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Wybrane transkrypcje Jaschy Heifetzr nL skrzypce i fortepian jako
przyklad wirtuozows kiej literatury skrzypcowej

w XX wieku

Streszczenie

Tw6rczoS6 kompozytorska Jaschy Herfetza stanowi stosunkowo malo znan4, Tecz

niezwykle warloSciow4 czg\c literatury skrzypcowej. Podjgcie tematu wynika gl6wnie

z szerokiego zainteresowania sylwetk4 tego wiekiego skrzypka. Istotnym faktem, kt6ry

sklonil autora do przeprowadzenia badari w powyZszym zakresie, jest chg6 wzbogacenia

znikomej iloSci publikacji poSwigconych Heifetzowi w roli kompo z7fr"ora. Przedmiotem pracy

jest anahza wybranych transkrypcji na skrzypce i fortepian, otaz ich wptyw na stylistykg

wykonawczqw XX wieku. Bgd4ce przedmiotem badari utwory w oryginale znacz4co roaniE

sig od siebie ze wzglgd.u na epokg, stylistykg, obsadg, fakturq i charakter. Warto dodac, i
w Polsce zainteresowanie muzyk4 tego skrzlpka i kompozytora jest zdecydowanie mniejsze

nilpoza granicami kraju, co tak2e zainspirowalo do po6wigcenia tej pracy osobie Heifetza.

Dzielo artystyczne zamreszczone na no6niku elektronicznym (ptycie CD) sklada sig

z nastgpuj4cych utwor6w:

1. Johann Sebastian Bach/ J. Heifetz - Sarabanda z Suity Angielskiej nr 3

2. AramChaczatwian/ J. Heifetz- Taniec z Szablami

3. Fryderyk Chopiri/ J. Heifetz - Nokturn op. 55 nr 2

4. Claude Debussy/ J. Heifetz - Popoludnie Fauna

5. Grigoras Dinicu/ I. Heifetz - Hora Staccato

6. Stephen Foster/ J. Heifetz - Jeanie with the Light Brown Hair

7. George Gershwin/ J. Heifetz - Suita Porgy and Bess

8. Maurycy Moszkowski/ J. Heifetz- Iskty

9.Wolfgang Amadeus Mozartl J. Heifetz - Kwartet smyczkowy nr 19 C - dur K465cz. IY

Allegro molto

10. Manuel Poncei J. Heifetz - Estrellita

1 1. Siergiej Rachmaninow/ J. Heifetz - Etude - Tableau op. 33 nr 7



Po kr6tkim wprowadzeniu w temat pracy, w t:ozdziale pierwszym przedstawiony

zostal rys biografrczny Jaschy Herfetza, ukazuj4cy kornpozytora w Swietle jego wczesnej

edukacji m[lzyczneJ r Lycia osobistego. Om6wiona zosta\a takze dzialalnoS6 koncertowa

i pedagogi czna zvvaZaj1c na fakt, iZ Heifetz byt jednyrn z najwybitniejszych skrzypkow

w dziejach wiolinistYki.

W centrum uwagi rozdziafu drugiego postawione zostalo pojqcie transkrypcji

w mtrzyce skrzypcowej. Zaprezentowane zostaty pierwsze dziela wykorzystujEce

zapozyczony material melodyczny, i to jakie zrraczenre mialy dla tw6rczoSci p6zniejszych

wirtuoz6w skrzlpiec.

p1ozdziat trzecr obejmuje charakterystykg sylwetki Jaschy Heifetza jako kompozYt3ra.

przedstawione i opatrzone komentarzem zostaLy wszystkie jego transkr)'pcje i kompozycje,

atakze ich rola we wsp6lczesnym Swiecie muzycznytr.

W rozdziale czwartym kaada zwybranych transkrypcji zostala poddana szczeg6lowej

analizie, ze wzglgdu na okoliczno6ci powstania i prawykonania. Wszystkie zmiany dotyczqce

struktury dziela znajduj1 siq w tabelach por6wnawczych t s4 opatrzone dodatkowym

komentarzem. Dziela om6wione zostaly r6wnie2 na plaszczyLnte wystqpuj4cych problem6w

techniczny ch a takZe Srodk6w wyrazu podkreslaj4cych iich wirtuozowski charakter. Maj4c na

uwadze takZe bogat4 dzialalnoS6 pedagogiczn4 kompozltora, zostaly sfornrulowane

spostrzeZenra dotycz4ce ich walor6w dydaktycznych. Wartym podkreslenia elementem, jest

zwr6cenie przez autora pracy uwagi na stylistykq wykonawczE w zaprezentowanych

utworach, gdyZ jest ona odzr,vierciedleniem indywidualnego podej6cia do muzykt przez

Jaschg Heifetza.

Temat, kt6ry odnosi sig do wskazanej literatury skrzypcowej poruszony jest nie tylko

ze wzglgduna chg6 pokazaniawystgpuj4cej w niej wirtuozerii ,lecz lakile zr,vr6cenia uwagi na

jej ponadczasowy wymiar i r62norodnoS6. Niejednokrotnie transkrypcje Heifetza pod

wzglgdem wyrazowym bywajE por6wnywalne z wersjami oryginalnymi, a niekiedy nawet

przewyZszajE swoje pierwowzory. Korzystajqc z moZliwo6ci indy"widualnej wypowiedzi,

a tak1e wykorzystuj4c zastosowane metody badawcze i anahzy, autor przedstawil

w zakonczeniu wnioski stanowi4ce podsumowanie pracy'


