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	 Kwartet fortepianowy jest klasycznym zespołem kameralnym, który na przestrzeni 
wieków stopniowo umacniał swoją pozycję pośród stałych składów instrumentalnych. 
Mimo, ze ilość dzieł napisanych na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian jest 
generalnie mniejsza od liczby utworów stworzonych dla kwartetu smyczkowego czy tria 
fortepianowego, kwartet fortepianowy w obecnych czasach skutecznie dorównuje 
popularnością wyżej wymienionym zespołom. Świadczy o tym duże zainteresowanie 
koncertami z udziałem właśnie kwartetów fortepianowych, a także coraz większa ilość 
zespołów o takim składzie biorących udział w konkursach kameralnych.

	 Kwartet fortepianowy łączy w sobie problematykę typowo smyczkową, 
fortepianową oraz zagadnienia związane ze współdziałaniem (lub współzawodniczeniem) 
tych instrumentów. W związku z różnorodnością problemów kameralnych wykonanie 
utworu w takim składzie instrumentalnym stanowić może wyzwanie nawet dla 
doświadczonych muzyków. 

	 Celem dysertacji jest zwrócenie uwagi na wszystkie aspekty wnikliwej pracy 
zespołowej w kwartecie fortepianowym, jednak część tematów dotyczyć może też 
współpracy w innych składach kameralnych. W pracy przedstawiam różne problemy 
wykonawcze występujące w kwartecie fortepianowym oraz proponuję ich ciekawe, 
autorskie rozwiązania oparte o wiedzę zdobytą w czasie studiów, informacje zaczerpnięte 
z polskiej i zagranicznej literatury, a także wieloletnie doświadczenie w pracy zespołowej 
jako członek Akme Piano Quartet. 




	 Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów merytorycznych oraz wniosków 
końcowych.

	 W pierwszym rozdziale ukazany zostaje rys historyczny muzyki kameralnej, w 
którym największy nacisk położony jest na przedstawienie rozwoju zespołu kameralnego 
z fortepianem. Opisane zostało też znaczenie kwartetu fortepianowego w twórczości 
czołowych kompozytorów różnych epok, a także jego ewolucja pod kątem obsady 
wykonawczej oraz budowy formalnej.

	 Drugi rozdział zawiera opis relacji fakturalnych między planami w kwartecie 
fortepianowym. Czytelne odzwierciedlenie tych relacji podczas wykonania utworu, które 
wynika ze starannego odczytania partytury, w kluczowy sposób wpływa na interpretację. 
W rozdziale tym przedstawione zostają ponadto możliwości i problemy wykonawcze 
związane z opisanymi relacjami. Dodatkowo, zaproponowane zostają autorskie 
rozwiązania ewentualnych trudności na podstawie konkretnych przykładów nutowych.

	 W najobszerniejszym, trzecim rozdziale przedstawiam aspekty pracy zespołowej w 
kwartecie fortepianowym pod kątem elementów dzieła muzycznego. Bardzo wnikliwej 
analizie zostaje poddana problematyka związana z efektami brzmieniowymi, artykulacją, 
dynamiką oraz agogiką w kwartecie fortepianowym. Wszystkie badania poparte są 
przykładami nutowymi wybranych dzieł kameralnych. 

	 W zakończeniu pracy znajdują się wnioski końcowe.


	 Przewodowe dzieło artystyczne stanowi nagranie CD trzech kwartetów 
fortepianowych z różnych epok: Kwartetu fortepianowego g-moll KV 478 Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Kwartetu fortepianowego g-moll, op. 25 nr. 1 Johannesa Brahmsa 
oraz Kwartetu fortepianowego nr 1 Bohuslava Martinů. Utwory te reprezentują różnorodne 
style kompozytorskie i  doskonale ilustrują wielowymiarowość pracy zespołowej w 
kwartecie fortepianowym.
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	 The piano quartet is a classical chamber music ensemble that has gradually 
strengthened its position among the standard instrumental settings through the ages.

	 Despite the number of works written for violin, viola, cello and piano being 
generally lower than that created for the string quartet or the piano trio, the piano quartet 
today competes successfully, in terms of popularity, with the aforementioned ensembles. 
The evidence for this is the great interest in the concerts featuring such piano quartets, as 
well as the growing number of such ensembles taking part in chamber music 
competitions.

	 The piano quartet has aspects typical for strings and piano as well as those related 
to the collaboration (or competition) among these instruments. Because of the range of 
issues concerning this chamber ensemble, performing a work in this instrumental setting 
may pose a challenge even to experienced musicians.

	 The aim of this dissertation is to focus on every aspect of meticulous ensemble 
work in the piano quartet, yet certain subjects may pertain to collaboration in different 
chamber music settings. I have presented different performance-related challenges in the 
piano quartet and have proposed interesting, original solutions based on the knowledge 
gained in the course of my studies, information derived from Polish and foreign literature, 
and on my long experience of performance as a member of the Akme Piano Quartet.


	 This dissertation consists of an introduction, three chapters and a conclusion.




	 Chapter One presents a historical overview of chamber music, with the greatest 
emphasis on presenting the development of ensembles with the piano. Also 
demonstrated is the importance of the piano quartet in the music of leading composers of 
different eras, as well as its evolution from the point of view of ensemble setting and form.


	 Chapter Two contains a description of the textural relationships existing among the 
planes in the piano quartet. A clear reflection of these relationships during the 
performance of the work, resulting from a careful reading of the score, critically influences 
the interpretation. Also presented in this chapter are the performance possibilities and 
issues relating to the relationships described. Finally, original solutions to potential 
difficulties, based on specific musical examples, have been proposed.In the longest 
Chapter Three, I have presented the aspects of ensemble work in the piano quartet from 
the point of view of the elements of music. The issues relating to timbral effects, 
articulation, dynamics and agogic in the piano quartet have been given an in-depth 
analysis, the research being supported by musical examples from selected chamber 
music works.


	 In the Conclusion of this thesis, final thoughts have been collected.


	 This doctoral programme’s artistic work consists of my CD recording of three piano 
quartets from different eras: Piano Quartet in G minor KV 478 by Wolfgang Amadeus 
Mozart, Piano Quartet in G minor op. 25 no. 1 by Johannes Brahms and Piano Quartet 
no. 1 by Bohuslav Martinů. These works represent different compositional styles and 
illustrate perfectly the multi-dimensionality of ensemble work in the piano quartet.


