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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne: ukończenie studiów licencjackich 

 

Treści kształcenia i tematyka zajęć: I. Ewolucja wielkich form muzyki fortepianowej i z udziałem 
fortepianu od klasycyzmu do końca XX wieku na tle ogólnych przemian języka muzycznego. II. 
Problematyka stylu i języka muzycznego rozumiana łącznie w aspektach: 1. - norm estetycznych danej 
epoki, 2. – rozwoju faktury instrumentalnej i budownictwa instrumentów, 3. – indywidualnych osiągnięć 
poszczególnych twórców, 4. – regionów (centra, szkoły narodowe) i równolegle istniejących nurtów. 
Treści programowe i zakres tematyczny: 
    Semestr I: 

- Zapoznanie słuchaczy z zakresem zajęć; informacja bibliograficzna  
- Wynalazek fortepianu jako rezultat nowych tendencji estetycznych i wyrazowych w czasach 

przełomu baroku i klasycyzmu; ogólny zarys ewolucji w budownictwie instrumentów 
- Podstawowe pojęcia gatunkowe: sonata, koncert, fantazja. Schyłek stylu barokowego a 

twórczość fortepianowa J.S. Bacha. 
- Styl klasyczny jako rezultat nowego pojmowania harmonii i faktury. Prymitywizm, czy 

wyrafinowanie? Twórczość fortepianowa i klawesynowa J.Ch. oraz K Ph. E. Bacha, D. 
Scarlattiego i mistrzów włoskich. Pojęcie i zakres stylu galant.  

- Klasycyzm wiedeński i zjawiska równoległe: sonata - Haydn, Clementi, Mozart 
- Koncerty fortepianowe Mozarta – przejawy różnych nurtów stylistycznych 
- Elementy romantyczne we wczesnych sonatach i koncertach Beethovena 
- Dojrzała i późna twórczość fortepianowa Beethovena: koncerty, sonaty, wariacje i utwory 

kameralne z udziałem fortepianu                            
                                          

    Semestr II: 
- styl brillant i zjawiska pokrewne: J. Field, J. Hummel, C.M. Weber, M. Szymanowska 
- wczesnoromantyczny koncert fortepianowy (Hummel, Weber, Lessel, Dobrzyński, Chopin) 
- miniatura jako jeden z nurtów romantyzmu; ujęcia popularne i artystyczne. V.J. Tomasek, F. 

Schubert, F. Mendelssohn 
- gatunki taneczne we wczesnoromantycznej muzyce fortepianowej 
- zjawiska równoległe: renesans polifonii w muzyce fortepianowej – Beethoven, Mendelssohn 
- nowe ujęcia w dziedzinie wielkiej formy – ballada, scherzo, poematy taneczne i niesonatowe 

cykle fortepianowe – Chopin, Schumann 
- romantyczna sonata fortepianowa: Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms 
- nurt wirtuozowski w muzyce fortepianowej 
- typologia gatunku koncertu w muzyce romantycznej: wirtuozeria – kondensacja formy – 

symfoniczność.  
- nowe ujęcia gatunku koncertu: Mendelssohn, Schumann, Liszt, Grieg, Saint-Saëns 
- Koncerty Brahmsa i jego utwory kameralne z udziałem fortepianu  
- „miniatura” fortepianowa, cykle, gatunki epickie i taneczne w 2. połowie XIX w. – Brahms, 

Dvořák, Czajkowski, Noskowski, Paderewski 
- późnoromantyczny koncert fortepianowy: Czajkowski, Saint-Saëns, Paderewski, Rachmaninow 



      
    Semestr III 

- Postromantyzm i ekspresjonizm – sonaty Skriabina, wczesna twórczość Schoenberga i 
Prokofiewa 

- Nowe jakości brzmieniowe i nowe ujęcia formalne w twórczości fortepianowej Debussy’ego 
- Na pograniczu impresjonizmu, folkloryzmu i prądów klasycyzujących: Ravel, De Falla, 

Szymanowski, Bartok, Prokofiew. Witalizm 
- Neoklasycyzm i jego nurty w twórczości fortepianowej: Prokofiew, Bartok, Strawiński, Poulenc, 

Martinu, Szostakowicz 
 
    Semestr IV: 
     -        Nowa estetyka w twórczości kompozytorów II Szkoły wiedeńskiej. Dodekafonia. 

- Serializm totalny. Boulez. Nowa rola fortepianu – Cage, Stockhausen, Schaeffer 
- Stosunek do tradycji w ujęciu formy koncertu fortepianowego w polskiej muzyce 2. połowy i 

końca XX wieku: Panufnik, Lutosławski, Kilar, Krauze, Kisielewski, Szymański, Penderecki, 
Mykietyn, Penderecki 

- Pozostałe nurty twórczości fortepianowej w XX wieku. Kompozytorzy czescy, rosyjscy, angielscy 
i amerykańscy 

 
 

 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki): wykłady ilustrowane 
nagraniami, relacje z prac własnych studentów, praca z partyturą. 

 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza): Zapobieżenie tendencji izolacji muzyki fortepianowej od zjawisk zachodzących w 
innych obszarach muzyki i w innych dziedzinach twórczości poszczególnych kompozytorów, a tym samym 
pogłębienie świadomości stylu i sensu wykonywanego dzieła.  

 

Możliwe języki nauczania: polski, angielski w formie skróconego komentarza 

 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20 % 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny                                80 % 

egzamin ustny  

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa: 
 
 a) historia pianistyki, problemy techniki pianistycznej: 

- Chmielowska W. Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, Kraków 1962 
- Neuhaus H. Sztuka pianistyczna, Kraków 1970. 
- Schoenberg Harold C. Die grosse Pianisten. Bern-München-Wien 1963 
- Kaiser J. Grosse Pianisten in unserer Zeit, München 1965 
- Kentner L. Piano. Hatier 1978 

b) literatura fortepianowa: 
    -         Apel W. Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, 
               Kassel 1967 

-        Poniatowska I.: Faktura fortepianowa Beethovena. Warszawa  
         1972; Muzyka fortepianowa i pianistyka w w. XIX. Warszawa  
         1991.  



 

 

 

- Literatura uzupełniająca: 
- Artykuły w Encyklopedii Muzycznej PWM dotyczące wybitnych twórców muzyki fortepianowej; 

artykuły w in. Encyklopediach (NGD, MGG), wg wskazań prowadzącego zajęcia. 
 

 

 
 


