KWARTALNIK POŚWIĘCONY HISTORII I TEORII MUZYKI
INSTYTUT SZTUKI u POLSKA AKADEMIA NAUK

A rtyku ł y / a r t i c l e s

Ewa Chamczyk kaprysy niccolò paganiniego według henryka wieniawskiego
Niccolò Paganini’s Caprices as Interpreted by Henryk Wieniawski

Ewa Bogula concerto symphonique pour le piano [op. 9] teodora leszetyckiego
w kontekście warsztatu wirtuozowskiego kompozytora
Theodor Leschetizky’s Concerto symphonique pour le piano [op. 9] in the Context
of the Composer’s Virtuosic Playing Technique

Michał Bruliński wybrane polskie podręczniki do nauki gry na fortepianie
z i połowy xix wieku a perspektywa społecznej historii muzyki
Selected Polish Handbooks of Piano Playing from the First Half of the Nineteenth Century
in the Context of the Social History of Music

3
18

20
39

40
67

Ryszard Daniel Golianek podróż zimowa franza schuberta w reinterpretacji
barbary kingi majewskiej: estetyka i retoryka

69

Franz Schubert’s Winterreise as Reinterpreted by Barbara Kinga Majewska: Aesthetics
and Rhetoric

83

Bartłomiej Gembicki early music recording as mythography – monteverdi
and the ‘other’ vespers

84

Nagrania muzyki dawnej jako przykład mitografii – Monteverdi i „inne” nieszpory

104

Oskar Łapeta recepcja poematów symfonicznych nevermore i ulalume eugeniusza
morawskiego w prasie polskiej w latach 1924–1949
105
The Reception of Eugeniusz Morawski’s Symphonic Poems Nevermore and Ulalume
in the Polish Press between 1924 and 1949

127

2020/4

Beata Bolesławska-Lewandowska roman palester i polskie wydawnictwo muzyczne:
korespondencja w trzech odsłonach
128
Roman Palester and PWM Edition: Correspondence in Three Stages
138
Małgorzata Sieradz przyczynek do historii przyjaźni stefana jarocińskiego
i witolda lutosławskiego. listy kompozytora przechowywane
w dziale zbiorów specjalnych instytutu sztuki pan (1947–1961)

139

Toward a Historical Study of the Friendship between Stefan Jarociński and Witold Lutosławski.
The Composer’s Letters Kept in the Special Collections of the Institute of Art,
Polish Academy of Sciences (1947–1961)
169
K omunikaty / c o n t r i b u t i o n s

Piotr Szalsza nieznane fakty z życia zofii lissy i jej najbliższej rodziny
Unknown Facts from the Life of Zofia Lissa and Her Closest Family

171
180

artyku ł y recenzyjne / r e v i e w a r t i c l e s

Antonio Chemotti geistlicher gesang in der reformationszeit. lieder und
gesangbücher in der oberlausitz, in böhmen und niederschlesien,
ed. dietrich meyer, dresden 2019

183

informacje / i n f o r m a t i o n s

Publikacje nadesłane Publications received
Kronika Chronicle

2020/4

187
193

