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Barwa dftrigku i jej wptyw na metafizycznq strong wyrazu stylistycznie odlegtych

dziel,jako crynnik niezmienny i warunkuj4cy uzyskanie wlaSciwego obrazu

artystycznego, na przykladach Sonaty G-Dur op. 78 Franciszka Schuberta oraz

Sechs kleine Klavierstiicke op. 19 i Klovierstiicke

op. 33o i 33b Arnolda Schiinberga

Przedmiot pracy doktorskiej stanowi opis problemu artystycznego jakim jest

wptyw barwy dzwigku na metafrzyczn1 (duchow4) strong wyrazu stylistycznie

odlegtych dziel, na bazie nagrania Sechs Kleine Klavierst'ilcke op. 19

i Klavierstiicke op. 33a i 33b Arnolda Schdnberga oraz Sonaty G-dur op. 78

Franciszka Schuberta.

We wstgpie pracy przedstawiono nastgpuj4ce definicje: treit dziela, barwa

dhuigku, podstawowe definicj e metafizyki dwie klasyczne oraz definicje

w rozumieniu I. Kanta, A. Schopenhauera i N. Hartmanna. Ukazano r6wnie2

zasadnoS6 zestawienia kompozycji Franciszka Schuberta i Arnolda Schcinberga.

W rozdziale pierwszym dokonano analizy utwor6w Schrlnberga w oparciu

o manuskrypty kompozycji znajduj4ce sig w Centrum Muzyki Arnolda Schcinberga

w Wiedniu, jak r6wniez wydania Wiener Urtext Edition i Universal Edition. Podczas

analizy utwor6w Schdnberga szczegolnq uwagg zwr6cono na ich aspekt

kolorystyczny, wykantj1c analogie (na gruncie filozoficznego pojmowania znaczenia

koloru) pomigdzy tw6rczoSci4 Schdnberga i dokonaniami grupy Der Blaue Reiter.

Om6wiono r6wnie2 istotn4 w aspekcie tematu pracy pozycjg naukow4, jakq stanowi

ksi4Zka Wasilija Kandinskiego O duchowoici w sztuce, ktorej fragmenty dotyczqce

psychologicznego i emocjonalnego znaczenia koloru przytoczono w przedstawianej

pracy wraz z praktycznym ich ukazaniem. W opisie dziela ukazano r6wniez ewolucjg

jgzyka muzycznego Arnolda Schonberga - drogg odchodzenia od tonalnoSci aZ do

odkrycia dodekafonii.



Zjawisko dodekafonii i jej znaczenie w ksztaltowaniu formy dziela ukazano na

przykladach kompozycji op. 33a i 33b. Wazny czgfi(, analizy kompozycji Arnolda

Schdnberga stanowi om6wienie pedalizacji poszczeg6lnych utwor6w w aspekcie

uzyskania zamterzor.ych plaszczyzn brzmieniowych przy uwzglgdnieniu mo2liwoSci

akustycznych instrumentu oraz sali koncertowej. Przedstawiono i om6wiono r6wniez

kluczowe dla zroztmienia tw6rczoSci mtzycznej Arnolda Schdnberga terminy

mtzyczne takie jak Farbcrescendo i Klangfarbenmelodie.

Drugi rozdzial pracy poSwigcony jest analizie Sonaty G - Dur Franciszka

Schuberta w kontekScie tvt6rczoSci wokalnej, kameralnej i symfonicznej Schuberta,

jako inspiracji w poszukiwaniu zr6hnicowanej barwy dZwigku. Podczas opisu

szczeg6ln4 uwagg zwr6cono na wielowarstwow4 strukfurg dziela mtrzycz;fiego oraz

wzajemne przenikanie sig uprawianych przez Schuberta gatunk6w mtzycznych.

Znaczny czg((, analizy poSwigcono na ukazanie logiki ksztattowania narracji

mtzycznej Sonaty op. 78 wynikaj4cej z logiki ksztaltowania formy pieSni, gdzie

rozw6j narracji podporz4dkowany jest logice wynikaj4cej z rozwoju tekstu

literackiego. Szczegoln1 uwagg zwrocono na psychologiczne znaczenie tekstu

literackiego pieSni w procesie kreowania n6imicowanego barwowo d?wigku oraz

rozwoju formy muzycznej Sonaty op. 78.

Trzeci rozdzial stanowi wyjaSnienie pojg6 nastawienie wewngtrzne i obraz

artystyczny dziela muzycznego, wraz z ukazaniem zasadnych przyklad6w. Terminy te

zaczerpnigto z ksiqzki Konstantego Stanislawskiego Praca ahora nad sobq oraz

Sztuki pianistycznej Henryka Neuhausa. W rozdziale opisano relacje migdzy

czynnikiem emocjonalnym i intelektualnym zachodz4ce w procesie ksztaltowania

narracj i dziela muzy czfiego .


