
-1-

prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchala

Katedra Fortepianu

Akademia Muzyczna w Krakowie

Krak6w, 05.07.2019

Recenzja pracy doktorskiej

Pani mgr Julii Kociuban

Temat rozprawy: ,, Emanacja charakterystycznych cech stylistycznych francuskich

impresjonist6w i ich znaczenie w procesie ksztattowania Sonaty fortepianowej Witolda
Lutoslawskiego"

Promotor: dr hab. Mariusz Drzewicki, prof. AM w todzi

Zlecen iodawca recenzji :

Akademia Muzyczna w todzi, Wydziai Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej
iJazzu, pismo z dnia 6 maja 2019 r. Zlecenie podjqte zgodnie z Uchwalq nr Rady Wydzialu

nr 75lll2Ol7/2OL8 z dnia 19.09.2018 r.



2

Podstawowe dane o Doktorantce

PaniJulia Kociuban urodzila siq 18 stycznia 1992 w Krakowie. Studia pianistyczne ukoficzyta

z wynikiem celujqcym w 2013 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

w Warszawie. Studia podyplomowe odbyla w Universitat Mozarteum w Salzburgu w klasie

fortepianu prof. Pavla Gililova .

Doktorantka jest laureatkq wielu prestiiowych konkurs6w pianistycznych .

Ju2 od dziecka postrzegana byla jako wyjqtkowy talent muzyczny. W czasie nauki szkolnej

otrzymata nastqpujqce nagrody : Grand Prix na XVI Miqdzynarodowym Konkursie

Pianistycznym im. J.S. Bacha w Gorzowie Wlkp.(2002) , Grand Prix V Miqdzynarodowego

Konkursu im. F. Chopina w Narvie (Estonia - 2OO4l,l miejsce Migdzynarodowego Konkursu

im. M. Magina w Pary2u ( 2005), I miejsce lll miqdzynarodowego Konkursu Chopinowskiego

dla dzieci w Jeleniej G6rze ( 2005 ), I miejsce Miqdzynarodowego Konkursu Pianistycznego

w St.Petersburgu (2007). W kolejnych zostala laureatkq : I miejsca Og6lnopolskiego
Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie ( 2008 ), lll miejsca lll Europejskiego

Konkursu Pianistycznego w Caen ( Francja -zOtL ),lll miejsca oraz Nagrody Specjalnej

XXll Miqdzynarodowego Konkursu im. W. A. Mozarta w Salzburgu ( 2016 ) , lll miejsca

Miqdzynarowego Konkursu Pianistycznego im .lsang Yunga w Tongyeong
( Korea Pld. 2Ot7 ), Nagrody Arturo Benedetti Michelangeli podczas Akademii Pianistycznej

w Eppan ( Wtochy- 2OL7 |

Pianistka koncertowala jako solistka i kameralistka w ramach wielu renomowanych festiwali
muzycznych m.in. Wielkanocny Festiwal im. L. van Beethovena w Warszawie,

Festiwal Pianistyczny Young Euro Classic w Berlinie, Miqdzynarodowy Festiwal Chopinowski

w Dusznikach , Kissinger Sommer w Bad Kissingen. Wystqpowala w znanych salach

koncertowych : Herkulessaal w Monachium, Konzerthaus w Wiedniu i Berlinie .

Wsp6lpracowala zeznanymiorkiestrami symfonicznymi (m.in. Bonn, Hamburg, Wiederi)
oraz wybitnymi dyrygentami polskimi i zagranicznymi: J. Maksymiuk,, T.Wojciechowski,

t. Borowicz, M. Pijarowski, H. Graf, N. Jarwi, K. Jarwi, L.Shani, H.Beissel, A.Shokhakimov.

Julia Kociuban posiada w swoim dorobku nagrania dla Polskiego Radia iTelewizji,
austriackiego ORF, niemieckiego BR-Klassik oraz francuskiego radia ,,France musique'.

W roku 2014 dokonata nagrania ptyty wydanej przez firmq DUX zawierajqcej utwory
R. Schumanna, F. Chopina iG. Bacewicz .

Doktorantka od paidziernika 2OL7 zatrudniona jest jako asystent w Katedrze Fortepianu

Akademii Muzycznej w todzi. Jej dziatalno6i dydaktyczna obejmuje takie prowadzenie
pianistycznych kurs6w i warsztat6w na terenie Europy.
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OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani mgr Julii Kociuban pod tytutem: " Emanacja charakterystycznych cech

stylistycznych francuskich impresjonist6w i ich znaczenie w procesie ksztattowania Sonaty

fortepianowej Witolda Lutostawskiego" sklada siq z dzieta artystycznego zarejestrowanego

na no6niku elektronicznym oraz opisu, stanowiqcych lqcznie prace pod wspomnianym

tytutem.

