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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr pawla puszczaly pt.,,Nowoczesne oblicze
kontrabasu jazzowego w autorskich kompozycjach i araniacjach,, sporzqdzona
w zwiqzku z przewodem dolrtorskim w dziedzinie: sztuki muzyczne, w
dyscyplinie : instru mentalistyka.

Zleceniodawca recenzji:

Rada Wydziatu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i )azzuAkademii Muzycznej
im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi

Dotyczy:
Uchwaty Rady wydzialu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i JazzuAkademii
Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Rada Wydzialu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej iJazzu Akademii Muzycznej
im' Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi, w trybie przewidzianym w art. L1 oraz r4ustawy
z dnia 14'03.2003 roku o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztukl (tekst jednolity - Dz. U. 2Ot7 poz. tTgg l, oraz S 1 ust.I Rozporzqdzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa wyiszego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczeg6lowego
trybu i warunk6w przeprowadzania czynno5ci w przewodzie doktorskim, w postqpowaniu
habilitacyjnym oraz w postqpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. 2O!g r., poz. 26L1,
podjqta uchwatq o wszczqciu przewodu doktorskiego mgr Pawla puszczaty na stopier{ doktora
sztu k muzycznych w dyscyplin ie a rtystycznej instrumental istyka.

wraz z pismem informujqcym o powierzeniu mi funkcji recenzenta otrzymalem od pani
Dziekan wydzialu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii
Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi prof. dr hab. treny wisetki-Cie6lar
stosownQ dokumentacjq zloionq przez doktoranta wraz z dzietem artystycznym i pracq
doktorskq pt. ,,Nowoczesne oblicze kontrabasu jazzowego w autorskich kompozycjach i
araniacjach".



Podstawowe informacje o doktorancie:
Mgr Pawel Puszczaio, ur. 16 sierpnia 1983 roku w olsztynie, uczeszczat do paristwowej szkoty
Muzycznej I i ll stopnia w olsztynie. Swq naukq kontynuowal na Wydziale Jazzu w Zespole
Pafistwowych Szk6l Muzycznych im. Fryderyka chopina w warszawie.

W roku 2009 uzyskal tytut magistra sztuki w klasie kontrabasu jazzowego mgr Macieja
Garbowskiego na wydziale Kompozycji, lnterpretacji, Edukacji iJazzu Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pan Pawel Puszczalo pracowal w latach 2013-201g
jako nauczyciel kontrabasu i gitary basowej w Zespole Szk6l Muzycznych im. S. Moniuszki w
todzi' od 2015 roku jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Akademii Muzycznej im.
Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi.

Pan Pawel Puszczato jako basista ma na swoim koncie wsp6tpracq w wybitnymi
artystami, sq to m.in. Krystyna Proiko, Lora Szafran, lzabela Zajqc, Monika Borzym, Magda
Ummer, Antoninia Krzysztoti, Tomasz Szukalski, Zbigniew Namyslowski, piotr Cie5likowski,
Andrzej Dqbrowski, Marc Bernstein, Waldemar Kurpiriski, Ronnie Cuber, Maciej Strzelczyk,
Artur Dutkiewicz, Janusz Skowron, Rafal Stqpiefi, Dino Massa, Wojciech Gogolewski,
Grzegorz Grzyb, Krzysztof Gradziuk, Sebastian Frankiewicz, Kazimierz Jonkisz, Janusz Szrom,
Krzysztof Woliriski, piotr polk i Marek Dyjak.

Wsp6lpracowat z Teatrem Ateneum, Teatrem Rampa, Teatrem polskim, Teatrem
Sabat, Alel Teatrem i Och-Teatrem.

Jako solista uczestniczyt w nagraniu muzyki do film6w: piksele, pionqcy Krzew, Dom
na koicu drogi, KaiApkabinsiu Tave.

Wystqpowal na festiwalach m.in. we Wtoszech, Francji, w Niemczech, Finlandii,
Gruzji, Armenii, Stowenii, Rosji i Hiszpanii.

