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Rozprawa omawia środki ekspresji w muzyce kameralnej późnego romantyzmu                         

z udziałem skrzypiec na podstawie dwóch różniących się względem siebie stylistycznie 

utworów – Sonaty na skrzypce i fortepian Es-dur op. 18 Ryszarda Straussa (1887r.) i Kwartetu 

smyczkowego Nr. 2 op. 15 Alexandra Zemlinsky’ego (1915 r.) 

Wstęp do pracy ukazuje kontekst historyczny końca XIX i początku XX w., okresu 

dużych przemian społecznych, kulturowych i co za tym idzie także muzycznych.                             

Wraz z ostatnim ćwierćwieczem XX w. kończy się czas kiedy kompozytorzy pisali w jednym 

określonym stylu. W tym okresie szybko kształtowały się nowe prądy i style, często wzajemnie 

się przenikając. Wraz ze schyłkiem epoki romantyzmu i następującym po nim niepokoju 

dekadencji powstało wiele nowych nurtów takich jak neoromantyzm, ekspresjonizm, 

impresjonizm, folkloryzm, neoklasycyzm, a następnie stopniowe odchodzenie od tonalności               

i dodekafonia. 

Pierwszy rozdział omawia życie i bogatą twórczość Ryszarda Straussa, którego język 

kompozytorski ewoluował na przestrzeni lat i pomimo, iż maksymalnie wykorzystywał  

możliwości systemu dur – moll, zawsze pozostawał tonalny. Niezwykłym utworem napisanym 

pod koniec życia są Metamorfozy, 23-głosowe studium na smyczki, będące niejako klamrą 

zamykającą całą twórczość tego kompozytora. Dlatego też poświęcony im jest osobny 

podrozdział.  

Kolejna część rozprawy przedstawia Sonatę na skrzypce i fortepian Es-dur p. 18 –                 

historię jej powstania, budowę formalną oraz zastosowane w niej środki kompozytorskie. 

Skomponowana w 1887 r. Sonata jest utworem romantycznym choć w pewnym stopniu jest 

kontynuacją tradycji klasycznej. Aspekty wykonawcze gry skrzypcowej omawiane są tutaj                 

w kontekście kameralnej współpracy z pianistą. Przedstawiona jest również problematyka 

skrzypcowa związana z grą legato w ramach długich linii melodycznych, tak istotnych w tym 

utworze. Ponadto ukazane są możliwości wyrazowe takie jak operowanie barwą dźwięku, gra 

intonacją ekspresyjną czy stosowanie portament.  

W następnym rozdziale przybliżona zostaje postać Alexandra Zemlinsky’ego. Jego 

twórczość, choć mniej znana, odegrała bardzo ważną rolę w historii muzyki. Wyczerpując 

system tonalny do granic możliwości wywarła ona bezpośredni wpływ na Arnolda Schönberga, 

Albana Berga i Antona Weberna, twórców II Szkoły Wiedeńskiej. Zemlinsky jednak nie 

wyrzekł się swych XIX – wiecznych korzeni i jego dzieła nigdy nie przekroczyły progu 

atonalności. Cztery Kwartety smyczkowe – Nr. 1 op. 4 A-dur, Nr. 2 op. 15, Nr. 3 op. 19                                

i Nr. 4 op. 25 odzwierciedlają ewolucję jego języka muzycznego. Kwartet Nr. 2 op. 15                        
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jest bardzo ważnym ogniwem w rozwoju kompozytora i uznawany jest za jeden z jego 

najlepszych utworów. Czwarty rozdział poświęcony jest budowie, środkom wyrazowym                        

i dynamice Kwartetu. 

Ostatni rozdział omawia aspekty wykonawcze związane z grą w kwartecie 

smyczkowym – ustalanie proporcji brzmienia w celu uzyskania przejrzystości, oscylowanie 

pomiędzy intonacją ekspresyjną a strojem temperowanym, zmienność intonacji pod względem 

tempa i artykulacji, a także zagadnienia związane z grą zespołową, wiernością tekstu                                 

i spontanicznością podczas wykonania.  

Rozprawa zakończona jest podsumowaniem tez i wniosków wynikających z badań. 

Główną tezą jest założenie, że muzyka to ekspresja będąca jedną spójną wartością dla różnych 

środków kompozytorskich. Aby oddać należyty wyraz obydwu kompozycji wymagana jest gra 

artystyczna na wysokim poziomie, która jednak wymaga solidnej podbudowy teoretycznej                      

i zrozumienia stylistycznych przekształceń jakim poddana była twórczość tych kompozytorów. 

Dlatego też tak ważna jest równowaga pomiędzy poczuciem formy a ekspresją muzyczną                   

w wykonaniu obydwu omawianych utworów. 

Do pracy dołączona jest płyta CD zawierająca nagranie następujących utworów: 

Ryszard Strauss: Sonata na skrzypce i fortepian Es-dur op. 18 

Alexander Zemlinsky: Kwartet smyczkowy Nr. 2 op. 15 
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Dissertation shows the means of expression in late romantic chamber music that 

includes the violin, based on two stylistically different works – Sonata for violin and piano                     

E flat major op. 18 by Richard Strauss (1887) and String Quartet No. 2 op. 15 by Alexander 

Zemlinsky (1915). 

Introduction depicts a historical context of turn of the 19th and 20th century. It was full 

of significant changes in the society, culture and subsequently in music. This period marks also 

the end of an era when composers have written their works in one fully coherent style.                          

New ideas started to emerge very quickly and often were influencing one another. Dusk                                 

of  a romantic era connected with an overall decadence-feeling resulted in nurturing a number                 

of new musical styles such as neoromantic, expressionistic, impressionistic, folkloristic,                    

neo classicism, followed by going further away from tonality which ultimately has led                          

to a twelve-note chromatic scale system. 

First chapter pictures life and work of Richard Strauss. He has evolved as a composer     

throughout the years and has fully explored a tonal system. However his works have always 

remained true to a major - minor system. One of his last pieces, Metamorphoses, study for                   

23 string instruments puts an entire work of his life time in certain frames. The chapter’s last 

subsection shows a significance of this extraordinary masterpiece. 

The dissertation follows with introducing in the next chapter Sonata for violin and piano 

E flat – major op. 18 and reveals its history, formal structure and composition technics.                         

The work was written in 1887 as a romantic Sonata but in certain ways is a continuation of                  

a classical tradition. Aspects of the violin performance are commented in a context of chamber 

music making with a pianist. This chapter contains also issues of playing legato in frameworks 

of long melodic lines which are essential in this work. Another subsection talks about sound 

production and colors, using expressive intonation and portamentos.  

The third chapter shows Alexander Zemlinsky. Although his work is less known, it has 

played a significant role in music history. He has fully exhausted a tonal system and has  

influenced composers of the Second Viennese School - Arnold Schönberg, Alban Berg                          

and Anton Webern. However Zemlinsky remained true to his 19th century romantic roots and 

his works never surpass the threshold of atonality. His evolving as a composer is reflected in 

four String Quartets – No. 1 op. 4 A major, No. 2 op 15, No. 3 op. 19 and No. 4. Op 25. String 

Quartet No. 2 op. 15 represents a very important stage in Zemlinsky development and is 

considered as one of the best works he has ever written. The fourth chapter talks about its 

structure, means of expression and an overall dynamic of the piece. 

The last chapter reveals crucial aspects and challenges of playing in a string quartet – 

balance and clarity, switching between expressive intonation and a tempered tuning, changes 
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of intonation subject to tempo and articulation. It also talks about elements of an ensemble 

playing, giving justice to a musical piece and spontaneity during performing it.  

The thesis is that perceiving music as an expression – is a common denominator for 

different composition means and technics. In order to be able to fully reveal expressive 

possibilities of the works discussed, there is a need for artistic playing on a very high level.      

Yet it requires a solid theoretical foundation and understanding of stylistic transformations that 

occur in these two compositions. That is also why it is crucial to achieve balance between                  

a form of a piece and its musical expressiveness while performing these two works.  

A CD with a recording of the following works is attached to the dissertation: 

Richard Strauss: Sonata for violin and piano E flat major op. 18 

Alexander Zemlinsky: String Quartet No. 2 op. 15 

 

   

 

 


