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Temat pracy doktorskiej :

Emocjonalnoit muzykifortepianowej Nikolaia Medtnero - implikacje stylistyczne
na przy kladzie wybranyc h s onat fort epianowych

STRESZCZENIE

Tw6rczo56 Nikolaia Medtnera stanowi malo znan4, lecz warto5ciow4 czg56 literatury

fortepianowej. Pomimo faktu, i2 w czasach Zycia tego rosyjskiego pianisty i kompozylora

budzila uznanie orazbyla doceniana w Srodowisku muzycznym, ostatecznie zostala znacznie

zapomniana. Spu6cizna tw6rcy obejmuje gl6wnie solowe utwory fortepianowe: sonaty,

koncerty, utwory cykliczne oraz miniatury. Do jego dorobku naleZ4 takhe liczne pieSni,

kwintet fortepianowy oraz sonata skrzypcowa. Warto dodai, 2e w ostatnich dziesigcioleciach

zainteresowanie muzykq Medtnera znacznie wzroslo. 2r6del takiego stanu rzeczy naleaaloby

szuka6 w aspektach decydujqcych o jej wartoSci oraz atrakcyjnoSci. Jednym z nich jest

niew4tpliwie emocjonalno6d, niejednokrotnie podkre5lana, takhe przez samego kompozytora,

kt6ry swoje pogl4dy na temat sztuki muzycznej opisal w ksi4zce The Muse and The Fashion.

Zawarl w niej opinig, i2 podloZem powstania dziela artystycznego powinno by6 natchnienie,

inspiracja, pragnienie ekspresji niewyraZalnego. Opisywanapraca poSwigcona jest tej wla5nie

sferze kompozycji Medtnera, zwiqzanej z emocjami. Zostala ona ukazana w kontekScie

uLytych Srodk6w kompozytorskich, kt6re w pol4czeniu ze wspomnian4 warstw4 emocjonalnq

ksaahuj4 stylistykg jego tw6rczoSci.

Rozwa2ania wzbogaca rys biograficzny kompozytora, zawarty w rozdziale

pierwszym, ukazuj4cy najwazniejsze wydarzenia z jego Zycia zar6urno zawodowego jak

i prywatnego oraz w odniesieniu do opinii, iz byl on znakomitym pianist4, charakterystyka

jego mo2liwoSci odtw6rczych.

Bgdqc Swiadomym tego, 2e Lr6del opisu emocji i ekspresji naleiry szuka6 w dziedzinie

psychologii, za istotne uznalem og6lne przybliLenie tych zagadniefi w rozdziale drugim, takze

w odniesieniu do sztuki muzycznej , zwlaszcza w kontekScie roli jak4 emocjonalnoS6 odgrywa

w procesie tw6rczym oraz odtw6rczp. CzgS(, pracy po5wigcona tym aspektom stanowi

swo isty l4czn ik pom i gdzy psychologic znym i muzycznym uj gc iem emocj i.

Kolejny rozdzial jest charakterystyk4 tw6rczoSci fortepianowej Medtnera. Bior4c pod

uwagg fakt, iz warsztat kompozytorski jest Srodkiem ekspresji emocji tw6rcy, przedstawilem

go w oparciu o przemy6lenia kompozytora dotycz4ce sztuki muzycznej oraz element6w



sktadowych dziela muzlcznego. Podsumowanie tego rozdzialu stanowi zestawienie opinii

dotycz4cych tw6rczoSci Medtnera, pochodzqcych zar6wno z czas6w Zycia kompozytora jak

iwspotczesnych.

O statn i r ozdzial zawieru analizg wyb ranych son at fortep iano wyc h, utrwal o nych pr zeze

mnie na noSniku CD. 54 to: Sonata fortepianowa g-moll op.22, Sonata fortepianowa f-moll

Minacciosa op. 53 nr 2 oraz Sonata fortepianowa e-moll Night l(ind op.25 nr 2. Kahda z nich

posiada uklad jednoczESciowy, przyczyniaj4cy sig do kondensacji zawartych w nich jakoSci

ekspresywnych oraz brzmieniowych, co warte podkreSlenia bardzo szczeg6lowo

zdefiniowanych za pomoc4 licznych okreSleri wykonawczo-interpretacyjnych zawaftych

w zapisie nutowym. Kompozycje te stanowi4 reprezentatywnq czg6(, tw6rczoSci

fortepianowej Medtnera. Ukazuj4 bowiem nie tylko specyfikg sfery emocjonalnej oraz

uksztattowari materiafu diwigkowego, lecz takhe prezentuj4 r62ne 2r6dla inspiracji ich

powstania, obejmuj4ce 6wczesne wydarzenia historyczne oraz bezpoSrednie odniesienia do

literatury w formie cytatu umieszczonego przed zapisem nutowym.

Zakoirczenie pracy ma na celu ukazanie znaczenia sfery emocjonalnej utwor6w

Medtnera, w odniesieniu zar6wno do pogl4d6w muzycznych tw6rcy jak i w kontekScie

doboru zindywidualizowanych Srodk6w kompozytorskich w celu ich wyrazeni4 wsp6lnie

ksztattuj4cych styl istykg jego tw6rczoSci.