Do niewqtpliwych sukces6w doktoranta trzeba zaliczyi zdobyte nagrody i wyr6inienia:
o 2001 - wyr6inienie z zespotem Maciej Afanasiew euartet _ Og6lnopolski Konkurs

Jazzowy w Elblqgu

o 2oo4 - ll nagroda w kategorii zespot6w jazzowych z zespolem Rafal Sarnecki Trio -
096lnopolski Konkurs Jazzowy w Elblqgu

o 2008 - Grand prix z zespolem Tomasz Dqbrowski euartet _ Og6lnopolski przeglqd
Mlodych Zespot6w Jazzowych i Btuesowych w Gdyni

o 2008 - nagroda Nadzieja Warszawy - najlepszy zesp6t jazzowy z zespotem Tomasz
Dqbrowski Quartet - Jazz club Tygmont Festiwalu Mlodych Talent6w

o 2009 - zesp6l Biotone otrzymat XXXV Klucz do kariery - nagrodq Jazz Clubu pod
Filarami

o 2010 - Grand Prix z zespotem Biotone - og6lnopolski Przeglqd Mtodych Zespol6w
Jazzowych i Bluesowych w Gdyni

o 2072 - lV miejsce w kategorii kontrabasista roku w ankiecie JazzTopJazz Forum
o 2015 - Albo lnaczei- kompilacja utwor6w hip-hopowych w araniacjijazzowej,

pochodzqcych z repertuaru zespol6w: stare Miasto, Slums Attack, Flexxip i Kaliber



44 oraz raper6w: Adama ,,tony'' Zierifiskiego, pawra ,,pezeta,, Kapridskiego, Leszka ,,Eldo,,
Kaimierczaka iJacka ,,Tedego" Granieckiego, w6r6d wykonawc6w znaleili siq m.in. Ewa
Bem, Krystyna Proriko, Andrzej Dqbrowski, wojciech Gqsowski i Felicjan Andrzejczak -
ztota ptyta

o 2018 - Metamorphosis - debiutancki album Stawomira Uniatowskiego - zlota ptyta

Mgr Pawet Puszczato w swej dokumentacji wskazat nastqpujqce wydawnictwa fonograficzne:
o 2010 - Michal polcyn - Cuioviono
. 2010 - Shannon - Celtification
o 2010 - Marek Dyjak - Teraz
. 2011 - Marek So5nicki - Tamerlan e _ Litte Things
. 2013 - Przemystaw Florczak - lmage of My personolity
. 2OL2 - Jazz City Choir - Jozz City Choir
o 2013 - Marcin Skrzypczak - Zmyilony
o 2013 - Wieslaw Szymariski - Wieslaw Szymariski euartet
o 2013 - Pozytywka - Kolysanki iwiata
.2014 - Wawrzyniec prasek - Sensuol Moments
. 2015 - Alkopoligamia - Albo tnaczej
. 2015 - Zbigniew Namystowski euintet _ potish Jazz _ yes
. 2016 - Marcin Styczefi - Zbieg
o 2OL7 - Maciej Tubis - The Truth
o 2018 - Stawek Uniatowski - Metomorphosis
o 2018 - Tubis Trio - Flashback

R6wnolegle z karierq artystycznq mgr Pawet Puszczalo od 2013 prowadzi dziatalno66
pedagogicznQ' w latach 2013-2018 pracowat jako nauczyciel kontrabasu i gitary basowej w
Zespole szk6l Muzycznych im. s. Moniuszki w todzi. od 2015 roku jest zatrudniony jako
nauczyciel akademicki w Akademii Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi.

Reasumujqc, dorobek doktoranta Pawta Puszczaiy to znaczQce osiqgniqcia zwiqzane
zar6wno z dziatalno5ciq koncertowq jak i studyjnq. Mnogosi dziaia6, a tak2e wyr6iniajqce
osobowosi muzycznQ nagrody oraz aktywno6i dydaktyczna zastugujQ na uznanie i
potwierdzajE jego ugruntowanq pozycjq w Srodowisku muzycznym.

Ocena pracy doktorskiej:

Praca doktorska mgr Pawta Puszczaty pt. ,,Nowoczesne oblicze kontrabasu jazzowego w
autorskich kompozycjach i araniacjach" sktada siq z dziela artystycznego zarejestrowanego
na ptycie CD oraz jego opisu.



Dzielo artystyczne

Na dostarczonym dziele artystycznym (phrta cD), znalazty siq nastqpuiqce utwory:

1. Could I Have A Silence?

2. Fleeing Notes

3. Searching Divine Light
4. Dancing Baby

5. Queen Trial

6. Brazilian Corps

Wszystkie utwory to kompozycje mgr pawta puszczaty.

