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Recenzja pracy Doktorskiej pana mgr Jakuba Dery po korekcie

Zleceniodawca recenzii :

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w todzi, Wydzialu Fortepianu, Klawesynu i lnstrument6w
Dawnych; pismo z dnia 20.71.2017 roku; zlecenie przyjqte w oparciu o lJstowQ z dn. 14 morco 2003 r. o
stopnioch naukowych i tytule noukowym oroz o stopnioch i tytule w zokresie sztuki, tekst jednotity (Dz. U. z
2003 r. Nr 65, poz. 595 z p6in. zm.).
Dowczv: Uchwaty Rady Wydzialu Fortepianu, Klawesynu i lnstrument6w Dawnych Akademii Muzycznej im.
G. i K. Bacewicz6w w todzi z dnia 23.09.2075 r. w sprawie wszczqcia mgr Jakubowi Derze przewodu na
stopiei doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka_oraz wyznaczenia
recenzent6w.

Do pisma z dnia 20.77.20t7 r. informujqcego mnie o wszczeciu przez Radq Wydzialu przewodu
doktorskiego mgr Jakuba Dery i wyznaczeniu mnie recenzentem jego pracy doktorskiej dolqczono kopie:
Uchwaty o wszczQciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora, Uchwaty o wyznaczeniu
rece n ze nt6w (24.09.20L4).
Otrzymalam r6wniei poprawiony opis pracy doktorskiej mgr Jakuba Dery wraz z pismem z dnia 12 lipca
20L8 r..
Zlo2ona przy wniosku dokumentacja zostala przez Kandydata prawidlowo przygotowana.

Dane o Kandvdacie:

Pan mgr Jakub Dera edukacjq muzyczna rozpoczql p6ino - w wieku 15 lat. Po ukof czeniu z wyr6inieniem
PSM ll st. w Poznaniu w klasie mgr Hanny Morawskiej-Bernackiej rozpoczql studia w AM w Krakowie w
2OOL r. w klasie fortepianu ad. dr Mariusza Sielskiego. W zwiqzku z otrzymaniem stypendium w 2OO4 r.
wyjechal do Azusa Pacific University w Los Angeles, USA, gdzie studiowalprzez 3 lata w klasie fortepianu
prof. R6iy Kostrzewskiej-Yoder i uzyskal dyplom Artist Certificate. Po powrocie do Polski w 2OO7 r. podjql
dalsze studia w AM w Poznaniu pod kierunkiem prof. Bogumila Nowickiego, kt6re ukof czyl w 2010 r.. Od
2073 r. jest sluchaczem studi6w doktoranckich w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi. Za
bardzo dobre wynikijako doktorant otrzymal stypendium Rektora w roku akademickim 2074/2075.
Pan Jakub Dera uczestniczyl w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Dinq Yoffe, lrinq
Rumiancewq, Janusza Olejniczaka, Pavla Nersessiana, Edwarda Wolanina i Andrzeja Pikula.
Z dokumentacji wynika, 2e Doktorant od 2010 r. pracuje jako nauczyciel fortepianu w ZSM w Poznaniu,
uczyl r6wniei gry na fortepianie w KNSM I st. w Sremie w latach 2OLO-2O73.

Jest laureatem lll Nagrody Miqdzynarodowego Konkursu im. F.Liszta w Los Angeles (200a) , Grand Prix 29
Miqdzynarodowego Festiwalu Mlodych Artyst6w w Palos Verdes (2005), Grand Prix i nagrody dodatkowej
na lll Miqdzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Visaginas 120L4) oraz lll Nagrody na lll lnternational
Master Competition w Warszawie (2015).
Pan mgr Jakub Dera koncertuje (wystepy w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Jerzykowie, Warszawie,
Krakowie, Gdadsku, na Ukrainie i Litwie), prowadzil warsztaty dla uczni6w szk6l muzycznych w Poznaniu,

byl jurorem konkurs6w pianistycznych dla dzieci i mlodzieiy, jako doktorant wyglaszal referaty podczas

konferencji naukowych, opublikowal artykul w ,,Notesach Muzycznych" - Wydawnictwie AM w todzi.



Ocena pracv doktorskiei

Praca doktorska mgr Jakuba Dery pod tytulem: ,,Barwa diwiqku i jej wptyw na metafizycznq
strone wyrazu stylistycznie odlegtych dziel, jako czynnik niezmienny i warunkujqcy uzyskanie wlaSciwego
obrazu artystyczneSo, na przykladach sonoty G-dur op.78 Franciszka schuberta oraz sechs kleine
Klavierstucke op.79 i Klovierstucke op. 33o i 33b Arnolda Schoenberga" sklada siq z dziela artystycznego
zarejestrowanego na no(niku elektronicznym (plyty CD) oraz opisu, stanowiqcych lqcznie pracq pod
wspomnianym tytulem.

W ostatnim zdaniu wstepu do pracy pisemnej Pana mgr Jakuba Dery moina przeczytai,2e ,,gl6wnq tezq
przedstawionej pracy doktorskiej jest my5l, i2 niezale2nie od epoki, w kt6rej powstaty wykonywane dziela,
najwiqkszy wptyw na metafizycznq, czyli pozazmyslowq, duchowq strone wyrazu wykonywanych utwor6wma zrozumienie przez wykonawcq znaczenia i oddzialywania barwy diwiqku na sluchacza,,. To
sformulowanie wpisuje siq w zasadniczy problem oceny niniejszej pracy doktorskiej, kt6ry polega na
rozdiwiqku pomiqdzy zrozumieniem zagadnienia przez Kandydata, przedstawionym w opisie dziela, a
poziomem artystyczno - wykonawczym prezentowanego nagrania.

