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RECENZJA PRACY DOKTORSKI EJ

Pana mgra Daniela Rybaka

Zleceniodawca recenzii :

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi, Wydzial Fortepianu, Organ6w,
Klawesynu i lnstrument6w Dawnych; pismo z dnia20listopada 2OL7 roku; zlecenie przyjqte
w oparciu o UstawQ z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych itytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z
p62n. zm.).

Dotvczv:

Uchwaty Rady Wydziatu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu i lnstrument6w Dawnych
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi z dnia 23.09.2015 r. w sprawie:

- wszczqcia mgr Danielowi Rybakowi przewodu na stopiefi doktora w dziedzinie sztuk
muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, w specjalno6ci gra na fortepianie i

wyznaczenia promotora pracy doktorskiej

- wyznaczenia recenzent6w

W Swietle art. 5 ust. 1,3 Ustawy zdn. L4 marca 2003 roku o stopniach naukowych itytule
naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki, tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 z poin. zm.) Rada Wydziatu posiadala uprawnienia do prowadzenia przewodu
doktorskiego na stopief doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej
instrumentalistyka.

Do pisma z dnia 2O.LL.2OL7 informujqcego mnie o wszczqciu przez Radq Wydzialu przewodu
doktorskiego mgra Daniela Rybaka i wyznaczeniu mnie recenzentem jego pracy doktorskiej
dotqczono dokumentacjq przewodowq: kopiq Uchwaty o wszczqciu przewodu doktorskiego
(23.09.2015), kopiq Uchwaty o wyznaczeniu promotora (23.09.2015) oraz kopiq Uchwat o
wyznaczeniu recenzent6w (23.09.2015 ).

Zlo2ona przy wniosku dokumentacja zostala przez Kandydata prawidlowo przygotowana.



Dane o Kandvdacie:

Pan mgr Daniel Rybak urodzii siq 20 wrzeSnia L988 roku w Sieradzu , gdzie w 200L roku
ukoriczylSzkolq PodstawowE oraz Padstwowq Szkolq Muzycznq lstopnia w klasie fortepianu
mgr E. G6rskiej. Edukacjq muzycznE kontynuowat w PSM ll stopnia w Zduriskiej Woli w klasie
dra W. Holtza. W 2013 r. ukodczylstudia llstopnia w Akademii Muzycznej im. G. i K.

Bacewicz6wwtodzi w Klasie Fortepianu prof. M. Koreckiej-Soszkowskiej idra W. Holtza. Od
2013 roku byl sluchaczem studi6w doktoranckich w macierzystej uczelni.

W czasie studi6w uczestniczytw kursach pianistycznych pod kierunkiem m. in. prof. Andrzeja
Jasiriskiego, prof. Olgi Rusiny, prof. Petera Eflera, prof. Adama Wodnickiego. Dwukrotnie bral
udziat w Miqdzynarodowym Festiwalu Muzycznym ,,Strawi6ski i Ukraina" w tucku. Jako
kameralista bral udziat w Koncercie Roku w ramach Festiwalu Sztuki Mlodych w Poznaniu,
XVlll Miqdzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Lodzi oraz XVlll
Miqdzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnejw lllzach. W 2OL4 roku bral udzial w
realizacji nagrania materialu dZwiqkowego znajdujqcego siq na ptycie DUXt227 (2015)
Clo ri gotto M e n delssoh n Bro h m s Bru ch.

Od2014 roku jest pedagogiem iakompaniatorem w PSM lstopnia w Kqdzierzynie-Kollu oraz
w PSM I stopnia w Krapkowicach. W roku akademickim 2074-2015 byl akompaniatorem w
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w l-odzi.

DzialalnoSi artystyczna Doktoranta skupia siq przede wszystkim na uprawianiu muzyki
kameralnej w r62nych konfiguracjach, natomiast repertuar solowy Swiadczy o zaciqciu
wybitnie wi rtuozowski m.

Ocena pracy doktorskiei:

Praca doktorska Pana mgra Daniela Rybaka pod tytulem,,Emocjonalno66 muzyki
fortepianowej Nikolaia Medtnera-implikacje stylistyczne na przykladzie wybranych sonat
fortepianowych" sktada siq z dziela artystycznego zarejestrowanego na no6niku
elektronicznym (plyty CD)oraz z opisu, stanowiqcych pracq pod wy2ej wymienionym
tytulem.