Dzielo artystyczne zawiera nagranie dw6ch utwor6w: Sonatiny Mauric'a Ravela

oraz Sonaty na fortepian (1934 )Witolda Lutostawskiego. W dokumentacji brak jest

informacji o dacie i miejscu dokonanej rejestracji utwor6w.

Po wysluchaniu przedstawionej do oceny phfty z satysfakcjq moina stwlerdzii,2e w osobie

Doktorantki mamy do czynienia z pianistykq wysokiej pr6by. W obydwu utworach mgr Julia

Kociuban prezentuje swoje wspaniale moiliwo6ci pianistyczne zar6wno w zakresie techniki
gry, jak i wyrazu artystycznego. Nagranie posiada cechy indywidualnego,ekspresyjnego

odczytania obydwu utwor6w mocno oddziatywujqc na stuchacza.

Jui w pierwszym utworze nagranym na ptycie- Sonatinie M.Ravela - styszymy, jakie sq

dominujqce cechy pianistyki Doktorantki. Gra Julii Kociuban pelna jest ekspresji oraz

przepelniona emocjonalno6ciq itemperamentem. Czq6i I Sonatiny posiada w interpretacji

Pianistki fragmenty o mocno romantyzujacym charakterze. Julia Kociuban do6i swobodnie

operuje czasem muzycznym. OsobiScie oczekiwatabym utrzymania w catej czq6cijednakowej

dyscypliny metror$micznej. Pod wzglqdem pianistycznym I czq6i wykonana jest bardzo

starannie i czytelnie w prezentacji struktur wielowarstwowych. Doktorantka zachowuje

dobre proporcje poszczeg6lnych plan6w, zachowujqc jasnq barwq glosu sopranowego oraz

wykazuje szczeg6lne wyczulenie na barwq tonacji. W czq6ci ll Julia Kociuban chcqc zapewne

podkre6li6 charakter Menueta wydtu2a w czasie niekt6re diwieki. Pomysl ten nie do koica
koresponduje z klasycznq elegancjq i prostotq wyrazu oczekiwanq od muzyki Ravela.

Bardziej wskazane byloby r62nicowanie warto5ci istotnych za pomocq dynamiki .

Najbliisza rozumieniu stylu kompozytora wydaje siq by6 w moim odczuciu lll czq66 Sonatiny

o bardzo trafionym charakterze. Podobnie jak w czq6ci I Doktorantka zachowuje tu wla6ciwe

proporcje pomiqdzy planami wielowarstwowej faktury iladnie buduje napiqcia wyrazowe.

Cze6i ta jest w interpretacji Julii Kociuban pelna iywiolowo3ci i temperamentu,

,, roziskrzon a" i n asycona kolorem poszczeg6l nych rejestr6w fortep ia n u.

Tym samym staje siq prawdziwym ,, obrazem nastroju".
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Sonata Witolda Lutostawskiego w cato6ciowym odbiorze interpretacji Doktorantkijest
bardzo interesujqca. Wymienione jui przy powy2szym om6wieniu Sonatiny Ravela walory

warsztatowe i artystyczne Pianistki znajdujq i w tym utworze swoje potwierdzenie.

Styszymy dzieto znakomicie wykonane pod wzgledem technicznym, r6wnoczeSnie niosqce

ogromny tadunek r62nego typu ekspresji, wyrazu i koloru. CzqSi I Sonaty Lutostawskiego ,

trudna i bogata fakturalnie zaprezentowana jest w spos6b klarowny: we fragmentach

motorycznych stychai Swietnq artykulacjq, a odcinki o cechach imitacyjnych sq dziqki

wia6ciwej dynamice dobrze uwypuklone. Wydaje siq, ie doglqbna znajomo3i utworu
wynikajqca z przeprowadzonej w czq6ci opisowej analizy formalnej pozwolita Doktorantce

na wla6ciwe odczytanie i przekazanie tre6ci strukturalnych i wyrazowych. Julia Kociuban

potrafita doskonale wywa2yd dynamicznie poszczeg6lne plany wielowarstwowej faktury
nadajqc im vrrlaSciwq hierarchiq waino6ci i plastyczno6i. Nadrzqdna linia melodyczna

w g6rnych rejestrach fortepianu posiada odmienny, jasny koloryt, a wsp6tbrzmienia