Nagranie CD rozpoczyna siq i kodczy utworami Arnolda Schoenberga. Na wstqpie jest to cykl 6 Kleine
Klavierstuecke op.19, a plytq zamykaiq Klavierstueck op.33a iKlavierstueck op.33b.
Wydaje siq, 2e Doktorant dobrze czuje siq w tym repertuarze, a jego sugestywne interpretacje majq ir6dlow wnikliwym, osobistym odczytaniu tekstu muzycznego. Przekonujqce wykonanie cyklu kr6tkich,
lapidarnych miniatur op.19 odslania walory dziela i specyfikq jqzyka kompozytorskiego Schoenberga. w
poszukiwaniu kolorystyki brzmieniowej Pianista stosuje wyrafinowane niuanse dynamiczne i artykulacyjne,
kt6re pozwalajq odmalowa6 zmienno56 ulotnych nastroj6w i nadai poszczeg6lnym ogniwom ich oryginalny
rys. Licznie wystqpujqce w partyturze wskazania dynamiczne ppp, o nowet pppp sEwielce zobowiqzujqce i
powinny by6 uwzglqdnione w wiqkszym stopniu, podobnie jak precyzyjnie oznaczone przez kompozytora
proporcje brzmienia pomiqdzy planami diwiqkowymi. lnteresujqca i trzymajqca w napiqciu interpretacja
ma na uwadze r6wniei element ciszy, kt6ra w cyklu Schoenberga jest immanentnym jrodkiem kreowania
narracji muzycznej, wyrazu i poruszajqcych emocji. W moim odczuciu jedynie w ostatnim - sz6stym
fragmencie dlugie przerwy wykroczyly poza granice moiliwo5ci utrzymania ciqglo5ci narracji, a fermata w t.
5. wydaje siq trwai wiecznie, choi nie ko6czy jeszcze utworu.

W dw6ch Klavierstuecke op.33a i op. 33b ewolucja jqzyka i stylu kompozytorskiego Schoenberga, idqca
m.in. w kierunku SpiewnoSci narracji, zostala zaznaczona przez Doktoranta intensywniejszym brzmieniem i

szersz;l paletq diwiqkowq, co prawie wyeliminowalo dynamikq p i pp, wskazanq w partyturze. Naleiy
docenid rzetelno6i w odczytaniu tekstu muzycznego charakteryzujqcego siq wieloplaszczyznowE fakturq,
skomplikowanym rytmem i atonalnq melodykq (wkradl siq blqd tekstowy: g zamiast e razkreSlne w
zakoficzeniu frazy w t.31 op. 33b). Walorem wykonania obu Klavierstuecke jest zauwa2alny osobisty
stosunek Doktoranta do materialu muzycznego. Trudno natomiast zgodzii siq z wyborem znacznie
wolniejszych temp od wskazanych przez kompozytora. W pracy pisemnej mgrJakuba Dery czytamy,i2,,(...)
Poszczeg6lne diwiqki, interwaty i akordy lqczq siq ze sobq w ten sam spos6b, jak zlewajq siq ze sobq kolory
na obrazie. Zaczynaiq tym samym tworzyd jednq, sp6jnq i organicznq calo56, co w polqczeniu z

wyrafinowanq pedalizacjq wpisuje siq w schoenbergowskq koncepcjq Melodii borw diwiqkowychl...l".
Charakterystycznq dla stylu Schoenberga formq i wyraz tworzE sekwencje diwiqk6w, ich zaggszczenia oraz
zestawienia plaszczyzn brzmieniowych, nastqpujQce po sobie w okre6lonym czasie. Odrzucenie o priori
metronomicznych wskazad Kompozytora uniemoiliwia uzyskanie zakladanych przez tw6rcq efekt6w.
Naleiy zauwa2yi,2e wolniejsze tempo rozrzedza, rozczlonkowuje brzmienie, niweluje kontrasty, rozmywa
formq i spowalnia narracjq.. Moina odnie56 wra2enie 2e przeszkodq jest tu brak swobody technicznej i byi
mo2e blqdne tzw. nastawienie wewnqtrzne, kt6remu Doktorant poSwiqcil caty rozdzial w pracy pisemnej.



Zaprezentowane nagranie Sonaty G-dur op.78 Franciszka Schuberta rodzi wiele wqtpliwosci. Z powodu
rozbudowanej formy, bogactwa niezwyklych subtelnoici wyrazowych oraz poetyckich nastrojow i emocji
wykonanie tego wspanialego dziela stanowi wyzwanie dla kaidego pianisty i wymaga wielce
wyrafinowanego warsztatu pianistycznego.

