments, 
muzykę na taśmę (m.i. Imaginary 
Landscape N r S, Williams M ix ), utwo
ry audiowizualne (M usic Walk, Thea
tre Piece dla 1-8 wykonawców, Amo- 
res), Computermusic H PSC H D  dla 
" 7 harpsichord soloists and 51 tape ma-
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chines or any number of them“ , 
utwory kameralne (m.i. Kwarlel 
smyczkowy), fortepianowe, balet The 
Seasons. Cage jest wynalazcą tzw. 
prepared piano, w którym struny 
fortepianu tłumione są wskutek umie
szczenia pomiędzy nimi elementów 
drewnianych, gumowych, metalowych 
itp.; ostatnio reprezentuje technikę 
aleatoryczną. Pisząc w tej technice 
winie muzyki, Cage wywarł olbrzymi 
wpływ na licznych przedstawicieli 
młodego pokolenia.

C ALR AR A , Antonio *1670, Wenecja; 
|28 X I I  1736, Wiedeń. Kompozytor 
włoski; działał jako kapelmistrz i wio
lonczelista w Wenecji, Rzymie, Ma
drycie i na dworze wiedeńskim. Z jego 
utworów najważniejsze są dzieła in
strumentalne (24 sonaty triowe utrzy
mane w stylu Corellego i Tartiniego, 
koncerty). Pisał też muzykę kościelną, 
opery i oratoria. Słynne jest jego 
16-głosowe Crucifucus.

CAMBERT, Robert *ok. 1628, Paryż; 
tl677, Londyn. Kompozytor francu
ski, założyciel francuskiej narodowej 
szkoły operowej. Z jego oper szczegól
ną wartość ma Pomone. Ponadto pisał 
pieśni.

CAMPAGNOI.I, Bartolomeo *10 IX
1751, Cenlo; t7 X I 1827, Neustrelitz.

Kompozytor i skrzypek włoski, uczeń 
Tartiniego. Autor koncertów, sonat 
i duetów na skrzypce oraz kaprysów 
na altówkę.

CAMPRA, André *4 X I I  1660, Aix; 
f29 V I 1744, Wersal. Kompozytor 
francuski, dyrygent kościelny w No- 
tre-Dame w Paryżu; autor licznych 
oper i baletów.

CANNABICU, Christian *28 X I I  1731, 
Mannheim; f20 I 1798, Frankfurt n. 
Menem. Kompozytor niemiecki, uczeń 
J. Stamica; autor ok. 100 symfonii, 
wielu triów orkiestrowych, koncertów, 
muzyki kameralnej i baletów. Obok 
Stamica najwybitniejszy przedstawi
ciel szkoły mannheimskiej.

CATDEVIELLE, Pierre *1 II 1906. 
Paryż; t9 V II 1969, Bordeaux. Kom
pozytor francuski; autor muzyki or
kiestrowej, kameralnej, wokalnej i sce
nicznej.

CAPLET, Anilre *23 X I 1878, Ilawr; 
f22 IV  1925, Paryż. Kompozytor fran
cuski; twórca muzyki orkiestrowej, 
kameralnej i wokalnej '(głównie mu
zyka religijna).

CARDEW , Cornelius *7 V 1936, 
Winchcombe; t 13 X I I  1981, Londyn. 
Kompozytor angielski. Współpraco
wał z J. Cage’em i D. Tudorem. Kom
ponuje w technice aleatorycznej. 
Autor utworów orkiestrowych m.i. 
Third Orchestral Piece, Autumn '60, 
Movement, Treatise na nieokreślo
ną liczbę wykonawców, kameralnych, 
wokalnych. Cardew jest zaliczany 
do oryginalnych twórców awangar
dy muzycznej.

CAREY, Henry *1687, przypuszczal
nie w Yorkshire; f4 X  1743, Londyn.
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Kompozytor angielski; autor oper, 
kantat, ballad i pieśni.

CARILLO, Trujillo Julian “28 1
1875, Ahualulco, IX  1965, Mexico. 
Kompozytor meksykański. Jako jeden 
z pierwszych komponował utwory t 
i J-tonowe oraz konstruował instru
menty do ich wykonania (m.i. octa- 
vina). Pisa! sonaty, kwartety, sekste
ty, symfonie, koncerty (m.i. Koncert 
fortepianowy, Koncert wiolonczelowy). 
Mając 87 lat skomponował mszę 
ćwierćtonową (Missa de la rcstaura- 
ción a S. S. Juan X X I I )  na chór 
męski a cappella. Jest również auto
rem szeregu prac z zakresu teorii mu
zyki.

CAIUSSIMI, Giacomo *1605, Marino; 
t l2  I 1674, Rzym. Kompozytor wło
ski; twórca 15 łacińskich oratoriów 
chóralnych, kantat solowych, mszy, 
hymnów i Concert i sacri. W  dziedzinie 
twórczości oratoryjnej Carissimi jest. 
najwybitniejszym przed Haendlem 
kompozytorem.

CARPENTER, John Aldcn *28 II
1876, Park Ridge; f26 IV  1951, Chi
cago. Kompozytor amerykański; pisał 
muzykę symfoniczną (symfonie, sui
ty), kameralną i baletową.

CARTER, Elliot *11 X I I  1908, Nowy 
Jork. Kompozytor amerykański. Au
tor dzieł orkiestrowych (m.i. Symfo
nia, Holiday Overture, Wariacje, Kon
cert na klawesyn, fortepian i 2 or
kiestry kameralne, Koncert fortepia
nowy), kameralnych (m.i. Kwintet 
na instrumenty dęte, I I  Kwartet smy
czkowy), instrumentalnych, baletów 
(The Minotaur, Pocahontas), orato
riów i dzieł wokalnych. Carter potra
fił —  mieszcząc się w konwencjach 
stylu neoklasycznego —  znaleźć włas
ny język dźwiękowy o pełnej dyna-

ntizniu asymetrycziiości rytmu i inte
resującej kontrapunktyce.

CAS1T.LA, Alfredo *25 V II 1883, Tu
ryn; t5 I I I  1947, Rzym. Kompozytor

i pianisUi włoski; autor rapsodii or
kiestrowej Italia, symfonii, koncertów 
instrumentalnych, muzyki kameral
nej, oper i muzyki baletowej. Utwory 
Caselli zdradzają wpływy Debus- 
sy’ego, Haveln i Strawińskiego oraz 
włoskich kompozytorów przedkJasy- 
cznych.

CASTELNL’OVO-TEDESCO, Jlario *3 
IV  1895, Florencja; f l 6 I I I  1968, Be
verly Hills (Los Angeles). Kompozytor 
włoski; autor utworów orkiestrowych 
(uwertura American Rhapsody), Kon
certu wiolonczelowego, koncertów forte
pianowych, skrzypcowych, Koncertu 
na gitarę i małą orkiestrę, kompozy
cji kameralnych, instrumentalnych 
(skrzypcowych, fortepianowych), wo
kalnych, oper, baletów i muzyki 
scenicznej.

CASTIGLIONI, Nieeold *17 V I I  1932, 
Mediolan. Kompozytor i pianista 
włoski. Od 1967 przebywa w USA. 
Autor muzyki orkiestrowej (m.i. 2 
symfonie, Canti, Uwertura, Sequenze, 
Disegni na małą orkiestrę, Synchro- 
mie, Koncert na orkiestrą, Symfonia
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C-dur na chór i orkiestrę), kameralnej 
(m.i. Movimento continualo na forte
pian i 1J instrumentów, Tropi, Gymel 
na flet i fortepian), fortepianowej 
(m.i. Caagianti, Inizio di movimenlo), 
wokalnej (m.i. Cantata mondana na 
sopran, chór i orkiestrę, Gyro na chór 
i orkiestrę, Elegia), muzyki elektroni
cznej (Divertimento) i oper (Attraverso
lo specchio).

CAVALIEI1I, Emilio de *ok. 1550, 
Rzym; t l i  I I I  1602, Rzym. Kompo
zytor wioski; autor dzieła Rappresen- 
tazione di Anima e di Corpo. Należy 
do pierwszych reprezentantów stile 
recilalivo, który w X V II  w. zapano
wał w nowo powstałej operze.

CAVALLI, Fraueesco *14 I I  1602, 
Cremona; t l4  I 1676, Wenecja. Wio
ski kompozytor kościelny i operowy. 
Należy do najwybitniejszych kompo
zytorów weneckich po i\Ionteverdim. 
Twórca 42 oper, w których wyodręb
nia arię, złączoną dutąd z recytaty- 
wem. Komponował również muzykę 
kościelną (msze, psalmy, sonaty ko
ścielne).

CEHHA, Friedrich *17 I I  1926, W ie
deń. Kompozytor, skrzypek i dyry
gent austriacki. Autor dzieł orkiestro- 
w>ch (Mouvements, Spiegel I - V I I  na 
różne zespoły orkiestrowe), Belazioni 
fragili na klawesyn i orkiestrę, Inter- 
secazioni na skrzypce i orkiestrę, dzieł 
kameralnych (m.i. Deux éclats en 
réflcction na skrzypce i fortepian, Ca
talogue des objets trouvés na zespól 
kameralny), utworów fortepianowych 
i pieśni.

CERTON, Pierre *?, Melun; t22 II  
1572, Paryż. Kompozytor francuski, 
dyrygent chórów w Sainte-Chapelle 
w Paryżu; autor mszy, motetów, pie
śni i psalmów.

CESTI, Marc Antonio *5 V II I  1623, 
Arezzo; *14 V I I I  1669, Florencja. 
Kompozytor włoski. Wymienia się go 
obok Cavallego jako czołowego przed
stawiciela opery weneckiej po Monte- 
verdim. Napisał ok. 100 oper, które 
cechuje lekkość i komizm. Do naj
ważniejszych jego oper należą I.a 
Dori i II  pomo d’oro.

CUABR1ER, Alexis Emanuel *18 I
1841, Ambert; t l3  IX  1894, Paryż. 
Kompozytor francuski; autor utwo
rów orkiestrowych (m.i. barwna Es- 
pańa), utworów fortepianowych, chó
ralnych i pieśni.

CHACZATURIAN, Aram *6 V I 1903, 
Tyflis. Kompozytor radziecki, z po
chodzenia Armeńczyk; autor symfo-

nii, suit orkiestrowych, koncertów in
strumentalnych (popularny i wirtuo
zowski Koncert skrzypcowy, Koncert 
wiolonczelowy, Rapsodia na skrzypce 
i orkiestrę, Utwór na klarnet i orkiestrę 
dla Benny Goodmana), Ballady o Oj
czyźnie na bas i orkiestrę, baletów 
(Gajane, Spartak), utworów fortepia
nowych, skrzypcowych i pieśni. Pier
wszą dojrzałą kompozycją, dzięki któ
rej Chaczaturian zdobył sobie świato
wy rozgłos, był Koncert fortepianowy. 
Z najbardziej popularnych jego utwo
rów wymienić trzeba jeszcze Suitą
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koncertową z baletu Gajane ze słyn
nym Tańcem z szablami. Muzyka Cha
czaturiana, wyrosła z tradycji ro
syjskich i inspirowana obficie ele
mentami fokloru armeńskiego, jest 
świeża, pełna rozmachu i polotu za
równo we fragmentach rytmicznych, 
jak i lirycznych.

CH ADW ICK, George Whitefield *13
X I 1854, Lowell; f4  IV  1931, Boston. 
Kompozytor amerykański, główny 
przedstawiciel kierunku klasyczno- 
-romantycznego w Ameryce. Napisał 
wiele utworów orkiestrowych (3 sym
fonie, 7 uwertur, poematy symfoni
czne, suity) oraz 5 kwartetów smycz
kowych, szereg utworów organowych, 
fortepianowych, chóralnych i pieśni.

CH AILLEY, Jacques *24 I I I  1910, 
Paryż. Kompozytor francuski i muzy
kolog; autor muzyki orkiestrowej 
(Symfonia), kameralnej oraz teatral
nej.

CHAILLY, Luciano *19 I 1920, Fer
rara. Kompozytor włoski; autor sze
regu kompozycji o wspólnym tytule 
Sonata tritematica (na fortepian, orkie
strę, chór i orkiestrę, smyczki, skrzy
pce i fortepian itp.) 1 dzieł scenicznych.

CHAMBONNIÈRES, Jacques Cham
pion *ok. 1602, ?; fok. 1672, Paryż. 
Kompozytor francuski, najwybitniej
szy wirtuoz klawesynowy X V I I  w. 
i autor suit klawesynowych.

CHARPENTIER, Gustave *25 V I 1860, 
Dieuze; t !8 I I  1956, Paryż. Kompo
zytor francuski; autor oper (m.i. 
Louise), muzyki wokalnej, fortepiano
wej i baletowej.

CHARPENTIER, Marc Antoine *1634, 
Paryż; t24 I I  1704, Paryż. Kompo
zytor francuski. Komponował przede

wszystkim muzykę kościelną (msze, 
motety, 18 oratoriów w stylu Caris- 
simiego, kantaty, psalmy z orkiestrą). 
Jest też autorem 2 oper oraz muzyki 
do dramatów Moliera i Corneille’a.

CHAUSSON, Ernest *21 I 1855, Pa
ryż; tlO  V I 1899, Limay. Kompozy
tor francuski, uczeń C. Francka. Au
tor Symfonii B-dur, Koncertu forte
pianowego, Koncertu skrzypcowego, 
utworów kameralnych, utworów in
strumentalnych i  scenicznych. Kom
pozycje jego odznaczają się subtelnym 
wdziękiem i poetycznością.

CHAVEZ, Carlos *13 V I 1899, Calzada
de Tacuba; t 2  V I I I  1978, Meksyk. 
Kompozytor meksykański i dyry
gent; autor symfonii, Koncertu for
tepianowego, Toccaty na instrumenty
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perkusyjne, Koncertu skrzypcowego, 
utworów fortepianowych i kantat. 
Muzyka Chśveza łączy w sobie dobre 
rzemiosło, zdobyte w Berlinie i w Pa
ryżu, z elementami meksykańskiej 
muzyki ludowej.

CHERUBINI, Lulul *14 IX  1760, Flo
rencja; f !3  I I I  1842, Paryż. Kompo
zytor francuski pochodzenia włos
kiego. Początkowo w Wenecji pisał 
muzykę kościelną. W  r. 1788 prze
niósł się do Paryża, gdzie tworzył 
opery w stylu GrOtry’ego (m.i. Lo- 
dolska, Medea, A li Baba). Ponadto 
pisał muzykę orkiestrową (uwertury), 
muzykę kameralną (C kwartetów smy
czkowych), msze, Bequiem. Cherubini, 
długoletni dyrektor Konserwatorium 
Paryskiego —  którego poziom w tych 
latach był bardzo wysoki —  i autor 
podręcznika kontrapunktu i fugi, wy
warł olbrzymi wpływ na młode po
kolenie kompozytorów pierwszych lat
X IX  w. (Auber, Meyerbeer, Rossini, 
Weber, Mendelssohn i i.). W  r. 1951 
odnaleziono i wykonano Symfonią 
Cherubiniego.

CHOPIN, Fryderyk *22 11 1810, Że
lazowa Wola; |I7 X  1849, Paryż. 
Najwybitniejszy kompozytor polski. 
W  r.. 1830 opuszcza Polskę i przenosi 
się do Paryża, gdzie komponuje, uczy 
gry fortepianowej i występuje w sa-

lonach arystokratycznych. Chopin pi
sał niemal wyłącznie muzykę fortepia
nową. Obok dwóch koncertów forte
pianowych (f, ej i trzech wielkich 
sonat (c, b i h) uprawia i rozwija 
takie formy, jak m.i. nokturn, pre
ludium, polonez, mazurek, walc, im- 
promptu, scherzo, fantazja, ballada 
i etiuda. Na tle współczesnych mu 
autorów muzyki fortepianowej (Schu
mann, Liszt, Field, od którego prze
jął formę nokturnu, Kalkbrenner czy 
Hummel) Chopin wybił się jako twór
ca niezrównany, imponujący zarówno 
wyjątkową melodyjnością, odkrywczą 
harmoniką i bogatym zmysłem kon
strukcyjnym, jak i skrystalizowanym 
stylem oraz obficie zróżnicowaną, czę
sto wirtuozowską techniką pianis
tyczną. W  każdej cząstce muzyki Cho
pina ukryte są pomysły o wyjątkowej 
sile ekspresji, rozwijane z mistrzo
stwem nie osiąganym w tym czasie 
przez nikogo. Chopin potrafił dla ka
żdej kompozycji stworzyć wysublimo
wany klimat, uniemożliwiający po
myłkę co do autorstwa; szczególnie 
w zakresie stylizacji elementów ludo
wych i narodowych był twórcą nad
zwyczaj oryginalnym. Utwory niefor- 
tepianowe (kameralne a wśród nich 
Trio fortepianowe, utwory wioloncze
lowe i pieśni na głos z fortepianem) 
powstały jakby na marginesie jego 
wielkiego dorobku fortepianowego.
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Muzyka Chopina stanowi najlepszą 
część światowej literatury fortepiano
wej.

CHRIENNIKOW, Tichon *10 V I 1913, 
Jelec. Kompozytor radziecki, peda
gog; autor 3 symfonii, Koncertu 
skrzypcowego, Koncertu wiolonczelo
wego, 2 koncertów fortepianowych, 
oper (m.i. W  burzę, Matka), muzyki 
scenicznej.

CICONIA, Johannes "Liège, żył ok. 
1-100 r. Kompozytor flamandzki, teo
retyk; pisał motety, msze i chansons.

CILENŠEK, Johann *4 X I I  1913, 
Gross-Dubrau (koło Budziszyna). 
Kompozytor niemiecki, autor muzyki 
orkiestrowej (5 symfonii, Uwertura 
symfoniczna, Sinfonietta, Konzertstück 
na fortepian i orkiestrę) i kameralnej.

CIMAROSA, Domenico *17 X I I  1749, 
Aversa; f i l  I 1801, Wenecja. Jeden 
z najwybitniejszych kompozytorów 
opery komicznej we Włoszech w II  
poł. X V I I I  w. Duży rozgłos zdobyła 
jego opera II matrimonio segreto.

CIR Y, Michel *31 V I I I  1919, La 
Baule. Kompozytor francuski, ma
larz. Autor 6 symfonii na chór mie
szany i orkiestrę (m.i. Symfonia „Sta- 
bat M ater“, „Dies irae“, „De profun- 
dis“ ), Koncertu na fortepian, 16 in
strumentów blaszanych i perkusję, 
La Pietà na smyczki, utworów ka
meralnych (m.i. Kwartet smyczkowy), 
fortepianowych i pieśni.

CIUCIURA, Leoncjusz *22 V II  1930, 
Grodzisk Mazowiecki. Kompozytor 
polski; autor kompozycji: Canti al 
fresco na solowe głosy żeńskie, zespół 
wokalny i instrumentalny do tekstów 
K. I. Gałczyńskiego, Ornamenti na

flet, klarnet, fagot i 42-69 instrumen
tów smyczkowych, Penetracje na
4 grupy orkiestrowe, czterech dy
rygentów i kompozytora, Emergenza 
na 2 chóry, orkiestrę, 3 dyrygentów 
i kompozytora, Spirale I  per uno na 
dowolny głos i zestaw instrumentów 
perkusyjnych, Spirale I I  per uno e più 
na dowolny zestaw instrumentalny, 
Incidenti na dowolny zestaw wokalno
-instrumentalny, Creatoria na dowolny 
zestaw wykonawczy, A pokatastasis 
na dowolny instrument solo lub grupę 
instrumentów solowych i dowolny 
zestaw towarzyszący.

ČlU RLIO NIS, Mikolajus Konstantinas
*4 X  1875, Varena; flO  IV  1911, 
Pustelnik koło Warszawy. Kompozy
tor i malarz litewski. Autor utworów 
orkiestrowych (m.i. Uwertura, M iške, 
Jura), kameralnych, instrumental
nych, wokalnych (kantata De profun- 
dis).

CLEMENS, Jacobus (zwany Clemens 
non Papa) "przed 1500, Y'pres; tprzed 
1558, Dixmude. Niderlandzki kom
pozytor kościelny, kapelmistrz kate
dry w Antwerpii. Znane są jego trzy- 
głosowe pieśni flamandzkie, w których 
kompozytor do tekstów psalmów pod
łożył ludowe melodie.

CLEMENTI, Aldo *25 V 1925, Cata
nia. Kompozytor włoski; autor mu
zyki orkiestrowej ( Tre studi na or
kiestrę kameralną, Episodi per doppia 
orchestra, Ideogrammi I  na 16 instru
mentów, Ideogrammi I I  na flet i 17 
instrumentów), kameralnej (Sonata 
na trąbkę, gitarę i fortepian, Triplum 
na 3 instrumenty dęte), akcji muzycz
nej Collage i muzyki elektronicznej 
(Collage I I  i Collage I I I -D ie s  irae), 
Koncertu na orkiestrę dętą i 2 forte
piany, Informel I  na fortepian i per
kusję, Informel I I  dla 15 wykonaw-



ców, Informel I I I  na orkiestrę, ele
ment! kontynuuje w swych kompo
zycjach technikę Stockhausena.

* CLEMENTI, Muzio *23 I 1752, Rzym;
[ tlO  I I I  1832, Evesham (Anglia).
r Kompozytor wioski, pianista i sławny

pedagog. Twórca sonat fortepiano- 
’ wych oraz etiud (m.i. wydanych

w zbiorze pod nazwą Gradus ad Par- 
nassum), kompozycji ważnych pod 
względem pedagogicznym.

’ COMPÈRE, Loysct *ok. 1455, St-
-(Juentin; f l 6 V I I I  1518, St-Quentin. 
Kompozytor flamandzki, uczeń Oke- 
ghema. Autor mszy, motetów oraz 
pieśni.

CONSTANT, Marius *7 II  1925, Buka
reszt. Kompozytor i dyrygent fran
cuski. Współpracował z Groupe de 
Recherches Musicales ORTF. Założył 
zespół solistów „Ars Nova“ , wykonu
jący muzykę współczesną. Autor m.i. 
Koncertu fortepianowego, 24 preludiów 

' na orkiestrę, poematu symfonicznego 
Turner, utworów kameralnych (m.i. 
Winds na 13 instrumentów dętych 
i kontrabas), Wokalno-instrumental
nych, oper (m.i. improwizowanej opery 

 ̂ La Serrue dla śpiewaczki, tancerki
' i grupy instrumentalnej), baletów

(m.i. Haul-Vollage, Cyrano de Berge
rac).

CONSTANTINESCU, Paul *30 V I 1909, 
Ploesti; f20 X I I  1963, Bukareszt. 
Kompozytor rumuński, pedagog. Au
tor utworów orkiestrowych (m.i. sym
fonie, Bapsodia, Koncert na kwartet 
smyczkowy, Koncert fortepianowy, 
Koncert skrzypcowy, Koncert na harfę 
i orkiestrę, Koncert potrójny na skrzy
pce, wiolonczelę i fortepian z orkies
trą), fortepianowych, 2 oratoriów bi
zantyjskich, oper, muzyki filmowej.

CONTI, Francesco Bartolomeo *20
I 1682, Florencja; f20 V II 1732, Wie
deń. Kompozytor włoski; autor oper, 
oratoriów, kantat i serenad.

COWEBSE, Frederiek *5 I 1871, New
ton; f 8 V I 1940, Westwood. Kom
pozytor amerykański; pisał utwory 
orkiestrowe (m.i. symfonie, poematy 
symfoniczne), utwory kameralne, ope
ry i muzykę sceniczną.

COPLAND, Aaron *14 X I 1900, Brook
lyn. Kompozytor amerykański; działa 
również jako pianista i dyrygent. Au
tor symfonii, Koncertu fortepianowego, 
Koncertu na klarnet i orkiestrę, suity 
symfonicznej Musie for a Great City, 
Inscape, muzyki kameralnej (m.i. do- 
dekafoniczny Kwintet fortepianowy, 
Nonet na 9 smyczków solo), utworów 
fortepianowych, opery The Tender 
Land, utworów wokalnych (m.i.
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Twelve Poems of Emily Dickinson), 
baletów (B illy  the Kid, Wiosna 
w Apallachach, Rodeo). Copland jest 
uważany za najwybitniejszego przed
stawiciela współczesnej muzyki ame
rykańskiej. W  jego muzyce widoczna 
jest synteza wielu różnych elementów 
(jazz, folklor amerykański, neokla- 
sycyzm paryski i swobodna technika 
dwunastotonowa).

CORELLI , ArcangeIo *17 II  1653, 
Fusignano: I 1713, Rzym. Naj
wybitniejszy kompozytor sonat solo
wych na skrzypce w X V II w. Ustalił 
schemat przed klasycznej sonaty. Na 
twórczość Corellego składa się 6 opu
sów po 12 utworów tej samej formy 
w każdym (12 sonat da chiesa, 12 
da camera, 12 da chiesa, 12 da ca
mera, 12 sonat solowych oraz 12 con
certi grossi). W  jednej z sonat solo
wych (op. 5) mieszczą się słynne 
wariacje Folia Espagna. Jako skrzy
pek Corelli nie rozszerzył wprawdzie 
skali dużego wówczas wirtuozostwa, 
był natomiast ojcem włoskiej szkoły 
skrzypcowej (nauczyciel Locatellego, 
Geminianiego i i.).

CORNELIUS, Peter *24 X I I  1824, 
Moguncja; t26 X  1874, Moguncja. 
Kompozytor niemiecki; autor oper, 
pieśni i utworów chóralnych w stylu 
romantycznym.

34

COUPERIN, François *10 X I 1668, 
Paryż; f i l  IX  1733, Paryż. Kompo
zytor francuski, zwany też Couperi- 
nem Wielkim (dla odróżnienia od ojca, 
Charles’a Couperina, i wujów, Louis 
i François I Couperinów, którzy też 
działali w X V II  w.). Autor licznych 
utworów klawesynowych, kameral
nych (sonaty triowe) i kościelnych 
(motety) oraz świeckich (10 chansons). 
Pełen ozdobników rokokowy styl 
utworów Couperina zachwycał zaró
wno J. S. Bacha (który reprodukował 
go w swoich suitach francuskich), jak 
i kompozytorów X X  w. (Debussy, Ra
vel, R. Strauss, Strawiński, Orff czy 
Milhaud), którzy styl ten usiłowali 
odświeżyć w swoich stylizacjach. 
W  przedmowie do słynnego zbioru 
klawesynowego Couperin podkreśla, 
że nie umiałby komponować bez 
przedstawienia sobie osób i rzeczy; 
stąd Jego kompozycje mają często ty 
tuły odnoszące się do zawodów, cech 
charakteru, zwierząt, krajobrazów 
itp., co w dużym stopniu przyczyniło 
się do ich popularności. Eksponując, 
tonacje molowe, nadawał swej mu
zyce mało wówczas znany wyraz po- 
etyckości i refleksyjności. W  póź
niejszych kompozycjach podziwiany 
przez współczesnych ornamentalizm 
ustępuje subtelnej grze środków 
chromatycznych i modulacyjnych.

COWELL, Henry Dixon *11 I I I  1897, 
Menlo Park (Kalifornia); tlO  X II  
1965, Shady (Nowy Jork). Kompozy
tor amerykański; autor muzyki or
kiestrowej (symfonie), kameralnej, 
wokalnej, baletów. Był również kryty
kiem muzycznym. Jako kompozytor 
Cowell pierwszy zastosował technikę 
tone clusters (gra na fortepianie i dło
nią, i przedramieniem).

CRAMER, Johann Baptist *24 II
1771, Mannheim; t !6 IV  1858, Lon-



dyn. Kompozytor niemiecki, pianistę, 
uczeń Clementiego; ceniony jako pe
dagog (również przez Beetliovena). 
Cramer jest autorem studiów dydak
tycznych na fortepian.

CRESTON, Paul *10 X  1906, Nowy 
Jork. Kompozytor amerykański; na
pisał szereg utworów orkiestrowych, 
kameralnych, instrumentalnych, wo
kalnych i scenicznych.

CROCE, Giovaunl *ok. 1557, Chioggia; 
t l5  V  1609, Wenecja. Kompozytor 
włoski, uczeń Zarlina; znany głównie 
jako autor madrygałów. Ponadto 
komponował motety, psalmy 1 inne 
kompozycje kościelne.

CUI, Cezar *18 I 1835, Wilno; t24
I I I  1918, Piotrogród. Kompozytor ro
syjski, uczeń Stanisława Moniuszki. 
Pisał opery, utwory orkiestrowe, 
fortepianowe, skrzypcowe i pieśni. 
Z wszystkich pięciu nowatorów ro
syjskiej szkoły narodowej (Wielka 
Piątka) Cui był w muzyce stosunkowo 
najmniej rosyjski i ulegał wpływom 
kompozytorów zachodnich (Schu
mann, Bizet).

CZAJKOWSKI, Borys *10 IX  1925, 
Moskwa. Kompozytor radziecki. Au

tor 2 symfonii, Rapsodii słowiańskiej 
na orkiestrę, Sinfonietty na orkiestrę 
smyczkową. Concertina na klarnet 
i orkiestrę, Koncertu wiolonczelowego, 
Koncertu fortepianowego, Koncertu 
skrzypcowego, utworów kameralnych 
(m.i. kwartety smyczkowe, Kwintet 
fortepianowu).

CZAJKOWSKI, Piotr *7 V 18-10, Wot- 
kinsk; X I  1893, Petersburg. Naj
wybitniejszy symfonik rosyjski X IX  
w. Autor C symfonii, uwertur (m.i. 
Romeo i Julia, Francesco da Rimini),
4 suit, fantazji, Koncertu skrzypco
wego, 3 koncertów fortepianowych, 
oper (m.i. Eugeniusz Oniegin, Dama 
Pikowa), baletów (Jezioro labądzie, 
Śpiąca królewna, Dziadek do orzechów) 
f pieśni. Muzyka Czajkowskiego, pełna 
temperamentu, romantycznej poety- 
czności, niekiedy sentymentalna i lek
ka aż do pozorów salonowości, zdo
była sobie wysokie uznanie najszer
szej publiczności. Czajkowski osią
gnął światową sławę niezwykle wcze
śnie. Do najmocniejszych dzieł kom
pozytora należą 3 ostatnie symfonie 
( I V - f ,  V -  e , V I  -  h tzw. Patetyczna), 
przepełniona liryzmem opera Euge
niusz Oniegin (według Puszkina) oraz 
balety, które są centralną pozycją 
wielkiej rosyjskiej szkoły baletowej.
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CZERIEPNIN, Aleksander *8 I 1890, 
Petersburg; f  29 IX  1977, Paryż. 
Kompozytor rosyjski i pianista, syn 
Mikołaja. Autor utworów orkiestro
wych, kameralnych, koncertów forte
pianowych, oper, baletów i pieśni.

CZERIEPNIN, Mikołaj *15 V 1873, 
Petersburg; f26 V I 1945, Moulineaux 
pod Paryżem. Kompozytor rosyjski, 
pisał utwory orkiestrowe, kameralne 
i pieśni.

CZERNY, Carl *20 II 1791, Wiedeń; 
f !5  V II  1857, Wiedeń. Kompozytor

i pianista austriacki, uczeń Beetho- 
vena, nauczyciel Liszta. Napisał ok. 
1000 kompozycji (utwory fortepiano
we, orkiestrowe, kameralne i kościel
ne). Z nich jedynie utwory pedagogi
czne zachowały swą wartość (m.i. 
Szkoła biegłości na fortepian).

CZYŻ, Henryk *16 V I 1923, Gru
dziądz. Kompozytor i dyrygent pol
ski; autor opery Białowłosa (moralitet 
ze śpiewem i tańcami), utworów or
kiestrowych (Etiuda, Wariacje symfo
niczne, Uwertura), muzyki kameralnej 
i symfoniczno-rozrywkowej.

D
D ALLAPICCOLA, Luigi *3 I I  1904, 
Pisino; t 19 I I  1975, Florencja. Kom
pozytor i pianista włoski. Był najwy
bitniejszym kompozytorem współczes
nym we Włoszech i wybitnym przed
stawicielem muzyki dodekafonicznej.

Autor muzyki orkiestrowej (m.i. 
Partita, Piccola musica notturna, Wa
riacje, Tartiniana na skrzypce i or
kiestrę, Dialoghi na wiolonczelę i or
kiestrę), koncertów instrumentalnych, 
muzyki fortepianowej, utworów in-
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strumentalno-wokalnych (m.i. Canti 
di prigionia na chór i zespół in
strumentalny, Canti di liberazione 
na chór i orkiestrę, Parole di San 
Paolo na mezzosopran, chór chło
pięcy i różne instrumenty), oper 
(Nocny lot, Więzień, Ulisses), kantaty 
An Mathilde, pieśni solowych (m.i. 
Quattro liriche di Antonio Machado)■ 
Twórczość Dallapiccoli początkowo 
nawiązywała do niderlandzkiej mu
zyki X V  w., później —  ok. r. 1937 —  
kompozytor zwrócił się ku technice 
dodekafonicznej. Muzyka jego od
znacza się bogato różnicowaną i bar- 
wną szatą orkiestrową, dużą melodyj- 
nością oraz subtelnością wyrazu.

DANCLA, Jean Baptiste Charles *19 
X I I  1817, Bagnères de Bigorre; t 9 
X I 1907, Tunis. Kompozytor fran
cuski, skrzypek; autor licznych dzieł 
dydaktycznych na skrzypce oraz kon
certów skrzypcowych, 4 symfonii, 
kwartetów smyczkowych i triów for
tepianowych.



BAŃKOWSKI, Wojciech ‘ między 
1760 a 1765; Kompozytor polski;
działał początkowo we Lwowie, gdzie 
był altowiolistą orkiestry operowej, 
później przebywał w Wielkopolsce. 
Utwory Dankowskiego to przeważnie 
kompozycje kościelne (msze, motety, 
psalmy); oprócz nich pisał symfonie, 
z których zachowały się trzy.

D A Q H N , Louis Claude *4 V I I  1694, 
Paryż; V I I  1772, Paryż. Kompo
zytor francuski, organista; pisał utwo
ry organowe, liczne drobne utwory 
klawesynowe (m.i. Kukułka), motety, 
fugi, tria i kantaty.

DAnGOMYŻSKI, Aleksander *14 II  
1813, Tuła; f l ?  I 1869, Petersburg. 
Kompozytor rosyjski; autor 3 oper

(m.i. Rusałka), pieśni, ballad, utwo
rów chóralnych, orkiestrowych, mu
zyki baletowej i utworów fortepia
nowych. W  domu Dargomyżskiego 
gromadzili się reprezentanci mlodoro- 
syjskiej Wielkiej Piątki. W  swej 
twórczości Dargomyżski zbliżył się do 
stylu Wagnera, szczególnie w operze 
Kamienny goić, opartej niemal w ca
łości na muzycznej recytacji tekstu 
Puszkina.

DAVID, Félicien *13 V 1810, Cadenet; 
f29 V I I I  1876, St-Germain-en-Laye. 
Kompozytor francuski; autor oper, 
oratorium Moïse au Sinai, poematów 
symfonicznych, muzyki kameralnej 
i fortepianowej.

DAVID, Johann Xepomuk *30 X I
1895, Eferding; t  22 X I I  1977, Stutt
gart. Kompozytor austriacki; autor 
dzieł organowych, symfonii, koncer
tów, muzyki kameralnej i wokalnej.

DAVIDOVSKY, Marlo *4 I I I  1934, 
Médanos (Buenos Aires). Kompozytor 
argentyński, pedagog. Od 1960 r. 
przebywa w Nowym Jorku, gdzie zaj
muje stanowisko dyrektora Colunj- 
bia-Princeton Electronic Musie Cen
ter. Autor muzyki orkiestrowej (m.i. 
Inflexion na 14 instrumentów), ka
meralnej i elektronicznej (Contrastes 
N r I na smyczki i elektroniczne dźwię
ki, Synchronismus N r  1 na flet 
i elektroniczne dźwięki, Synchronis
mus N r  2 na fortepian, skrzypce, wio
lonczelę i elektroniczne dźwięki, Syn
chronismus N r 3 na wiolonczelę i elek
troniczne dźwięki, Electronic Siudy 
N r  1, N r 2, N r  3).

DĄBROWSKI, Florian *2 V 1915, 
Rosk. Kompozytor polski; autor mu
zyki symfonicznej, kameralnej i wo
kalnej .
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DEBUSSY, Claude Aclillle *22 V I I I
1862, St-Germain-cn-Laye; t25 I I I  
1918, Paryż. Kompozytor francuski, 
twórca impresjonizmu muzycznego. 
Autor opery Peleas i Melizanda, mi
sterium Męczeństwo iw. Sebastiana, 
Nokturnów orkiestrowych, Popołudnia 
fauna, poematu Morze, suity Iberia, 
muzyki kameralnej (m.i. Kwartet 
smyczków]], Trio na flet, altówkę i har
fę, Sonata na skrzypce i fortepian), 
pieśni i utworów fortepianowych. 
Debussy pierwszy odkrył wartości 
kolorystyczne współbrzmień harmo
nicznych i barw instrumentalnych, 
jakkolwiek byli już przed nim kompo
zytorzy (jak choćby Chopin, Wagner), 
którzy potrafili wydobyć z materiału 
muzycznego efekty barwne. W  instru- 
mentacji Debussy’ego uderza subtelne 
traktowanie orkiestry, zaś w harmo
nice wyzyskanie pentatoniki, gamy 
całotonowej, trójdźwięków zwiększo
nych, pochodów paralelnych i miks
tur. Jest też Debussy jedynym repre
zentantem impresjonizmu muzyczne
go, gdyż w twórczości kompozyto
rów zbliżających się do tego stylu (Ra
vel, de Falla czy Szymanowski) brak 
jest właściwej muzyce Debussy’ego 
kolorystycznej syntezy wszystkich 
środków. Zasadniczy wpływ na u- 
kształtowanie się jego stylu miały 
dzieła Musorgskiego i muzyka egzo
tyczna. W  ostatnim okresie twórczo

ści Debussy skłaniał się ku neoklasy- 
cyzmowi. Obok Weberna uchodzi za 
prekursora dzisiejszej awangardy mu
zycznej.

DELANNOY, Marcel Franęols-Georges
*9 V I I  1898, La Ferté-Alais; t l4  IX  
1962, Nantes. Kompozytor francuski; 
autor symfonii, Koncertu fortepia
nowego, utworów kameralnych, oper 
i pieśni.

DELIRES, Léo *21 I I  1836, St-Ger- 
main-du-Val; f l 6 I 1891, Paryż. 
Kompozytor francuski; działał jako 
organista i dyrygnet chóralny. Pisał 
opery (m.i. Lakmć) i balety (Coppetia, 
Sy lv ia )..

DELI US, Frederick *29 I 1862, Brad
ford; tlO  V I 1934, Grez-sur-Loing. 
Kompozytor angielski; pozostawał 
pod wpływem Griega i Wagnera. Au
tor utworów orkiestrowych (nokturn 
Paryi, Rapsodia, Wariacje orkiestro
we), Koncertu skrzypcowego, Koncertu 
wiolonczelowego, Koncertu fortepiano
wego, utworów kameralnych, wokal
nych i oper.

DELVINCOURT, Claude *12 I 1888, 
Paryż; IV  1954, Bivio di Albinia- 
Kompozytor francuski; autor Kon
certu fortepianowego, utworów kame
ralnych, fortepianowych, pieśni i sce
nicznych dziel muzycznych.

Des PRÉS, Josquin *ok. 1450, Condé; 
t27 V I I I  1521, Condé. Kompozytor 
francuski i śpiewak papieskiego chóru 
kościelnego w Rzymie. Jest najwy
bitniejszym kompozytorem pierw
szej połowy X V I w. i przedstawicie
lem trzeciej szkoły niderlandzkiej- 
Mimo iż za życia zażywał sławy, która 
przypadała w udziale tylko nielicznym 
mistrzom renesansu, do dziś zostało
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z jego życia i twórczości niewiele 
śladów. Twórczość Josquina Des Prés 
obejmowała wszystkie formy ówcze
snej muzyki (msze, psalmy, motety, 
chansons).

DESSAU, Paul *19 X U  1894, Ham
burg'; f  28 V I 1979, Berlin. Kompozy
tor niemiecki; autor muzyki orkie
strowej (m .i. 2 symfonie, suity,
Orcheslermusik, In  memoriam Bertolt 
Brecht, Bach-Variationen, 2 . Orches
lermusik Meer der Stürme, 3. Or
cheslermusik Lenin), kameralnej (m.i. 
5 kwartetów smyczkowych), forte
pianowej, wokalnej (m.i. kantaty, 
utwory chóralne do słów Majakowskie
go, Brechta, pieśni), oratoriów, oper, 
muzyki scenicznej (do sztuk Brechta).

DETOM, Dubrarko *22 I I  1937, Kri- 
żevci. Kom pozytor jugosłowiański; 
ważniejsze utwory: Passacaglia na 
fortepian i orkiestrę smyczkową, Dra
matischer Prolog na orkiestrę, Quatorze 
moments dodécaphoniques na fortepian, 
Phonomorphia I  (muzyka konkretna 
i elektroniczna), Phonomorphia 2 na 
fortepian i taśmę, Phonomorphia 3 na 
3 głosy, zespół instrumentalny i taśmę, 
Graphik I  na organy, Graphik I I  na 
zespół kameralny, Graphik I I I  —  mu
zyka syntetyczna, Graphik I V  na do
wolny zespół kameralny, Formen und 
Flachen na orkiestrę.

D IAB E LU , Anton *6 IX  1781, Matt- 
see; t7 IV  1858, Wiedeń. Kompozy
tor austriacki; działał jako śpiewak, 
pianista i wydawca muzyczny. Pisał 
dzieła kościelne, operowe i kameralne, 
które dziś mają wartość tylko histo
ryczną. Natomiast jego sonaty i sona- 
tiny na fortepian są ciągle jeszcze 
grywane jako utwory dydaktyczne.

DIENISOW, Edlsson ‘ 6 IV  1929, 
Tomsk. Kompozytor radziecki, peda
gog. Autor muzyki orkiestrowej (m.i. 
Symfonia C-dur, Symfonia na dwie 
orkiestry smyczkowe i perkusję, Mu
zyka na 11 instrumentów dętych i ko
tły, Koncert na flet, obój, fortepian 
i perkusję), kameralnej (m.i. Trio 
smyczkowe, Sonata na saksofon i forte
pian, Oda pamięci Che Gueuary na 
klarnet, fortepian i perkusję), forte
pianowej, wokalnej i wokalno-instru
mentalnej (m.i. Słońce Inków na so
pran i 11 instrumentów, Treny na so
pran, fortepian i perkusję do ludowych 
tekstów rosyjskich).

DIMOW, Bużidar *31 I 1935, Lom. 
Kompozytor bułgarski. Autor m.i.: 
Komposition I  na fortepian, Komposi
tion I I  па sekstet smyczkowy, Kom
position I I I  na orkiestrę, Incantalio- 
nes I  na glos i instrumenty, Raumspiel 
na fortepian i zespół instrumentalny.

DIO.UEDES, Culo *ok. 1570, Wenecja; 
tpo 1615, ?. Kompozytor polski, z po
chodzenia Wenecjanin; wybitny wir
tuoz na lutni. Autor licznych utwo
rów na lutnię [2 preludia, Fantazja, 
madrygały, tańce), na organy, a nadto 
pieśni wielogłosowych (zachowały się: 
Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne i Pieśń
o iw. Stanisławie, patronie polskim).

DITTERS топ D irrERSDORF, Karl
*2 X I  1739, Wiedeń; f24 X  1799, 
Bothlhotta. Kompozytor austriacki;

39



autor symfonii, koncertów instrumen
talnych, muzyki kameralnej i oper. 
Dużą popularnością cieszyły się jego 
opery komiczne, tzw. singspiele.

BLUGOBAJ, Wojciech *1557, Gos
tyń; tPO 1619, ?. Kompozytor polski, 
lutnista; autor utworów lutniowych.

B0BI.4Ś, Yai-lnT *22 IX  1909, Rad- 
ctice; t 18 V 1978, Praga. Kompozytor 
czeski; autor symfonii, utworów ka
meralnych, fortepianowych, wiolon
czelowych i muzyki wokalnej.

DOBROVEN, Issai *27 I I  1894, Niżni 
Nowogród; f9 X I I  1953, Oslo. Kom
pozytor rosyjski; autor Koncertu 
skrzypcowego, Koncertu fortepianowego, 
utworów skrzypcowych, fortepiano
wych i muzyki teatralnej.

DOBROWOLSKI, Andrzej *9 IX
1921, Lwów. Kompozytor polski; 
autor utworów orkiestrowych (Wa
riacje symfoniczne, Uwertura, Symfo
nia, Muzyka na orkiestrę smyczkową 
i 4 grupy instrumentów dętych, M u 
zyka na smyczki, 2 grupy instrumen
tów dętych i 2 głośniki, Muzyka na 
orkiestrą, Amar na orkiestrę), Koncertu 
na fagot i orkiestrę, Symfonii koncertu
jącej na obój, klarnet, fagot i orkiestrę

smyczkową, muzyki elektronicznej 
(Passacaglia na 40 z 5, Muzyka na 
taśmą magnetofonową nr 1, Muzyka 
na taśmę magnetofonową i obój 
solo, Muzyka na taśmę i forte
pian), Tria na instrumenty dęte,
8 studiów na 4 instrumenty, Krabo- 
gapa na klarnet, puzon, wiolonczelę 
i fortepian, muzyki fortepianowej 
i wokalnej.

DOBRZYŃSKI, Iyiiaey Feliks *15 11
1807, Romanowo; flO  X  1867, War
szawa. Kompozytor polski; autor 2 
symfonii, uwertur, Koncertu fortepia
nowego, muzyki kameralnej, fortepia
nowej, kościelnej i oper. W  swych 
utworach fortepianowych pozostawał 
Dobrzyński pod silnym wpływem 
Chopina.

DOHNANYI, Erno *27 V II  1877, Bra
tysława; t9 I I  1960, Nowy Jork. Kom
pozytor i pianista węgierski, od 1945 r. 
przebywał w USA; autor symfonii, 
koncertów instrumentalnych, suit or
kiestrowych, Wariacji na temat pio
senki dziecięcej na fortepian i orkie
strę, muzyki kameralnej, oper, bale
tów i utworów fortepianowych. Twór
czość jego należy stylistycznie do 
muzyki późnoromantycznej i opiera 
się niekiedy na folklorze węgierskim



,j DONATO. Baldassare *ok. 1530, ?; 
a fl603, Wenecja. Kompozytor włoski; 
a działał w Wenecji jako śpiewak i autor 
ij motetów oraz madrygałów.

b, DONATOM, Franeo *9 V I 1927, We- 
rona. Kompozytor włoski; autor mu

lę zyki orkiestrowej (Sinfonia na smy- 
,j czki, Serenala, Slrophes, Per orchestra, 

Doubles I I  per orchestra), utworów 
kameralnych (m.i. kwartety smycz
kowe, Movimento na klawesyn i 9 in
strumentów, Sonata na harfę), utwo
rów fortepianowych i baletu La Lam- 
para.

DONIZETTI, Gaetauo *29 X I  1797, 
Ij Bergamo; f 8 IV  1848, Bergamo.
I Włoski kompozytor operowy pierw-

ezej połowy X IX  w.; twórca ponad 
70 oper, z których największą po
pularność zdobyły: Lucja z Lammer- 
moor, Napój miłosny i Don Pasquale. 
Napisał też oratorium, 2 requiem, 13 
symfonii, 18 kwartetów i utwory na 
głos z fortepianem. Komponował 
z niesłychaną łatwością, po 5 oper 
rocznie, do czego czuł się zmuszony 
konkurencją Belliniego i Rossiniego.

'  DORET, Gustare *20 IX  1866, Aigle;
, f l9  IV  1943, Lozanna. Kompozytor
, szwajcarski; autor czterech oper, ora

torium Les sept paroles du Christ,

muzyki orkiestrowej, teatralnej i pie
śni.

DOWLAND, John *1563, Westmin- 
ster; f21 1 1626, Londyn. Kompozytor 
angielski; wybitny autor pieśni. Dzia
łał w Danii i w Anglii.

DRAGHI, Antonio *1635, Rimini; 
116 I 1700, Wiedeń. Kompozytor 
włoski, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli weneckiej szkoły ope
rowej, zapoczątkowanej przez Caval- 
lego < Cestiego. Draghi jest autorem 
172 oper, 43 oratoriów, kantat i mszy.

DBESDEN, Scm *20 IX  1881, Am
sterdam; f31 V II  1957, Haga-. Kom
pozytor holenderski; pisał muzykę or
kiestrową, 2 koncerty skrzypcowe, 
Koncert fortepianowy, utwory kameral
ne, fortepianowe i wokalne. Był rów
nież znanym krytykiem muzycznym.

DUBOIS, Theodore *24 V I I I  1837, 
Rosnay; f i l  V I 1924, Paryż. Kom
pozytor francuski i organista; autor 
oper, baletu La Farandolt, oratoriów, 
kantat, muzyki orkiestrowej i koś
cielnej.

DUFAY, Guillaume *ok. 1400, Chi- 
may; t27 X I  1474, Cambrai. Śpiewak 
chóru papieskiego, czołowy kompo
zytor niderlandzkiej muzyki pierw
szej połowy X V  w.; autor 8 mszy, 
35 fragmentów mszy, pieśni świeckich 
i kościelnych, 2 Magniflcatów i sze
regu motetów. Dufay dokonał syn
tezy wielu osiągnięć poprzednich ge
neracji i wykształcił nową skrystalizo
waną formę muzyki kościelnej, 
a szczególnie pieśni wielogłosowej.

DUKAS, Paul *1 X  1865, Paryż; 
t l7  V  1935, Paryż. Jeden z najwybit
niejszych kompozytorów francuskich 
przełomu X IX  i X X  w.; pisał utwory
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orkiestrowe, z których największą po
pularność zdobył sobie poemat sym
foniczny Uczeń czarnoksiężnika (wg 
ballady Goethego). Jest również au
torem opery Ariane el Barbc-Bleue, 
baletu La Peri i utworów fortepiano
wych.

DUNAJEWSKI, Izaak *30 I 1900, 
Łochwica; f25 V II 1955, Moskwa. 
Kompozytor radziecki; autor szeregu 
operetek, pieśni masowych oraz mu
zyki filmowej.

DUNSTABLE, John *ok. 1390, ?; 
t24 X I I  1453, Londyn. Najwybitniej
szy kompozytor angielski X V  w., 
prekursor muzyki Dufaya i Binchois, 
którzy przejęli od niego kontrapunk- 
tyczne opracowanie pieśni kościelnej. 
Pisał muzykę kościelną i świecką.

BUPARC, Henry *21 I 1848, Paryż; 
f l2  II  1933, Mont de Marsan. Kom
pozytor francuski, uczeń C. Francka; 
autor pieśni, poematu symfonicznego 
Linore i utworów fortepianowych.

DUFRE, Marcel *3 V 1886, Rouen; 
f30 V 1971, Meudon. Kompozytor 
francuski; autor podręczników mu
zycznych. Pisał symfonie, utwory ka
meralne, fortepianowe, organowe, ple
śni i motety.
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DURANTE, Francesco *31 I I I  1684, 1 
Fratta Maggiore; t l3  V I I I  1755, ' 
Neapol. Kompozytor włoski, przed
stawiciel szkoły neapolitańskiej; au
tor mszy, motetów, psalmów oraz mu- . 
zyki kameralnej.

DUREY, Louis *27 V 1888, Paryż; ’ 
t 3 V I I  1979, Saint Tropez. Kompo- ( 
zytor francuski; autor utworów ka- , 
meralnych (kwartety smyczkowe), for- 5 
tepianowych i wokalnych. Należy do s 
założycieli paryskiej Grupy Sześciu. ]

i
DUSSEK, Jan *12 II 1760, Cśslav; 
t20 I I I  1812, St-Germain-en-Laye. 
Kompozytor czeski; autor licznych 
utworów fortepianowych, organowych 
i kameralnych.

D liTILLEUX, Hrnri *22 I 1916, An- 
gers. Kompozytor francuski; autor 2 I 
symfonii, Serenady koncertującej ns * 
małą orkiestrę, Milaboles na orkiestręi 1 
Septelu na instrumenty dęte, utworów 1 
kameralnych, fortepianowych i ba- 1 
letów.

1
1

I)VO ftAK , Antonin *8 IX  1841- 
Nelahozeves; t l  V 1904, Praga. Naj' 
wybitniejszy obok Smetany kompo
zytor czeski X IX  w. Napisał szereg 
utworów orkiestrowych (9 symfonii’



uwertury, poematy symfoniczne, Se
renada na smyczki) Koncert fortepia
nowy, Skrzypcowy i Wiolonczelowy, 
Romans na skrzypce i orkiestrę, Tańce 
słowiańskie, oratorium Św. Ludmiła 
i kilka oper. Z kompozycji Dvofńka 
największą popularnością cieszy się 
IX  (V )  Symfonia „Z Nowego Świata“, 
Tańce słowiańskie oraz Koncert wiolon
czelowy powstały, podobnie jak I X  
Symfonia, w Ameryce, gdzie kompo
zytor przebywał przez 4 lata. W  mu
zyce Dvofśka zeszły się wpływy 
Brahmsa z impulsami muzyki ludo
wej.

DW ARION AS, Bali* *19 V I 1904, Li-
pawa; f  23 V I I I  1972, Wilno. Kompo
zytor radziecki; pisał utwory orkie
strowe (m.i. Symfonia, koncerty: 
skrzypcowy, 2 fortepianowe, na róg), 
kameralne i wokalne. Jest autorem 
opery Data, baletu Pirslybos oraz 
muzyki scenicznej i filmowej.

DZIERŻYŃSKI, Iwan *9 IV  1909, 
Tambow; t  18 I 1978, Leningrad. 
Kompozytor radziecki; autor 3 koncer
tów fortepianowych, oper (m.i. Cichy 
Don, I I  część Cichego Donu —  Grigo
r ij Mielechow), muzyki filmowej.

E
ECKIIAHDT-GRAMATTE, Sophie 
Carmen *6 1 1902, Moskwa; t 2 X I I  
1974, Stuttgart. Kompozytorka aus
triacka; autorka Koncertu fortepiano
wego, utworów ork. i kameralnych.

EGK, Werner *17 V 1901, Auchses- 
heim; t 10 V I I  1983, Inning. Kompo
zytor niemiecki; autor muzyki orkie
strowej (m.i. suity), na glos i or
kiestrę, utworów kameralnych, oper 
(m.i. Columbus, Peer Gynl, Rewizor, 
Die Verlobung in San Domingo, 17 Ta
ge und 4 Minuten), baletów (m.i. Abra
xas), muzyki radiowej. Twórczość 
Egka, czerpiąca impulsy z muzyki 
kompozytorów francuskich („Młoda 
Francja"), Strawińskiego i R. Straus
sa, odznacza się lekkością, plas
tycznością, barwną instrumentacją 
i dowcipem.

EIMEBT, Herbert *8 IV  1897, Bad 
Kreuznach; f !5  X I I  1972, Düsseldorf. 
Kompozytor, krytyk muzyczny i mu
zykolog niemiecki. Był dyrektorem

studia muzyki elektronicznej w Kolo
nii. Autor kwartetów smyczkowych, 
suity Tanzmusik na saksofon, flet i in
strumenty mechaniczne oraz muzyki 
elektronicznej (Glockenspiel, Eladen 
über Tongemische, 5 Slacke, Requiem 
far Aikichi Kuboyama z udziałem głosu 
i instrumentu i i.). Autor podręcznika 
techniki dodekafonicznej.

EINEM, Gottfried r0n *24 I 1918, 
Berno szwajc. Kompozytor austriacki; 
autor muzyki orkiestrowej, Koncertu 
skrzypcowego, utworów instrumental
nych (m.i. Studia na gitarę), oper, 
baletów, utworów fortepianowych 
i pieśni. Swymi operami —  Śmierć 
Dantona, Proces (wg powieści F. Kaf
ki), Wizyta starszej pani (wg Diirren- 
matta) —  odniósł olbrzymie sukcesy 
zarówno w Austrii, jak i za granicą.

EISLER, Hanns ‘ 6 V I I  1898, Lipsk; 
f 6 IX  1962, Berlin. Kompozytor nie
miecki; autor muzyki wokalnej, ka
meralnej, fortepianowej 1 filmowej.
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EK, Fritz Gunnar RudoU *21 V I 1900, 
Aasarum. Kompozytor szwedzki; au
tor utworów orkiestrowych (symfo
nie), Koncertu fortepianowego, utwo
rów organowych i pieśni.

EKIER, Jan *29 V I I I  1913, Kraków. 
Kompozytor polski, pianista; autor 
utworów fortepianowych, orkiestro
wych ( Kolorowe melodie) i kameral
nych.

ELGAR, Edward *2 V I 1857, Broad- 
heath; f23 II  1934, Worcester. Kom
pozytor angielski; autor programo
wych symfonii, kilku oratoriów, Kon
certu skrzypcowego, muzyki kameral- 
ralnej, utworów instrumentalnych 
i pieśni.

ÉLOY, Jeau-Clnude *15 V I 1938, 
Mont-Saint-Aignan. Kompozytor 
francuski; autor utworów orkiestro
wych (Élude I I I ,  Équivalences na 
orkiestrę kameralną, Polyclironies na 
orkiestrę kameralną), wokalno-ins
trumentalnych (Chants pour une 
ombre na sopran i 9 instrumentów, 
Kamakala na 3 orkiestry i chóry) oraz 
muzyki filmowej. W  swych utworach 
łączy elementy punktualizmu We- 
berna i serializmu Bouleza.

ELSNER, Józef Ksawery *1 V I 1769, 
Grodków; t 18 IV  1854, Warszawa

Kompozytor polski, założyciel Kon
serwatorium Warszawskiego, nauczy
ciel Chopina; działał też jako dyrygent 
teatralny we Lwowie i w Warszawie. 
Autor symfonii, polonezów, muzyki 
kameralnej (m.i. szereg kwartetó"' 
smyczkowych), teatralnej, oper (m.i.
I.eszek Biały, K ról Łokietek czyli \Vi- 
Sliczanki, Jagiełło w Tenczynie), me
lodramatu Ofiara Abrahama, baletów, 
muzyki kościelnej (oratorium Mąka 
Chrystusa czyli Triumf Ewangelii) 
i pieśni. Twórczość Elsnera nie ma 
wprawdzie tego znaczenia co jego 
wszechstronna działalność organiza
cyjna i pedagogiczna, w swoim czasif 
była jednak wysoko ceniona (przede 
wszystkim kompozycje kościelne).

ENESCU, George * 19 V I I I 1881, Liveni- 
-Vlrnav; f4  V 1955, Paryż. Kompo
zytor rumuński, skrzypek i dyrygent!
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autor utworów orkiestrowych (sym- 
] fonie), wielu kompozycji kameral- 
j nych, oper i pieśni.

, ENGELMANN, Hans Ulrich *8 IX  
I 1921, Darmstadt. Kompozytor nie

miecki; autor kantat, opery radiowej, 
utworów orkiestrowych, kameralnych 

: i instrumentalnych.

L  ERBSE, Hcimo *27 II  1924, Rudol- 
I stadt. Kompozytor niemiecki; pisze 

utwory orkiestrowe, kameralne (tria, 
u kwartety, sonaty), fortepianowe i wo- 

kalne. Jest też autorem opery kame- 
ralnej Fabel in C.

ERKEL, Ferenc *7 X I 1810, Bćkćs- 
gyula; f l5  V I 1893, Budapeszt. 

I Kompozytor węgierski, twórca naro
śl dowej opery węgierskiej i hymnu wę- 
cJ gierskiego; komponował opery i mu- 
v zykę sceniczna.

W
.. LHNST, Heinrich Wilhelm *6 V  1814,
1 Berno mor.; f 8 X  1865, Nicea. Kom

pozytor i skrzypek pochodzenia mo- 
’ rawskiego; działał w Paryżu i w Lon- 
,f dynie. Jest autorem Koncertu skrzy p- 

cowego oraz licznych utworów salono-

FALL, Leo *2 I I  1873, Ołomuniec; 
116 IX  1925, Wiedeń. Kompozytor 
austriacki; autor dwóch oper i wielu 
popularnych operetek.

FALLA, Manuel de *23 X I 1876, 
Kadyks; t l4  X I  1946, Alta Gracia. 
Najwybitniejszy kompozytor hiszpań
ski ostatniej doby; autor muzyki or-

11 ktestrowej, kameralnej, Koncertu na
0 klawesyn, flet, obój, klarnet, skrzypce 
it;

wych na skrzypce i fortepian. Ernst 
słynął jako odnoszący sukcesy rywal 
Paganiniego.

ESPLA, Oscar *5 V I I I  1886, Alicante; 
t  6 I 1976, Madryt. Kompozytor hisz
pański; autor utworów orkiestrowych 
( Symfonia, poematy symfoniczne), 
kameralnych, wokalnych i oper.