basowych plan6w dolnych tadnie eksponujq barwy harmoniczne. Pod palcami Pianistki

fortepian brzmi piqknie, chwilami niemal symfonicznie we fragmentach o gqstej, bogatej

fakturze. Szczeg6lnie urokliwe sq w interpretacji Doktorantki epizody liryczne w dynamice
piano. Przynoszq one spok6j i ,,wytchnienie" po fragmentach o odmiennym, nasyconym

dynamicznie i ekspresyjnie charakterze. Jedynym elementem gry w czq6ci I , kt6ry budzi
pewne wqtpliwo6cijest dla mnie zbyt nagte w dynamice budowanie kulminacji przy

r6wnoczesnym stosowaniu efektu przyspieszania. Wybujale na kr6tkich odcinkach crescendo

lqczy siq z accelerando. Pomyst ten -czqsto w czq6ci I wystqpujqcy-nie sluiy moim zdaniem jej

harmonijnemu odbiorowi . Duio lepiej pod tym wzgledem ksztattowane sq kolejne czq6ci

Sonaty. CzqSi lljest o wiele trafniej ,,wywa2ona" w dozowaniu ekspresji w czasie .

Mamy tu do czynienia z pewne pow6ciqgliwoSciq emocjonalnq, kt6ra pozwala na naturalne
oddanie piqkna liryzmu tematycznego i bogatejwyrazowo dynamiki. W czq5citej

Doktorantka osiqga pelniq r6wnowagi pomiqdzy ekspresjq, a szczerE prostotq wypowiedzi,
prezentuje bardzo dobrze zaplanowanq i zrealizowane pedalizacje, wrailiwo66 na barwq

tonacji i koloryt rejestr6w fortepianu. Szczeg6lnie piqknie brzmiq nasycone, ciemne w barwie

oktawy w basie. Pianistka wspaniale operuje czasem muzycznym, kt6ry wypetnia wla6ciwq

dynamicznie , przejrzystq realizacjq ptaszczyzn brzmieniovvych.Trzecia czqSi Sonaty posiada

wyrainy rys pod wzglqdem rodzaj6w charakter6w. Swietnie uchwycony jest ich dualizm :

od scherzando do liryki. Julia Kociuban efektownie i z wielkq wirtuozowskq precyzjq realizuje

wymagajqce artykulacyjnie fragmenty figuracji szesnastkowych, przeciwstawiajEc je

fragmentom o nasyceniu fakturalnym, w kt6rych w spos6b konsekwentny buduje geste

,,orkiestrowe" kulminacje. Stosuje bardzo sugestywne z162nicowania dynamiczne.

Dynamika wpisuje siq przy tym znakomicie i wsp6ldziata w oddaniu koloffiu rejestrowego.

Sonata w wykonaniu Doktorantki koiczy siq piqknie. Kilkana6cie ostatnich takt6w brzmi

wyjqtkowo urokliwie- spokojnie i melancholijnie - wiedczqc tq petnq ekspresji i wyrazu

interpretacjq.
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Czq56 opisowa pracy doktorskiej mgr Julii Kociuban ujqta jest w 4 rozdziaty poprzedzone

wstqpem i sfinalizowane rozdzialem podsumowujqcym.

W pierwszym rozdziale przedstawiona jest sylwetka Witolda Lutoslawskiego - kr6tki rys
biograficzny, okre6lenie stylu kompozytorskiego oraz okres6w tw6rczoici, a takie informacja
o utworach pisanych na fortepian. W rozdziale drugim autorka w zwiqzly spos6b przedstawia

gl6wne zaloienia i cechy impresjonizmu francuskiego w muzyce ( gl6wnie u Debussy'ego

i Ravela) oraz wptywu tych dw6ch tw6rc6w na ksztattowanie siq estetyki kompozytorskiej
Lutoslawskiego. Doktorantka charakteryzuje kr6tko Sonatinq Ravela i okre6la jq jako utw6r,
kt6rego cechy odnaleii mo2na w Sonacie Lutostawskiego. Rozdziat trzeci dysertacji

doktorskiej po6wiqcony jest rozwa2aniom na temat Sonat na fortepian w tw6rczo5ci polskich

kompozytor6w XX wieku ( Szymanowski, Bacewicz, Serocki). Kr6tki opis najbardziej
reprezentatywnych utwor6w tego gatunku uzupetniony cytatami wypowiedzi samych

kompozytor6w oraz wykonawc6w ich dziet daje sumaryczny obraz historii ksztattowania siq

sonaty fortepianowej w polskiej muzyce XX wieku. Czwarty rozdzial stanowi zasadnicze