lnterpretacja I czqSci Sonaty Fontoisie, Molto moderoto e cantobile, mimo przyjQtego przez Doktoranta
bardzo wolnego tempa, nie pozostawia sluchacza obojqtnym na wahania nastroj6w i przebieg tre5ci
muzycznej. Naleiy pozytywnie ocenii starania Doktoranta o zbudowanie formy iuzyskanie refleksyjnego,
pastoralnego wyrazu. Pan Dera prezentuje material muzyczny z ,,namaszczeniem,, i kulturq diwiqku.
Brzmienie fortepianu ujawnia jednak zdecydowane ,,niedosyty" w zakresie niuansowania diwiqku w
ramach piono i pionissimo. Operowanie ,,czasem" przynosi medytacyjne efekty trwania na dlugich
brzmieniach, gorzej prezentujq siq statycznie wykonane przebiegi w obrqbie luk6w frazowych, pozbawione
plastycznej linii i wewnqtrznego ruchu. Podobny problem dotyczy ll tematu, o kt6rym Doktorant pisze, ie
przynosi subtelne o2ywienie narracji muzycznej i jest wspomnieniem tarica (str.7g). plaskie, ociqiale
wykonanie odbiera mu lekkoii i tanecznq gracjq. Figuracyjny wariant ll tematu, wykonany dosadnym,
prawie natarczywym diwigkiem, nie budzi skojarzeri z subtelnym obgadywaniem swojego pierwowzoru
(Schubert wskazal dynamikq pionol. Ostra artykulacja i dynamiczna biernoii stoccotowych lqcznik6w nie
koresponduje z charakterem muzyki (t. 4,16, L8, 20, 22 i analogicznie w repryzie). W przetworzeniu,
dramatyczne przebiegi zostaty wyra2one soczystym, orkiestrowym brzmieniem i z pelnym patosu
zaangaiowaniem, ale niedokladne prowadzenie plan6w polifonicznych (t. 7l-8L i gl-7OL) i niestaranna
artykulacja ,,melodii granej legato" (str.83) w ostatniej odslonie ll tematu (t.10g-115) sq jui mniej
zadowalajqce.

Deklaracja zloiona przez Doktoranta w opisie dziela o nowym podejSciu do diwiqku w ll czq$ci Sonaty,
Andonte, jest sluszna w sensie nowego otwarcia i radosnego oiywienia po dlugiej, raczej medytacyjnej
pierwszej czqSci Sonaty. W interpretacji pana mgr Jakuba Dery przelo2yla siq ona na wyeksponowanie
melodii jako ir6dla nowej narracji muzycznej (str.85) i zdaje siq dominowai nad wszystkimi innymi
czynnikami wykonania. Niefortunne wybory w zakresie tempa i barwy diwiqku sq silnq przeszkodq w
uchwyceniu charakteru tej czq6ci. Powolno56 i nadmierna deklamacja poszczeg6lnych diwiqk6w (w
partyturze dynamika piono, pp, o nowet ppp) nie koresponduje z pogodnym, pastoralnym charakterem i

giqtkq ruchliwo5ciq melodyczno-rytmicznq materiatu muzycznego. W grze Doktoranta nie znajdujq
potwierdzenia slusznie wskazanego w opisie dziela skojarzenia z kameralnym brzmieniem kwartetu
smyczkowego (str.77). Przede wszystkim brakuje gry legato wlaSciwej instrumentom smyczkowym,
ptynno6ci melodii ujqtej w kr6tkie, smyczkowe lukowania, oraz kolorystyki wynikajqcej np. z dublowania
linii sopranu przez partie drugiego glosu w interwale oktawy (w kwartecie I i ll skrzypce). Doktorant pomija
wskaz6wki dynamiczne np. kontrasty mf-pp, podkre6lajqce dwuplanowq narracjq, czy efekty fp (t. 26,28,
t}s, L07,768, 17O), a liczne przypadki akcentowania wyj56 z luk6w uwa2am za fundamentalny mankament
interpretacyjny, wrecz,,uczniowski" blqd (np. t.72,76,22,34,40,4L,83,91, 93,95,101,103 ianalogiczne).
Bardziej przekonujqco brzmiq dramatyczne fragmenty w fortissimo wykonane dobrym, zdecydowanym i

nieprzerysowanym diwiqkiem, tu jednak przeszkadza ignorowanie akcentacji przypisanej tr6jdzielnemu
metrum. KontrastujQce tematy w pp 11.40-49 i 119-128), wprawdzie przeciwstawiajq siq dosadnosci/f ale
wypowiedzenie ich,,tqsknoty i2alu" (str.86)jest na miarq zdolno5ci Kandydata (przeszkadzajq m.in. plaskie
wyjScia z luk6w i bierno6i wyrazu). W t. 53, 113, 777 i 136 zauwa2a siq zaburzenia pulsu. lch przyczyna
wydaje siq tkwi6 w wadliwym monta2u nagrania, ucinajqcym warto:ici rytmiczne.

lnterpretacjq lll czq6ci Menuetto, Allegro moderoto uwa2am za doSi przekonujqcq we fragmentach
odzwierciedlajqcych taniec. Charakter menueta zostal ujety w szerokim spektrum diwiqkowym,
uwzglqdniajqcym kontrasty dynamiczne i artykulacyjne, powiqzane ze zmiennym charakterem tadca.
Doktorant okre6la go jako majestatyczny i pelen humoru (str.91). Mimo,2e menuet kojarzy siq bardziej z
elegancjq ni2 majestatem, a humor tego konkretnie utworu z subtelnym zabarwieniem lirycznym i

lekkoSciq, to mo2na uzna6, ie wykonanie mie6ci siq w ramach wytyczonych partyturq. Symptomy trudnoSci
instrumentalnych (artykulacyjnych) stychad w niewyrainych, pozbawionych zadziornoSci appoggiaturach
zdobiqcych akordy.



