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Zleceniodawca recenzii:

Aukademia Mtvycanaim. G. i K. Bacewicz6w w \-,odzi, Wydzial Fortepianu, Organ6w, Klawesynu,
Muzyki Dawnej i Jazzv- pismo Dziekan prof. dr hab. Anny Jastrzgbskie- Quinn, zlecenie podjgte na
podstawie Ustawy z dnia 14.03.200i roku o stopniach i tytule naukowym oroz o stopniach i tytule w
zalresie sztuki (Dz.U. Nr65, poz.595 ze zmianami Dz.U. z dnia 27.07.2005 roku Nr 164, poz. 1365,
art.14 ust. 2 ph. 2

Dotyczy:

Uchwaty Rady Wydzialu Wydzial Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jaznt
Akademii Muzycznej im. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi z drua 20. lutego 2019 roku w
sprawie:
. wszpzQcia, na wniosek Pana mgra Jakuba Brawaty przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk

muzy crry ch w dyscyplinie artystycznej : instrumentalistyka

Uchwaty Rady Wydzialu Wydzial Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jaznt
Akademii Muzyczrej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w z20lutego 2019 roku w sprawie:
a vu1mLauzeruamojej osoby na recenzenta

Do nadeslanego mi przez Przewodnicz4cq Rady pisma z dria 17.08.2020 roku, informujQcego
o wszczgciuprzewodudoktorskiegoiwymaczeniumojej osoby recenzentem pracydoktorskiej Pana
mgra Jakuba Brawaty pL ,,This is the world we know, the world of air and breathing and sun and
beating hearts jako egzempliJikacja tradycji i nowoczesnoSci oraz inspiracji muzycznych i
pozamuqycutych w twdrczoSci kameralnej Davida Maslankl Poszukiwania nowych wartoici
brunicnioutych z trykorqystaniem moiliwoSci ?pspdu fortepianowo - perkusyjnego." dol4czone
zostzly pmca doktorska oraz dokumentacja dzialalnoSci artystycmej Dokloranta.

Podstawowe dane o Kandydacie

Pan Jakub Brawata urodzil sig 19.01.1981 roku. Naukg fortepianu rozpocz4lDoktorant w klasie mgr
Marii Rajchel w Szkole Murycmej I stopnie w Czgstochowie, kt6r4 kontynuowal w Pat'rstwowym
Liceum Muzycznym r6wnie2 w Czgstochowie w klasie dr hab. Roberta Gawroriskiego, k16ry w
przyszloSci stanie sig pewnego rodzaju mentorem muzyczlym Doktoranta tak2e po studiach, grajQc
wsp6lnie z p. Brawat4 w duecie fortepianowym, pehri4c takze funkcjg promotora jego doktoratu.
Ukoronowaniem edukacji muryczrej Doktoranta byty studia w Akademii Muryczrej im. G.i K.
Bacewicz6w w tr odzi w klasie fortepianu prof. dr hab. Cezarcgo Saneckiego oruz studia na kierunku
teorii muzyki w tejZe samej uczelni zakohczone obronq pracy magisterskiej pt. ,,Recepcja muzyki
Jana Sebastiana Bacha w tw6rczoSci Femrccia Busoniego" napisanej pod kierunkiem prof. Marty
Szoki. Podczas studi6w w ksztaltowaniu muzycznego entourage wazrq rolg odgrywala muryka
kameralnq kt6rej arkana z$gbia\ Doklorant pod kierunkiem prof. Edwarda Przylgckiego oraz prof.
Krystyny Hussar- Moczulskiej. Pan Brawata braltakhe czynrry udztalw warsztatachprowadzonych



Tig0ry innymi przez prof. Tadeusz Chmielewskiego, prof. Andrzeja Tatarskiego, prof. MariE
Szwajger - Kulakowskq prof. Barbarg Szczeparisk4.