Ocena dziela a rtystycznego

Plyta CD bqdqca artystycznq czq5ciq pracy doktorskiej zawiera nagrania wybranych sonat
fortepianowych Nikolaia Medtnera. Sq to w kolejno6ci:

Sonata fortepianowa g-moll op.22

Sonata fortepianowa f-moll Minoccioso op. 53 nr 2

Sonata fortepianowa e-moll Night Wind op.25 nr 2

W moim mniemaniu wyb6r dziet dokonany przez Kandydata wydaje siq zasadny itrafny w

kontekScie zagadnienia zawartego w tytule pracy. Nagranie obejmuje trzy du2e formy,
wszystkie wymagajqce niewqtpliwie ogromnych umiejqtno(ci od wykonawcy. Dziela te



odznaczajq siq niezwyktym natq2eniem emocjonalnym, co w polqczeniu z gqstq i

wirtuozowskq fakturq daje imponujqcy efekt. Wedlug mnie Doktorant sprostat wyzwaniu,
jakie stawia przed wykonawcq kompozytor, niemniejjako odbiorcy i piani(cie nasunqty mi siq
pewne spostrze2enia, dziqki kt6rym byi moze wykonanieto mogloby byi jeszcze bogatsze i

pogtqbione pod wzglqdem wyrazu. Doktorant w swojej interpretacjijawi siq jako pianista
(wiadomy swoich umiejqtnosci, dysponujqcy swobodq technicznq i precyz jqgry. Daje siq
zauwazyi o96lnq dbalo6i o kulturq dlwiqku i precyzyjnq pedalizacjq, niemniej nie spos6b
opruec siq wra2eniu dominacji pierwiastka wirtuozowskiego w prezentacji artysty.

Sonata g-moll op.22 Wykonawca sugestywnie oddaje klimat dziela, daje siq zauwaiyc
swobodq i opanowanie materii muzycznej. Pewien niedosyt budzi nie do kodca rzetelna
realizacja oznaczed dynamicznych, zwlaszcza diminuendo, piano, pianissimo. Odnosi siq
wra2enie, ze Doktorant lepiej czuje siq w dynamice forte, fortissimo. Szersze spektrum
dynamiczne niewqtpliwie podniostoby jeszcze walory wykonania. JeSli chodzi o fakturq,
chciatoby siq jeszcze wiqcej z162nicowania plan6w dlwiqkowych, wyrazistszego zarysowania
melodii pojawiajqcych siq w glosach Srodkowych lub basie, wycofanie figuracji, co
n i ewqtpl iwi e pomogloby w osiqgn iqci u wi qks zej,,przestrzen i" w m ateri i dlwi qkowej.
Fragmenty liryczne (na przyklad w przetworzeniu) chciatoby siq slyszet jeszcze bardziej Spiewnie,
wrqcz wokalnie, zwa2ywszy okreSlenie kompozytora (dolce cantabile). W uzyskaniu Spiewnoici
pom6c mo2e pewne zaznaczenie wiqkszych interwat6w. Podczas prowadzenia kantyleny zawsze
wigksza odlegloSi miqdzy dlwiqkami wymaga pewnego przygotowania, jakby op6inienia. Sprawi to
wrazenie wiqkszej Spiewno6ci.
W lnterludium (Andante lugubre) uwagq mojq zwr6cita pewna obojqtno6i wykonawcy, je6li chodzi o
dosluchanie dtugich warto6ci, co wedlug mnie oslabia efekt ponurego klimatu tej czqSci utworu.

Sonata f-moll Minacciosa op. 53 nr 2 Wykonanie bardziej przekonuje sluchacza ni2 pozycja pierwsza.
Czuje siq jeszcze wiqkszq swobodq wykonawczq, a narracja jest bardziej sugestywna. Mo2na odnie6i
wra2enie, 2e Doktorant lepiej czuje siq w fakturze gqstej i wirtuozowskiej. Sluchajqc tego dziela
trudno nie zauwa2yi wplyw6w muzykis. Rachmaninowa a tak2e F. Liszta - tytan6w muzyki
fortepianowej. Niemniej w tak bogatej materii muzycznej chcialoby siq slysze6 jeszcze bardziej
wyrazistq i zr6znicowanq artykulacjq, determinowanE posqpnym igro2nym nastrojem utworu. Tak2e
dynamika moglaby byi jeszcze bardziej przekonujqca. Mo2liwo6ci dzisiejszego fortepianu pozwalajq
zbudowai niezwykle mocne napiqcia, a odnioslem wra2enie,2e Doktorant jeszcze nie do korica to
wykorzystuje. Utw6r, jak sama nazwa wskazuje, ma wywolai efekt grozy u sluchacza, natomiast to
wykonanie bardziej jednak sklania do podziwiania mo2liwoici wirtuozowskich artysty.
W 6rodku utworu kompozytor umieszcza fugq, ktora swoim charakterem nasuwa nieodparte
skojarzenie z Sonatq h-moll F. Liszta. Wykonana precyzyjnie, jednak chcialoby siq jeszcze wiqkszej
dbalo(ci o wyrazisto5i i narracyjnoSi artykulacji, zachowujqc (wC. zalecenia kompozytora) lekko6i I

dynamikq pianissimo, co niewqtpliwie spotqgowaloby zlowieszczy klimat muzyki.

