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Celem dysertacji było zbadanie roli dynamiki w procesie kształtowania ekspresji w 

wybranych sonatach fortepianowych Ludwiga van Beethovena.  

W niniejszej pracy, jako przedmiot badań wybrane zostały cztery sonaty fortepianowe 

L. van Beethovena, powstałe na przestrzeni ponad 20 lat - w różnych okresach twórczości 

kompozytora, poczynając od okresu najwcześniejszego po ostatni. Do pierwszego okresu 

twórczości należy Sonata G-dur op.14 nr 2 (napisana w 1799 roku), do drugiego Sonata „Quasi 

una fantasia” cis-moll op. 27 nr 2 (z 1801 r.) oraz Sonata Es-dur op.81a „Les adieux” (z 1810r.), 

a do trzeciego – ostatnia sonata fortepianowa - Sonata c-moll op. 111 (z 1822 r.). 

 Problematyka, która została podjęta w pracy wymagała zastosowania metod 

badawczych opartych o następujące działania:  

1. analizę oznaczeń dynamicznych zapisanych przez kompozytora w tekście nutowym,  

2. próbę dookreślenia dynamiki na podstawie pozostałych elementów organizacji materiału 

muzycznego,  

3. określenie związków pomiędzy dynamiką a innymi elementami dzieła,  

4. sprawdzenie, czy istnieją różnice w sposobie zapisu i wykorzystania dynamiki w zależności 

od czasu, w którym powstało dzieło.  

W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze:  

a) dynamika ma istotny wpływ na ekspresję i sposób wykonania utworu,  

b) dynamika nie działa samodzielnie, ale w połączeniu z pozostałymi elementami dzieła 

muzycznego, zatem właściwa interpretacja dynamiki powinna uwzględniać te zależności,  
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c) oznaczenie dynamiczne może być różnie interpretowane w zależności od czasu, w którym 

powstało dzieło oraz w zależności od powierzonej mu roli w projektowaniu koncepcji 

interpretacyjnej wykonania.  

Praca składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem. We wstępie opisano 

cel i założenia pracy, postawiono tezy, uzasadniono wybór tematu oraz zaprezentowano 

materiał i metody badań. W rozdziale pierwszym wyjaśniano pojęcie ekspresji i przedstawiano 

krótki zarys jego historii (do czasów Beethovena). Problematykę tę uzupełniono o informacje 

na temat Teorii Persony. Rozdział następny poświęcono definicji dynamiki i jej przemianom 

historycznym (również do czasów ostatniego reprezentanta wiedeńskiego klasycyzmu). W 

trzecim rozdziale opisano sonaty fortepianowe Beethovena w kontekście ich nowatorskich 

rozwiązań w zakresie relacji ekspresji i dynamiki.       

 W kolejnym, obszernym rozdziale dokonano analizy czterech omawianych sonat, 

zgodnie z metodyką podaną we wstępie. Rozdział ten stanowi sedno rozważań, zawiera analizę 

wybranych oznaczeń dynamicznych zapisanych w partyturze oraz analizę i interpretację 

zjawisk dynamicznych. Poruszono w nim złożone i bogate zależności między dynamiką a 

innymi elementami dzieła w procesie kształtowania ekspresji. Zwieńczenie analiz tekstu 

stanowią implikacje wykonawcze skupiające się na zagadnieniach związanych z realizacją 

dynamiki, a także, z nieścisłością zapisu partytury. W rozdziale tym porównano również szereg 

nagrań wybranych sonat fortepianowych Beethovena, w tym także interpretację samego autora 

rozprawy.  

W zakończeniu udowodniono, iż dynamika ma wpływ na ekspresję dzieła muzycznego 

i choć nie zawsze jest nadrzędnym elementem dzieła muzycznego odpowiedzialnym za 

kształtowanie ekspresji to jej odpowiednia realizacja stanowi jeden z warunków koniecznych 

do spełnienia przy kreowaniu ekspresywnego wykonania. Analiza oznaczeń dynamicznych w 

wybranych sonatach fortepianowych Beethovena pokazuje, iż dynamika  „plastycznie” 

obrazuje pozostałe elementy dzieła. Wraz z nimi: 

- buduje i rozładowuje napięcia (dramaturgia utworu), uwypukla dążenia harmoniczne, 

- wpływa na odbiór formy (uwydatnia punkty kulminacyjne; dynamika obowiązująca na 

dłuższej przestrzeni dzieła wyróżnia większe jego całości; pomaga w syntezie lub 

wyodrębnianiu struktur formalnych), 

- razem z artykulacją współtworzy indywidualne brzmienie pianisty, 

- podkreśla lub zaburza pulsację, 

- podkreśla kształt linii melodycznej, wpływa na plastykę frazowania (wzbogaca intonację 

wypowiedzi muzycznej), 
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- sprawia, że faktura staje się „transparentna”, a więc czytelna.  