W roku 2006 Doktorant podejmuje zatrudnienie w Zespole Szkol Muzycznych im. MJ Zebrowskiego
w Czgstochowie jako nluczyciel gry na fortepianie oraz akompaniatoi. W pO^iejsrych fatalfr
prowadzi tak2e przedmioty z zak'resu teorii muzyki. Obecnie 

-zatrudniony 
jest na stanowisku

nauczyciela mianowanego. W 2008 roku podejmuje wspolpracg z Czgstochtwskim Ins[rtutem
Y"ryki w Uniwersytecie Humanistyczno - Prryrodniczym im. Jana Dtugosza prowadz4c zalgcia z
fortepianu, czatanra paftytur oraz akompaniamentu. Pracg pedagog[zrE 

-l4czy 
Doktoiant z

dzialalnoSciq artystyczn4wsp6lpracuj4c m.in. zJerrymswobodq Jeruyisalwarowskim,Katarryn1
Sykq -Zag6tskq, Maciejem Zagorckim, Kupinski Guitar Duo cry Robertem Gawroriskimzkt6rym
od20l2 roku wspolpracuje w ramach zespotu Percussion and Pianos Ensemble dzialajqcego pizy
Filharmonii Czgstochowskiej, a w sklad kt6rego wchodzq wymienieni pianiSci or- plt"siSci -Andrzej Michalak oraz Marcin Serwaciriski. Owocem tej wspolpracy bylo nagranie pfyiy i wydanie
w 2015 CD pt. Percussion and Pianos Ensemble zawieraj4iej utwory e*tu"i*u, n*r"iu 

"ryLutoslawskiego.
Pan Jakub Brawata w charakterze pianisty - kameralisty wielokrotnie wystgpowal w kraju i
zagrantcq.

Przebieg dzialalnoSci artystycznej Pana Jakuba Brawaty to przede wsrystkim koncerty kameralne
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem dzialalno5ci w ramach zespotu Percussion and Pianos Ensamble, a
takZe koncerty w duecie fortepianowym z dr.hab. Robertem Gawroriskim. W ramach tych recitali
Doklorant prezentowal bardzo bogat4 mniej i bardziej zrrunqliteraturg muzyczrrr4od Lisaa
Rachmaninowa, Gershwina, Milhauda Poulenca, Faurego, Ravela, Chopina po prawykonania
Kaminskiego czy polskie pra - prezentacje Maslanki cry Buttala. Koncerty te miaty miejsce m.in. w
Filharmonii Czgstochowskiej, Czgstochowskiej Galerii Miejskiej, Czgstochowskim Gaude Mater,
Prudniku, Europejskim Centrum Pendereckiego w Luslawicach, Filharmonii Sl4skiej w
Katowicach, w Muzeach i Osrodkach, Kultury wLodzi,Miedznej, Janowcu, Nieznanicach, ZNotym
Potoku, Lubliricu. Doktorant wystgpowal takzepozagranicami potsti migdzy innymi: w salach 

-

,koncertowych w Hradec Kralowe (Czechy), w Filharmonii Lwowskiej, Akademii Muzycznej w
.Banskiej Bystrzycy, Konserwatorium w Pardubicach, Uniwersytetu wKlajpedzie, Uniwersf.t, *
.Ru2omberku, Akademii Muzyczrej w Lublianie, Uniwersytetu w Caceres (ifiszpania), Filharmonii
'w Chmielnickim ( Ukraina), Akademii Muzycznej w Kownie. Pan Brawata, po studiach,
parokrotnie wystgpowal t*tAe zrecitalami solowymi na kt6rych prezentowal-dzrelaSkriabin4
t3riega Chopin4 Tausiag4 Tansman4 Debussego. Na uwagg zastuguje, takze wsp6lpraca
lDokloranta w ramach koncert6w kameralnych z instrumentatistamil wokalistamit t i-i.;ut ,
ll.stefanek, K.Beryla, K.Kopytko, K. Susk4 zag6rsk4A. Irek, R. Rzepecki, M. Gomulka,
JKupinski Duo i wielu innych.

Wa2nym osi4gnigciem Dokloranta jest takZe wydana w 2015 roku plyta CD zat5rtulowana
llercussion and Pianos Ensamble, dzigki kt6rej moglem uslyszei Pana Jakuba Brawatg w nieco
innej pianistycmej stylistyce i odslonie w utworach Lutoslawskiego i Ravela.

