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Między brzmieniem a ekspresją. Studium wybranych dzieł na klarnet, 

wiolonczelę i fortepian Vincenta d’Indy’ego, Nino Roty 

i Marcela Chyrzyńskiego 

 

Kameralistyka zajmuje bardzo ważne miejsce w historii muzyki, a także w życiu 

artystycznym wielu twórców i wykonawców. Już sama jej idea, polegająca na wspólnym 

muzykowaniu kilku instrumentalistów i czerpaniu przyjemności ze współtworzenia dzieła 

muzycznego, daje grającym możliwość bardzo indywidualnego podejścia do muzyki, 

nieograniczonego wizją artystyczną dyrygenta czy solisty.  

Niniejsza praca poświęcona jest trzem triom na klarnet, wiolonczelę i fortepian 

kompozytorów działających w różnych czasach, których twórczość kameralna nie jest 

powszechnie znana i należycie doceniana. Wybrane utwory: Trio B-dur op. 29 Vincenta 

d’Indyʼego, Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian Nino Roty oraz trio In C Marcela 

Chyrzyńskiego – poddane zostały analizie pod kątem ich budowy formalnej, zagadnień 

brzmieniowych i wykonawczych oraz problemów wynikających z tych ostatnich. Powodem, 

który skłonił mnie do podjęcia tego tematu, jest chęć propagowania muzyki kameralnej 

z udziałem klarnetu, a także poszerzenie wiedzy z tej dziedziny, która w literaturze 

specjalistycznej jest jeszcze słabo opracowana. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy został podzielony na trzy 

części, z których pierwsza stanowi syntetyczne ujęcie historii klarnetu w dziełach muzyki 

kameralnej. W drugiej części tego rozdziału przedstawiam za pomocą tabeli listę pozycji 

skomponowanych na trio klarnet, wiolonczelę i fortepian w kolejności chronologicznej. Taki 

układ pozwala między innymi na prześledzenie rozwoju gatunku, jakim jest trio na klarnet, 

wiolonczelę i fortepian. W ostatniej, trzeciej części pierwszego rozdziału podejmuję kwestię 

muzycznego dialogu oraz trudności związanych z wykonawstwem repertuaru na wspomniany 

skład instrumentalny. 

Rozdział drugi, w którym przybliżam sylwetki kompozytorów, traktuję jako wstęp do 

kolejnej części pracy, stanowiący biograficzny punkt wyjścia do badań nad omawianymi 

przeze mnie utworami. Chęć przybliżenia niedocenianych, moim zdaniem, osobowości 

muzycznych, jak również znikoma literatura dotycząca ich życia oraz dorobku skłoniły mnie 

do umieszczenia w tym rozdziale biogramów kompozytorów oraz omówienia ich twórczości 

ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kameralnej z klarnetem. 



Głównym celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy dzieł Vincenta 

d’Indyʼego, Nino Roty oraz Marcela Chyrzyńskiego zarówno pod względem formy, jak 

i brzmienia oraz elementów wykonawczych z intencją ukazania jak najpełniejszej palety ich 

walorów artystycznych. Z tego powodu w trzecim rozdziale omawiam trzy tria na klarnet, 

wiolonczelę i fortepian przywołanych powyżej twórców, skupiając się na ich budowie 

formalnej i opierając się m.in. na sposobie analizy przedstawionym w pracy Józefa 

M. Chomińskiego Formy muzyczne. 

Muzyka jest nośnikiem emocji, stąd też kompozytorzy wykorzystują wiele środków 

i technik, by wzbudzić w słuchaczu określone uczucia, a tym samym wywołać w nim 

zamierzony stan emocjonalny. Mówi o tym chociażby John Sloboda w swoich pracach 

z zakresu psychologii muzyki czy wybitny pianista Walter Gieseking, który wielokrotnie 

wskazywał znaczenie ekspresyjne i formotwórcze środków wykonawczych. O brzmieniu 

utworów w aspekcie unikalnego podejścia twórców do muzyki i teorii kompozycji jest mowa 

w rozdziale czwartym, w którym analizuję zastosowane przez kompozytorów środki 

wykonawcze oraz oznaczenia artykulacyjne i agogiczne, a co za tym idzie, ich wpływ na 

brzmieniowość utworów. Ponadto wykorzystując własne doświadczenie z praktyki 

wykonawczej, wskazuję owe środki i przedstawiam swój punkt widzenia na temat ekspresji 

w triach Vincenta d’Indyʼego, Nino Roty oraz Marcela Chyrzyńskiego. 

Zagadnieniom wykonawczym w omawianych utworach, takim jak dialog 

i współdziałanie instrumentów na scenie czy ich solistyczna niezależność, poświęcony jest 

rozdział piąty. Przybliżam w nim partie poszczególnych instrumentów, zwracając uwagę na 

wykorzystane techniki gry. Oprócz tego wykazuję ich spójność i wzajemne zależności 

w tworzeniu dzieła muzycznego. W rozdziale szóstym natomiast poruszam trudności 

wykonawcze, jakie pojawiają się w omawianych triach na klarnet, wiolonczelę i fortepian – 

zarówno dla każdego instrumentu z osobna, jak i dla całego zespołu. 