Dzielo a rtystyczne zostato zarejestrowane przez nastqpuiqcych wykonawc6w:
o Pawet puszczato - kontrabas
o Rafat Stqpieri - fortepian
o Rafal Sarnecki - gitara
o Krzysztof Gradziuk - perkusja
o Michal Jurkiewicz - skrzypce, alt6wka (Dancing Baby)
o Dorota woiniak-Mocarska - wioronczera (Dancing Baby)
o tukasz poprawski- saksofon altowy (Searching Divine Light, eueen Trial)
o Michat polcyn - puzon (Searching Divine Light, eueen Trial)

Brak informacji o dacie dokonania nagrania, ani o studiu i realizatorze. wykonawcy r6wnie2
nie sq przedstawieni przez doktoranta. lnformacje pochodzq z oswiadczeri muzyk6w.

Doktorant, wystqpujqcy w roli kontrabasisty, kompozytora, araniera i lidera,
zaprezentowai sze56 zr62nicowanych utwor6w. Kaidy z nich posiada odmienny charakter,
nie mniej jednak stanowiq one calo5i i posiadajq wsp6lny mianownik. Utwory te, ich ksztatt,
forma i wyraz sq efektem poszukiwafi tw6rczych doktoranta, kt6re wnikliwie i szczeg6lowo
przedstawia na stronach swego opisu dziela artystycznego.

Mgr Pawet Puszczato jawi siq jako instrumentalista o perfekcyjnym timingu i
precyzyjnej artykulacji. Jego gra to przyklad najlepiej rozumianej realizacji roti kontrabasu we
wsp6lczesnej sekcji rytmicznej. szkoda, ie dysponujqc bardzo zaawansowanQ technikq i
erudycjq, ogranicza siq zaledwie do jednej, bardzo dobrej zresztq, partii improwizowanej, (w
utworze Feeling Notes)' osobi6cie ialujq, ie nie pokusit sig o wiqcej. Realizuje siq i spelniajako muzyk sekcyjny i lider, pozostawiajqc sobie wainq i odpowiedzialnq rolq architekta
caloSci.

lmponujqcy jest warsztat kompozytorski i aranierski doktoranta. Struktury wszystkich
utwor6w sQ gruntownie przemy6lane i konsekwentnie zrealizowane. Doktorant jest
zafascynowany metrami nieparzystymi. w catym materiale czqsto wystqpujq zmiany



metrum' Precyzyjnie realizowana intensywna i wyrafinowana tkanka rytmiczna odgrywa tu
kluczowe znaczenie. Utwory nagrane sq w r62nych sktadach instrumentalnych. Nate2ypokreslii kreatywny i tw6rczy wktad wszystkich instrumentalist6w biorqcych udzial w
nagraniu.

sam doktorant tak okre6la zamieszczonQ na dziele artystycznym swQ tw6rczo6i:
,,Utwory zarejestrowane na ptycie stanowiq materiat do przedstawienia szerokiej
perspektywy postrzegania obecnego oblicza kontrabasu, sq bowiem syntezq kilku
przenikajqcych siq nurt6w i styl6w, kt6re moina spotkai zar6wno w muzyce klasycznej, jak i
jazzowej' Zdefiniowanie tych zagadnied oraz zastosowanie ich element6w w r6inym zakresie
w poszczeg6lnych utworach, stanowi inspiracjq, bqdqcq punktem wyjfcia dla zatoieri
kompozytorskich i araniacyjnych, a w konsekwencji takie wykonawczych. Na og6tny obraz
nowoczesnego kontrabasu jazzowego i jego rolq w prezentowanych kompozycjach du2y
wptyw mialo wieloletnie do5wiadczenie muzyczne autora w zakresie edukacji i pracy
zawod owej na r6inych ptaszczyzn ach styristycznych.,, (str. 1 17- 1 1g)

Opis dziela artystycznego

Wstqp, rozdzial pierwszy, rozdzial drugi, rozdzial trzeci
We wstqpie, po skr6towym przedstawianiu tre5ci kolejnych rozdzial6w, autor w

bardzo zajmujqcy spos6b daje wyraz swego sposobu postrzegania wsp6lczesnego jazzu i
muzyki w og6le' ciekawe jest umiejscowienie w tym uktadzie odniesienia kontrabasu. Jako
kompozytor i lider zwraca r6wniei uwage na r6ine nurty bqdqce jego ir6dtem inspiracji i
podstawq i n dywid u a lnej i osobistej kreacj i a rtystyczn ej.

