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Zleceniobiorca recenzii

Akademia Muzyczna im. tsra2yny i Kiejstuta Bacewi,cz6w w Lodzi, Wydziat, pismo z dnia 05.03.2019
roku na podstawie Ustawy z dnia 14.03.2003 roku tekst jednolity o stopniach i tytule naukowym oraz
o stopniach itytule w zakresie sztuki, (Dz.U.Nr 65, poz.595 wrazze zmianami Dz.u.zdnia27.o7.2oo5
roku N1164, poz. 1365, art.14 ust.2pkt. 2.)

Dotyczv

Uchwaty Rady Wydzialu F:ortepianu, Organ6w, Klawesynu i lnstrument6w Dawnych z dnia 1,2.12.2012
roku w sprawie:

o Wszczqcia na wniosek mgr. Kamila Piotra Grabowskiego przewodu na stopieri doktora sztuk
muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, specjalno(i- gra na fortepianie i

wyznaczenie promotora

W 6wietle ustawy z dnia 1.4.03.2003 roku o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U.Nr 65, poz.595
wrazze zmianami Dz.U. nr 1,64, po2.1365 z dnia 17.08.2005 roku, tekst jednolity art.6 ust.L-3) Rada
Wydzialu Fortepianu, Org,an6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej w todzl
posiadala uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na stopieri doktora w dziedzinie
sztuk muzycznych w dysc'yplinie artystycznej instrumentalistyka. Do nadeslania mi przez
Przewodniczqcq Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6ur, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Dziekan
prof. dr hab. lrenq Wiselkq-CieSlar pisma z dnia 05.03.2019 roku, informujqcego o wszczqciu
1'2.12.2012 roku przewodu doktorskiego iwyznaczeniu mej osoby recenzentem pracy doktorskiej
Pana mgr. Kamila Piotra Grabowskiego- Ciaccona z Il Partity d-moll (BWV 1OO4) Johanna
Sebastiana Bacha w tran:;krypcjach. Odniesienia do oryginalnej wersji bachowskiej- zostala
dolqczona stosowna dokumentacja. Niniejszym stwierdzam, ze w:iwietle Ustawy zdnia 1,4 marca
2003 roku art. 14 ust.2 pkt.2, Rada Wydzialu Fortepianu Organ6w, Klawesynu i lnstrument6w
Dawnych podjqla prawornocnq uchwalq o wszczqciu przewodu doktorskiego na stopiefi doktora
w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka oraz wyznaczeniu mej
osoby recenzentem pracy doktorskiej pana mgr. Kamila piotra Grabowskiego.
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Podstawowe dane o Kandvdacie

Pan mgr Kamil Piotr Grabowski urodzil siq 18 wrze6nia 1984 roku w Jeleniej G6rze. Swojq edukacjq

rozpoczql w PafistwowejSzkole Muzycznej lillst. inr Stanislawa Moniuszki. W 2004 roku ukoficzyl jq

w klasie fortepianu mgr. l(rzysztofa Gotarowskiego. R6wnolegle uczqszczal do Paf stwowego Liceum

Sztuk Plastycznych wJeleniej Gorze, otrzymujqc w 2004 roku dyplom ze snycerstwa. W roku 2005

zdal na Uniwersytet Zielonog6rski do klasy fortepianu dr. hab. prof . U.Z Ryszarda Zimnickiego.

Po pierwszym roku nauki przeniost siq do Wroclawia i kontynuowal swoje studia w Akademii

Muzycznej im. S. Moniusz:kiw klasie prof.dr.hab. GrzegorzaKurzyfrskiego. W 2008 roku ukoriczyl

studia licencjackie z ocenia dobrq, a w 2010 roku otrzymal tytul magistra.

Pan mgr Kamil Grabowskli wielokrotnie uczestniczyl w kursach mistrzowskich pod kierunkiem
wybitnych pianist6w: Andrzeja Jasifiskiego, Karola Radziwonowicza, Valery'ego Szackiego, Marii
Szwajger- Kulakowskiej, Juliusa Kalnciemsa, Roxane Bogdanowej, Alicji Palety-Bugaj, Wlodzimierza

Obidowicza, Viktorii Mierzanowej, Michaila Markova, Rafaella d'Aniello, a Giusiano, Ellisusmanek-
Mysi6skaiej, Janusza Olelniczaka

Doktorant bralczynny udzialw konkursach solowych w Polsce iza granicq.Jest laureatem ll

Studenckiego Konkursu lnstrumentalnego,,Fryderyk Chopin" w Zielonej G6rze w 2006 roku,
zdobywajqc I miejsce w kategorii,, Fortepian wyr62nienie za najlepsze wykonanie utworu
Fryderyka Chopina" .