DzialalnoSi artystyczna Pana Jakuba Brawaty ( opisane w dokumentacji s4 53 koncerty)
liwiadczy o wszechstronnym i ci4gtym pianistyczrym rozwoju i poszukiw*iutf, Dokloranta.



OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pana mgra Jakuba Brawaty pt. This is the world we know, the world of air and
brathing and sun and beating hearts iako egzemplilikacja tradycji i nowoczesnofci oraz inspiracji
muzycarych i pozamuzycznych w twdrczolci kameralnej Davida Maslankl Poszukiwania ioutyitt
wartoSci branieniourych zwyhorzystaniemmoiliwoici zespolufortepianowo -perkusyjnego skjada
sig z dnela artystycznego zarejeshowanego na noSniku elektronicznym oraz opisu, stariwiqcych
l1czr.ie pracg pod wspomnianym tytulem.

Dzielo artystycme zawiera utrwalony przez Doktoranta utw6r Davida Maslanka pt. This is
the world we know, the wortd of air and brathing and sun and beating hearts. Wspolwykinawcami
dzialas4 : Robert Gawroriski - fortepian, Marcin Serwaciriski -perkusja oraz Filip nihpski -perkusja.

Friedrich Schleiermacher pisal w XIX wieku, 2e stylem jest niepowtarzalny, wlaSciwy dla danego
tw6rcy spos6b korzystania ziEzykq wyrazaj4cy sig w niepowtarzalnym rytmie bo styiu nie da s-ig
zatrf,r$e w pojgciu. Takimi wlaSnie slowami, w moim odczuciu na.ltratrieiszy mi, nalezaloby okreSlid
utw6r This is the world we know, the world of air and brathing ind sun-an-d beating heaits Davido
Maslankl Od pierwszych takt6w pojawiaj4 sig, 2e zacytuje fragment tytutu pracy Doktoranta ,flowe
wartoSci brzmieniowe" fortepianu, kt6ry w zestawieniu i wibrafonem, gongami, dzwonami
rurowymi nabiera nieznanej wibracyjnej przestrzeri i jakoSci wykorryitujac r62norodnoS6
wydobywania dhvigku zposzczeg6lnych instrument6w perkusji. Swietnie Urrrrii np. odcinki partii
fortepianu skorelowane z wibrafonem dodatkowo rozwibrowanym elektrycmie wspomaganym
tremolo. MySlg, ze utw6r ten sklania te2 pianist6w do u5wiadomienia sobie jak wiele ,iu"ry Jporot
uderzenia, w perkusji czgsto zdeterminowany nie tylko energi4 ruchu ,ale r6ivnie Lmateiale- j*i*
obci4gnigta jest np. paleczka. WlaSnie spos6b nnlezienia jednolitego uderzeniajest najwigkszym
wyzwaniem kameralnym tego dziela.Kuizda mikrosekundawyprzedzeniacry op6znienia * rporobi"
wydobycia dzwigku w tym specyficmym kameralry* *r^-bI., styszaina iest natychmiast. Z
zainteresowaniem wysluchalem proporycji interpretacyjnej Percussion and Pianos Ensemble, kt6ra
od pierwsrych takt6w przykuwa uwagg barwowo- prr"it.r"noym traktowaniem calej fortepianowej
faktury. KontrastowoS6, dynamika, artykulacja doSd dobrze podporz4dkowane s4 wsp6lnemu
fworzeniu mt]zycz]rrcj warstwy, kt6ra wymaga wyj4tkowego opanowani upil4"ronego zeswiadomym
dysponowaniem czasem. Poszczeg6lne czgsci, n6iaicowane fakturalnie i dynamlcznie znajduja
odzwierciedlenie w muzycznej kontrastowoSci wykonania ze Swiadomym dysponowaniel
'zr62ricowan4 barw4 i artykulacj4. Prawie z,awsze udaje sig rzecz najtrudniej iza czyli- jednoczesne
wzbudzarie dzurigku, wyj4tkowo wymagaj4ce we wsp6lnej realizacji motoryczrie-porvtarzarrych,
rcstinatowych grup szesnastkolvych. MoZe czasami nerwowoS6 tuU temperament Doktoranta
powoduj4 podcinanie 3 i 4 szesnastki w grupie, rrie zakN6ca to jednak zrracz4co prawidlowego
przebiegu murycnrei caloSci czgsci l. CzES(, druga zainteresowala mnie wyjqtkowo siczegolowymi
rrkre5leniami wyrazowo- mvzyczrtymi precyzyjnie zapisanymi przeztor"pirytora - full counts be
'rery patient in tempo, a bit more energy, mtr. on slow fit into piano tone i wiele innych wskaz6wek
rleterminuje interpretacyjnlwizjg czgsci. Zespllodnosi sig do rri"t , wielkim pietyznem wykazuj1c