Chybiona i tak prosta, 2e a2 naiwna jest interpretacja Tria - jednego z najpiqkniejszych fragment6w w
literaturze schubertowskiej, pelnego tkliwej czuloSci, spokoju i charakteru intymnej improwizacji. pianista
daleki jest od uchwycenia wlaSciwej perspektywy oddalenia narracji ,,do odleglego Swiata marzen,(str.92),
oznaczonej w partyturze dynamikq ppp. w przedstawionej interpretacji stychai kanciasto6d, asertywno56,
po5piech i bardzo realny diwiqk. Fragment ten potwierdza po raz kolejny braki techniczne Doktoranta w
zakresie operowania aksamitnym toucher.

Naleiy nadmienii, ie konstrukcja formalna stosunkowo kr6tkich i zwiqzlych czq5ci drugiej i trzeciej jest w
obu przypadkach klarowna.

W kontek5cie calego cyklu sonatowego czqSi lV Allegretto niewqtpliwie stanowi najwiqksze wyzwanie
instrumentalne z powodu przejrzystej, wrecz koronkowej faktury, dlugich i szybkich przebieg6w
figuracyjnych, specyficznej taneczno5ci wyrazu i wymogu bardzo lekkiej gry. Sprawne i ulotne wykonanie
tego utlvoru jest sprawdzianem zar6wno technicznych umiejqtnoSci pianistycznych, jak i wyobraini i

wra2liwo6ci wykonawcy. Niestety Pan Dera nie zdal tego egzaminu - prezentowana interpretacja odbiega
od o96lnie przyjqtych standard6w i tradycji wykonawczych, a przede wszystkim od sugestii zawartych w
tek5cie i tych deklarowanych w opisie dziela. Szkoda, 2e Doktorantowi nie udalo siq zrealizowai pomysl6w
artystycznych, tak barwnie opisanych w pracy pisemnej. Diwiqk, jakim Pan Jakub Dera operuje, nie
koresponduje z subtelnoSciq treSci muzycznych, a wyraz z po2qdanq zwiewno5ciq iruchliwo6ciq ta6ca.
Rzetelno56 nie usprawiedliwia braku artystycznej jakoSci wykonania, uzaleinionej od wielu element6w
interpretacyjnych. Wiqkszo6i mankament6w tego wykonania powiqzana jest z wyborem zbyt wolnych
temp i niedostosowania gry do wymog6w dynamicznych p i pp, kt6re dyktujq bardzo czuty i lekki dotyk
klawiatury, przy duiej sprawno6ci palcowej. Z tych wlaSnie powod6w nie powiodla siq p16ba realizacji
ruchu i pqdu powiqzanego z lekko5ciq i ulotnq taneczno5ciq pierwszego tematu (str.94), ani interpretacja ll
tematu - witalnego i energetycznego tadca, pelnego rado5ci i humoru (str.95). Podobnie gl6wny temat z

sekcji C (od t.181) nie odzwierciedla ani gonitwy, ani zabawy, ani beztroskiego charakteru muzyki (str.98).
Moina odnieSi wra2enie, 2e przyjqcie wolnego tempa w lV czq5ci Sonaty ma zatuszowai braki warsztatowe
Doktoranta. Oczekiwalabym, ie repetycyjne motywy akompaniamentu w I temacie (wymagajqce precyzji
technicznej) zabrzmiq jak lekkie, subtelne drgania, podkreSlajqce rytmicznoS6 tadca. Kojarzenie barwy tych
motyw6w z diwiqkiem waltorni nie usprawiedliwia zbyt masywnego brzmienia, zwlaszcza w pionissimo.
Utrzymanie inicjalnego ltematu w znacznie delikatniejszej dynamice, uwydatniloby poZqdany kontrast, jaki
tworzy jego powt6rzenie w forte w t. 42. Wprowadzenie oiywionej energii i niuans6w dynamicznych do
lqcznika pomiqdzy dwoma odslonami tematu w piono i w forte (przy zaloieniu szybszego tempa) wyrainiej
pociqgnqloby go w strone naglego zawieszenia, kt6re jest jego celem (rit. w zakodczeniu oslabia jego
wydiwiqk). Brakuje precyzji artykulacyjnej melodii tematu, gdy wystqpuje on w lewej rqce, naleialoby
r6wniei bardziej pochylii siq nad szczeg6lami polifonicznej faktury w poczqtkowych taktach powrotu
pierwszego tematu od t.L24. Pojawiajqcy siq dwukrotnie w sekcji C (najpierw w trybie mollowym, a

nastqpnie durowym) liryczny fragment, pelen melancholii i oddalenia, utrzymany w dynamice pp,

ewidentnie nawiqzuje do pie5ni. Wokalny charakter tych epizod6w wymaga znacznie dluiszych odcink6w
frazowych (oddech6w), pomimo zaznaczonych w partyturze drobnych luk6w, kt6re majq jedynie uwrailiwi6
wykonawcq na niuanse zachodzqce w rysunku melodii. Nale2aloby wyeliminowad wszystkie niepo2qdane
akcenty, kt6re w interpretacji Doktoranta zaburzajq ten niezwyklej urody 6piew. Pianista zdaje siq nie

zauwalai, 2e zmiana trybu na durowy pomija oznaczenie espressivo, ale pozostawia pionissimo i tym
samym prosi o jeszcze bardziej subtelny diwiqk. Niezrozumiale jest nagle oiywienie towarzyszace
poczqtkowym taktom ostatniego ukazania pierwszego tematu, tym bardziej, ie Doktorant wskazuje w
opisie na refleksyjny charakter tego fragmentu jako ,,wspomnienie tego, co bylo" (str.100).

Figuracyjna coda w dynamice pianissimo powinna inspirowai do ulotnej, zwiewnej gry, obrazujqcej pqd

oddalajqcego siq obrazu (str.101), ale wykonanie nie potwierdza tego deklarowanego w opisie zaloienia, a

figuracja mozolnie i niezgrabnie pokonuje kolejne przewroty pasa2u. Sonata koiczy siq ociqiale i bez

mistycznego przeslania.

Z przykro6ciq stwierdzam, ie prezentowane wykonanie nie oddaje wla6ciwego obrazu artystycznego

utworu w stopniu pozwalajqcym prze2ywa6 jego piqkno i r6inorodne tre6ci. Opis Sonaty Swiadczy o
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podjetej przez Doktoranta gruntownej refleksji nad tym wspaniatym dzielem. Zauwaiam jednak wyrainy
rozdiwiqk pomiqdzy wizjq obrazu artystycznego Sonaty, a jej wykonaniem. Wybory, jakich dokonuje
Doktorant w zakresie charakterystyki brzmienia, w wielu sytuacjach wydajq siq sluszne, a interpretacja nie
jest pozbawiona odcieni, jednak schubertowskie pionissimo wymaga znacznie wiqkszego kunsztu, a
barwno6d atmosfery diwiqkowej i rozmaito56 wyrazu wiqkszego bogactwa niuans6w. Mniej korzystne
Swiatlo rzuca na prezentowanq interpretacjq powolno5i przebiegu narracji, kt6ra przeczy epickiemu
charakterowi i zwiqzkom muzyki instrumentalnej z lirykq wokalnq w tw6rczoSci Schuberta. ,,Niebia6skie
dlu2yzny" te2 majq swoje ograniczenia wyznaczone frazowaniem i wokalnym oddechem. powolnoSc temp
w znacznym stopniu ogranicza moiliwoS6 uchwycenia element6w tanecznych, tak czqsto wystqpujqcych w
Sonacie. Statyczna wypowiedi omawianego wykonania z jednej strony wyptywa z wolnych temp, w kt6rych
trudno powiqzai nastqpstwo diwiqk6w, a z drugiej strony z niedostatecznej plastyczno6ci dynamiki
wewnEtrz motyw6w i fraz, kt6ra pozbawia schubertowskq ekspresjq wla6ciwej jej subtelnoSci i piqkna.

Z niniejszej dysertacji wylania siq sylwetka pianisty sklonnego do poszukiwania glqbi wyrazu artystycznego,
kt6rego gra odznacza siq kulturq brzmienia, sporym spektrum dynamicznym oraz pow6ciqgliwym, raczej
medytacyjnym temperamentem. Kolorystyka brzmieniowa, bqdqca przedmiotem dysertacji, nie istnieje w
oderwaniu od innych element6w wykonawczych takich jak: tempo, artykulacja, energetyka gry, dynamika i

mikrodynamika, proporcje brzmienia czy elastyczne frazowanie, kt6re wzajemnie na siebie oddzialujq i

wsp6lgrajq ze sobq, a artystyczna interpretacja, majqca ambicje wyraienia glqbokich tre6ci utworu
(,,metafizycznych") powinna je uwzglqdniad. Prezentowane nagranie pozostawia wiele niedosyt6w w
zakresie techniki pianistycznej.

Oois dziela

W wyniku korekty praca pisemna ulegla znaczacym zmianom. Doktorant sformulowal nowy Wstqp i

Zakoriczenie oraz Rozdzial lll, znacznie poszerzajqc ich treii oraz uwzglqdniajqc wcze6niejsze uwagi
recenzent6w. Mimo to podtrzymujg oceng, i2 niezwykle rozbudowany tytul pracy doktorskiej Pana Jakuba
Dery budzi szereg niejasno5ci.

l. Niefortunno56 zastosowania w tytule pracy sformulowania ,,Barwa diwiqku (...) jako czynnik
niezmienny" polega na tym, ie wlaSnie barwa diwiqku powinna odr62niad od siebie ,,stylistycznie odlegle
dziela", a nawet kompozytor6w przynale2qcych do tej samej epoki czy nurtu. Diwiqk i jego barwa jest
r6wnie2 jednorazowq kreacjq podczas kaidego wykonania - a wiqc w tym kontek6cie tei nie jest ona
niezmienna. Dopiero w Zakoiczeniu pracy Autor wyja5nia, 2e chodzi o Swiadomo56 kreowania dziela
poprzez diwiqk, kt6rq to zasadq kierowali siq wykonawcy niezaleinie od epoki. Sens zawartej w tytule
tezy powinien by6 jasny i nie budzi6 wEtpliwo5ci.