w rozdziale pierwszym pt. ,,zarys genezy, rozwoju i roli technologii w ewolucji
kontrabasu jazzowego", rozw6i kontrabasu, instrumentalistyki, technik i sposob6w gry
doprowadzony jest do lat trzydziestych XX wieku. Nastqpnie doktorant wnikliwie opisuje
poczqtki ewolucji amplifikacji kontrabasu, jego nagta6niania i technik studyjnych. szkoda, ieproces ten nie zostat doprowadzony do czas6w wsp6lczesnych z uwzglqdnieniem
zmieniajqcych siq na przestrzeni lat kanon6w estetycznych brzmienia kontrabasu.

Rozdzial drugi ,,sposoby gry wybranych kontrabasist6w jako inspiracje dla kreowania
nowoczesnego oblicza kontrabasu.,,

Autor zdecydowal siq na zaprezentowanie techniki gry i dokonafi w tym zakresie
czterech gigant6w kontrabasu: Raya Browna, Nielsa Henninga @rsteda pedersena, Dave,a
Hollanda i Johna Patitucciego jako tych, kt6rzy w najwiqkszym stopniu mieli wptyw na uksztattowanie
wsp6lczesnego oblicza tego wspanialego instrumentu. Niewqtpliwie ciczterej kontrabasisci naleiq do
basowego panteonu wszechczas6w. Nie wymienienie, choiby w poprzednim rozdziale, takich
wybitnych instrumentalist6w jak: Paul chambers, charles Mingus, scott LaFaro, Ron carter, Eddie
Gomez, Gary Peacock czy stanley clarke wydaje mi siq niedopatrzeniem. R6wniei, choi to gitarzysta
basowy, w tym gronie powinien znaleid Jaco Pastoriusie, kt6ry zrewolucjonizowal sposob my6lenia o
realizacji partii basowej w zespole jazzowym.



Moie zasadne byloby doprowadzenie w rozdziale pierwszym historii rozwoju kontrabasujazzowego do wsp6lczesno6ci z szerszym uwzglqdnieniem przedstawicieli styl6w i epok, a treSciom wrozdziale drugim nadad nieco bardziej subiektywny charakter.
Na uwagq zastuguje rozdziat trzeci - ,,lnspiracje stylistyczne dla zaloiefi kompozytorskich iaranierskich wykorzystanych w autorskich utworach", gdzie autor prezentuje cztery nurty, kt6rewptynety' poza, jak sqdzq, oczywi6cie muzykq jazzowq, na doktoranta. sQ to; neoklasycyzm,folkloryzm' minimalizm i muzyka afrokubafska. Gatunki te, oraz ich zwiqzek z zaprezentowanQ

muzykq, przedstawione sq wnikliwie i interesujqco.

Rozdzial czwarty - ,,Muzykologiczna analiza utwor6w w kontekscie nowoczesnego
kontrabasu,,

wysoki poziom dziela artystycznego oraz analizy zamieszczonych w nim utwor6w toniewqtpliwie najwiqkszy atrybut rozprawy doktorskiej mgr pawta puszczaty. wnikliwe analizy
wszystkich utwor6w Swiadczq o ogromnej wiedzy, a takie, co nie jest tatwe, umiejqtnosci
naukowego podejscia do wlasnej muzyki oraz iwiadomoicitw6rczej mgr pawta puszczaty.

Podsumowanie

Muzyka zawarta w dziele artystycznym rozprawy doktorskiej mgr pawta puszczaty pt.
"Nowoczesne oblicze kontrabasu jazzowego w autorskich kompozycjach i aran2acjach,, jest
egzemplifikaciq bardzo istotnego nurtu we wsp6lczesnej muzyce jazzowej. poszukiwania
tw6rcze wielu wybitnych artyst6w zmierzajq w kierunku eksploracji warstwy rytmicznej,
komplikacji harmonii i melodyki. Muzyka pana pawta puszczaty jest bardzo
satysfakcjonujqcym efektem tego kierun ku.