Pan KamilGrabowskiotrzymattak2e wyr62nienie dla najlepszego pianisty- akompaniatora na

konkursie w 2O!2 roku w Wieliczce Vivaldii Violin Connpetition .

Doktorant wielokrotnie ruystqpowat w Filharmonii Dolno6lqskiej, Sudeckiej, Wroclawskiej, Lubuskiej
oraz Legnickiejwykonujqc tam min. I Koncert Fortepianowy e- mollop.11 Fryderyka Chopina .

KilkanaScie razy wystqpowal w Dusznikach Zdroju, w Akademiach Muzycznych we Wroclawiu,
Warszawie ,Bydgoszczy. Etral udziat w wielu festiwalach w kraju i za granicq organizowanych przez

SPAM, TiFC, NiFC ,UMFC w Warszawie. Wsp6lpracowal tak2e z Operq i Operetkq Wroclawskq,
Wrociawskim Teatrem Lalek, wystqpowal r6wnie2 na koncercie pod tytutem,, Muzyka Epok" w
Dusznikach Zdroiu. Byl partnerem i solistq w wielu projektach muzycznych pod batutq Adama Klocka,

Jacka Kasprzyka, Andrzeja Kosendiaka, Jerzego Maksymiuka, Czeslawa Grabowskiego, Wladimira
Kiridajeva, Marka Pijarowskiego, Benedykta Ksiqdzyna. Doktorant obok o2ywionej dzialalnoSci

koncertowej ma du2y dorobek dydaktyczny Swiadczq o tym liczne dyplomy, rekomendacje i recenzje

Ocena pracv doktorskiei
Praca doktorska Pana mgr. Kamila Piotra Grabowskiego-,, Ciaccona z II Partity d-molI(BWV 1OO4)

Johanna Sebastiana Bachra w transkrypcjach. Odniesienia do oryginalnej wersji bachowskiej"
sklada siq z dziela artystyr:znego zarejestrowanego na plycie CD oraz jego opisu. Dzielo artystyczne
zawiera nagrania nastqpujqcych utwor6w:
l.Feliks Mendelssohn- Berrtholdy Chaconne Violine solo von J. S. Bach mit Klavierbegleitung
Editione Peters

2.Johannes Brahms Chacronne by J.S.Bach ( Arranged for the Left Hand Alone) Editione Peters
3. Ferruccio Bonaventuror Busoni J. S. Bach- Chaccone in D-minor from the Sonata for Violine Solo
No.4 Transcribed for the piano Edition G. Schirmer York/London
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Nagrania dokonano dla prctrzeb pracy doktorskiej we Wroclawiu w czerwcu 2012

Ocena pMv CD

Przesluchujqc pierwszy raz plytq odnioslam wra2enie , 2e wyb6r repertuary jest spowodowany
prawdziwq pasjq i fascynacjq Doktoranta muzykq Jana Sebastiana Bacha. Pan Grabowski podjqt siq

ambitnego zadania przedstawienia obok siebie trzech wersji Chaconne d-moll z ll Partity

skrzypcowej Jana Sebastiana Bacha w transkrypcjach wybitnych kompozytor6w Feliksa

Mendelssohna, Johannesa Brahmsa i Ferruccio Bonaventuro Busoniego. Sam materiat Chaccone daje

wykonawcy ogromne mo2liwo5ci pokazania r62norodnego brzmienia iwachlarza emocji. Siqgniqcie

po tak wymagajqcy repeituar 6wiadczy nie tylko o wysokich aspiracjach Doktoranta, ale tak2e

o odwadze artystycznej. Pierwszym utworem na ptycie jest transkrypcja Chaccone d-moll Jana

Sebastiana Bacha dokonanej przez Feliksa Mendelssohna na skrzypce z akompaniamentem
fortepianu. Partie skrzypiiec realizuje Pan Adam Czermak. Dzielo wykonywane przez muzyk6w jest

wspaniale zbudowane pod wzglqdem narracyjnym, przez co daje to pelny i klarowny obraz formy
utworu. Bardzo dobrze rozplanowane sq kulminacje. Pan Grabowski operuje zro2nicowanq dynamikq,

oraz dobrq artykulacjq, a rnapiqcie budowane przezgrajqcych, odczuwalne jest od poczqtku do kohca

utworu. M6j niedosyt budzijednak brzmienie samegofortepianu nieco nosowe iprzytlumione. Nle

pozwala to sluchaczowi nasycii siq w pelni piqknem utworu. Sqdzq, 2e spowodowane jest to dosyi
stabq jakoSciq nagrania. Nastqpnym utworem na ptycie jest transkrypcja fortepianowa Johannesa