"nyj4tkowy 
narracyjny spok6j, a wsp6lne uderzenia akordowych slup6w prawie zawsze ua4E rig

r;kuteczrie razom. W czgsci trzsciej Doktorant zbyt czEstojest, 2e uzvjE angielskiego okresienia,
,,to late". Angielska maksym4 kt6ra m6wi,2e ,,lnmusic after is a catastrofhe. oritime islo late, before
-- is_ok." wydaje sig by6 wlaSnie najbardziej trafionym okreSleniem tego co dzieje sig w muzyce w
og6le, a moze w muzyce kameralnej nawet szczeg6lnie. Wracaj4c Jo omawianej czgsci trzeciej
realizacjamotorycznych szesnastek stanowi4cych metro- rytmicznl tlo w fortepianie drugim wydaje
rni sig w pocz4tkowym fragmencie czgsci zbyt oczywista" dosadna i jednoznacma tym bardnej,Le
pierwszy fortepian crytelnie sugeruje zmiarrly barwowe i artykulacy;r" ru kt6re Dottorant realuje,
rnoim zdariem, zbyt p6ino zamalo czujnie wspomagajEc fluktuacje gl6wnej linii melody"^"; N;



uwagq zasluguj4 za to odcinki choralowe, kt6re naturalnie wyciszaj4 i uspokajaj4 harmoniczrie i
rytmiczrie naracjg, a realizowane s4 z dbaloSci4 o gatunek, kulturg i jako56 d2wigku. CzgSC
cnttarlawypelnionajest w caloSci ostinatowym, triolowym ruchem, kt6regozadanie to uzupelnienie
dialogu fortepianu i instrument6w perkusyjnych. Tutaj Doktorant reaguje ULOzo czujnie i adekwatnie
na wsrystko to co zawieramttzycznanarracja.

MySlg, 2e dzielo artystyczre przedstawione przez Pana Jakuba Brawatg jest wypadkowq
Swiadomej, interpretacji wynikaj4cej z wlasnych subiektywnych poszukiwaf, emocji i-odczu6, a
siggnigcie po nieznan4 w Polsce literaturg do tego przertaczorr4 na tak wyj4tkowy sklad kameralny
j est bardzo interesuj 4cy.

CzqS6 opisow4 doS6 starannie opracowana pod wzglgdem merytorycrtym, sklada sig z 3
rozdnalfw. Praca ma przejrzyst4 konstrukcjg, a narracja prowadiona jest konsekwentnie z
zachowaniem r6wnowagi pomigdzry teoretyczrym i praktyczlym aspeklem wykonawczym. Otwieraj4 Wstgp, w kt6rym Autor uzasadnia wyb6r tematu oraz przedsiawia koncepcjg pracy, kt6r4
zdeterminowanie i konsekwentnie realizuje w dalszej czgsci dysertacji.