To tw6rczosi niezmiernie zaawansowana pod kaidym wzgrqdem, wymagajqca
ogromnych umiejqtnosci technicznych, wiedzy harmonicznej i swiadomosci formatnej,
Realizacja tego typu zamierzef kompozytorskich wymaga niezmiernie perfekcyjnego aparatuwykonawczego' Podkreslq raz jeszcze bardzo wysoki poziom instrumentalist6w
wsp6ttworzqcych dzieto.

Pozwolq sobie podzielii sie tu refleksjq, kt6ra towarzyszyla mi w trakcie
wielokrotnego stuchania dziela artystycznego pawla puszczaty. sq to raczej pytania
retoryczne, bynajmniej nie odnoszqce siq wprost do kunsztu muzyki mgr pawta puszczaty, ajedynie wywolane za jej sprawq.

czy owa eksploracja warstwy rytmicznej, komplikacja harmonii i melodyki jest aby
najwtasciwszq drogq rozwoju tej, od poczqtku dwudziestego wieku na wskros kreatywnej
muzyki? czy nie ostabia to komunikatywno5ci i sity przekazu melodii i w konsekwencji niepowoduje spadku zainteresowania muzykq jazzowq?

Zjawisko to, moie nie en bloc, ale w pewnym, do5i istotnym stopniu niepokoi mnie,
zar6wno jako muzyka, instrumentalistq i lidera, jak i odbiorcq muzyki, kt6rym przeciei
r6wnie2 caty czas jestem. Mam wqtpliwosci co do konsekwencji kontynuacji tej drogi. patrzqc
na rzecz nieco szerzej, czy nie jest to swego rodzaju ucieczka przed prostotq, przestrzeniq i
spokojem?



Traktujq ten okres jako przej6ciowy. Bez wqtpienia wniesie on wiele w rozw6j muzyki
jazzowej, tak jak, majqcy do dzis wielu przeciwnik6w free jazz.

szeroka mapa stylistyczna wsp6lczesnego jazzu jest bardzo obszerna. Zawsze
aktualne bqdzie siqganie do ir6del tych najczystszych, nowoorleariskich, osadzonych w
idiomie bluesowo-swingowym, czego dowodem jest chociaiby tw6rczo5i wintona Marsalisa.
Bqdzie r6wniei miejsce na estetykq od piqidziesiqciu lat proponowanQ przez wytw6rniq
Manfreda Eichera Editions of contemproary Music (EcM). pomiqdzy tymi dwoma nurtami
jest ogrom przestrzeni na realizacjq fenomenu jazzu.

Na tym tle tw6rczo56 mgr Pawta Puszczaty prezentuje siq jako pr6ba spojrzenia w
przyszlos6 muzyki jazzowej. Choi niezmiernie wyrafinowana w calo5ci swej struktury nie
zatraca komun ikatywno5ci.

opis dzieta artystycznego sporzqdzony jest bardzo dobrym jqzykiem. CzqSi
analityczna obfituje w dobrze wyedytowane przyktady nutowe. Dodatkowym atrybutem jest
zamieszczenie partytur wszystkich utwor6w na koricu opisu. Moina by siq pokusii o
ulatwiajqce nawigacjq hiperlqcza w spisie tre5ci w wersji elektronicznej, da siq r6wniei
dostrzec sporo podw6jnych spacji. Nie rzutuje to jednak na bardzo dobry obraz pracy.

Konkluzja

Rozprawa doktorska mgr Pawta Puszczaty to, w mojej opinii, praca bardzo dobra i

adekwatna do obszaru wyznaczonego w temacie.
Niezaprzeczalnym walorem tej dysertacjijest wymiar dzieta artystycznego - wszystkie

utwory en bloc budzq zachwyt poziomem erudycji, wirtuozeriq, swadq improwizatorskq,
wyobrainiq i wrailiwosciq. w opisie autor dat wyraz swej gruntownej wiedzy.

Jestem gtqboko przekonany, 2e mgr Pawel Puszczato to artysta w pelni dojrzaly i ze
wszech miar zaslugujqcy na uznanie.

Uwaiam, ie praca doktorska mgr Pawla Puszczaly pt. ,,Nowoczesne oblicze
kontrabasu iazzowego w autorskich kompozycjach i araniacjach,, stanowi istotny wklad w
dziedzinq sztuk muzycznych oraz rozw6i dyscypliny artystycznej - instrumentatistyka, a
zatem spelnia warunki okre6lone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku.

Stawiam wniosek o jej przyjqcie.