Pracę zamyka aneks, który zawiera wywiad przeprowadzony przeze mnie z Marcelem 

Chyrzyńskim 11 grudnia 2014 roku w trakcie IV Europejskiego Kongresu Klarnetowego 

w Katowicach. Dotyczy on inspiracji w twórczości kompozytora, ze szczególnym 

uwzględnieniem omawianego w pracy Tria In C. 

Dzieło artystyczne niniejszej pracy stanowi nagranie Tria B-dur op. 29 Vincenta 

d’Indy’ego, Tria na klarnet, wiolonczelę i fortepian Nino Roty oraz In C Marcela 

Chyrzyńskiego w wykonaniu zespołu w składzie: Przemysław Buczek – klarnet, Cecylia 

Stanecka – wiolonczela, Marek Wroniszewski – fortepian. 



Summary 

 

Chamber music occupies a very important place in the history of music, as well as in 

the artistic life of many artists and performers. Its very idea, involving a joint music – making 

experience of several instrumentalists, enjoying the process of the co-creation of musical 

works, gives the musicians the opportunity of taking a very individual approach to music, 

unlimited by the artistic vision of the conductor or a soloist. 

This paper is dedicated to three trios for clarinet, cello and piano by composers from 

various periods of musical history, whose chamber music is not widely known or duly 

appreciated. The selected works: Trio in B flat major, Op. 29 Vincent dʼIndy, Trio for 

clarinet, cello and piano by Nino Rota and Trio In C by Marcel Chyrzyński – have been 

analyzed in terms of their formal structure an sound and performance issues, as well as 

problems arising from the latter. The reason that led me to take up this theme is the desire to 

promote chamber music involving the clarinet, as well as the expansion of knowledge in this 

area, which in the specialist literature has not received the proper amount of attention. 

The work consists of six chapters. The first chapter is divided into three parts, the first 

of which is a synthetic approach to the history of the clarinet in the works of chamber music. 

The second part of this chapter features a table list of compositions for a clarinet-cello-piano 

trio in chronological order. This arrangement allows, inter alia, to trace the development of 

this genre. In the third and last part of the first chapter I take up the issue of musical dialogue 

and the difficulties in performing works for the abovementioned repertoire. 

The second chapter introducing the composers serves as a prelude to the next part of 

the work, which is a biographical starting point for the study of the selected musical works. 

The desire to bring closer the – from my perspective – underrated musical personalities, as 

well as scant literature on their life and achievements, have led me to including biographies of 

the composers and, subsequently, discussing their work with special emphasis on chamber 

music with clarinet. 

The main objective of this paper is to analyze the works of Vincent d'Indy, Nino Rota 

and Marcel Chyrzyński in terms of form, timbre and performance elements, with the intention 

to show the fullest possible range of their artistic value. For this reason, in the third chapter 

I discuss three trios for clarinet, cello and piano of the aforemementioned artists, focusing on 

their formal construction, basing primarily on analytical procedure presented in the work of 

Jozef M. Chomiński ‘Musical forms’. 



Music is the carrier of emotions, hence composers use a variety of means and 

techniques to generate certain feelings in the listener, and thereby induce the desired 

emotional state. This issue is brought up by, among others, John Sloboda in his works in the 

field of psychology of music as well as by the outstanding pianist Walter Gieseking, who has 

repeatedly pointed to the expressive and form-creating importance of performance technique. 

The fourth chapter dwells on the sound of the pieces in terms of unique approach of the 

composers to music and theory of composition, in which I analyze performance techniques as 

well as articulation markings and tempo applied by composers and, and consequently, their 

impact on sound. Moreover, basing on my own experience of performing, I point out those 

techniques and present my viewpoint on the expression in trios by Vincent dʼIndy, Nino Rota 

and Marcel Chyrzyński. 

Performing issues, such as dialogue and cooperation of the instruments or their solo 

independence on stage, are discussed in the fifth chapter. In it I review the parts of individual 

instruments, relating to the playing techniques applied. Moreover, I point to their cohesion 

and interdependence in creating a musical work. The sixth chapter is devoted to performing 

difficulties in clarinet-cello-piano trios, both individual and for the whole group. 

The work closes with the annex, which includes an interview with Marcel Chyrzyński, 

conducted on December 11, 2014, during the 4th European Clarinet Congress Katowice. The 

subject matter is inspiration in the works of the composer, with particular emphasis on Trio 

In C. 

This thesis is issued with a CD featuring the recordings of the Trio in B flat major, 

Op. 29 by Vincent d'Indy, Trio for clarinet, cello and piano by Nino Rota and In C by Marcel 

Chyrzyński performed by: Przemysław Buczek – clarinet, Cecylia Stanecka – cello, Marek 

Wroniszewski – piano. 

 


