
Streszczenie  

Liryka wokalna Sergiusza Rachmaninowa — transmutacja czy kontynuacja myśli twór-czej 

— studium porównawcze pracy nad interpretacją pieśni op.4. i op. 38.  
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Przedmiotem moich badań są romanse Sergiusza Rachmaninowa zamieszczone w op.4. i op. 38. 

We wstępie dysertacji zamieściłam uzasadnienie wyboru tematu i opis metodologii 

przeprowadzonej analizy.  

Pierwszy rozdział poświęcony jest zarysowi historii powstania gatunku romansu, jego ewolucji 

oraz przemianie w XIX- i XX-wiecznej Rosji. Opisałam proces od jego powstania w 

średniowiecznej Hiszpanii do zakorzenienia się na dworze carskim rosyjskich imperatorów. 

Ujęłam metamorfozę gatunku od pieśni w języku francuskim poprzez romans łączący wątki pieśni 

ludowej z muzyką salonową, do pieśni o cechach charakterystycznych dla rosyjskiej muzyki 

klasycznej. Rozdział ten traktuje także o Sergiuszu Rachmaninowie, którego przedstawi-łam na 

tle epoki oraz w kontekście działalności kompozytorów jego czasu. Skupiłam się szczególnie na 

okresie powstania pieśni. Kolejnym wątkiem poruszonym w pierwszym rozdziale jest rola 

romansu w całej twórczości tego kompozytora.  

Rozdział drugi rozprawy opisuje pieśni składające się na zbiór utworów skatalogowanych jako 

opus 4. Pokrótce scharakteryzowałam czas ich powstania, w odniesieniu do twórczości 

Rachmaninowa. W rozdziale tym zawarłam również opis warstwy tekstowej, przedstawiając 

sylwetki oraz prądy literackie reprezentowane przez poetów, którzy stworzyli podstawę i inspi-

rację do skomponowania pieśni. W osobnym podrozdziale dokonałam deskrypcji tekstu poet-

yckiego, muzycznych środków wyrazu oraz przedstawiłam intencje kompozytora.  

Rozdział trzeci przedstawia kontekst powstania pieśni zamieszczonych w opus 38. Po-dobnie, jak 

w poprzednim rozdziale opisałam sylwetki poetów i nurty, w których tworzyli. Uwagę swoją 

poświęciłam charakterystyce różnic dzielących starszych i młodszych symboli-stów. W 

podrozdziale dotyczącym interpretacji opisałam ponadto sferę tekstową i muzyczną w kontekście 

relacji słowno-muzycznej.  

Rozdział czwarty mojej pracy doktorskiej jest z kolei porównaniem sposobu obrazowania tekstu 

poetyckiego obu zbiorów pieśni, w aspekcie rozwoju stylu. W osobnych podrozdziałach 

porównałam zmiany w traktowaniu poezji i partii fortepianu, jakie dokonały się na przestrzeni 

czasu, wraz z dojrzewaniem twórczości kompozytora. Wnioski końcowe zawarte w trzecim 7  



podrozdziale są zestawieniem porównawczym obu omawianych opusów, w kontekście cech 

pieśni romantycznych lub modernistycznych, dając ostateczną odpowiedź na postawione pyta-nie 

w założeniu dysertacji.  

Zakończenie jest podsumowaniem pracy, w którym po raz kolejny podkreślam odpowiedź na 

postawione w temacie mojej pracy doktorskiej pytanie. Niniejsza dysertacja zawiera bibliografię i 

przykłady nutowe omawianych pieśni. Do pracy dołączona jest także płyta z na-graniami 

utworów, które zostały zarejestrowane w celach poglądowych dla potrzeb niniejszej pracy i 

stanowią przedmiot mojej analizy i interpretacji. 

 

 

Summary  

Sergei Rachmaninoff’s vocal lyrics — transmutation or continuation of his creative thought 

— a comparative study of work on the interpretation of songs Op. 4. and Op. 38.  
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The subject of my study of interpretation are the romances of Sergei Rachmaninoff from Op. 4 

and Op. 38. The introduction to my dissertation contains the justification of my choice of topic 

and the description of the methodology of the conducted analysis.  

The first chapter delineates the history of the romance genre, its evolution as well as its 

transformation in 19th and 20th century Russia. I describe this process from the origins of the 

romance genre in Spain to its establishment on tsar’s court. I notice a specific change from a song 

in French language into a romance combining the motifs of folk song with salon music and later 

its transformation into a song that bears the characteristics of Russian classical music. Moreover, 

the first chapter contains the presentation of the composer, whom I describe against the 

background of his epoch and in the context of the achievement of other composers active at that 

time. The period of the creation of the songs is my focal point. Another idea mentioned in the first 

chapter is the role of romance in Rachmaninoff’s compositional oeuvre.  

The second chapter of my dissertation is devoted to the songs present in Op. 4. I briefly 

characterize the time of the creation of this particular collection in the context of characteristic 

features of Rachmaninoff’s oeuvre. I also describe the textual layer, presenting the figures of 

poets whose poems served as a basis for composing the songs as well as literary currents 

represented by them. In a separate sub-chapter I include a description of poetic text, musical 

means of expression as well as the composer’s intentions.  

The third chapter contains the description of the period in which the songs from Op. 38 were 

composed. Similarly to the previous chapter, I characterize the poets as well as the cur-rents they 



followed. I devote my attention to delineate the differences between older and younger 

Symbolists. In the sub-chapter related to the question of interpretation, I describe tex-tual and 

musical sphere in the context of the word-music relation.  

The fourth chapter of my doctoral dissertation is, in turn, the comparison of the imagery of poetic 

text of both songs collections in the light of the development of Rachmaninoff’s style. Its separate 

sub-chapters contain the comparison of changes in treatment of poetry and piano parts that took 

place over time, as the composer’s oeuvre grew in maturity. Final conclusions, 9  

 

 

 

         Karin Wiktor-Kałucka 



present in the third sub-chapter, constitute the comparative juxtaposition of both discussed opuses 

in reference to the features of Romantic or Modernist songs, providing a definitive an-swer to the 

question posed in the assumptions of my dissertation.  

The conclusion is the summary of the whole study, in which I once again underline the answer to 

the question formed in the topic of my doctoral thesis. Moreover, the dissertation contains also 

a bibliography and examples of notes of the discussed songs. A CD with record-ings of songs 

made for illustrative purposes, i.e. for my analyses and interpretations, present in the study, is 

attached to my work. 