2. Sformulowanie ,,wptyw (barwy diwiqku) na metafizycznQ strone wyrazu stylistycznie odlegtych dziel"
rodzi obiekcje co do zasadnoici podjqcia takich badafi imo2liwoSci wykazania ich rezultatu. Chod

zagadnienia metafizyczne, pod wplywem spekulatywnych dociekari, mo2na pr6bowai sprowadza6 do
byt6w realnych (ale tylko w pewnych granicach), to nie zmienia to faktu, ii duchowy pierwiastek dzieta

odbieramy poprzez intuicjQ, wrailiwo66 i intelekt, a okre6lenie metafizyczny, czyli duchowy,
ponadzmyslowy znaczy taki, kt6ry nie jest moiliwy do rozwaiania przez do6wiadczenie, a wiqc znajduje siq

poza zasiqgiem metod badawczych. Przekonujqce wykonanie, kt6re glqboko porusza i wzrusza, jedynie

przybli2a odbiorcy 6w nieuchwytny, ulotny duchowy pierwiastek, zawarty w dziele muzycznym. Cytowane

na 1. stronie Wstqpu slowa prof. Krzysztofa Lipki odnoszq siq do tzw. muzyki czystei jako tre5cl

zakodowanej w dziele muzycznym, kt6ra istnieje niezaleinie od wykonania (a wiqc diwiqku ijego barwy) i

jako taka posiada pierwiastek metafizyczny, jesl rzeczq samq w sobie - o czym wspomina r6wnie2 cytat z

Schopenhauera w zakofczeniu niniejszej pracy.

W nowej wersji Wstqpu na str. 2 mo2na przeczyfai, ii Doktorant uwaza za zasadnq dedukcyjnq potrzebe

odwolania siq do metafizyki w celu rozwaiari nad sztukq, ale na str.7 przyznaje, ie nie mamy dostqpu do

zjawisk metafizycznych, a zbli2enie siq do duchowej treSci dziela moiliwe jest jedynie w oparciu o

intelektualnq analizq dajqcych siq zbadad czynnik6w. Wyjawia, 2e wla6ciwym zagadnieniem pracy jest
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ukazanie ,,znaczenia barwy diwiqku w procesie ksztattowania obrazu artystycznego wykonywanego
dziela". Uwa2am, ie takie sformulowanie wla5ciwie odzwierciedlaloby tresi piacy i nie budzilo
kontrowersji.

3' Niefortunno5i umieszczenia w tytule pracy okre5lenia ,,uzyskanie wlaSciwego obrazu artystycznego,,
polega na tym, 2e w kontek6cie niniejszej pracy doktorskiej, jako swego rodzaju ,,wizyt6wki artystycznej,,
mgr Jakuba Dery, wskazuje ono na przedstawione nagranie jako to wla5ciwe. Tymczasem zostalo wykazane,
ie interpretacje Doktoranta posiadajq wiele uchybieri. Pragnq zaznaczyi,2e nie kwestionujq wptywu barwy
diwiqku na obraz artystyczny wykonywanego utworu, jednak uzyskanie wla6ciwego obrazu artystycznego
uwarunkowane jest powiqzaniem barwy diwiqku (bazujqcej na artykulacji, dynamice i pedalizacji) z innymi
czynnikami wykonawczymi, a przede wszystkim z poziomem sprawno6ci instrumentalnej wykonawcy ijego
talentem.
W poprawionym Rozdziale lll o nastawieniu wewnetrznym na str 104 Doktorant slusznie konkluduje, ze
okreSlenie ,,wlaSciwy" w kontekScie odbioru dziela muzycznego stanowi ,,nierozwiqzywalny problem,,. Tym
bardziej uiycie tego okre5lenia w tytule pracy uwaiam za niefortunne, a nawet niewlajciwe.

Trudno zrozumiei dlaczego sluszne intencje zawarte w temacie pracy zostaty sformulowane w tak zawity,
niejasny i budzqcy kontrowersje spos6b.

Czq56 opisowa pracy doktorskiej Pana Jakuba Dery stanowi dopelnienie om6wionego wczeSniej dziela
artystycznego. Ujqta w trzy zasadnicze rozdziaty, poprzedzona Wstqpem iZakodczeniem ukazuje wptyw
kolorystyki diwiqkowej oraz warstwy emocjonalnej na interpretacjq, na przykladzie dziel Schoenberga i

Schuberta.

Poprawiony Wstqp zawiera (po sugestii recenzenta) definicje podstawowych pojq6 zastosowanych w tytule
pracy oraz wyja5nienie zaloiei i celu pracy. Rozwaiania na temat moiliwojci analizy treSci dziela
muzyczneSo na gruncie metafizyki budzq wqtpliworici nawet u samego Autora. Cytowany profesor Lipka
twierdzi, i2 metafizykq pojmowanq jako pewnego rodzaju kategoriq estetycznQ, historycznie ograniczonq
gl6wnie do okresu romantyzmu i do muzyki czysto instrumentalnej, traktuje jako niekonkretnq i

nieprecyzyjnq (Lipka, 2009, s. 1.8, a nie s.17 - jak podal Doktorant) - i nigdy nie mo jej no myili. Niepelny
cytat zastosowany przez Doktoranta wskazuje na odwrotnosi tej deklaracji.