ESZPAJ, AndrieJ *15 V 1925, Koimo- 
djemiansk. Kompozytor radziecki; 
autor Koncertu fortepianowego, utwo
rów fortepianowych, skrzypcowych 
i pieśni.

EVANGELISTI, Franco *21 I 1926, 
Rzym. Kompozytor włoski; najbar
dziej zajmuje go muzyka elektroni
czna, której efekty brzmieniowe sto
suje także w normalnej orkiestrze; 
współpracuje ze studiami w Kolonii, 
Gravesano i Warszawie. Autor kom
pozycji: m.i. Variazioni na orkiestrę, 
Aleatorio na kwartet smyczkowy, 41 
na skrzypce i fortepian, Incontri di 
fasci sonore (muzyka elektroniczna), 
Ordini na orkiestrę kameralną, Spazio 
a 5 na instrumenty perkusyjne, głosy 
i taśmę, Condensationi na orkiestrę.

F
i wiolonczelę, kompozycji Psyché na 
mezzosopran i 5 instrumentów, oper 
(Krótkie tycie, Kukiełki mistrza P io
tra ), baletów, utworów fortepiano
wych i pieśni. Obok Bartoka i Szy
manowskiego największy przedstawi
ciel folklorystyczno-narodowego kie
runku muzyki pierwszej połowy 
X X  w. Falla potrafił znaleźć pomost 
pomiędzy witalnością i oryginalnością 
folkloru hiszpańskiego, szczególnie
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andaluzyjskiego, a impresjonizmem, 
którego wpływom początkowo ulegał. 
W  późniejszych, dojrzałych utworach 
zbliżył się ku konstruktywnemu neo- 
klasycyzmowi. Z kompozycji Falli

dużą popularność zyskały nastrojowe 
Noce w ogrodach Hiszpanii na fortepian 
i orkiestrę oraz balety Czarodziejska 
miłość i Trójkątny kapelusz.

FAR IN A , Carlo * ?, Mantua; tok. 
1640, ?. Kompozytor włoski, skrzy
pek; działał w Dreźnie i w Gdańsku, 
skomponował wiele utworów, in.i. 
sonat skrzypcowych.

FARKAS, Forcnc *15 X I I  1905, 
Nagykanizsa. Kompozytor węgierski; 
autor utworów orkiestrowych, kame
ralnych, instrumentalnych i wokal
nych.

FARW ELL, Arthur *23 IV  1872, 
St-Paul; t20 I 1952, Nowy Jork. 
Kompozytor amerykański; pisał u
twory orkiestrowe, kameralne, skrzy
pcowe i muzykę sceniczną. Był też 
krytykiem muzycznym.

FAURĆ, Gabriel Urbaln *12 V 1845, 
Pamiers; f4  X I  1924, Paryż. Kompo
zytor francuski, organista; autor 
utworów orkiestrowych, Ballady na 
fortepian i orkiestrę, Fantazji na for-

tepian i orkiestrę, Koncertu skrzypco
wego, muzyki kameralnej, 2 oper, ba
letu, Requiem, wielu ul worów for
tepianowych i pieśni.

FELDMAN, Morton *12 I 1926, Nowy 
Jork. Kompozytor amerykański; au
tor m.i. Instrumental M usic na malU 
orkiestrę, Structures I  i I I ,  Extension 1 
na skrzypce i fortepian, Ph ilip  Guston 
na małą orkiestrę, Ixion  na 10 in
strumentów, Numbers na 9 instrumen
tów, The Straits of Magellan na 7 in
strumentów, The K ing of Denmark na 
perkusję, utworów 11a instrumenty> 
na fortepian, kantat (m.i. The Swal
lows of Salangan na chór i 23 instru
menty, Rabbi Akiba na sopran i 10 
instrumentów, Christian W olff na chór- 
Feldman eksperymentuje w zakresie 
skrajnego ściszania dynamiki; wiele 
jego utworów charakteryzuje się 
swoistą ekspresją dźwiękową.

FELLEGARA, Vittorio *4 X I  1927, 
Mediolan. Kompozytor włoski; pisał 
pod wpływem Hindemitha, później 
w technice dodekafonicznej i serialnej- 
Autor Symfonii, Fugi na smyczki, 
Koncertu na orkiestrą, muzyki kame
ralnej {Oktet na instrumenty dęte). 
Requiem di M adril na chór i orkiestrę, 
Epigrafe per J . ed E . Rosenberg na głos 
recytujący i 5 instrumentów, Kantaty
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na 2 soprany i orkiestrę, Madrigale na 
glosy i 14 instrumentów, utworów 
fortepianowych.

zFELSZT YNA,Sebastian *ok. 1485, ?; 
tpo 1543, ?. Kompozytor polski, teo
retyk muzyczny; znakomity pedagog, 
uczył na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Pisał utwory kościelne 
(m.i. motet Felix es Virgo Maria, 
Borale coeli, Alleluja pro lempore 
Paschali, Aliquot hymni ecclesiastici) 
oraz traktaty muzyczne i podręczniki 

„ śpiewu kościelnego. Jego 3 kompozy- 
, cje zachowały się w rękopisach ksiąg 
, rorantystów wawelskich.

FEHKARI, Benedetto ‘ 1597, Reggio; 
, t22 X  1681, Modena. Kompozytor 

włoski; autor oper (m.i. Armida), 
oratoriów (Sansone) i baletu Dafne

I in alloro. 

i
. FERRA1U, Lue ’ 15 I I  1929, Paryż. 
. Kompozytor francuski. Współpracuje 
. z Groupe de Recherches Musicales 
j ORTF i z Pierre Schaefferem. Autor 

muzyki konkretnej (m.i. Visage V, 
. Tile et queue du dragon, Taulologos 
. I I ) ,  muzyki elektronicznej, orkiestro- 
) wej (m.i. Symphonie inachevée, So- 

ciéli IV) ,  wielu utworów fortepiano- 
e wych i na taśmę, 
e
j FESTA, Constanzo *1490, Piemont; 

tlO IV  1545, Rzym. Kompozytor 
wloski, reprezentant szkoły rzymskiej; 
autor madrygałów, motetów i Te 

' Deum. 
ł

j PlBICII, Zdenko ‘ 21 X I I  1850, 
Vjebofice; f l5  X  1900, Praga. Kom- 

l  Pozytor czeski; autor symfonii, uwer- 
w*r, poematów symfonicznych (z jed
nego z nich pochodzi sławny Poemat), 

’ muzyki kameralnej, oper, wielu utwo
rów fortepianowych i pieśni.

*

FIELD, John *26 V I I  1782, Dublin; 
f i l  I 1837, Moskwa. Irlandzki kom
pozytor i sławny pianista swego okre
su. Twórca formy nokturnu fortepia
nowego. Nokturny Fielda, będące od
biciem panującego we wczesnoroman- 
tycznej muzyce sentymentalizmu, za
wierają —  w harmonice, w fakturze 
i w ornamentyce —  śmiałe pomysły, 
których rozwinięcia znajdujemy póź
niej w nokturnach Chopina. Oprócz 
nokturnów (ok. 20} napisał Field 
szereg innych kompozycji fortepiano
wych (sonaty, koncerty, ronda, waria
cje) i kameralnych (Kwintet, Kwartet 
smyczkowy i i.).

FINKĘ, Fidelio Friedrich *22 X  1891, 
Josefsthal; t l2  V I 1968, Drezno. 
Kompozytor niemiecki; napisał szereg 
utworów orkiestrowych (symfonie, 
suita, poemat symfoniczny Pan), 
wiele utworów kameralnych (kwartety 
smyczkowe, tria), organowych, forte
pianowych i pieśni.

FINZI, Gerald *14 V I 1901, Londyn; 
t27 IX  1956, Oksford. Kompozytor 
angielski; autor Koncerlu skrzypco
wego, Koncertu wiolonczelowego, utwo
rów kameralnych i pieśni.

FIOR1LLO, Federico *1 V I 1753, 
Brunswick; tl823, Paryż. Kompo
zytor i skrzypek włoski; autor utwo-
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rów skrzypcowych. Dużą wartość dy
daktyczną mają jego kaprysy skrzyp
cowe.

FITELBERG, Grzejjorz *18 X  1879, 
Dyneburg; flO  V I 1953, Katowice. 
Kompozytor polski, dyrygent; na
pisał kilka utworów orkiestrowych 
(m.i. Pieśń o sokole, 2 rapsodie pol
skie, 2 symlonie), kameralnych i opra
cował na orkiestrę szereg utworów 
kompozytorów polskich.

FITELBERG, Jerzy *20 V 1903, War
szawa; t25 IV  1951, Nowy Jork. 
Kompozytor polski, syn Grzegorza. 
Pisał utwory orkiestrowe, koncerty 
(2 koncerty fortepianowe, Koncerl 
wiolonczelowi/, 2 skrzypcowe) i utwory 
instrumentalne.

FLOTOW, Friedrich tou *26 IV  1812, 
Teutendorf; |24 I 1883, Darmstadt. 
Kompozytor niemiecki; autor oper 
w stylu Aubera (szczególnie znana 
Marla) oraz baletów.

FOEHSTER, Jose! Bohnslay *30 X I I
1859, Praga; t29 V 1951, Novy 
Vestec. Kompozytor czeski; twórca 
wielu dzieł symfonicznych (pięć sym
fonii, uwertury, suity, poematy sym
foniczne), kameralnych, utworów for
tepianowych, organowych, skrzypco
wych, • wiolonczelowych, wokalnych 
i muzyki kościelnej (msze).

FORTNER, Wolfgann *12 X  1907, 
Lipsk. Jeden z czołowych współczes
nych kompozytorów niemieckich; au
tor m.i. Symfonii, Jmpromplus na 
orkiestrę, Koncertu wiolonczelowego, 
Fantazji BACH  na 2 fortepiany, 9 in
strumentów i orkiestrę, Mouuemenls 
na fortepian i orkiestrę, Triplum na 
orkiestrę i 3 fortepiany obbligato, 
Immagini na 13 smyczków i sopran, 
Marginalien na orkiestrę, utworów
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kameralnych, kantat, opery Krwau* 
gody, baletu Biała róta, utworów 
fortepianowych, pieśni, muzyki koś' 
cielnej. Muzyka Fortnera opiera si< 
na technice dodekafonicznej, która 
kompozytor modyfikuje w sposób 
indywidualny. Wcześniejsze utwory 
wykazują wpływy Hindemitha i Stra
wińskiego.

FOSS, Lukas *15 V I I I  1922, Berlin 
Kompozytor, pianista i dyrygent ame
rykański, pochodzenia niemieckiego- 
Najwybitniejszy przedstawiciel śred
niej generacji kompozytorów amery
kańskich; autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. Symfonia, Symphony of Chorales, 
Echoi, Elylres na orkiestrę kameralna 
For 24 W ind») Koncertu wiolonczelowe 
go, dwóch koncertów fortepianowych 
Koncertu na obój i orkiestrę. Koncertu 
na klarnet i orkiestrę, Koncertu orga' 
nowego, utworów kameralnych (m.i' 
Kwartet smyczkowy, Paradigm nt
5 instrumentów), opery telewizyjnej 
Grifjelkin, muzyki wokalnej (m-'- 
kantaty, psalmy na chór i orkiestro 
pieśni), baletów i utworów fortepia
nowych. Muzyka Fossa zdradź* 
wpływy klasyków wiedeńskich, Hin
demitha, Strawińskiego, Copland«' 
a także folkloru amerykańskiego.

F R A \ ęA IX , Jeau-Henć *23 V 1912' 
Le Mans. Kompozytor i pianista fran-
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 ̂ cuski; autor utworów orkiestrowych 
{Symfonia na smyczki, suity, Concer- 

4, lino na fortepian i orkiestrę, Koncert 
na klawesyn i 11 instrumentów, Kon- 

(,rH rerl wiolonczelowy, Koncert skrzypco- 
. i j  WU, Koncert na flet i orkiestrę, Kon- 
’ r)- rerl na harfę i orkiestrę), wielu utwo- 
ra, rów kameralnych, instrumentalnych, 

wokalnych (pieśni, kantaty), fantas
tycznego oratorium L'apocalypse selon 

|jn Sainl-Jean, oper, muzyki filmowej 
ę. i baletów. Françaix pisze muzykę 
. prostą, łatwą, tonalną i niemal roz- 

e(j. rywkową, robi to jednak z dużym 
ry. smakiem i zmysłem formalnym.

ivej 
les, 
na 
ivf 
cli' 
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g* 
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n* 
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FRANCK, César *10 X I I  1822, Liège; 
‘/j t9 X I 1890, Paryż. Kompozytor fran

cuski, organista. Jest autorem Sym
fonii, poematów symfonicznych (m.i. 
Przeklęły strzelec, Psyché), Wariacji

I
 symfonicznych na fortepian i orkiestrę, 

Sonaty na skrzypce i fortepian, Kwar
tetu smyczkowego, Kwintetu fortepia
nowego, 2 oper, oratoriów, muzyki or
ganowej, fortepianowej i pieśni. Muzy
ka Francka łączy w sobie elementy 
wpływów niemieckich i francuskich. 
Mimo doskonałego rzemiosła kompo- 
zytorskiego i dużego zmysłu kolory
stycznego pozostawał za życia za
poznany. D’ Indy —  jego uczeń —  
twierdził, że francuska muzyka sym- 
Joniczna datuje się dopiero od Fran- 
cka.

aD-

FKANKEL, Benjamin *31 I 1906, Lon
dyn; t  12 II  1973, Londyn. Kompozy
tor angielski; autor Koncertu skrzypco
wego, muzyki orkiestrowej, kameralnej 
(tria, kwartety smyczkowe), instru
mentalnej, wokalnej i filmowej.

FRANZ, Bobert *28 V I 1815, Halle; 
f24 X  1892, Halle. Kompozytor nie
miecki; twórca ponad 250 pieśni na 
głos i fortepian.

FREITAS-BR ANCO, Luiz de *12 X
1890, Lizbona; t27 X I 1955, Lizbona. 
Kompozytor portugalski, krytyk mu
zyczny; autor symfonii, poematów 
symfonicznych, Koncertu skrzypco
wego, utworów kameralnych, wokal
nych i fortepianowych.

FRESCOBALDI, Glrolamo *9 IX
1583, Ferrara; f i  I I I  1643, Rzym. 
Kompozytor włoski, najwybitniejszy 
wirtuoz organowy swego okresu (miał 
kiedyś w Rzymie 30 000 słuchaczy), 
znakomity kompozytor organowy; 
wykształcił i udoskonalił 4 formy ów
czesnej muzyki: toccatę, opartą na 
wariacji motywicznej, ricercary pełne 
wyrazu mimo ścisłej kontrapunktyki, 
imitowaną często canzonę oraz swo
bodne capriccio. Wywarł olbrzymi 
wpływ na obcą muzykę (m.i. na nie
miecką muzykę instrumentalną X V II

’ 000 kompozytorów — 4 49



w.). Autor m.i. Fantasie a 2, 3 e 4, Hi- 
cercari, Toccata e partita, Capricci sopra 
diuersi soggetti, Arie musicale. Był jed
nym z pierwszych muzyków, którzy 
uważali, że wykonanie powinno uwy
puklać stronę wyrazową utworu.

FRICKER, Pcle.r Rurlnr *5 IX  1920, 
Londyn. Kompozytor angielski; autor 
dwóch symfonii, Koncertu skrzypco
wego, Koncertu altówkowego i Koncertu 
fortepianowego, baletu Canlcrbury Pro
logue, muzyki kameralnej, fortepia
nowej, organowej oraz utworu Con
certante na 3 fortepiany, smyczki 
i perkusję. Przedstawiciel stylu neo- 
klasycznego, ulegał wpływom Barto
ka, Strawińskiego, Hindemitha i zbli
żył się ku technice dwunastotonowej.

FRIEDMAN, Ignacy *14 I I  1882, 
Kraków; f2C I 1948, Sydney. Kom
pozytor i pianista polski; znakomity 
interpretator muzyki Chopina, odbył 
liczne podróże koncertowe po całym 
świecie. Autor muzyki kameralnej, 
przeszło 100 utworów fortepianowych 
(m.i. Thème varié, Elle danse, Pas
sacaglia) oraz pieśni na glos i forte
pian.

FHIEMANN. Witold *20 V I I I  1889, 
Konin; t 22 I I I  1977, Laski k. War
szawy. Kompozytor polski. Autor mu
zyki orkiestrowej (symfonie, koncer
ty: fortepianowe, altówkowy, wiolon
czelowy, Concerto lirico na obój i smy
czki), kameralnej ( Kwartet fortepiano
wy, kwartety smyczkowe, sonaty 
klarnetowe), utworów fortepiano

wych, skrzypcowych, chóralnych oral 
Koncertu na głos i orkiestrę.

1'ROBERGER, Johann Jakub *19 '
1616, Stuttgart; f7 V 1667, Hćricourt 
Kompozytor niemiecki, organista: pi' 
sał utwory organowe (toccaty, ricer 
cary) i klawesynowe (suity). W  swyct 
utworach organowych nawiązał d* 
Frescobaldiego. Położył wielkie za- 
sługi w dziedzinie rozwoju suity for
tepianowej.

FUCHS, Robert *15 I I  1847, Frauen- 
thal; t l9  I I  1927, Wiedeń. Kompo
zytor austriacki, długoletni profeso> 
teorii w konserwatorium wiedeńskim 
autor 3 symfonii, wielu utworów ka
meralnych, 2 kantat i 2 oper.

FLK LSH IM A , Kazuo *11 IV  1930. 
Tokio. Kompozytor japoński, auto- 
dydakta. Autor utworów m.i.: Iiadli« 
Hihaku na orkiestrę kameralną, Tsuki■ 
-Shiro na smyczki I perkusję, Hi-Kyo 
na flet, smyczki i perkusję, 3 Pieces 
from Chu-U  na flet i fortepian, Bin( 
of the Wind na fortepian.

F I ’ X, Juliann Joseph *1660, Hirten- 
feld; t l3  I I  1741, Wiedeń. Kompo
zytor austriacki; działał jako kapel
mistrz i organista. Przedstawiciel sty
lu kościelnego, wzorowanego na Pa- 
lestrinie, mistrz ścisłego kontrapun
ktu. Komponował muzykę kościelni 
oratoria, opery oraz utwory orga
nowe. Autor znanego podręcznika 
kontrapunktu Gradus ad Parnassum, 
opartego na tonacjach kościelnych.

G
GABRIELI, Andrea *ok. 1510, W e
necja; t!586, Wenecja. Kompozytor 
włoski, organista kościoła Św. Marka

w Wenecji. Jeden z czołowych przed- 
stawicieli weneckiej szkoły w X V I w., 
która uprawiała muzykę polichóralnu
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i rozwijała samodzielne utwory instru
mentalne powstałe z naśladownictwa 
form wokalnych (canzona instrumen
talna, ricercar). Pisał motety, psalmy, 
madrygały, utwory organowe.

GABRIELI, Glovnnnl *1557, Wenecja; 
112 V II I  1612, Wenecja. Kompozytor 
włoski, organista kościoła, Św. Mnrka 
w Wenecji. Sławą kompozytorską —  
którą zawdzięcza głównie polichóral- 
nym koncertom kościelnym —  prze
wyższył znacznie swego wuja, Andrea 
Gabrielego. Giovanni Gabrieli pisał 
madrygały wielogłosowe oraz utwory 
instrumentalne (zbiory: Canzoni t  so
natę, Sacrae symphoniae, Concerli, B i- 
cercari).

GABE, Nłels Wilhelm *22 II 1817, 
Kopenhaga; t21 X I I  1890, Kopen
haga. Kompozytor duński; autor dzieł 
orkiestrowych (8 symfonii, suity, 
uwertury), Koncertu skrzypcowego, u- 
tworów kameralnych, fortepianowych 
1 pieśni.

GADŻIBEKOW, Uzelr *17 IX  1885, 
Agdżabedy; f23 X I 1948, Baku. Kom
pozytor radziecki; pisał uwertury, 
muzykę kameralną, opery i muzykę 
sceniczną.

GAGLIANO, Marco da *ok. 1575, 
Gagliano; f24 II  1642, Florencja. 
Kompozytor wioski; autor madry
gałów, motetów, muzyki kościelnej 
i oper, z których zachowała się jedynie 
La Flora.

GALL, Jan Karol *18 V I I I  1856, War
szawa; t30 X  1912, Lwów. Kom 
pozytor polski; autor licznych pleśni 
solowych z towarzyszeniem fortepianu 
oraz ok. 300 pleśni chóralnych, wśród

których znajduje się wiele opracowań 
polskich pieśni ludowych.

GALUPPI, Baldassare *18 X  1706, 
Burano; |3 I 1785, Wenecja. Kompo
zytor włoski; autor 112 oper, orato
riów oraz muzyki kościelnej.

GARZTECKA, Irena *31 V 1913, K i
jów; t l4  X I  1963, Skarżysko-Kamien- 
na. Kompozytorka polska; autorka 
muzyki orkiestrowej, Koncertu forte
pianowego, Concertina na fortepian 
i orkiestrę, Concertina na skrzypce 
i orkiestrę, Koncertu na sopran solo 
i małą orkiestrę symfoniczną (do słów 
J. Sito), muzyki kameralnej, utworów 
fortepianowych, skrzypcowych i wo
kalnych.
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GASTOLDI, Giovanni Giacomo *ok. 
1550, Caravaggio; fl622, przypusz
czalnie Mantua. Kompozytor włoski; 
pisał msze, madrygały, psalmy i mo
tety.

GAUBEHT, Pblllppe *4 V II 1879, 
CahorS; f 8 V II  1941, Paryż. Kompo
zytor francuski, dyrygent; autor mu
zyki orkiestrowej (Symfonia, poematy 
symfoniczne), instrumentalnej, oper, 
baletów, muzyki wokalnej i teatralnej.

GAULTIER, Denis ‘ między 1600 
a 1610, Marsylia; fl672, Paryż. Kom
pozytor francuski; autor licznych 
utworów lutniowych.

GAVEAUX, Plerre *1761, Bćziers; f5
I I  1825, Paryż. Kompozytor francu
ski; napisał ok. 30 oper (przeważnie 
komicznych).

GEMINIANI, Francesco -f5 X I I  1687, 
Lucca; f l7  IX  1762, Dublin. Kompo
zytor i skrzypek włoski, uczeń Corel- 
lego; autor kilkunastu koncertów 
skrzypcowych, concerti grossi i wielu 
utworów na skrzypce.

GEXZMER, Harald *9 I I  1909, Blu- 
mentlial. Kompozytor niemiecki; au
tor Symfonii, Sinfonietty, suit orkie
strowych, koncertów instrumental
nych (m.i. na fortepian, wiolonczelę, 
trautonium miksturowe), muzyki ka
meralnej, utworów skrzypcowych, or
ganowych i pieśni. Kompozycje Genz- 
mera —  stylistycznie przeważnie za
leżne od Hindemitha —  odznaczają 
się solidnym rzemiosłem i barwnością 
dźwiękową.

GERSHWIN, George *26 IX  1898, 
Brooklyn; t H  V I I  1937, Hollywood. 
Kompozytor amerykański; autor 
kompozycji wykorzystujących ele
menty jazzowe (Błękitna rapsodia
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na fortepian i orkiestrę, poemat 
symfoniczny Amerykanin w Pary  
tu, Koncert fortepianowy, opera mu
rzyńska Porgy i Bess, operetki, pieśni); 
Obok Offenbacha i J. Straussa Ger
shwin jest najwybitniejszym kompo
zytorem tzw. muzyki lekkiej.

GERSTER, Ottmur *29 V I 1897, 
Braunfels; t31 V I I I  1969, Lipsk- 
Kompozytor niemiecki; działał jako 
kameralista. Autor symfonii, koncer
tów instrumentalnych, muzyki ka
meralnej i oper.

GESUALDO di VENOSA, Don Carl»
•ok. 1560, ?; f 8 IX  1613, Neapol. 
Kompozytor włoski; autor madryga
łów, wykorzystujących zaskakująco 
rozbudowaną chromatykę i enharmo- 
nikę.

GHEDINI, Giorgio Federico *11 VII
1892, Cuneo; f25 I I I  1965, Nervi. 
Kompozytor włoski; autor utworów 
orkiestrowych, koncertów instrumen
talnych i muzyki kameralnej.

GIBBONS, Orlando "1583, Cambridge! 
t5 V I 1625, Canterbury. Kompozytor 
angielski, organista; autor madryga
łów, motetów, utworów wirginało- 
wych, fantazji na skrzypce.
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GIEŁEN, Michael *20 V I I  1927, Drez
no. Kompozytor i dyrygent argentyń
ski. Dyrygent opery sztokholmskiej. 
Autor Wariacji na 40 instrumentów, 
Konzerlanle Musik na fortepian i or
kiestrę, muzyki wokalnej i kame
ralnej.

GILSON, Paul *15 V I 1865, Bruksela; 
t3 IV  1942, Bruksela. Kompozytor 
belgijski, krytyk muzyczny; autor 
utworów orkiestrowych (poematy 
symfoniczne), kameralnych (kwartety 
smyczkowe), fortepianowych, oper 

it i muzyki wokalnej.
r
i' GINASTERA, Alberto Etarlsto *11 IV
)• 1916, Buenos Aires; f25 V I 1983,

Genewa. Kompozytor argentyński; 
•' autor symfonii, Impresji na flet 

i kwartet smyczkowy, Koncertu argen
tyńskiego na fortepian i orkiestrę,

!, Koncertu na harfę i orkiestrę, Kon- 
certu skrzypcowego, baletów, utworów

o instr. i opery Don Rodrigo. Był naj
wybitniejszym współczesnym kompo
zytorem południowoamerykańskim.

GIOnDANO, Umberto *27 V I I I  1867,
o Foggia; |12 X I  1948, Mediolan. Kom- 
|. pozytor włoski; napisał 10 oper (m.i. 
i- Madame Sans-Gêne) oraz kilka utwo-
0 rów orkiestrowych.

GIOVANELLI, Run«lero *ok. 1560, 
Velletri; f7 I 1625, Rzym. Kompozy-

1 tor włoski; dyrygent kościoła Św. 
I, Piotra w Rzymie. Jest autorem ma- 
( drygałów, motetów, psalmów i Mszy

dwunastogłosowej.

GIOVANNI da CASCIA *ok. 1270, 
; Cascia; t ?■ Kompozytor włoski; au- 
r tor pieśni, kanonów, ballad i madry

gałów. Uważany jest za pierwszego 
większego przedstawiciela włoskiej 
ars nova.

GLIER, Reinhold *11 I 1875, Kijów; 
f23 V I 1956, Moskwa. Kompozytor 
radziecki; twórca baletów (m.i. Czer
wony mak), symfonii, Koncertu na głos 
i orkiestrę, muzyki kameralnej, forte
pianowej oraz pieśni.

GLINKA, Michał *1 V I 1804, Nowo- 
spaskoje; f l ó  I I  1857, Berlin. Naj
wybitniejszy kompozytor rosyjski 
pierwszej połowy X IX  w., uczeń Fiel- 
da. Przebywał dłuższy czas we W ło
szech, w Niemczech, Hiszpanii, Pary
żu i w Warszawie. Glinka jest twórcą 
narodowego kierunku w muzyce ro
syjskiej. Do swoich oper (Iwan Su- 
sanin, Rusłan i Ludmiła)  przeniósł 
elementy ludowej muzyki rosyjskiej. 
Komponował utwory orkiestrowe 
(uwertury), kameralne, fortepianowe, 
wokalne (chóry, utwory solowe z or
kiestrą, pieśni) i utwory kościelne.
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(■LOllOKAIt, Vlnko *7 V II 1934, An- 
derny. Kompozytor jugosłowiański, 
puzonista. Działa również jako dy
rygent i pedagog. Autor m.i. kantaty 
Voie na chór i 3 orkiestry, Accord 
na sopran i 5 instrumentów solowych, 
Discours 11 na 5 puzonów, Élude pour 
folklore I  dla 19 solistów i Étude I I  
na orkiestrę, Fluide na orkiestrę, utwo
rów audiowizualnych ( Traumdeulung 
na 4 chóry i 4 instrumenty solowe).

GLUCK, Christoph Wlllibald *2 V II
1714, Erasbach; f ia  X I  1787, Wiedeń. 
Wybitny austriacki kompozytor ope
rowy, reformator opery w X V I I I  w. 
Postulował równowagę między prze
mawiającą prostymi środkami mu
zyką a słowem, żądając przy tym 
dramatycznej prawdy. Wczesne opery 
Glucka utrzymane były w przyjętym 
wówczas stylu opery włoskiej. Pier
wszym dziełem, w którym kompozy
tor odnowił styl operowy, był Orfeusz 
i Eurydyka, gdzte obok arii szczególne 
znaczenie miał deklamacyjny recyta- 
tyw przy akompaniamencie orkiestry 
oraz rozbudowane partie chóru. Szczy
towe osiągnięcia Glucka —  to opery 
Orfeusz i Eurydyka, Ifigenia w Aulidzie 
i Armida. W  sumie kompozytor napi
sał ponad 100 oper, z których zacho
wało się olc. 50. Gluck jest też auto
rem utworów orkiestrowych (sinlonie, 
tria), De profundis na chór i orkies
trę i i.

GŁAZUNOW, Aleksander *10 VIII 
1865, Petersburg; t21 I I I  1936, Pa
ryż. Kompozytor rosyjski, uczef 
Rimskiego-Korsakowa; autor 8 syw 
fonii, poematów symfonicznych, Suitl 
orkiestrowej, baletów, koncertów in
strumentalnych, muzyki kameralnej 
(m.i. 7 kwartetów smyczkowychli 
utworów fortepianowych i wokalnych' 
Muzyka Głazunowa jest kontynuacja 
narodowej szkoły rosyjskiej i prowa
dzi do współczesnej muzyki radzie
ckiej.

GODA11D, Benjuuiin Louis Paul * lf
V I I I  1849, Paryż; flO  I 1895, Cannes- 
Kompozytor francuski; autor poema
tów symfonicznych, kwartetów smy
czkowych, oper, pieśni i utworó'* 
fortepianowych.

GOEHR, Alexander *10 V I I I  1932, 
Berlin. Kompozytor angielski. Autor 
muzyki orkiestrowej, kameralnej, u- 
tworów fortepianowych oraz wokal
nych.

GOETZ, Hermann *7 X I I  1840, Kró
lewiec; f3 X I I  1876, Hottingen. Kom
pozytor niemiecki; autor Symfonii, 
Koncertu fortepianowego, Koncertu 
skrzypcowego, utworów fortepiano
wych, wokalnych i 2 oper.
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GOEYVAERTS, Kareł *8 V I 1923, 
Antwerpia. Kompozytor belgijski; 
studiował w Paryżu, profesor Aka
demii Muzycznej w Antwerpii; autor 
Musique na 13 instrumentów, Jeux 
d'été na 3 grupy orkiestrowe. La pas
sion na orkiestrę, Messe Johannes 
X X I I I  na cliór i 10 instrumentów dę
tych, utworów kameralnych i elektro
nicznych. Był jednym z pierw
szych reprezentantów powebernow'- 
skiej techniki punktualistycznej; jego 
utwory z początku lat 50-tych mają 
charakter pionierski (inspirowały 
Stockhausena i Pousseura do wycią-

* gnięcia konsekwencji z możliwości
8 totalnego serializmu).
ti
te GOLDMARK, Karl * 18 V 1830,
tt Kesztliely; 2 I 1915, Wiedeń. Kom-
n- pozytor węgierski; autor symfonii,
pi muzyki kameralnej, fortepianowej,
i)t oper i pieśni.
U-
ja GOŁĄBEK, Jakub • ok. 1739, 7; 30 II 1 
a- 1789, Kraków. Kompozytor polski,
e- przedstawiciel stylu wczesnoklasycz-

nego. Komponował utwory wokalne, 
wokalno-instrumentalne (msze, niesz- 

[g Pory, Offerlorium, kantaty) oraz or-
kiestrowe, z których zachowały się do 

a, dziś Partita i trzy symfonie.

r  GOMBERT, Nicolas * ok. 1490, połudn.
*  Flandria; fok. 1560, Tournai. W ybit

ny kompozytor niderlandzki X V I w., 
uczeń Josquina Des Prés, jeden

% z przedstawicieli I I I  szkoły niderlan-
tlzkiej. Początkowo był śpiewakiem 

r Kościelnym w Brukseli, później został
1" kapelmistrzem na dworze Karola V.

Gombert jest autorem wielogłosowych 
motelów, ośmiu mszy i świeckich* 

y clisnsons, wśród których wyróżnia się
kompozycja ilustracyjna Chant des 

i, oiseaux fPiei/i ptaków).

‘‘ GOMÓŁKA, Mikołaj *ok. 1535, ?;
tpo 1591, Kraków. Jeden z najwybi-

M

tniejszych kompozytorów polskich 
X V I w. Twórca 150 psalmów 4-głoso- 
wych, wydanych w zbiorze Melodie na 
Psałterz polski (do słów J. Kochanow
skiego), stanowiących jeden z cen
niejszych zabytków muzyki polskiej 
tego okresu. Inne jego kompozycje 
zaginęły.

GOOSSENS, Eugène *26 V 1893, Lon- 
dy’n; f l3  V I 1962, Londyn. Kompo
zytor australijski, dyrygent; autor 
utworów orkiestrowych (symfonie), 
Koncertu na obój i orkiestrę, utworów 
kameralnych, instrumentalnych, oper 
i pieśni.

GOHCZYCK1, Grzegorz Gerwazy * ok.
1665, Bytom na Śląsku; t30 IV  1734, 
Kraków. Kompozytor polski, działał 
w Krakowie (kapelmistrz kapeli ka
tedralnej na Wawelu); autor kom
pozycji wokalno-instrumentalnych 
w stylu koncerlującym (rn.i. koncert 
kościelny Illuxit sol na 2 soprany, alt, 
tenor i bas z towarzyszeniem instru
mentów smyczkowych i organów, 
Laelatus sum, In  uirtute tua, Comple- 
torium) oraz instrumentalnej Uwertu
ry, następnie utworów a cappella, 
utrzymanych w stylu palestrinowskim 
(msze, motety, hymny, gradualia, 
offertoria, sekwencje i pieśni maryjne).

GOSSEC, François Joseph * 17 1 1734, 
Vergnies; f l 6 I I  1829, Passy. Kompo
zytor francuski, dyrygent i pedagog 
muzyczny. Współzałożyciel Konser
watorium Paryskiego, którego był 
dyrektorem do 1815 r. Pisał opery, 
msze, utwory wokalne, utwory kame
ralne i pieśni rewolucyjne.

GOTOVAC, Joan Jako» * 11 X  1895, 
Split. Kompozytor jugosłowiański; 
autor oper, muzyki orkiestrowej, 
chóralnej, pieśni na głos i orkiestrę.
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GOUDIMEL, Claude *ok. 1505, Be
sançon; f27 V I I I  1572, Lyon. Kom
pozytor francuski; działał w Paryżu 
i w Mctzu. Autor pieśni, psalmów, 
motetów i 5 mszy.

%

k  .
.

GOUNOD, Charles *17 V I 1S18, Pa
ryż; 118 X  1893, Paryż. Jeden z naj
sławniejszych operowych kompozy
torów francuskich. Sławę swą za
wdzięcza przede wszystkim operom 
lirycznym Faust i Romeo i Julia. 
Autor Symfonii, kompozycji kościel
nych (oratoriów, Slabal Mater, Te 
Deum) i pieśni. Wielką popularność 
zyskała sobie jego kompozycja Ave 
Maria, oparta na pierwszym prelu
dium J. S. Bacha ze zbioru Wohltem
periertes Klavier.

GÓRECKI, Henryk Mikołaj *6 X I I
1933, Czernica. Kompozytor polski. 
Utwory symfoniczne: Pieśni o radości 
i rytmie na 2 fortepiany i orkiestrę, 
Epitafium na chór mieszany i zespół 
instrumentalny do tekstu J. Tuwima, 
I  Symfonia „1959“ na orkiestrę smycz
kową i perkusję, Ad Malrem na sopran 
solo, chór mieszany i orkiestrę, Dwie 
pieśni sakralne na baryton i orkies
trę, I I  Symfonia „Kopernikowska" na 
sopran solo, baryton solo, chór mie
szany i wielką orkiestrę, Sconlri 
per orchestra, Choros I  per slrumenli ad

arco, Refren na orkiestrę. Muzyka staro
polska na orkiestrę, Canticum graduui« 
na orkiestrę, utwory solowe i kameral
ne (m.i. Cztery preludia na fortepian, I 
Sonata na fortepian, utwory na flet —  •>" 
diagramy, IV  Diagram; na organ}', 
na skrzypce i fortepian, Koncert na 5 
instrumentów i kwartet smyczkowy.

Monologhi per soprano e tre gruppi di 
slrumenli, Genesis: I  Elemenli per tre ar
chi, 11 Canlislrumentaliper 15 esecutori,
I I I  Munodramma per soprano, metalH 
di percussione e sei uiolbassi, Muzyczka
I, I I ,  I I I ,  I V  na różne zestawy in
strumentów, Dwie pieśni sakralne na 
baryton i fortepian). W  muzyce Gó
reckiego dominuje dynamiczny eks- 
presjonizm specyficznego surowego 
brzmienia.

GRAINGER, Percy AldrldUe *8 V II
1882, Brighton; t20 I I  1961, White 
Plains (Nowy Jork). Kompozytor ame
rykański pochodzenia australijskiego- 
Pianista; twórca poematów symfo
nicznych, utworów orkiestrowych, 

-kameralnych i wokalnych.

GRANADOS, Eurlqtin 27 V II 1807, 
Lćridu; f24 I I I  1916, na storpedowa
nym przez Niemców statku angiel
skim „Sussex“ . Kompozytor hisz
pański, pianista; autor barwnych
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poematów symfonicznych, kilku suit 
hiszpańskich na orkiestrę, kilku cy
klów miniatur fortepianowych (m.i. 
Tańce hiszpańskie, Goyescas wg obra- 

; zów Goyi), utworów kameralnych,
oper i pieśni.

GRANDI, Alessandro *?; fl630, Ber
gamo. Kompozytor wioski; autor 

di mszy, motetów i madrygałów.
r

GRANDIS, Renato dc *24 X  1927, 
 ̂ Wenecja. Kompozytor włoski; autor

'a muzyki orkiestrowej (cykl symfo-
*' niczny —  Cadore, La Rossiniana,
18 Divertimento su musiche di Rossini,
r  Arlecchiniana, cyld symfoniczny —

Feste sutl'acqua), kameralnej (Studi
0 aa flet i fortepian, Virelai dla 8 wy

konawców, Serenata seconda per vio
loncello solo), fortepianowej, wokalnej

1 (Gloria na 36-głosowy chór a cappella,
e komiczna kantata Storia Marina,
r  Missa solemnis na 36-głosowy chór
>• a cappella), instrumentalno-wokalnej

{La comedia veneziana na sola, chór 
l> i orkiestrę), oper (m.i. Der Blinde von

Hyuga, Es lebe der König —  opera 
komiczna, Bilàra, Die Schule der 

1 Kohlen).

GRÉTRY, André Ernest Modeste *11
Il 1741, Liège; f24 IX  1813, Mont-

morency. Francuski kompozytor opor 
komicznych, z których za najlepszą 
uchodzi Ryszard Lwie Scrce. W  swoich 
operach Grśtry wprowadzał motywy 
przewodnie; pisał też muzykę koś
cielną i kameralną.

GRIECZANINOW, Aleksander '25  X
1864, Moskwa; t3 I 1956, Nowy Jork. 
Kompozytor rosyjski; autor symfo
nii, Koncertu na flet, smyczki i harfę, 
utworów kameralnych, instrumental
nych, oper i pieśni.

GRIEG, Edrard Hayerup * 15 V I 1843, 
Bergen; t4 IX  1907, Bergen. Najwy
bitniejszy kompozytor norweski; au
tor utworów orkiestrowych (m.i. suita 
Z  czasów Holberga, Melodie elegijne na 
smyczki, 2 suity Peer Gynt), Kon
certu fortepianowego, dwóch kwarte
tów smyczkowych, licznych utworów 
fortepianowych, trzech sonat skrzyp
cowych i pieśni. Talent jego najpełniej 
wyraził się w małych formach (m.i. 
Utwory liryczne na fortepian), w któ
rych nawiązywał do miniatur Schu
manna. Szczególną popularność zdo
był Koncert fortepianowy a Griega. Mu
zykę jego cechuje melodyka oparta na 
charakterystycznych zwrotach mu
zyki krajów północnych i romantycz
na uczuciowość, niewolna od senty
mentalizmu.
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UIIOSSMA\, Ludwik *6 I I I  1835, Tu
rek; f l5  V II  1915, Wiesbaden. Kom
pozytor polski. Autor oper (Rybak
iii Palermo, Duch wojewody) , uwertur 
(K ró l Lear, Maria i Szermierz z Ra
wenny), Tria fortepianowego e, utwo
rów fortepianowych i pieśni (również 
religijnych).

GRUENBKHG, Louis “ 3 V I I I  1884, 
Brześć Litewski; f9  V I 1964, Los An
geles. Kompozytor amerykański; au
tor symfonii, Koncertu fortepianowego, 
Koncertu skrzypcowego, utworów ka
meralnych, muzyki scenicznej i kon
kretnej.

GUACCERO, Donienlco *11 IV  19-27, 
Pało del Colle (Bari). Kompozytor 
włoski, pedagog. Współzałożyciel Cen
tro Elettronico della Filarmonia Ro
mana, Nuova Consonanza (w 1961 r.) 
oraz Studio R 7 dla muzyki elektro
nicznej, którym kieruje od 1969 r. 
Kompozycje: Variazioni na orkiestrę 
i dźwięki elektroniczne, ller itwerso 
na 16 instrumentów, Studio per un 
ąuartetto na klarnet, saksofon, sopran 
i tenor, Esercizi na klarnet i fortepian, 
Variazioni na 3 instrumenty, głosy 
i dźwięki elektroniczne, opera kame
ralna La farmacista, opera Scene del 
potere.

GUERRERO,Francisco *4 X  1528, Se
willa; t 8 X I 1599, Sewilla. Kompozy
tor hiszpański; pisał głównie muzykę

religijną (msze, motety) oraz mado 
gały.

G IE R R LM , Guido *12 IX  1S9G 
Faenza; t l3  V I 1965, Rzym. Kompc 
zytor włoski, dyrygent; autor opef 
poematów symfonicznych i muzyk 
kameralnej.

GUÉZEC, Jeun-Pierre *29 V I I I  1934 
Dijon; flO  H I 1971, Paryż. KompO" 
zytor francuski. Na twórczość jcgü 
wywarły wpływ techniki wspóiczeS' 
nego malarstwa. Autor utworów 
Suite pour Mondrian na orkiestrę 
Architectures colorées na 15 instrumei1' 
tów, Cinq pièces na orkiestrę i zespó1’ 
wokalny, Formes na orkiestrę, Succef 
sif-simultané na 12 instrumenté* 
smyczkowych, Reflets polychromesi 
Forme-couleurs na 2 harfy i mały ze
spół kameralny.

GVGLIELMI, Piętro Alessundro
X I I  1728, Massa Carrara; f l9
1804, Rzym. Kompozytor wioski; au
tor licznych oper.

GUILMAXT, Félix Alcxundre *12 III
1837, Boulogne-sur-Mer; f29 I I I  1911' 
Meudon. Kompozytor francuski, orga* 
nista; autor 2 symfonii na organy i or
kiestrę i muzyki organowej.

G liRLITT, Cornélius *10 II  1820, Al- 
tona; flV  V I 1901, Altona. Kompozy
tor niemiecki, organista; pisał opery> 
operetki i utwory fortepianowe.

H
HAAS, Joseph *19 I I I  1879, Maihin- 
gen; f30 I I I  1960, Monachium. Kom
pozytor niemiecki; autor utworów or

kiestrowych, kameralnych, fortepia
nowych, oratoriów i muzyki wokal
nej (utwory chóralne, pieśni).
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’’ U.iUA, Alols *21 V I 1893, Vizovice; 
,ę t l 8 X I  1973, Praga. Kompozytor 

i teoretyk czeski. Przedstawiciel mu-
3 *yki ćwierćtonowej, konstruktor for- 
,j. tepianu ćwierćtonowego, autor utwo- 
„ rów orkiestrowych, kameralnych i in- 

strumentalnych, oper utrzymanych 
g. w systemie muzyki mikrotonowej 

(stosował podział półtonów na 2, 3 itd. 
części).

•i

HAENDEL, fieoru FHcilrich *23 II 
1685, Halle; IV  1759, Londyn. 
Najwybitniejszy obok J. S. Bacha 
kompozytor niemiecki pierwszej po
łowy X V I I I  w. Początkowo był or
ganistą w Halle, później skrzypkiem
* kompozytorem operowym w Ham- 
burgu i we Włoszech. Resztę życia —  

l_ 47 lat —  spędził w Londynie. Obok 
°per i oratoriów pisał utwory organo

we, fortepianowe, skrzypcowe, so
naty triowe, concerti grossi, koncerty 
obojowe oraz arie. Do najznakomit
szych dzieł Haendla należą jego orato
ria (m.i. słynny Mesjasz) —  monu
mentalne, szeroko rozbudowane, o bo
gatej inwencji. W  muzyce Haendla ze
szły się —  indywidualnie przetrawio
ne —  wielorakie wpływy: niemieckiej 
szkoły organowej X V I I  i X V I I I  w., 
melodyki Corellego, afektowanej ope
ry neapolitańskiej, stylu oratoryjnego 
Carissimiego i wreszcie angielskiej tra
dycji chóralnej. Z racji długiej i owoc
nej działalności w Anglii Haendel 
uchodzi tu za kompozytora narodo
wego.

HASSLER, Johana Wilhelm *29 111
1747, Erfurt; t29 I I I  1822, Moskwa. 
Kompozytor niemiecki; autor mod
nych niegdyś dzieł fortepianowych, 
które dziś przetrwały tylko w reper
tuarze dydaktycznym.

H ALÉVY, Jacques Froineutal * 27 V
1799, Paryż; t l7  I I I  1862, Nicea. 
Kompozytor francuski, długoletni 
profesor Konserwatorium Paryskiego; 
autor wielu oper (najbardziej znana —  
Żydówka), 2 baletów, utworów wo
kalnych i fortepianowych.

UALFFTER, Crlstóbal *24.111 1930, 
Madryt. Kompozytor i dyrygent hisz
pański. Autor wielu utworów instru
mentalnych ( Introduction, fugue et 
finale na fortepian, Sonata na skrzypce 
solo, Formantes na 2 fortepiany), 
utworów orkiestrowych (m.i. Micro- 
formas, Symfonia na 3 grupy instru
mentalne, Anillos), wokalno-instru
mentalnych (Brechllieder na soprań 
i 2 fortepiany, kantata —  Yes, speak 
out, yes, Symposion na baryton, chór 
i orkiestrę), muzyki religijnej [Ave 
Maria, Pater noster na chór). Halffter 
należy do przedstawicieli współczes-
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nej muzyki hiszpańskiej. Jego utwo
ry, nawiązujące początkowo do seria- 
lizmu, łączą w sobie elementy różnych 
technik kompozytorskich, dając w e- 
fekcie muzykę oryginalną pod wzglę
dem brzmieniowym i rytmicznym.

HALFFTER, Ernesto * 16 1 1905, Ma
dryt. Czołowy kompozytor hiszpań
ski; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. Szkice symfoniczne, Sinfonietta, 
Koncert na gitarą, Canticum in P . P . 
Johannem X X I I I ) ,  utworów kame
ralnych, fortepianowych, wokalnych, 
opery kameralnej Entr'acte, baletu 
Fantasia gataica.

HALFFTER, Rodolfo * 30 X  1‘JOO, Ma
dryt. Kompozytor hiszpański, brat 
Ernesta. Działa również jako dyry
gent i publicysta muzyczny; od 1939r. 
przebywa w Meksyku. Napisał kilka 
utworów orkiestrowych (m.i. Tripar
tita, Diferencias, Koncert skrzypcowy), 
utwory kameralne, skrzypcowe, for
tepianowe, wokalne (Desterro na 
głos i fortepian) i balety.

HALVORSEN, Johan *15 I I I  1864, 
Drammen; -f4 X I I  1935, Oslo. Kom 
pozytor norweski; autor symfonii, 
suit, 2 rapsodii norweskich, Koncertu 
skrzypcowego, utworów kameralnych 
i wokalnych.

HANSON, Howard *28 X  1896, Vahoo. 
Kompozytor amerykański, dyrygent; 
autor symfonii, poematów symfonicz
nych, utworów kameralnych, opery 
Merry Mount i utworów wokalnych.

1IANUŚ, Jan *2 V 1915, Praga. Kom
pozytor czeski; autor utworów orkie
strowych, kameralnych wokalnych.

HARRIS, Roy *12 II  1898, Lincoln 
County; t  1 X  1979, Santa Monica. 
Kompozytor amerykański; autor sym-

I to
fonii, Wariacji symfonicznych, konc« sc 
tów, muzyki kameralnej i chóralne ot 
Utwory Harrisa (przede wszystkif
I I I  Symfonią) uważa się za dziel H 
typowo amerykańskie. ■ N

n.

H ARTMANN, Karl Amadeus * 2 V II 
1905, Monachium; t  5 X I I  1963, JM 
nacliium. Czołowy kompozytor ni* 
miecki starszej generacji, studio""* 
u Sclierchena i Weberna; autor 8 syi* 
fonii, Koncertu na fortepan, instr<> 
menty dęte i perkusję, Koncertu i': 
altówkę, fortepian, instrumenty dę'1 i 
i perkusję, 2 kwartetów smyczki ■ 
wych, Koncertu na skrzypce i orki* . 
strę smyczkową, kantaty Lamenlo & \ 
sopran i fortepian i opery kameralni , 
Des Simplicius Simplicissimus JugeM j 
Hartmann należał do najwybitniej" j 
szych współczesnych symfoników e» , 
ropejskich. W  jego muzyce —  odlegli \ 
od dodekafonii, lecz wyzyskujące: 
wiele nowych zdobyczy języka dźwif 
kowego —  widoczny jest prymat koff ; 
trapunktycznej melodyki.

HASSĘ, Johuuu Adolf *25 I I I  1699* 
Bergedorf; f l 6 X I I  1783, Wenecja 
Kompozytor niemiecki; p o czą tk ow o  

działał jako tenor, później jako kom- 
pozy tor, jeden z  głównych przedsta- 
wicieli szkoły neapolitańskiej na te- 
renie opery. Był uczniem Porporj’ 
i A. Scarlattiego. Obok oper pisał or8"
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loria, kantaly, symfonie i koncerty 
solowe. Wpływ jego muzyki’ można 
odnaleźć jeszcze u Haydna i Mozarta.

HASSLER, Hans Leo *25 X  1564, 
Norymberga; t 8 V I 1612, Frankfurt 
n. Menem. Kompozytor niemiecki, 
uczeń A. Gabriełego; działał jako 
organista na dworze saskim. Hassłer 
przeniósł z Wioch —  bardzo wówczas 
popularną —  formę pieśni świeckich 
i dzieł kościelnych o imitacyjnej fak
turze.

HAUBENSTOCK-RAMATI, Roman
‘ 27 II  1919, Kraków. Kompozytor 
austriacki pochodzenia polskiego; au
tor utworów symfonicznych (Les 
symphonies de timbres, Chants el 
prismes, Séquences na skrzypce i or
kiestrę, Petite musique de nuit —  
nobile en mètres proportionnels, Ta
bleau I, I I ,  I I I  na orkiestrę, Symfo
nie „K “, Ludus musicalis), kameral- 
nych (m.i. Kwartet smyczkowy, Bles
sings na głos i 9 instrumentów, In 
terpolation na flet i taśmę, Liaisons na 
"'ibrafon i marimbafon z taśmą), wo
kalnych, muzyki-konkretnej, teatral- 
n®j, opery Ameryka (wg Kafki). Hau
benstock przebywa stale w Wiedniu.

Ha u e r , Joseph Matthias ‘ 19 I I I
1883, Wiener Neustadt; f22 IX  1959, 
'Viedeń. Kompozytor i teoretyk au

striacki; stworzył własny system 
dwunastotonowy, odległy od teorii 
i praktyki kompozytorskiej Arnolda 
ScliOnberga. Autor Sinfonietty, suit 
orkiestrowych, Koncertu fortepiano
wego, Koncertu skrzypcowego, muzyki 
kameralnej i utworów fortepianowych. 
Miejsce w historii muzyki współczes
nej zawdzięcza Hauer temu, iż jako 
jeden z pierwszych wprowadził tech
nikę dwunastotonową.

HAW EL, Jan Wincenty * 10 V II  1936, 
Pszów (pow. Wodzisław Śląski). Kom
pozytor polski. Autor muzyki orkies
trowej (Symfonia na smyczki, Kon
strukcje na wielką orkiestrę, Utwór 
na orkiestrę kameralną, Kontrasty), 
kameralnej (Kwartet smyczkowy, Dwa 
utwory na zespół kameralny, Septel 
na instrumenty dęte), wokalno-in
strumentalnej (Profile na chór męski 
i orkiestrę).

HAYDN’, Joseph *31 I I I  1732, Roh- 
rau; t31 V  1809, Wiedeń. Kompozytor 
austriacki; najstarszy z trzech wiel
kich klasyków wiedeńskich (Haydn, 
Mozart, Beethoven). Przez wiele lat 
pracował jako kapelmistrz na dworze 
książąt Esterhazych. Napisał ponad 
100 symfonii (z których wiele nosi 
tytuły), ponad 70 kwartetów smycz
kowych, utrzymanych początkowo 
w formie suit, później znakomicie roz-
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wijanych w formie sonatowej i opar
tych na mistrzowskiej pracy moty- 
wicznej, a dalej wiele triów fortepia
nowych, sonat skrzypcowych i for
tepianowych, pieśni, mszy i oratoriów 
( Stworzenie świata, Pory rokuj. Muzy
ka jego, pełna pogody i humoru, jest 
lekka, ruchliwa i naturalnie potoczy
sta. W  historii muzyki dokonał olbrzy
miego przełomu —  przede wszystkim 
jako twórca kwartetów smyczkowych 
i symfonii, w których dał podstawy 
klasycznej instrumentacji, faktury 
i formy.

HE1LLER, Anton *15 IX  1923, W ie
deń; t  25 I I I  1979, Wiedeń. Kompozy
tor austriacki, dyrygent; pisał muzy
kę orkiestrową, kameralną, sonaty or
ganowe, utwory fortepianowe, mote
ty, kantaty, muzykę religijną.

HEISS, Hermann *29 X I I  1897, Darm
stadt; |6 X I I  1966, Darmstadt. Kom
pozytor niemiecki, uczeń J. M. Haue- 
ra; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. Sinfonia atematica), Koncertu 
podwójnego na skrzypce, fortepian
i orkiestrę, Koncertu fortepianowego, 
Koncertu na flet i orkiestrę kameralną, 
Tria smyczkowego, Heąuiem, kantat, 
muzyki organowej i elektronicznej.

HELLER, Stephen *15 V 1813, Buda
peszt; |14 I 1888, Paryż. Kompozytor
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węgierski, pianista — prżyjaci* n' 
Schumanna, Liszta, Chopina i Be* 
lioza: autor popularnych niegd? ^
utworów fortepianowych.

HELM, ETcrelt *17 V II 1913, Minuj "  
apolis. Kompozytor i muzykolog ani* P 
rykańslu. Działał przez kilka w 2 
w NRF. Autor Koncertu nu orkiestr  ̂
smyczkową, Koncertu na 5 instrunif" 
Lów solowych, smyczki i perkusję, : 
koncertów fortepianowych, niuzyjj * 
kameralnej, fortepianowej i balet' 
Le Roy fait battre tambour.

HENZE, Hans Werner *1 V I I 1926, G« 
tersloh. Czołowy kompozytor średni* 
generacji niemieckiej, mieszka obecni* 
we Włoszech, uczeń Fortnera i Leibo 
witza. Jest autorem dużej ilości dzi*’ 
pisanych przeważnie w technice do 
deka fonicznej: 6 symfonii, Anty font 
na orkiestrę, Concerto per il Marignl 
na fortepian i 7 instrumentów, Kwot 
tetu smyczkowego, oper (m.i. Boulevard 
Solitude, Koniec świata, Król jelch 
Elegia dla młodych kochanków, lisią“' 
von Homburg, Die Bassariden, D t 
Junge Lord), baletów (Jack Puddinf 
Maraton taneczny), 2 koncertów for 
tepianowych, 11 Koncertu na skrzyp 
ce, głosy, 33 instrumentalistów i taśm1 
(do H. M. Enzensbergera Hommaff 
ä Gödel), Koncertu skrzypcowego, Kon 
certu kameralnego, Koncertu podwój
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,i( nego na obój, harfę i smyczki, utwo- 
rów fortepianowych, wielu utworów 

jV wokalnych i utworów na różne in
strumenty. Wielostronności w zakre
sie gatunków muzycznych odpowiada 
wszechstronność zainteresowań kom- 

f pozytorskich Henzego. W  sumie mu- 
|(1 zykn jego łączy w sobie wiele różnych 
ir wpływów (do metrów zmiennych 
„  Dlacliera i punktualizmu włącznie) 

i może być truktowana jako uniwer- 
,j salny eklektyzm współczesny w do- 
(1 brym tego słowa znaczeniu.

UĆROLD, Louis Joseph Ferdinand
*28 I 1791, Paryż; f l9  I 1833,‘ Paryż. 
Kompozytor francuski; autor oper 
(m.i. Zampa), baletów, symfonii, 3 
kwartetów smyczkowych i utworów 
fortepianowych.

HER RM ANN, Huuo *19 IV  1896, 
Ravensburg; t  7 IX  1967, Stuttgart. 
Kompozytor niemiecki; autor utwo- 
rów orkiestrowych (symfonie, kon
certy), kameralnych, instrumental
nych, wokalnych i oper.

0. HESPOS, Hans Jonchłm *13 I I I  1938, 
f Emden. Kompozytor niemiecki; autor 
|( utworów m.i. Canti di Ungarelli, Breal; 
a dla pianisty i grupy orkiestrowej, 
^ Frotlages na zespół kameralny, M ou- 
g otmtnls na wielką orkiestrę, Passagen 

na zespół kameralny, Sound na zespół 
kameralny, Palimpsesl na głos i per- 

r ku8J«-

UESSENBKRG, Kurt *17 V I I I  1908, 
Frankfurt n. Menem. Kompozytor

0 niemiecki; autor szeregu kompozycji 
,q orkiestrowych (symfonie, Koncerl na 
r 2 fortepiany); prócz tego pisze utwory 
p kameralne, instrumentalne, wokalne 
„I l muzykę religijną.

t
n HEUBERGER, Richard *18 V I 1850, 
I Graz; -f28 X  1914, Wiedeń. Kompo

zytor austriacki; autor oper, operetek 
(m.i. popularny Bal w Operze), pieśni, 
utworów chóralnych i orkiestrowych.

U1LLER, Lejaren *23 I I  1924, Nowy 
Jork. Kompozytor amerykański, pe
dagog. Autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. 2 symfonie, Koncerl fortepiano
wy), kameralnej (4 kwartety smycz
kowe, llliac Suile nu kwartet smycz
kowy, Diuerlimento na 11 instrumen
tów), muzyki fortepianowej (5 sonat), 
teatralnej, radiowej i filmowej, a także 
muzyki elektronicznej (Computer Can- 
tala na sopran, taśmę i zespół kameral
ny, 7 studiów elektronicznych na 
taśmę, Machinę Musie, Algorithms 1 
na 9 instrumentów i taśmę, H PSC H D  
na 1-7 klawesynistów i 1-51 taśm, 
skomponowane wspólnie z Cagem).

HINDEMITH, Paul *16 X I  1895, 
Hanau; t29 X I I  1963, Frankfurt 
n. Menem. Kompozytor niemiecki, au
tor symfonii, koncertów instrumen
talnych, 6 kwartetów smyczkowych, 
Oktetu, sonat instrumentalnych, mu
zyki fortepianowej (m.i. Ludus tona- 
lis), wielu oper (m.i. Nowości dnia, 
Mathis malarz, Harmonia świata, Dłu
ga wieczerza wigilijna), baletów, ora
torium Das Unaufhörliche, Requiem, 
kantat i pieśni. W  latach dwudzies
tych X X  w. —  czołowy kompozytor 
awangardy europejskiej, później —
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twórca stojący z dala od nowych kie
runków stylistycznych. Styl muzyki 
Hindemitha —  najczęściej oparty na 
technice linearnej i zamkniętej, acz 
odnowionej tonalności —  przedstawia 
uderzającą paralelę do muzyki Bacha, 
stąd nazywa się kompozytora „Ba
chem X X  wieku“ . Hindemitli byl 
znakomitym praktykiem muzycznym 
(altowiolista, dyrygent) i uchodzi! za 
kontynuatora linii wielkich kompozy
torów niemieckich.

HÜLLER, Karl *25 V II  1907, Bam
berg. Kompozytor niemiecki; autor 
muzyki orkiestrowej, Koncertu kla
wesynowego, Koncertu skrzypcowego, 
dwóch koncertów wiolonczelowych, 
kwartetów smyczkowych, sonatskrzy- 
pcowych, fortepianowych i muzyki 
organowej.

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus
*24 I 1776, Królewiec; f25 V I 1822, 
Berlin. Kompozytor niemiecki, pisarz
i rysownik; działał też jako prawnik 
(m.i. w Poznaniu) oraz krytyk mu
zyczny. Pisał opery, pieśni, utwory 
fortepianowe, kameralne i chóralne. 
Jako krytyk propagował muzykę 
Beethovena i Webera, ale jako kom
pozytor był raczej klasykiem niż ro
mantykiem.

HOLBBOOKE, Joseph *5 V II  1878, 
Croydon; f5  V I I I  1958, Londyn. 
Kompozytor angielski, pianista; twór
ca wielu kompozycji symfonicznych 
(poematy symfoniczne, symfonie), 
kameralnych, oper, utworów fortepia
nowych i wokalnych.

HOLLAND, Jan Dawid *1746, Herz
berg; f  14 (26) X I I  1827, Wilno. Kom
pozytor polski pochodzenia niemieckie
go. Był nauczycielem muzyki na uni
wersytecie wileńskim. Wygłoszone tam 
wykłady wydał pt. Traktat akademicki
o prawdziwej sztuce muzyki z dodatkiem

ui
0 utywuniu harmonii ( 180G). KomM ^  
nował muzykę do wodewilów (m.i. Cj 
znanego wodewilu Agatka czyli P r:! 
jazd pana), symfonie oraz polonez; w

z
HOLLIGER, Heinz *21 V 1939, La« *  
genthal (Kanton Berno). Kompozyt**
1 oboista szwajcarski, działa równi® H 
jako pedagog. Kompozycje: 3 Liebti j< 
lieder na alt i orkiestrę, Erde W* u 
llimmel —  kantata na tenor i instru ci 
menty, Improvisalionen na obój, liart' n
1 12 instrumentów smyczkowych (<
Trio na obój lub rożek angielski, a1 h 
tówkę i harfę, h na kwintet dęt}' v 
Pneuma na instrumenty dęte, Don* ii 
nobis pacem na 12 głosów. n

1
HOLST, Guslar Theodore *21 1̂
1874, Cheltenham; f25 V 1934, Lo» 
dyn. Kompozytor angielski; pis* 
utwory orkiestrowe (suity, Koncert n>
2 skrzypiec i orkiestrę), kameraln*
opery, utwory wokalne i muzykę rr 
ligijną. ;

HONEGGER, Arthur ‘ 10 I I I  1892 
Hawr; f27 X I  1955, Paryż. Kompoz}" 
tor szwajcarski, przebywał najczęśctf.' 
w Paryżu; autor 5 symfonii ( I I I  „ l* ‘ 
turgiczna", V „Di tre re "), Monopartii!)' 
Koncertu kameralnego, Pacific 231 n* 
orkiestrę, Koncertu fortepianowego■ 
kwartetów smyczkowych, muzyki sce" 
nlcznej (opery, oratoria: m.i. Król D&' 
wid, Joanna (PArc na stosie), baletów.
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utworów fortepianowych i pieśni. Naj- 
’ wybitniejszy kompozytor Grupy Sześ- 

ciu, twórca oryginalnego, własnego 
’■ «tylu, wyczuwalnego mimo licznych 

wpływów, jakim się poddawał. Jeden 
z najbardziej popularnych twórców

" XX  w.
6
i BHABOWSKI, Leould *28 I 1935, K i- 

jów. Kompozytor ukraiński. Autor 
ri1 m.i. Czterech pieśni ukraińskich na 
i> chór i orkiestrę, Fresków symfonicz- 
f nych, Mikrostruktur na obój solo, Epi- 
1> taphium dla B. M . Biikego na sopran, 

harfę, czelestę, gitarę i dzwony ruro- 
5' "'e, Małej muzyki kameralnej na 15 
i* Instrumentów smyczkowych, Orna

mentów na obój, altówkę i harfę,
 ̂ Homöomorphia I - I I I  na fortepian.

Hrabowski poszukuje nowych roz-
11 wiązań w zakresie formy i faktury. 

Należy do najciekawszych twórców 
ukraińskich swojego pokolenia.

r BRISANIDE, Alexandru *15 V I 1936, 
Petrila. Kompozytor i pianista ru
muński, działa również jako pedagog.

I Autor utworów orkiestrowych (Poem, 
Passacaglia, Koncert na orkiestrą, Ad 
Perpetuum rei memoriam), wielu utwo- 

! rów kameralnych (m.i. Kwartet smycz- 
| kowy, Direclions na kwintet dęty, 

Hommage d Bartok, Enesco, Schönberg, 
sonaty instrumentalne), fortepiano-

Iwych, wokalnych, Experimente na 
fortepian i taśmę.

HUBAY Jenö ‘ iö  IX  1858, Buda
peszt; |12 I I I  1937, Budapeszt. Kom- 

!, Pozytor węgierski, skrzypek; twórca 
'■ 4 koncertów skrzypcowych, licznych 
:j utworów skrzypcowych, utworów or- 
!- kiestrowych (4 symfonie), oper i utwo- 
(, rów wokalnych. 
s
,, BUBEK, Klaus *30 X I  1924, Berno. 
r Kompozytor szwajcarski, pedagog. 
r Autor głównie muzyki religijnej (m.i.
f) Des Engels Anredung an die Seele na

tenor, instrumenty dęte i harfę, In  
te Domine speraui na organy), muzyki 
orkiestrowej {m.i. Koncert skrzypco
wy), kameralnej (James Joyce Cham- 
ber Musie na harfę, trąbkę i orkiestrę 
kameralną), wokalno-instrumentalnej, 
oratorium Soliloęuia, Kleine deulsche 
Messe.

HUMMEL, Johann Nepomuk *14 X I
1778, Bratysława; f !7  X  1837, Wei
mar. Kompozytor niemiecki pocho
dzenia czeskiego, uczeń Mozarta, Al- 
brechtsbergera i Salieriego, kapel
mistrz dworski w Stuttgarcie i Wei
marze, znakomity improwizator; au
tor licznych kompozycji fortepiano
wych (7 koncertów w stylu brillant), 
kameralnych, oper 1 baletów.

HUMPERDINCK, Engelbert *1 IX
1854, Siegburg; |27 IX  1921, Neu- 
strelitz. Kompozytor niemiecki; autor 
popularnej opery Jaś i Małgosia. 
Napisał również szereg innych oper, 
utworów orkiestrowych, kameralnych, 
instrumentalnych i wokalnych.

HUSA, Kareł *7 V I I I  1921, Praga. 
Kompozytor czeski, działa też jako 
dyrygent. Od 1954 przebywa stale 
w USA. Autor kompozycji orkiestro
wych (Divertimento, Portrait na smycz
ki, Symfonia) ,  kameralnych i instru
mentalnych.

1000 kompozytorów — 5 65
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IBERT, Jacques *15 V I I I  1890, Paryż; 
t5 I I  1962, Paryż. Kompozytor fran
cuski; autor utworów symfonicznych, 
Concerlina na saksofon i orkiestrę, 
Koncertu fletowego, Symphonie con
certante na obój i orkiestrę smyczko
wą, suit baletowych, muzyki kame
ralnej i fortepianowej. Pisał muzykę 
lekką, rozrywkową niemal, lecz zna
komitą pod względem rzemiosła kom
pozytorskiego.

d’INDY, Vincent *27 I I I  1851, Paryż; 
f2  X I I  1931, Paryż. Kompozytor 
francuski; autor symfonii programo
wych, Fantazji obojowej, Chorału z wa
riacjami na saksofon i orkiestrę, Kon
certu podwójnego na flet, wiolonczelę 
i orkiestrę, muzyki kameralnej, chó
ralnej i scenicznej. Muzyka d’ Indy’ego 
jest klarowna, pełna temperamentu 
i w tematyce bliska francuskiej pieśni 
ludowej.

INGEGNEOI, Marco Antonio *ok. 
1545, Werona; f i  V I I  1592, Cremona. 
Włoski kompozytor muzyki kościel
nej; autor mszy, motetów, hymnów, 
madrygałów.

INGHELBRECUT, Déslré-Emlle *17
IX  1880, Paryż; f !4  I I  1965, Paryż. 
Kompozytor francuski, dyrygent; au-
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tor poematów symfonicznych, muzyki 
kameralnej, utworów wokalnych, oper 
i baletów.

IPPOLITOW-IWANOW, Michał *19
X I 1859, Gatczina; f28 I 1935, Mos
kwa. Kompozytor radziecki; pisał mu
zykę orkiestrową (symfonie, suita 
Szkice kaukaskie), kameralną, utwory 
instrumentalne, opery, utwory wo
kalne.

IRELAND, John *13 V II  1879, Ingle
wood; f l2  V I 1962, Washington 
(Kent). Kompozytor angielski; autor 
utworów orkiestrowych (suity, uwer
tury), Koncertu fortepianowego, utwo
rów instrumentalnych, wokalnych, 
baletu The Vagabonds oraz muzyki 
filmowej.

ISAAC, Henricus *ok. 1450, Nider
landy; t!517, Florencja. Sławny nie
miecki kompozytor X V  w.; pisał wie
logłosowe pieśni i canzony, msze i mo
tety. Pozostawał pod wpływem kom
pozytorów I I  szkoły niderlandzkiej. 
Jego zbiór Choralis Constantinus obej
muje śpiewy na cały rok kościelny.

IVES, Charles Edward *20 X  1874, 
Danbury; |19 V 1954, Nowy Jork. 
Kompozytor amerykański; pisał kom
pozycje na wskroś nowoczesne, oparte 
na technice politonalnej, polimetry- 
cznej, a nawet ćwierćtonowej. Autor 
kilku symfonii, kwartetów smyczko
wych, sonat skrzypcowych, utworów 
na głos i instrumenty, utworów forte
pianowych (m.i. 50-minutowa Con
cord sonatę), pieśni. Kompozycje ‘ 
Ives'a, pisane w dużej mierze w pier
wszych latach X X  w., choć powstały 
niezależnie od dojrzewających kon
cepcji Strawińskiego czy SchOnberga, 
wykazują podobne tendencje.
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JACHIMECKI, Zdzisław *7 V II 1882, 
Lwów; f27 X  1953, Kraków. W ybi
tny polski muzykolog, a także kom
pozytor. Założyciel i długoletni pro
fesor Katedry Muzykologii na Uni
wersytecie Jagiellońskim. Autor wielu 
prac z zakresu historii muzyki pol
skiej (m.i. książek: Chopin, Moniu
szko, Wagner). Komponował pieśni na 
głos i fortepian i utwory orkiestrowe.

JANÂCEK, LeoS *3 -V II 1854, Huk- 
valdy; -f 12 V I I I  1928, Morawska 
Ostrawa. Kompozytor czeski; autor 
oper (m.i. Jenufa, Kalia Kabanowa, 
Sdrka), utworów orkiestrowych (Sin
fonietta,, Concerlino na fortepian i 7 
instrumentów dętych, Kwartet smy
czkowy i Trio fortepianowe) i wokal
nych. Janaćek wyszedł od rodzimej 
muzyki ludowej i stworzył oryginalny 
*tyl realistycznego śpiewu mówionego. 
Międzynarodowy rozgłos osiągnął do
piero w ostatnich latach twórczości.

JANEQUIN, Clément *ok. 1485, 
Châtellerault; fok. 1560, ?. Wybitny 
kompozytor francuski X V I w., uczeń 
Josquina Des Prés. Uprawiał popu
larną wówczas formę muzyki świec
kiej, tzw. chanson, w której po raz

pierwszy wprowadził elementy pro
gramowe (Bitwa pod Marignano, Po
lowanie, Jaskółka, Skowronek i i.).

JANIEWICZ, FeUks *1762, Wilno; 
|21 V 1848, Edynburg. Kompozytor 
polski, skrzypek; autor koncertów 
skrzypcowych i triów smyczkowych 
oraz utworów fortepianowych (sonaty, 
ronda).

JARECKI, Henryk *6 X I I  1846, War
szawa; f l 8 X I I  1918, Lwów. Kom
pozytor i dyrygent polski; uczeń Mo
niuszki. Działał jako dyrygent ope
rowy we Lwowie. Autor 8 oper (M a
zepa, Nocleg w Apeninach, Mindowe, 
Jadwiga, królowa polska, Barbara Ra
dziwiłłówna, Powrót taty, List Żelazny, 
Wanda), operetki Nowy Don Kiszol, 
dzieł orkiestrowych (Symfonia, Uwer
tura), kameralnych (Trio fortepia
nowe, Sonata na wiolonczelę i forte
pian), chóralnych, 2 mszy, pieśni 
na głos i fortepian.

JARECKI, Tadeusz *1 I 1889, Lwów; 
f2 -V  1955, Nowy Jork. Kompozytor 
polski, syn Henryka. Od 1948 prze
bywał stale w USA. Autor suity sym
fonicznej La Foule, Sinfonia breve, poe
matu symfonicznego Chimera, kwar
tetów smyczkowych, triów fortepia
nowych, pieśni na głos i fortepian, 
utworów fortepianowych (Sonata) 
oraz kantaty Land of Our Hearts.

JARNACH, Philipp *26 V II  1892, 
Noisy (Francja). Kompozytor nie
miecki pochodzenia francuskiego; au
tor utworów orkiestrowych (Uwer
tura, Concertino), kameralnych 
(Kwartet smyczkowy), muzyki in
strumentalnej i wokalnej.
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JARNEFELT, Armns *14 V I I I  1869, 
Wiborg; f23 V I 1958, Sztokholm. 
Kompozytor fiński, dyrygent; autor 
muzyki orkiestrowej, kameralnej i wo
kalnej (kantaty, utwory chóralne).

JARZĘBSKI, Adam * przed 1590, 
Warka; tl649, Warszawa. Jeden 
z najwybitniejszych polskich kompo
zytorów instrumentalnych X V II  w.; 
był kompozytorem na dworze królew
skim w Warszawie i architektem. P i
sał utwory charakterystyczne (m.i. 
Tamburella, Nova casa, Chromalica, 
Bentrovata) i canzony instrumentalne. 
Kompozycje jego zapoczątkowały 
polską muzykę instrumentalną.

JELINEK, Hanns *5 X I I  1901, Wie
deń; f27 I 1969, Wiedeń. Kompozy
tor austriacki; autor muzyki orkies
trowej (m.i. Sinfonia rilmica, Sympho- 
nia brevis, Sinfonia concerlante), ka
meralnej i fortepianowej. Jelinek 
stworzył własną, rozbudowaną teorię 
kompozycji dodekafonicznej. Napisał 
dwutomowy podręcznik dodekafonii 
oraz szereg dzieł, z których Zwólfton- 
werk zawiera pokaz zastosowania tech
niki dodekafonicznej w wielu ujęciach 
fakturalnych i instrumentalnych.

JENSEN, A doli *12 I 1837, Królewiec; 
f23 I 1879, Baden-Baden. Kompo
zytor i pianista niemiecki; pisał głów
nie utwory fortepianowe, pieśni i u- 
twory chóralne.

JEREMIAS, Otakar *17 X  1892, Pi- 
sek; f5  I I I  1962, Praga. Kompozytor 
czeski; autor szeregu utworów orkies
trowych (symfonie, Uwertura, suity), 
kameralnych ( Kwartet fortepianowy, 
Kwartet smyczkowy, Kwintet smycz
kowy), instrumentalnych i wokalnych.

JlROVEC, Vojtech *19 I I  1763, Bu- 
dziejowice Czeskie; f l9  U l 1850, W ie
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deń. Kompozytor czeski; działał w Pa
ryżu, Londynie i Wiedniu. Jego sym
fonie cenili wysoko Mozart i Haydn. 
Jirovec napisał ok. 60 symfonii, 30 
oper, 40 baletów, szereg utworów ka
meralnych, kantat i pieśni.

JOACHIM, Joseph *28 V I 1831, Kitt- 
see; f l5  V I I I  1907, Berlin. Kompo
zytor i skrzypek węgierski; przez wiele 
lat działał w Niemczech. Jest auto
rem koncertów skrzypcowych i drob
nych utworów na skrzypce i fortepian. 
Joachim był doskonałym wirtuozem 
i kameralistą. Schumann, Bruch, 
Brahms i Dvofak dedykowali mu 
swoje koncerty skrzypcowe.

JOLAS, Betsy *5 V I I I  1926, Paryż. 
Kompozytorka francuska. Autorka 
m.i. Symfonii na małą orkiestrę, Qua
tre plages na orkiestrę smyczkową, 
Cinq poèmes de J. Dupin na sopran 
i orkiestrę, Quatuor 11 na sopran ko
loraturowy i trio smyczkowe, Motet
I I  na 12-osobowy chór i małą orkies
trę, Tranche na harfę solo, utworów 
chóralnych a cappella, muzyki sce
nicznej i filmowej.

JOUVET, André *8 V I I I  1905, Paryż; 
t20 X 111974, Paryż. Kompozytor fran
cuski, współzałożyciel grupy Młoda 
Francja; autor muzyki orkiestrowej, 
Koncertu fortepianowego, Koncertu na 
fale Martenota, Concertina na trąbkę,



smyczki 1 fortepian, opery Doloris ou 
Le Miracle de la femme laide, bale
tów i utworów kameralnych. Muzyka 
Joliveta —  zbliżająca się niekiedy do 
dodekafonii —  odznacza się wielo- 
barwnością szaty orkiestrowej i wital- 
nością.

JQMMKLLI, Nlccoló *10 IX  1714, 
Averse; f25 V I I I  1774, Neapol. W ło
ski kompozytor kościelny i operowy, 
zwany włoskim Gluckiem. Jest wraz 
z Gluckiem głównym przedstawicie
lem kierunku operowego, zmierzają
cego do pogłębienia wyrazu dramaty
cznego; z jego 82 oper zachowało się 
53. Pisał też oratoria i utwory koś
cielne (m.i. Requiem, Miserere, Magni
ficat).

JONGEN, Joseph *14 X I I  1874, Liège; 
t l2  V I I  1953, Sart-lez-Spa. Kompo

zytor belgijski; autor utworów orkie
strowych (Symfonia, Symphonie con
certante na organy i orkiestrę, Koncert 
skrzypcowy, Koncert fortepianowy), 
kameralnych (kwartety smyczkowe, 
Kwintet na instrumenty dęte), utwo
rów instrumentalnych, opery Filyane 
i baletu S’Arka.

JOTEYKO, Tadeusz *1 IV  1872, 
Pocżujki; f20 V I I I  1932, Cieszyn. 
Kompozytor polski i dyrygent (m.i. 
Filharmonii Warszawskiej). Autor 
5 oper (m.i. Grajek, Zygmunt August, 
Królowa Jadwiga), muzyki symfoni
cznej (Symfonia), kameralnej (2 
kwartety smyczkowe), fortepianowej 
(Preludia), pieśni na głos i fortepian.

JUON, Paul *8 I I I  1872, Moskwa; 
t21 V I I I  1940, Vevey (Szwajcaria). 
Kompozytor rosyjski; pisał utwory 
orkiestrowe (koncerty skrzypcowe), 
utwory kameralne i fortepianowe. 
Juon jest również autorem podręczni
ków z zakresu harmonii i kontra
punktu.

JURDZI.ŃSKI, Kazimierz *13 V II
1894, Łódź; f l7  IV  1960, Łódź. 
Kompozytor polski; autor muzyki 
orkiestrowej, utworów instrumental
nych oraz wokalnych (m.i. Suita 
pieini).

K
KABALEW SKI, Dymitr *30 X I I  1904, 
Petersburg. W ybitny kompozytor ra
dziecki, autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. 4 symfonie, suita symfoniczna 
Colas Breugnon), Rapsodii na forte
pian i orkiestrę, trzech koncertów

fortepianowych, Koncertu skrzypco
wego, 2 koncertów wiolonczelowych, 
muzyki kameralnej, utworów forte
pianowych, skrzypcowych, wokalno- 
-instrumentalnych (m.i. Requiem na 
chór i orkiestrę, Kantata ,0  ziemi oj-
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czystej“ na chór dziecięcy i orkiestrę), 
oper (m.i. Rodzina Tarasa, Colas 
Breugnon, N ikita  Wierszynin) i pieśni. 
Muzyka Kabalewskiego osiągnęła 
w Związku Radzieckim dużą popular
ność dzięki swej przejrzystości 1 bez
pośredniości.-

KABELAC, MlrosłuT *1 V I I I  1908, 
Praga; t 17 V I I I  1979, Praga. Kompo
zytor czeski; pisał utwory orkiestro
we (symfonie, uwertury), kameralne, 
instrumentalne i wokalne.

KADOSA, Pal *6 IX  1903, Lćva. 
Kompozytor węgierski; autor 8 sym
fonii, koncertów fortepianowych, Con
certina na fortepian i orkiestrę, utwo
rów kameralnych (m.i. 3 kwartety 
smyczkowe, tria, sonaty), fortepia
nowych i pieśni. Muzyka Kadosy jest 
w wielu punktach kontynuacją stylu
i techniki Bartóka.

KAGEL, Maurlclo *24 X I I  1931, Bue
nos Aires. Kompozytor i dyrygent 
argentyński. Współpracownik koloń- 
skiego studia muzyki elektronicznej, 
autor utworów eksperymentalnych. 
Napisał m.i. Helerophonie na 42 in
strumenty solowe, Musique de lour 
(kombinującą muzykę orkiestrową, 
kameralną, perkusyjną i konkretną), 
Sekstet smyczkowy, Anagrama —  kan

tata kameralna wg Dantego, konfigu
rująca teksty francuskie, włoskie, 
hiszpańskie i niemieckie, Malch dla
3 wykonawców, Diaphonie na chór, 
orkiestrę i 2 projektory, Camera ob- 
scura, Muzyką na instrumenty rene
sansowe (dla 2-22 grających), Halle
luja na głosy, Acustica, Synchronstu
die, utwór teatralny Sur scène, utwory 
na różne składy kameralne (m.i. 
Transicion I I  na fortepian, perkusję 
operującą w pudle fortepianu i taśmę 
magnetofonową), muzykę filmową.

KAJAN  US, Robert *2 X I I  1856, 
Helsinki; f 6 V I I  1933, Helsinki. 
Kompozytor i dyrygent fiński; autor
2 symfonii, kantaty, hymnów i pieśni.

KALINN IKOW , Wasyl *13 I 1866, 
Woin; flO  I 1901, Jałta. Kompozytor 
rosyjski; autor utworów orkiestro
wych (symfonie, poematy symfo
niczne). Kontynuator stylu symfoni
cznego Borodina.

KALKBRENNER, Friedrich *X I 1785, 
Kassel; flO  V I 1849, Deuil. Kompo
zytor niemiecki, wirtuoz fortepiano
wy; działał w Paryżu i w Londynie. 
Pisał koncerty fortepianowe, sonaty, 
etiudy fortepianowe i utwory kame
ralne.

KALLSTENIUS, Edvln *29 V I I I  1881, 
Filipstad; f22 X I  1967, Sztokholm. 
Kompozytor szwedzki, krytyk mu
zyczny; autor wielu utworów or
kiestrowych i kameralnych. Pisał też 
muzykę wokalną i instrumentalną.

KALM ÄN, Imre *24 X  1882, Siófok; 
f30 X  1953, Paryż. Kompozytor wę
gierski; autor licznych operetek, z któ
rych szczególne powodzenie mają 
Ksiąiniczka czardasza i Hrabina M a - 
rica.
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KAMIEŃSKI, Maciej *13 X  1734, 
Szoproń-Odenburg; f25 I 1821, War
szawa. Kompozytor polski, z pocho
dzenia Słowak, twórca pierwszej opery 
polskiej Nędza uszczęśliwiona (do 
libretta Wojciecha Bogusławskiego; 
pierwsze wykonanie w teatrze war
szawskim 11 V I I  1778). Studiował 
w Wiedniu, od 1760 działał w Warsza
wie jako dyrygent i pedagog. Inne 
opery (również o ludowym polskim 
charakterze): Zośka czyli Wiejskie 
zaloty, Prostota cnotliwa, Tradycja 
dowcipem załatwiona, Balik gospodar
ski, Słowik; ponadto: kantaty, msze, 
oratoria i polonezy.

KAMIŃSKI, Heinrich *4 V I I  1886, 
Tiengen; |21 V I 1946, Ried. Kompo
zytor niemiecki; autor utworów sym
fonicznych (Concerlo grosso), kame
ralnych (m.i. kwartety smyczkowe, 
Kwartet na klarnet, altówkę, wiolon
czelę i fortepian), instrumentalnych, 
wokalnych i muzyki religijnej.

KAPP, Artur *28 I I  1878 Nordliv- 
land; t l4  I I I  1952, Nordlivland. Kom
pozytor radziecki (Estończyk); autor 
utworów symfonicznych (5 symfonii, 
uwertura, suity), kameralnych, wo
kalnych i oratorium Hiob.

KAPP, Eugen *26 V 1908, Astrahań. 
Kompozytor radziecki, syn Artura; 
pisze muzykę orkiestrową, kameral
ną, opery, muzykę wokalną.

KARAJEW , Kara Abulfaz *5 II  1918, 
Baku. Kompozytor radziecki, Azer
bejdżanin. Autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. symfonie, poematy symfoniczne, 
Passacaglia i Fuga potrójna, Pieśń 
radości na fortepian i orkiestrę, Don 
Kichot —  rysunek symfoniczny), 
Koncertu skrzypcowego, muzyki kame
ralnej, fortepianowej, pieśni, kantat, 
opery Ojczyzna, baletu, muzyki fllmo-

wej. W  ostatnich utworach ( I I I  Sym
fonia, Koncert skrzypcowy) Karajew 
dokonuje ciekawych eksperymentów 
w zakresie języka dźwiękowego.

KAREŁ, Rudolf *9 X I  1880, Pilzno; 
t5 I I I  1945, Teresin. Kompozytor 
czeski; autor symfonii,poematów sym
fonicznych, utworów kameralnych, 
oper, kantat i pieśni.

KARG-ELERT, Slijtrld *21 X I  1877, 
Oberndorf n. Nekarem; IV  1933, 
Lipsk. Kompozytor i teoretyk nie
miecki; autor utworów orkiestrowych, 
kameralnych, organowych i pieśni.

KARKOSCHKA, Erhard *6 I I I  1923, 
Morawska Ostrawa. Kompozytor 
i muzykolog niemiecki. Działa rów
nież jako pedagog. Autor fundamen
talnej pracy o współczesnej notacji 
muzycznej. Kompozycje orkiestrowe 
(m.i. Symphonische Evolutionen, Un- 
darum Continuum, Transformalio Con
tinua-Stufen, Vier Stufen, Koncert 
na skrzypce i orkiestrę kameralną, 
Versuch für alle na podwójny kwartet, 
23 instrumentalistów, z udziałem pu
bliczności), kameralne (m.i. Koordi- 
nanten na sopran i kwartet smyczko- 
wy, Quattrologe na kwartet smyczko
wy, Antinomie na kwartet instrumen
tów dętych blaszanych, Homo sapiens 
na 16 głosów solowych), muzyka 
elektroniczna (Psylex na sopran, flet 
i taśmę).

KARŁOW ICZ, Mieczysław *11 X I I
1876, Wiszniewo; f 8 I I  1909, zginął 
zasypany lawiną w Tatrach. Kompo
zytor polski. Najwybitniejszy sym
fonik przed Szymanowskim; autor 
utworów symfonicznych (Symfonia 
„Odrodzenie”, poematy symfoniczne: 
Powracające fale, Odwieczne pieśni, 
Rapsodia litewska, Stanisław i Anna 
Oświecimowie, Smutna opowieść, Ep i-
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zod na maskaradzie —  dokończony 
i zinstrumentowany przez Grzegorza 
Fitelberga), Serenady na orkiestrę 
smyczkową, Koncertu skrzypcowego A , 
Menueta na kwartet smyczkowy, 
drobnych utworów skrzypcowych, 
wiolonczelowych i fortepianowych 
oraz subtelnie lirycznych pieśni. Kar
łowicz pisał muzykę w stylu neoro-

mantycznym, barwnie instrumento- 
waną, głęboko emocjonalną, reflek
syjnie poetycką, odległą co prawda 
od ludowości (o którą zahacza tylko 
w Rapsodii litewskiej), a mimo to nie
zaprzeczalnie polską, głównie dzięki 
eksponowaniu melancholijnej liryki. 
Skoncentrowany na pesymistycznie 
filozofujących poematach symfonicz
nych, Karłowicz potrafił wytworzyć 
własny, odrębny gatunek stylistyczny, 
dzięki któremu utwory jego cieszą 
się trwałym zainteresowaniem pu
bliczności koncertowej.

KASSERN, Tadeusz Zygfryd *19 I I I  
1904, Lwów; f2  V 1957, Nowy Jork. 
Kompozytor polski. Od r. 1945 prze
bywał w Stanach Zjednoczonych. 
Autor muzyki orkiestrowej, Koncertu 
na sopran i orkiestrę, Koncertu na flet 
i orkiestrę, Koncertu na kontrabas 
i orkiestrę, Concertina na fortepian 
i orkiestrę, na flet, ksylofon i smyczki,

na obój i smyczki, muzyki kameralnej, 
utworów fortepianowych, wokalnych 
i trzech oper (m.i. wystawiana w No
wym Jorku Jutrzenka).

K AYN , Roland *3 IX  1933, Reutlin- 
gen. Awangardowy kompozytor nie
miecki. Autor dzieł orkiestrowych 
(Medilalionen, Seąuenzen, Aggregale, 
Schwingungen na 5 grup instrumental
nych, Inerziali na dowolny skład in
strumentalny, Allotropie, S ignals), 
kameralnych (Spektren na kwartet 
smyczkowy), instrumentalnych oraz 
programowej kompozycji Phasen 
(Obelisk fa r Oświęcim —  z użyciem 
90 instrumentów perkusyjnych).

KAZURO, Stanisław *2 V I I I  1881, 
Teklinapol; t30 X I  1961, Warszawa. 
Kompozytor polski, działał przez 
długie lata jako dyrygent chóralny 
i pedagog. Autor muzyki orkiestrowej 
(poemat symfoniczny Młodość, try
logia symfoniczna Smutna ziemia), 
koncertów skrzypcowych, Koncertu 
klarnetowego, ■ utworów fortepiano
wych, organowych, skrzypcowych, 
oratoriów (Słońce, Lo l, M o ja  pieśń 
wieczorna), pieśni chóralnych, ludo
wych, żołnierskich, pieśni na głos i for
tepian i 2 oper (Bajka  i Pow rót).

KĄTSKI, Antoni *27 X  1817, Kra
ków; t7 X I I  1899, Iwańczyce. Kom
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pozytor i pianista polski (uczeń Fiel- 
da); odbył szereg podróży koncerto
wych po Europie, Azji, Ameryce 
i Australii. Skomponował około 400 
utworów, w tym sporo drobnych 
utworów fortepianowych, (etiudy, 
mazurki, walce), szereg uwertur, 
mszy, koncertów i 2 opery. Niebywały 
sukces osiągnęła jego kompozycja 
fortepianowa Przebudzenie lwa, w ty
pie salonowo-wirtuozowskim.

KĄTSKI, Apolinary ‘ 23 X  1825, 
Kraków; f29 V I 1879, Warszawa. 
Kompozytor i skrzypek polski. Pod
czas pobytu w Paryżu zwrócił na 
siebie uwagę Paganiniego, który 
udzielił mu kilku lekcji. Koncertował 
od najmłodszych lat we wszystkich 
większych miastach Europy. Przez 
kilka lat był solistą orkiestry dwor
skiej w Petersburgu, później osiedlił 
się w Warszawie, gdzie założył In
stytut Muzyczny (był dyrektorem 
tejże uczelni). Napisał szereg drob
nych utworów skrzypcowych (m.i. 
mazury) i etiud (Caprices i 24 Gran
des éludes).

KEISER, ltelnhard *9 I 1674, Teu- 
chern; f l2  IX  1739, Hamburg. Kom
pozytor niemiecki, najwybitniejszy 
przedstawiciel opery póżnobaroko- 
wej przed Hassem i Gluckiem. Autor 
oper, oratoriów, kantat, pasji i sonat 
triowych.

KELEMEN, Milko *30 I I I  1924, Pod- 
ravska Slatina. Kompozytor jugosło
wiański; autor dzieł orkiestrowych 
(m.i. Sinfonietta, Symfonia, Koncert 
fortepianowy, Koncert skrzypcowy, 
Concerto giocoso na orkiestrę ka
meralną, Skolion, Composé na 2 
fortepiany i grupy orkiestrowe), 
kameralnych (Eludes contrapunli- 
gues na kwintet dęty, Badianl na ze
spół kameralny), fortepianowych, in

strumentalnych, wokalnych (kantaty, 
utwory chóralne, pieśni), oper (K ró l 
Ubu), baletów, muzyki elektronicz
nej, filmowej.

KELLER, Walter *23 II  1873, Chica
go; f7 V II  1940, Chicago. Kompozy
tor amerykański; autor opery komi
cznej The Crumpled Isle, utworów 
kościelnych, organowych, fortepia
nowych i pieśni.

KIENZL, Wilhelm *17 I 1857, Waizen- 
kirchen; t3 X  1941, Wiedeń. Kompo
zytor austriacki; autor utworów ka
meralnych, fortepianowych, oper (m.i. 
Euangelimann) oraz utworów wokal
nych.

KIESEWETTER, Tomasz *8 IX  1911, 
Sosnowiec. Kompozytor i dyrygent 
polski; autor symfonii, popularnych 
utworów orkiestrowych, muzyki ka- 
ifieralnej, wokalnej i baletu Królewski 
tyazen.

K ILA K , Wojciech *17 V II  1932, 
Lwów. Kompozytor polski; autor 
muzyki orkiestrowej (Mala uwertu
ra, Symfonia na smyczki, Oda „Bela 
Bartok in memoriam“ na skrzypce solo, 
blachę i 2 zespoły perkusyjne, Symfo
nia koncertująca na fortepian i orkie
strę, Coro na 30 instrumentów, Biff 62 
na fortepian i orkiestrę, Générique na
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orkiestrę, Diphlongos na chór i orkie
strę, Springfiełd Sonnel na orkiestrę, 
Solenne dla 67 wykonawców, Up- 
słairs-Downstairs na orkiestrę i chór so
pranów, Przygrywka i kolęda na 4 oboje 
i smyczki), muzyki kameralnej, forte
pianowej, wokalnej (Herbsllag na alt 
i kwartet smyczkowy), baletu Maska 
czerwonego moru, muzyki filmowej.

K iLLM AYE R , Wilhelm *21 V I I I
1927, Monachium. Kompozytor nie
miecki; autor Koncertu fortepiano
wego, Muzyki kameralnej na instru
menty jazzowe oraz pieśni.

KILPINEN, Yrjii *4 II  1892, Helsinki; 
|6 I I I  1959, Helsinki. Kompozytor 
fiński; pisał głównie muzykę forte
pianową i kameralną.

KIRCUNER, Leon *24 I 1919, Brook
lyn. Kompozytor amerykański; au
tor Koncertu fortepianowego, utworów 
instrumentalnych i muzyki kame
ralnej.

KISIELEWSKI, Stefan *7 I I I  1911, 
Warszawa. Kompozytor polski, kry
tyk muzyczny i literat; autor utworów 
orkiestrowych (m.i. Koncert na or
kiestrą kameralną, Mala uwertura, Per
petuum mobile, Symfonia kameralna, 
Divertimento, Podrói w czasie na or

kiestrę smyczkową, Sygnały sporto
we —  uwertura, Dialogi na 14 instru
mentów, Cosmos I  na wielką orkie
strę), utworów kameralnych, fortepia
nowych (Danse vive, Toccata, Perpe
tuum mobile), pieśni, muzyki filmowej 
i radiowej, baletów (Wesołemiasteczko). 
Kompozycje Kisielewskiego, utrzyma
ne przeważnie w stylu neoklasycznym, 
cechuje lapidarność wypowiedzi, pro
stota formy, żywa rytmika, swoisty 
humor.

KJERULF, Halfdan *15 IX  1815, 
Oslo; f i l  V I I I  1868, Bad Grefsen. 
Kompozytor norweski; pisał pieśni, 
utwory chóralne i fortepianowe.

KLABON, Krzysztof *ok. 1550, Kró
lewiec; tpo 1616, ?. Kompozytor pol
ski, lutnista i śpiewak działający na 
przełomie X V I i X V II  w. na dworze 
królewskim w Krakowie i w Warsza
wie. Pisał msze, pieśni na głos z to
warzyszeniem lutni (do słów J. Ko
chanowskiego). W  1588 wydał w Kra
kowie Pieśni Kalliopy slowieńskiej na 
teraźniejsze pod Byczyną zwycięstwo na 
4-głosowy chór a cappella.

KŁAM I, Uuno *20 IX  1900, Viro- 
lahti; t29 V 1961, Virolahti. Kompo
zytor fiński; autor muzyki orkiestro
wej, kameralnej i fortepianowej.

KLEBE, Gleselhcr *28 V I 1925, Mann
heim. Jeden z czołowych kompozy
torów średniej generacji niemieckiej; 
autor utworów orkiestrowych (m.i. 
Die Zwitschermaschine, Symfonia na 
42 instrumenty smyczkowe, Koncert 
na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę, 
IV  Symfonia „Testament Villona", 
Concerto für Beat-Band und Orchester), 
kameralnych (m.i. Kwartet smyczko
wy, Kwintet fortepianowi}, Concerto 
a cinque na fortepian, klawesyn, harfę, 
perkusję i kontrabas), Stabat Mater
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na glosy, chór i orkiestrę, Mszy, 
utworów fortepianowych, organo
wych, Elegii rzymskich na glos mówio
ny, fortepian, klawesyn i kontrabas, 
oper (Zbójcy, Jacobousky und der 
Oberst)  i baletów. Twórca oryginal
nych koncepcji formalnych i dźwię
kowych; posługuje się techniką dode- 
kafoniczną.

KLECZYiCSKI, Jan *1756, w Wielko- 
polsce; f 6 V I I I  1828, Wiedeń. Kom
pozytor i skrzypek polski; działał 
przez dłuższy czas w Wiedniu. Na
pisał Koncert skrzypcowy, tria smycz
kowe, duety na skrzypce i szereg 
wariacji na dwoje skrzypiec.

KLENAU, Paul August *11 II  1883, 
Kopenhaga; f31 V I I I  1946, Kopen
haga. Kompozytor duński, dyrygent; 
twórca muzyki symfonicznej (m.i. 
7 symfonii), kameralnej, fortepiano
wej, wokalnej, 6 oper 1 baletów.

KM PPEB, Lew *4 X I I  1898, Tbilisi. 
Kompozytor radziecki; autor kilku 
symfonii, utworów kameralnych, in
strumentalnych, wokalnych, oper i ba
letów.

KOCH, Erland *26 IV  1910, Sztok
holm. Kompozytor szwedzki, dyry
gent; pisze symfonie, koncerty (m.i. 
Koncert skrzypcowy, Koncert fortepia
nowy), utwory kameralne, instrumen
talne oraz wokalne.

KOCHAN, Günter *2 X  1930, Luckau. 
Kompozytor niemiecki; autor muzyki 
orkiestrowej, Koncertu skrzypcowego, 
utworów kameralnych, kantat i pieśni.

KODÄLY, Zoltan *16 X I I  1882, 
Kecskemet; t 6 H I 1967, Budapeszt. 
Kompozytor węgierski, przez długie 
lata przebywał w Stanach Zjedno
czonych; autor utworów orkiestro-

wych (Tańce z Galanty, Koncert na 
orkiestrą, suita orkiestrowa Hary Ja
nos), utworów kameralnych, instru
mentalnych, oper, utworów chóral
nych, pieśni oraz mszy. Zajmował 
się —  podobnie jak Bartok —  wę
gierską muzyką ludową, którą wyko
rzystywał w swoich utworach. Kom
pozycje jego utrzymane są w stylu 
późnoromantycznym. Kodàly był też 
zasłużonym pedagogiem i krytykiem.

KOECHLIN, Charles *27 X I 1867. Pa
ryż; t  31 X I I  1950, Canadel. Kompo
zytor francuski, teoretyk muzyczny; 
uczeń Faurégo. Tworzył muzykę sym
foniczną (symfonie, poematy symfo
niczne), kameralną, instrumentalną, 
wokalną i balety.

KOEIUNG, ltenć *27 V 1940, Andlau. 
Kompozytor francuski; autor utwo
rów orkiestrowych (C i git I— I I I ) ,  
Trajectoires na fortepian i 2 orkiestry, 
Musique pour une passion 1 Combat 
T3N  na fortepian i orkiestrę.

KOFFLER, Józef *28 X I 1896, Stryj; 
tprzypuszczalnie 1943 lub 1944 koło 
Ojcowa, zamordowany przez hitle
rowców. Kompozytor i muzykolog 
polski, uczeń A. Schónberga i jeden 
z najwcześniejszych kontynuatorów 
jego techniki. Działał jako pedagog 
i redaktor miesięcznika „Orkiestra“ .
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Pisał muzykę orkiestrową (m.i. W a
riacje na lemal szeregu 12 tonów na 
smyczki, symfonie, wśród nich I I I  —  
na orkiestrę dętą, Suita polska, Uwer
tura), kameralną (Kwartet smyczkowy, 
Trio  smyczkowe), fortepianową (m.i. 
Musique quasi una sonata, Variations 
sur une valse de Johann Strauss), wo
kalną i baletową. Koffler był nie tylko 
pierwszym dodekafonistą polskim, 
lecz nadto znakomitym i dojrzałym 
twórcą dzieł łączących nowe techniki 
okresu międzywojennego w język 
dźwiękowy nie pozbawiony indywi
dualnych rysów, szczególnie w za
kresie formalnym i kolorystycznym.

KOMOROWSKI, lunacy Marceli *13 I
1824, Warszawa; X  1857, War
szawa. Kompozytor polski, autor 
pieśni (m.i. Kalina ) i utworów forte
pianowych. Twórczość pieśniarska 
Komorowskiego, wzorowana głównie 
na elegijnych pieśniach Moniuszki 
i nawiązująca do melodii i  rytmów 
mazurkowych i kujawiakowych, była 
przez długie lata niezwykle popularna.

muzyczny Żołnierze, Nokturn, Tocca
ta, Psalm, Koncert na orkiestrą), opery 
Popieliny, Cantata ecclesiastica na chór, 
organy i orkiestrę, utworów chóral
nych i baletów.

KORNAUTII, Ebou *14 V 1891, Oło
muniec; f28 X  1959, Wiedeń. Kom
pozytor austriacki; autor utworów or
kiestrowych (m.i. Muzyka na smycz
ki), kameralnych i wokalnych.

KORNGOLD, Erich *29 V 1897, 
Berno mor.; f29 X I  1957, Hollywood. 
Kompozytor austriacki; wśród jego 
utworów najważniejsze są kompozy
cje orkiestrowe (Koncert fortepianowy 
na lewą rękę), kameralne i opery 
(m.i. Die fole Sladl).

KÓSA, Gyfiryy *24 IV  1897, Buda
peszt. Kompozytor węgierski, piani
sta; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. symfonie), kompozycji kameral
nych, fortepianowych, wokalnych, 
oper i oratoriów.

KOSMA, Joseph *22 X  1905, Buda
peszt; f7  V I I I  1969, La Roche Guyon 
(pod Paryżem). Kompozytor francu
ski pochodzenia węgierskiego; znany 
przede wszystkim jako twórca muzyki 
filmowej (do ponad 80 filmów) i jeden 
z pierwszych twórców tzw. „piosenki 
intelektualnej“ . Autor muzyki or
kiestrowej, kameralnej, opery sa
tyrycznej Les Hussards, baletów, mu
zyki teatralnej.

KONDRACKI, Michał *5 X  1902, 
Poltawa. Kompozytor polski, obecnie 
przebywa w Ameryce; autor szeregu 
utworów orkiestrowych (m.i. Sym
fonia, M ala symfonia góralska, obraz

KOSZEWSKI, Andrzej *26 V II  1922, 
Poznań. Kompozytor i muzykolog 
polski; autor muzyki symfonicznej, 
kameralnej i wokalnej.

KOTOŃSKI, Włodzimierz *23 V I I I
1925, Warszawa. Kompozytor polski, 
badacz folkloru góralskiego. Współ-
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pracuje ze Studiem Eksperymental
nym Polskiego Radia. Autor szeregu 
utworów orkiestrowych (m.i. Tańce 
góralskie, Preludium i Passacaglia, M u 
zyka kameralna na 21 instrumentów 
i perkusję, Musique en relief na 6 grup 
instrumentalnych, Concerto per oboe 
e orchestra, Canto per complesso da 
camera, Musica per fiali e limpani), 
kameralnych (m.i. Trio na flet, gi
tarę i perkusję, Concerto per quattro, 
A battere na gitarę, altówkę, wiolo
nczelę, klawesyn i metale perkusyjne, 
Muzyka na 16 talerzy i smyczki), in
strumentalnych (m.i. Suita na skrzy
pce i fortepian) i wokalnych. Jest też 
autorem muzyki konkretnej ( Etiuda 
na jedno uderzenie w talerz, Mikro
struktury), muzyki elektronicznej 
(Gry dźwiękowe na taśmę magneto
fonową sterowaną, Aela), Mulliplay—  
teatr instrumentalny, oraz muzyki 
filmowej. Kotoński przeszedł ze stylu 
folklorystyczno-neoklasycznego do 
punktualizmu, w którym wypracował 
odrębną kolorystykę instrumentalną.

KOW AL, Marian *17 V I I I  1907, Pri- 
stań Wozniesienija; t 15 I I  1971, 
Moskwa. Kompozytor radziecki; autor 
oper, kantat, oratoriów, muzyki or
kiestrowej, Ballady na wioloncze
lę i fortepian oraz pieśni.

KOZŁOWSKI, Józef *1757, Warsza
wa; f27 I I  1831, Petersburg. Kom
pozytor polski; autor Requiem na or
kiestrę, chóry i sola, utworów forte
pianowych (głównie polonezy) i mu
zyki kościelnej (msze).

z K R AK O W A, Mikołaj żył w pierw
szej połowie X V I w. Kompozytor i or
ganista polski; pierwszy przedstawi
ciel stylu niderlandzkiego w Polsce. 
Jego twórczość obejmowała utwory 
kościelne (części mszy) i świeckie (tań
ce, piosenki, preludia). Zbiór tańców 
Mikołaja z Krakowa jest najstarszym 
zabytkiem tańców polskich.

KRAU ZE , Zygmunt *19 IX  1938, 
Warszawa. Kompozytor i pianista 
polski. Założyciel i kierownik zespołu 
„Warsztat Muzyczny“ wykonującego 
muzykę awangardową. Autor m.i. 
Tryptyku na fortepian, Pięciu kom
pozycji unistycznych na fortepian, 
Kwartetu smyczkowego, Dyptyku na 
14 instrumentów smyczkowych, Po
lichromii na dowolny zestaw instru
mentalny, One Piano Eighl Hands 
na fortepian i 4 wykonawców, Entrée 
na klarnet, puzon, perkusję i organy 
elektroniczne, Piece for Orchestra No
1, Piece for Orchestra No 2, Folk Musie 
na 40 instrumentów.

KREISLER, Fritz *2 I I  1875, Wiedeń; 
t29 I 1962, Nowy Jork. Kompozytor 
austriacki, skrzypek; działał w Sta
nach Zjednoczonych. Pisał muzykę 
sceniczną i opracowywał na skrzypce 
utwory innych kompozytorów.

KftEXEK, Ernst *23 V I I I  1900, Wie
deń. Kompozytor amerykański, po
chodzenia austriackiego. Napisał wiele 
kompozycji, wśród których warto wy
mienić operę Karol V (od niej rozpo
czął się okres stosowania techniki do- 
dekafonlcznej w twórczości Kfenka),
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symfonie, koncerty instrumentalne,
7 kwartetów smyczkowych, utwory 
fortepianowe, pieśni oraz muzykę 
elektroniczną. Działa jako pedagog, 
publicysta muzyczny (napisał wiele 
książek o muzyce) oraz dyrygent. 
Czołowy dodekafonista amerykański, 
autor podręcznika techniki dwunasto- 
tonowej.

KRENZ, Jan *14 V II  1926, Włocła
wek. Kompozytor i dyrygent polski. 
Od 1945 występuje stale w różnych 
krajach Europy. Autor utworów sym
fonicznych (Uwertura, 1 Symfonia, 
Serenada klasyczna, Taniec symfoni
czny, Suita nokturnów, subtelnie kolo
rystyczna Rapsodia na smyczki, ksy
lofon, tam-tam, kotły i czelestę, Ca-

priccio), neoklasycyzującego Concer
tina ua fortepian i małą orkiestrę, mu
zyki kameralnej, wokalnej i opraco
wań. Jest też autorem Polskiego Re
quiem na głos i instrumenty i kantaty 
Dwa miasta. Muzykę Krenza cechuje 
wyrazistość intencji formalnych i dy
namizm techniki i instrumentacji.

KREUTZER, Hodolphe *16 X I  1766, 
Wersal; |6 I 1831, Genewa. Kompo
zytor i skrzypek francuski; uczeń Ste
rnica. Autor 40 oper, 19 koncertów 
skrzypcowych, kwartetów smyczko
wych i sonat skrzypcowych. Najwięk
sze znaczenie posiada zbiór 40 etiud 
i kaprysów na skrzypce solo, do dziś 
jeszcze znakomity materiał dydak
tyczny.

KRIEGER, Armando *7 V 1940, Bue
nos Aires. Kompozytor, dyrygent 
i pianista argentyński, działa również 
jako pedagog. Współzałożyciel Grupy 
Musica Viva w Chile, Argentynie 
i Urugwaju. Autor muzyki orkiestro
wej (m.i. Symfonia na orkiestrę smycz
kową, Elegia I  na orkiestrę, Koncert 
na 2 fortepiany i orkiestrę, Meta
morphose d'après une lecture de Kafka 
na orkiestrę, Improvisaciones a la me- 
moria de A . Webern na instrumenty 
dęte), muzyki kameralnej (m.i. 2 
kwartety smyczkowe, Elegia na klar
net i fortepian, Aleatoria 1 na 10 in
strumentów blaszanych), utworów 
wokalno-instrumentalnych (Cantata 
I  i I I ,  Elegia I I  i Elegia I I I ) .

KROGULSKI, Józef *4 X  1815, Tar
nów; t9 I 1842, Warszawa. Kompo
zytor polski; uczeń Elsnera. Autor 
muzyki kościelnej, utworów kame
ralnych i chóralnych.

K R O im , Rmarl *8 X I  1867, Helsinki; 
f25 IV  1960, Helsinki. Kompozytor 
fiński, muzykolog; twórca oper, ora
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toriów, utworów wokalnych (pieśni, 
Pasja wg iw. Jana i i.) i fortepiano
wych. Wydał też 3-tomowy zbiór liń
skich pieśni ludowych i napisał kilka 
podręczników muzycznych.

KUU1K, Gall *5 IX  1914, South Cof- 
feyville. Kompozytor amerykański; 
autor Koncertu skrzypcowego, Kaprysu 
amerykańskiego na fortepian i orkie
strę, utworów kameralnych oraz chó
ralnych.

KUHLAU, Friedrich *11 IX  1786, 
tilzen; t !2  I I I  1832, Lyngbye (Da
nia). Kompozytor niemiecki, działał 
w Danii. Twórca duńskiej opery naro
dowej; autor oper, pieśni i popular
nych sonatin fortepianowych, wyko
rzystywanych dla celów pedagogicz
nych.

KUHNAU, Johonn *6 IV  1660, Gei- 
sing; f5 V I 1722, Lipsk. Kompozytor 
niemiecki, organista, kantor w ko
ściele Św. Tomasza w Lipsku. Prze
nosząc formę tria sonatowego z mu
zyki skrzypcowej na teren muzyki 
klawesynowej, stał się inicjatorem 
fortepianowej sonaty.

K U LLAK , Theodor *12 IX  1818, Kro
toszyn; f i  H I 1882, Berlin. Kompo
zytor niemiecki, pianista; uczeń Czer
nego. Autor utworów fortepianowych.

KUPKOVIĆ, Ladlslur *17 I I I  1936, 
Bratysława. Kompozytor, skrzypek 
i dyrygent słowacki, założył w 1963 
zespól Hudba Dneśka; autor kompo
zycji orkiestrowych (Echa), kantat, 
dzieł kameralnych i happeningu Ad  
libitum (1969), a także utworów elek
tronicznych i makrokompozycji dla 
miasta Bonn (  Klanginuasion).

KURPIŃSKI, Karol Kazimierz *6 I I I
1785, Włoszakowice; f l 8 IX  1857,

Warszawa. Kompozytor polski. Dłu
goletni dyrektor i dyrygent Opery 
Warszawskiej. Autor 26 oper (wśród 
nich: Dwie chatki, Jadwiga, królowa 
Polski, Zamek na Czorsztynie czyli 
Bojomir i Wanda, Kalmora czyli Pra
wo ojcowskie Amerykanów, Szarlatan 
czyli Wskrzeszenie umarłych, Zabobon 
czyli Krakowiacy i Górale); pisał też 
balety, operetki, melodramy, muzykę 
symfoniczną (m.i. batalistyczno-ilu- 
stracyjną Bitwą pod Motajskiem), 
Koncert na klarnet i orkiestrę, utwory 
kameralne, fortepianowe, pieśni his
toryczne i patriotyczne (m.i. Warsza- 
wianka), kantaty i muzykę kościelną. 
Założyciel i redaktor „Tygodnika 
Muzycznego“ . Autor rozpraw teore
tycznych. W  muzyce polskiej Kur
piński reprezentuje może najpełniej 
XIX-wieczny nurt narodowo-patrio
tyczny.

KW IATKOW SKI, Ryszard *27 V I
1931, Jaronowo (koło Torunia). Kom
pozytor polski, pedagog. Studiował 
u G. Petrassiego w Rzymie. Autor mu
zyki orkiestrowej (m.i. Kształty, Obra
zy, Śpiewy Bałtyku, Impresje bałtyckie, 
Fotografie z Księtyca —  7 miniatur or
kiestrowych, Muzyka na smyczki, for
tepian, obój, trąbki i perkusją, 4 sym
fonie, Pulsacje, Cztery liryki, Liryki 
na czelestę, harfę i orkiestrę smycz-
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kową, Muzyka polifoniczna), muzyki liryczna na skrzypce i kontrabas). Po-
kameralnej (m.i. 3 kwartety smy- sługuje się techniką dwunastotonową
czkowe, Kwarlel na perkusję, Muzyka

L
LABROCA, Marlo *22 X I  1896, 
Rzym; t2  V I I  1973, Rzym. Kompo
zytor wioski; autor Sinfonielly na 11 
instrumentów, utworów kameralnych, 
fortepianowych, oper i utworów wo
kalnych.

LACHNER, Franz *2 IV  1803, Rain; 
t20 I 1890, Monachium. Kompozytor, 
organista i dyrygent niemiecki; autor
8 symfonii, 4 oper, oratoriów i muzyki 
kameralnej.

LADOW , Anatol *11 V 1855, Peters
burg; |28 V I I I  1914, Nowogród. 
Kompozytor rosyjski; autor poema
tów symfonicznych (Baba Jaga i K ik i- 
mora) ,  utworów kameralnych, forte
pianowych i pieśni.

LAJTHA, Lśszló *30 V I 1892, Buda
peszt; f !6 I I  1963, Budapeszt. Kom
pozytor węgierski; autor symfonii, 
suit i i. kompozycji orkiestrowych, 
utworów kameralnych, instrumental
nych, utworów wokalnych i baletów.

LALÓ )sĆdouard *27 I 1823, Lille; f22 
IV  1892, Paryż. Kompozytor fran
cuski; autor czterech koncertów skrzy
pcowych, z których drugi (pt. Symfo
nia hiszpańska) jest najbardziej znany 
i grywany, Koncertu wiolonczelowego, 
Koncertu fortepianowego i całego sze
regu kompozycji orkiestrowych (Sym 
fonia, Scherzo, Aubade). Pisał również

aleatoryczną.

muzykę kameralną, utwory forte
pianowe, opery i pieśni.

LAMBERT, Constant *23 V I I I  1905, 
Londyn; t21 V I I I  1951, Londyn. 
Kompozytor angielski; autor utwo
rów orkiestrowych, Koncertu fortepia
nowego, utworów fortepianowych, wo
kalnych i baletów. Był też dyrygen
tem i krytykiem nftizycznym.

LAND I, Stelfano *ok. 1590, Rzym; 
fok. 1655, Rzym. Kompozytor wło
ski, kapelmistrz kościelny w Padwie, 
pierwszy kompozytor rzymskiej szko
ły operowej; autor oper, kantat, psal
mów, arii i mszy.

LANDINO, Francesco *ok. 1325, Fie- 
sole; f2  IX  1397, Florencja. Sławny 
organista i kompozytor florencki 
X IV  w. Jeden z najznakomitszych 
twórców okresu „ars nova“ .

LANDRĆ, Guillaume *24 I I  1905, 
Haga; t 6 I I  1968, Amsterdam. Kom-
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pozy lor holenderski; autor symfo
nii, Suily na smyczki i fortepian, Kon
certu skrzypcowego, muzyki kamera
lnej i opery komicznej De Snoek.

LANNER, Joseph *12 IV  1801, W ie
deń; f l4  IV' 1843, OberdObling. Kom
pozytor austriacki; jego walce stały 
się wzorem dla Jana Straussa (syna). 
Ponadto pisał również lendlery i ga- 
lopy.

LAPUNOW, Sergiusz *30 X I  1859, 
Jarosławl; f 8 X I  1924, Paryż. Kom
pozytor rosyjski; pisał utwory orkie
strowe (m.i. 2 koncerty fortepiano
we), fortepianowe i pieśni.

LARSSON, Lars-Erlk Vllner *15 V
1908, V0xjó. Kompozytor i dyrygent 
szwedzki; autor szeregu utworów or
kiestrowych, Koncertu skrzypcowego, 
utworów kameralnych, fortepiano
wych 1 wokalnych.

La RUE, Plerre de *ok. 1460, Flandria; 
t20 X I  1518, Kortryk. Znany nider
landzki kompozytor przełomu X V  
i X V I w., uczeń Okeghema. Należał 
do I I  szkoły niderlandzkiej. Pisał 
msze, motety i chansons.

dl LASSO, Orlando *1532, Mons; 
)5f 114 V I 1594, Monachium, Kompozy-
m. tor flamandzki. Jeden z największych

twórców w dziejach muzyki. Ostatni 
wybitny przedstawiciel szkoły nider
landzkiej. Był przez długie lata kapel
mistrzem dworskim w Monachium. 
Bogata twórczość Orlanda di Lasso 
obejmuje przeszło dwa tysiące kompo
zycji. Lasso uprawiał wszystkie formy 
ówczesnej muzyki: był niezrównanym 
twórcą motetów, pisał msze, psalmy, 
magniflcaty, lamentacje, madrygały, 
chansons ł villanelle. Działał w wielu 
krajach europejskich; był twórcą 
uniwersalnym nie tylko w zakresie 
wszystkich ówczesnych gatunków, ale 
również technik.

LAUBER, Joseph *25 X I I  1864, 
Ruswil; f28 V 1952, Annecy. Kompo
zytor szwajcarski; twórca symfonii, 
uwertur, poematów symfonicznych, 
suit, koncertów fortepianowych, 
skrzypcowych, Koncertu fletowego, 
utworów kameralnych l wokalnych.

LECLAIR, Jean Marle *10 V 1697, 
Lyon; |22 X  1764, Paryż. Kompozy
tor i skrzypek francuski; napisał wiele 
utworów skrzypcowych (12 koncer
tów, 48 sonat, duety) i kameralnych 
(6 sonat triowych).

LECOCQ, Alexandre Charles *3 V I
1832, Paryż; t24 X  1918, Paryż. 
Kompozytor francuski; autor popu
larnych niegdyś operetek (m.i. La 
Filie de Madame Angol, Giroflé- 
-Girofla, Le petit duc). Pisał też ba
lety i pieśni.

LEFELD, Jerzy *17 I 1898, Warszawa; 
t  23 I I  1980, Warszawa. Kompozytor 
i pianista polski, wybitny akompa- 
niator. Autor 2 symfonii, Sekste
tu smyczkowego, utworów fortepiano
wych i pieśni na głos i fortepian.

LEGRENZI, Giovanni *12 V I I I  1626, 
Clusone; f26 V 1690, Wenecja. Włoski
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kompozytor, organista, kapelmistrz 
i pedagog muzyczny. Znany był głów
nie jako kompozytor operowy (na
pisał 17 oper); pisał też muzykę ko
ścielną (6 oratoriów, motety, concerti) 
i kameralną (sonaty skrzypcowe).

LEHÀR, Franz *30 IV  1870, Komé- 
rom; t24 X  1948, Bad Ischl (Austria). 
Kompozytor austriacki pochodzenia 
węgierskiego, sławny jako twórca ope
retek, z których największą popular
ność zyskały; Wesoła wdówka, Hrabia 
Luksemburg, Paganini, Kraina u- 
i mi echu.

LEIBOWITZ, René *17 II  1913, War
szawa; t28 V I I I  1972, Paryż. Kom
pozytor francuski, krytyk muzycz
ny; autor pierwszej książki o Sclión- 
bergu i dodekafonii; Jako dyrygent, 
pedagog 1 publicysta wywalczył prze
szczepienie techniki dodekafonicznej 
na teren francuski. Z kompozycji jego 
wymienić warto Symfonią kameralną, 
dramatyczną symfonię Perpeluum mo
bile: The City na głos mówiony i orkie
strę, Concerlino na altówkę i L ’explica- 
lion des métaphores na głos mówiony, 2 
fortepiany, harfę i perkusję.

LEIFS, Jón *1 V 1899, Sólheimar 
Farm; fl968, Reykjavik. Kompozytor 
islandzki; autor Symfonii, Koncertu 
na organy i orkiestrę, utworów kame
ralnych, instrumentalnych i pieśni.

LEIGH, Walter *23 V I 1905, Londyn; 
t l2  V I 1942, Tobruk. Kompozytor 
angielski, uczeń Hindemitha; autor 
muzyki orkiestrowej, kameralnej 
i pieśni.

LEO, Leonardo *5 V I I I  1694, S. Vito 
degli Schiavi; f31 X  1744, Neapol. 
Kompozytor włoski; twórca wielu 
oper, oratoriów, mszy, koncertów 
skrzypcowych, koncertów wioloncze
lowych i utworów organowych.

LEONCAVALLO, Ruggiero *8 I I I
1858, Neapol; t9 V I I I  1919, Monte- 
catini. Włoski kompozytor operowy.

Wraz z Mascagnim zapoczątkował 
w operze kierunek zwany weryzmem. 
Napisał też szereg pieśni (m.i. M alli- 
nata) i balet La Vila d’una Marionella. 
Największym powodzeniem cieszy się 
jego opera Pajace.

LEONINL'S działał w I I  poł. X I I  w. 
Kompozytor francuski. Był kapel
mistrzem i śpiewakiem katedry No- 
tre-Dame w Paryżu, gdzie wsławił 
się jako „optimus organista“ , tj. naj
lepszy kompozytor w technice orga
num. Zasługą Leoninusa jest przede 
wszystkim uregulowanie zasad rytmi
cznego przebiegu formy organalnej.
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Stworzył wielki cykl opracowań orga- 
nalnych przeznaczonych na cały rok 
kościelny (Magnus liber organij.

LF.OPOLITA, Marcin *1540, Lwów; 
tprzypuszczalnie 1589, Lwów. Jeden 
z najwybitniejszych kompozytorów 
polskich X V I w., organista. Skompo
nował wiele motetów i 3 msze (m.i. 
Missa pasclialis).

LE ROUX, Maurice *6 I I  1923, Paryż. 
Kompozytor i dyrygent francuski, 
uczeń Messiaenn; autor dzieł symfo
nicznych (Le Cercle des Métamor
phoses), kameralnych, pieśni, Psal
mów chóralnych i baletów.

LESSEL, Franciszek *1780, Puławy; 
t26 X I I  1838, Piotrków. Kompozytor 
polski, uczeń Haydna. Komponował 
utwory symfoniczne (Uwertura, Sym
fonia), 2 koncerty fortepianowe, utwo
ry kameralne (kwartety smyczkowe, 
Kwintet fortepianowy), fortepianowe 
(wariacje i i.) oraz pieśni. W  muzyce 
Lessla widoczne są wpływy Haydna 
i Mozarta.

Le SUEUR, Jean-Franęols *15 II  1760, 
Drucat; t 6 X  1837, Paryż. Kompo
zytor francuski, kapelmistrz Notre- 
-Dame w Paryżu, nauczyciel m.i. 
Berlioza i Gounoda; tworzył monu
mentalną muzykę kościelną (msze, 
oratoria).

LEWIS, Jelfrey *28 X I 1942, Neath. 
Kompozytor angielski, studiował u Li- 
getiego w Darmstadcie i u B. Schaef
fera w Krakowie, wykładowca kompo
zycji w Bangor University College; 
autor kompozycji orkiestrowych (m.i. 
Collage, Mutations I ) ,  Menu dla mu
zyków, kelnerów i słuchaczy (do wy
konywania w restauracji), kompozycji 
wokalnych, kameralnych i solowych;

działa również jako wykonawca mu
zyki eksperymentalnej.

LIDHOLM, ługvar *24 II  1921, JOn- 
kóping. Kompozytor i dyrygent 
szwedzki. Autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. Hitornetl, Mutanza, Molus-Colo- 
res, Poesis), Koncertu skrzypcowego, 
muzyki kameralnej (// Kwartet
smyczkowy, Concertino na flet, obój, 
rożek angielski i wiolonczelę), wokal
nej (m.i. Laudi na chór mieszany 
a cappella, Kantata na baryton i or
kiestrę, Canto L X X X I ,  Nausikaa 
ensam na sopran, chór i orkiestrę).

LIEBERMANN, Rolf *14 IX  1910, Zu
rych. Kompozytor szwajcarski, dy
rygent; od 1959 r. dyrektor Opery 
w Hamburgu. Autor oper (Leonora 
40/45, Penetopa, École des femmes), 
utworu symfonicznego Furioso, Sin- 
fonie 1949, Koncertu na zespól jazzowy
i orkiestrę symfoniczną, Les Échan
ges na instrumenty niemuzyczne (np. 
maszyny do liczenia itp.), Geigy Festi
val Concerto, utworów fortepianowych 
oraz kantat. Posługuje się swobodną 
techniką dodekafoniczną, którą krzy
żuje z politonalnością.

LIGETI, Gyergy *28 V 1923, DicsO- 
szentmârton. Kompozytor i teoretyk 
węgierski. Od 1956 mieszka i działa 
w Wiedniu i w Kolonii. Autor szeregu
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prac teoretycznych. Kompozycje: Re
quiem na sopran, mezzosopran, 2 chó
ry mieszane i orkiestrę, Apparitions 
na orkiestrę, Métamorphoses Noctur
nes na kwartet smyczkowy, Requiem, 
Nouvelles Aventures na głosy i instru
menty, Koncert skrzypcowy, Koncert 
wiolonczelowy, Lontano, Melodien na 
orkiestrę, Kammerkonzerl dla 13 in
strumentalistów, 2 kwartety smycz
kowe, Ramifications na orkiestrę smy
czkową lub 12 solistów smyczkowych, 
utwory na chór a cappella i muzyka 
elektroniczna (Arlikulalion).

LILIUS, Franciszek *ok. 1600, '?; 
fl657, k. Tarnowa. Kompozytor i ka
pelmistrz polski, członek kapeli kró
lewskiej w Warszawie, od 1630 ka
pelmistrz kapeli katedralnej w Kra
kowie. Jego kościelne dzieła wokalno- 
-instrumentalne (motety, m.i. lubilale 
Deo, koncerty Haec dies, Tua Jesu 
dilectio) reprezentują wczesnobaroko- 
wy styl koncertujący.

UND BLAD , Adolf Fredrlck *1 II
1801, Skenninge; f23 V I I I  1878, 
Linkóping. Kompozytor szwedzki; 
autor ok. 200 pieśni, utworów chó
ralnych, opery Frondorerna, muzyki 
fortepianowej, 2 symfonii.

LIPATTI, Dinu *19 I I I  1917, Buka
reszt; f3  X I I  1950, Genewa. Kompo
zytor i pianista szwajcarski,. pocho
dzenia rumuńskiego. Autor Tańców 
rumuńskich na fortepian i orkiestrę, 
Symfonii koncertującej na 2 fortepiany 
i smyczki, utworów fortepianowych 
i orkiestrowych.

LIPIŃSKI, Karol *30 X  1790, Radzyń; 
+ 16 X I I  1861, Urłów. Kompozytor 
polski, sławny skrzypek-wirtuoz, ry
wal Paganiniego; odbywał podróże 
koncertowe po wszystkich większych 
miastach Europy. Przez 20 lat był 
koncertmistrzem orkiestry operowej

w Dreźnie. Autor licznych utworów 
skrzypcowych, m.i. Caprices, Improm
ptus, ronda koncertowe, polonezy, fan
tazje na tematy operowe, koncerty 
skrzypcowe wśród których szczegól
nie znany jest Koncert wojskowy i ope
ry Syrena Dniepru.

LIPSKI, Stanisław *9 IV  1880, War
szawa; f 6 IX  1937, Kraków. Kompo
zytor i pianista polski. Profesor kon
serwatorium krakowskiego. Autor pie
śni na głos i fortepian, utworów chó
ralnych i fortepianowych (m.i. Prince 
Carneval, Wielki polonez) oraz opra
cowań polskich melodii ludowych 
(głównie na chór).

LISZT, Ferenc *22 X  1811, Raiding; 
f31 V II  1886, Bayreuth. Znakomity 
kompozytor i pianista węgierski. 
Działał również jako dyrygent. 
Uważany był przez współczesnych 
za największego pianistę swoich 
czasów. Po olśniewającej karierze wir
tuozowskiej, mając lat 31 osiadł jako 
kapelmistrz dworski w Weimarze, 
gdzie skupiał wokół siebie spory krąg 
przyjaciół i uczniów. Schyłek życia 
spędził w Rzymie, przyjmując niższe 
święcenia kapłańskie. Jego utwory 
fortepianowe (m.i. 2 koncerty: Es i A, 
19 rapsodii węgierskich, Sonata h, 
Années de pèlerinage, Consolations, 
Fantazja i fuga na temat B -A -C -II, 
etiudy) są par excellence wirtuozow-
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skie i programowe. Jest autorem 12 
programowych poematów symfonicz
nych (m.i. Tasso, Preludia, Mazepa)
i programowych symfonii: Fauslow- 
skiej, Dantejskiej, muzyki kościelnej, 
organowej, chóralnej i ok. 60 pieśni. 
Jako pianista posiadał Liszt wyjątko
we dyspozycje techniczne i przyczynił 
się niezmiernie do rozwoju faktury 
pianistycznej. Jako kompozytor był 
znakomitym mistrzem rzemiosła i in
spiratorem wielu żyjących w jego epo
ce twórców. Szczególnie w harmonice 
Liszta tkwią zapowiedzi nowego stylu 
dźwiękowego (akordy kwartowe, zło
żone alteracje, prowadzące do całoto- 
nowości, wyostrzona chromatyka). 
W  instrumentacji Liszt operował ol
brzymią skalą środków współczesnej 
kolorystyki orkiestrowej, szczególnie 
efektownej w swobodnie, na prawach 
literackiej fantazji koncypowanych 
poematach symfonicznych.

LITOLFF, Henry Charles *6 I I  1818, 
Londyn; f6  V I I I  1891, Bois-le-Com- 
bes (Francja). Kompozytor i pianista 
angielski; pisał opery, operetki, uwer
tury, liczne utwory fortepianowe oraz
5 koncertów fortepianowych. Działał 
też jako kapelmistrz w Warszawie.

LOCATELLI, Piętro *3 IX  1695,- Ber- 
gamo; f i  IV  1764, Amsterdam. Kom
pozytor włoski, skrzypek; autor kon
certów i sonat skrzypcowych.

LOEFFLER, Charles Martin *30 I
1861, Mulhouse; f l9  V  1935, Med- 
field. Kompozytor amerykański; au
tor utworów symfonicznych, kame
ralnych, wokalnych (na głos i orkie
strę, chóralnych, pieśni).

LOEWE, Karl *30 X I  1796, Löbejün; 
t20 IV  1869, Kiel. Kompozytor nie
miecki; twórca formy romantycznej 
ballady na głos i fortepian. Obok 
pieśni pisał opery, oratoria, kantaty
i muzykę kameralną.

LOGOTHETIS, Anestis *27 X  1921, 
Burgas. Kompozytor i grafik bułgar
ski, pochodzenia greckiego. Studiował 
w Wiedniu, gdzie stale przebywa. 
Autor partytur graficznych, odbiega
jących systemem notacyjnym od za
pisu tradycyjnego. Kompozycje: ba
let Odyssee, Mäandros na orkiestrę, 
Agglomeration na skrzypce solo (z or
kiestrą smyczkową lub bez), Impulse 
dla dowolnych wykonawców, Styx 
na dowolną obsadę.

LOGROSCIXO, Nlcola *1698, Bitonto; 
tl765, Palermo. Kompozytor włoski; 
autor wielu oper komicznych.

LORTZING, Albert *23 X  1801, Ber
lin; t21 I 1851, Berlin. Kompozytor 
niemiecki; działał też jako aktor, 
śpiewak operowy i kapelmistrz. Na
pisał szereg oper (m.i. Car i cieśla, 
Undine), którymi odnosił duże suk
cesy.

LOTTI, Antonio *ok. 1667, Wenecja; 
f5 I 1740, Wenecja. Kompozytor we
necki, organista. W ybitny przedsta
wiciel muzyki kościelnej po Palestri- 
nie. Autor oratoriów, madrygałów, 
Benediclus, Miserere, sławnych Cruci- 
fixus 6-, 8- i 10-głosowych. Napisał 
również 21 oper.
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LOURIÉ, Arthur Vincent *14 V 1892, 
Petersburg; f  12 X  1966, Princeton. 
Kompozytor rosyjski, zamieszkały w 
Paryżu; autor kompozycji orkiestro
wych, kameralnych, instrumentalnych, 
opery The Moor of Peter the Greal, 
opery-balelu Le festin pendant la peste.

LUDWIG, Franz *7 V II 1889, Gras- 
litz; 115 V I 1955, Munster. Kompo
zytor niemiecki; autor utworów or
kiestrowych, Koncertu fortepianowego, 
utworów kameralnych, opery Schlag 
zwölf, oratorium Das Lamberlusspiel 
i utworów wokalnych.

LULLY, Jean-Dapllste *28 X I  1632, 
Florencja; f22 I I I  1687, Paryż. Słyn
ny francuski kompozytor operowy 
X V II  w. Twórca narodowej opery 
francuskiej (opera deklamacyjna). 
Oprócz oper pisał balety, symfonie 
i inne utwory instrumentalne. Stał na 
czele orkiestry Ludwika X IV . Lully 
występował również jako aktor i tan
cerz, m.i. w sztukacli Moliera.

LUTOSŁAWSKI, Witold *25 I 1913, 
Warszawa. Najwybitniejszy współ
czesny kompozytor polski; autor mu
zyki orkiestrowej: Wariacje symfoni
czne, 1 Symfonia, I I  Symfonia, Kon
cert na orkiestrą, Uwertura smyczkowa, 
ludowa Mala suita na orkiestrę, Muzy
ka ialobna na smyczki, Gry weneckie

na orkiestrę kameralną, 3 poslludia na 
orkiestrę, Preludia taneczne na klarnet 
solo, harfę, fortepian, perkusję i or
kiestrę smyczkową, Trzy poematy 
Henri Michaux na chór i orkiestrę, 
Livre pour orchestre, Koncert wiolon
czelowy, Preludia i fuga na 13 instru
mentów smyczkowych solo; muzyki 
kameralnej: Kwartet smyczkowy, Trio 
na obój, klarnet i fagot; utworów 
fortepianowych (Dwie etiudy, Melo
die ludowe, Wariacje na temat Pagani
niego na 2 fortepiany, Bukoliki); mu
zyki wokalnej: pieśni na głos i forte
pian, piosenki dziecięce (m.i. Słom
kowy łańcuszek), Lacrimosa na sopran 
i organy, Tryptyk śląski na sopran 
i orkiestrę, Paroles lissées na tenor 
i orkiestrę kameralną; ponadto autor 
muzyki radiowej, filmowej i teatral
nej. Dzięki oryginalności techniki 
kompozytorskiej, wrażliwości smaku 
artystycznego, odrębności emocjona- 
lizmu i stylu Lutosławski wybił się 
na czoło współczesnych kompozyto
rów polskich.

LUYTHON, Karci *ok. 1556, Antwer
pia; t V I I I  1620, Praga. Kompozytor 
flamandzki; autor madrygałów, mo
tetów wokalnych i muzyki organowej. 
W  swych kompozycjach stosował 
obficie cliromatykę i modulacje chro
matyczne.
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ŁABUKSKI, Feliks Boderyk *27 X I I
1892, Ksawerynowo; t  8 IV -1979 Cin- 
cinnati (Ohio). Kompozytor polski, 
zamieszkały w Stanach Zjednoczo
nych; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. Suita na smyczki), kameralnych, 
fortepianowych i wokalnych.

ŁABUNSKJ, Wiktor *14 IV  1895, 
Petersburg; f26 I 1974, Cansas City. 
Kompozytor i pianista polski; dzia
łał w Stanach Zjednoczonych. Autor 
dzieł orkiestrowych, Wariacji na for
tepian i orkiestrę oraz utworów for
tepianowych.

ŁOPATOTKOW, Mikołaj ‘ 16 I I I  1903, 
Rewel. Kompozytor rosyjski; działał 
w Finlandii, Niemczech i w Londynie, 
obecnie przebywa w Stanach Zjedno
czonych. Autor symfonii, koncertów 
fortepianowych, utworów kameral
nych i oper.

ŁUCIUK, Juliusz *1 I 1927, Brzeźnica. 
Kompozytor polski; autor czterech 
Szkiców symfonicznych, Allegra sym
fonicznego, Kompozycji na 4 zespoły 
orkiestralne, Lamentazioni Graiyna 
Bacewicz in memoriam na orkiestrę, 
Pour un Ensemble na głos recytujący
i 24 instrumenty smyczkowe do słów 
J. Przybosia, pieśni (Sen kwietny na

głos i 12 instrumentów do słów 
J. Przybosia, Narzędzie ze światła —
6 utworów na baryton i orkiestrę do 
słów J. Przybosia, Poème de Loire 
na sopran i orkiestrę do słów A. Kos
ko, Wiatrowiersze na baryton i zespół 
kameralny do tekstów W . Broniew
skiego, Skrzydła i ręce na baryton
i orkiestrę do tekstów T. Różewicza), 
utworów na fortepian preparowany 
(Maraton, Lirica di limbri, Passa
caglia), Pacem in terris na głos i for
tepian preparowany, baletów i pan
tomim (Niobe, Pancernik Potiomkin, 
Suknia, Brand —  Peer Gynl, Le
genda czasu, Śmierć Eurydyki), utwo
rów pedagogicznych na fortepian 
(m.i. Improwizacje dziecięce, Sonatina, 
M ini —  Opus).

M
de M ACHALT, Guillaume *ok. 1300, 
Machaut; fl377, Reims. Kompozytor 
francuski. Jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli XlV-wiecznej „ars no-

va“ ; autor mszy, licznych motetów, 
ballad i pieśni. Utwory chóralne G. de 
Machauta są pierwszymi zachowany
mi przykładami czterogłosowej faktu-
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ry wokalnej. Jego izorytmiczne mote
ty  wykazują wiele paralel ze współ
czesnymi koncepcjami rytmicznymi 
kompozytorów X X  w.

MÂC11E, Françols-Iîemurd * 1935 Cler
mont-Ferrand. Kompozytor francu
ski, jeden z założycieli Groupe de 
Recherches Musicales ORTF. Autor 
kompozycji: Prélude na 3 taśmy ma
gnetofonowe, Volumes na taśmę i or
kiestrę, La peau du silence, Nuil 
blanche na głos recytujący i taśmę, 
Rituel d'oubli na 20 instrumentów dę
tych i taśmę Répliques na orkiestrę
i publiczność, Rambaramb na forte
pian, orkiestrę i taśmę, Korwar na 
klawesyn i taśmę. Poszukiwania kom
pozytorskie Mâclie’a idą w kierunku 
rozszerzenia zakresu dotychczaso
wych środków muzycznych nowymi 
elementami wziętymi z języka mó
wionego.

MACHL, Tadeusz *22 X  1922, Lwów. 
Kompozytor polski, organista, peda
gog; autor muzyki orkiestrowej (sym
fonie, Suila liryczna, Koncert na troje 
organów i orkiestrę, Sonata na troje 
organów i orkiestrę), wielu koncertów 
instrumentalnych (m.i. 5 koncertów 
organowych, Koncertu skrzypcowego 
Koncertu na klawesyn, Koncertu for
tepianowego, Koncertu wiolonczelowego, 
Koncertu na głos i orkiestrę, Koncertu 
na waltornię), utworów kameralnych, 
organowych oraz kantaty koncertują
cej Lol Ikara do tekstu Owidiusza na 
sopran, organy, recytatora, orkiestrę 
symfoniczną i taśmę.

MACIEJEWSKI, Romnii *28 II  1910, 
Berlin. Kompozytor polski; przebywał 
dłuższy czas w Szwecji, od 1950 
mieszka w Kalifornii; autor Requiem, 
utworów fortepianowych (mazurki, 
Koncert na 2 fortepiany), wokalnych, 
kameralnych i orkiestrowych.

MACKENZIE, Alexander *22 V II I
1847, Edynburg; f28 IV  1935, Lon
dyn. Kompozytor angielski; autor 
utworów orkiestrowych (uwertury, 
poematy symfoniczne), Koncertu forte
pianowego, utworów kameralnych, 
oper, muzyki wokalnej i instrumen
talnej.

MACONCHY, Elizabeth *19 I I I  1907, 
Broxbourne. Kompozytorka angiel
ska; autorka utworów orkiestrowych, 
koncertów (Koncert fortepianowy, 
Koncert allówkowy), utworów kame
ralnych, instrumentalnych, pieśni 
i baletów, opery, The Sofą.

M ABEBNA, Bruno *28 IV  1920, W e
necja; f  13 X I  1973, Darmstadt. Kom
pozytor i dyrygent włoski. Działał 
jako dyrygent muzyki awangardowej
1 kompozytor muzyki elektronicznej. 
Kompozycje: m.i. Introduzione e pas
sacaglia, Composizione in 3 tempi na 
orkiestrę, Koncert fortepianowy, Kon
cert fletowy, 2 koncerty na obój i or
kiestrę, Serenada na 11 instrumen
tów, kwartety smyczkowe, Koncert na
2 fortepiany, harfę i perkusję, muzyka 
elektroniczna (Continuum, Inuenzioni 
su una voce, Musica su due dimensio- 
ni, Notturno, Sequenze e strulture, Syn
taris)  oraz Dark Rapture Crawl do 
Diverlimenla skomponowanego wspól
nie z Beriem (utwór jazzowy). Ponad
to opera radiowa Don Perlimplin, 
opera pantomimiczna Von A bis Z. 
W  Musica su due dimensioni z 1952 
Maderna dał wzór popularnej później 
techniki łączenia muzyki instrumen
talnej z nagraniem na taśmę.

MADETOJA, Leert *17 I I  1887, 
Uleaaborg; |6 X  1947, Helsinki. Kom
pozytor fiński; autor symfonii, poema
tów symfonicznych, utworów kame
ralnych, fortepianowych, wokalnych 
i oper.



orkiestrowej (m.i. poemat symfonicz
ny Grunwald), góralskiego Koncertu 
skrzypcowego, Koncertu wiolonczelo
wego na tematy gregoriańskie, utwo
rów kameralnych, baletów (Cagliostro 
w Warszawie i Złota Kaczka), Pieśni 
japońskich na sopran i orkiestrę, mu
zyki religijnej (symfonia Święty Bote 
na chór, głos tenorowy i orkiestrę)
i wokalnej (kantaty, pieśni).

MAHLER, Gustaw *7 V II 1860, l<a- 
liśt; 118 V 1911, Wiedeń. Kompozy
tor i dyrygent austriacki, uczeń 
Brucknera; autor 9 symfonii (dziesiąta 
nie dokończona), Pieśni o ziemi na 
głosy i orkiestrę, .utworów kameral
nych i pieśni. Kompozycje Mahlera —  
światowej sławy dyrygenta —  od
znaczają się pewnością dobrego rze
miosła, lecz rzadko są stylistycznie 
jednolite. Mahler był zwolennikiem 
symfoniki monumentalnej (m.i. Sym
fonia tysiąca, wymagająca olbrzymie
go aparatu wykonawczego) i lirycz- 
ności w pewnym stopniu zbliżonej do 
prostoty pieśni ludowej. Obok R. 
Straussa i Regera jest Mahler jednym 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
muzyki późnoromantycznej.

M AKLAKIEW ICZ, Jim *24 X I  1899, 
Chojnaty; t7 I I  1954, Warszawa. 
Kompozytor polski; Butor muzyki

M ALAW SKI, Artur *4 V II  1904, 
Przemyśl; t26 X I I  1957, Kraków. 
Kompozytor polski; autor wielu utwo
rów orkiestrowych ( Wariacje symfo
niczne, dwie symfonie, Toccata, Uwer
tura, Hungaria), Etiud na fortepian
i orkiestrę, Toccaty z fugą w formie 
wariacji na fortepian i orkiestrę, 
dwóch kwartetów smyczkowych, Tria 
fortepianowego, utworów skrzypco
wych, fortepianowych i baletu-pan- 
tomimy Wierchy. W  ciągu 30 lat in
tensywnej twórczości Malawski wy
pracował styl wyraźnie indywidualny. 
W  kompozycjach jego uderza szcze
gólnie jednolitość języka dźwięko
wego (w harmonice i motywice) i wy
bitna emocjonalność.

MALIPIERO, Glan Francesco *18 I I I
1882, Wenecja; t  1 V I I I  1973, 
Treviso. Kompozytor włoski; napi
sał wiele dzieł orkiestrowych (m.i.
9 symfonii, Wariacje bez lematu na
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fortepian i orkiestrę), 2 koncerty 
skrzypcowe, 5 koncertów fortepiano
wych, Koncert wiolonczelowy, Koncert 
potrójny na skrzypce, wiolonczelę, 
fortepian i orkiestrę, Koncert na 2 for
tepiany i orkiestrę, utwory kameralne 
(7 kwartetów smyczkowych), utwory 
instrumentalne, wokalno-instrumen- 
talne (m.i. Abracadabra na baryton 
i orkiestrę), wokalne (pieśni chóralne 
a cappella), opery (m.i. Giulio Cesare, 
Don Giovanni wg Puszkina) i orato
ria. Malipiero był najwybitniejszym 
muzykiem starszej generacji współ
czesnych kompozytorów włoskich. 
W  jego muzyce widoczne są wpływy 
dawnych mistrzów włoskich, zmiesza
ne z elementami współczesnego stylu 
neoklasycznego.

MALIPIERO, Rlceardo *24 V II 1914, 
Mediolan. Kompozytor włoski. Krew
ny i uczeń Gian Francesco Malipiera; 
autor Symfonii, 2 koncertów skrzyp
cowych, Mosaico na orkiestrę, muzyki 
kameralnej, oper (m.i. La  Donna 
i  mobile), Cantata sacra. Posługując 
się techniką dodekafoniczną, R. Mali
piero pozostaje jednak kompozyto
rem wiernym tradycjom włoskim.

MALISZEWSKI, \<'ltold *20 V II  1873, 
Mohylew; f l 8 V I 1939, Warszawa. 
Kompozytor polski; kształcił się

w Rosji (m.i. u Rimskiego-Korsako- 
wa). Był przez kilkanaście lat dyrekto
rem konserwatorium w Odessie. Od 
1921 działał w Warszawie jako peda
gog. Autor dzieł orkiestrowych (sym
fonie, Uwertura schuberlowska, Wesoła 
uwertura, Fantazja), Koncertu forte
pianowego, Fantazji kujawskiej na for
tepian i orkiestrę, Suity na wiolonczelę 
i orkiestrę, muzyki kameralnej ( Kwin
tet smyczkowy, 3 kwartety smyczko
we), Requiem, Missa Ponlificalis, bale
tów Boruta i Syrena oraz pieśni. Pierw
sze dzieła Maliszewskiego powsta
wały pod wpływem neoromantyków 
rosyjskich (szczególnie pod wpły
wem Rimskiego-Korsaltowa i Głazu- 
nowa), w późniejszych utworach kom
pozytor zaznaczał coraz silniej polski 
koloryt melodyczny.

MARCELLO, Bencdetto *24 V II  1686, 
Wenecja; t25 V II  1739, Brescia. 
Kompozytor wenecki. Znany przede 
wszystkim jako autor 50 psalmów; 
pisał także koncerty, kantaty, ora
toria, sonaty fortepianowe oraz can- 
zony.

MARCO, Tomâs *12 IX  1942, Madryt. 
Kompozytor hiszpański. Działa rów
nież jako krytyk muzyczny; 1967 za
łożył „Estudio Nueva Generacion“ 
(koncerty muzyki współczesnej). Au
tor kompozycji orkiestrowych (m.i. 
Anabasis, Mysleria, Angélus Novus 
i Escorial), Koncertu skrzypcowego, 
muzyki kameralnej (Aura  na kwartet 
smyczkowy), wokalnych oraz kompo
zycji z udziałem aktorów i taśmy.

M AREK, Czesław *16 IX  1891, 
Przemyśl. Kompozytor polski i pia- 
nista-pedagog, zamieszkały w Szwaj
carii; autor dzieł fortepianowych, 
wokalnych i symfonicznych.

MARENZIO, Luca *ok. 1553, Cocca- 
glio; t22 V I I I  1599, Rzym. Sławny
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włoski kompozytor madrygałów. 
Przez dwa lata był kapelmistrzem 
w Polsce na dworze Zygmunta I I I  
Wazy. Napisał 16 ksiąg madrygałów, 
wiele canzon i villanell. Charakterys
tyczne dla jego kompozycji jest częste 
wprowadzanie chromatyki i modu
lacji.

M ARINI, Blaflio *1597, Brescia; f20 
I I I  1665, Wenecja. Kompozytor 
i skrzypek włoski; działał we Włoszech 
i w Niemczech. Autor licznych utwo
rów skrzypcowych.

MARLNUZZI, Giuo *24 I I I  1882, Pa
lermo; f l7  V I I I  1945, Mediolan. Kom
pozytor włoski, dyrygent; autor utwo
rów orkiestrowych, wokalnych i oper.

MARKEVITCH, I(jor *27 V II  1912 
Kijów. Kompozytor rosyjski, piani
stę i dyrygent, działający w Paryżu; 
autor szeregu utworów orkiestrowych 
(m.i. Concerto grosso, Koncert fortepia
nowy), kameralnych, wokalnych i ba
letów.

M ARKOW SKI, Andrzej *22 V I I I
1924, Lublin. Kompozytor i dyrygent 
polski, znakomity wykonawca muzyki 
dawnej i awangardowej; autor mu
zyki kameralnej, utworów fortepia
nowych (Apostrofy), wokalnych, roz
rywkowych i muzyki filmowej.

MAROS, Rudolf *19 I 1917, Stachy 
(Czechosłowacja). Kompozytor wę
gierski, pedagog; uczeń Z. Kodalya. 
Od 1949 profesor kompozycji w Aka
demii Muzycznej w Budapeszcie. Au
tor muzyki orkiestrowej (m.i. Eu- 
fonia I, I I  i I I I ,  Gemma, Monumen- 
tum), kameralnej (Musica da camera 
na 11 instrumentów, Trio na harfę, 
skrzypce i altówkę, Consorts na kwin
tet dęty), wokalnej (Lament na mezzo
sopran i 11 instrumentów), Requiem

i baletów. Muzyka Marosa ewoluuje 
od stylu tradycyjnego w kierunku 
umiarkowanego stylu powebemow- 
skiego. W  wielu utworach nawiązuje 
do folkloru węgierskiego.

MARSCHNER, Heinrich *16 V II I  
1795, Zittau; f l4  X I I  1861, Hanower. 
Kompozytor niemiecki; uczeń W e
bera, przedstawiciel niemieckiej opery 
romantycznej (m.i. Wampir, Hans 
Heiting). Działał też jako kapelmistrz 
operowy.

M ARTIN, Frank *15 IX  1890, Gene
wa; t  21 X I 1974, Naarden. Czołowy 
kompozytor szwajcarski; autor muzy
ki orkiestrowej (m.i. Mata symfo
nia koncertująca, Koncert na 7 in
strumentów dętych, perkusję i smycz
ki, Etiudy na orkiestrę smyczkową), 
Koncertu skrzypcowego, Koncertu na 
klawesyn i małą orkiestrę, dwóch 
koncertów fortepianowych, kilku bal
lad na różne instrumenty‘i fortepian 
lub orkiestrę, muzyki kameralnej, 
oratoriów (Le Vin herbe na 12 gło
sów solowych, smyczki i fortepian, 
Golgolha), utworów chóralnych, ba
letów i oper (Burza i Monsieur de 
Porceaugnac). Muzyka jego jednoczy 
w sobie różne elementy nowego ję
zyka do (swobodnej) dodekafonii 
włącznie. Mimo to w utworach jego 
uderza jednolitość stylu, wynikająca
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z selekcji środków. Dojrzałe utwory 
Martina, pisane po ostatniej wojnie, 
odznaczają się intensywnością wy
razu i jasnością dynamicznej formy.

MARTINET, Jean-Louis *8 X I  1912, 
Sainte-Bazeille. Kompozytor fran
cuski; autor muzyki orkiestrowej 
(poemat symfoniczny Orfeusz, szkice 
symfoniczne Prometeusz), kameralnej, 
fortepianowej i chóralnej. .Muzyka 
Martineta, pozostająca początkowo 
w kręgu wpływów Debussy’ego, Stra
wińskiego, Bartoka i Messiaena, zwró
ciła się w kierunku dodekafonii, póź
niej zaś pod wpływem szkoły radzie
ckiej wróciła do tradycyjnego stylu
i estetyki neoromantyzmu (z tego 
okresu pochodzi sześć Mouvements 
symphoniques).

M ARTIN I, Giumbattista *24 IV  1706, 
Bolonia; f4  X  1784, Bolonia. Kom
pozytor i teoretyk wioski, doskonały 
pedagog, nauczyciel Glucka, Mozarta, 
Grétry'ego, Jommellego i i. Jest au
torem mszy, Requiem, oratoriów; na
pisał też wielką trzytomową historię 
muzyki starożytnej i kilka traktatów 
teoretycznych. Znany również jako 
Padre Martini.

MARTÎNON, Jeun *10 I 1910, Lyon; 
t  1 I I I  1976, Paryż. Kompozytor i 
dyrygent francuski. Długoletni dyry
gent koncertów Lamoureux, od 1968 r. 
kierownik'Orkiestry Narodowej OR- 
TF . Autor dzieł orkiestrowych (m.i. 
Symphonietta, Symphonies de voyages. 
Concerto lyrique na kwartet smycz
kowy i orkiestrę, V Symfonia), Con
certo giocoso na skrzypce i orkie
strę, muzyki kameralnej, instrumen
talnej i opery Hécube.

M ARTINÛ, Rohuslav *8 X I I  1890, 
Polićka; f28 V I I I  1959, Liestal. Naj
wybitniejszy współczesny kompozy-

tor czeski; autor 6 symfonii, licznych 
utworów orkiestrowych, ponad 20 
koncertów instrumentalnych, muzyki 
kameralnej, chóralnej, oper, kantat, 
pieśni i baletów. Rozwój muzyki Mar- 
tinü odbywał się jakby we wstecz
nym kierunku: od neoklasycyzmu 
francuskiego z lat dwudziestych do 
podjęcia dworzakowsko-smetanow- 
skiej linii tradycyjnej. Dojrzałe utwo
ry Martinü są proste w szacie dźwię
kowej i przejrzyste w formie.

MARTUCCI, Giuseppe *6 I 1856, 
Capua; -fl V I 1909, Neapol. Kompo
zytor włoski; działał też jako pianista
1 dyrygent. Jest autorem 2 symfonii,
2 koncertów fortepianowych, Kwin
tetu fortepianowego, 2 triów fortepia
nowych, licznych utworów fortepia
nowych i wokalnych.

M ARX , Joseph *11 V 1882, Graz; 
t3 IX  1964, Wiedeń. Kompozytor 
austriacki, krytyk muzyczny, autor 
muzyki orkiestrowej, kameralnej 
(kwartety smyczkowe), fortepianowej 
i wokalnej.

MASCAGNI, Pietro *7 X I I  1863, L i
vorno; t2 V I I I  1945, Rzym. Kompo
zytor włoski. Wraz z Leoncavallem 
jest Mascagni twórcą werystycznego 
stylu w operze. Swą sławę zawdzięcza 
operze Rycerskość wieśniacza. Napisał
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prócz tego poemat symfoniczny, mszę 
żałobną, kantatę, operetkę i utwory 
kameralne.

• a zwłaszcza chóralnych (m.i. Chór 
iniw iarzy). Jest też autorem szeregu 
miniatur fortepianowych, np.: Koły
sanka, Humoreska, Sielanka, Dawny 
polonez i i.

M ATSUDAIRA, Yoritsuné *5 V 1907, 
Tokio. Kompozytor japoński, stu
diował w Paryżu; autor kompozycji 
orkiestrowych (m.i. Figures sonores, 
Samai, Suite de danses, Trois mouve
ments na fortepian i orkiestrę, Thème 
et variations na fortepian i orkiestrę), 
muzyki kameralnej (m.i. kwartety 
smyczkowe, Trio  fortepianowe, Sonata 
skrzypcowa, Distributions na smyczki, 
Portrait na 2 fortepiany i 2 perkusje) 
i instrumentalnej.

MATTHESON, Johann *28 IX  1681, 
Hamburg; 117 IV  1764, Hamburg. 
Kompozytor i teoretyk niemiecki; 
działał też jako kapelmistrz. Jest au
torem oper, oratoriów, kantat mszy, 
sonat fletowych i fortepianowych.

MASSENET, Jules *12 V 1842, Mon- 
taud; t l3  V I I I  1912 Paryż. Popu
larny francuski kompozytor operowy, 
autor: Manon, Thals, Wertera, Don 
Kichota i i. Prócz tego pisał suity 
orkiestrowe, utwory kameralne, kan
taty, oratoria, pieśni i chóry.

•

MASZYNSKI, Piotr *3 V II 1855, War
szawa; f i  V I I I  1934, Warszawa. 
Kompozytor i dyrygent polski, długo
letni dyrygent i założyciel chóru 
„Lutnia“ w Warszawie. Napisał sze
reg kompozycji orkiestrowych (m.i. 
suita symfoniczna Pochód weselny), 
kameralnych (Sonata na skrzypce 
i fortepian, Wariacje na kwartet smy
czkowy), sporo pieśni solowych,

MATUSZCZAK, Bernadetta *10 I I I
1933, Toruń. Kompozytorka polska. 
Autorka utworów m.i.: Gitanjali na 
głos recytujący, sopran, flet i dzwony 
do tekstów R. Tagore, Canto solenne 
per slrumenli, Kwartet na 3 flety 
i klawesyn, Septem lubae na chór
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mieszany, orkiestrę symfoniczną i or
gany, Muzyka na fortepian i orkiestrę, 
Musica da camera, Dramat kameralny 
do poematu T. S. Eliota The Hollow  
Men.

M AYUZUM I, Toslilro *20 II  1929, 
Jokohama. Kompozytor japoński; 
autor kompozycji elektronicznych, 
orkiestrowych (m.i. Symfonia, Baccha
nale, poemat symfoniczny The Birlh 
of Musie), kantaty buddyjskiej Pra - 
tidesana, baletu Bugaku, utworów 
kameralnych i solowych, opery M i-  
noko i oratorium U -So-B i.

MAZAS, Jacques Féréol *23 IX  1782, 
Béziers; f25 V I I I  18-19, Bordeaux. 
Kompozytor wioski, skrzypek; autor 
licznych utworów skrzypcowych, ka
meralnych i 2 oper.

i fortepian oraz kantaty-ballady 
Pa n i Twardowska., Ważne znaczenie 
dla polskiej muzyki mają dzieła ka
meralne Melcera oraz jego uLwory for
tepianowe, syntetyzujące wirtuozo- 
stwo Liszta z poetycznością i liryz
mem chopinowskim, a nadto niektóre 
pieśni w typie późnoromantycznyni.

MERTNEB, Mikołaj *5 I 1880, Mosk
wa; f l3  X I  1951, Londyn. Kompo
zytor rosyjski, pianista; autor kon
certów fortepianowych, utworów ka
meralnych i fortepianowych.

MĆHUL, Ćtlenue-Mcolns *22 V I 1763 
Givet; 118 X  1817, Paryż. Znany, 
francuski kompozytor operowy okresu 
wielkiej rewolucji. Jedna z jego oper, 
Józef w Egipcie, cieszyła się wówczas 
wielką popularnością.

MELCEll-SZCZAWlNSKI, Henryk *21
IX  1869, Kalisz; f l 8 IV  1928, War
szawa. Kompozytor polski i pianista, 
działał też jako pedagog i dyrygent; 
autor Symfonii c, 2 koncertów forte
pianowych e i c, Koncertu skrzypco
wego, muzyki kameralnej (Trio forte
pianowe, sonaty na skrzypce i forte
pian), licznych utworów fortepiano
wych (m.i. znane parafrazy koncerto
we na tematach Moniuszki: Przą in i- 
czka, P ie iń  wieczorna, Znaszli len kraj, 
Kozak), opery M aria, pieśni na glos

MENDELSSOHN BABTnOLDY, Felix
*3 I I  1809, Hamburg; t4 X I 1847, 
Lipsk. Kompozytor niemiecki; mając 
17 lat pisze uwerturę do Snu nocy let
niej Szekspira, w 20. roku życia dyry
guje Pasją według św. Mateusza Ba
cha, czym rozpoczyna renesans mu
zyki tego kompozytora. Twórczość 
Mendelssohna obejmuje wiele gatun
ków muzycznych; wśród nich znane 
są przede wszystkim symfonie (m.i. 
Symfonia szkocka, Symfonia wioska), 
Koncert skrzypcowy, 2 koncerty forte
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pianowe, pieśni, utwory fortepianowe 
(m.i. Pieśni bez słów) oraz muzyka do 
Snu nocy letniej. Z innych dzieł wy
mienić należy: sonaty wiolonczelowe, 
Sonatą skrzypcową, kwartety smycz
kowe, oratoria i uwertury. Mendels
sohn jest typowym kompozytorem 
wczesnoromantycznym — mówi o tym 
zarówno sentymentalizm i liryzm jego 
muzyki, jak i subtelna, polimelody- 
czna faktura.

MENOTTI, Glun-Cnrlo *7 V II 1911, C.a- 
degliano (Włochy). Kompozytor ame
rykański włoskiego pochodzenia; au
tor szeregu oper (m.i. Amelia Goes 
to the Bali, Medium, Telefon, Konsul, 
Martin’s Lie), kompozycji orkiestro
wych (m.i. Apocalypse, Koncert for
tepianowy, Koncert skrzypcowy), ka
meralnych, fortepianowych oraz ba
letów. Jest przede wszystkim wybit
nym talentem operowym, jednym 
z najznakomitszych kompozytorów 
operowych w Ameryce. Duże sukcesy 
odniósł Menotti operami takimi, jak 
Medium, Telefon, Konsul, które są 
znane niemal na całym świecie.

MERULO, Claudio *8 IV  1533, Correg
gio; V  1604, Parma. Jeden z naj
wybitniejszych włoskich kompozyto
rów organowych X V I w. Znany orga
nista i budowniczy organów. Kompo-

nował toccaty, ricercary, motety, 
msze, madrygały i canzony.

V f

MESSIAEN, O łlT ic r  *10 X I I  1908, 
Avignon. Czołowy kompozytor fran
cuski; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. symfonia Turangaltla, Chrono- 
chromie, E l exspecto resurrectionem 
morluorum na instrumenty dęte i per
kusję), utworów na fortepian i or
kiestrę (Réoeil des Oiseaux, Oiseaux 
exotiques), utworów na fortepian, 
muzyki kameralnej (Quatuor pour la 
fin du temps), organowej (m.i. Messe 
de la Pentecôte, Livre d’orgue), utwo
rów wokalnych i wokalno-instrumen
talnych (m.i. Transfiguration de Notre 
Seigneur Jésus —  Christ na chór mie
szany, 7 solistów-instrumentalistów 
i wielką orkiestrę). Messiaen to jedna 
z najosobliwszych i najbardziej dys
kutowanych postaci nowej muzyki —  
dla jednych wielki inspirator w zakre
sie techniki dźwiękowej i rytmicznej, 
dla innych kompozytor pozbawiony 
smaku artystycznego. W  jego kom
pozycjach —  bardzo często opatrzo
nych tytułem i komentarzem litur
gicznym —  sąsiadują obok siebie do
skonałe, nowoczesne konstrukcje mo- 
dalno-rytmiczne i frazy o zadziwiają
cej naiwności czy banalności. Mimo 
tych dysproporcji znaczenie twórczo
ści Messiaena dla rozwoju najnowszej 
muzyki wydaje się ogromne. Wiele
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dokonał szczególnie w zakresie ryt
miki, którą konstruuje na zupełnie 
nowych zasadach wariacyjnych i for
malnych. Ciekawe są jego utwory 
oparte na motywach śpiewu ptaków.

MEYER, Ernst Hermann *8 X I I  1905, 
Berlin. Kompozytor niemiecki, muzy
kolog; pisze muzykę orkiestrową, ka
meralną i wokalną.

MEYER, Krzysztof ‘ 11 V I I I  1943, 
Kraków. Kompozytor polski; autor 
czterech symfonii, Koncertu kameral
nego na flet, perkusję i smyczki, Kon
certu skrzypcowego, Koncertu wiolon
czelowego, Koncertu kameralnego na 
obój, perkusję i smyczki, kameral
nych (m.i. 3 kwartety smyczkowe, 
Inlerludio slalico na klarnet i 4 wio
lonczele, 5 utworów kameralnych na 
sopran, klarnet, skrzypce i altówkę, 
Quattro colori na klarnet, puzon, wio
lonczelę i fortepian, Hommage à Na
dia Boulanger na flet, altówkę i harfę), 
4 sonat fortepianowych, Sonaty kla
wesynowej, opery Cyberiada do libret
ta S. Lema.

MEYERBEER, Gineomo *5 IX  1791, 
Berlin; |2 V 1864, Paryż. Francuski 
kompozytor operowy, pianista. Po
czątkowo komponował utwory koś
cielne (Slabat Mater, oratorium), póź
niej, podczas pobytu we Włoszech,

zaczął komponować opery, w których 
widoczny był wpływ Rossiniego. Du
że powodzenie zyskały jego opery: 
Robert Diabeł, Iiugonoci, Afrykanka, 
Prorok. Meyerbeer stworzył typ tzw. 
„wielkiej opery“ , pompatycznej, peł
nej jaskrawych kontrastów, lecz
o ubogiej akcji.

M IASKOWSKI, Mikołaj *20 IV  1881, 
Modlin; f8  V I I I  1950, Moskwa. Kom
pozytor radziecki; autor 27 symfonii, 
Koncertu skrzypcowego, Koncertu wio
lonczelowego, kilkunastu kwartetów 
smyczkowych; muzyki instrumental
nej, pieśni na głos i fortepian, utwo
rów chóralnych. Twórczość Miaskow- 
skiego wywodzi się z narodowych tra
dycji rosyjskich i pozostaje w sferze 
stylu późnoromantycznego.
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MIELCZEWSKI, Marcin * ?; t IX
1651, Warszawa. Kompozytor i ka
pelmistrz polski; autor licznych utwo
rów wokalno-instrumentalnych w sty
lu koncertującym (m.i. Concerto „Deus 
in nomine tuo“, Veni Domine, Vesperae 
dominicales, Missa Ceruiensiana, Missa 
Triumphalis) oraz siedmiu Canzon 
instrumentalnych (a due i a tre).

M ILHAUD, Darlus *4 IX  1892, Aix- 
-en-Provence; t  22 V I 1974, Genewa. 
Kompozytor francuski; autor wielu u- 
tworów orkiestrowych (m.i. 12 symfo
nii, 5 symfonii na małą orkiestrę), suit 
(m.i. Suita baletowa „Stworzenie świa
ta’’), Murder of a Great Chief of State 
na orkiestrę, koncertów instrumental
nych (m.i. fortepianowe, wiolonczelo
we, Bkrzypcowe, Koncert na perkusję 
i małą orkiestrę, Koncert na marimbę, 
wibrafon i orkiestrę), kwartetów smy
czkowych, utworów fortepianowych, 
oper (m.i. Krzysztof Kolumb, Maksy
milian, Dawid), baletów (m.i. Stwo
rzenie świata) i pieśni. Milhaud jest 
obok Honeggera najbardziej znanym 
kompozytorem paryskiej Grupy Sześ
ciu. Przyczyniła się do tego m.i. jego 
łatwość pisania (ponad 500 kompozy
cji w ciągu 60 lat). Jest twórcą wszech
stronnym zarówno jeśli chodzi o ga
tunki muzyczne, jak i technikę (wpły
wy od Couperina do jazzu). Jako 
jeden z niewielu współczesnych po

sługiwał się rozbudowaną przez siebie 
harmoniką politonalną. Przed kilku
nastu laty napisał pierwszy utwór 
w tzw. technice konstruktywnej, opa
rtej na nawarstwianiu linii melo
dycznych.

MILLOCKER, Karl *29 IV  1842, W ie
deń; f31 X I I  1899, Baden. Kompo
zytor austriacki; autor zabawnych 
operetek (m.i. Sludent-tebrak, Gaspa- 
rone, Hrabina Dubarry).

M1LUTIN, Jurij *18 IV  1903, Moskwa; 
f9  V I 1968, Moskwa. Kompozytor ra
dziecki; autor operetek, muzyki fil
mowej i pieśni masowych.

M ILW ID, Antoni żył w drugiej poło
wie X V I I I  w. Kompozytor polski; 
jeden z pierwszych twórców symfonii 
w Polsce, autor utworów kościelnych 
(msze, kantaty).

MIRECKI, Franciszek *1 IV  1791, 
Kraków; f29 V 1862, Kraków. Kom
pozytor polski, uczeń Cherubiniego; 
pisał opery (m.i. Nocleg w Apeninach) 
i utwory fortepianowe (sonaty, wa
riacje, polonezy, mazurki, krakowia
ki). Jest też autorem Symfonii i utwo
rów kameralnych (2 sonaty skrzyp
cowe, Trio fortepianowe).

MIROGLIO, Francis *12 X I I  1924, 
Marsylia. Kompozytor francuski. Au-
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tor utworów m.i. Allotropie na smy
czki i perkusję, Pierres Noires na fale 
Martenota i perkusję, Espaces na 
wielką orkiestrę, Soleils na fortepian, 
Phases na flet i różne formacje in
strumentalne, Réseaux na harfę i in
strumenty.

MInzoJAN, Edward *12 V 1921, Gori 
(Gruzja). Kompozytor radziecki, Or
mianin. Autor utworów orkiestro
wych (m.i. Poemat symfoniczny, Sym
fonia na smyczki, Koncert na puzon 
i orkiestrę), kameralnych, pieśni i kan
tat. W  ostatnich utworach Mirzojana 
widać próby stosowania nowych tech
nik kompozytorskich. Większość jego 
kompozycji nawiązuje do ludowej mu
zyki armeńskiej.

M ŁYNARSKI, Emil *18 V II 1870, 
K ibarty; t5 IV  1935, Warszawa. 
Kompozytor, skrzypek i dyrygent 
polski; przez kilka lat był dyrygentem 
szkockich orkiestr w Edynburgu 
i Glasgow oraz w Stanach Zjednoczo
nych. Napisał 2 koncerty skrzypcowe, 
szereg utworów skrzypcowych (m.i. 
efektowny Mazur), utwory orkiestro
we (symfonia Polonia) i. operę Noc 
letnia. Muzyka Młynarskiego przyna
leży do kierunku konserwatywnego, 
łączącego tradycje romantyczne z ele-

mentami polskiego stylu pomoniusz- 
kowskiego.

MOKROUSOW, Boris *27 I I  1909, 
Niżni Nowogród; t  27 I I I  1968, Mosk
wa. Kompozytor radziecki; autor 
Symfonii antyfaszystowskiej, Koncer
tu na puzon i orkiestrę, muzyki 
kameralnej, opery Czapajew, utwo
rów wokalnych i instrumentalnych.

MOMPOU, Federico *16 IV  1893, Bar
celona. Kompozytor hiszpański; twór
ca kompozycji fortepianowych oraz 
pieśni na głos z fortepianem.

MONDONVILLE, Jean-Joseph *25 X I I  
1711, Narbonne; t8 X  1772, Belle
ville. Kompozytor i skrzypek fran
cuski; autor oper, oratoriów i sonat 
skrzypcowych.

MONIUSZKO, Stanisław *5 V 1819, 
Ubiel; f4  V I 1872, Warszawa. Naj
większy polski kompozytor operowy, 
twórca polskiej opery narodowej. Był 
organistą w Wilnie, później dyrygen
tem Opery w Warszawie i profeso
rem warszawskiego Instytutu Mu
zycznego. Twórca kilkunastu oper 
(trwałą popularnością cieszą się: Hal
ka, Straszny dwór, Flis, Hrabina, Pa
ria, Verbum nobile); inne ważniejsze 
opery (czy wodewjje): Nocleg w Ape
ninach, Nowy Don Kiszol czyli Sio
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z- szaleństw, Loteria, Cyganie czyli Jaw-
nuta, Beata. Jest autorem ponad 
300 pieśni, zebranych w większości 

9, w 12 Śpiewnikach domowych (najpo-
k- pularniejsze z pieśni: Znaszli len kraj,
oi Prząśńiczka, Morel, Pieśń wieczorna,
<r- Kozak, Polna różyczka, Piosnka iolnie-
ki rza). Ponadto napisał m.i. popularną
0- uwerturę koncertową Bajka, msze,
h. kantaty (m.i. Sonety krymskie na

głosy solowe i chór mieszany z towa- 
r- rzyszeniem orkiestry, Milda, Widma
r- wg II  cz. Dziadów A. Mickiewicza),
iz Requiem (cantata religiosa), litanie,

utwory chóralne, fortepianowe, dwa 
kwartety smyczkowe, d i F. Muzyka

II Moniuszki, bardzo śpiewna i liryczna,
e- zyskała sobie szeroką popularność.
1-
łt  MONN, Mathias Georg *9 IV  1717,

Wiedeń; f3 X  1750, Wiedeń. Kompo
zytor wiedeński okresu przedklasycz- 

9, nego, organista; pisał sinfonie, sonaty
j- triowe.
y.
yl MONTEMEZZI, Italo *31 V 1875, Vi-
i- gasio; t l5  V 1952, Vigasio. Kompo-
0- zytor wioski; autor poematów sym-
1- fonicznych i oper. 
sr

MONTEVERDI, Claudio *15 V 1567, 
Cremona; |29 X I  1643, Wenecja. 
Kompozytor włoski, jeden z pierw
szych i najwybitniejszych twórców, 
operowych w historii muzyki; autor

m.i. oper: Orfeusz, Ariadna, Powrót 
Odysa, Koronacja Poppei, madryga
łów, mszy, motetów, psalmów, Magni
ficat i hymnów. Był wielkim nowato
rem w zakresie harmonii i faktury 
orkiestrowej; rozszerzył skalę środ
ków harmonicznych przez użycie chro- 
matyki i enharmonii, usamodzielnił 
orkiestrę towarzyszącą partiom śpie
wanym, a także zwiększył jej rolę we 
wstępach i intermezzach. Jego dzieła 
były wielokrotnie opracowywane w na
szym stuleciu, m.i. przez Malipiera, 
Orfla, Dallapiccolę, Kfenka i Hinde- 
mitha.

MORALES, Crlstobal *ok. 1500, Se
willa; t l4  V I 1553, Malaga. Kompo
zytor hiszpański, śpiewak kapeli pa
pieskiej w Rzymie. Działał też jako 
kapelmistrz katedralny w Avila, Tole
do i Maladze. Należy do najwybitniej
szych kompozytorów muzyki kościel
nej w stylu palestrinowskim (msze, 
motety, lamentacje 1 i.).

MORAWSKI, Eugeniusz *2 X I 1876, 
Warszawa; t23 X  1948, Warszawa. 
Kompozytor polski; był też malarzem
1 rzeźbiarzem (uczeń A. Bourdelle’a). 
Profesor Konserwatorium Warszaw
skiego. Autor symfonii, poematów 
symfonicznych (Vae victis, Don Qui- 
xote, Neuermore, Fleurs du mal),
2 koncertów fortepianowych, Kon
certu skrzypcowego, symfonii Prome
teusz na głosy solowe, chór i orkiestrę, 
muzyki kameralnej (kwartety smy
czkowe, sonaty na skrzypce i forte
pian), 5 oper i 4 baletów (m.i. Świte
zianka i Milo&ć).

MOSCHELES, Ignaz *30 V 1794, Pra
ga; flO  I I I  1870, Lipsk. Kompozytor 
i pianista pochodzenia czeskiego, 
uczeń Salieriego. Od r. 1821 działał 
w Londynie jako pedagog, później 
w Lipsku. Jest autorem 7 koncertów
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fortepianowych, muzyki kameralnej, 
duetów na 2 fortepiany, sonat i etiud 
fortepianowych, z których część wy
korzystywana jest dziś dla celów pe
dagogicznych.

MOSOŁOW, Aleksander *11 V I I I
1900, K ijów; f i l  V I I  1968, Mosk
wa. Kompozytor radziecki, uczeń 
Miaskowskiego i Gliera; autor sym
fonii, suit, uwertur, poematów symfo
nicznych, koncertów i utworów for
tepianowych, kameralnych, oper oraz 
utworów wokalnych.

MOSZKOWSKI, Maurycy *23 V I I I  
1854, Wrocław; H I  1925, Paryż. 
Kompozytor niemiecki pochodzenia 
polskiego, pianista; autor poematu 
symfonicznego Joanna d’Arc, suit or
kiestrowych, Koncertu fortepianowego, 
Koncertu skrzypcowego, utworów for
tepianowych (m.i. popularne Tańce 
hiszpańskie), baletów i i.

MOSZUMANSKA-NAZAR, Krystyno
*5 IX  1924, Lwów. Kompozytor- 
ka polska, pedagog; autorka m.i. 
Hexaèdre na orkiestrę symfoniczną, 
Muzyki na smyczki, Exodus na or
kiestrę symfoniczną i taśmę magneto
fonową, Pour orchestre, 3 etiud kon
certowych na perkusję solo, Implikacji 
na 2 fortepiany i perkusję, Inlerpre-

lacji na flet, taśmę magnetofonową 
i perkusję, Variazioni concerlanli na 
flet i orkiestrę kameralną, Bel canlo 
na sopran, czelestę i perkusję.

MOTTA, José Yianna da *22 IV  1868, 
St. Thomas; f31 V 1948, Lizbona. 
Kompozytor portugalski, pianista; 
studiował m.i. u Liszta i .Bülowa. 
Jest autorem kompozycji symfonicz
nych, kameralnych i fortepianowych 
oraz szeregu prac z zakresu historii 
i teorii muzyki.

MOUTON, Jean *ok. 1470, Hollinge; 
t30 X  1522, St. Quentin. Kompozy
tor francuski, uczeń J. Des Prés; kom
ponował msze, motety, psalmy i pie
śni. Był nauczycielem Adriana Willa- 
erta.

MOYZES, Alexander *4 IX  1906, 
KlàStor pod Znievom. Kompozytor 
słowacki; autor utworów orkiestro
wych (m.i. symfonie), kameralnych, 
fortepianowych i wokalnych.

MOZART, Wolfgang Amadeus *27 I
1756, Salzburg; f5 X I I  1791, Wiedeń. 
Kompozytor austriacki. Już jako 
sześcioletnie dziecko odbywa pierw
sze podróże koncertowe. Mając 12 lat 
pisze pierwszą operę. Do r. 1781 po
zostaje w służbie u arcybiskupa salz
burskiego, następnie opuszcza Salz
burg i osiada na stałe w Wiedniu. 
Umiera w nędzy, mając lat 36. Napi
sał kilkaset kompozycji (m.i. 51 sym
fonii, 8 koncertów skrzypcowych, 25 
koncertów fortepianowych, 4 kon
certy fletowe, Koncert klarnetowy, 
Koncert fagotowy, 4 koncerty na róg, 
Koncert podwójny na flet i harfę, ok. 
30 serenad, divertimenta, 7 kwinte
tów smyczkowych, 30 kwartetów smy
czkowych, Kwintet na klarnet i smy
czki, kwartety i tria fortepianowe, 43 
sonaty skrzypcowe, utwory fortepia
nowe, 13 oper, m.i. Uprowadzenie z se
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MONCHHEIMER. Adam *23 X I I
1830, Warszawa; t27 I 1904, Warsza
wa. Kompozytor polski. Autor oper 
(Ollon Łucznik, Slradyola, Mściciel, 
Mazepa), baletu Figle szatana (napi
sanego wraz z Moniuszką), utworów 
orkiestrowych (m.i. Uwertura drama
tyczna c, Uwertura D, legenda Mistrz 
Twardowski, Polonezy, Scherzo), dro
bnych utworów chóralnych, kantat, 
pieśni oraz instrumentacji Koncertu e 
Chopina.

raju, Wesele Figara, Don Juan, Czaro
dziejski flet, 19 mszy i sławne Be- 
quiem). Mozart —  to jeden z najbar
dziej uniwersalnych twórców świata; 
pisał niemal w każdym gatunku mu
zycznym; był też kompozytorem nie
zwykle chłonnym i ulegał wpływom 
zarówno niemieckim, jak i francuskim 
czy włoskim. Rezultatem uniwersal
ności Mozarta jest jego wielokształtny 
styl indywidualny. Styl ten przed
stawia olbrzymią skalę —  od muzyki 
naturalnie płynącej, jasnej w formie 
i przebiegu, klarownej w fakturze, 
lekkiej i melodyjnej, aż po muzykę 
dramatyczną, opartą, na zgęszczonej 
chromatyce, w której kompozytor 
okazuje się prekursorem harmoniki 
romantycznej. Muzyka Mozarta re
prezentuje główny nurt klasyki po
między Haydnem a Beethovenem. 
Utwory jego cechuje nie przemija
jący wdzięk i wyjątkowa bezpośred
niość —  to właściwości stylu zapew
niły trwałość Mozartowskim dziełom, 
a nazwisko jego stało się synonimem 
muzycznego piękna i harmonii.

MUFF AT, Georg *1 V I 1653, Schlett- 
stadt; f23 I I  1704, Passau. Kompo
zytor niemiecki; działał jako organista 
w Strasburgu, Salzburgu i w Passau. 
Jest autorem licznych dzieł organo
wych, suit orkiestrowych i concerti 
grossi.

MURADELI, Wano *6 IV  1908, Gori; 
t l4  V I I I  1970, Tomsk. Kompozytor 
radziecki; autor utworów orkiestro
wych, opery Wielka przyjaźń i pieśni.

MUSORGSKI, Modest *21 I I I  1839, 
Kariewo; f28 I I I  1881, Petersburg. 
Kompozytor rosyjski; autor oper 
( Borys Godunow, Chowańszczyzna, 
Jarmark soroczyński), poematu sym
fonicznego Noc na Łysej Górze, utwo
rów fortepianowych (m.i. Obrazki z wy
stawy) i pieśni. Musorgski Jest najwię
kszym nowatorem muzyki rosyjskiej
X IX  w. Nie posiadał zawodowego 
wykształcenia —  był dyletantem mu
zycznym, przez współczesnych nie 
docenianym. Czerpał z dwóch źródeł: 
z harmonii rosyjskiej muzyki religij
nej i motywiki rosyjskiej pieśni ludo
wej; stworzył indywidualny styl
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dźwiękowy, który torował drogę im
presjonizmowi. Muzyka jego wywarła 
duży wpływ na Debussy’ego. Szereg 
nie dokończonych utworów Musorg- 
skiego zostało opracowanych i wyda
nych przez przyjaciół z Wielkiej Pią
tki: C. Cuiego i M. Rimskiego-Korsa- 
kowa.

MYCIELSKI, Zygmunt *17 V I I I  1907, 
Przeworsk. Kompozytor polski, kry
tyk muzyczny; autor utworów or
kiestrowych (Symfonia polska, 11 
Symfonia, Uwertura śląska, I I I  Sym
fonia —  Sinfonia breve), kameralnych 
(m.i. Piąć preludiów na kwartet smycz
kowy i fortepian), fortepianowych,

wokalnych (m.i. Portret muzy —  na 
glos recytujący, chór mieszany i 15 
instrumentów), kantaty Nowy lirnik 
mazowiecki i baletów.

N
NABOKOV, Nicolas *17 IV  1903, 
I.ubcza; f  6 IV  1978, Nowy Jork. 
Kompozytor rosyjski, mieszkał w 
Stanach Zjednoczonych; autor muzy
ki orkiestrowej (m.i. symfonie, Su- 
ita symfoniczna), Koncertu fortepia
nowego, utworów wokalnych, baletów.

NAGEL!, Hans Georg *26 V 1773, 
Wetzikon; f26 X I I  1836, Zurych. 
Kompozytor szwajcarski; autor mu
zyki chóralnej na różne zespoły 
i pieśni.

NANINI, Giovanni Bernardino *ok. 
1560, Vallerano; 1T623, Rzym. Kom
pozytor wioski, młodszy brat Gio- 
vanniego Marii; autor motetów, ma
drygałów i psalmów.

NANINI, Gloranul Maria *ok. 1545, 
T ivoli; f i l  H I 1607, Rzym. Kompo
zytor włoski, uczeń Palestriny i kon
tynuator jego stylu; pisał 5-głosowe

madrygały i motety oraz 8-głosowe 
psalmy.

NARD1NI, Piętro *12 IV  1722, Livor
no; f7 V 1793, Florencja. Kompozytor 
i skrzypek włoski; autor koncertów 
i innych utworów skrzypcowych, so
nat klawesynowych, sonat triowych, 
kwartetów smyczkowych i uwertur. 
Był przez szereg lat kapelmistrzem 
na dworze we Florencji.

NAUJALIS, Juozos *1869, Raudond- 
varis; flO  IX  1934, Kowno. Kompo
zytor litewski, studiował w Warsza
wie; autor muzyki kościelnej.

NEDBAL, Oskar *26 I I I  1874, Tabor; 
t24 X I I  1930, Zagrzeb. Kompozytor 
czeski, uczeń Dvofaka; autor opere
tek, baletów, pieśni i utworów forte
pianowych.

NEEFE, Christian Gottlob *5 I I  1748, 
Chemnitz; f26 I 1798, Dessau. Kom-
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Pozytor niemiecki, kapelmistrz i or
ganista w Bonn; był nauczycielem 
Beethovena. Pisał opery, pieśni i mu
zykę fortepianową.

NEUBAUR, I'ruuz Christoph *1700, 
Hofin; f i l  X  1795, Biickeburg. Kom
pozytor czeski; autor symfonii, mu
zyki kameralnej, mszy i kantat.

NEYTN, Ethełbert Woodbridge *25 X I
1862, Edgeworth; I I  1901, New 
Haven. Kompozytor amerykański; 
autor pieśni i utworów fortepiano
wych (Narcyz).

NICOLAI, OUo *9 V I 1810, Królewiec; 
t i l  V 1849, Berlin. Kompozytor nie
miecki; autor oper, 2 symfonii, uwer
tur, pieśni i Te Deum. Szczególną 
popularnością cieszy się uwertura do 
opery Wesołe kumoszki z Windsoru.

NIDECKI, Touiasz *1807, Warszawa; 
t5 V I 1852, Warszawa. Kompozytor 
i dyrygent polski. Studiował w War
szawie i Wiedniu, gdzie działał zrazu 
jako dyrygent teatralny. Dyrektor 
Opery Warszawskiej. Pisał głównie 
uwertury (m.i. Gomes Arias), muzykę 
kościelną (msze, kantaty), polonezy 
fortepianowe i romanse na głos i for
tepian.

NIELSEN, Curł *9 V I 1865, Noerre 
t Lyndelse; f3  X  1931, Kopenhaga. 

Kompozytor duński; autor 6 symfonii,

fantazji orkiestrowej, Koncertu skrzy
pcowego, Koncertu fletowego, 4 kwar
tetów smyczkowych, Kwintetu na in
strumenty dęte, utworów fortepiano
wych, oper, kantat i pieśni. Nielsen 
jest najwybitniejszym kompozytorem 
duńskim; muzykę jego cechuje za
barwiona północnym folklorem melo
dyka i linearna faktura.

NIEW IADOMSKI, Stanisław *4 X I
1859, Soposzyn; f l5  V I I I  1936, 
Lwów. Kompozytor polski; autor ok. 
50 pieśni na głos i fortepian. Działał 
też jako krytyk i pisarz muzyczny.

NIGG, Serge *6 V I 1924, Paryż. Kom
pozytor francuski; autor utworów or
kiestrowych (m.i. Symfonia „Jérôme 
Bosch", poematy symfoniczne, 2 kon
certy fortepianowe, Koncert skrzyp
cowy), utworów kameralnych (m.i. 
Suita na flet, trio smyczkowe, i harfę), 
wokalnych (m.i. utwory chóralne, ora
torium, kantaty, pieśni solowe), for
tepianowych oraz baletów i muzyki 
scenicznej. Niektóre utwory Nigga są 
pisane w technice dodekafonicznej.

NILSSON, Bo *1 V 1937, SkeUeftéa. 
Kompozytor szwedzki. Autor kompo
zycji awangardowych, pisanych pod 
wpływem Bouleza i Stockhausena. 
Kompozycje: m.i. Spektrum na 14 in
strumentów perkusyjnych, instru
menty strunowe i dęte, Entrée na or
kiestrę i głośniki, Audiogramme (mu-
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zyka elektroniczna), Scene 1, I I  i I I I  
na zespoły kameralne, Der Weg, Pro
log, utwory kameralne (m.i. Reaktio
nen dla 4 perkusistów), fortepianowe 
(m.i. Bewegungen, Quantitäten), wo
kalno-instrumentalne.

NONO, Lulfll *29 I 1924, Wenecja. 
Czołowy kompozytor współczesnej 
awangardy włoskiej. Autor muzyki 
orkiestrowej (m.i. Variazioni canoni- 
che, Due espressioni, Incontri na 24 
instrumenty, Diario Polacco 19 5S na
4 orkiestry —  poświęcone Polsce), Va- 
rianti na skrzypce i orkiestrę, kameral
nych utworów na chóry solistyczne, 
kantat (m.i. Canti di vita e d’amore, 
Sut ponte di Hiroshima na sopran, 
tenor i instrumenty, Cantiones a Guio- 
mar na sopran i orkiestrę), La Fab- 
brica Iltuminata na głos i taśmę, 
Per Bastiana Tai-Yang Cheng na 
taśmę magnetofonową i instrumenty, 
oratorium świeckiego —  Aftoresta 
à jovem e chea de viola, opery Intolle- 
ranza i baletu Der rote Mantel. Mu
zyka jego, technicznie inspirowana 
przez dzieła Weberna, jest oryginal
nym stopem nowej kolorystyki in
strumentalnej, zróżnicowanych ryt
mów i dodekafonii.

NORDHEIM, Arne *20 V I 1931, Lar- 
vik. Kompozytor norweski; autor

utworów kameralnych (Epigram na 
kwartet smyczkowy), orkiestrowych 
(Canzona per orchestra) i elektro- 
niczno-konkretnych (m.i. Solitaire 
i Evolution).

NOSKOWSKI, Zygmunt *2 V 1846, 
Warszawa; f23 V I I  1909, W'iesbaden. 
Kompozytor polski; działał też jako 
dyrygent i długoletni pedagog w Kon
serwatorium Warszawskim (był m.i. 
nauczycielem Szymanowskiego). Nos
kowski to najwybitniejszy symfonik 
polski I I  poł. X IX  w. Napisał 3 symfo
nie ( I I I  —  programowa —  Od wiosny 
do wiosny), popularny poemat sym
foniczny w formie uwertury Step, wa
riacje symfoniczne pt. Z  tycia narodu 
obrazy fantazyjne na tle „Preludium 
A “ (F. Chopina), uwerturę koncerto
wą Morskie Oko, 3 opery (L ivia Quin- 
lilla, Wyrok i Zemsta za mur graniczny 
wg komedii A. Fredry), obrazy ludo
we, operetki, wodewile, muzykę do 
utworów scenicznych, balet Święto 
ognia czyli Noc Świętojańska, Kwartet 
fortepianowy d, 3 kwartety smyczko
we, liczne utwory fortepianowe (kra
kowiaki, polonezy, utwory programo
we), kilkadziesiąt pieśni na głos i for
tepian (m.i. piosenki dla dzieci do 
słów Konopnickiej) oraz utwory' chó
ralne: m.i. kantata Świtezianka, Psalm 
X C I „Kto się w opiekę", kantata Nad
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Utratą na odsłonięcie pomnika Cho
pina w Żelazowej Woli, suita Powrót 
na tenor (sopran) solo, chór mieszany 
1 orkiestrę lub fortepian na 4 ręce 
i Wędrowny grajek na tenor (sopran) 
solo, chór mieszany i fortepian na 4 
ręce. Jest nadto autorem kilku pod
ręczników teorii muzyki. Noskowski 
łączył w swych najlepszych kompozy
cjach pewność rzemiosła wzorowanego 
na klasykach z silnie emocjonalnym 
romantycznym liryzmem nierzadko 
ludowego pochodzenia.

NOVAK, Ylt&zslaT *5 X I I  1870, Ka- 
menice; t !8  V I I  1949, SkuteS. Kom
pozytor czeski; autor symfonii, 3 poe
matów symfonicznych, suit orkies
trowych, uwertur, muzyki kameral
nej, utworów fortepianowych, oper, 
pieśni i baletów.

NOW AKOW SKI, Józef *1800, Mni
szek; 117 V I I I  1865, Warszawa. 
Kompozytor i pianista polski. Był 
uczniem Elsnera w Konserwatorium 
Warszawskim. Napisał szereg kom
pozycji orkiestrowych (2 symfonie, 4 
uwertury), Kwintet fortepianowy, li
czne kompozycje fortepianowe (m.i. 
wydał Szkolę na fortepian) oraz pieśni 
(Śpiewy polskie).

NOWOWIEJSKI, Feliks *7 I I  1877, 
Wartembork (Barczewo); t l9  I 1946, 
Poznań. Kompozytor, organista i dy
rygent polski. Laureat licznych na
gród kompozytorskich w kraju i za

granicą. Był dyrektorem Towarzystwa 
Muzycznego w Krakowie i profesorem 
konserwatorium w Poznaniu. Autor 
utworów orkiestrowych (symfonie, 
uwertury koncertowe, m.i. Swaty 
polskie, poematy symfoniczne), Kon
certu wiolonczelowego, Koncertu forte
pianowego, oratoriów (Powrót syna 
marnotrawnego, Quo vadis, Znalezienie 
Św. Krzyta), oper (m.i. Legenda Bał
tyku, Kaszuby —  nie dokończona), 
mszy liturgicznych (m.i. Missa pro 
pace), 9 symfonii i 4 koncertów orga
nowych, pieśni (m.i. cykl Bółe dla Safo 
do słów M. Jasnorzewskiej-Pawlikow- 
skiej), utworów chóralnych (m.i. Teka 
białowieska, Ojczyzna —  Psalm 136 
„Jeruzalem“ ).

NYSTROEM, Gtista *13 X  1890, Oster 
haninge; t  9 V I I I  1966, Saró. Kompo
zytor szwedzki; autor utworów orkie
strowych (poematy symf., uwertury), 
kameralnych i instrumentalnych.

O
OBOUSSIER, Robert *9 V II  1900, 
Antwerpia; |9 V I 1957, Zurych. 
Kompozytor szwajcarski; pisał u- 
twory orkiestrowe (Suita, Symfo

nia), koncerty (Koncert fortepianowy, 
Koncert skrzypcowy), utwory ka
meralne, instrumentalne i woka
lne.
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OBRECHT, Jokob *ok. 1430, Utrecht; 
fl505, Ferrara. Znakomity nider
landzki kompozytor; autor 4-glosowej 
Pasji wg iw. Mateusza, 24 mszy, mo
tetów, chansons. Muzyka Obrechta 
należy stylistycznie do I I  szkoły ni
derlandzkiej.

OFFENBACH, Jacques *20 V I 1819, 
Kolonia; f4 X  1880, Paryż. Kompozy
tor francuski; autor słynnych operetek 
(m.i. Piękna Helena, Orfeusz w piekle, 
Życie paryskie, Wielka księina Gerol
stein) oraz opery Opowieici Hoff 
manna.

OGIŃSKI, Michał Kleofas *7 IX  1765, 
Guzów; 118 X  1833, Florencja. Kom
pozytor polski, był dyplomatą pol
skim w Konstantynopolu, Hamburgu, 
Paryżu i we Florencji; autor popular
nych polonezów fortepianowych (oko
ło 20, m.i. Polonez a „Pożegnanie Oj
czyzny"; kilka z nich stało się wzorem 
dla Polonezów Chopina), walców i ma
zurków na fortepian oraz pieśni, ro
mansów i opery na cześć Napoleona 
Z ilis  et Valcour ou Bonaparte au Caire. 
Trwalszą wartość mają jedynie polo
nezy Ogińskiego, odznaczające się 
dużą melodyjnością.

OHANA, Muurlce *12 V I 1914, Casa
blanca. Angielski kompozytor i piani
sta pochodzenia marokańskiego, dzia
ła w Paryżu. Autor opery lalkowej

Chanson de Toile, baletów (Paso, Pro- 
mélhée), dzieł orkiestrowych, Concer
tina na trąbkę i orkiestrę, utworów 
fortepianowych i chóralnych.

OKEGHEM, Jean *1430, Termovide; 
fl495, Tours. W ybitny kompozytor 
niderlandzki; główny przedstawiciel
I I  szkoły niderlandzkiej. Uczeń Du- 
faya, czołowy kompozytor europejski 
z okresu między Dufayem a Josqui- 
nem Des Prés. Z jego twórczej spuści
zny zachowało się ok. 15 mszy, 19 
chansons, kanony, motety.

ONSLOW, George *27 V II  1784, Cler
mont-Ferrand; f3 X  1852, Clermont- 
Ferrand. Kompozytor francuski; au
tor 4 symfonii, 34 kwintetów smycz
kowych, 36 kwartetów smyczkowych 
i i. utworów kameralnych.

OPIEŃSKI, Henryk *13 I 1870, Kra
ków; f21 I 1942, Morges (Szwajcaria). 
Kompozytor, dyrygent i muzykolog 
polski; działał w Polsce i w Szwajcarii. 
Autor utworów orkiestrowych, kame
ralnych, chóralnych, oper i pieśni.

ORFF, Carl *10 V II 1895, Monachium; 
t  29 I I I  1982, Monachium. Kompozy
tor niemiecki; był autorem przede 
wszystkim utworów scenicznych (m.i. 
Carmina Burana, Calulli Carmina, 
Die Kluge, Anligonae, Prometeusz), 
utworów orkiestrowych oraz wokalno-
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-instrumentalnych. Orli pisze muzykę 
prostą —  diatoniczną, wyrazistą ryt
micznie, często opartą na jednolitych, 
trójdźwiękowych akordach oraz na 
ostinatowych powtórzeniach.

OSTRĆIL, Otakar *25 I I  1879, Praga; 
t20 V I I I  1935, Praga. Kompozytor 
czeski; działał jako dyrygent operowy. 
Autor oper, utworów symfonicznych
i kameralnych.

P
de PABLO, Luls *28 I  1930, Bilbao. 
Kompozytor hiszpański, pisarz i pu
blicysta muzyczny (pisze o muzyce 
współczesnej), założyciel ugrupowa
nia artystycznego „Tiempo y Musica“ 
w Madrycie, wykonującego wyłącznie 
współczesną muzykę hiszpańską, czło
nek zespołu „ALE A , Musica Electro- 
nica Librę“ specjalizującego się w in
terpretacji muzyki współczesnej. Au
tor utworów orkiestrowych (m.i. 
Inuenciones, Tombeau-Teslimonio, In i- 
cialivas, Modulos I I  na 2 orkiestry, 
Imaginario I I ,  Quasi una fantasia na 
sekstet smyczkowy i orkiestrę), utwo
rów kameralnych (m.i. Radial na 24 
instrumenty, Polar na 11 instrumen
tów, Prosodia, Pardfrasis na 24 in
strumenty, Cinco piezas para M iró  
na 12 instrumentów), fortepianowych 
(m.i. Movil na 2 fortepiany, Liure pour 
le pianistę), muzyki elektronicznej 
(W e, TamaAo natural, Soledad in- 
lerrumpida), wokalnej, spektaklu Pro- 
locolo.

PACCAGXINI, Angelo *17 X  1930, 
Castano Primo. Kompozytor włoski. 
Autor utworów orkiestrowych, kame
ralnych, wokalnych, opery Le sue ra- 
gioni.

PACHELBEL, Johann *1 IX  1653, No
rymberga; f3  I I I  1706, Norymberga. 
Wybitny kompozytor i organista nie
miecki drugiej połowy X V II  w. Pisał

utwory kameralne (m.i. sonaty trio- 
we) i organowe (toccaty, wariacje 
chorałowe).

PACHULSKI, Henryk *4 X  1859, 
Łazy; fl921 w Związku Radzieckim. 
Kompozytor i pianista polski; wielo
letni profesor konserwatorium w Mo
skwie. Autor Suily na orkiestrę, Medy
tacji na orkiestrę smyczkową, Fantazji 
polskiej na fortepian i orkiestrę, utwo
rów wiolonczelowych, fortepianowych 
(preludia, etiudy, sonaty, polonezy, 
mazurki, walce) oraz licznych pieśni 
na głos i fortepian.

PACINI, GioTauni *17 I I  1796, Cata- 
nia; t6 X I I  1867, Pescia. Kompozytor 
włoski; autor wielu oper, oratoriów, 
kantat i mszy.

PACIORKIEW ICZ, Tadeusz *17 X  
1916, Sierpiec. Kompozytor polski; 
autor utworów orkiestrowych (m.i.
2 symfonie, Uwertura), 2 koncertów 
fortepianowych, Koncertu na puzon 
i orkiestrę, Muzyki na harfę i instru
menty dęte, muzyki kameralnej (m.i. 
6 miniatur na 4 puzony, Trio stroi
kowe na obój, klarnet i fagot, Trio na 
flet, altówkę i harfę), utworów forte
pianowych, wokalnych oraz baletu 
Legenda Warszawy.

PADEHEW SKI, Ionaey Jan *18 X I
1860, Kuryłówka; t29 V I 1941 Nowy
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Jork. Kompozytor i słynny pianista 
polski, uczeń Łeszetyckiego w Wied
niu; odbył liczne podróże koncertowe, 
głównie jako interpretator muzyki 
Chopina i własnych utworów. Wielki 
patriota i działacz polityczny, pierw
szy premier rządu polskiego po I woj
nie światowej. Redaktor zbiorowego

wydania dziel Chopina. Kompozycje: 
monumentalnie zakrojona Symfonia li, 
Fantazja polska na fortepian i orkie
strę, Koncert fortepianowy a, Sonata 
na skrzypce i fortepian, utwory forte
pianowe (m.i. znany Menuet, stylizo
wany na muzykę rokokową, Legenda, 
Tańce polskie, Melodia, Krakowiak 
fantastyczny, Album tatrzańskie na 4 
ręce), opera Manru wg Cliaty za wsią 
J. I. Kraszewskiego, kantata oraz 
pieśni na głos i fortepian. Kompozycje 
Paderewskiego powstawały głównie 
w latach 1900— 10 i są wiernym od
biciem ówczesnych tendencji konser
watywnych. W  kilku utworach, m.i. 
w znanej Fantazji polskiej na fortepian 
i orkiestrę, kompozytor powiązał 
efektowni wirtuozostwo pianistyczne 
z polskim charakterem tematyki.

PADLEW SKI, Roman *7 X  1915, 
Moskwa; f l6  V I I I  1944 w czasie po
wstania na barykadach Warszawy. 
Kompozytor polski, skrzypek i dyry
gent. Autor kwartetów smyczkowych,

Sonaty na skrzypce solo, Suity na 
skrzypce i orkiestrę, utworów forte
pianowych (mazurki, preludia), pieśni 
chóralnych i na głos z fortepianem.

PACH, Ferdlnuudo *1 V I 1771, Par
ma; t3 V 1839, Paryż. Kompozytor 
włoski; działał jako kapelmistrz 
w Wiedniu, Dreźnie, Warszawie i Pa
ryżu. Jest autorem wielu oper.

PAiłSIELLO, GloTanul *8 V 1740, Ta
rent; t5 V I 1816, Neapol. Kompozy
tor włoski; napisał ok. 100 oper, prze
ważnie w stylu buffo, symfonie, kon
certy fortepianowe, szereg kwartetów 
fortepianowych, kwartetów smyczko
wych i liczne kompozycje kościelne. 
Opery Pagsiella cieszyły się zasłużoną 
popularnością i wywarły duży wpływ 
na Mozarta.

PAGANINI, Nlcoló *27 X  1782, Ge
nua; |27 V 1840, Nicea. Kompozytor
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i skrzypek wioski. Najwybitniejszy 
wirtuoz skrzypcowy wszystkich cza
sów; autor koncertów skrzypcowych, 
szeregu wariacji oraz 24 kaprysów na 
skrzypce solo. Kompozycje Pagani
niego to przede wszystkim muzyka 
wirtuozowska: zawiera wiele proble
mów technicznych i szczytowych tru
dności wykonawczych. Jego kaprysy 
inspirowały wielu kompozytorów, po
cząwszy od Liszta i Brahmsa aż do 
Lutosławskiego i Blachera.

PALESTEIł, »om an *28 X I I  1907, 
Śniatyn. Kompozytor polski, działa
jący w Paryżu; autor utworów orkie
strowych (m.i. 4 symfonie, Wariacje, 
Passacaglia, Siudy 58, Metamorfozy,„ 
Muzyka symfoniczna), Concerlina na 
saksofon altowy i orkiestrę kam., 
Koncertu skrzypcowego i Allówkowego, 
muzyki kameralnej, fortepianowej, 
wokalno-instrumentalnej (m.i. Re- 
guiem, Te Deum ), wokalnej, teatral
nej i filmowej, baletu Pieśń o ziemi 
oraz opery Śmierć Don Juana.

PALESTRINA, Giovanni Pierluigi (da)
*17 X I I  1525, Palestrina; f2  I I  1594, 
Rzym. Najwybitniejszy włoski kom
pozytor muzyki kościelnej; działał 
W’ Rzymie. Pełne wydanie dzieł Pale- 
Btriny obejmuje ok. 1000 kompozycji; 
znajdują się wśród nich motety (m.i.

12-głosowe), hymny, ofertoria, msze, 
lamentacje, litanie, magnificaty, ma
drygały i ricercary. Najważniejszym 
gatunkiem w twórczości Palestriny są 
jego msze; w wydaniu zbiorowym 
obejmują one 15 tomów. W  muzyce 
Palestriny uderza mistrzostwo kon- 
trapunktyczne, jasna i pełna wyrazu 
harmonika, stojąca na pograniczu 
linearności i kościelno-modalnej akor- 
dyki. Jego charakterystyczny styl, 
określany jako stile anlico, naślado
wany jest w muzyce kościelnej aż po 
dzień dzisiejszy.

PALIASZW ILI, Zaehory *26 V I I I
1871, Kutais; f6  X  1933, Tbilisi. 
Kompozytor radziecki (Gruzin). Autor 
muzyki orkiestrowej, utworów chó
ralnych, oper. Zbierał i opracowywał 
gruzińskie pieśni ludowe.

PALMER, Robert *2 V I 1915, Syra- 
cuse (USA). Kompozytor amerykań
ski; autor muzyki orkiestrowej (m.i. 
Symfonia, Koncert na orkiestrą, K  19 —  
Elegia dla T. Wolfego, Koncert na 5 in
strumentów, koncerty kameralne), 
muzyki kameralnej (kwartety smycz
kowe, Kwintet na instrumenty dęte, 
sonaty instrumentalne), utworów for
tepianowych, wokalnych (pieśni na 
głos i fortepian, utwory chóralne).

PALMGREN, Selim *16 I I  1878, Pori; 
f l3  X I I  1951, Helsinki. Kompozytor 
fiński, pianista i dyrygent; autor 5 
koncertów fortepianowych, utworów 
fortepianowych, orkiestrowych, wo
kalnych i opery Daniel Hjorl.

PALUBICKI, Konrad *16 I I I  1910, 
Dziembówki. Kompozytor polski, pe
dagog. Autor muzyki orkiestrowej 
(m.i. 2 koncerty fortepianowe, 2 kon
certy skrzypcowe, Koncert wioloncze
lowy, Koncert na flet i orkiestrę, Tryp-



tyk —  W ilra ie), kameralnej, instru
mentalnej, fortepianowej i woka
lnej.

PANKIEW ICZ, Eugeniusz *15 X I I  
1857, Siedlce; t24 X I I  1898, Tworki. 
Kompozytor polski; autor pieśni so
lowych z towarzyszeniem fortepianu, 
pieśni chóralnych, utworów fortepia
nowych i Tematu z wariacjami na 
kwartet smyczkowy.

PANUFNIK, Andrzej *24 IX  1914, 
Warszawa. Kompozytor, pianista i 
dyrygent polski, działający w Anglii; 
autor dzieł orkiestrowych (m.i. szereg 
Sinfonii, Kołysanka, Uwertura heroi
czna, Rapsodia, suita Polonia, Au
tumn Musie), Koncertu fortepianowego 
i Skrzypcowego, Concerlo festiuo, Con
certina na perkusję, utworów kame
ralnych, fortepianowych (Krąg kwin- 
lowy, Refleclions) wokalno-instrumen
talnych (llommage d Chopin) oraz ba
letu Miss Julie.

PAPADOPOULOS, Stamatios *16 X I
1904, Ateny. Kompozytor grecki; au
tor kompozycji orkiestrowych, kame
ralnych, fortepianowych i wokalnych.

PAPANDOPULO, Boris *25 I I  1906, 
Honef. Kompozytor jugosłowiański; 
pisze muzykę orkiestrową, koncerty 
fortepianowe, muzykę kameralną i 
kantaty.

P A R K E R , Horatlo William *15 IX
1863, Auburndale; |18 X I I  1919, 
Cederhurst. Kompozytor amerykań
ski; autor utworów orkiestrowych, in
strumentalnych (organowych, forte
pianowych), kameralnych, Koncertu 
na organy i orkiestrę oraz oper.

PARTCH, Harry *24 V I  1901,Oakland
(Kalifornia); t 3 I X  1974, San Diego 
(Kalifornia). Kompozytor amerykań

ski; autodydakta, eksperymentował 
w zakresie muzyki mikrotonalnej 
(skala 43-tonowa). Swoje doświad
czenia i odkrycia opisał w Genesis of 
a Musie (1949). Konstruktor samo
dzielnie wykonywanych instrumentów 
strunowych i perkusyjnych, które po
służyły mu do wykonań kompozycji 
muzycznych i sceniczych. Autor m.i.
8 Hitchhiker Inscriplions from a Cali
fornia Highway Railing na chór i in
strumenty, dramatu muzycznego Oe
dipus, satyry tanecznej The Bewitched, 
muzyki rytualnej Waler, Waler.

PASQUINI, Bernard.o *7 X I I  1637, 
Massa di Valdinievole; f21 X I 1710, 
Rzym. Kompozytor włoski; autor mu
zyki instrumentalnej, oratoriów, oper.

PAZ, Juan Carlos *5 V I I I  1897, Bue
nos Aires; f  25 V I I I  1972, Buenos 
Aires. Kompozytor argentyński. Za
łożyciel Grupo Renovación, pro
pagator muzyki dodekafonicznej i au
tor książek o nowej muzyce. Pisze 
dzieła orkiestrowe (Poema heroico,
3 Piezas, Ritmica conslanle), utwory 
kameralne, fortepianowe, pieśni na 
głos i fortepian, muzykę teatralną.

PEDRELL, Felłpe *19 I I  1841, Tor- 
tosa; f l9  V I I I  1922, Barcelona. Kom
pozytor i muzykolog hiszpański. Ze
rwał jako pierwszy z wpływami i wzo
rami włoskimi. Jest autorem utwo
rów orkiestrowych (poematy symfo
niczne), fortepianowych, mszy, kan
tat, pieśni 1 utworów chóralnych. Na
pisał również szereg prac z zakresu 
historii muzyki hiszpańskiej i fol
kloru hiszpańskiego.

PENDERECKI, . Krzysztof *23 X I
1933, Dębica. Kompozytor polski 
i pedagog. Autor utworów orkiestro
wych (Epitafium Artur Malawski in 
memoriam na orkiestrę smyczkowa
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i kotły, Emanacje na dwie orkiestry 
smyczkowe, Anaklasis na zespół per
kusyjny i orkiestrę smyczkową, Tren 
>,Ofiarom Hiroszimy" na 52 instrumen
ty smyczkowe, Fonogrammi per flaulo 
ed orchestra da camera, Fluorescences na 
wielką orkiestrę symfoniczną, Kanon 
na orkiestrę smyczkową i 2 taśmy, 
Polymorphia na 49 instrumentów smy
czkowych, Sonatę per violoncello ed 
orchestra, Capriccio per oboe e archi, 
De natura sonoris I  i I I  na wielką 
orkiestrę, Capriccio per violino e or
chestra, Pittsburgh Overture na sym
foniczną orkiestrę dętą, I  Symfonia, 
Actions na zespół jazzowy, Concerto 
per violoncello, Partita na klawesyn, 
gitarę elektryczną, gitarę basową, 
kontrabas i orkiestrę kameralną), 
utworów kameralnych (Miniatury na 
klarnet i fortepian, 2 kwartety smycz
kowe, M ‘ensura sorlis na 2 fortepiany, 
Miniatury na skrzypce i fortepian), 
wokalnych (2 pieśni na baryton z for
tepianem do słów L. Stafla), wo
kalno-instrumentalnych (Psalmy Da
wida na chór mieszany i perkusję, 
Strofy na sopran, głos recytujący i 10 
instrumentów, Wymiary czasu i ciszy 
na 40-głosowy chór mieszany i zespół 
kameralny, Stabat Mater na 3 chóry 
mieszane a cappella, Carmina cural 
ha 6 głosów męskich, Cantata ad ho
norem Almae Matris Universilalis Ja- 
geltonicae na chór mieszany i orkiestrę,

Passio et mors Domini nostri Jesu Chri- 
sti, secundum Lucam na głosy solowe, 
recytatora, chór chłopięcy, chór mie
szany i wielką orkiestrę, Dies Irae na 
głosy solowe, chór mieszany i wielką 
orkiestrę, Jutrznia na 2 chóry, głosy 
solowe i orkiestrę, Kosmogonia na gło
sy solowe, chór i orkiestrę, Can- 
ticum Canticorum Salomonis quod he- 
braice dicitur „S ir Hasirim" na 16- 
-głosowy chór i orkiestrę), opery Dia
bły z Loudun, muzyki konkretnej 
(Psalmus 1961). Twórczość Pende
reckiego, w wielu zakresach wynalaz
cza i radykalna w wyzyskiwaniu róż
nych środków (zwłaszcza szmerowo- 
-dźwiękowych), trafiła do szerokiego 
słuchacza dzięki bezpośredniości eks
presji i wyrazistości efektu wraże
niowego.

PENHERSKI, Zbigniew * 26 I 1935, 
Warszawa. Kompozytor polski. Kom
pozycje: m.i. Ostinato na chór mie
szany i orkiestrę symfoniczną, Kon
trasty na orkiestrę smyczkową, zespół 
wokalny i wybrane instrumenty, M u- 
sica humana na baryton, chór mie
szany i orkiestrę symfoniczną do tek
stów biblijnych, Kroniki mazurskie na 
orkiestrę symfoniczną i taśmę magne
tofonową, Missa abstracla na tenor, 
głos recytujący, chór mieszany i or
kiestrę symfoniczną do tekstów bib
lijnych oraz T. Różewicza, 3 M -H I —  
utwór elektroniczny, Hymnus laudans 
na chór i orkiestrę kameralną oraz 
opera radiowa Sąd nad Samsonem do 
libretta J. Prutkowskiegó.

PEPPING, Ernst *12 IX  1901, Duis
burg. Kompozytor niemiecki; autor 
dzieł orkiestrowych, kameralnych, 
chóralnych, mszy, hymnów, motetów 
i utworów organowych. Pepping na
wiązuje do stylu przedklasycznego 
i posługuje się diatoniczną polifonią; 
pisze też rozprawy muzyczne.
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PEPUSCH, Johann Chrlstoph *1667, 
Berlin; f20 V II  1752, Londyn. Kom
pozytor angielski, pochodzenia nie
mieckiego; napisał koncerty skrzyp
cowe, utwory kameralne (sonaty 
skrzypcowe, fletowe), kantaty, motety 
i parodię operową Opera tebracza. Pe- 
pusch jest również autorem kilku prac 
teoretycznych.

PEBAGALLO, Marlo *25 I I I  1910, 
Rzym. Kompozytor włoski; autor 
Koncertu na orkiestrą, Koncertu skrzyp
cowego, Koncertu fortepianowego, M u 
zyki na podwójny kwartet smyczko
wy, oper i madrygału scenicznego La 
Collina. Peragallo rozpoczął od stylu 
późnoromantycznego; później podjął 
indywidualną modyfikację techniki 
dodekafonicznej.

PEBEIBA, Marcos Soores * ?, Camni- 
ha; |7 I 1655, Lizbona. Kompozytor 
portugalski; pisał msze, psalmy i mo
tety.

PEBGOLESI, GIoTnnnl Battlsta *4 I
1710, Jesi; f l6  I I I  1736, Pozzuoli. 
Kompozytor włoski; autor oper, ora
toriów, mszy, sonat triowych, kantat 
świeckich, Symfonii, Koncertu na flet 
i smyczki, Sonaty wiolonczelowej, 
Koncertu skrzypcowego oraz Slabat M a- 
ter. Duże powodzenie od 200 przeszło 
lat ma jego opera La serua padrona

(występują w niej tylko 3 osoby). Sla- 
bal Maler Pergolesiego stanowi szczy
towe osiągnięcie szkoły neapolitań- 
skiej.

PERI, Jacopo *20 V I I I  1561, Rzym; 
t l2  V I I I  1633, Florencja. Pierwszy 
włoski kompozytor operowy, członek 
florenckiej Cameraty. Pierwsza jego 
opera, Dafne, zaginęła. Zachowała się 
druga, Eurydyka, do libretta O. Ri- 
nucciniego.

PERKOW SKI, Piotr *17 I I I  1901 
Oweczacze. Kompozytor polski; autor 
baletów (Swantewit, Klementyna, Bal
ladyna, Bapsod, Bajki Andersena), 
dzieł orkiestrowych (m.i. Sinfonietta, 
Sinfonia drammatica, Szkice toruńskie, 
Uwertura warszawska), 2 koncertów 
skrzypcowych, dzieł kameralnych,

instrumentalnych, wokalno-instru
mentalnych (m.i. Epitafium dla Nicosa 
Belojannisa na baryton, chór i orkie
strę, Kantata na 20-lecie P P B ), woka
lnych, (pieśni chóralne, pieśni na głos 
i fortepian), muzyki teatralnej, radio
wej i filmowej.

PERLEA, Jonel *13 X I I  1900, Ograda; 
+ 29 V II 1970, Nowy Jork. Kompozy
tor amerykański pochodzenia rumuń
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skiego, dyrygent; autor utworów ka
meralnych. Koncertu skrzypcowego, ut
worów orkiestrowych (Wariacje), wo
kalnych i fortepianowych.

PEROSI, Loreuzo *20 X I I  1872, Tor- 
tona; -f 12 X  1956, Rzym. Kompozy
tor włoski; pisał suity, poematy sym
foniczne, utwory organowe, kameral
ne, oratoria oraz muzykę religijną.

PEROTINUS, Magnus żył ok. r. 1250. 
Kompozytor francuski, kantor kate
dry Notre-Dame w Paryżu. Rozbudo
wuje dzieło swego poprzednika Leo- 
ninusa, tworząc 3- i 4-głosowe organa 
(tripla, quadrupla), przeznaczone na 
wielkie uroczystości kościelne (np. 
Sederunt, Viderunl); doprowadza for
mę organalną do wspaniałego roz
kwitu.

PETRASSI, Goffredo *16 V I I  1904, 
Zagarolo. Jeden z czołowych współ
czesnych kompozytorów włoskich; 
autor muzyki orkiestrowej (m.i. 7 kon
certów na orkiestrę, Uwertura kon
certowa), Koncertu fortepianowego, 
Koncertu na flet i orkiestrę, muzyki 
kameralnej (m.i Ottetto di Ottoni), So
naty da camera na klawesyn i 11 in
strumentów, utworów wokalnych, 
oper, baletów i Psalmu IX  na chór
i orkiestrę. Petrassi początkowo two
rzył pod wpływem Hindemitha i Stra

wińskiego, następnie przeszedł do 
dodekafonii; jest kompozytorem ory
ginalnym, obdarzonym dużym wy
czuciem formalnym i fantazją twór
czą.

PETYREK, Felix *14 V 1892, Berno 
mor.; f i  X I I  1951, Wiedeń. Kompo
zytor austriacki, pianista; pisał mu
zykę orkiestrową, kameralną (Kwar
tet smyczkowy, Trio fortepianowe), 
utwory fortepianowe, wokalne, opery
1 muzykę religijną.

PETZOLD, Johann Christoph *1639, 
Glatz; t l3  X  1694, Budziszyn. Kom
pozytor niemiecki; autor dzieł in
strumentalnych oraz utworów koś
cielnych.

PĘKIEL, Bartłomiej tl670, Kraków. 
Jeden z najwybitniejszych kompozy
torów polskich X V I I  w., dyrygent 
królewskiej kapeli w Warszawie, na
stępnie kapeli katedralnej w Krako
wie. Najznakomitsze z jego utworów 
to: kantata Audile morlates, wokalno- 
-instrumentalna msza La Lombardesca, 
koncertujący motet Dulcis amor Jesu, 
Missa pulcherrima ad instar Praenesti- 
ni, Missa brevis; przypisuje mu się 
również autorstwo 40 tańców lutnio
wych.

PFITZNEH, Hans Erich *5 V  1869, 
Moskwa; |22 V 1949, Salzburg. Kom
pozytor niemiecki; autor oper (m.i. 
Palestrina), 3 symfonii, Koncertu for
tepianowego, Koncertu skrzypcowego,
2 koncertów wiolonczelowych, muzyki 
kameralnej, pieśni na głos i orkiestrę, 
kantat i utworów chóralnych. Jeden 
z ostatnich romantyków niemieckich, 
popularny w swoim kraju, za granicą 
niemal nie znany.

PHILIDOR, François André *7 IX
1726, Dreux; f31 V I I I  1795, Londyn.
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Kompozytor francuski; pochodził ze 
znanej paryskiej rodziny muzyków. 
Napisał kilka oper, Requiem oraz dzie
ła chóralne i kameralne.

P IATTI, Alfredo *8 I 1822, Bergamo; 
f l8  V I I  1901, Crocette di Mozzo. 
Kompozytor włoski, wiolonczelista; 
autor 2 koncertów wiolonczelowych,
6 sonat na wiolonczelę i fortepian oraz 
licznych drobnych utworów instru
mentalnych.

PICCINNI, Nicola *16 I 1728, Bari; 
f7  V 1800, Passy. Kompozytor włoski; 
autor wielu oper. W  okresie sporów
o operę we Francji Piccinni, stojąc na 
czele przeciwników Glucka, reprezen
tował odmienny kierunek (opera 
bufla).

PICHL, Vaclav *25 IX  1741, Bechin; 
t23 I 1805, Wiedeń. Kompozytor 
czeski, skrzypek; autor 88 symfonii, 
ponad 20 oper, 12 kwartetów smycz
kowych, 12 kwintetów smyczkowych, 
utworów skrzypcowych i kościelnych.

PICK-M ANGIAGALLI, Rlccardo *10
V II  1882, Strakonice; f8  V II  1949, 
Mediolan. Kompozytor włoski, pia
nista; autor utworów orkiestrowych 
kameralnych, fortepianowych, oper, 
baletów (m.i. Casanova a Venezia, 
Evocazioni) i utworów wokalnych.

PIERNĆ, Gabriel *16 V I I I  1863, Metzi 
t l7  V II  1937, Ploujean. Kompo
zytor francuski; twórca poematów 
symfonicznych, Serenady na smyczki, 
Koncertu fortepianowego, utworów for
tepianowych, oper, oratoriów, mu
zyki religijnej, wokalnej i baletów.

PIGNON, Paul *5 V 1939, Londyn. 
Kompozytor serbski pochodzenia an
gielskiego. Autor muzyki kameralnej, 
fortepianowej, Say na głosy mieszane 
i taśmę oraz Hardware Performance 
( musie for synthi 100); pracuje w Stu
dio Elektronicznym Radia Belgrad.

PIJPER, Willom *8 IX  1894, Zeyst; 
f l9  I I  1947, Leidschendam. Kom
pozytor i pianista holenderski; pisał 
utwory łączące wpływy późnoroman- 
tyczne z impresjonistycznymi. Jego 
kompozycje to: symfonie, Koncert 
fortepianowy, Koncert wiolonczelowy, 
Koncert skrzypcowy, muzyka kameral
na, chóralna i teatralna.

PISK, Paul Amadeus *16 V 1893, W ie
deń. Kompozytor austriacki, uczeń 
SchOnberga; działa w Stanach Zjed
noczonych. Jest autorem głównie mu
zyki orkiestrowej i kameralnej.

PISTOCCHI, Francesco *1659, Paler
mo; f l3  V  1726, Bolonia. Kompozy
tor włoski; pisał opery i muzykę ko
ścielną.

PISTON, Walter *20 I 1894, Rockland. 
Kompozytor amerykański; autor sym
fonii, Koncertu na orkiestrą, Suity, 
Concertina na fortepian i orkiestrę, 
Sinfonietty, Preludium i Allegro na 
organy i smyczki, koncertów skrzyp
cowych, muzyki kameralnej i instru
mentalnej. Piston zbliża się w swojej 
kontrapunktycznej technice kompo
zytorskiej do Hindemitha.
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PIZZETTI, Ildebrando *20 IX  1880, 
Parma; t !7  I 1968, Rzym. Kompo
zytor wioski, dyrygent; autor kilku 
oper (m.i. Fedra) i muzyki scenicznej, 
oratoriów, utworów orkiestrowych, 
kwartetów smyczkowych, utworów 
instrumentalnych i muzyki kościelnej.

PIZZIM , Carlo Albcrto *22 I I I  1905, 
Rzym. Kompozytor wioski; autor 
utworów orkiestrowych (m.i. poematy 
symfoniczne) i kameralnych.

PLANQUETTE, Jean Robert *31 V II
1848, Paryż; t28 I 1903, Paryż. 
Kompozytor francuski; autor ok. 20 
operetek.

PODUIELSKI, Jan połowa X V I I  w. 
Kompozytor i organista polski, dzia
łał w Prusach Wschodnich. Znany 
i często wykonywany jest jego utwór 
na organy Preludium.

POLLAROLO, Carlo Francesco *1653, 
Brescia; f i 722, Wenecja. Kompozy
tor włoski, uczeń Legrenziego; autor 
73 oper. Ponadto pisał oratoria, kan
taty i utwory organowe.

PONCIIIELU, Amllcare *31 V I I I  
1834, Paderno Ossolaro; f l6  I 1886, 
Mediolan. Włoski kompozytor opero
wy; jego najlepszym dziełem jest 
opera Gioconda.

POOT, Marcel *7 V 1901, Vilvoorde. 
Kompozytor belgijski; autor dzieł 
symfonicznych ( Uwertura komediowa, 
Allegro symfoniczne) i kameralnych.

P o p ła w s k i ,  Marceli *1882, Jampol; 
t l  V 1948, Łódź. Kompozytor polski; 
autor dzieł orkiestrowych, kameral
nych (5 kwartetów smyczkowych, 
Trio smyczkowe), drobnych utworów 
instrumentalnych (miniatury skrzyp
cowe, fortepianowe i i.).

8«

—

POPOW, Gawrllł *12 IX  1904, Nowo- 
czerkask; t  17 I I  1972, Riepino. Kom
pozytor radziecki; autor symfonii, 
utworów kam., wok. i fortepianowych.

PORADOWSKI, Stefan Bolesław *16 
y i l l  1902, Włocławek; f9 V II  1967, 
Poznań. Kompozytor polski, pedagog; 
autor utworów orkiestrowych (m.i. 
symfonie, Uwertura koncertowa, poe
mat symfoniczny —  Kałusz poznański, 
Nokturn na flet, harfę i smyczki, Kon
cert na kontrabas i orkiestrę), kameral
nych, instrumentalnych, wokalnych 
oraz opery Płomienie.

POHPORA, Nleola *17 V I I I  1686, Ne
apol; f3  I I I  1768, Neapol. Kompozy
tor włoski; przedstawiciel szkoły nea- 
politańskiej. Działał jako kapelmistrz 
i nauczyciel śpiewu w Neapolu, We
necji, Wiedniu, Dreźnie i Londynie. 
Porpora skomponował 53 opery, 6 
oratoriów oraz szereg utworów religij
nych. Szczególną wartość mają jego 
wirtuozowskie utwory kameralne.

PORSILE, Giuseppe *1672, Neapol; 
f29 V  1750, Wiedeń. Kompozytor 
włoski; autor oper, oratoriów, can- 
zonett i utworów instrumentalnych.

POULENC, Francis *7 I 1899, Paryż; 
t30 I 1963, Paryż. Kompozytor fran
cuski; był członkiem Grupy Sześciu.
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Autor muzyki orkiestrowej (m.i. Suila 
francuska, Sinfonietta), Koncertu na 
klawesyn i orkiestrę, Koncertu na 2 
fortepiany i orkiestrę, Aubade (kon
cert choreograficzny) na fortepian 
i 18 instrumentów, muzyki fortepia
nowej, oper, kantat, Stabat Mater, 
motetów i baletów. Muzyka Poulen- 
ca, silnie związana z estetyką Faurćgo, 
Satie’ ego i Strawińskiego, zbliża się do 
konwencji neoklasycznycli.

POUSSE lin, Henri *23 V I 1929, Mal- 
mćdy. Kompozytor belgijski. Autor 
dzieł orkiestrowych (m.i. Rimes z uży
ciem orkiestry i taśmy magnetofono
wej), Symphonies na 15 instrumentów 
solowych, Kwintetu na 2 klarnety i trio 
fortepianowe (A  ta- mémoire de lVe- 
bern —  i w stylu Weberna), utworów 
fortepianowych (m.i. Mobile na 2 for
tepiany, Caractères, Apostrophes et 
six Réflexions), action musicale Ëleclre 
na taśmę magnetofonową, muzyki 
elektronicznej (Scambi, Trois Visages 
de Liège) oraz muzyki scenicznej 
(Votre Faust). Pousseur to jeden 
z najwybitniejszych kompozytorów 
muzyki serialnej i elektronicznej; 
w 1959 założył w Brukseli własne 
studio muzyki elektronicznej.

FRAETOIUUS, Michael *15 II  1571, 
Kreuzburg; t !5  U  1621, Wolfen- 
büttel. Kompozytor niemiecki; dzia
łał również jako teoretyk (m.i. dzieło 
Syntagma musicum). Jest autorem 
hymnów, motetów oraz pieśni koś
cielnych.

PBATELLA, Francesco Balllla *1 II
1880, Lugo di Romagna-; f l7  V 1955, 
Rawenna. Kompozytor włoski, uczeń 
Pietro Mascagniego; autor oper, u- 
tworów wokalnych i orkiestrowych.

PnOCHÂZKA, Rudolf *23 I I  1864, 
Praga; f23 I I I  1936, Praga. ICompo-
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zytor czeski; autor opery, muzyki 
kościelnej, kameralnej, pieśni i utwo
rów fortepianowych.

PROKOFIEW, Sergiusz *23 IV  1891, 
Soncowka; I I I  1953, Moskwa. 
Kompozytor i pianista radziecki; w la
tach 1918-32 przebywał za granicą; 
w r. 1932 powrócił do Związku Ra
dzieckiego. Prokofiew napisał 7 sym
fonii (m.i. Symfonia klasyczna), Suitą 
scytyjską na orkiestrę, pięć koncertów 
fortepianowych, dwa koncerty skrzyp
cowe, 2 koncerty wiolonczelowe, 2 
kwartety smyczkowe, 9 sonat forte
pianowych, Sonatą wiolonczelową, sze
reg oper (m.i. Miłość do trzech poma
rańcz, Wojna i pokój, Opowieść o praw
dziwym człowieku), baletów (m.i. Ro
meo i Julia), oratorium Na straty po
koju, baśń symfoniczną Piotruś i wilk, 
kantaty, utwory chóralne. W  swoich 
pierwszycli kompozycjach Prokofiew 
przedstawił sj£ jako twórca na wskroś 
awangardowy; z biegiem lat coraz 
częściej odwracał się od pierwotnej 
dysonansowości i politonalności ku 
muzyce prostej, diatonicznej. Jego 
utwory odznaczają się indywidualną 
melodyką, barwną instrumentacją 
i często wyraźnie akcentowaną ryt
miką.

PRÓSZYŃSKI, Stanisław *31 I 1926, 
Warszawa. Kompozytor polski; autor



Koncertu fortepianowego, muzyki ka
meralnej, opery Czerwony lew i utwo
rów wokalnych.

PUCCINI, Glacomo *22 X I I  1858, 
Lucca; t29 X I  1924, Bruksela. Wioski 
kompozytor operowy; wybitny przed
stawiciel kierunku werystycznego. Na

pisał wiele oper, z których zwłaszcza 
Cyganeria, Tosca, Madama Butlerfly
• Turandoł znajdują się stale w re
pertuarach operowych. Opery Pucci
niego, melodyjne, sceniczne, zawie
rają śmiałe pomysły harmoniczne.

PUG NANI, (iacluuo *27 X I  1731, 
Turyn; f  15 V I I  1798, Turyn. Kom 

pozytor włoski, skrzypek; działał rów
nież j ako kapelmistrz; autor oper, sym
fonii, sonat i duetów skrzypcowych.

PURCELL, Henry *1659, Londyn; 
t21 X I  1695, Londyn. Najwybitniej
szy kompozytor angielski; organista 
Westminster Abbey. Autor kompo
zycji kościelnych (tzw. anthems, kan
taty, ody), które wywarły duży wpływ 
na muzykę Haendla, i sonat triowych. 
Pisał również opery, z których znane 
są dwie: Dydona i Eneasz oraz Król 
A rtur. Był mistrzem formy, harmonii 
i kontrapunktu, kompozytorem o w y
jątkowej inwencji melodycznej i umie
jętności charakteryzowania muzyczny
mi środkami sytuacji dramatycznych.

Q
OUANTZ, Johanu Joachim *30 I 1697, 
Oberscheden; |12 V II 1773, Poczdam. 
Kompozytor i flecista niemiecki; au

tor koncertów, sonat i duetów fleto
wych. Duże praktyczne i historyczne 
znaczenie ma jego szkoła na flet.

R
HABAUD, Henrl *10 X I 1873, Pa
ryż; tH  IX  1949, Paryż. Kompozy
tor francuski; autor utworów symfo

nicznych (symfonie), kameralnych, 
oper, oratorium J o b  i muzyki filmo
wej.
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RACHMANINOW, Sergiusz *1 IV
1873, Onega; t28 I I I  1943, Beverly 
Hills. Kompozytor rosyjski, sławny 
pianista; autor czterech koncertów 
fortepianowych, Rapsodii na temat Pa
ganiniego na fortepian i orkiestrę, 
trzech symfonii, muzyki kameralnej, 
utworów fortepianowych, opery A te
ko, kantat i pieśni. Rachmaninow na
wiązał silnie do tradycji rosyjskiej 
(Czajkowski) i reprezentował styl 
oparty na różnych wpływach. Szcze
gólną popularność zdobyły jego kon
certowe utwory fortepianowe.

RADOMSKI, Mikołaj (Mikołaj z Ra
domia) żył w pierwszej połowie X V  
w. Pierwszy znany kompozytor pol
ski, jeden z najwcześniejszych przed
stawicieli techniki fauxbourdonowej 
w Europie. Autor utworów wokal
nych z towarzyszeniem instrumentów 
(trzy cykle mszalne, Magnificat).

RADOVANOVlC, Vladau *5 IX  1932, 
Belgrad. Kompozytor serbski, szef 
studia Elektronicznego Radia Bel
grad; autor utworów orkiestrowych, 
kompozycji Urklang na mezzosopran 
i orkiestrę kameralną, utworów chó
ralnych i elektronicznych (Etectra). 
Wczesne utwory kompozytora utrzy
mane są w stylu neoklasycznym, 
ostatnie —  w stylu syntezy środków

muzycznych ostatnich lat. Jest też 
grafikiem i pisarzem.

RAD ZIW IŁŁ, Antoni *13 V II 1775; 
f7 IV  1833. Kompozytor polski; autor 
pleśni do słów Goethego i muzyki do 
jego Fausta.

RAFF, Joseph Joachim *27 V 1822, 
Lachen; f24 V I 1882, Frankfurt 
n. Menem. Kompozytor niemiecki; 
autor symfonii, suit, uwertur, utwo
rów na instrumenty z orkiestrą, 
utworów kameralnych, fortepiano
wych, chóralnych, oper 1 oratorium 
Wellende-Gerichl-Neue Weil.

RAKÓ W , Mikołaj *14 I I I  1908, K a
ługa. Kompozytor radziecki, uczeń 
GUera; pisze muzykę orkiestrową 
(suity, symfonie, 11 „Młodzieżowa“ , 
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową), 
koncerty skrzypcowe, utwory kame
ralne, fortepianowe i wokalne.

RAM EAU, Jeau-Phtlippe *25 IX  1683, 
Dijon; f l2  IX  1764, Paryż. Kompo
zytor francuski; autor wielu oper, ba
letów, kantat, motetów i utworów 
fortepianowych. Publikował prace 
z zakresu harmonii, w których położył 
fundamenty pod harmonikę funkcyj
ną. Jako kompozytor doprowadził do 
rozkwitu francuską muzykę barokową 
dzięki bogactwu harmonicznemu i efe-
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: ktownej, jak na owe czasy, orkiestra-
cji. W  zakresie muzyki operowej Ra
meau uchodzi za prekursora Glucka,

; zaś jako autor utworów klawesy-
: nowych (sławny Tamburyn) jest obok
i Couperina niezrównanym mistrzem

miniatury instrumentalnej. Kompo
zycje: utwory klawesynowe, motety,

, kantaty, tragedie liryczne (m.i. Castor
t el Pollux ), operobalety, komedioba-
; lety, balety heroiczne (m.i. Les Indes

galantes).

R ANGSTROM, Anders Johan Ture
1 *30 X I  1884, Sztokholm; t l i  V  1947,

Sztokholm. Kompozytor szwedzki; 
autor utworów orkiestrowych (sym
fonie, uwertury, poematy symfonicz- 

4 ne), Kwartetu smyczkowego, utworów
ą instrumentalnych, wokalnych i oper.

’ RAPHAEL, Gunter *30 IV  1903,
Berlin; t !9  X  1960, Herford. Kompo
zytor niemiecki; autor utworów or
kiestrowych, kameralnych, instru
mentalnych, Requiem i utworów chó
ralnych.

RATHAUS, Karol *16 IX  1895, Tar
nopol; t 21 X I  1954, Nowy Jork. 
Kompozytor amerykański pochodze
nia polskiego; pisał utwory orkiestro
we (symfonie), kameralne (m.i. kwar
tety smyczkowe), fortepianowe i wo
kalne.

RAVEL, Maurice *7 I I I  1875, Cibou- 
re; f28 X I I  1937, Paryż. Kompozytor 

), francuski, pianista; autor muzyki or-
i- kiestrowej (m.i. Rapsodia hiszpańska,
i- Wa/c, Bolero), Koncertu forlepianowe- 
.v go, Koncertu fortepianowego na lewą
c ręką, muzyki kameralnej, utworów
rl fortepianowych, pieśni, opery Godzina 
j- hiszpańska i baletów (m.i. Dafnis
o i Chloe, opera-balet Dziecko i czary).
ą Ravel jest jednym z najbardziej ory- 

ginalnych kompozytorów francuskich

X X  w. W  jego twórczości odbija się 
umiłowanie francuskiej muzyki X V I I I  
w., szczególnie muzyki Couperina 
i Rameau, jak również hiszpańskiej 
muzyki ludowej. Duży wpływ na 
Ravela wywarli też kompozytorzy 
rosyjscy Wielkiej Piątki oraz Fauré
i Debussy. Mimo tych licznych wpły
wów i zależności Ravel potrafił pozo
stać sobą zarówno w ascetycznej, czę
sto modalnej harmonice, jak i w peł
nym delikatności stylu fortepiano
wym, wyrafinowanej, barwnej instru- 
mentacji i w konstruktywnej zwartości 
formalnej.

RAWSTHORNE, Alan *2 V 1905, 
Haslingden; t24 V I I 1971, Cambridge. 
Kompozytor angielski; autor kon
certów fortepianowych, skrzypcowe
go, obojowego, klarnetowego, utwo
rów orkiestrowych, kameralnych, for
tepianowych i wokalnych.

REGAMEY, Constantin *28 I 1907. 
Kijów; f  27 X I I  1982, Lozanna. 
Kompozytor szwajcarski pochodze
nia polskiego; autor muzyki orkie
strowej (Wariacje i temat, Muzyka na 
smyczki, Autographe), kameralnej 
(m.i. Kwartet smyczkowy, 4x5  koncert 
na 4 kwintety), wokalnej (Poèmes de 
Jean Tardieu na chór), wokalno-in
strumentalnej (5 etiud na glos kobie
cy i ork., Pieśni perskie na bas-
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-baryton i orkiestrę, Symphonie des 
incanlalions na sopran, baryton 
i wielką orkiestrę, Nielołsamość a nie
skończoność na niemą recytatorkę, 
śpiew i niezidentyfikowaną ilość in
strumentów). Muzyka Regameya, sty
listycznie różnorodna, a niekiedy 
zbliżająca się do swobodnie dodeka- 
fonicznego języka dźwiękowego Fran
ka Martina, zdobyła międzynarodowy 
rozgłos.

REGER, Mnx *19 I I I  1873, Brand; 
f i l  V 1916, Lipsk. Kompozytor nie
miecki; autor utworów orkiestrowych 
(m.i. Wariacje na temat Mozarta, Czte
ry poematy według A . Bócklina, IVaria- 
cje i fuga na wesoły temat Johanna 
Adama Hitlera, Koncert w dawnym sty
lu), Koncertu fortepianowego, Koncertu 
skrzypcowego, muzyki kameralnej, or
ganowej, fortepianowej, chóralnej

i pieśni. Reger usiłował połączyć 
zdobycze dźwiękowe okresu powa- 
gnerowskiego z konstruktywną poli- 
foniką J. S. Bacha; rezultatem tej 
śmiałej tendencji był styl, który od
znaczał się gęstością przebiegu har
monicznego i ciężkością faktury in
strumentalnej.

BEICHA, Anton *26 II  1770, Praga; 
f28 V 1836, Paryż. Kompozytor i teo
retyk niemiecki; przyjaciel Haydna 
i Beethovena. Działał w Wiedniu 
i w Paryżu. Jest autorem muzyki ka
meralnej.

R E IO IA R D T , Johann Friedrich *25
X I 1752, Królewiec; f27 V I 1814, 
Giebichenstein. Kompozytor niemiec
ki, długoletni kapelmistrz w Berlinie; 
autor ok. 700 pieśni, licznych kantat, 
oper, symfonii, koncertów fortepiano
wych i muzyki kameralnej.

REINECKE, Carl *23 V I 1824, Altona; 
•flO I I I  1910, Lipsk. Kompozytor nie
miecki; działał też jako pianista i dy
rygent w Danii, Francji i Niemczech. 
Pisał muzykę w stylu Mendelssohna 
(symfonie, uwertury, koncerty forte
pianowe, opery, oratoria, kantaty
i pieśni).

RESPIGHI, Ottorlno *9 V I I  1879, 
Bolonia; +18 IV  1936, Rzym. Kom-
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pozytor wioski; autor muzyki orkie
strowej (m.i. poematy symfoniczne: 
Fontanny rzymskie, Pinie rzymskie), 
utworów na instrumenty z orkiestrą, 
Suity na organy i orkiestrę smyczko
wą, muzyki kameralnej i kilku oper. 
W  kompozycjach Respighiego wido
czne są wpływy impresjonizmu i Rim- 
skiego-Korsakowa (instrumentacja), 
którego był uczniem.

R e y n o ld s ,  Roger *is v i i  1934,
Detroit. Kompozytor amerykański. 
Stosuje w swoich kompozycjach roz
wiązania matematyczne i metody wy
nikające z praktycznego zastosowania 
Psychologii postaci. Autor The Em
peror of Ice Cream na 8 głosów, per
kusję i kontrabas, utworów orkies
trowych (m.i. The Lies of the Land
1 Quick Arc the Mouths of Farth na 
orkiestrę kameralną), utworów ka
meralnych i solowych oraz kompozy
cji A Portrait of Vanzetti dla narra
tora, instrumentów ł taśmy.

REUTTER, llernumu *17 V I 1900, 
Stuttgart. Kompozytor niemiecki; 
autor .dzieł zbliżonych w stylu do 
muzyki Hindemitha (utwory kameral
ne, fortepianowe, chóralne 1 opery).

BEVUELTAS, SUrestre *31 X I I  1899, 
Santiago Papasquiaro; t5 X  1940, 
Mexico City. Kompozytor meksy
kański; autor utworów symfonicz
nych, kameralnych i wokalnych. Jego 
twórczości przypisuje się takie zna
czenie dla muzyki meksykańskiej, jak 
twórczości Falli dla muzyki hiszpań
skiej.

HEZNIĆEK, Emil Mkoluus *4 V 1860, 
Wiedeń; f2  V I I I  1945, Berlin. Kom
pozytor austriacki, dyrygent; autor 
Utworów orkiestrowych (symfonie,
2 uwertury), Koncertu skrzypcowego, 
kompozycji kameralnych, oper (m.i.

Donna Diana)  oraz utworów wokal
nych.

RICHTER, Franz XaTer *1 X I I  1709, 
Holleschau; f l2  IX  1789, Strasburg. 
Kompozytor niemiecki; jeden z głów
nych przedstawicieli szkoły mann- 
heimskiej. Skrzypek i śpiewak w or
kiestrze na dworze mannheimskim, 
później komponował głównie muzykę 
kameralną. Napisał ponad 60 sym
fonii, 6 kwartetów smyczkowych, 
kilka sonat triowych, sonat fletowych, 
duetów, 28 mszy, wiele motetów, 
psalmów, 2 pasje i 2 requiem.

RIEBIKOW, Władimir *31 V 1866, 
Krasnojarsk; f i  X I I  1920, Jałta. 
Kompozytor rosyjski; pisał utwory 
orkiestrowe, fortepianowe, opery i mu
zykę religijną.

RUSAGER, Knudaage *6 I I I  1897, 
Port Kunda; t 26 X I I  1974, Kopen
haga. Kompozytor duński; autor dzieł 
konwencjonalnie modernistycznych 
(symfonie, muzyka kameralna, balet, 
utwory fortepianowe i chóralne).

ItlMSKI-KORSAKOW , Mikołaj *18
I I I  1844, Tychwin; f21 V I 1908, Lu- 
bieńsk. Kompozytor rosyjski; autor 
symfonii, Sinfonietty, suit, poematów 
symfonicznych i oper o tematyce lu
dowej i baśniowej (m.i. Sadko, Zloty
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Kogucik). Wyjątkową popularnością 
cieszy jego poemat symfoniczny 
Szeherezada. Z kompozytorów Wiel
kiej Piątki Korsakow miał najlepsze 
wykształcenie i doświadczenie mu
zyczne. Jego dzieła przedstawiają 
syntezę rodzimej muzyki kościelnej
i ludowej oraz zdobyczy XIX-wiecz- 
nego języka dźwiękowego i instru- 
mentacyjnego muzyki zachodniej. 
Rimski-Korsakow jest też autorem 
obszernego podręcznika instrumen- 
tacji, opartego na przykładach z włas
nej muzyki. Jego instrumentacja od
znacza się dziś jeszcze wyjątkową 
świeżością, odrębnością, a przede 
wszystkim barwnością, którą po nim 
rozwinął jego uczeń, Igor Strawiński. 
Rimski-Korsakow zrewolucjonizował 
technikę instrumentacyjną przez wy
znaczenie jej samoistnej roli jako 
czynnika kolorystycznego.

RINALDO dl CAPUA *ok. 1715, Ca
pua; tl780, ?• Kompozytor włoski; 
napisał ok. 30 oper.

R1V1ER, Jean *21 V I I  1896, Ville- 
momble. Kompozytor francuski; au
tor utworów orkiestrowych, Koncertu 
fortepianowego, Koncertu skrzypcowego, 
Koncertu fletowego, utworów kameral
nych, Instrumentalnych i wokalnych 
(kantaty, pieśni).

RODE, Pierre *16 I I  1774, Bordeaux; 
f25 X I  1830, Château de Bourbon. 
Kompozytor 1 skrzypek francuski; 
działał w Petersburgu i w Paryżu. 
Jest autorem 24 kaprysów i innych 
kompozycji skrzypcowych.

ROGER-DUCASSE, Jean Jules Aima
ble *18 IV  1873, Bordeaux; t20 V II  
1954, Bordeaux. Kompozytor fran
cuski, uczeń Faurégo; autor dzieł or
kiestrowych (4 poematy symfoniczne), 
kameralnych, fortepianowych, pieśni, 
motetów, kantat, muzyki teatralnej.

ROGOWSKI, Ludomir Michał *8 X
1881, Lublin; t l4  I I I  1954, Dubrow
nik. Kompozytor polski, dyrygent. 
W  1926 r. osiedlił się w Jugosławii. 
Pisał muzykę orkiestrową (m.i. sym
fonie, poematy symfoniczne), opery, 
balety i muzykę wokalną.

ROGUSKI, Gustaw *12 V 1839, War
szawa; IV  1921, Warszawa. Kom
pozytor polski, uczeń Berlioza. Pro
fesor Konserwatorium Warszawskiego 
(nauczyciel Paderewskiego). Autor 
Symfonii, 2 kwartetów smyczkowych, 
Kwintetu na instrumenty dęte i forte
pian, 2 triów fortepianowych, utwo
rów fortepianowych, organowych, 
chóralnych, ok. 150 pieśni oraz
2 mszy.

ROLAND-MANUEL, Alexis *22 I I I
1891, Paryż; tl968, Paryż. Kompo
zytor francuski, uczeń Roussela i Ra- 
vela; autor utworów’ orkiestrowych, 
Koncertu fortepianowego, utworów for
tepianowych, wokalnych, oper i bale
tów. Napisał kilka biografii muzyków 
(m.i. biografię Ravela).

ROLLA, Alessandro *6 IV  1757, Pa
wia; t l5  IX  1841, Mediolan. Kompo
zytor, dyrygent i skrzypek włoski; 
był nauczycielem Paganiniego. Pisał 
koncerty skrzypcowe i altówkowe, 
duety skrzypcowe oraz utwory kame
ralne.

ROPARTZ, Guy *15 V I 1864, Guin- 
gamp; f22 X I  1955, Lanloup. Kom
pozytor francuski; autor symfonii, 
Koncertu na orkiestrą, utworów kame
ralnych, fortepianowych oraz wokal
nych.

ROQL'É-ALSINA, Carlos *19 I I  1941, 
Buenos Aires. Kompozytor argen
tyński; studiował u L. Beria. Autor 
Oratorio dla trzech solistów, czterech
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£ aktorów i trzech grup instrumental
nych, kompozycji Symptom na or- 
kiestrę, utworów solowych i kameral- 

i. nych (również przy użyciu ampliflkacji
i- elektroakustycznych).
%

ПОПЕ, Cipriano de *1516, Antwerpia; 
tl565, Parma. W ybitny kompozytor 
niderlandzki X V I w., uczeń Willaerta. 

r  Pierwszy kompozytor chromatycz- 
i- nych madrygałów. Pisał również 4-
0 i 6-głosowe msze, motety, psalmy,
t fantazje i ricercary.
i,
!- ROSENBERG, Ulldlno Constuntln *21
»- V I 1892, Bosjókloster. Kompozytor 
>, szwedzki; autor utworów orkiestro- 
z wych (symfonie, Wariacje i Passaca

glia), koncertów instrumentalnych, 
utworów kameralnych (m.i. kwartety

1 smyczkowe), fortepianowych, orga-
)- nowych i pieśni.
>-
i. ROSSI, Lulfli *ok. 1598, Torremag-
Г' (fiore; f l9  I I  1653, Rzym. Kompozy-
i- tor i śpiewak włoski; autor ok. 100
w kantat, oratorium Józef, syn Jakuba,

oper.

i- BOSSI, Salomone *ok. 1570, ?; fok.
)- 1630, przypuszczalnie Mantua. Jeden
i; z najwybitniejszych włoskich kom- 
jł pozytorów muzyki instrumentalnej 
s, swego czasu. Tworzył również mu- 
5- zykę kościelną, psalmy i madrygały.

R oss in i, Gioacehino *29 11 1792, 
i- Pesaro; f l3  X I  1868, Passy. Sławny 
i- włoski kompozytor operowy; autor 
i, szeregu oper (m.i. Cyrulik sewilski, 
s- Wilhelm Tell, Tankred, Włoszka w A l- 
I- gierze, Ełibiela, królowa Anglii, Otello, 

Kopciuszek, Sroka złodziejka, Mojiesz 
w Egipcie, Semiramida), kantat, utwo- 

1, rów fortepianowych i muzyki koście- 
i '  lnej (m.i. Stabat Mater, Petite messe 
>r solennelle). Jego Cyrulik sewilski jest 
;h jedyną żywą do dziś operą ze

wszystkich dzieł francuskich i włos
kich tego okresu. Rossini jest mis
trzem opery buffa; góruje nad in
nymi kompozytorami operowymi me- 
lodyjnością linii i pełną dynamizmu 
rytmiką.

ROUSSEL, Albert *5 IV  1869, Tour
coing; t23 V I I I  1936, Royan. Kom
pozytor francuski. Po studiach w szko
le morskiej odbył szereg podróży jako 
oficer marynarki, później, w r. 1898, 
poświęcił się muzyce. Jest autorem 4 
symfonii, Sinfonietty na smyczki, Suity 
in F , Koncertu fortepianowego, oper, 
baletów, muzyki kameralnej i utwo
rów instrumentalnych. Obok Debus- 
sy’ego i Ravela jest najwybitniejszym 
kompozytorem przełomu ostatnich 
stuleci. Język muzyczny Roussela 
opiera się na klarownej polifonice, 
przejrzystej fakturze, oryginalnie roz-
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szerzonej Łonalności i żywym toku 
rytmicznym.

ROWLEY, Alee *13 I I I  1892, Lon
dyn; flO  I 1958, Londyn. Kompo
zytor angielski; autor Suily orkiestro
wej, muzyki kameralnej, kantat, 
utworów organowych, chóralnych
i baletu The Princess Who Losl a Tune.

RÓŻYCKI, Jacek ‘ przed 1640, ?; 
tpo 1697, ?. Kompozytor polski. Je
den z najwybitniejszych polskich 
kompozytorów drugiej połowy X V II  
w. Był prawdopodobnie uczniem 
B. Pękiela, po którym ok. 1662 r. 
objął funkcję dyrygenta kapeli kró
lewskiej w Warszawie. Napisał sporo 
muzyki kościelnej (msze, hymny, 
litanie, motety i koncerty wokalno
-instrumentalne). Kompozycje jego 
zachowały się tylko w rękopisach.

RÓŻYCKI, Ludomir * 18IX  1883, War
szawa; 11 I 1953, Katowice. Kompo
zytor polski, członek grupy Młoda 
Polska. Autor oper (Bolesław Śmiały, 
Meduza, Eros i Psyche, Casanova, 
Beatrix Cenci, Młyn diabelski), ope
retki L iii chce śpiewać, baletów (naj
popularniejszy balet polski Pan Twar
dowski —  oparty na tematyce ludowej, 
Apollo i dziewczyna); ponadto napisał 
szereg utworów symfonicznych (m.i. 
poematy symfoniczne: Stańczyk, A n -

helli, Warszawianka, Mona Lisa Gio- 
conda, Pietii, Warszawa wyzwolona),
2 koncerty fortepianowe, Koncert 
skrzypcowy, kilka dzieł kameralnych 
(m.i. Kwintet fortepianowy), liczne 
utwory fortepianowe i pieśni. W  mu
zyce Różyckiego uwidacznia się zrazu 
wpływ neoromantycznej muzyki nie
mieckiej, później dochodzi do głosu 
coraz silniej pierwiastek indywidual
ny, który w powiązaniu z często 
podejmowaną ludową tematyką two
rzył specyficzny, łatwo rozpoznawal
ny styl kompozytora. Talent drama
tyczny, świetne wyczucie wymogów 
teatru, a nadto temperament arty
styczny zapewniły sukcesy kilku dzie
łom scenicznym Różyckiego. W  dzie
łach niescenicznych konwencjonai- 
ność języka muzycznego często prze
słania inne walory jego muzyki.

RUBINSTEIN, Antoni *28 X I  1829, 
Wychwatyńce na Podolu; t20 X I  
1894, Peterhof k. Petersburga. Kom- 1 
pozytor i pianista rosyjski; działał 
też jako dyrygent w Wiedniu i Peters
burgu. Wspólnie z bratem, Mikołajem 
Rubinsteinem, założył konserwato
rium w Petersburgu. Napisał 6 sym
fonii, 4 uwertury, 5 koncertów forte
pianowych, liczne utwory fortepiano- ' 
we, pieśni, opery i oratoria.

RUDZIŃSKI, Witold *14 I I I  1913, 8tSiebież. Kompozytor polski, muzyko
log; autor utworów orkiestrowych n
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(m.i. 2 symfonie, Uwertura bałtycka, 
dwa koncerty fortepianowe, Obrazy 
świętokrzyskie, poemat symfoniczny 
Dach świata, Muzyka koncertująca 
na fortepian i orkiestrę kameralną, 
Concerto grosso na perkusję i 2 orkie
stry smyczkowe), utworów kameral
nych, wokalnych (Gaudę Mater Polo
nia na orkiestrę i chór) i oper (Janko 
muzykant, Komendant Paryła, Odpra
wa posłów greckich, Sułamiła, Chłopi) .  
Jest autorem kilku książek muzycz
nych (m.i. popularyzatorska Muzyka 
dla wszystkich, Warsztat kompozytorski 
B ili Bartóka), czołowym biografem 
Moniuszki.

R u d z iń s k i,  Zbigniew *23 x  1935, 
Czechowice. Kompozytor polski. Au
tor muzyki orkiestrowej (m.i. Contra 
fidem na wielką orkiestrę symfoniczną, 
Moments musicaux I, I I  i I I I ,  Sym
fonia na chór męski i orkiestrę, bez

tekstu, Muzyka nocą, Requiem opa
rom wojen na chór, recytatora i or
kiestrę), kameralnej (m.i. Sonata na
2 kwartety smyczkowe, fortepian 
i kotły, Epigramy na flet, chór i per- 

. kusję, Trio smyczkowe, Impromptu 
na 2 fortepiany, 3 wiolonczele i per
kusję, Kwartet na 2 fortepiany i per
kusję), wokalnej (3 pieśni na tenor 
i 2 fortepiany do słów F. Pounda, 
J. Joyce'a i W . Benneta).

RUGOLES, Carl *11 I I I  1876, Marion; 
t 24 X  1971, Bennington (Vermont). 
Kompozytor amerykański; autor u- 
tworów ork., kam. i fortepianowych.

RUTKOWSKI, Antoni Wincenty *21
I 1859, Warszawa; t l4  X I I  1886, 
Warszawa. Kompozytor i pianista 
polski; autor Kwartetu smyczkowego, 
utworów wiolonczelowych (Nokturn), 
fortepianowych (Wariacje С i cis) oraz 
pieśni na głos i fortepian.

RYBICKI, Feliks *24 I 1899, War
szawa; t  24 V I I I  1978, Warszawa. 
Kompozytor i dyrygent polski; autor 
muzyki fortepianowej (m.i. dla dzieci), 
orkiestrowej, kameralnej i wokalnej.

RYTEL, Piotr *20 IX  1884, Wilno; 
t2 I 1970, Warszawa. Kompozytor 
polski; autor muzyki orkiestrowej, in
strumentalnej, wokalnej i oper (m.i. 
Ijo la ).

s
SACCIHNI, Antonio *14 V I 1730, Flo
rencja; f6  X  1786, Paryż. Włoski 
kompozytor operowy. Obok oper pi
sał muzykę kościelną, symfonie, kwar
tety smyczkowe oraz sonaty instru- 
nientalne.

SAINT-SAENS, Camllle *9 X  1835, 
Paryż, f l6  X I I  1921, Algier. Autor 5 
symfonii, wielu poematów symfonicz
nych (m.i. Taniec szkieletów), oper 
(m.i. Samson i Dalila), oratorium 
Potop, 5 koncertów fortepianowych,
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3 koncertów skrzypcowych, 2 wiolon
czelowych, muzyki kameralnej, utwo
rów fortepianowych, organowych i 
pieśni. Kompozytor niegdyś sławny, 
acz okrzyczany jako eklektyk —  dziś 
(poza Francją) niemal nie grywany.

SALIEIU, Antonio *18 V I I I  1750, 
Legnago; f7 V  1825, Wiedeń. Kom
pozytor włoski; działał w Wiedniu. 
Był nauczycielem Beethovena, Schu
berta i Liszta. Napisał ok. 40 oper, 
pieśni, utwory kameralne i oratoria.

SAMAZEUILH, Gustave *2 V I 1877, 
Bordeaux; t4 V I I I  1967, Paryż. Kom
pozytor francuski, krytyk muzyczny; 
autor kompozycji orkiestrowych (m.i. 
poematy symfoniczne), kameralnych, 
fortepianowych i wokalnych.

SAM M AltT IM , Giovanni Battista
*1698, Mediolan; t l5  I 1775, Medio
lan. Kompozytor, organista i kapel
mistrz włoski; nauczyciel J. Ch. Ba
cha i Glucka. Spora część jego dorob
ku kompozytorskiego zaginęła. Jest 
autorem symfonii, koncertów, sonat,
2 oper, mszy i psalmów.

SARASATE, Pablo *10 I I I  1844, 
Pamplona; f20 IX  1908, Biarritz. 
Skrzypek i kompozytor hiszpański; 
autor wirtuozowskich kompozycji 
skrzypcowych (m.i. popularne Melo-
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die cygańskie, Jola aragonesa). N a j
wartościowsze z utworów Sarasatego 
są zbiory Tańców hiszpańskich.

SARTI, Giuseppe *1 X I I  1729, Faen- 
za; f28 V II  1802, Berlin. Kompozy
tor włoski, uczeń G. B. Martiniego; 
autor oper, mszy, oratoriów, Requiem
i utworów instrumentalnych.

‘UPS
ijtfM?' - ■

SATIE, Erik *17 V  1866, Honfleur; 
t l  V I I  1925, Arcueil. Kompozytor 
francuski; jego estetyka stała się pro
gramem paryskiej Grupy Sześciu. 
Jest autorem opery Paul el Virginie, 
operetek, pieśni, utworów fortepiano
wych, baletów (m.i. Parada) i dra
matu symfonicznego Sokrates. Satie 
uchodzi za jednego z twórców muzy
cznego impresjonizmu. Pod koniec 
życia powrócił do ideałów muzyczne
go klasycyzmu.

SAUGUET, Ueurl *18 V 1901, Bor
deaux. Kompozytor francuski; autor 
symfonii, Koncertu skrzypcowego, 2 
koncertów fortepianowych, utworów 
kameralnych, wokalnych, oper, bale
tów i muzyki scenicznej.

SCARLATTI, Alessandro *2 V 1660, 
Palermo; f24 X  1725, Neapol. W ybit
ny włoski kompozytor muzyki opero
wej i kościelnej. Założyciel szkoły nea- 
politańskiej, która rozwinęła arię ope-



woju form instrumentalnych jest to 
pierwsze stadium krystalizacji sonaty.

r

2
lW SCARLATTI, Domenloo *26 X  1685, 
ie- Neapol; f23 V I I  1757, Neapol. Syn 

Aleksandra i jego uczeń. Był wybit
nym organistą swego czasu oraz kom- 

(0, Pozytorem muzyki fortepianowej (kla- 
it- Wesynowej). Napisał Ćwiczenia na kla- 
.0- wesyn (obejmujące 30 utworów) oraz 
>a- sonaty. Te ostatnie są jednoczęściowe 
je- i wprowadzają dwa tematy. W  roz-

SCHAEFFER, Boflusluw *6 V I 1929, 
Lwów. Kompozytor polski, teoretyk 
i pedagog. Autor monografii współ
czesnej techniki kompozytorskiej N o
wa muzyka, Wstępu do kompozycji 
i monografii Klasycy dodekafonii. 
Kompozycje: Monosonala na 6 kwar
tetów smyczkowych, Mała symfonia: 
Scultura, Musica ipsa —  koncert na 
orkiestrę niskich instrumentów, Quat
tro movimenti na fortepian i orkiestrę, 
Terlium datur na klawesyn i orkiestrę, 
S'allo —  koncert saksofonowy, Kon
cert skrzypcowy, Topofonica na 40 in
strumentów, Kody na orkiestrę ka
meralną, Musie for M i na wibrafon, 
głos, zespół jazzowy i orkiestrę, Coiiage 
and Form, Koncert jazzowy, Collage 
na orkiestr«' kameralną; Expérimenta 
dla pianisty na 2 fortepianach z or
kiestrą, Symfonia w 9 częściach; 
Marę dla multipianisty i zespołu 9 
instrumentów, Heraklitiana na in
strument solowy i taśmę, Howl dla 
recytatora, 2 aktorów i zespołu in
strumentów, kwartety smyczkowe, 
Cztery utwory na trio smyczkowe, 
Sgraffito na 5 instrumentów, utwory 
solowe, fortepianowe (m.i. ośmiogo
dzinny happening Non-stop, Modele 
I —V1I I ,  Kontury), kompozycje sce
niczne (m.i. T IS  M W 2), Audiencje

rową i stworzyła 3-częściową formę 
uwertury włoskiej (z częścią środ
kową wolną, w przeciwieństwie do 
uwertury francuskiej, posiadającej 
części skrajne wolne, a środkową 
szybką). Dorobek kompozytorski A. 
Scarlattiego obejmuje imponującą 
ilość utworów: ponad 100 oper, ok. 
200 mszy, liczne oratoria, ponad 
600 kantat, psalmy, motety, madry
gały, 6 concerti grossi, liczne Stabal 
Maler, toccaty na klawesyn.
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■I -  V dla aktorów, Muzyka koncep
tualna; 21 V I  1972, Zmierzch: Kom 
pozycja sytuacyjna; muzyka elektro
niczna (Symfonia elektroniczna, Kon
cert na taśmę, Muzyka na taśmę, Synl- 
history) i Monodram na taśmę. W  każ
dym z formalnie modelowanych utwo
rów Sch&fTera pojawia się określona 
problematyka dźwiękowa i wyko
nawcza; jego muzyka łączy różnie 
traktowaną dyspozycję materiałową 
ze specyficznym emocjonalizmem.

SCIIAT, Peter *5 V I 1935, Utrecht. 
Kompozytor holenderski; autor mu
zyki orkiestrowej, kameralnej (m.i. 
Seplel, Improwizacje i symfonie na 
kwintet dęty), kompozycji Cryplo- 
gamen na głos barytonowy i orkiestrę, 
opery Hel Labyrinlh i muzyki teatra
lnej.

SCHEIDT, Samuel *4 X I  1587, Halle; 
f24 I I I  1654, Halle. Kompozytor i or
ganista niemiecki. Należy do wybit
nych mistrzów niemieckich wczesnego 
baroku. Rozwinął sztukę wariacyjną 
przejętą z muzyki angielskiej i wło
skiej. Jest autorem dzieł organowych, 
motetów, koncertów i suit.

Sl.IlfcJN, Juliann llerinunn *20 I 1586, 
Grunhain; |19 X I 1630, Lipsk. Kom
pozytor niemiecki, organista w ko
ściele Św. Tomasza w Lipsku; autor 
kompozycji wokalnych (villanelle, 
madrygały). Obok Schiitza najwybit
niejszy kompozytor niemiecki wczes
nego baroku.

SCHENK, Johnnn *30 X I 1753, W ie
ner Neustadt; f29 X I I .  1836, Wiedeń. 
Kompozytor austriacki; nauczyciel 
teorii (m.i. Beethovena); autor mu
zyki kościelnej, 6 symfonii, koncer
tów na harfę i oper.

SCHIBLER, Armin *20 X I 1920, 
ICreuzlingen. Kompozytor szwajcar

ski; autor symfonii, Koncertu skrzyp
cowego, Koncertu na perkusję i orkies
trę, Fantazji koncertującej na harfę 
solo, kwartetów smyczkowych, oper 
(m.i. opery-burleski Blackwood & Co), 
utworów wokalnych oraz baletów.

SCHILLINGS, Max *19 IV  1868, Dü
ren; f23 V II  1933, Berlin. Kompozy
tor niemiecki, dyrygent; autor utwo
rów orkiestrowych, Koncertu skrzyp
cowego, utworów kameralnych, skrzy
pcowych i oper (m.i. Mona Lisa).

SCH1SKE, Karl *12 I I  1916, Raab; 
t l6  V I 1969, Wiedeń. Kompozytor 
austriacki; autor muzyki orkiestro
wej, koncertów instrumentalnych, 
muzyki kameralnej i oratoriów.

SCHJELDERUP, Gerhard *17 X I
1859, Christiansand; f29 V II  1933, 
Benediktbeuern. Kompozytor norwe
ski; autor symfonii, poematów sym
fonicznych, utworów kameralnych, 
skrzypcowych, wiolonczelowych, wo
kalnych i oper.

SCHMITT, Florent *28 IX  1870, 
Blämont; t l7  V I I I  1958, Neuilly. 
Jeden z najwybitniejszych symfoni
ków francuskich X X  w. Autor licznych 
dziel orkiestrowych (m.i. Trzy rapso
die, poematy symfoniczne), kameral
nych (Kwintet fortepianowy, Kwartet 
smyczkowy, Kwartet saksofonowy), in
strumentalnych, wokalnych i baletów.

SCHNEBEL, Dieter *14 I I I  1930, Lahr. 
Kompozytor i teoretyk niemiecki. 
W  kompozycji autodydakta; autor 
utworów wokalnych (m.i. Atemzüge, 
Für stimmen —  cykl trzech kompo
zycji chóralnych), utworów kameral
nych, niekiedy na nieokreśloną ilość 
wykonawców, kompozycji audiowi
zualnych z udziałem publiczności.
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SCHOECK, Othmar *1 IX  1886, Brun
nen; f8 I I I  1957, Zurych. Kompozy
tor szwajcarski; autor muzyki or
kiestrowej, koncertów instrumental
nych, kwartetów smyczkowych, utwo
rów fortepianowych, kantat, oper oraz 
niuzyki teatralnej. Domeną jego twór- 
c*ości jest pieśń i opera. Napisał ok. 
400 pieśni. Twórczość Schoecka jest 
kontynuacją stylu Regera, którego 
był uczniem.

SCHÖNBACH, Dieter *18 II  1931, 
Słupsk. Kompozytor niemiecki; autor 
Kwartetu smyczkowego, Variationen 

Tata na fortepian i orkiestrę, dwu 
syklów Lyrische Gesänge na głos i in
strumenty, Canticum Psalmi Besur- 
rectiones na sopran i małą orkiestrę, 
Entré na orkiestrę, Chant liturgique.

I

»' SCUONUERG, Arnold *13 IX  1874, 
t■ Wiedeń: f l3  V II  1951, Los Angeles.

Najwybitniejszy kompozytor austria- 
r. cki X X  w. Muzykę studiował samo- 
i. dzielnie; od r. 1902 uczył kompo- 
jr zycji —  jego uczniami byli m.in. 
e> Webern i Berg. Do r. 1933 przebywał 
B- na zmianę w Wiedniu i w Berlinie. 
1- W r. 1934 zamieszkał w Stanach 
ić Zjednoczonych. Autor muzyki or- 
i- kiestrowej (m.i. poemat symfoniczny 
i, Peleas i Melizanda, Symfonia kame

ralna, 5 utworów, Wariacje), Koncertu 
skrzypcowego, Koncertu fortepiano
wego, utworów scenicznych (m.i. M oj
żesz i Aron), muzyki kameralnej (m.i. 
Sekstet smyczkowy, 4 kwartety smycz
kowe, Trio smyczkowe, Kwintet na 
instrumenty dęte), Pierrot lunaire na 
głos recytujący i instrumenty oraz 
utworów fortepianowych. Pierwsze 
kompozycje Schónberga powstały 
pod wpływem neoromantyków. Po 
kilkunastu latach rozpoczyna kompo
nowanie w technice dwunastotonowej, 
którą pierwszy zastosował na szeroką 
skalę. Technika ta —  jej zasadniczym 
rysem jest organizacja chromatycz
nego materiału podług wybranej ko
lejności dźwięków ułożonych w tzw. 
serię —  zrywa radykalnie z dotych
czasowym systemem dur-moll i two
rzy podstawy nowego ładu w zakresie 
materiału muzycznego. Techniką 
dwunastotonową posługiwała się po
czątkowo szczupła grupa uczniów 
Schónberga (Berg, Webern). Po la
tach grupa ta rozrosła się —  doszły 
nowe nazwiska, reprezentujące nowe 
ogniska rozwoju tej techniki: Kfenek 
w Ameryce,. Dallapiccola we Wło
szech, Leibowitz we Francji itd. Ory
ginalny twórca i inspirator, należy 
Schńnberg do najwybitniejszych mu
zyków X X  wieku.

SCIinEKER, Franz *23 I I I  1878, 
Monaco; t21 I I I  1934, Berlin. Kom
pozytor austriacki; autor dzieł orkie
strowych (m.i. suity, Uwertura fan
tastyczna), oper, pieśni i baletów.

SCHUBERT, Franz Peter *31 I 1797, 
Wiedeń; f l9  X I 1828, Wiedeń. Naj
wybitniejszy niemiecki twórca pieśni, 
napisał ich ok. 600, w tym dwa cykle, 
Piękna młynarka i Podróż zimowa. 
Pieśni Schuberta odznaczają się 
nie tylko pomysłowością melodyczną 
i harmoniczną, lecz również świetnym
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powiązaniem tekstu i muzyki, w któ
rej towarzyszenie fortepianowe ma 
za zadanie wytworzenie klimatu emo
cjonalnego, odpowiadającego treści 
poetyckiej pieśni. Schubert jest też 
autorem 8 symfonii (m.i. VI I I ,  tzw. 
Niedokończona), muzyki kameralnej 
(m.i. Oklei, Kwintet, liczne kwartety 
smyczkowe, tria), utworów fortepia
nowych, mszy, kantat, utworów chó
ralnych i muzyki scenicznej (m.i. 
Rosamunda). Schubert był początko
wo nauczycielem; od r. 1817 zajmował 
się wyłącznie kompozycją. W  sumie 
pozostawił ok. 1200 dzieł. Pisał za
równo w stylu wiedeńskich tańców 
zabarwionych ludowością, jak i w sty
lu wielkiej pobeethovenowskiej sym
foniki. Muzyka jego pełna jest melo
dyjnych tematów, które nawet w for
mach sonatowych odznaczają się li
ryczną, szeroką śpiewnością.

SCHULLER, Gunther *22 X I 1925, 
Nowy Jork. Kompozytor i waltor- 
nista amerykański. Autor kompozycji 
orkiestrowych (m.i. Contours na or
kiestrę kameralną, Dramatic Over
ture), Koncertu wiolonczelowego, 12 by
11 na orkiestrę kameralną i zespól 
jazzowy, utworów kameralnych i in
strumentalnych. Należy do styli
stycznie najdalej idących kompozy
torów amerykańskich (synteza im

pulsów neoklasycznycli z jazzowymi 
quasi-serialnymi).

SCHUMAN, William Howard *4 V I I I
1910, Nowy Jork. Najwybitniejszy 
przedstawiciel współczesnej szkoły 
amerykańskiej; od 1945 kierował 
Juilliard School of Musie w Nowym 
Jorku. Autor utworów orkiestrowych 
(8 symfonii, uwertury), Koncertu 
skrzypcowego, Song of Orpheus na 
wiolonczelę i orkiestrę, kwartetów 
smyczkowych, oper, The Mighly 
Casey, kantat i baletów. W  muzyce 
Schumana widać wpływy Strawiń
skiego, Hindcmitha i jazzu. Ogólnie 
biorąc —  reprezentuje on umiarko
wany neoklasyczny modernizm.

SCHUMANN, GeorU *25 X  1866. K0- 
nigstein; t23 V 1952, Berlin. Kom
pozytor i dyrygent niemiecki; autor 
symfonii, suit, wariacji orkiestrowych, 
muzyki kameralnej, fortepianowej 
i oratoriów.

SCHUMANN, Robert *8 V I 1810, 
Zwickau; f29 V I I  1856, Endenicli. 
Kompozytor niemiecki; autor utwo
rów fortepianowych, pieśni (m.i. cy
kle: Miłość poety, Miłość i tycie kobie
ty), Koncertu fortepianowego a, Kon
certu skrzypcowego (niedawno odnale
zionego), Koncertu wiolonczelowego, i 
symfonii, uwertur, muzyki kameralnej
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1 (m.i. Kwintet fortepianowy, 3 kwar
tety smyczkowe), opery Genowefa. 
Działał początkowo jako pianista 

1 i krytyk muzyczny. Później poświę-
f I cii się wyłącznie kompozycji. Schu- 
f mann jest głównym przedstawicie-
1 lem niemieckiego romantyzmu, świa-
1 domie przeciwstawiającego się idea-
* ! tom i estetyce muzyki klasycznej,
u Muzyka jego jest typowo roman-
8 tyczna: pełna zróżnicowanego wy-
v razu, subiektywizmu, poetyczności
y i barwności. W  harmonice uderza
e Upodobanie do linearności głosów.

Schumann ujawnił swój talent naj- 
ie pełniej we wczesnych dziełach forte-
>' Pianowych (m.i. cykle: Karnawał,

Etiudy symfoniczne, Sceny dziecięce)
* pieśniach pełnych uroku, pomyslo- 
wości i liryczności. Duże znaczenie 

J' ma obok kompozycji publicystyczna
>r działalność Schumanna; w swoim
hi pierwszym —  pamiętnym —  arty-
e> kule Schumann odkrywał Chopina,

a w ostatnim walczył o muzykę 
Brahmsa.

:h- SCHÜTZ, Heinrich *14 X  1585, 
ro- Köstritz; t6 X I 1672, Drezno. Kom- 
:y- Pozytor niemiecki; autor oratoriów, 
ic  Pasji, motetów, madrygałów i pieśni. 
>n' Największy twórca niemieckiego 
le- Wczesnego baroku. Jego muzyka 

J kościelna, opierająca się na niemiec- 
lej kim stylu renesansowym, przejawia

też wpływy ówczesnej muzyki-'włoS- 
skiej.

SCOTT, Cyrłl *27 IX  1879, Oxton; 
f i  I 1971, Londyn. Kompozytor 
angielski, pianista; autor utworów 
orkiestrowych, koncertów (Koncert 
fortepianowy, Koncert skrzypcowy, 
Koncert wiolonczelowy), utworów ka
meralnych, instrumentalnych, wo
kalnych i oper.

SEARLE, Huinphrcy *26 V II I  1915, 
Oksford. Czołowy dodekafonista an
gielski, uczeń Weberna; autor utwo
rów orkiestrowych (m.i. 6 symfonii, 
I  Suita na smyczki, Fuga giocosa, 
Scherzi, Poemat na smyczki), Kon
certu fortepianowego, muzyki kame
ralnej, kantat, baletów oraz oper 
(m.i. Pamiętnik wariata wg Gogola, 
Photo du colonel wg Ionesco).

SECHTEB, Simon *11 X  1788, Fried- 
berg; flO  IX  1867, Wiedeń. Kompo
zytor i teoretyk niemiecki, nauczy
ciel Brucknera; autor m.i. opery ko
micznej .4// Hitsch-hatsch, kwartetów 
smyczkowych i utworów organo
wych.

SEIBEII, MńtyAs *4 V 1905, Buda
peszt; f26 IX  1960, Londyn. Kompo
zytor angielski pochodzenia węgier
skiego; od 1935 r. przebywał w Lon
dynie.' Autor muzyki orkiestrowej, 
Koncertu skrzypcowego, 3 kwartetów 
smyczkowych, utworów fortepiano
wych, kantat (Portret artysty, Ulisses)
i pieśni. Najwybitniejszym jego dzie
łem jest Ulisses wg tekstu J. Joyce’a. 
W  swych wszechstronnych technicznie 
utworach Seiber stosował również 
swobodną technikę dodekafoniczną.

SENAILLfi, Jean-Ituptlste *23 X I
1687, Paryż; t8 X  1730, Paryż. Kom
pozytor francuski, skrzypek; autor 
ok. 50 sonat na skrzypce solo.
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SENFL, Ludwig “między 1488 a 1490, 
Zurych; fok. 1543, Monachium. Kom
pozytor szwajcarski; wybitny muzyk 
renesansu niemieckiego. Napisał ok. 
300 pieśni wielogłosowych, msze, 
motety oraz Magnificat.

SEROCKI, Kazimierz *3 I I I  1922, 
Toruń; t 9 I 1981, Warszawa. Kom
pozytor polski. Autor dzieł orkie
strowych (2 symfonie, Sinfonietta 
na 2 orkiestry smyczkowe, Musica 
concertante, Segmenti na 23 instru
menty dęte, instrumenty strunowe 
i perkusję, Freski symfoniczne, Forte 
e piano na 2 fortepiany i orkiestrę, 
Dramatic Story, Fanlasia etegiaca na 
organy i orkiestrę), Koncertu na pu
zon i orkiestrę, utworów kameralnych 
(Suita na 4 puzony, Continuum, Sek
stet na instrumenty perkusyjne, Fan
tasmagoria na fortepian i perkusję, 
Swinging musie na klarnet, puzon, 
wiolonczelę lub kontrabas i fortepian), 
fortepianowych (Sonata, Suita pre
ludiów, A  piacere, miniatury dla 
dzieci Krasnoludki), wokalnych (So
bótkowe śpiewki, Suita opolska) i wo- 
kalno-instrumentalnych [Niobe —  po
emat na 2 głosy recytujące, chór mie
szany i orkiestrę), pieśni (m.i. Oczy po
wietrza na głos i fortepian, Serce 
nocy na baryton i orkiestrę, Poezje 
na sopran i orkiestrę kameralną); po
nadto autor muzyki filmowej. W  mu

zyce Serockiego wybija się na pierw
szy plan konstruktywizm i ścisłość 
formalno-materialowa. Dwa fragmen
ty Suity preludiów są pierwszymi 
w Polsce powojennymi utworami 
dodekafonicznymi na fortepian.

SERWACZYTiSKI, Stanisław *1781, 
Lublin; f30 X I  1859, Lwów. Kompo
zytor i skrzypek polski; działał 
w Wiedniu i w Budapeszcie, gdzie 
uczniem jego był sławny później 
J. Joachim; był też nauczycielem
H. Wieniawskiego. Autor koncertów 
skrzypcowych i utworów na skrzypce 
i fortepian (wariacje, fantazje, polo
nezy, ronda).

SESSIONS, Roger *28 X I I  1896, 
Nowy Jork. Kompozytor amerykań
ski; autor symfonii, Koncertu skrzyp
cowego, Koncertu fortepianowego, mu
zyki kameralnej i instrumentalnej.

SĆVERAC, Deodat de *20 V II  1873, 
St-Fślix de Caraman; f24 I I I  1921, 
Ceret. Kompozytor francuski; autor 
poematów symfonicznych, utworów 
fortepianowych, kameralnych, oper
i pieśni.

SGAMBATI, Glorannl *28 V 1841, 
Rzym; X I I  1914, Rzym. Kom
pozytor włoski; autor pieśni, utwo
rów orkiestrowych, fortepianowych, 
muzyki kościelnej.

SIBELIUS, Jean *8 X I I  1865, Ta- 
wastehus; f20 IX  1957, Jarvenp96. 
Największy kompozytor fiński. Autor 
7 symfonii, poematów symfonicz
nych (m.i. Finlandia, Tapiola), Kon
certu skrzypcowego ■ i utworów forte
pianowych. W ybitny symfonik, zy
skał sobie popularność tak w kraju, 
jak i za granicą. Muzyka Sibeliusa —- 
to muzyka późnoromantyczna z do
mieszką elementów północnych. Kom-
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0
pozytor tworzył w duchu folkloru 
skandynawskiego, lecz nigdy go nie 
cytował. Jego utwory odznaczają się 
ciemnym kolorytem, indywidualną 

’ rytmiką i patosem.

r
f
r

SIKORSKI, Kazimierz *28 V I 1895, 
Zurych. Kom pozytor polski, wybitny  

’ pedagog; pisze utwory orkiestrowe
(m.i. Uwertura, Allegro symfoniczne, 
I I I  Symfonia —  Concerlo grosso), 
koncerty (Koncert na klarnet, Koncert 
na flet i orkiestrę, Koncert na trąbkę
i smyczki, Koncert na róg, Koncert 
polifoniczny na fagot i orkiestrę, 
Koncert na obój i orkiestrę), utwory  
kameralne i pieśni. Jest autorem  
podręczników z zakresu teorii mu-

’ *yki.

'  S IKonSK I, Tomasz *19 V 1939,
W arszawa. Kom pozytor i pianista

polski. Autor utworów: Echa I I  na 
1-4 fortepiany, 2 gongi, 2 tam-tamy, 
dzwony i taśmę, Anlyfony na sopran, 
fortepian, róg, dzwony, 4 gongi
1 taśmę, Prologi na chór żeński,
2 fortepiany, 4 flety, 4 rogi i 3 per
kusje, Concerlo breve na fortepian, 
24 instrumenty dęto i 4 perkusje, 
Sequenza I  na orkiestrę symfoniczną, 
Diafonia na 2 fortepiany, Vox hu- 
mana na chór mieszany, 2 fortepiany,
12 instrumentów dętych blaszanych,
4 gongi, 4 tam-tamy, Holzwege na 
orkiestrę.

SILCHER Friedrich *27 V I 1789, 
Schnait; t26 V I I I  1860, Tübingen. 
Kompozytor niemiecki; pisał głównie 
pieśni.

SIN DI NO, ChrUlluu ‘ U  I 1856, 
Kongsberg; f3 X I I  1941, Oslo. W y
bitny kompozytor norweski; autor 
symfonii, koncertów fortepianowych,
2 koncertów skrzypcowych, utworów 
fortepianowych (sonaty, drobne utwo
ry), wielu utworów kameralnych, 
opery Święta góra, ponad 200 pieśni
i licznych kompozycji chóralnych. 
Interesującym jego dziełem jest Kwin
tet fortepianowy e-moll, uważany przez 
współczesnych kompozytorów za naj
lepszy skandynawski utwór kameral
ny.

S1TT, Hans *21 IX  1850, Praga; 
flO  I I I  1922, Lipsk. Kompozytor 
czeski, skrzypek; autor kompozycji 
orkiestrowych, łatwych koncertów na 
skrzypce i orkiestrę oraz utworów for
tepianowych i chóralnych.

SKALKOTTAS, Nlkos *8 I I I  1904, 
Chalkis; 119 IX  1949, Ateny. Kom
pozytor grecki, uczeń Schönberga; 
autor utworów orkiestrowych, kon
certów (3 koncerty fortepianowe, Kon
cert skrzypcowy, Koncert wioloncze
lowy), muzyki kameralnej, baletów.
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SKHIARIN. Aleksander Mi I 1872, 
Moskwa; t27 IV  1915, Moskwa. 
Kompozytor i pianista rosyjski, 
autor symfonii, poematów symfo
nicznych (m.i. Boski poemat, Poemat 
ekstazy, Prometeusz), Koncertu forte
pianowego, licznych utworów forte
pianowych. Skriabin dążył do stwo
rzenia muzyki, która by była syntezą 
elementów mistycznych i artystycz
nych. W  Prometeuszu muzyce miały 
towarzyszyć barwne efekty świetlne. 
Pierwsze jego kompozycje pisane 
były pod urokiem i wpływem muzyki 
Chopina. W  dojrzałych utworach 
Skriabin doszedł do stylu ekspresjo- 
nistycznego, opartego na wyselek
cjonowanej, oryginalnej harmonice, 
warunkującej nowe kształtowanie me
lodyki i formy.

SKHOWACZEWSKI, Stanisław *3 X
1923, Lwów. Kompozytor polski, dy

rygent, dyrektor muzyczny orkiestry 
symfonicznej w Minneapolis (USA); 
pisze utwory orkiestrowe (m.i. Sym
fonia nu smyczki, Muzyka nocą), ka
meralne, wokalne (m.i. 3 pieśni miłosne 
na sopran i orkiestrę), fortepianowe, 
balet U go i Parisian.

SI.ONIMSKY, Nicola« *27 IV  1891, 
Petersburg. Kompozytor i muzykolog 
amerykański pochodzenia rosyjskie
go, najwybitniejszy leksykograf współ
czesny. Studia odbył w Peters
burgu, w 1923 przeniósł się do Sianów 
/.jednoczonych (był w Bostonie se
kretarzem Sergiusza Kusewickiego); 
działa jako pisarz muzyczny, dyry
gent, pedagog i organizator życia 
muzycznego. Komponował przeważ
nie małe formy, niektóre utwory 
w ujęciu ultraradykalnym.

SŁONIMSKI, Siergiej *12 V I I I  1932, 
Leningrad. Kompozytor radziecki, 
bratanek amerykańskiego leksyko
grafa, Nicolasa Słonimskiego. Autor 
utworów orkiestrowych, kameralnych, 
kantaty i cyklu Pieśni wolności na 
mezzosopran, baryton i fortepian 
(późniejsza wersja —  z orkiestrą); 
w swojej muzyce wykazuje zain
teresowanie nowszymi technikami, 
do aleatoryzmu czasowego włącznie.

SMETANA, Bedilch *2 I I I  1824, 
Litomyśl; V 1884, Praga. Naj-
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wybitniejszy czeski twórca operowy 
f (m.i. Sprzedana narzeczona); autor 
; cyklu poematów symfonicznych Moja 

ojczyzna, Kwartetu smyczkowego „Z mo
jego Życia". Muzyka Smetany posiada 

e wszelkie cechy muzyki narodowej,
i, Jest ona syntezą elementów ludowych

> stylu romantycznego. W  swych peł
nych romantyzmu poematach symfo- 

•> nicznych —  szczególnie w słynnej
2 Wełtawie —  Smetana okazał się uro-
■' dzonym symfonikiem.

*' SOŁOWJOW-S1EDOJ, Wasyl *25 IV
iV 1907, Petersburg; f  2 X I I  1979, Le-

ningrad. Kompozytor radziecki; au- 
' ’ tor utworów orkiestrowych, Koncertu

fortepianowego, opery Lubow'Jaro- 
a u>aja, pieśni, baletu Taras Bulba.

y  SOŁTYS, Adam *4 V II  1890, Lwów;
t6 V II  1968, Lwów. Kompozytor
i dyrygent polski. Od 1945 był pro-
fesorem konserwatorium we Lwowie.

•’ Autor 2 symfonii, Suity góralskiej,
■*' 2 poematów symfonicznych ( I I  „Za
-,r Pokój“ ) ,  utworów fortepianowych i
h’ Pieśni na głos i fortepian.
ia

in SOŁTYS, Mieczysław *7 I I  1863,
) ’ Lwów; f l2  X I  1929, Lwów. Kompo-
n~ zytor polski, długoletni dyrektor
111 konserwatorium we Lwowie. Autor 3
c' oper (Rzeczpospolita Babińska, Maria,

Panie Kochanku), Symfonii, poema- 
■A Ww symfonicznych, Koncertu fortepia

nowego, muzyki kameralnej (Andante 
varié na trio smyczkowe), utworów 
organowych, fortepianowych, chóral
nych, dramatu-misterium Ver sacrum, 
oratoriów (Śluby Jana Kazimierza, 
Królowa Korony Polskiej) oraz pieśni 
na głos i fortepian.

SOMIS, Gioranili Battista *25 X I I
1686, Turyn; f l4  V I I I  1763, Turyn. 
Kompozytor i skrzypek włoski; za- 

!4. łożyciel piemonckiej szkoły skrzyp-
Jj'

cowej. Autor Koncertu skrzypcowego 
i sonat.

SOBGE, Georg Andreas *21 I I I  1703, 
Mellenbach; IV  1778, Lobenstein. 
Kompozytor niemiecki; znany w hi
storii muzyki głównie jako teoretyk. 
Skomponował szereg utworów forte
pianowych (sonaty, preludia i fugi), 
utwory organowe i kameralne.

SPIS AK, Michał *14 IX  1914, Dą
browa Górnicza; t  29 I 1965, Paryż. 
Kompozytor polski; autor 2 symfonii 
koncertujących, Koncertu na obój 
i orkiestrę, Andante i Allegro na 
skrzypce i orkiestrę smyczkową, 
Allegro de Voiron na orkiestrę, mu
zyki kameralnej i instrumentalnej 
w stylu ldasycyzującym. Mieszkał 
stale w Paryżu. Jeden z czołowych 
przedstawicieli starszego pokolenia 
współczesnych kompozytorów pols
kich.

SPOHR, Ludwig *5 IV  1784, Braun
schweig; f22 X  1859, Kassel. Skrzy
pek i kompozytor niemiecki; autor
9 symfonii, 15 koncertów skrzypco
wych, 4 koncertów klarnetowych, 
oper, oratoriów i muzyki kameralnej. 
Jako kompozytor jest Spohr jednym 
z najbardziej typowych przedstawi
cieli romantyzmu niemieckiego. Język 
dźwiękowy Spohra, pełen chromaty-
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ki, może być uważany za wyprzedze
nie harmoniki Wagnera.

SPONTINI, Gasparo *14 X I  1774, 
Majolati; f24 I 1851, Majolati. W ło
ski kompozytor operowy; autor kilku 
oper {m.i. najbardziej popularna We- 
stalka). W  swych operach Spontini 
reprezentuje styl napuszony, przesa
dnie monumentalny.

STACHOWICZ, Damian *1658, ?;
f27 X I  1699, Łowicz. Kompozytor 
polski, wykładowca poetyki i retoryki 
w kolegium łowickim. Komponował 
wyłącznie muzykę kościelną (utwory 
wokalno-instrumentalne, m.i. Dixit 
Dominus, Laudate pueri, Veni Consota- 
tor i i.).

STACHOWSKI, Marek *21 I I I  1936, 
Piekary Śląskie. Kompozytor i pe
dagog polski; autor muzyki orkies

136

trowej (m.i. Musica per una battuta 
del tam-tam, Irisation), instrumental- 
no-wokalnej (Neusis I I  na chór soli
stów, chór mieszany, perkusję, 10 wio
lonczel i 6 kontrabasów, Chant de t’es- 
poir na głos recytujący, sopran, bary
ton, chór chłopięcy, mieszany i orkie
strę do słów P. Eluarda), kameralnej 
(m.i. Audition na flet, wiolonczelę 
i fortepian, 2 kwartety smyczkowe).

STAM1C, Juu *19 V I 1717, Nèmeckÿ 
Bród; |27 I I I  1757, Mannheim. Kom
pozytor czeski; główny przedstawi
ciel szkoły mannheimskiej. Znakomi
ty skrzypek-wirtuoz, dyrygent dwor
skiej orkiestry mannheimskiej, która 
dzięki niemu stała się najlepszą or
kiestrą w tym czasie. Napisał wiele 
symfonii, triów orkiestrowych, sonat 
na skrzypce, duetów skrzypcowych. 
Stamic ustalił formę sonaty i sym
fonii, którą przejęli od niego klasycy 
wiedeńscy. Stworzył nowy sposób roz
wijania tej formy przez kontrasto
wanie wyrazu już nawet w samej 
grupie tematycznej. Poza tym wpro
wadził efekt stopniowego zwiększania 
i zmniejszania dynamiki.

STATKOWSKI, Koman *5 1 1859, 
Szczypiórno; f l2  X I  1925, Warszawa. 
Kompozytor polski, wybitny pedagog 
kompozycji w Konserwatorium War
szawskim; autor oper (Fitenis, M aria ),



'■to dzieł orkiestrowych (Polonez, Fan-
rt* iazja), kameralnych (m.i. 6 kwartetów
li-1 smyczkowych), utworów skrzypco-
0- wych (Mazurki, popularny Krakowiak,
'■S- Kartki z albumu) i fortepianowych
y- (cykle mazurków, oberków i krako-
e- wiaków, Preludia, Toccata). W  muzyce
ej Statkowskiego uwidacznia się może
ilę najpełniej liryczno-ekspresyjny ton
;)• muzyki polskiej z przełomu ostatniego

stulecia; do najlepszych jego dzieł 
należą drobne miniatury instrumen- 

n- talne w typie ludowo-tanecznym.
1-
i- STEF ANI, Jun *1746, Praga; t24 II
r- 1829, Warszawa. Kompozytor i ka-
•a pelmistrz polski; autor kilkunastu
r- oper (m.i. Krakowiacy i Górale) i licz-
le nych polonezów,
it
i. STEFFANI, Aflostlno ‘ 25 V II 1654,
i- Castelfranco; t l2  II 1728, Frank-
y furt n. Menem. Kompozytor włoski,
!- prekursor muzyki Haendla; autor
>- duetów kameralnych, arii, sonat trio-
ij wych, kantat, 15 oper i sześcio-
r  głosowego Stabat Mater z towarzy-
3 szeniem orkiestry smyczkowej i or

ganów.

STOCKHAUSEN, Karlheinz *22 V I I I  
1928, Mödrath. Kompozytor, pianista
i dyrygent niemiecki. Autor prac 
teoretycznych z zakresu współczesnej 
techniki kompozytorskiej. Należy do

najradykalniejszych przedstawicieli 
muzycznej awangardy europejskiej. 
Autor Kontrapunktów na .orkiestrę, 
Gruppen na orkiestrę, Zyklus na per
kusję, muzyki kameralnej (M iary 
czasu na instrumenty dęte, Refren 
dla 3 wykonawców, Momenle na so
pran, 4 grupy chóralne i 13 instru
mentów, Kontakty na dźwięki elek
troniczne, fortepian i perkusję, Mikro- 
phonie 1 na tam-tam, 2 mikrofony,
2 filtry i regulator, Mikrophonie I I  
na chór, organy Hammonda i modula
tory, Mixtur na orkiestrę, 4 genera
tory sinusowe i 4modulatory, Hymnen, 
Aus den siebien Tagen, Komposilionen 
M ai), utworów fortepianowych i mu
zyki elektronicznej. Studiował u Mar
tina i Messiaena; działa w Kolonii 
jako kompozytor i współpracownik 
w tamtejszym studio muzyki elektro
nicznej. Muzyka jego opiera się na 
zasadach punktualizmu, tj. na zło
żonej technice bogatych zróżnicowań 
nie tylko dźwiękowych —  jak w do- 
dekafonii —  lecz także dynamicz
nych, rytmicznych, barwnych itp. 
W  ostatnich kompozycjach Stockhau
sen wykracza poza ten krąg, tworząc 
muzykę uniwersalną, pozaeuropejską, 
ulegając filozofii i estetyce azjatyc
kiej.

STOJOWSKI, Zygmunt *14 V 1870, 
Strzelce; t6 X I  1946, Nowy Jork. 
Kompozytor i pianista polski. Osiadł 
w Ameryce w 1906 r. Autor dzieł 
orkiestrowych, dwu koncertów forte
pianowych, Koncertu wiolonczelowego, 
Koncertu skrzypcowego, utworów chó
ralnych i fortepianowych.

STOLPE, Antoni *23 V 1851, Puławy; 
f7 IX  1872, Meran. Kompozytor 
i pianista polski. Autor utworów sym
fonicznych (uwertury, Symfonia a), 
dzieł kameralnych (Sekstet fortepiano
wy, Trio fortepianowe, Wariacje na
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kwartet smyczkowy), fortepianowych 
( Sonata d) i pieśni.

STRADELŁA, Alessandro *ok. 1642, 
Montefestino; f28 II  1682, Genua. 
Kompozytor włosiu; autor melodyj
nych oper, kantat, oratoriów, sym
fonii i sonat triowych.

STRAUS, Oscar *6 111 1870, W ie
deń; f i l  I 1954, Bad Ischl. Kompo
zytor austriacki, kapelmistrz. Napisał 
szereg operetek (m.i. Czar walca, 
Ostatni walc).

STRAUSS, Juliann (ojciec) *14 I I I  
1804, Wiedeń; f25 IX  1849, Wiedeń. 
Kompozytor austriacki; autor popu
larnych walców, marszów, kadryli 
i polek.

STRAUSS, Johann (syn) *25 X  1825, 
Wiedeń; f3 V I 1899, Wiedeń. Kom
pozytor austriacki. W  r. 1844 założył 
własną orkiestrę, z którą odnosił 
sukcesy w Wiedniu, Berlinie, Peters
burgu, Londynie, Paryżu, a nawet 
w Stanach /jednoczonych. Napisał 
ok. 470 dzieł, przeważnie tanecz
nych —  wśród nich przede wszystkim 
walce (najpopularniejsze: Nad pięk
nym modrym Dunajem, Opowieści La
sku Wiedeńskiego, Wiedeńska krew, 
Walc cesarski), a ponadto kadryle,

138

polki i marsze. Pisał też operetki 
(m.i. Zemsta nietoperza, Baron cygań
ski).

STRAUSS, Richard *11 V I 1864, Mo
nachium; f8 IX  1949, Garmisch- 
-Partenkirchen. Kompozytor i dyry
gent niemiecki; autor poematów sym
fonicznych (m.i. Don Juan, Przygody 
Sowizdrzała, Tako rzecze Zaratustra, 
Don Kichot, Życie bohatera), symfonii 
(m.i. Sinfonia domeslica, Symfonia 
alpejska), oper (m.i. Salome, Elektra, 
Kawaler srebrnej róły), koncertów 
instrumentalnych, muzyki kameral
nej, Serenady na instrumenty dęte, 
utworów fortepianowych, pieśni i ba
letów. Jako znakomity dyrygent 
odbył wiele podróży koncertowych 
po różnych krajach. Strauss jest 
najwybitniejszym kontynuatorem li
nii Wagner-Brahms-Bruckner. Po kil
ku małej wartości utworach młodzień
czych dwudziestodwuletni Strauss na
wiązuje do muzyki programowej Ber- 
lioza i Liszta. W  swych poematach 
symfonicznych, ukazujących pełnię 
najwyższego mistrzostwa i dojrzałości 
kompozytorskiej, Strauss doprowa
dza język dźwiękowy Wagnera do 
nie spotykanego wówczas wyostrze
nia. Później przerzuca się Jia muzykę 
dramatyczną, w zakresie której oka
zuje się najwybitniejszym następcą



Wagnera. Utwory ostatnich kilku
dziesięciu lat życia nie wykazują 
już pierwotnego rozmachu ani prze
konywającego nerwu dramatycznego, 
lak typowego dla jego pierwszych 
oper.

STRAWIŃSKI, Igor *17 V I 1882, Ora- 
nienbaum; t6 .IV  1971, Nowy Jork. 
Kompozytor rosyjski, działał też 
jako pianista i dyrygent. Od wybuchu
II wojny światowej przebywał stale 
w Stanach Zjednoczonych. Strawiński 
był autorem szeregu oper i dzieł 
scenicznych (m.i. Historia tolnierza, 
Mawra, Król Edyp, Persefona, Ży
wot rozpustnika, dramatu muzycznego 
Potop), baletów (Ognisty Ptak, Pietrusz
ka, Święto wiosny, Wesele, Gra w karty, 
Agon i i.), mszy, kantat (m.i. A  Ser
mon, a Narrative and a Prayer), kom
pozycji Canticum sacrum, Symfonii 
Psalmów, Threni na chór, sola i or
kiestrę, ballady-kantaty Abraham 
i Izaak na baryton i orkiestrę kame
ralną, Requiem Canticles na głosy, 

i I chór i Orkiestrę. W  zakresie muzyki
I instrumentalnej napisał kilka sym-
[ j fonii, Wariacje 1964 na orkiestrę,

Koncert hebanowy na zespól jazzowy, 
i Koncert na fortepian i orkiestrę dętą,

koncert fortepianowy pt. Movements, 
j Koncert skrzypcowy, Oklei, Septet,

utwory fortepianowe i i. Strawiń- 
L ski był obok SchCnberga i Barto

ka największym mistrzem muzyki 
X X  w. Szczególnie wiele zdziałał on 
w zakresie rytmiki, zwłaszcza w pier
wszych utworach baletowych, opar
tych w dużym stopniu na elementach 
ludowych. W  następnych kompozy
cjach przeszedł do stylu neoklasy- 
cznego, którego był głównym inspira
torem. W ostatnich utworach Stra
wiński nawiązuje do doświadczeń 
dodekafonistów, a w szczególności 
Weberna. W  rozwoju stylistycznym 
Strawińskiego krytycy często dopa
trują się „kameleonowatości“ . W isto
cie rzeczy Strawiński pozostawał nie
zmienny zarówno w stylizacjach, jak 
w muzyce dodekafonicznej czy inspi
rowanej przez jazz. Język muzyczny 
Strawińskiego jest różnorodny, lecz 
zawsze opiera się na typowej dla 
niego technice redukcyjnej, którą nie
łatwo naśladować.

STRUNGK, Mkolaus Adam *15 X I
1640, Braunschweig; f23 IX  1700, 
Drezno. Kompozytor niemiecki, 
skrzypek; autor oper, Oster-Orato- 
rium, arii i etiud skrzypcowych.

SUCHOŃ, Eugen *25 IX  1908, Pezi- 
nok. Najwybitniejszy współczesny 
kompozytor słowacld. Autor opery 
Krulniawa, Suity balladowej, Metamor
foz na orkiestrę, Sinfonietty, muzyki 
kameralnej, Psalmu ziemi podkarpa-
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ckiej i pieśni. Jego Krulniawa jest 
dzisiaj jednym z najczęściej w Euro
pie wykonywanych dzieł operowych.

SUK. Josef *4 I 1874, I<fe£ovice; 
f29 V 1935, Bene§ov. Kompozytor 
czeski, skrzypek, uczeń Dvofaka; au
tor symfonii, suit, poematów symfo
nicznych, utworów kameralnych i wo
kalnych.

SULLIVAN, Arthur Seymour *13 V
1842, Londyn; f22 X I 1900, Londyn. 
Kompozytor angielski; napisał opery, 
operetki (M ikado), balety, kantaty, 
muzykę sceniczną oraz Koncert wio
lonczelowy.

SUPPĆ, Franz von *18 IV  1819, Spa- 
lato; f21 V 1895, Wiedeń. Kompozy
tor austriacki; autor operetek. Napisał 
ponadto Requiem, Symfonię, kilka 
uwertur (m.i. Lekka kawaleria, Chłop
i poeta) i baletów.

SURIANO, Francesco *1549, Soriano; 
11621, Rzym. Kompozytor włoski; 
autor mszy, motetów i psalmów.

SUTERMEISTER, Heinrich *12 V II I  
1910, Feuerthalen. Kompozytor 
szwajcarski; autor oper, dzieł orkie
strowych, kameralnych, Koncertu wio
lonczelowego, pieśni i baletu Das Dorf 
unter dem Glelscher. Muzyka jego łączy

śpiewność ze współczesnymi środkami 
stylistycznymi.

SVENDSEN, Johan *30 IX  1840, 
Oslo; |14 V I 1911, Kopenhaga. Kom
pozytor norweski; autor 2 symfonii, 
Legendy na orkiestrę, Koncertu skrzyp
cowego, Koncertu wiolonczelowego,
2 kwartetów smyczkowych, Oktetu 
smyczkowego i utworów wokalnych.

SWEELINCK, Jan Pleterszoon *V
1562, Deventer; f l6  X  1621, Amster
dam. W ybitny niderlandzki kompo
zytor muzyki organowej; komponował 
fugi, oparte na jednym temacie, które 
stały się odtąd samodzielną formą 
muzyki organowej. Wykształcił formę 
wariacji klawiszowej. Sweelinck pisał 
też muzykę wokalną: kościelną (psal
my) i świecką (chansons).

SW iniDOW , JURIJ *16 X I I  1915, 
Fatież. Kompozytor radziecki; autor 
dzieł orkiestrowych, kameralnych i 
fortepianowych, a także opery Deka
bryści. Wielkie znaczenie dla muzyki 
radzieckiej mają jego dzieła orato
ryjne, m. i. Oratorium do słów poe- 
tów-dekabrystów, Oratorium patety
czne wg Majakowskiego oraz poemat 
wokalno-symfoniczny Pamięci Ser
giusza Jesienina.

SYGIETYIiSKI. Tadeusz *24 IX  1896, 
Warszawa; V 1955, Warszawa.

140



Kompozytor polski, założyciel i dyry
gent Państwowego Zespołu Pieśni i 
Tańca „Mazowsze”  i zespołu „Warsza
wa” . Autor utworów ork. i wokalnych 
(m.i. repertuar „Mazowsza” .)

SZABELSKI. IloleiUw *3 X I I  1896, 
Radoryż; t  27 V I I I  1979, Katowice. 
Kompozytor polski; działał również 
jako pedagog. Jest autorem utworów 
orkiestrowych (5 symfonii, wśród 
nich znakomita I I I  —  neobarokowa,

V Symfonia na chór, organy i or
kiestrę, Suila ze znaną Toccatą, 
Etiuda, Sinfonietta na smyczki i per
kusję, 3 sonety na orkiestrę, Preludia 
na orkiestrę kameralną, Koncert na 
flet i orkiestrę kameralną), Wierszy 
na fortepian i orkiestrę, Concertina

na fortepian i orkiestrę, Aforyzmów 
„ 0 “ na zespół kameralny, kwartetów 
smyczkowych, utworów organowych 
i wokalnych (m.i. Poemat bohaterski 
na chór i orkiestrę i Improwizacje 
na chór i orkiestrę). W  muzyce 
Szabelskiego dają się wyodrębnić 
dwa nurty stylistyczne: nurt neoba- 
rokowy i późniejszy nurt powebernow- 
skiego punktualizmu.

SZABÓ, Ferenc *27 X I I  1902. Buda
peszt; t4 X I  1969, Budapeszt. Kom
pozytor węgierski; autor utworów or
kiestrowych (Koncert na orkiestrą), 
kameralnych, wokalnych.

SZADEK, Tomasz *ok. 1550, ?;
fl612, Kraków. Kompozytor pol
ski, śpiewak, nadworny muzyk kró
lewski, członek kapeli rorantystów 
w Krakowie; autor motetów ( Vultum 
tuum, Haec dies i Pascha nostra, zacho
wanych we fragmentach) oraz mszy 
Officium „Dies est laetiliae“ i Officium 
in melodiam motettae „Pisneme“ .

SZALONEK, Witold *2 I I I  1927, 
Czechowice. Kompozytor polski, pe
dagog; autor muzyki orkiestrowej 
(Suita polifoniczna na orkiestrę smycz
kową, Satyra symfoniczna, Concerlino 
na flet i orkiestrę kameralną, Les 
Sons, Mulazioni na orkiestrę kame
ralną, ...for Strings na orkiestrę
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smyczkową), kameralnej (m.i. Sonata 
na wiolonczelę i fortepian, Quattro 
monologhi per obue solo, Improvisa
tions sonorisliques na klarnet, puzon, 
wiolonczelę i fortepian, 1 + 1 + 1 + 1 
na 1-4 instrumenty smyczkowe, 
Connections na 10 instrumentów), 
instrumentalnych (m.i. Mulanza na 
fortepian. Szkice na harfę), wokalno- 
instrumentalnych (Suita kurpiowska 
na alt i 9 instrumentów, Wyznania 
na głos recytujący, chór mieszany 
i orkiestrę, kantata na głos i orkiestrę 
symfoniczną Ziemio miła). Szalonek 
jest odkrywcą „dźwięków kombino
wanych“ , tj. charakterystycznych pod 
względem barwy wielodźwięków moż
liwych do wydobycia z instrumentów 
dętych drewnianych. Ten nowy ma
teriał brzmieniowy wykorzystał w wie
lu swoich kompozycjach.

SZAŁOWSKJ, Antoni *21 IV  1907, 
Warszawa; f21 I I I  1973, Paryż. 
Kompozytor polski. Od 1931 r. prze
bywał stale w Paryżu. Autor utworów 
orkiestrowych (m.i. Sinfonietta, Uwer
tura tragiczna, Tryptyk na orkiestrę), 
Koncertu skrzypcowego, Koncertu for
tepianowego, Concertina na flet i or
kiestrę, Koncertu na obój i orkiestrę, 
utworów kameralnych, instrumental
nych 1 baletu Zaczarowana oberta.

■l SZAMOTUŁ, Wacław *ok. 1526, 
Szamotuły; fok. 1560, ? Jeden !
z najwybitniejszych kompozytorów 
polskich dawnej muzyki. Pisał msze, ) 
motety (m.i. In  Te Domine speravi, , 
Ego sum pastor bonus) i pieśni (m.i. 
Jut się zmierzcha, Krysie, dniu naszej 
światłości, Powszechna spowiedź, Ach, 
mój niebieski Panie, Pieśń o Narodzę- ; 
niu Pańskim). Jest przedstawicielem 
stylu późnoniderlandzkiego w Pol
sce.

SZAPORIN, Jurij *8 X I  1887, Glu- j 
chow; t9 X I I  1966, Moskwa. Kompo
zytor radziecki; autor muzyki wokal
nej (pieśni, romanse), oratorium Opo
wieść o bitwie za ziemią rosyjską, ora
torium w formie 7 ballad na chór 
i orkiestrę, oper (m.i. Dekabryści), 
Koncertu fortepianowego, utworów or- 1 
kiestrowych oraz muzyki filmowej.

SZARZYlCSKI, Stanisław Sylwester
Najwybitniejszy kompozytor polski 
na przełomie X V II  i X V I I I  w.; pisał ! 
głównie koncerty na głos z towarzy- S 
szeniem instrumentów (m.i. Veni 
Sancle, Jesu, spes mea, Pariendo non j 
gravaris); autor kantaty Ad hymnos 
na głosy solowe, zespół smyczkowy 
i basso continuo, Completorium na 
głosy solowe, zespól instrumentalny 
i basso continuo, Litania cursoria na
4 głosy i towarzyszenie instrumentalne
i Sonaty na 2 skrzypiec i basso conti- i 
nuo.

SZCZEDRIN, Rodion *16 X I I  1932, 
Moskwa. Kompozytor radziecki. Au
tor utworów orkiestrowych (m.i. 
poemat —  Opowieść o prawdziwym 
człowieku, 2 symfonie, 2 koncerty 
fortepianowe), kameralnych (2 kwar
tety smyczkowe, Kwintet fortepianowy, 
Suita kameralna na smyczki, harfę, 
akordeon i 2 kontrabasy), oratorium 
ku czci bohaterów ostatniej wojny —  j
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i Dwudziestu ośmiu, opery Nie tylko mi-
i lość, baletu Konik garbusek. Szczedrin
' posługuje się tradycyjnym językiem
i muzycznym; jego utwory charakte-
r ryzują się głębokim emocjonalizmem.

i SZCZUROWSKI, Jacek *18 V I I I
, 1718, ?; tpo 1773, ? Kompozytor

polski, członek zakonu jezuitów, 
i autor muzyki kościelnej (msze, psal

my, litanie, motety, Magnificat) i Sym
fonii. Obok A. Milwida był jednym 
z pierwszych przedstawicieli muzyki 
symfonicznej w Polsce.

SZEB ALIN, Wlssarlon *11 V I 1902, 
Omsk; f28 V 1963, Moskwa. Kompo
zytor radziecki; autor 5 symfonii 

f  (V  —  poświęcona M. Miaskowskiemu),
, Koncertu skrzypcowego, utworów ka

meralnych, wokalnych i opery Po
skromienie złośnicy.

i 
ł

i 
i 
i 
r 
1 
r
i

SZELIGOWSKI,Tadeusz '13 IX  1896, 
, Lwów; flO  I 1963, Poznań. Kompozy

tor polski, działał również jako peda
gog. Autor utworów orkiestrowych 

i (suita Kaziuki, suita Paw i dziewczy-
{ na, Epitafium na śmierć Karola Szy-
- i manowskiego na smyczki, Nokturn, 
, Koncert na orkiestrą), romantycznie
, patetycznego Koncertu fortepianowego,
i dzieł kameralnych (Kwintet na instru

menty dąle, Trio fortepianowe), utwo-

rów fortepianowych (Sonata, żarto
bliwie stylizowana Sonatina) oraz wo
kalnych (pieśni, utwory chóralne, We
sele lubelskie, kantata Karla serc); osta
tnio szczególnie zainteresowany był 
muzyką sceniczną; skomponował ope
ry: Bunt taków, dzieło wielokrotnie 
wystawiane w Polsce i za granicą, 
Krakaluk, Teodor Gentleman i balety 
Paw i dziewczyna, Mazepa. Jest też 
autorem kantaty Rex Gloriosus na 
głosy solowe, chór i orkiestrę.

SZELUTO, Apolinary *23 V II  1884, 
Petersburg; t  22 V I I I  1966, Chodzież. 
Kompozytor polski, członek grupy 
Młoda Polska. Autor dzieł orkiestro
wych, kameralnych, fortepianowych 
(sonaty, preludia, etiudy, nokturny 
i polonezy), oper (m.i. Pan Tadeusz)
1 pieśni.

SZOPSKI, Felicjan *5 V I 1865, Krze
szowice; f28 IX  1939, Warszawa. 
Kompozytor polski, działał też jako 
pedagog i krytyk muzyczny. Autor 
utworów fortepianowych ( Bagatelles), 
pieśni na głos i fortepian, utworów 
chóralnych (m.i. popularne hasło 
akademickie Leć, pieśni, w dal), opery 
Lilie  i opracowań pieśni ludowych 
z ziemi krakowskiej.

SZOSTAKOWICZ, Dymitr *25 IX
1906, Petersburg; f  12 V I I I  1975, Mo
skwa. Kompozytor radziecki; autor 15 
symfonii ( I I ,  I I I ,  X I I I ,  X IV . - wokal- 
no-instrumentalne), Koncertu na for
tepian, trąbką i orkiestrą smyczkową,
2 koncertów skrzypcowych, 2 kon
certów wiolonczelowych, muzyki ka
meralnej (15 kwartetów smyczko
wych, Kwintet fortepianowy, tria for
tepianowe), utworów fortepianowych, 
oper (Nos, Lady Macbeth mceńskiego 
powiatu), operetki (Moskwa —  Cze- 
riomuszki), oratorium Pieśń o lasach, 
pieśni, baletów (Zloty wiek, Jasny
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strumień), utworów na glos i orkies
trę i 2 suit jazzowych. Szostakowicz 
jest jednym z najpopularniejszych 
symfoników doby obecnej. Pierwszą 
symfonię napisał mając niespełna
20 lat. W  kompozycji tej wykazał 
talent wyjątkowy, na miarę euro
pejską. Początkowo poddawał się 
wpływom muzyki modernistycznej, 
lecz po 10 latach zawrócił z tej 
drogi. Muzyka Szostakowicza jest 
głęboko zrośnięta z tradycjami ro
syjskimi. Dowiódł tego Szostakowicz 
szczególnie w ostatnich symfoniach.

SZYMANOWSKA, Marin *14 X I I
1789, Warszawa; f25 V II  1831, Pe
tersburg. Kompozytorka i pianistka 
polska. Jej twórczość kompozytorska

składa się z utworów fortepianowych ; 
(preludia, etiudy, mazurki) i pieśni. 
Kompozycje fortepianowe Szyma
nowskiej należą stylistycznie do okre
su wczesnego romantyzmu.

SZYMANOWSKI, Kurol *3 X  1882, 
Tymoszówka; f29 I I I  1937, Lozanna, i 
Najwybitniejszy kompozytor polski 
pierwszej połowy X X  w.; autor 4 
symfonii, 2 koncertów skrzypcowych,
2 kwartetów smyczkowych, utworów 
skrzypcowych, fortepianowych (so
naty, mazurki, wariacje i i.), oper 
Król Roger i Hagilh, baletu Harnasie, j  
Stabal Maler, pieśni i utworów chó- | 
ralnych. Szymanowski jest tym kom
pozytorem, który dokonał zmniejsze
nia olbrzymiego dystansu, jaki po 
Chopinie powstał między muzyką 
polską a muzyką f europejską. Był 
pierwszym kompozytorem, który za
symilował i indywidualnie przetwo
rzył ówczesne wpływy i prądy styli
styczne. W  jego twórczości można 
wyodrębnić trzy główne okresy: okres 
wpływów niemieckich, wpływów fran
cuskich i wreszcie okres, w którym 
następuje zespolenie polskich ele
mentów ludowych i współczesnego 
języka dźwiękowego. Szymanowski 
wywarł wielki wpływ na następną 
generację kompozytorów polskich.
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ŚWIERZYtfSKI, Michał *25 IX  1868, 
Kraków; t  30 V I 1957, Warszawa. 
Kompozytor polski; autor muzyki 
orkiestrowej (symfonie), Koncertu for
tepianowego, Koncertu skrzypcowego,

drobnych utworów fortepianowych 
i skrzypcowych, pieśni na glos i for
tepian, utworów chóralnych, kantat, 
oper (Nocleg w Apeninach, Zosia) 
i baletu-pantomimy Sen artysty.

T
Ta i l l e f e r r e , Germaine *19 i v
1892, St-Maur-des-Fosses. Kompo- 
zytorka francuska, członek Grupy 
Sześciu; napisała szereg kompozycji 
orkiestrowych, kameralnych i forte
pianowych. Komponuje też muzykę 
Wokalną i balety.

TAKEMITSU, Toru *8 X  1930, 
Tokio. Kompozytor japoński, peda
gog; organizator pierwszego w Ja
ponii Studia Muzyki Elektronicznej 
i Konkretnej. Autor kompozycji: 
Requiem na smyczki, Solitude sonore 
na orkiestrę, K i No Kyoku na or
kiestrę, Coral Island na sopran 
i orkiestrę, Water musie na taśmę 
magnetofonową, Sacrifice na flet 
altowy, lutnię i wibrafon, Arc na 
fortepian i orkiestrę, The Dorian 
Horizon na 2 zespoły smyczkowe. 
W  swych utworach Takemitsu łączy 
często elementy tradycyjnej muzyki 
japońskiej z elementami współczesnej 
techniki serialnej.

TAKTAK ISZW ILI, Otar *27 V I 1924, 
Tbilisi. Kompozytor radziecki (Gru
zin); autor symfonii, Koncertu forte
pianowego, Koncertu wiolonczelowego, 
utworów kameralnych i wokalnych, 
opery Mindija.

TALLIS, Thomas *ok. 1505, Leicester
shire; t23 X I  1585, Greenwich. Kom
pozytor angielski, nauczyciel W . Byr- 
da; autor mszy, motetów, madryga
łów i muzyki organowej.

TANSMAN, Aleksander *12 V I 1897, 
Łódź. Kompozytor polski zamieszka
ły w Paryżu; autor utworów orkiestro
wych (symfonie, Sinfonietta, uwer
tury), Koncertu fortepianowego, utwo
rów kameralnych, furt pianowych, 
wokalnych, oper i baletów.

TANIEJEW, Sergiusz *25 X I  1856, 
Władimir; f l9  V I 1915, Moskwa. 
Kompozytor rosyjski, uczeń Rim- 
skiego-Korsakowa; autor symfonii, 
dzieł kameralnych, instrumentalnych, 
wokalnych i oper.



TARTIN I, Giuseppe *8 IV  1692, Pi- 
rano; f26 I I  1770, Padwa. Kompozy
tor wioski; najwybitniejszy skrzypek 
X V I I I  w. Rozwinął i wzbogacił tech
nikę smyczkową (technikę prawej

ręki). Był znakomitym teoretykiem 
muzyki i autorem prac teoretycznych 
z zakresu akustyki. Napisał ok. 140 
koncertów i ok. 150 sonat skrzypco
wych (wśród nich sławna Sonata z try
lem diabelskim), symfonie oraz wa
riacje.

TAURIELLO, Antonio *20 I I I  1931, 
Buenos Aires. Kompozytor, pianista 
i dyrygent argentyński; autor utwo
rów orkiestrowych ( Transparencias 
na 6 grup instrumentalnych, Serenata 
I I ,  Mansión de Tlaloc), koncertów 
instrumentalnych, kompozycji kame
ralnych i instrumentalnych.

TAUSIG, Carl *4 X I  1841, Warszawa; 
t l7  V I I  1871, Lipsk. Kompozytor 
i sławny pianista niemiecki; pisał 
utwory fortepianowe.

TELEMANN, Georg PhUlpp *14 I I I
1681, Magdeburg; |25 V I 1767, Ham
burg. Najpłodniejszy i najbardziej 
wszechstronny kompozytor niemiecki 
współczesny Bachowi. Napisał ok. 
1000 suit, 170 koncertów, 600 uwertur, 
44 pasje, 40 oper, wiele kantat, utwo
rów kameralnych i fortepianowych. 
Muzykę jego świeżą, pełną fantazji,

humoru, cechuje ilustracyjność i bo
gactwo pomysłów; Telemann posługi
wał się m.i. także polskimi tematami.

TERRADEGLIAS, Domenlco *13 II 
1713, Barcelona; f20 V 1751, Rzym. 
Kompozytor hiszpański; działał we 
Włoszech, Anglii i Francji. Jest au
torem oper i muzyki kościelnej.

TESSARINI, Carlo *1690, Rimini; 
tl762, Amsterdam. Kompozytor i 
skrzypek włoski; autor sonat, concerti 
grossi i szkoły skrzypcowoj.

THEODORAKIS, Mlkls *29 V I I  1925, 
Chlos. Kompozytor grecki, studiował 
w Atenach i Paryżu. W  młodości 
uczestniczył w akcjach politycznych 
(kilkakrotnie więziony); autor oper, 
baletu Orfeusz, utworów orkiestro
wych, kameralnych i pieśni; mieszka 
we Francji.

THOMAS, Adrian Tregerthen *11 V I
1947, Penzance (Kornwalia). Kompo
zytor, planista i dyrygent angielski. 
Autor kompozycji orkiestrowych (m.i. 
Amber), kameralnych (Foret na kwin
tet smyczkowy i mezzosopran) i wo
kalnych.

THOMAS, Ambroise *5 V I I I  1811, 
Metz; f l2  I I  1896, Paryż. Kompozy
tor francuski; autor oper (m.i. M i-
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gnon), utworów kameralnych i ko
ścielnych.

THOMPSON, Handull *21 IV  1899, 
Nowy Jork. Kompozytor amerykań
ski; autor symfonii, utworów kame
ralnych, fortepianowych, wokalnych 
i opery Solomon and Balkis.

THOMSON, Virgil *25 X I  1896, Kan
sas City. Kompozytor amerykański, 
dyrygent; pisze muzykę orkiestrową 
(symfonie), kameralną, fortepianową, 
opery, muzykę wokalną, 2 Missae 
breves i balety.

TINCTORIS, Johannes *ok. 1436, N i
velles; fX  1511, Nivelles. Kompozy- 

'■ tor i teoretyk flamandzki; pisał mu-
e zykę kościelną,
i-

TINEL, Edgar *27 I I I  1854, Sinay- 
-Waes; t28 X  1912, Bruksela. Kompo- 
zytor belgijski, pianista; pisał muzykę 
religijną (Msza, oratorium Francis- 
eus), kantaty, utwory organowe, for
tepianowe i orkiestrowe.

i, TIPPETT. Michael *2 I 1905 Londyn,
ał Kompozytor angielski; autor 3 sym-
ci fonii, Koncertu na podwójną orkiestrę
;h smyczkową, koncertów fortepiano-
ri wych, Koncertu na orkiestrę, Interlu-
0' des, kwartetów smyczkowych, utwo-
c8 rów fortepianowych, organowych,

oper (The Midsummer Marriage i 
Kiiig Priam ), oratorium A  Child of 

f i  Our Time i pieśni. Muzyka Tippetta
o- jest kontynuacją angielskich tradycji,
cl* odświeżoną elementami nowego ję-
•i- zyka dźwiękowego.
n-
0' TITELO (JZE, Jean *1563, Saint-Omer;

t25 X  1633, Rouen. Kompozytor 
francuski, działał jako organista 

l i  w Rouen. Znakomity znawca ówczes-
y- nej techniki organowej i wirtuoz,
fi- 2 jego dzieł zachowały się utwory

organowe, msze 4- i 6-głosowe, motety 
i Magnificat. Titelouze jest uważany 
za założyciela francuskiej barokowej 
szkoły organowej.

TOCII. Ernst *7 X II  1887, Wiedeń; 
f i  X  1964, Los Angeles. Kompozytor 
amerykański pochodzenia austriac
kiego; od 1936 r. przebywał w Sta
nach Zjednoczonych. Autor symfonii, 
suit orkiestrowych, koncertów instru
mentalnych, muzyki kameralnej, for
tepianowej, oper i pieśni. Niegdyś 
zapowiadał się jako interesujący kom
pozytor, potem jednak pisał muzykę 
mało ambitną, lecz cieszącą się w Ame
ryce wyjątkowym powodzeniem.

TOES CHI, Carlo Giuseppe *1724, Ro
magna; f l2  IV  1788, Monachium. 
Kompozytor włoski, skrzypek, uczeń 
Stamica; napisał 63 symfonie, szereg 
kwartetów i sonat skrzypcowych.

TOMMASIM, Vincenzo *17 IX  1878, 
Rzym; t23 X I I  1950, Rzym. Kompo
zytor włoski; autor utworów orkie
strowych (Koncert na smyczki, Kon
cert na skrzypce i małą orkiestrę), ka
meralnych, oper, pieśni i baletów.

TORELLI, Giuseppe *22 IV  1658, We
rona; f8  I I  1709, Bolonia. Sławny 
skrzypek i kompozytor włoski. Przy
puszczalnie pierwszy komponował so
lowe koncerty skrzypcowe i był jed
nym z pierwszych twórców concerti 
grossi. Pisał solowe sonaty i capriccia 
skrzypcowe oraz sinfonie.

TORRI, Plnro *ok. 1665, Peschiera; 
t6 V II 1737, Monachium. Kompozy
tor włoski, autor 26 oper, oratorium 
Les vanités du monde, duetów kame
ralnych i Koncertu kameralnego.

THAETTA, Tonrmaso *30 I I I  1727, 
Bitonto; IV  1779, Wenecja. Kom-
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pozy tor włoski; autor oper, orato
rium Salomon, Divertimento i motetów.

TRITTO, Giacoino *2 IV 1733, Alta- 
mura; IX  1824, Neapol. Kompo
zyt or wioski; napisał msze, kantaty 
i Tc Deum.

TURCHI, Guido *10 X I  1916, Rzym. 
Kompozytor włoski; autor utworów 
orkiestrowych (m.i. Koncert na smy
czki), muzyki kameralnej, fortepiano
wej i utworów chóralnych (m.i. In - 
veltiva na chór i 2 fortepiany).

TU R INA , Joaquin *9 X I I  1882, Se
willa; f l4  I 1949, Madryt. Kompo
zytor hiszpański; pisał utwory orkie
strowe, kameralne (m.i. Kwintet for
tepianowy, Kwartet smyczkowy), opery 
i pieśni. Jest autorem encyklopedii 
muzycznej.

TURSKI, Zbigniew *28 V II 1908, 
Konstancin; t 6 I 1979, Warszawa. 
Kompozytor polski; autor muzyki 
orkiestrowej (m.i. Symfonia olim
pijska, Suita na tematy kurpio
wskie, Mata uwertura, I I I  Symfo
nia), 2 koncertów skrzypcowych, 
Koncertu fortepianowego, utworów ka

meralnych, fortepianowych, wokal
nych (kantaty, pieśni solowe), opery 
radiowej Rozmówki, baletów (W er- 
nisai, Tytania i osioł), muzyki teat
ralnej. filmowej i radiowej.

TW ARDOW SKI, Romuald *17 V I
1930, Wilno. Kompozytor polski; 
autor utworów orkiestrowych (m.i. 
Suita w dawnym slylu na małą or
kiestrę symfoniczną, Mala symfonia 
na smyczki, fortepian i perskusje, 
Antifone per tre gruppi d’orchestra, 
Nomopedia —  cinque movimenti, T ril- 
lico fiorentino: 1 tre studi secondo
Giotto per orchestra da camera, I I I  
Impressioni fiorentini per qualtro cori 
slrumenlali), wokalno-instrumental
nych (m.i. Cantus anliqui na sopran, 
klawesyn, fortepian i perkusję, Mala 
liturgia prawosławna na zespół wokalny 
i trzy grupy instrumentalne, Oda do 
młodości na głos recytujący, chór 
i orkiestrę), wokalnych ( I I  Sonetli 
di Pelrarca na tenor solo i 2 chóry 
a cappella, kantaty, pieśni chóralne), 
utworów scenicznych (Tragedyja albo 
rzecz o Janie i Herodzie), opery 
Cyrano de Bergerac oraz baletów 
(Nagi ksiątę, Posągi czarnoksiężnika).
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u
U RAY, Ernst Ludwig *26 IV  1906, 
Schladming. Kompozytor austriacki; 
pisze muzykę orkiestrową, kameralną, 
utwory fortepianowe, pieśni na glos 
i fortepian, utwory wokalne.

U RH AN, Chrétien *16 II  1790, Mont- 
joie; f2  X I 1845, Belleville. Kompo
zytor i skrzypek francuski; był wirtu
ozem w grze na amorce (viola d'amo- 
re). Napisał 2 Kwintety romantyczne, 
utwory fortepianowe (3 Duos romanti
ques na 4 ręce) i pieśni.

V

VARÈSE, Edgar *22 X I I  1885, Paryż; 
t6 X I 1965, Nowy Jork. Kompozytor 
amerykański pochodzenia francusko- 
-włoskiego; zamieszkiwał w Stanach 
Zjednoczonych od r. 1916. Jest pre
kursorem muzyki konkretnej i auto
rem perkusyjnych dzieł orkiestrowych 
(wśród nich m.i. Ionisation). Inne 
kompozyeje: Hyperprism na instru
menty dęte i perkusję, Octandre na
7 instrumentów dętych i kontrabas, 
Intégrales na orkiestrę kameralną 
i perkusję, Arcana na orkiestrę, 
Densite 21.5 na flet solo, Déserts 
(muzyka elektroniczna i instrumental

na), Symfonia z chórem, Poème élec
tronique (muzyka konkretna), poemat 
Nuit na głos i instrumenty. Jako 
inżynier z wykształcenia, Varèse jest 
inicjatorem współczesnej technologi- 
zacji muzyki. Wywarł olbrzymi wpływ 
na kompozytorów obecnego młodego 
pokolenia.

VAUGHAN W ILLIAMS, Ralph *12 X
1872, Down Ampney; t26 V II I  1958, 
Londyn. Kompozytor angielski; au
tor 9 symfonii, koncertów instrumen
talnych, muzyki kameralnej, oper, 
utworów chóralnych i muzyki reli-
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gijnej (hymny, motety, Msza). Byl 
nestorem współczesnych kompozyto
rów angielskich. Napisał wiele utwo
rów, z których szczególną sławę zdo
były sobie —  niekiedy programowe —  
symfonie (szczególnie V I I  Symfonia 
„Antarklyczna").

VECCHI, Orazlo *6 X I I  1550, Mode
na; f  19 II  1605, Modena. Kompozy
tor włoski; pisał msze, madrygały, 
motety oraz hymny. Ważna jest jego 
„śpiewana komedia“ Amfiparnaso.

deVENTO, I»o  *ok. 1540, U575, Mo
nachium. Kompozytor niemiecki; au
tor muzyki wokalnej (msze, motety 
i madrygały;.

VERACINI, Francesco Marla *1 11
1690, Florencja; tl750, Piza. Kompo
zytor i skrzypek włoski; autor sonat 
skrzypcowych. Należy do znakomi
tych kompozytorów późnego baroku. 
Jako skrzypek koncertował w wielu 
miastach Europy.

VERDELOT, Pbllłppe fprzed 1567, 
Florencja. Kompozytor flamandzki; 
jego dorobek kompozytorski składa 
się z ok. 100 madrygałów, wielu mo
tetów i mszy.

VERDI, Giuseppe * 10 X  1813, Le Ron- 
cole; t27 I 1901, Mediolan. Wielki 
włoski kompozytor operowy; uważa-

ny za jedynego konkurenta Ryszarda 
Wagnera. Sukces odniósł w La Scali 
operą Nabuchodonozor; sceny chórowe 
z tej opery, jak i z Lombardczyków 
i Ernaniego, zawierały ukryte hasła 
wolnościowe i pojawiły się w czasie 
włoskiego ruchu wolnościowego. Ver
di —  choć był przez pewien czas 
członkiem Parlamentu Jedności, trzy
mał się z dala od polityki, ale jego 
imię miało w sobie treść polityczną 
(kiedy po Balu maskowym wołano 
Verdi —  znaczyło to Viva Vittorio 
Emanuele Be d’I talia). Pisał głównie 
opery, obok powyższych: Luiza M il
ler, Bigolelto, Trubadur, Trauiala, Nie
szpory sycylijskie, Simon Boccanegra, 
Moc przeznaczenia, Don Carlos, napi
sana na otwarcie Kanału Sueskiego 
Aida, Otello i Falslaff. Verdi kompo
nował początkowo pod wpływem Bel- 
liniego i Donizettiego; później okazał 
się talentem indywidualnym, obda
rzonym znakomitym zmysłem dra
matycznym, pomysłowością melody
czną, zdolnością muzycznej charakte
rystyki postaci, cyzelatorem instru
mentalnego wyrazu. Oprócz oper na
pisał Requiem, Pezzi sacri i popular
ny —  zwłaszcza we Włoszech —  Kwar
tet smyczkowy, a nadto kilka pieśni.

VERESS, Sândor *1 I I  1907, IColozs- 
vâr. Kompozytor węgierski; autor mu
zyki orkiestrowej (Divertimento, Tań
ce transylwańskie, Hommage à Paul 
Klee na 2 fortepiany i orkiestrę smy
czkową), muzyki kameralnej oraz re
ligijnej. Veress uchodzi za najwybit
niejszego kontynuatora stylu Ko- 
dalya i Bartoka.

V IAD AN A , Lodovleo Grossi *1564, 
Viadana; t2 V 1645, Gualtieri. Kom
pozytor włoski, franciszkanin; działał 
jako kapelmistrz. Jest twórcą pierw
szych koncertów kościelnych na kilka 
głosów z towarzyszeniem basu gene

150



ralnego. Napisał madrygały, pieśni, 
msze, Magnificat, litanie, lamentacje.

VICTORIA (V ITTORIA), Tomśs Lnls
de *ok. 1548, Avila; t27 V I I I  1611, 
Madryt. Kompozytor hiszpański; re
prezentant stylu palestrinowskiego. 
Autor mszy, motetów, Requiem, 
psalmów i hymnów.

VIERNE, Louis *8 X  1870, Poitiers; 
t2 V I 1937, Paryż. Kompozytor fran
cuski, organista; autor symfonii orga
nowych, Poime na fortepian i orkies
trę, utworów orkiestrowych, fortepia
nowych i wokalnych.

VIEUXTEMPS, Henr! *20 I I  1820, 
Verviers; t6 V I 1881, Mustapha 
(Algier). Kompozytor i skrzypek bel
gijski; działał jako pedagog w Peters
burgu i Brukseli. Grał przeważnie 
własne, wirtuozowskie utwory. Skom
ponował 6 koncertów skrzypcowych, 
6 etiud koncertowych, 2 koncerty 
wiolonczelowe i wiele drobnych utwo
rów na skrzypce z towarzyszeniem 
fortepianu.

VILLA-LOBOS, Heitor *5 I I I  1887, 
I Rio de Janeiro; |17 X I  1959, Rio de 

Janeiro. Kompozytor brazylijski; au
tor muzyki orkiestrowej (symfonie, 
suity, poematy symfoniczne), kon

certów fortepianowych, Koncertu wio
lonczelowego, utworów kameralnych 
(Nonet, kwartety smyczkowe i i.), 
wokalnych, baletów i oper. Villa- 
-Lobos jest jednym z najbardziej pło
dnych kompozytorów X X  w. Napisał 
ponad 1500 kompozycji. Utwory jego 
wykazują wielostronne zaintereso
wania stylistyczne i techniczne (od 
barokowej polifoniki aż do nowszych 
koncepcji dźwiękowych), często ins
piracje folklorystyczne i wysoki po
ziom rzemiosła kompozytorskiego.

VINCI, Leonardo *1690, Strongoli; 
f28 V  1730, Neapol. Kompozytor 
włoski, autor ok. 40 oper, 2 oratoriów, 
mszy i motetów.

VIOTTI, Giovanni Battista *12 V 1755, 
Fontanetto da Po; I I I  1824, Lon
dyn. Skrzypek, kapelmistrz i kompo
zytor włoski; autor utworów skrzyp
cowych (m.i. 29 koncertów skrzyp
cowych, duetów, sonat, kwartetów 
smyczkowych). Muzyka Viottiego za
chowała żywotność jedynie w reper
tuarze dydaktycznym.

VIT ALI, Giovanni Battista *ok. 1644, 
Cremona; f l2  X  1692, Modena. Kom
pozytor włoski; jeden z najważniej
szych twórców sonaty solowej na 
skrzypce. Oprócz sonat kościelnych 
napisał Kaprys na orkiestrę smycz
kową.

V ITRY, Philippe de *31 X  1291, Vitry; 
t21 V I 1361, Meaux. Słynny teoretyk 
i kompozytor francuski, mistrz mo
tetów izorytmicznych (3- i 4-głoso- 
wych), pierwszy przedstawiciel fran
cuskiej „ars nova“ .

V IVALD I, Antonio *ok. 1675, We
necja; f28 V I I  1741, Wiedeń. Skrzy
pek i kompozytor włoski; napisał 
wiele muzyki skrzypcowej i kameral-

151



nej oraz 45 oper. Doprowadził do 
rozkwitu formę barokowego koncertu 
skrzypcowego. Szereg jego koncer
tów skrzypcowych transkrybował J. S. 
Bach na fortepian lub organy. V i
valdi łączył w swojej twórczości ele
menty muzyki kościelnej i świeckiej. 
Jego koncerty noszą też tytuły pro
gramowe (Pory roku, Burza morska).

VLAD, Roman *29 X I I  1919, Czer- 
niowce. Kompozytor włoski pocho
dzenia rumuńskiego. Autor szeregu 
książek z zakresu muzyki współ
czesnej (m.i. książka o Strawińskim). 
Kompozycje: Symfonia, Variazioni
concerłanli na fortepian i orkiestrę, 
utwory kameralne, wokalno-instru

mentalne, opera Sloria di una Mamma, 
opera radiowa I I  Doltore di verto, 
balety (m.i. Fantasia 1920). Dodeka- 
fonista Vlad należy do najwybitniej
szych kompozytorów włoskich śred
niego pokolenia; w jego muzyce 
uwidacznia się pewien wpływ Dalla- 
piccoli.

VOGEL, Władimir *29 I I  1896, Mosk
wa. Kompozytor szwajcarski pocho
dzenia niemiecko-rosyjskiego; obec
nie przebywa w Szwajcarii. Autor 
muzyki orkiestrowej (m.i. Epitafpo 
per A . Berg, Etiudy, Prcludio, inter- 
ludio, postludio, Koncert wioloncze
lowy), wokalno-instrumentalnej (A r - 
piade, Antigone, Medilazione suita 
maschera di A . Modigliani), dramatu- 
-oratorium Flucht.

VOLKMANN, Robert *6 IV  1815, 
Lommatzsch; 29 X  1883, Budapeszt. 
Kompozytor węgierski; przyjaciel 
Schumanna. Autor dzieł zbliżonych 
stylistycznie do muzyki Schumanna 
i Brahmsa (m.i. Symfonia, Koncert 
wiolonczelowy). Kompozycje jego uleg
ły dziś nie całkiem usprawiedliwio
nemu zapomnieniu.

W
W AGENAAH, Johan *1 X I 1862, 
Utrecht; f l7  V I 1941, Haga. Kom
pozytor holenderski, organiBta; autor 
muzyki organowej, utworów orkie
strowych (m.i. poematy symfoniczne), 
oper i pieśni.

WAGENSEIL, Georo Chrlstoph *15 I 
1715, Wiedeń; f i  H I 1777, Wiedeń. 
Kompozytor wiedeński okresu przed- 
klasycznego; pisa! symfonie, koncerty
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instrumentalne, utwory fortepianowe 
(suity, divertimenta), opery.

WAGNER, Richard *22 V 1813, 
Lipsk; f !3  I I  1883, Wenecja. Kom
pozytor niemiecki; najwybitniejszy 
twórca operowy X IX  w. Twórczość 
jego ogranicza się niemal wyłącznie 
do oper i dramatów muzycznych, do 
których sam pisał libretta. Dzieła 
jego to: Bienzi, Holender tułacz,
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cowym schromatyzowaniu i konse
kwencjach enharmonicznych, jest za
razem szczytowym punktem rozwoju 
harmonii systemu dur-moll: wszystko, 
co nastąpiło po Wagnerze w tej dzie
dzinie, było jedynie redukcją.

WAGNER, Siegfried *6 V I 1869, 
Tribschen; V I I I  1930, Bayreuth. 
Kompozytor niemiecki; syn Ryszar
da. Autor 17 oper.

TannhHuser, Lohengrin, Tristan i Izol
da, Śpiewacy norymberscy, Parsi/al 
oraz tetralogia Pierścień Nibelunga. 
Oprócz tego Wagner napisał Sym
fonię, uwertury koncertowe, szereg 
pieśni. Do 48. roku życia kompozytor 
działał w wielu różnych miastach 
Europy (W  Urzburg, Magdeburg, Kró
lewiec, Ryga, Londyn, Paryż, Drezno, 
Wenecja). W  r. 1861 powraca do Nie
miec, gdzie udaje mu się uzyskać 
poparcie króla Bawarii. 10 lat później 
przenosi się do Bayreuth, gdzie dla 
wystawienia jego oper powstaje teatr 
muzyczny. Z muzyką Wagnera wiążą 
się ściśle dwa pojęcia: „motyw prze
wodni“ i „nie kończąca się melodia“ . 
„Motywy przewodnie“ oper Wagne
rowskich —  niekiedy wysoce charak
terystyczne —  symbolizują osoby, 
sytuacje, uczucia, przedmioty itd.; 
„nie kończąca się melodia“ polega na 
zestawieniu różnych tematów, moty
wów i ich wariantów w linię szeroko 
rozciągniętą, nie zamykającą się. In
tensywność muzyki Wagnera —  szcze
gólnie w Tristanie —  jest wprost 
wyjątkowa; Wagner stosował w za
kresie harmonii i instrumentacji 
środki tak specyficzne, że w sumie 
zdołał stworzyć skrystalizowany styl 
własny. Styl ten zaciążył na rozwoju 
muzyki następnych kilkudziesięciu 
lat. Harmonika Wagnera, a zwłaszcza 
harmonika Tristana, oparta na krań-

WAGNER-RŚGENY, Rudolf *28 
V I I I  1903, Szśszrćgen (Rumunia); 
t l8  IX  1969, Berlin. Kompozytor 
niemiecki; autor utworów orkiestro
wych, Koncertu fortepianowego, muzy
ki kameralnej, oper, kantaty i bale
tów. Wagner-Rćgeny posługiwał się 
silnie linearną techniką kontrapunk- 
tyczną oraz techniką dwunastotono- 
wą.

W ALACINSKI, Adam *18 IX  1928, 
Kraków. Kompozytor polski; autor 
Torsa na orkiestrę symfoniczną, utwo
rów instrumentalnych (Intrada na 
zespół kameralny, Horyzonty, Canzona 
na wiolonczelę, fortepian i taśmę, 
Dichromia na flet i fortepian, Allaloa 
na fortepian), wokalnych, muzyki 
filmowej (m.i. do filmów Faraon i Mat
ka Joanna od Aniołów) i teatralnej.

W ALDTELFEL, Emil *9 X I I  1837, 
Strasburg; I I  1915, Paryż. Kom-



pozy tor alzacki; dyrygent baletów 
na dworze Napoleona I I I .  Jest auto
rem popularnych walców (m.i. Łyż
wiarze, Esiudianlina).

W ALLE K  W ALEW SKI, Bolesław *23
I 1885, Kraków; f9 IV  1944, Kraków. 
Kompozytor polski; długoletni dy
rygent chóru „Echo“ w Krakowie. 
Autor 6 oper (m.i. Dola, Pomsta 
Jonlkowa, pomyślana jako dalszy 
ciąg Halki Moniuszki), utworów or
kiestrowych (Suita liryczna, Intermez
zo, poemat-gawęda Paweł i Gaweł, po
emat symfoniczny Zygmunt August
1 Barbara), pieśni na głos i fortepian, 
cyklu Latem i jesienią na głos z towa
rzyszeniem orkiestry oraz licznych 
dzieł chóralnych.

W  ALTON, William Turner *29 I I I
1902, Oldham. Kompozytor angielski; 
autor utworów orkiestrowych (m.i.
2 symfonie, Partita, uwertury, suity, 
Wariacje na temat Hindemitha), Sym
fonii koncertującej na fortepian i or
kiestrę, Koncertu skrzypcowego, Kon
certu altówkowego. Koncertu wiolon
czelowego, muzyki kameralnej, opery 
Troilus and Cressida i baletów. Styl 
utworów Waltona obraca się w kręgu 
konwencji romantycznych, odświe
żonych nową kontrapunktyką.

W AN H AL, Jan Kftltel *12 V 1739, 
Novć Nechanice; t26 I I I  1813, W ie
deń. Kompozytor czeski; działał jako 
pedagog w Wiedniu i Wenecji. Jest 
twórcą ok. 100 symfonii, 106 kwarte
tów smyczkowych, 12 triów smyczko
wych, utworów kameralnych, sonat 
instrumentalnych i mszy.

W  ANNENM ACHEn, Johannes * ?,
Neuenburg n. Renem; fok. 1551, 
Interlaken. Kompozytor szwajcarski; 
autor mszy i motetów.

W AtfSKI, Jan *1762, Wielkopolska; 
tpo 1800,?. Skrzypek i kompozytor 
polski. Twórca kompozycji kościel
nych (m.i. Missa pasloralis, Litaniae 
laurenlanae). Napisał też wiele polo
nezów, mazurów, symfonii i kilka 
oper.

W ARZECHA, Piotr *10 I I I  1941, Ła
giewniki Śląskie (pow. Bytomi. Kom
pozytor polski. Autor utworów or
kiestrowych (m.i. Variabilili, Ewo
lucje, Przenikanie), kameralnych {3 
utwory na flet, klarnet, altówkę i for
tepian, Impresje, Kontury, Moments 
na flet, klarnet, altówkę, wiolonczelę 
i fortepian).

WASDLENKO, Serfllusz *30 I I I  1872, 
Moskwa; f H  H I 1956, Moskwa'. 
Kompozytor radziecki, dyrygent; au
tor suit, rapsodii, koncertów (Koncert 
skrzypcowy, Koncert wiolonczelowy, 
Koncert na trąbkę), oper, baletów 
i muzyki wokalnej.

WEBER, Carl Maria t o u  *18 X I  1786, 
Eutin; t5 V I 1826, Londyn. W ybitny 
kompozytor i dyrygent niemiecki. 
Autor oper (m.i. Wolny strzelec, 
Euryanlhe, Oberon), 2 symfonii, uwer
tur, koncertów instrumentalnych, mu
zyki kameralnej, utworów fortepia
nowych (m.i. sonaty, Zaproszenie do 
tańca), pieśni, utworów chóralnych,
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mszy. Dziełem, które zapewniło kom
pozytorowi sławę twórcy niemieckiej 
opery romantycznej, była opera Wol
ny strzelec. Weber wyrasta jako kom
pozytor z tradycji klasycznych i staje 
się jednym z głównych przedstawi
cieli wczesnego romantyzmu. On też 
jest obok Berlioza odnowicielem in- 
strumentacji na początku X IX  w. 
Duże znaczenie ma też twórczość for
tepianowa Webera; jego stylizowane 
walce wirtuozowskie wpłynęły na styl 
walców Chopina.

wypływa. Do niedawna opinia na 
temat twórczości Weberna była nega
tywna: widziano w niej zakończenie 
fazy ek8presjonistycznej. W  istocie 
rzeczy Webern jest inspiratorem no
wych koncepcji, nawet tych, które 
znalazły rozwinięcie dopiero w utwo
rach innych kompozytorów. Punk- 
tualizm Webernowski, inicjujący po
czątkowo jedynie technikę, może być 
już dziś uważany za zapowiedź no
wego stylu.

W KKI.KES, Thomas *ok. 1575, Anglia; 
t30 X I  1623, Londyn. Kompozytor 
1 organista angielski; autor licznych 
madrygałów.

WEIGL, Karl *6 I I  1881, Wiedeń; 
f i l  V I I I  1949, Nowy Jork. Kompo
zytor austriacki; autor 6 symfonii, 
koncertów (Skrzypcowy, Fortepiano
wy, Wiolonczelowy), kwartetów smy
czkowych i pieśni.

WEBEIIN, Anton *3 X I I  1883, W ie
deń; f l5  IX  1945, Mittersill. Kompo
zytor austriacki; twórca punktua- 
iizmu muzycznego. Uczeń Sch-ón- 
berga, działał jako kapelmistrz. Autor 
utworów orkiestrowych (Passacaglia,
6  utworów, B utworów, Symfonia, 
Wariacje), Koncertu na 9 instrumen
tów, 6 bagatel na kwartet smyczkowy, 
Tr.ia smyczkowego, Kwartetu na skrzy
pce, klarnet, saksofon tenorowy i for
tepian, Kwartetu smyczkowego, Wa
riacji fortepianowych, 2 kantat t pie
śni. Webern —  to kompozytor, który 
najsilniej wpłynął w pięćdziesiątych 
latach na estetykę młodych kompo
zytorów awangardowych. W  swoim 
dziele twórczym przekazał nową me
todę organizacji materiału dźwięko
wego. Wiąże się ona w dużym stop
niu z dodekafonią, choć nie tylko z niej

W EILL, Kurt *2 I I I  1900, Dessau; 
t3 IV  1950, Nowy Jork. Kompozytor 
niemiecki; od 1935 przebywał w Sta
nach Zjednoczonych. Pisał utwory 
orkiestrowe (2 symfonie), Koncert 
skrzypcowy, utwory kameralne, ale 
znaczenie jego twórczości opiera się 
na dziełach scenicznych. Największą 
popularność zyskała oparta na Operze
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iebraczej J. Gaya, a powstała w ścis
łej współpracy z Brechtem Opera za 
trzy grosze. Inne opery: Rozkwit i 
upadek miasta Mahagonny i opera-ba- 
let Siedem grzechów głównych. Nadto: 
kantata Lol Lindbergha, operetkowe 
musicale. Elementy jazzu, groteski, 
umyślna banalność i łatwość wyko
nania wytworzyły w sumie charakte
rystyczny stop indywidualny, nie do 
naśladowania.

WEINEB, Leo *16 IV  1885, Buda
peszt; f l3  IX  1960, Budapeszt. 
Kompozytor węgierski; autor utwo
rów orkiestrowych, 3 kwartetów 
smyczkowych i kompozycji instru
mentalnych.

WELLESZ, Egon *21 X  1885, Wiedeń; 
t 9 X I 1974, Oksford. Kompozytor 
austriacki, muzykolog; autor sym
fonii, Koncertu fortepianowego, 
utworów kameralnych, fortepiano
wych, wokalnych i oper. Napisał rów
nież szereg prac muzykologicznymi.

t

WEBTHEIM, Juliusz *1881, Warsza
wa; t6 V 1928, Warszawa. Kompozy
tor, dyrygent i pianista polski. Pro
fesor Konserwatorium Warszawskie
go. Autor 4 symfonii, Wariacji symfo
nicznych, znanej Sonaty na skrzypce
i fortepian i pieśni.

W IDOB, Charles Marle *24 I I  1844, 
Lyon; f l2  I I I  1937, Paryż. Kompo
zytor francuski, organista; dyrektor 
francusko-amerykańskiego konserwa
torium w Fontainebleau. Jest autorem 
utworów orkiestrowych (symfonie, 
suity), koncertów fortepianowych, 
sonat organowych, muzyki fortepia
nowej i oper.

WIECHO WICZ, Stanisław *27 X I
1893, Kroczyce; t  12 V 1963, Kraków. 
Kompozytor polski i pedagog. Autor 
utworów orkiestrowych (scherzo sym-
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foniczne Chmiel, poemat symfoniczny 
Babie lato, obrazki symfoniczne Ulę
gałki, suita ludowa Kasia, Koncert 
staromiejski na orkiestrę smyczkową), 
instrumentalnych (m.i. 2 mazurki na 
skrzypce i fortepian) oraz orkies- 
trowo-wokalnych (Pragną oczki na 
chór z „jazzowym“ towarzyszeniem 
dwu fortepianów), kantat (Żniwna, 
Bomanlyczna, dziecięca Z Wojlusio- 
wej izby, programowa List do Marc 
Chagalla, Na glinianym wazoniku na 
chór i orkiestrę i i.). Jest też autorem 
licznych utworów na chór a cappella
1 pieśni na głos i fortepian. W  muzyce 
Wiechowicza dominuje pierwiastek 
ludowy (autentyczna lub przekompo- 
nowana melodyka ludowa, żywa ryt
mika 1 ludowo stylizowana kolory
styka orkiestrowa).

W IEN IAW SKI, Adam *27 X I  1879, 
Warszawa; |21 IV  1950, Warszawa. 
Bratanek Henryka i Józefa Wieniaw
skich. Dyrektor szkoły im. Chopina 
w Warszawie. Autor oper (legendarno- 
-egzotyczna Megae, oparta na temacie 
japońskim, Aklea w Jerozolimie, Wy
zwolony, Król kochanek), baletów 
(m.i. Lalila), poematów symfonicz
nych, Suity polskiej na orkiestrę, 
Concerlina na fortepian i orkiestrę,
2 kwartetów smyczkowych, utworów 
fortepianowych (Obrazki) oraz opra
cowań polskich melodii ludowych.



W IENIAW SKI, Henryk *10 V II 1835, 
Lublin; f31 I I I  1880, Moskwa. Polski 
wirtuoz skrzypcowy i kompozytor; 
debiutował jako skrzypek w wieku 
lat 13, odbył liczne podróże koncer
towe po Europie i Stanach Zjedno
czonych. Profesor konserwatoriów 
w Petersburgu i Brukseli. Autor licz
nych dzieł skrzypcowych (2 koncerty 
skrzypcowe —  fis i d, dwa polonezy 
koncertowe —  D  i Polonaise brillante 
A, Legenda, Scherzo-laranlelle, Capric- 
cio-valse, Souvenir de Moscou na te
mat dwu melodii rosyjskich, wariacje 
Le carnaval russe, Oberek, Kujawiak, 
fantazje, m.i. z Fausla Gounoda, oraz 
cykle étiud pt. Ecole moderne i Etudes 
caprices z towarzyszeniem drugich 
skrzypiec). Kilka kompozycji napisał 
wspólnie z bratem, Józefem W. Jako 
skrzypek Wieniawski był jedną z naj
większych sensacji X IX  wieku; wy
kształcony w Konserwatorium Pa
ryskim, kontynuował styl wirtuozow
ski, którego główną cechą była fine
zyjna efektowność, połączona z lek
kością tonu i wykonania. Muzyka 
Wieniawskiego —  uzależniona wyraź
nie od jego estetyki gry skrzypco
wej —  wyrasta poza konwencje wirtu
ozowskiej muzyki romantycznej dzięki 
indywidualnemu połączeniu błysko
tliwej efektowności z silnie ornamen
talnym liryzmem oraz dzięki częstemu

nawiązywaniu do polskiej tematyki 
polonezowej i mazurkowej.

W IENIAW SKI, Józef *23 V 1837, 
Lublin; f i l  X I  1912, Bruksela. 
Kompozytor i pianista polski, brat 
Henryka W .; uczeń Liszta, odbył 
z bratem szereg podróży koncerto
wych po Europie. Profesor konserwa
torium w Moskwie i w Brukseli. Inspi
rator budowy fortepianu braci Man- 
geot o dwu przeciwnokierunkowych 
klawiaturach. Autor uwertury Guil
laume le Taciturne, Suity romantycz
nej na orkiestrę, Symfonii D, Kon
certu fortepianowego, Kwartetu smycz
kowego i utworów fortepianowych 
(m.i. Sonata d, 2 walce koncertowe,
3 polonezy, mazurki, Ballada, Nok
turn, 24 etiudy) oraz utworów na 
skrzypce i fortepian, skomponowa
nych wspólnie z bratem (m.i. polo
nezy).

WILDBERGER, Jacques *3 I 1922, 
Bazyleja. Kompozytor szwajcarski, 
dyrygent i pedagog. Autor muzyki 
orkiestrowej ( Intensio-Cenlrum-Bemis- 
sio, Koncertu na obój i orkiestrę, 
Mouvements), kameralnej (serialne 
Zeitebenen na 8 instrumentów), mu
zyki instrumentalnej, kantat (m.i. 
In  my end is my beginning, Epilaphe 
pour Evariste Galois na sopran, 
baryton, głos mówiony, chór mówiony, 
głośniki i orkiestrę) i baletu Journaux.

W ILD  G ANS, Friedrich *5 V I 1913, 
Wiedeń; tlO  X I  1965, Wiedeń. Kom
pozytor austriacki; autor utworów 
orkiestrowych (Concerto grosso na 
smyczki), Koncertu organowego, utwo
rów kameralnych, wokalnych, opery 
Der Baum der Erkennlnis.

W ILLAEBT, Adrian *ok. 1490, Bru- 
gia; t?  X I I  1562, Wenecja. Kompo
zytor flamandzki; pierwszy przedsta
wiciel szkoły weneckiej. Był kapel-
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mistrzem w kościele Św. Marka w W e
necji. Pisał msze, hymny, madrygały, 
motety, ricercary i chansons.

W IŁKOM IRSKI, Kazimierz *1 IX
1900, Moskwa. Kompozytor, wiolon
czelista i dyrygent polski; autor mu
zyki orkiestrowej, Symfonii koncertu
jącej na wiolonczelę i orkiestrę, mu
zyki kameralnej (m.i. Kwartet smycz
kowy), drobnych utworów instrumen
talnych, kantat (m.i. Kantata o św. 
Jacku), utworów chóralnych.

WIMBERGER, Gerhard *30 V I I I  
1923, Wiedeń. Kompozytor austria
cki, dyrygent; autor muzyki orkies
trowej, wokalnej, opery komicznej 
Schaubudengeschichte i baletu König 
für einen Tag.

WISŁOCKI, Stanislaw *7 V II  1921, 
Rzeszów. Kompozytor i dyrygent 
polski; autor utworów orkiestrowych, 
Koncertu fortepianowego, utworów ka
meralnych i fortepianowych.

WISZNIEW SKI, Zbigniew *30 V II
1922, Lwów. Kompozytor polski; 
autor muzyki kameralnej, wokalno- 
-symfonicznej (Tre pezzi delta tradi- 
zione), baletu Ad Hominem i muzyki 
elektronicznej.

W LADIGEROW , Panczo *13 I I I  
1899, Zurych; f8  IX  1978, Sofia. Kom

pozytor bułgarski, pianista; autor 
koncertów fortepianowych, skrzypco
wego, utworów kameralnych, wokal
nych i opery Car Kalojan.

WOLF, Hugo *13 I I I  1860, Windisch- 
grSz; |22 I I  1903, Wiedeń. Naj
wybitniejszy niemiecki kompozytor 
pieśni po Schubercie. Tworząc swoje 
pieśni, W olf ujmował je od razu w cy
kle. Jest jednym z nielicznych kompo
zytorów, którzy potrafili oddać dekla- 
macyjne subtelności tekstu w fak
turze partii wokalnej i podbudować 
ją bogato harmonicznie zróżnicowa
nym tłem akompaniamentu. Oprócz 
licznych cyklów pieśni napisał poemat 
symfoniczny Penthesilea, Serenadą 
wioską na orkiestrę, Kwartet smyczko
wy, operę Der Corregidor oraz szereg 
utworów na chór i orkiestrę.

WOLFF, Christian *8 I I I  1934, Nicea. 
Kompozytor amerykański, przedsta
wiciel awangardy; uczeń Cage’a. 
Autor utworów: Nine na 9 instru
mentów, For 6 or 7 Players, Summer 
na kwartet smyczkowy, Duo for 
Violinist and Pianist, wielu utworów 
fortepianowych (m.i. For Pianist, 
For Piano I, For Piano I I ,  Duo for 
Pianists I  and I I ) .

W O LF-FERRARI, Ermanno *12 I
1876, Wenecja; f21 I 1948, Wenecja- 
Kompozytor włoski; autor muzyki
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orkiestrowej, kameralnej (Kwinlel 
fortepianowy, Kwartet smyczkowy), 
utworów fortepianowych, oper (m.i. 
Le donnę curiose, I  ąuatro rusteghi, 
I  Gioietli delta Madonna) i pieśni.

WOLPE, Stefan "25 V II I  1902, Ber
lin; 4 IV  1972, Nowy Jork. Kom
pozytor amerykański pochodzenia 
niemieckiego, jeden z nielicznych 
uczniów Weberna. Autor muzyki 
orkiestrowej (Symfonia, Symfonia na 
21 instrumentów), muzyki kameral
nej, oratorium, kantat i baletów 
(The Man from Miaian, Passion eines 
Menschen).  W  amerykańskiej muzyce 
Wolpe reprezentował ciekawy kieru
nek współczesnej syntezy (folklor —  
również żydowski —  jazz i dodekafo- 
nia).

WOYTOWICZ, Bolesław *5 X I I  1899 
Dunajowce; f  I I  V I I  1980, Katowice. 
Kompozytor i pianista polski, profesor 
konserwatorium w Katowicach. Odbył 
szereg podróży koncertowych po Eu
ropie i Ameryce. Autor muzyki orkie

strowej (m.i. symfonie, I I  —  monu
mentalnie zakrojona, zwana Warsza
wską, I I I  Symfonia z fortepianem 
koncertującym), kameralnej (m.i. I I  
Kwartet smyczkowy z kunsztownie 
polifoniczną, wielotematyczną fugą, 
Sonata na flet i fortepian), utwo
rów fortepianowych (12 etiud, 10 
etiud, Becitaliuo ed arietta) ,  pieśni i kan
tat (Kantata na pochwalą pracy, Pro
rok). Muzykę Woytowicza —  konstru
kcyjnie wyrafinowaną i polifoniczną—  
cechuje organiczność formy i plasty
czność tematyki.

X

XENAKIS, Ynnnls *1 V 1922, Ateny. 
Kompozytor i architekt grecki; asys-

tent Le Corbusiera, reprezentant mu
zyki serialnej. Autor kompozycji or
kiestrowych, opartych na teorii praw
dopodobieństwa (Pithoprakta, Acho- 
rripsis, Syrmos na smyczki, Metasta- 
sis, ST/10 01 080262 na orkiestrę, 
ST/48 01 240162 na orkiestrę,
Stratégie na 80 instrumentów, Akrata 
na 16 instrumentów dętych, Orestie 
na chór mieszany i zespół kameralny, 
Terrêlektorh na wielką orkiestrę sym
foniczną, Polytope, Nuits —  muzyka 
na 2 chóry mieszane a cappella, Nomos 
gamma na wielką orkiestrę, balet
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na orkiestrę i taśmę —  Kraanerg), 
muzyki konkretnej (Diamorphoses) 
i elektronicznej (Analogique B, Con
cert PH , Orient-Occident, BohorJ.

XYNDAS, Spirldon *8 V I 1812, Korfu; 
f25 X I  1896, Ateny. Kompozytor 
grecki; pisał opery, pieśni i utwory 
fortepianowe.

Y
YAM AD A, KAsaku *9 V I 1886, 
Tokio; t 29 X I I  1965, Tokio. Kompo
zytor japoński; autor poematów sym
fonicznych, oratoriów, utworów fort. 
oraz ok. 1000 pieśni solowych i chó
ralnych. Organizator pierwszej orkie
stry symfonicznej w Tokio.

YOUNG, La Monte *14 X  1935, Bem 
(Idaho). Kompozytor amerykański, 
przedstawiciel skrajnej awangardy; 
autor spektakli muzycznych, utworów 
fortepianowych, poematu na krzesła, 
stoły i ławki oraz An Anthology 
(zbioru muzyki, poezji i grafik).

YSAŸE, Eugène *16 V II  1858, 
Liège; f l2  V 1931, Bruksela. Kompo
zytor i skrzypek belgijski; autor

6 koncertów skrzypcowych, sonat 
skrzypcowych, Wariacji na temat Pa
ganiniego i i.

YUN, Isang *17 V II 1917, Tongyong 
(Korea Południowa). Kompozytor 
koreański. Autor muzyki orkiestro
wej (m.i. Symphonic Scene, Colloldes 
Sonores na orkiestrę smyczkową, 
Flucluations, Beak), kameralnej 
(Muzyka na 7 instrumentów, I I I  
Kwartet smyczkowy, Loyang na zespół 
kameralny, Gasa na skrzypce i for
tepian), wokalno-instrumentalnej (Om 
mani padme hum —  cykl pieśni 
na głosy solowe, chór i orkiestrę), 
oper. Yun w swej twórczości łączy 
elementy narodowej muzyki Korei 
i Chin z elementami awangardowej 
muzyki zachodnioeuropejskiej.

Z
ZACH, Jan *13 X I 1699, Cel<łkovice 
■fi773, Bruchsal. Kompozytor i dyry
gent czeski; autor muzyki kościelnej, 
utworów kameralnych i Koncertu 
fortepianowego.

ZACHARÓW , Władimir *18 X  1901, 
Bogoduchowsk; f l3  V I I  1956, Mos
kwa. Kompozytor radziecki; autor 
Koncertu skrzypcowego i pieśni maso
wych.

ZAN  DON A l, Rlccardo *28 V 1883, 
Sacco; f5  V I 1944, Pesaro. Kompo
zytor włoski; pisał muzykę orkies
trową, opery, kantaty, utwory chóral
ne i pieśni.

ZARĘBSKI, Juliusz *28 II 1854, 
Żytomierz; f l5  IX  1885, Żytomierz. 
Kompozytor i pianista polski; studio
wał w Wiedniu i w Rzymie, gdzie był 
uczniem Liszta. Wirtuoz na wynale-
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zionym przez Józefa Wieniawskiego 
i skonstruowanym przez braci Man- 
geot fortepianie o dwu przeciwnokie- 
runkowych klawiaturach. Autor me
lodyjnego Kwintetu fortepianowego c, 
Tria fortepianowego i szeregu utworów 
fortepianowych (Ballada, lmpromplu, 
Polonez Fis, miniatury Les Boses et 
les Epines, utwory na cztery ręce). 
Był profesorem konserwatorium 
w Brukseli. Jako kompozytor dzieł 
fortepianowych Zarębski niejedno
krotnie antycypował popularne póź
niej środki harmoniki późnoroman- 
tycznej, nie należy go jednak umiesz
czać pomiędzy prekursorami impre
sjonizmu.

ZARŁINO, Gioseffo *22 I I I  1517, 
Chioggia; f l4  I I  1590, Wenecja. 
Kompozytor i teoretyk włoski; uczeń 
Willaerta, nauczyciel Sweelincka. 
Przyczynił się wydatnie do wykształ
cenia systemu dur-moll. Kompono
wał msze i motety. Napisał kilka 
traktatów o harmonii.

ZARZYC K I, Aleksander *26 I I  1834, 
Lwów; f i  IX  1895, Warszawa. Kom
pozytor polski, pianista. Studiował 
w Paryżu. Był dyrektorem Konserwa
torium Warszawskiego. Autor utwo
rów orkiestrowych (Suita oparta na 
tematach polskich tańców i uwertury 
koncertowe), Koncertu fortepianowego,

1000 kom pozytorów  — U

Wielkiego poloneza na fortepian i or
kiestrę, drobnych utworów fortepiano
wych (nokturny, mazurki, walce), 
skrzypcowych (Introdukcja i Krako
wiak, Andante i Polonez, Romans i po
pularny Mazurek), pieśni na glos i for
tepian (wydanych w dwu cyklach 
Śpiewnika polskiego). Z twórczości Za
rzyckiego wyróżniają się miniatury 
instrumentalne, które aczkolwiek na
leżą do gatunku muzyki salonowej, 
znacznie wyrastają poza ówczesną pro
dukcję wirtuozowskich miniatur.

ZELLER, Carl *19 V I 1842, St. Peter; 
t l7  V I I I  1898, Baden. Kompozytor 
austriacki; autor operetek (m.i. Pta
sznik z Tyrolu).

ZELTER, Carl Friedrich *11 X I I  1758, 
Berlin; f l5  V 1832, Berlin. Kompozy
tor niemiecki; przyjaciel Goethego. 
Działał jako dyrygent w Berlinie. 
Jest autorem pieśni i muzyki chó
ralnej.

ZEMLINSKY, Aleksander *4 X  1872, 
Wiedeń; t l6  I I I  1942, Larchmont 
(Nowy Jork). Kompozytor austriacki; 
napisał 3 symfonie, utwory kameralne, 
fortepianowe, oratorium Frühlings- 
begrûbnis i kilka oper.

ZIELE.SSKI, Mikołaj *ok. 1550, ?; 
tpo 1615,? Najwybitniejszy kompo
zytor polski na przełomie X V I i X V II  
w. i najwybitniejszy przed Chopinem. 
Jest autorem wydanego w 1611 
w Wenecji dwuczęściowego zbioru: 
Offertoria lotius anni (obejmujące 55 
utworów, między nimi słynny trzy- 
chórowy Magnificat na 12 głosów),
i Communiones lotius anni (66 utwo
rów, m.i. Domus mea, In monie Oli- 
veti). Zieleński był reprezentantem 
stylu wczesnobarokowego; w swojej 
twórczości łączył późnorenesansową 
polifonię 7. pseudomonodią oraz uży-
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wał techniki wielochórowej typu we
neckiego.

ZILLIG, W  In fried *1 IV  1905, Wilrz- 
burg; f l8  X I I  1963, Hamburg. 
Kompozytor niemiecki; autor Sym
fonii, tańców, Koncertu na orkiestrą, 
Koncertu skrzypcowego, muzyki ka
meralnej, oper i pieśni. Zillig jest 
jednym z utalentowanych, nielicz
nych uczniów Schónberga. Dzieła 
jego wałiają się pomiędzy tradycyjną 
harmoniką a dodekafonią.

ZIMMERMANN, Bernd Alois ‘ 20 II I ,  
1918, Bliesheim; flO  V I I I  1970, 
Kolonia. Kompozytor niemiecki; au
tor muzyki orkiestrowej (ni. i. Sym
fonia, Dialogues na 2 fortepiany i or
kiestrę), koncertów instrumentalnych, 
utworów fortepianowych (m.i. sonaty, 
Enchiridion, Exercises, Configuration), 
instrumentalnych (m.i. Inlercommu- 
nicazione na wiolonczelę i fortepian), 
wokalnych (pieśni, kantaty), baletów 
(Kontrasty, Perspektywy) i opery 
Żołnierze. Muzyka jego, wyzyskująca 
m.i. impulsy jazzu, folkloru brazy

lijskiego i techniki webernowskiej, 
osiągnęła rozgłos międzynarodowy.

ZINGARELLI, Nicola Antonio *4 IV
1752, Neapol; f5  V  1837, Torre del 
Greco. Kompozytor włoski; autor 
34 oper, wielu mszy, kantat, Stabat 
Maler i oratoriów.

ZOILO, Annibale *ok. 1537, Rzym; 
tl592, Loreto. Kompozytor włoski; 
autor pieśni mszy i madrygałów.

ZUMSTEEG, Johann Rudolf *10 I
1760, Sachsenflur; f27 I 1802, Stutt
gart. Kompozytor niemiecki; autor 
ballad, pieśni i kantat.

Z WIERZCHOWSKI, Mateusz *ok. 
1713, Wielkopolska; t !4  IV  1768, 
Gniezno. Kompozytor polski. Orga
nista katedry w Gnieźnie. Z kompo
zycji jego zachowało się monumental
ne Requiem, reprezentatywny utwór 
ostatniej fazy polskiego baroku (w nim 
aria polonezowa Tuba mirum), oraz 
pastorałki.

Z
ŻEBROWSKI, Marcin Józef poł.
X V I I I  w. Kompozytor i skrzypek ka
peli oo. paulinów w Częstochowie.
Autor m.i. Magnificalu na 4 głosy so
lowe i chór 4-głosowy z towarzysze
niem instrumentalnym.

ŻELEŃSKI, Władysław *6 V I I  1837,
Grodkowice; f23 I -1921, Kraków.
Kompozytor polski; długoletni dyre
ktor konserwatorium w Krakowie.
Jest autorem 2 symfonii, uwertur 
(wśród nich popularnej uwertury
koncertowej W  Tatrach), Fantazji i Tańców polskich na orkiestrę, Kon-
pasterskiej, Poloneza koncertowego cerlu fortepianowego a, utworów kame-
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ralnych (m.i. kwartety smyczkowe 
A i F , Kwarlel fortepianowy c, Trio 
fortepianowe E, 2 sonaty na skrzypce
i fortepian), utworów organowych, 
fortepianowych (sonaty), skrzypco
wych (Romans), chóralnych, mszy,
7 kantat okolicznościowych i wiciu 
pieśni. W  zakresie muzyki scenicznej 
wybijają się 4 opery: Konrad Wallen
rod, Goplana, Janek i Stara baśń. 
Żeleński jest autorem dwóch podręcz
ników muzycznych. Reprezentował

w muzyce polskiej ogniwo łączące 
tradycje moniuszkowskie z tenden
cjami romantycznymi typu Schu
manna czy Brahmsa.

ŻUŁAW SKI, Wawrzyniec *14 II  1916, 
Zakopane; t l8  V I I I  1957 w akcji 
ratunkowej na Mont Blanc du Tacul. 
Autor utworów orkiestrowych, kame
ralnych (m.i. Kwintet fortepianowy), 
fortepianowych (m.i. mazurki) i wo
kalnych.

11 *  

____ ____
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uzupe łn ien ia  :
BERIO, Luciano: Napisał również Re- 
quies na orkiestrę, Koncert fortepianowy, 
Continuo na orkiestrę, szereg dalszych ut
worów kameralnych /m.in. A'aturale na 
altówkę, tam-tam i taśmę, kwintet dęty 
Terre Chaleureuse, Kwartet smyczkowy/ i 
fortepianowych /m.in Luftklavier i Feuer- 
klavier/, Ecce: musica per rnusicologi, Ofa- 
nim na dwie grupy instrumentalne, chóry i 
komputer, Canticum novissimi testamenti 
na chór, kwartet klarnetów i kwartet sak
sofonów oraz opery: La vera storia i Un 
re in ascolto. W nowszych kompozycjach 
Beria. napisanych na instrumenty solowe 
/cykl Sequenza I —X1 widoczna jest wyjąt
kowa dbałość o rozwinięcie i wyzyskanie 
nowych możliwości instrumentalnych/. 
Beria interesuje nie tylko dźwięk i słowo 
/liczne kompozycje wokalne/, lecz rów
nież muzyka w koncepcji scenicznej, 
przetworzona dzięki środkom elektroaku
stycznym, którymi posługuje się z wielką 
fantazją i trafnością.

BOULEZ, Pierre: Nowsze utwory: . .. 
Explosante — Fixe. . .  — instrumenty i live 
electronic, Notations I—I V  na orkiestrę. 
Répons na 6 instrumentów solowych, or
kiestrę i środki elektroniczne. Septet na 
instrumenty dęte blaszane oraz Dérive na 
zespół kameralny.

BUCZEK, Barbara *9 1 1940. Kraków; 
117 I 1993, Kraków. Kompozytorka, pia
nistka i teoretyczka polska. Autorka sze
regu prac na temat nowej muzyki /w tym 
również religijnej/. Jest autorką ośmiu ut
worów orkiestrowych /m.in. Metafonie, 
Dwie impresje, Labirynt, Anekumena i 
Simplex/, 3 koncertów instrumentalnych 
/m.in. Koncertu na skrzypce i orkiestrę/, 
licznych utworów kameralnych /m.in. 
dwu kwartetów smyczkowych. Kwintetu 
na saksofon, flet. róg, wiolonczelę i forte
pian, Musica per tredeci strumenti, Sekstetu 
na skrzypce, flet, sopran, wiolonczelę i 
dwa fortepiany, kwintetu Hipostaza na 
głos i instrumenty/, utworów solowych /w

tym na skrzypce solo, flet, fortepian, 
tubę/ oraz Koncertu wokalnego na 12 
głosów' solowych. Muzyka Buczkóww 
odznacza się złożonością faktury, wyrafi
nowaniem kolorystycznym, niezawodnym 
rzemiosłem i znakomitym wyczuciem for
my, a przy tym jest to muzyka o odręb
nym, arcysubtelnym emocjonalizmie.

BUSSOl l i ,  Sykano: Z  nowszych kom
pozycji należy wymienić m.in.: Timpani na 
orkiestrę, II Poemefto na orkiestrę. Con
certo all'Aquila na dziewięć instrumentów. 
Qu’un corps défigure na 5 instrumentów 
oraz balety fPhaidra-Heliogabalus i Cri- 
stallo di Roccaf.

CAGE. John: W latach osiemdziesiątych 
powstał długi szereg dzieł kameralnych i 
orkiestrowych, w głównej mierze ekspery
mentalnych, jak np. Postcard from Heawn 
na 1 do 20 harf. Etcetera 214 Orchestras 
dla czterech dyrygentów, Europem //// dla 
19 solistów i orkiestry, 101 na orkiestrę, 
Twenty-Three na 15 skrzypiec, 5 wiol i
3 wiolonczele, Europem IIIHV, 1989. 
Zmarł w 1992.

CAPRIOLI, Alberto *16 XI 1956. Bolo
nia. Kompozytor i dyrygent włoski. W 
swojej muzyce Caprioli eksperymentuje 
przede wszystkim w dziedzinie języka 
dźwiękowego; jego muzyka odznacza się 
wyrafinowaniem starannie dobranych 
środków, subtelnością ekspresji i poe- 
tyckością /liczne utwory kompozytora 
mają swoje źródło w poezji włoskiej i nie
mieckiej/. Napisał m.in. Seite frammenti 
dal Kyrie per Dino Campana na głosy so
lowe, chór i orkiestrę 1991, Anges (Para- 
frasi in Sogno, da Schumann)  na flet alto
wy, altówkę i harfę 1993, Vordem singen
den Odem wg Trakla na zespół instrumen
tów, Trio na skrzypce, wiolonczelę i forte
pian /w partyturze kompozytor zamieścił 
tekst dialogów Byrona — Manfred/, Sie
dem fragmentów dziennika, Dialog na 
kontrabas solo i dwa kwartety smyczko-
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we, inspirowany prozą Giacomo Leopar- 
diego, utwory fortepianowe, chóralne, 
pieśni i utwory na orkiestrę kameralną.

CARTER. Elliott: Jest też autorem Pen- 
tliode na 5 kwartetów instrumentalnych, 
A Celebation o f Sottie 100X150 Noies na 
orkiestrę. Koncertu obojowego i skrzyp
cowego. /// i IV  Kwartetu smyczkowego i 
Enchanted Préludes na flet i wiolonczelę. 
Nowsze kompozycje Cartera oparte są 
na złożonej technice metrorytmicznej 
/symultaniczne przebiegi w różnych 
metrach i tempach/, którą łączy z bardzo 
osobistymi formami wypowiedzi i 
ekspresji muzycznej.

CASTIGLIONI, Niccoló: Napisał też 
Quodlibet na fortepian i orkiestrę kame
ralną, The new Melusine na kwartet 
smyczkowy, tryptyk operowy Three my
stery plays, Citant du signe na flet i orkie
strę, Arabeschi na flet, fortepian i orkie
strę, także cykl Masques. A Book o f Dan
ces, Chorales, Symphonies and Phantasies 
na 12 instrumentów.

CRUMB, George Henn *29 X 1929, 
Charleston /West Virginia/. Kompozytor 
amerykański; uczeń B. Blachera w Berli
nie. Na arenie międzynarodowej pojawił 
się dopiero w latach siedemdziesiątych. 
Pierwsze jego utwory wykazują wpływ 
Berga i Bartoka. Dopiero utwory póź
niejsze /Eleven Echoes o f Autumn na 
skrzypce, flet altowy, klarnet i fortepian, a 
przede wszystkim elektronicznie wzmac
niany kwartet smyczkowy Black Angles — 
Thirteen Images from the Dark Land/ zaś
wiadczają o bogatym i subtelnym talencie 
kompozytora, który stawia wykonawcom 
w swoich drobiazgowo wykoncypowa- 
nych utworach kameralnych wielkie wy
magania. Jest autorem Gethsemaiie na 
małą orkiestrę. Variazioni 1959 na orkie
strę, Echoes o f Time and the River: Four 
Processionals for Orchestra /Echoes ///,

czteroczęściowego cyklu Makrokosmos, 
An Idyll for the Misbegotten na flet ampli
fikowany i trzech perkusistów 1986 i 
kompozycji wokalnej Lux Aetema na so
pran. flet, sitar i dwóch perkusistów/.

DAVIES, Peter Maxwell *8 DC 1934, Sal
ford /Manchester/. Kompozytor angiels
ki. Autor oper /Taverner, The Martyrdom 
o f St Magnus, The Lighthouse/, licznych 
dzieł symfonicznych /m.in. 4 symfonii, 
Jimmack the Postie/, Are, Maris Stella na 
zespół, koncertów instrumentalnych /m.in 
Koncert skrzypcowy. Koncert na trąbkę i 
orkiestrę. Koncert na klarnet i orkiestrę/, 
długiego szeregu dzieł kameralnych, wo
kalnych /O magnum misterium, Veni 
sancte spiritus, Anakreontika na sopran i 
instrumenty/, muzyki dla dzieci i muzyki 
teatralnej.

D1LLON, James *29 X 1950, Glasgow. 
Kompozytor angielski, szkockiego po
chodzenia; autodydakta w kompozycji. 
Autor Windows and Canopies na orkie
strę, Helle Nacht 1987 na orkiestrę, Le 
Rivage na kwintet dęty. La femme invisi
ble na oktet dęty drewniany, dwie perkus
je i syntezator, lntroitus na 12 instrumen
tów smyczkowych i media elektroniczne 
oraz kompozycji Oceanos na 16 głosów 
wokalnych, orkiestrę i media elektro
niczne /1992/.

DONATONI, Franco: Napisał również 
szereg utworów scenicznych /opera Atem 
1984/, utworów na instrumenty solowe 
/m.in. Clair na klarnet solo, Lem na kon
trabas solo, Ornar na wibrafon solo/, ka
meralnych /m.in. Sekstet smyczkowy 1985, 
Darkness dla 6 perkusistów. Fena na 5 
fletów, 5 trąbek i organy/ oraz szereg 
dalszych utworów orkiestrowych /Espres
sivo na obój, rożek angielski i orkiestrę. 
Sinfonia Op 63 „Anton Webern“ 1983 na 
stulecie urodzin Weberna, Diano '83 na 
orkiestrę i Eco na orkiestrę kameralną/.
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FERNEYHOUGH. Brian *16 1 1943. Co
ventry. Kompozytor angielski. Studiował 
w Szwajcarii /u Klausa Hubera/. Pisze 
muzykę niezwykle skomplikowaną i skon
centrowani}. stąd jest to głównie muzyka 
kameralna /stosuje wiele nowych symboli, 
jego partytury roją się od znaków gra
ficznych i komentarzy/. Autor m.in. Sona
ty na dwa fortepiany, utworu Sonatas na 
kwartet smyczkowy, słynnej Cassandra’s 
Dream Song na flet solo, La Chute d'Icare 
na klarnet i instrumenty, dwóch dalszych 
kwartetów smyczkowych. Missy Brevis na
12 głosów, Allgebrah na obój i smyczki.

FIRSOWA, Elena *21 III 1950. Lenin
grad. Kompozytorka rosyjska; autorka ut
worów symfonicznych /m.in. Pięć utwo
rów, Muzyka kameralna/, koncertów in
strumentalnych /m.in. Koncert wioloncze
lowy, Postlude na harfę i orkiestrę, Kon
cert kameralny U  na wiolonczelę i orkie
strę/, szeregu utworów kameralnych 
/m.in. trzy kwartety smyczkowe. Misteria 
na organy i 4 perkusje oraz Sonata wio
senna na flet i fortepian/, utworów wokal
nych, opery Stówik i róża 1991 oraz kom
pozycji Earthly Life do tekstu Man- 
delsztama na sopran i zespół instrumen
talny.

FOSS, Lukas: Nowsze kompozycje or
kiestrowe /Night Music for John Lennon, 
Percussion Concerto/, Orpheus and Euri- 
dice na dwoje skrzypiec i orkiestrę, Kwar
tet perkusyjny, Trio na skrzypce, róg i for
tepian, Thirteen Ways o f Looking at a 
Blackbird na sopran, flet, fortepian i per
kusję oraz Measure for Measure na głos 
tenorowy i orkiestrę uzupełniają obraz 
jednego z najciekawszych kompozytorów 
amerykańskich jego pokolenia. W ostat
nich latach Foss przejął wiele nowszych 
technik /do aleatoryzmu włącznie/.

GUBAJDULINA. Sofia *24 X 1931, Czi- 
stopol, Kompozytorka rosyjska. Napisała 
m.in. szereg utworów symfonicznych /

Symfonia, Stimmen__Verstummen
symfonia w 12 częściach, Antwort ohne 
Frage na trzy orkiestry/, koncertów in
strumentalnych /Koncert fortepianowy, 
Delto U  na wiolonczelę i orkiestrę. Kon
cert na fagot i niskie instrumenty, Offerto
rium na skrzypce i orkiestrę. Ostatnie sie
dem stów na wiolonczelę, bajan i orkiestrę 
smyczkową/, kameralnych /Kwartet na 
cztery flety. Quasi Hoquetus na altówkę, 
fagot i fortepian/, chóralnych, fortepiano
wych, pieśni oraz 3 balety. W swoich ut
worach stosuje różne techniki od adapta
cji folkloru i serializmu aż po aleatorykę, 
elektronikę i notację graficzną.

HALFFTER, Cristóbal: Do jego utworów 
należy dodać jeszcze Fibonacciana na flet 
i orkiestrę, Pinturas negras na organy i or
kiestrę, Koncert wiolonczelowy, Elegias a 
ta muerte de très poetas espańoles na or
kiestrę, Koncert skrzypcowy i Officium De- 
functorum na chór mieszany, głos chło
pięcy i orkiestrę, a z ostatnio napisanych 
dzieł również Koncert podwójny na 
skrzypce, altówkę i wiolonczelę.

HAUBENSTOCK-RAMAT1, Roman: Z
nowszych kompozycji wymienić należy 
Psalm na orkiestrę, Madrigal na chór, 
Concerto a tre na fortepian, puzon i per
kusję, Kwartet smyczkowy, Concerto per 
archi, Song na perkusję, balet Ulysses i an- 
tyoperę La comédie /wg Becketta/. Hau
benstock jest również grafikiem, uprawa 
muzykę graficzną /autor książki Musik — 
Grafik, Pre-Texte, 1980/, stworzył w mu
zyce modele kompozycji typu mobile, 
multiple i tableau. Zmarł w 1994.

HENZE, Hans Werner: Nowe opery: La 
Cubana oder Ein Leben für die Kunst, We 
come to the river. The English cat; balet 
Orpheus; utwory symfoniczne /m.in. Con
cert Suite „Katharina Blum" na orkiestrę 
kameralną, Barcarola, VII Symfonia 
1984/, koncerty instrumentalne /m.in. 
Tristan na fortepian, orkiestrę i taśmę, U
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vitalino raddopiaio na skrzypce i orkiestrę 
kameralną, Konzertstück na skrzypce i or
kiestrę, Le Miracle de la rose na klamet i
13 instrumentów i Sieben Liebeslieder na 
wiolonczelę i orkiestrę/, utwory kameral
ne /m.in. Sonata per otto ottoni, sonata al- 
tówkowa/ oraz chóralne.

HUBER, Klaus: Z  nowszych dzieł reli
gijnych wymienić należy m.in. Psalm of 
Christ na baryton i 8 instrumentów. Jest 
też autorem Koncertu na kontrabas i or
kiestrę, utworu Drei kleine Stücke na or
kiestrę, Spes contra spem — interludium 
symfoniczne oraz Cantiones de circulo 
gyrante na głosy solowe, chór i 14 instru
mentów do tekstów Bölla i Hildegardy 
von Bingen.

HUBER, Nicolaus A. *15 XII 1939, Pas- 
sau. Kompozytor niemiecki; autor muzyki 
wokalnej /m.in. Versuch über die Sprache 
na 16 głosów wokalnych, instrumenty i 
taśmę, Tenebrae na chór/, kameralnej /La 
Force du vertige na 6 instrumentów, Demi- 
jour na obój, wiolonczelę i fortepian, Sei- 
fenoper na instrumenty/, elektronicznych 
i symfonicznych /m.in. Parusie — Annä
herung und Entfernung — z tas'mą, Hara
kiri — z taśmą, Sphärenmusik, Nocturnes, 
Go Aliead i Annäherung an ein Woll- 
knäuel/.

KAGEL, Muuricio: Z  długiej serii dzieł 
kompozytora na uw'agę zasługują ponadto
— Mare Nostrum. Entdeckung, Befriedung 
und Konversion des Mittelmeerraums 
durch einen Stamm aus Amazonien, 1975, 
gra sceniczna na głos kontratenorowy, ba
ryton i 6 instrumentów; Die Erschöpfung 
der Welt — iluzja sceniczna w jednej odsło
nie, balet Tantz-Schul 1988, Klangwölfe 
na skrzypce i fortepian, Staatstheater, Or- 
nilhologica multiplicata na egzotyczne i 
rodzime ptaki. Der Schall dla 5 wykonaw
ców, Unter Strom dla 3 wykonawców, Va
riationen ohne Fuge na wielką orkiestrę,

Abend na podwójny kwartet wokalny, 
kwintet puzonowy, organy elektryczne i 
fortepian, etiuda fortepianowa An Tasten, 
Kantrimiusik — pastorale na głosy i in
strumenty, Ein Brief— scena koncertowa 
na mezzosopran i orkiestrę 1986, Quidli- 
bet kantata do tekstów francuskich z XV 
wieku na głos solowy i orkiestrę; ponadto 
słuchowiska radiowe i filmy. Liczne prace 
teoretyczne i książka Tamtam. Monologe 
und Dialoge zur Musik. Kagel działa prze
de wszystkim w zakresie teatru instru
mentalnego, posługując się najróżniejszy
mi elementami komunikacji /tzw. parame
trami/, a więc takimi jak szmer, muzyka, 
obraz sceniczny, scenografia, światło, 
ruch oraz mimika instrumentalistów i ak
torów. Kompozytor często posługuje się 
metodą collage’u i cytatu, również w ce
lach ironicznych i karykaturalnych /i tak 
np. w Sankt-Bach-Passion, 1985, na sce
nie pojawia się sam Jan Sebastian Bach, 
który komentuje muzykę graną na sce
nie/. Kagel preferuje muzykę, która odno
si się do przeszłości, choć on sam jest na
dal kompozytorem awangardowym. Jed- 
noczesność przeszłości i teraźniejszości 
powinna — zdaniem Kagla — prowadzić 
słuchacza do refleksji na temat sztuki, tea
tru i muzyki.

LACHENMANN, Helmut *27 XI 1935, 
Stuttgart. Kompozytor niemiecki. Stosuje 
eksperymentalne metody kompozycyjne 
/traktuje instrumenty w sposób radykal
nie nietypowy/, jego ideałem jest „uświa
domienie sobie dźwięków jako rezultatów 
procesów mechanicznych". Utwory sym
foniczne /m.in. Kontrakadenz, Fassade — 
z taśmą, Schwankungen am Rand, Staub, 
Tableau 1989/, koncerty instrumentalne 
/m.in. Notturno — Musik fiir Julia na wio
lonczelę i orkiestrę, Air na perkusję i or
kiestrę, Accanto na klamet i orkiestrę. 
Harmonika na tubę i orkiestrę i Ausklang 
na fortepian i orkiestrę/, utwory kameral
ne /m.in. Introversion / i // na 6 instru
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mentów. Trio smyczkowe, temA na flet, 
mezzosopran i wiolonczelę. Gran Torso 
na kwartet smyczkowy. Reigen seliger Gei
ster na kwartet smyczkowy/, utwory wo
kalne /Consolation / dla dwunastu śpiewa
ków i 4 perkusistów, Les Consolations na 
16 głosów wokalnych i orkiestrę oraz 
Consolation II na 16 głosów wokalnych/.

LASOŃ, Aleksander *10 XI 1951, 
Siemianowice Śl. Kompozytor polski. Au
tor utworów symfonicznych // Symfonia, 
Góry, Katedra/, koncertów instrumental
nych /Impresje na fortepian i orkiestrę, // 
Symfonia — koncertująca na fortepian i 
orkiestrę, Concerto in memoriam Pablo 
Casals na wiolonczelę i orkiestrę, Cham
ber Concerto na obój i orkiestrę kameral
ną/, utworów kameralnych /m.in. Sonata 
na skrzypce i fortepian. Chamber Musie
I—V na różne zespoły instrumentalne. 
Wiosna na kwintet dęty. dwa kwartety 
smyczkowe/ oraz pieśni.

LIGETI, György: Z  nowszych utworów 
kompozytora należy wymienić: Koncert 
fortepianowy 1988, Koncert skrzypcowy 
1990, utwory kameralne /m.in. Monu- 
ment-Selbstportrait-Bewegung — 3 utwory 
na dwa fortepiany. Trio na skrzypce, róg i 
fortepian/, utwory fortepianowe i klawe
synowe /m.in. cykl Etudes pour piano/, 
chóralne /Clocks and Sounds na chór i or
kiestrę, Three Phantasies after Friedrich 
Hölderlin na 16-głosowy chór mieszany i 
Nonsense Madrigals na 6 głosów, 1988/, 
utwór na aktora z towarzyszeniem taśmy 
Rondeau i operę Le Grand Macabre. Li- 
geti zdołał wytworzyć już w pierwszych 
latach sześćdziesiątych własny styl oparty 
na rezygnacji z precyzji rytmicznych i wy
sokości dźwiękowych; kierując swoją 
uwagę na dźwięk, barwę i gęstość /częsta 
mikropolifonia/ znalazł drogę do muzyki
o odrębnej atmosferze, nieco tajemni
czym wyrazie i pewnej statyczności. W 
ostatnich kompozycjach /np. w Koncercie 
fortepianowym/ Ligeti stosuje nowe kon

cepcje harmoniki i rytmiki /południo- 
wowschodnio-azjatyckie skale, nakłada
nie się przeciwstawnych elementów ryt- 
miczno-metrycznych/.

LUTOSŁAWSKI. Witold: Od wielu lat 
występuje jako dyrygent /utwory własne/. 
Z  nowszych utworów na uwagę zasługują
I I I  Symfonia 1983, cykl Chain l —III  
/Chain I  na orkiestrę kameralną, Chain II 
na skrzypce i orkiestrę. Chain III  na or
kiestrę/, utwór Grave na wiolonczelę i or
kiestrę, Koncert fortepianowy 1988, Parti
ta na skrzypce i orkiestrę, lntelude 1989, 
dalej: utwory kameralne /m.in. Mini Over
ture na 5 instrumentów dętych blasza
nych, Slides na flet, obój, klarnet, fagot, 
róg, perkusję, fortepian, gitarę i kwartet 
smyczkowy 1988/ oraz kompozycje wo
kalne /Les Espaces du sommeil na baryton 
i orkiestrę. Seventeen Polish Christmas 
Carols na sopran i mały chór żeński oraz 
Chantefleurs et chantefables na sopran i 
orkiestrę 1991/. Z  każdą nową kompo
zycją Lutosławskiego wiąże się przywią
zanie kompozytora do estetyki muzyki 
francuskiej /wpływ Ravela i Debussy'ego 
jest tu bardzo widoczny/, ale najbardziej 
znamiennym rysem jego twórczości jest 
posługiwanie się „kontrapunktem aleato- 
rycznym“. indywidualnie zaprogramowa
nym, w intencjach kompozytora sterują
cym przypadek i nieokreśloność. Zmarł w 
1994.

MESSIAEN, Olivier Olbrzymie znacze
nie tego kompozytora w muzyce euro
pejskiej polega na jego oryginalnej teorii 
/niestety nie ukończonej/ i na zainspiro
waniu do /częściowo abstrakcyjnych i ma
tematycznych/ koncepcji muzyki takich 
kompozytorów' następnej generacji jak 
Pierre Boulez. Karlheinz Stockhausen czy 
Yannis Xenakis. On sam w ostatnim 
ćwierćwieczu kontynuował swój oryginal
ny styl, w którym nadal podstawą były bo
gata rytmika i śpiew ptaków /Des canvons 
aux étoiles na orkiestrę. Un vitrail et des
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oiseaux na fortepian i orkiestrę, 1988, 
niezwykle piękny cykl organowy — 9 
kompozycji Méditations sur le mystère de 
la Sainte Trinité i opera Saint François 
d'Assise, 1983/. Zmarł w 1992.

NANCARROW, Conlon *27 X 1912, Tex
arkana /Arkansas/, kompozytor meksy
kański pochodzenia amerykańskiego. Stu
diował w Bostonie u Słonimskiego i Ses
sionsa, działał jako trębacz jazzowy i fil- 
harmoniczny. Od końca lat czterdziestych 
komponuje na elektr. fortepiany samogra- 
jące /player piano/; sam drukuje swoje 
skomplikowane nuty na rolki papierowe 
automatycznego fortepianu. Jego utwory 
noszą tytuły Studies /m.in. Studies 39—41 
na dwa fortepiany samogrające/. W latach 
1930—45 pisał „normalne“ utwory, 
najczęściej trudne do wykonania, co skło
niło go do posłużenia się fortepianem au
tomatycznym /wczesne utwory: m.in. Sep
tet 1940, Kwartet smyczkowy 1945, Trio 
na klarnet, fagot i fortepian/.

NONO, Luigi: Do opery' Intolleranza, 
która po 10 latach otrzymała nową wersję 
Intolleranza 1970, Nono dołączył jeszcze 
dwie inne opery: A l gran sole carico 
d'amore/Au Grand Soleil d ’amour chargé, 
1978, i Prometeo: Tragedia dell’ascolto, 
1985/. Ponadto napisał szereg dzieł or
kiestrowych /A Carlo Scarpa architetto, ai 
suoi infiniti possibili — kompozycja mi
krofonowa/, kameralnych /Con Luigi Dal
lapiccola na 6 perkusistów i media elek
troniczne; kwartet smyczkowy Fragmente
Stille, an Diolima; La Lontananza Nostal- 
gica-Futura na skrzypce i 8 taśm/, elek
tronicznych i wokalnych /m.in. Das at
mende Klarsein na mały chór, flet basowy 
i środki elektroniczne, Risonanze errante 
a Massimo Cacciari na mezzosopran, flet, 
tubę, perkusję i środki elektroniczne, Ca- 
minantes . . .  Ayacucho na kontralt, flet 
basowy, organy, dwa chóry, orkiestrę i me
dia elektroakustyczne. Découvrir la sub
version: Hommage à Edmond Jabes na

kontralt, bas. głos recytujący, tubę baso
wą, róg, flet i środki elektroniczne/. Po 
długim okresie kompozycji „ideowych" 
do tekstów antyfaszystowskich, socjali
stycznych i rewolucyjnych. Nono wrócił 
do muzyki absolutnej /przełomowym 
dziełem był kwartet smyczkowy Fragmen
te — Stille, an DiotimaJ i zajął się 
intensywnie badaniem dynamiki prze
strzennej i mikrointerwalistycznymi kon
cepcjami. Dzięki możliwości pracy w stu
dio SWF w Fryburgu bryzgowijskim kom
ponował liczne dzieła — głównie wokalne
— z udziałem elektroniki. Zmarł w 1990.

PANUFNIK, Andrzej: Nowsze dzieła or
kiestrowe: Two Lyric Pieces, Sinfonia sa
cra /111 Symfonia/, Hommage à Chopin 
na flet i orkiestrę smyczkową. Tryptyk Ja
gielloński na smyczki, Katyń Epitaph na 
orkiestrę, Sinfonia concertante /IV Sym
fonia/, Sinfonia di Sfere /V Symfonia/, 
Sinfonia Mistica /VI Symfonia/, Metasin- 
fonia 1978, Concerto festivo, Concert ino 
na kotły, perkusję i smyczki. Sinfonia voti- 
va /VIII Symfonia/, A Procession for Pea
ce na orkiestrę, Arbor cosmica na orkie
strę smyczkową, IX  Symfonia, Hannony 
na orkiestrę kameralną i X  Symfonia. Z  
kameralnych utworów wymienić należy 
dwa kwartety smyczkowe /II zatytuło
wany Messages/, Pantasonatę oraz Sekstet 
smyczkowy; osobne miejsce w twórczości 
kompozytora zajmują jego koncerty in
strumentalne, m.in. Koncert na fagot i or
kiestrę /In memoriam Father Jerzy Po
piełuszko, 1985/. Panufnik jest też auto
rem autobiografii Composing Myself. 
Zmarł w 1991.

PENDERECKI. Krzysztof: W nowszych 
utworach kompozytor skłania się ku 
odrębnie rozumianemu neoroinantyzmo- 
wi. Opery: Paradise lost, Die schwarze 
Maskę 1986 i Ubu Rex 1991. Muzyka wo
kalna zajmuje w jego twórczości coraz 
więcej miejsca /Magnificat na głos basowy, 
chór chłopięcy i orkiestrę, De profundis
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na chór i orkiestrę. Te Deum na głosy so
lowe, chór i orkiestrę, Lacrimosa na so
pran, chór mieszany i orkiestrę. Requiem 
polskie na cztery głosy solowe, chór mie
szany i orkiestrę 1984 oraz Agnus Dei na 
ośmiogłosowy chór a cappella/. Z  utwo
rów orkiestrowych wymienić należy': In
termezzo na 24 instrumenty smyczkowe, 
kompozycję Als Jacob erwachte, II Symfo
nię /Hoże Narodzenie/ i Passacaglię 1988, 
z koncertów instrumentalnych — Koncert 
skrzypcowy, I I  Koncert wiolonczelowy i 
Koncert na altówkę i orkiestrę; warte 
wzmianki są też utwory solowe — Capri
ccio na tubę solo, Cadenza na altówkę i 
Per Slava na wiolonczelę solo.

PETRASSI, GofTredo: Do nowszych ut
worów zaliczyć należy VIII Koncert na or
kiestrę, Laudes creaturarum dla recytatora
i 6 instrumentalistów oraz Orationes Chri
sti na chór, instrumenty dęte blaszane i 
niskie instrumenty smyczkowe.

POLISSEUR, Henri: Z nowszych kompo
zycji na uwagę zasługują opera Die Erpro
bung des Petrus Hebraicus, L'école d'Or
phée 1989 na głos mówiony, organy i me
dia elektroniczne oraz utwory orkiestro
we /Petite Chronique illustrée. La Seconde 
Apothéose de Rameau/i kameralne /m.in. 
Un Jardin de passacailles oraz Mnemosyne 
obstinée na kwartet smyczkowy/.

REIMANN, Aribert »4 III 1936. Kompo
zytor i pianista niemiecki; autor oper /Ein 
Traumspiel, Melusine, Lear, Die Gespen- 
stersonate, Troades/, baletów /Die Vogel
scheuchen, Chacun sa chimère/, koncer
tów instrumentalnych /dwa koncerty for
tepianowe, Koncert na skrzypce, wio
lonczelę i orkiestrę/, Symfonii, Rondes na 
orkiestrę smyczkową. Variations na orkie
strę, Sieben Fragmente: !n memoriam Ro
bert Schumann na orkiestrę, muzyki ka
meralnej /m.in. Trio smyczkowe/ i dzieł 
wokalnych Hölderlin-Fragmente na so

pran i orkiestrę. Shine and dark na bary
ton i fortepian/.

RIH.M. Wolfgang »13 III 1952, Karlsruhe. 
Kompozytor niemiecki. Łączy elementy 
muzyki póżnoromantycznej ze współczes
nymi technikami kompozytorskimi w 
swobodny, nie pozbawiony fantazji amal
gamat; w jego muzyce uderza witalność, 
szorstkość dysonansowej harmonii, 
ostrość akcentów perkusyjnych i szeroka 
melodyjność. Kompozycje orkiestrowe 
/m.in. 3 symfonie, w tym I I I  Symfonia na 
głosy solowe, chór i orkiestrę, Tutuguri
I —VII, poemat symfoniczny Schatten- 
stiick, Klangbeschreibung na trzy orkie
stry, Ungemaltes Bild, 1990/, koncerty in
strumentalne /min. Lichtzwang: In me
moriam Paul Celan na skrzypce i orkie
strę, La Musique creuse le ciel na dwa 
fortepiany i wielką orkiestrę. Koncert al- 
tówkowy, Erster Doppelgesang na altówkę, 
wiolonczelę i orkiestrę. Zweiter Doppelge
sang na klarnet, wiolonczelę i orkiestrę, 
Monodram na wiolonczelę i orkiestrę/, 
utwory kameralne /m.in. 8 kwartetów 
smyczkowych. Déploration na flet, wio
lonczelę i perkusję. Chiffre 1—VIII na zes
poły kameralne, Sine nomine na instru
menty dęte blaszane, Verzeichnung-Studie 
na wiolę, wiolonczelę i kontrabas. Kwintet 
na klarnet i kwartet smyczkowy. Sine no
mine // na 4 tuby, Duomonolog na 
skrzypce i wiolonczelę/, utwory wokalne 
/m.in. Mit Geschlossenem Mund na chór 
bez słów. Andere Schatten na trzy głosy 
solowe, recytatora, chór mieszany i orkie
strę, Frau/Stimme na sopran i orkiestrę/, 
optery /Faust und Yorick, Jacob LenzJ, ut
wór sceniczny Die Eroberung von Mexico.

RILEY, Tern *24 VI 1935, Colfax /Kali
fornia/. Kompozytor amerykański. Głó
wny przedstawiciel tzw. minimal music. 
Przebywał w Indiach, gdzie poznawał tra
dycyjną muzykę hinduską. Kompozycje: 
Spectra na 6 instrumentów, Trio smyczko
we, balet Genesis '70, G-Song na głos.
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kwartet smyczkowy i syntezator, Song of 
the Emerald Runner na głos, fortepian, si
tar, tablę i syntezator.

SCELSI, Giacinto, właść. książę Giacinto 
Scelsi di Valva. *8 I 1904, La Spezia; f9 
VIII 1988, Rzym. Kompozytor i pisarz 
włoski. Uczeń Respighiego i Caselli; wie
le zawdzięczał studiom poświęconym 
Schónbergowi. Odbył kilka podróży po 
Azji, wielki wpływ na jego sztukę miała 
religia i filozofia Dalekiego Wschodu. Pi
sał wiersze i eseje o estetyce. Utwory or
kiestrowe: Rapsodia romamica, La nascita 
de! verbo, Aion — cztery epizody; koncert 
skrzypcowy Amahit, utwory kameralne 
/m.in. kwartety smyczkowe i Kshara na 
dwa kontrabasy/, fortepianowe /40 prelu
diów/ i wokalne /Konx-om-pax na chór, 
organy i orkiestrę i Phal na chór i orkie
strę/.

SCHAEFFER, Bogusław: Kompozytor, 
pianista, grafik i dramaturg. Od piętnastu 
lat Schaeffer stosuje w muzyce szereg no
wych technik kompozytorskich /przestra- 
janie instrumentów smyczkowych w Kon
cercie organowym B-A-C-H; cwierćtono- 
wość opartą na seriach wszechinterwało- 
wych; dyspozycję „orkiestr w orkiestrze"; 
komponowanie identycznością i nieiden- 
tycznością/. Eksperymentuje również w 
dziedzinie formy i języka dźwiękowego, 
częściowo przy udziale mediów elektroa
kustycznych i komputerów iKoncert na 
perkusję, fortepian i orkiestrę. Konfron
tacje na fortepian i media elektroaku
styczne/. Jest również autorem dwu dal
szych koncertów fortepianowych /111 Kon
cert fortepianowy napisany został 1990 do 
wyłącznego wykonania przez kompozyto
ra/, ośmiu w sumie kwartetów smyczko
wych, długiej serii koncertów instrumen
talnych /m.in. również na gitarę i orkie
strę. na akordeon i orkiestrę, dla czterech 
pianistów i orkiestry/, długiej serii utwo
rów fortepianowych /Modele IX—XV/, na 
instrumenty solowe, utworów religijnych

/m.in. Stabat mater. Miserere na sopran, 
chór, orkiestrę, taśmę i komputer. Te 
Deuml, organowych /cykl czterech sonat/ 
oraz symfonicznych /Sinfonia 1993, Missa 
sinfonica i in./. Dał się też poznać jako 
dramaturg /w ostatnich latach pierwszy 
na liście wykonywanych w Polsce auto
rów! — m.in. sztuki teatralne: Mroki, Zo 
rza, Aktor, Próby, Tutam, Rondo, Odwet, 
Gdyby, Glosa, Żniwo, Razem, Awans, 
Denni, Ranek i ujęta w pięciu jeżykach 
sztuka Multi.

SCHNEBEL, Dieter: Z  nowszych utwor
ów wymienić należy: Dreiklang na różne 
zespoły, Wagner-Idyll na orkiestrę kame
ralną, kantatę sceniczną Jowaegerli, Tha- 
natos-Eros na głos i orkiestrę, mszę Dah- 
lemer Messe, Zeichensprache, Raum- 
Klang X  1989 na orkiestrę centralną i 4 
grupy instrumentalne oraz Chi li, muzyka i 
obrazy do Kleista. 1991.

SCHÜLLER, Günther: Nowsze kompo
zycje — Koncert na kontrabas i orkiestrę. 
Koncert saksofonowy. Koncert na 2 forte
piany /2 pianos — 3 hands/, Concerto qua- 
temio na skrzypce, flet, obój. trąbkę i or
kiestrę, Koncert altówkowy, Farbenspiel — 
Koncert na orkiestrę Nr. 3, dwa koncerty 
fortepianowe, utwory kameralne /m.in. 
Sekstet na fagot, fortepian i kwartet 
smyczkowy, A Bouquet for Collage na 6 
instrumentów/, utwory chóralne /m.in. 
Sacred Cantata, The Power Within Us na 
głos barytonowy, recytatora, chór i orkie
strę, Deai — Encounters na 7 głosów wo
kalnych i trzy orkiestry/.

SCIARRINO, Salvatorc «4 IV 1947, Pa
lermo. Kompozytor włoski. Autodydakta. 
Posługuje się wyrafinowaną techniką 
dźwiękową, polegającą na niemal orna
mentalnym potraktowaniu mało używa
nych efektów i sposobów gry. dzięki cze
mu uzyskuje formę stale zmienną. Autor 
utworów symfonicznych /m.in. L'eco na 
orkiestrę smyczkową. Da a da da — frag
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ment na orkiestrę, Sonatu da camera na 
małą orkiestrę, Berceusel, koncertów in
strumentalnych /m.in. Variazioni na wio
lonczelę i orkiestrę, Clair de lunę Op 25 
na fortepian i orkiestrę. Allegoria delle 
nonę na skrzypce i orkiestrę, Leitura da 
loniana na kontrabas i orkiestrę 1989/, 
utworów kameralnych /m.in. Fauno che fi- 
schia a un merlo na flet i harfę i La ragio- 
ne delle concliiglie na fortepian i kwartet 
smyczkowy/, wokalnych /m.in. Le Donnę 
di Trachis na trzy głosy solowe i chór żeń
ski/, oper /m.in. Amore e Psiche, Aspem i 
Macbeth/oraz muzyki teatralnej.

STOCKHAUSEN, Karlheinz: W 1977 
rozpoczął, zaplanowany na długie lata, 
cykl operowy w siedmiu częściach, odpo
wiadający siedmiu dniom tygodnia, który 
chciałby ukończyć w' latach dwudziestych 
przyszłego tysiąclecia /w latach 1978—80 
skomponował Donnerstag ans LICH T  dla
3 solistów, 8 instrumentalistów, 3 tance
rzy, chóru, orkiestry i taśmy, w latach 
1981—83 Samstag ans LIC H T  na głos so
lowy, 10 instrumentalistów, 2 tancerzy, 
tzw. Harmonieorchester, balet lub mimów, 
chór męski i organy, w latach 1984—88 
Momag ans LICH T  dla 14 wokalistów, 5 
instrumentalistów, aktora, chóru, chóru 
chłopięcego i orkiestry, wszystkie trzy 
opery' były wykonane w Mediolanie w 
1981, 1984 i 1988: obecnie pracuje nad 
operą Dienstag ans LICHT/. Ponadto 
skomponował utwór orkiestrowy Jubi- 
laum, Inori dla solisty lub dwu solistów i 
orkiestry i Tierkreis na orkiestrę kameral
ną. Głównym dziełem Stockhausena jest 
jednak cykl operowy Lichl /Światło/, nad 
którym pracuje tak intensywnie, iż być 
może zostanie on ukończony dużo wcześ
niej. W zamierzeniu kompozytora ma to 
być największe w historii dzieło muzy- 
czno-teatralne. Stockhausen korzysta z 
różnych źródeł: głównym źródłem jest je
go własne życie, do którego dołącza ele
menty hagiografii żydowskiej i chrześci
jańskiej. Wszystko wskazuje na to, że

znaczenie kompozytora opierać się bę
dzie na niezaprzeczalnie awangardowych 
dziełach pierwszych dwudziestu lat twór
czości kompozytora.

Sznittke /SCHNITTKE/, Alfred *24 XI
1934, Engels. Kompozytor rosyjski nie
mieckiego pochodzenia. Studiował w 
Moskwie. Uprawia muzykę polistyli- 
styczną, która polega na stapianiu ele
mentów muzyki barokowej i klasycznej z 
umiarkowanie współczesnymi środkami 
muzyki współczesnej. Autor muzyki or
kiestrowej /m.in. Suita dla dzieci na małą 
orkiestrę. Pianissimo, 5 symfonii, V — 
1988, Passacaglia/, licznych koncertów in
strumentalnych /m.in. Koncert podwójny 
na obój, harfę i smyczki, dwa koncerty 
wiolonczelowe. Koncert altówkowy i Kon
cert na dwoje skrzypiec i orkiestrę kame
ralną: cztery koncerty skrzypcowe i Kon
cert na fortepian na cztery ręce i orkiestrę 
kameralną, 1990/, kameralnej /4 kwarte
ty smyczkowe/, kantat, oratoriów i muzy
ki religijnej, a także utworów scenicznych 
/Der gelbe Klang/.

SZYMAŃSKI. Paweł *28 III 1954. War
szawa. Kompozytor polski. Autor kompo
zycji symfonicznych /m.in. K. 1972, Parti
ta I - I I I ,  Quasi una sinfonietta na orkie
strę kameralną 1990/, kameralnych /m.in. 
Suita na flet. fortepian i kwartet smyczko
wy, Kwartet smyczkowy, Limeryki na flet, 
skrzypce i wiolonczelę, Dziesięć utworów 
na trio smyczkowe/, wokalnych /Kyrie na 
chór chłopięcy i orkiestrę, Gloria na chór 
żeński i zespół instrumentalny. Cztery ut
wory liturgiczne na sopran i zespół instru
mentalny. Lux aetema na głosy i instru
menty/ oraz utworów elektroaku
stycznych /m.in. Through the Looking 
Glass II, 1988/.

TAKEMITSU, Toru: Jest autorem szeregu 
dalszych utworów orkiestrowych /m.in. 
Quatrain na klarnet, skrzypce, wioloncze
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lę, fortepian i orkiestrę, Dreanuime 1981. 
A Way o f a Lone // na orkiestrę smyczko
wą, siar-lsle na orkiestrę, Rain Coining na 
orkiestrę kameralną i Visions, 1990/, 
wielkiej ilos'ci koncertów instrumental
nych /m.in. Gitimalya na marimbę i orkie
strę, Dar Calls, Corning, Far! na skrzypce
i orkiestrę, koncert To the Edge o f Dream 
na gitarę i orkiestrę, Orion and Pleiades 
na wiolonczelę i orkiestrę, Riverrun na 
fortepian i orkiestrę i A String Around 
Autumn na altówkę i orkiestrę/, wielu 
dziel kameralnych i fortepianowych oraz 
szeregu dzieł chóralnych /m.in. Ula na 
chór mieszany i My Way o f Life: in memo
ry o f Michael Vyner na baryton, chór i or
kiestrę/, a także wielu kompozycji elek
troakustycznych /m.in. The Sea Is Still 
oraz A Minneapolis Garden/. Przed 10 la
tami zrezygnował z łączenia muzyki tra
dycyjnej /głównie na japońskich instru
mentach/ z nowymi technikami zachod
nioeuropejskimi i wytworzył nowy, indy

widualny styl, oparty na odrębnych kate
goriach technicznych i estetycznych.

XENAKIS, Yannis: Do wymienionych ut
worów należy dołączyć szereg utworów 
orkiestrowych /Nomos Gamma na 98 in
strumentów rozsianych po audytorium, 
Synaphai na fortepian i orkiestrę, Erik- 
thon na fortepian i orkiestrę, Jonchaies na 
orkiestrę 108 instrumentów. Pour les Ha
leines na wielką orkiestrę smyczkową, 
Alax na 3 grupy orkiestrowe, Keąrops na 
fortepian i orkiestrę 92 instrumentów i 
Ala na wielką orkiestrę/, kameralnych 
/m.in. Akea na fortepian i kwartet 
smyczkowy, Xas na kwartet saksofonowy. 
Echange na zespół 12 instrumentów/, 
chóralnych /Knephas, 1990, Kassandra: 
Oresteia II/ oraz multimedialnych /np. 
Voyage absolu des Unari vers Andromède, 
1989/ czy Polytope o f Cluny — dźwięk i 
światło, muzyka elektroniczna na siedmiu 
kanałach/.
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Mieczysława Hanus/.cwska ukończyła na Uniwersytecie Ja
giellońskim w Krakowie dwa fakultety: muzykologię i filozofię. 
Ponadto studiowała romanistykę na UJ w Krakowie i tamże 
teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. 
Działa jako eseistka i krytyk muzyczny. W spółpracownik en 
cyklopedii polskich i obcych /m.in. G rove'a/.