Brahmsa Chaconne d-moll J.S. Bacha na lewq rqkq. Geometryczna struktura dziela jest prowadzona

w spos6b przemy6lany i logiczny. Wielkim walorem wykonania jest rodzaj napiqcia, ci5nienia
energetycznego rozpiqtego pomiqdzy diwiqkami. Retoryczne prowadzenie glos6w, dobrze
rozplanowane kulminacje oraz precyzyjna artykulacja, tworzE przekonujqcq interpretacjq
transkrypcji Brahmsa. Doktorant ukazuje catq wielogtosowq strukturq dziela, u2ywajqc
zro2nicowanych barwy dla poszczegdlnych glos6w. Zastrze2enia moje jednak wzbudza fragment od

taktu 93 gdzie sam kompozytor definiuje przebiegi 6semkowe i szesnastkowe oznaczeniem
tranquillo w dynamice piano, a potem legato ma leggiero. Zbyt ciq2ka iglo5na realizacja

ostinatowych przebieg6w w tym fragmencie powoduje drobne nieczystoSci, zbyt ostre i napastliwe
brzmienie sprawia, i2 tempo w dalszej czQSci utworu zatrzymuje siq. Cale jednak dzielo oceniam
dobrze. Doktorant zacho,,'uuje balans miqdzy glosami, a akordowy temat jest prowadzony szerokim,
przejrzystym diwiqkiem. Ostatnim utworem na plycie jest transkrypcja Chaconne J. S. Bacha

w opracowaniu Ferruccio Bonaventuro Busoniego. W tym utworze Pan Grabowski pokazal siq jako
doirzaly muzyk. Jednak niekt6re fragmenty dzieta byly grane w zbyt ostroznym tempie np. wariacja
oktawowa, rozpoczynajqca siq w takcie 42, okreSlona przez Busoniego piu mosso, ma misurato, lub
takt 128 gdzie kompozytor wyra2nie sugeruje zmianq tempa- tempo animato oraz final dziela
oznaczonY piu vivo( 1.247',1. Proporcje pomiqdzy fragnnentami kantylenowymi, a wirtuozowskimi
zyskatyby wyralniejszy ks;ztatt agogiczny. Niewqtpliwie trudno6citechniczne utworu nieco oslabity
napiqcia emocjonalne i wprowadzity pewnego rodzaju obiektywizm wyrazowy. Tempo w du2ym
stopniu jest tu elementent formotworczym. Zachwianie go powoduje naruszenie tkanki dziela.
Jednak jest to drobna wqtpliwo6i, moje osobiste odczucie, kt6ra istnieje zawsze w chwili kontaktu
z arcydzielem. Pan Grabowski operuje zr62nicowanq dynamikq iartykulacjq. Potrafiwspaniale
operowai czasem muzycznym. Sama jakoSi nagrania, kt6ra jest dosyi slaba nie pomaga

Doktorantowiw pokazaniu pelnej palety brzmienia instrumentu. Jednak calo(i wskazanego dzieta

Swiadczy o profesjonaliznrie doktoranta. Pan Kamila Fiotra Grabowski pokazat w nagraniu
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przemy5lanq interpretac.lq utwor6w. Poziom nagrania pozwala stwierdzii ,2e jest On dojrzatym

emocjonalnie i wra2liwyrn muzycznie artystq.

Czq5i teoretyczna pracy pt. ,, Ciaccona z l! Partity d-moll (BWV 1004)Johanna Sebastiana

Bacha w transkrypcjach. Odniesienia do oryginalnej wersji bachowskiej" jest wnikliwym
i ciekawym opisem nagranej plyty. Praca sktada siq z nastqpujqcych czq6c:

Wprowadzenie

I Rozdzial

Charakterystyka nomenklatu ry:
Ciaccona ;Tra nskrypc.ia

ll Rozdzial

Jan Sebastian Bach-Ciaccona d-moll ijej transkrypcje

Analiza historyczna form wariacyjnych w kontekScie Ciaccony Umiejscowienie dziela w czasie

Charakterystyka utw,oru

Konstrukcja dziela: Kclnstrukcja , Rytm ,Technika zmienno6ci ,Romanesco, Transkrypcje Ciaccony

d-mollJ.S. Bacha

lll Rozdzial

Transkrypcje Ciaccony d-moll w integralnej czqSci pracy doktorskiej- Nagranie CD

l.Feliks Mendelssohn- Bartholdy- Chaconne Violine solo von J. S. Bach mit Klavierbegleitung
Editione Peters

2.Johannes Brahms - Char:onne by J.S. Bach ( Arranged for the Left Hand Alone) Editione peters

3. Ferruccio Bonaventuro Busoni/J. S. Bach - Chaccone in D-minorfrom the Sonata forVioline Solo
No.4 Transcribed for the piano Edition G. Schirmer york/London

Podsumowanie

Bibliografia

Praca pisemna spelnia w:;zystkie warunki dysertacji doktorskiej. Autor dokonuje wnikliwego
i obszernego om6wienia utwor6w, rozbudowujqc tre6c o dodatkowe wqtki .Opis zawiera
najwa2niejsze wnioski dotyczqce genezy transkrypcji Chaconne z tt Partity skrzypcowej d-moll Jana
Sebastiana Bacha oraz pr<iby ich odniesieri do oryginalnej wersji bachowskiej. pan mgr Grabowski
udowadnia , 2e posiada szerokq wiedzq i pasjq badawczq. Praca dotyka problemu retorykioraz
struktur interwalowych w muzyce Bach. Omawia tak2e elementy symboliki i opisuje pojqcie
fraktalu( pojqcie matematyczne), ktore nawiqzuje do ciqgu liczbowego Leonardo Fibonacciego i do
zlotego podzialu. Temat ten w historii sztukijest bardzo szeroko omawiany. Zloty podzial znajdziemy
w architekturze, malarstwie oraz w muzyce. Doktorant opisuje te zagadnie w bardzo klarowny
spos6b i ukazuje wielopoziomowo5i koncepcji dziela Bacha. Praca sklada siq z trzech gl6wnych
rozdzial6w. W pierwszym Autor opisuje genezq formy chaconne oraz wyja6nia terminy transkrypcji
i aran2acji. W drugim rozdziale Doktorant dokonuje analizy formalnej dziela Bacha.
W podrozdzialach wyjaSnra bardzo szczeg6towo geneze form wariacyjnych w kontekScie chaconne,
opisuje czas powstania dziela oraz charakterystykq utworu ijego konstrukcje: w tym rytm, technikq
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zmienno6ci iformq romanesco. W kolejnym podrozdziale Doktorant omawia prawie wszystkie

istniejqce transkrypcje Chraconny. W syntetyczny spos6b dokonuje szczegolowego porownania ich,

ukazujqc dob6r Srodk6w 'wyrazu. W ostatnim rozdziale analizuje trzy transkrypcje, ktore zostaty
przedstawione na plycie Feliksa Mendelssohna, Johannesa Brahmsa i Ferruccio Bonaventuro
Busoniego. Odpowiada nia kluczowe pytanie w jakinr stopniu transkrypcje stworzone przez innych

kompozytor6w odbiegajq od oryginalu i na ile oddajq emocje i kunszt pierwowzoru. Opis dziela
posiada angielskie streszczenie. Autor zaopatrzyt pracq w du2q ilo5i rysunk6w, tabel oraz przykladow
nutowych. Ulatwia to zrozumienie istoty problemu zawartego w tytule. Du2ym plusem jest bardzo
obszerna i bogata bibliognafia 57 pozycji. Praca napisana jest tadnym jqzykiem. Jednak czasami

pewnie sformulowania i okre6lenia, kt6rych u2ywa Doktorant takie jak transkrybent lub
transkrybowanie w odniesieniu do kompozytor6w tvuorzqcych transkrypcje dziela Bacha , budzi moje
zastrze2enia. Nale2y te2 nadmienii, 2e w wielu odmianach nazwisk obcojqzycznych jest zle u2ycie

apostrofu(str.1O4,1.12,7315, 136,) Drobne usterki nie przeszkadzajq jednak w odbiorze calo6ci, kt6ra
jest dobra pod wzglqdem merytorycznym. Stwierdzam,2e praca Pana mgr. Grabowskiego odpowiada
okre6lonemu we wstqpie tematowi i uzasadnia przedstawione tezy.

Konkluzia

Po zapoznaniu siq z dokumentacjq Pana mgr. Piotra Kamila Grabowskiego oraz po ocenie obu czq$ci
pracy doktorskiej pt. ,,Ciaccona z Il Partity d-moll (BWV 1004) Johanna Sebastiana Bacha
w transkrypcjach. Odniesienia do oryginalnej wersji bachowskiej" stwierdzam, 2e reprezentujq
wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. W oparciru o fachowq literaturq przedmiotu Doktorant
przedstawil swoje rozwiq;zania dotyczqce materii ternatu. Ptyta CD i opis dziela stanowia wklad
w rozw6j dyscypliny artystycznej reprezentowanej przez Pana Grabowskiego. Niniejszym stwierdzam,
2e praca doktorska spetnia wymagania art. 13 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku oraz z dnia 03.10.2014
roku(Dz.U. z2OL4 poz. 13{33)( z poiniejszymi zmianami). W zwiqzku z powyzszym wnoszq o jej
przyjqcie i dopuszczenie dlo obrony

t6di, 10.06.2019r.
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