Zasadnicza tre56 dysertacji zostala zawarta w dw6ch pierwszych rozdzialach po5wiqconych oddzielnie
ka2demu z kompozytor6w i analizie przypisanych im pozycji z nagranego repertuaru. 096lny kontekst
historyczny przedstawiono w bardzo wqskim zakresie. W poprawionej wersji pracy wspomniano o
Aleksandrze Skriabinie jako,,ojcu" synkretyzmu w sztuce oraz dodano fragment dotyczqcy Francoise
Couperina ijego prekursorskich skojarzeri kolorystycznych w muzyce klawesynowej. Sledzenie kontekst6w
malarskich i procesu emancypacji barwy dla skrystalizowania siq kolorystyki diwiqkowej jako ir6dla
ekspresji w tw6rczo5ci Schoenberga oraz poszukiwanie brzmienia i wyrazu muzyki fortepianowej Schuberta
w jego osobowo6ci iw powiqzaniach miedzy r6inymi gatunkami uprawianej przez niego muzyki, umoiliwilo
Doktorantowi dokonanie pr6by analizy jqzyka, materialu muzycznego prezentowanych utwor6w oraz
rozwiqzaf interpretacyjnych uwzglqdniajqcych ksztattowanie diwiqku. Metafizyczna strona wyrazu, jako
niepoddajqca siq metodom badawczym, a bazujqca na intuicji i wra2liwoSci, musiala zostai sprowadzona do
opis6w nastroju, charakteru ekspresji lub do osobistych skojarzed pozamuzycznych pana mgr Jakuba Dery.
Wyczuwalna fascynacja Doktoranta zagadnieniami poruszanymi w dysertacji wptywa korzystnie na ksztatt i

wydiwiqk pracy. Szczeg6lnq warto5i poznawczq posiada opis relacji iwzajemnej artystycznej inspiracji
Schoenberga i Kandinskiego, a wnikliwe om6wienie utwor6w fortepianowych Schoenberga na tle innych
jego kompozycji moie stanowii irodlo wiedzy teoretyczno-wykonawczej o dzielach tego kompozytora. W
wyniku dociekliwoici Pana Jakuba Dery analiza dziel Schoenberga wzbogacona zostala o por6wnania wydaf
utwor6w z pozyskanymi do wglqdu manuskryptami, co po ujawnieniu r62nic w tekicie doprowadzilo do
interesujqcych wynik6w badai w zakresie zrozumienia i interpretacji kompozycji. Z kolei w tre5i opisu
Sonaty Schuberta wpleciono przyklady fragment6w pie6ni wraz z ich analizq por6wnawczE, co w znacznym

stopniu wptynqlo na poglqbienie wiedzy o przenikaniu siq gatunk6w w tw6rczo6ci tego Kompozytora.
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Wczesniej Autor odni6sl siq do wEtk6w osobistych Schuberta, jego tw6rczo6ci symfonicznej oraz stylu
kompozytorskiego i roli czynnika narracyjnego obecnego w jego utworach.

W Rozdziale lll, kt6ry po korekcie nabral pelniejszego wymiaru, Autor porusza zagadnienia dotyczqce
nastawienia wewnQtrznego wykonawcy jako warunku uzyskania wla6ciwego obrazu artystycznego. Naleiq
do nich: emocjonalno56 wykonawcy, jego wrailiwoii i wyobrainia, podatno56 na skojarzenia i powiqzania z
innymi dziedzinami sztuki, a takie , a mo2e przede wszystkim Swiadomo6i wlaSciwie wykonanej pracy nad
utworem, w tym zglqbienia jego warstw intelektualnej i emocjonalnej.

Sformulowanie nowej treSci Zakodczenia wptynqlo na jego wydiwiqk i wla5ciwq proporcjq w stosunku do
pozostalych czqSci pracy. Jest to podsumowanie omawianych w pracy zagadniei. Na str. 109 znalazlo siq m.
in' stwierdzenie, ie na gruncie analogii pomiqdzy muzykq i malarstwem ,,spostrzeiono znacznq ilo5i
powiqzafi i dookreilefi dotyczqcych zakodowanej w dziele metafizycznej, duchowej tre6ci". Trudno sie z tym
zgodzii, poniewa2 metafizycznej tre5ci dzieta nie da siq dookrerilii, a sluszne skqdinqd skojarzenia Autora i

ich opisy dotyczq podobnego wyrazu, aury czy nastroju, kt6re wyptywajq z odpowiedniej barwy diwiqku lub
koloru.

Praca zawiera wiele wartoSciowych tre5ci w zakresie teoretycznym i wykonawczym, ale nadal znajdujq siq
w niej r6wnie2 kontrowersyjne poglqdy. Trudno zgodziisiq np. z opiniq, i2 ,,(...) konwencjonalne (tzn. przed
Schoenbergiem) rozumienie sztuki (w pracy btqdnie - rozumowanie sztuki, str. 9) wiqzalo siq z wyraieniem
jedynie materialnej, formalnej i intelektualnej tre6ci (...)". ,,Swiadomo66 serii pomaga jedynie w czysto
sluchowej percepcji utworu" (s.50) - to bardzo kontrowersyjny poglqd.
Przedstawiam inne, niezrqczne sformulowania:
- ,,Schoenbergowi udalo siq (...) stworzy6 muzykq, kt6ra budzila i angaiowala zmysly odbiorcy, wptywajqc

bezpoSrednio na jego uczucia i caty organizm." (s.29)
- ,,modulacje i harmonika stanowiq zobrazowanie wewnetrznych napiq6, wewnetrznej walki, jaka w czasie

komponowania tej Sonaty toczyla siq w Schubercie" (s.80)
- ,,Skamieniale formy spoleczne (...) w Swiecie sztuki objawialy siq ukazywaniem pozor6w iycia

emocjonal nego czlowieka" ls. 26)
- Znajomo6i malarstwa r6inych epok (...) implikuje u wykonawcy pojawienie siq pierwiastka iycia

ludzkiego w formie artystycznej" (s. 103)
- ,,Obraz artystyczny dziela moiemy rozumied jako umiejqtno5i przeiycia wykonywanego dzieta,

wykraczajqcq poza jego intelektualne i techniczne aspekty" (s. 102)
- ,przY doborze tempa nieoceniona jest SwiadomoSd wraienia, kt6re konkretnym dzielem chcemy na

sluchaczu wywola 6" (s.53)

- ,,pauzy i cisza tworzq niezwyklq abstrakcjq diwiqkowq" (str.47)

Zawarte w tek5cie naukowym stwierdzenia powinny by6 powaine, niepodwaialne i nie wzbudzai polemiki.
Praca doktorska jest ir6dlem, na kt6re mo2na siq powolywai.