Pierwszy rozdzial poSwigcony jest przedstawieniu literatury kameralnej dedykowanej
fortepianom i perkusji w )O( i XXI wieku. Doktorant wyczerpuj4co opisuje i charakteryzuje
ewolucjg, a mo2e nawet rewolucjg tego gatunku, przedstawiaj4c jego gir,"rg wrazznajwazniejszymi,
reprezentatywnymi dzielami. Rozdzial drugi to wyczerpuj4ca biografia Davida Maslanki w
kontekScie specyfiki jego jgzykamuzvcznego. Doktorant dokonuje peinego regime artystyczrego
curriculum vitae, kl6re pomaga we wlaiciwej recepcji przedstawionego dziilaartystycmego. Trzeci
rozdzial to autorski komentarz Doktoranta do przedstawionego na CD utworu. Doktorant zapoznaje
nds z genez4 powstania utworu by nastgpnie przejSi do szczegolowej analizy teoretycrto -praktycznej. Aspekt interpretacyjny przedstawia Doktorant w kontekScie rzetelnej, formatne.l analiza.
Pan Jakub Brawata postuguje sig poprawnym jgrykiem, mamionujecym p.r"bi;u;4ce w analizie
wyksztalcenie teoretyczne. Na uzranie zasluguje takze nauko*y .er*ch Pana Brawaty na kt6ry
sklada sig 40 pozycii bibliograficrrych ( w tym literatura amaykanska) oraz artykuty i strony
intemetowe.

Zrecenzenckiego obowiEzku na koniec zauwuiryl muszg pojawiaj4ce sig gdzieniegdzie
tkzw. liter6wki oraz blgdy interpunkryjne, kl6re ocrywiScie w zaden rpoiOU nie wptywajq na
merytorycznqzawartoif pracy. R6\ilniet sama strona graficzna pracy nie budzi zastrzezef,.
Szkod4 2n zpodobnq dbaloSci4 nie przygotowal Doktorant dokumentacji w kt6rej oprocz
liter6wek ( nawet w angielskim t5rtule opisywanego utworu) pojawiaj4 iig przetr[cone imiona jak
np- w prrypadku prof. Marii Szwajger - Kulakowskiej, kt6ra okazalasig byi Krystyn4 Szwajger -Kulakowsk4. ocrywiScie te drobne blEdy nie wptywaj4 na moj4 porytywnq oceng pracy
,doklorskiej.

Reasumuj4c, pracg doktorsk4 tak w czgsci nagraniowej jak i pisemnej pana mgra Jakuba
.Brawaty prryjmujg-trafne wnioski i uwagi dotycz4cewykonawczegoaspektuutworu p,This is the
world we know, the world of air and breathing and sun and beating heirts", rp.u*roSe lgzykowa,
r:iekawa bibliografra pozwalajq stwierdzii dojrzaloSi naukow4 i artystyczn4 Doktoranta.



Konkluzia

Prac9 doktorskq Pana mgra Jakuba Brawaty pt ,This is the world we know, the world of air and
breathing and sun and beating heartsiako egzemplifikacjo tradycji i nowoczesnoici orazinspiracji
muzycznych i pozamuzycznych w twdrczoici kameralnej Davida Maslankl Poszukiwania nowych
wartoSci brzmieniowych z wykorzystaniem moiliwoici zespolu fortepianowo - perkusyjnego.',
oceniam pozytywnie. Doktorant ukazuj4c w spos6b wyczerpujqcy rnalo eksplorowanq i-.rJOto
wykonywan4 literaturg kameraln4 dedykowan4 na dwa fortepiany i perkusjg wzbogaca swoim
nagraniem i dysertacj4 kulturg muzycznE przyczyniaj4c sig do rozwoju zar6wno dyscypliny
artystycznej reprezentowanej przez Doktoranta jak i calej dziedziny sztuk muzycmych.
Niniejszym stwierdzam, 2e Doktorant wykazala sig wiedzq praktyczn4 i teoretyczn;, a takze
umiejgtnoSciami do prowadzenia pracy artystycznej. W ten spos6b Doktorant roztti4zai zalo1one
zagadnienie artystyczne i spelnila bezzastrze2eri wymaganiaart.l3 ust. I Ustawy z dnio 14.03.2003
roku. Pracg doktorsk4 Pana mgra Jakuba Brawaty przyjmujg.
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