Dowiedziono, iż dynamika, pomimo znaczącego wpływu na pozostałe elementy dzieła 

muzycznego niedookreśla w pełni i jednoznacznie ekspresywnej treści materiału dźwiękowego. 

To samo oznaczenie dynamiczne może przedstawiać rozmaite nastroje w zależności od 

pozostałych elementów dzieła muzycznego oraz kontekstu w którym występuje i być źródłem  

dla wciąż nowych koncepcji interpretacyjnych. 
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	   The aim of this dissertation was to determine the role of dynamics in the process of 

creating expression in Beethoven's piano sonatas. Four from his 32 sonatas were selected for 

the study, written in a time span of more than 20 years - in  3 different periods of the composer's 

life. Sonata in G major op.14 no. 2 (written in 1799) belongs to the first, Sonata “quasi una 

fantasia” in C sharp minor Op. 27 No. 2 (from 1801) and Sonata in E flat major op.81a “Les 

adieux” (from 1810) to the second, and to the third - last piano sonata - Sonata in C minor op. 

111 (from 1822).  

 In the course of study it was necessary to:  

1. analyze the dynamic signs written by the composer in the score,  

2. make an attempt to define dynamics based on the remaining elements of the organization of 

the musical material,   

3. determine the relationship between dynamics and other elements of the work, 

4. verify whether there are differences in the way that the dynamic markings were written and 

used depending on the time period in which the work was created.  

 The following research theses were set out in this study: 

a) dynamics has a significant impact on the expression and manner in which the work is 

performed, 

b) dynamics does not work alone, but in cooperation with other elements of a musical work, so 

the proper interpretation of the dynamics should take into account these relationships, 

c) dynamic markings can be interpreted differently and are dependent on the time in which the 

work was created and on the role they play in designing the interpretative concept of 

performance. 
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 The work consists of four chapters, preceded by an introduction. The introduction outlines 

the purpose and assumptions of the dissertation, presents the thesis, explains the choice of the 

topic as well as the materials and methods used. The first chapter explains the term and concept 

of expression and presents a brief outline of its history (up to the time of Beethoven). This issue 

was supplemented with information on the new and controversial “Theory of a Persona” in 

music. The next chapter is devoted to the definition of dynamics and its historical 

transformation (also until the times of the last representative of Viennese classicism). In the 

third chapter, Beethoven's piano sonatas have been approximated in the context of their novel 

solutions regarding their expression and dynamics. The subsequent and extensive chapter, 

provides an analysis of the four discussed sonatas performed accordingly to the methodology 

given in the introduction. This chapter contains an analysis of the selected dynamic signs 

recorded in the score and the analysis and interpretation of dynamic phenomena. It touches on 

the complex and rich interdependence between dynamics and other elements of the work in the 

process of shaping expression. Text analysis was done with executive implications. The focus 

was on problems related to the use of dynamics, and additionally on issues related to the 

inaccuracy of the score. Several recordings were compared, referring also to the author's own 

artistic work. 

 In conclusion, it was proved that dynamics does influence the expression of the music 

in question and is one of the conditions for creating an expressive performance. Although 

dynamics cannot always be considered the main element in creating expression nor a solution 

for achieving an expressive performance that could move the audience, it nonetheless remains 

undoubtedly one of the most significant contributors to the expression of a musical work. Its 

influence on the intensification of the emotional tension of the work and the performance is 

comprehensive. The analysis of dynamic markings in Beethoven's sonatas demonstrated that 

the composer was fully aware of the potential of dynamics to:   

- build and unload tension (dramaturgy of the work), emphasize harmonic pursuits, 

- influence the reception of the form (by highlighting the climaxes, distinguishing the basic and 

complex structures of the piece, helping in the synthesis or separation of formal structures); 

- create (along with the articulation) the individual sound of the pianist,  

- emphasize or disturb rhythmic patterns,  

- emphasize the shape of the melodic line, influence phrasing (enrich the intonation of musical 

expression),  

- help the music texture become “transparent”, readable.  

Despite the undeniable influence on the other elements of the musical work, it was proved that 
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dynamics does not explicitly define the expressive content of the sound material. The same 

dynamics can portray various moods, depending on the other elements and the context in which 

it occurs and yet still be a source of new interpretative concepts. 

	  