W opis dziela wpleciono wiele cytat6w pochodzqcych z wlaSciwie dobranej Bibliografii, zawierajqcej
wydawnictwa ksiq2kowe i artykuty naukowe w jqzyku polskim i angielskim oraz film. W reakcji na sugestie
recenzenta Doktorant dodal ksiq2kq prof. K. Lipki jako podstawq swoich rozwaiad o metafizycznej treSci
dziela muzycznego. Usunql r6wniei cytat samego siebie, co bylo kwestionowane. Zamieszczone
reprodukcje malarskie dopelniajq i ubarwiajq tekst, za5 przyklady nutowe pozwalajq Sledzii tok analizy
utwor6w.

Stosowanie przez Pana DerQ sugestywnego jqzyka wypowiedzi i barwnych opis6w mogloby znaczqco

podwyiszyi ocenQ pracy, gdyby zachowana zostala starannoS6 formy wypowiedzi. W wyniku korekty praca

ulegla znacznej poprawie, usuniQto wiqkszoSd lapsus6w jqzykowych i niezgrabnie napisane fragmenty
tekstu, a takie poprawila sig jego przejrzysto56 m. in. za sprawQ cytat6w pisanych kursywq.

Blqdy merytoryczne i inne nie6cisloSci, kt6re nie zostaty skorygowane dotyczE m. in. numeracji takt6w (na

s.56 zamiast t.9-10 dla fragmentu heftiger - powinny by6 wskazane l.L9-20, a na s.98 zamiast t.193-194



powinny byd t'191-194), niewla6ciwego okre(lenia nazwy tafca (s. 96 - kontredans uwaiany byl za taniec
dworski, towarzyski w metrum 5/8 wymiennie z 2f4, ale w6wczas z dwoma grupami tr6jkowymi lub
podskokiem - metrum cz. lV Sonaty, rytm i charakter I tematu nie wskazuje na kontredans), blqdnego
wskazania miejsca pojawienia siq tematu (zamiast glosu najniiszego wskazano najwy2szy, s.63),
powierzchownej lub niedookreilonej analizy harmonicznej posiadajqcej duiy wptyw na dob6r barwy
diwiqku (np. s.80,91), traktowania dominanty septymowej w kadencjijako odrqbnej tonacji, (np. s.gg, 90)
nieprecyzyjnego okre6lenia naglego kontrastu jako ,,przeksztalcenia siq" fortissimo w pianissimo (s. gG),

okre5lenie ll czq5ci Sonaty jako utw6r (s.88), niewlaSciwie dobrany przyklad (s. 92, t.37-3g), i wiele innych.

Krytykowany wcze5niej niestaranny jqzyk ulegl poprawie, ale w wielu fragmentach nadal wystqpujq:
powtarzalno66 sl6w i okre6lefi w jednym lub sqsiednich zdaniach (np. na s. 55 slowo ,,kompresja" wystqpuje
4-krotnie w czterech kolejnych liniach tekstu, a na s. 85 okre6lenie ,,ruch6w smyczka" wystQpuje 3-krotnie
w kolejnych trzech liniach), liczne liter6wki (jui na 1. stronie Wstqpu), blqdy gramatyczne (np. str. 22,69,
70, 105) i stylistyczne (str. 43) lub nagminne ignorowanie przecink6w. Wptywa to niekorzystnie na obraz
pracy i wizerunek samego Doktoranta.

Konkluzia

TreSi pracy pisemnej Swiadczy o podjqtej przez Doktoranta wnikliwej refleksji nad zagadnieniami
brzmieniowymi interpretowanych utworow. Zauwaiam jednak wyrainy rozdiwiqk pomiqdzy
niesatysfakcjonujqcym poziomem prezentowanego wykonania, a przemy6lanym opisem dziela
artystycznego, niestety r6wnie2 niepozbawionym uchybieri i kontrowersji. Od kandydata na stopied
doktora sztuk muzycznych w dziedzinie wykonawczej oczekuje sig przede wszystkim nienagannego
warsztatu instrumentalnego, umoiliwiajqcego swobodnq interpretacjq utworu muzycznego zgodnie z

wytyczonymi przez kompozytora wskazaniami partytury. W mojej ocenie Pan mgr Jakub Dera nie spelnia
tego warunku, a spos6b, w jaki kreuje dzielo artystyczne tylko czqSciowo potwierdza teze zawartA w zawile i

niefortunnie sformulowanym temacie dysertacji, co zostalo wcze5niej wykazane. Powy2sze czynniki
wplywajq na mojq krytycznq oceng dysertacjijako caloSci.

Stwierdzam, 2e mgr Jakub Dera nie spelnil wymagania art.13 ust.1 Ustawy z dnia L4 marca 2003 roku. Jego
pracy doktorskiej nie przyjmujq.