odniesienie siq do tematyki gt6wnej doktoratu ogniskujqc siq wok6t Sonaty Witolda
Lutoslawskiego. Autorka przedstawia proces powstania utworu, inspiracje ( impresjonizm
francuski, Szymanowski), opinie i wypowiedzi na temat utworu. W dalszej czq6ci pojawia siq

bardzo szczeg6lowa i dobrze przeprowadzona analiza wszystkich czq5ci pod kqtem budowy
formalnej, harmoniki, rytmiki, melodyki, dynamiki i koloru. Tezy zawarte w tek6cie slownym
ilustrowane sq przykiadami nutowymi. Ostatnie trzy podrozdzialy odnoszq siq do zagadniei
typowo wykonawczych i z punktu widzenia pianisty-wykonawcy wydajA siq najbardziej

korespondowai z czqSciq artystycznq pracy doktorskiej. Wspomniane podrozdzialy dotyczq
zagadniefi pedalizacyjnych, aplikatury oraz realizacji oznaczei muzycznych. Ten fragment
czqSci opisowej doktoratu r6wniei ilustrowany jest przykladami nutowymi. Doktorantka
prezentuje i uzasadnia swoje wybory w zakresie stosowania pedatu zwracajqc uwage na

prawie calkowity brak oznaczeri kompozytora w tej kwestii. Podobnie, zauwaialny brak

ze strony kompozytora sugestii dynamicznych i artykulacyjnych stanowil w wielu miejscach

wyzwanie dla Pianistki. Odmiennie rzecz siq miata z aplikaturq, gdzie Lutoslawski

szczeg6towo zaznaczyl wlasne palcowanie. Tymczasem wlaSnie aplikatura ma prawo ulec

zmianie i mo2e byi zastosowana - tak, jak slusznie twierdzi Doktorantka - zgodnie
z predyspozycjami pianistycznymi wykonawcy w celu osiqgniqcia najlepszego efektu
interpretacyjnego.

Czq3i opisowa pracy mimo, 2e nosi znamiona bardzo zwiqzlej i lakonicznej , zawiera

i podkre3la gl6wne tezy, kt6rych sformulowanie w pracy niewqtpliwie wplynqto na

interpretacjq Sonaty Lutostawskiego przez Doktorantkq. Spos6b opisu jest logiczny

i przekonujAcy, z drobnymi potkniqciami jqzykowymi typu stylistycznego. Liczne cytaty
z bogatej bibliografii stanowiq z pewno6ciq dodatkowy walortegoi opisu. Bardzo dobrze
przeprowadzona analiza utworu stanowi trzon czq6ci opisowej, chocia2 trochq szkoda,

2e punkt cigiko6ci zostat polo2ony wla6nie na aspekt badawczy formy, a mniej na szersze

rozwaiania na temat wtasnych pomyst6w i wybor6w interpretacyjnych Doktorantki.
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Konkluzja

Praca doktorska Pani mgrJulii Kociuban pt:" Emanacja charakterystycznych cech

stylistycznych francuskich impresjonist6w i ich znaczenie w procesie ksztattowania Sonaty

fortepianowej Witolda Lustoslawskiego " prezentuje wysoki poziom wykonawczy

i poznawczy. Realizacjq tego tematu przez Doktorantkq uwaiam za satysfakcjonujqcq.

Poprzez wnikliwq, merytoryczna prace artystycznq Pianistka ukazala gl6wne cechy tylu
kompozytorskiego ,a poprzez ich pryzmat determinanty wybor6w interpretacyjnych.
Przeprowadzona w spos6b wzorcowy pod wzglqdem teoretycznym analiza utworu jest

wynikiem wlasnych, niepowtarzalnych przemy3lei Autorki bazujqcych na Jej glqbokiej

wiedzy teoretycznej. Takie ujqcie tematu stanowi niewqtpliwy wptyw na rozw6j dyscypliny

artystycznej reprezentowanej przez Doktorantkq, a tym samym jest istotnym wkladem
w rozw6j dziedziny sztuk muzycznych.

Na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej stwierdzam, ie Pani mgrJulia Kociuban

posiada gtqbokq wiedzq w zakresie instrumentalistyki fortepianowej oraz umiejqtno6ci do
prowadzenia samodzielnej dziatalnoSci artystycznej. Bez wqtpienia sprostata zato2onemu

zagadnieniu artystycznemu i spetnila wymagania art. 13 ust. 1z dnia 14 marca 2003 roku.

Pracq doktorskE Pani mgr Julii Kociuban przyjmujq.

prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchala


