
Streszczenie 

 

 

Przedmiotem badań rozprawy doktorskiej zatytułowanej Praktyczne aspekty 

adaptowania kompozycji instrumentalnych na altówkę w oparciu o analizę 

transkrypcji Sonaty klarnetowej op. 31 Giacomo Setaccioliego, Sonaty 

wiolonczelowej op. 36 Edvarda Griega, Krakowiaka op. 7 Romana Statkowskiego 

oraz Siciliany i Ronda na tematy Janiewicza Artura Malawskiego jest problematyka 

tworzenia transkrypcji utworów skrzypcowych, klarnetowych i wiolonczelowych na 

altówkę. Przeprowadzona w tym celu analiza porównawcza materiałów nutowych 

powyższych dzieł z ich altówkowymi transkrypcjami ma prowadzić do znalezienia 

rozwiązań oraz odpowiedzi na zagadnienia i trudności nasuwające się podczas 

tworzenia takich adaptacji. 

  W pierwszej części mojej pracy zajmuję się różnymi definicjami, a także 

etymologią i semantyką słowa „transkrypcja” w różnych językach. Opisuję różnice  

i podobieństwa tego terminu do wyrażeń synonimicznych lub używanych zamiennie, 

jak „opracowanie”, „adaptacja” czy „aranżacja”. Następnie staram się 

scharakteryzować rozwój transkrypcji w przestrzeni historii muzyki, a także opisać 

różne jej rodzaje i odmiany. W ostatnim podrozdziale chcę przybliżyć postacie znanych 

muzyków zajmujących się sztuką transkrybowania i ocenić ich wkład w poszerzenie 

repertuaru solowego i kameralnego altówki. 

W głównej części pracy dokonuję analizy i porównania pod kątem praktycznym 

transkrypcji wybranych utworów na wiolonczelę, klarnet i skrzypce z ich 

pierwowzorami. Próbuję rozważyć, sprawdzić i znaleźć rozwiązania dla problemów, 

które nasuwają się podczas tworzenia i wykonywania tego typu opracowań. Chcę 

wykazać, iż każdy z wymienionych wyżej instrumentów posiada zestaw cech, które 

ułatwiają lub utrudniają dokonanie dobrze brzmiącego przeniesienia na altówkę 

utworów na te instrumenty napisanych. Część użytych do analizy transkrypcji jest 

mojego autorstwa, pozostałe zostały wydane dużo wcześniej i funkcjonują już jako 

uznane repertuarowe pozycje w literaturze altówkowej. Pomimo tego, w niektórych 

fragmentach wydanych opracowań próbuję zastosować nieco inne rozwiązania niż ich 

twórcy.  



  W ostatnim rozdziale poszukuję odpowiedzi na etyczne i estetyczne pytania  

i zagadnienia towarzyszące tworzeniu transkrypcji altówkowych. Czy każdy utwór 

można w zadowalający sposób przetranskrybować na altówkę? Jakie są cechy, które 

musi spełniać dzieło, aby jego transkrypcja była równie wartościowa, co oryginał? Czy 

może zaistnieć transkrypcja, która będzie przez część oceniających uznana za lepszą, 

bądź ciekawszą od oryginału? I najważniejsze, czy stworzona transkrypcja jest zawsze 

jedynie inną wersją tego samego utworu, czy może być zupełnie nowym ontologicznym 

bytem, funkcjonującym niezależnie od swego pierwowzoru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

 

The main focus of the doctoral thesis entitled The practical aspects of adapting 

instrumental compositions for the viola, based on the analysis of transcription of 

Giacomo Setaccioli’s Clarinet Sonata op. 31, Edvard Grieg’s Cello Sonata op. 36, 

Roman Statkowski’s Krakowiak op. 7 and Artur Malawski’s Siciliana and Rondo on 

a Theme of Janiewicz are the problematic aspect of creating viola transcriptions of 

violin, clarinet and cello works. The comparative analysis of the scores of the above 

mentioned works and their viola transcriptions is aimed at finding solutions and answers 

to problems arising in the process of writing such adaptations. 

The first section of this dissertation deals with the varying definitions as well as the 

etymology and semantics of the word transcription in different languages. This segment 

is an attempt to describe the differences and similarities between its synonyms and 

counterparts in various languages, including terms like arrangement and adaptation, 

among others. The following subchapter presents a historical view of the development 

of the practise of transcribing and characterises its types. This is followed by the 

portrayal of several famous musicians who mastered the art of transcribing and an 

assessment of their contribution to viola solo and chamber repertoire. 

The main part of the dissertation is a practical analysis and comparison of 

transciptions of violoncello, clarinet and violin works with their original versions. It is 

an attempt to inspect, reflect and find solutions to problems arising in the process of 

writing and performing arrangements of this type. The aim of this segment is to 

demonstrate that each of the above mentioned instruments possesses a set of 

characteristics which may facilitate or hinder the process of creating a vibrant and 

melodious transciptions for the viola. A portion of the arrangements used in the analyses 

were written by the author of this dissertations. The remaining works are previously 

published transcription of established reputation within the viola repertoire. Despite 

their established position, several adjustments and alternative solution have been made 

by the author. 



The final chapter deals with aesthetic as well as ethical problems and questions 

which accompany the process of creating viola transciptions. Can every work be 

transcibed for the viola in a satisfactory manner? What are the criteria a work needs to 

fulfil in order for its transcription to have an equal value to its original version? Is it 

possible for a transciption to transcend the original, i.e. to be considered better or more 

interesting? And most importantly: does the transcription exist only as a different 

version of the same work or can it be considered a new ontological entity which lives 

outside its original counterpart? 