Sonata e-moll Night Wind op.25 nr 2 Wieficzqca ptytq i najbardziej rozbudowana pozycja w
przestawionym programie daje stuchaczowi najwiqcej satysfakcji. Odnosi siq wra2enie, ze Doktorant
wtaSnie temu dzietu poiwiqcil najwiqcej uwagi i energii. Najbardziej te2 prawdopodobnie odpowiada
preferencjom wykonawczym Kandydata. Utw6r stawia wykonawcq przed nie lada wyzwaniem, ka2qc
mu pokonywai skomplikowanE, gqstq fakturq, a tak2e trudnoScitechniczne wymagajqce iScie

,,kociej" zrqczno:ici. Doktorant pokonuje te trudnoSci bez 2adnych opor6w, jest wrazenie, ze czuje siq
naturalnie w tej materii muzycznej.
Niedosyt zostawia pewne zaniedbanie narracji, kantyleny. Zar6wno w introdukcji, jak i w ekspozycji, a

zwlaszcza w przetworzeniu, melodia wrqcz czasem zanika przytloczona gqstq fakturq. Nikolai
Medtner byl wszak przyjacielem Rachmaninowa i niewEtpliwie pozostawal pod jego wielkim



wplywem, co widai wyrainie w fakturze wszystkich trzech omawianych sonat. Mo2na wrqcz uslyszei
inspiracje, niemal2e cytaty muzyki Rachmaninowa, ktory przede wszystkim byl melodystq i wlaSnie
melodia byla nadrzqdnym elementem jego tw6rczo6ci. Takze realizacja okreSleri dynamicznych nie
jest w petni satysfakcjonujqca. Czqsto brakuje wycofania do piano, pianissimo, by zbudowai jeszcze
wiqksze napiqcie. Muzyka jest sztukq kontrast6w, a w przypadku tw6rczo6ci omawianego
kompozytora wla5nie kontrast wydaje siq jednym z nadrzqdnych czynnik6w kreujqcych dzielo
a rtystyczne.

Podsumowujqc, dzielo artystyczne zaprezentowane przez Doktoranta imponuje rozmachem,
swobodq wykonawczq a tak2e pewnE szczero6ciq przekazu, niemniej pozostawia wrazenie, 2e

wykonawca posiada predyspozycje do jeszcze glqbszego wyra2enia tre(ci zawartych w
wykonywanych utworach. Kreacja artystyczna powinna trzymac odbiorcq w ciqgtym napiqciu,
niepewno6ci, powinna byi nieprzewidywalna. Pan mgr Daniel Rybak posiada niewqtpliwe zalety
pianisty-wirtuoza, swobodnie operujqcego warsztatem wykonawczyffi, W moim mniemaniu powinlen
jednakzwr6cii jeszcze wiqkszq uwagQ na pojqcie czasu iprzestrzeniw muzyce, co niewqtpliwie
wplynie pozytywnie na kontakt z odbiorcq Jego interpretacji. Jestem pewny, 2e jego dalszy rozwoj
bqdzie przebiegal pomySlnie na wielu plaszczyznach artystycznych

Ocena opisu dziela artystycznego

Opis dziela artystycznego mgra Daniela Rybaka jest interesujqcq pr6bq przybli2enia sylwetki i

scharakteryzowania tw6rczo6ci rosyjskiego kompozytora Nikolaia Medtnera na przykladzie jego
trzech Sonat fortepianowych. Dysertacja uzasadnia i dokumentuje zalo2ony cel artystyczny. Zawiera
kolejno: wprowadzenie, zasadniczqczqii pracy podzielonq na 4 rozdzialy, zakoficzenie, bibliografiq i

abstrakt w jqzyku angielskim.
Rozdzial I opisuje 2ycie i przebieg kariery artystycznej Medtnera izawiera znaczEce informacje
dotyczqce postaci kompozytora. Autor skupia siq przede wszystkim na aspekcie biograficznym, byi
mo2e dla pelniejszego obrazu sylwetki rosyjskiego artysty warto byloby w tej czqSci pracy pokusi6 siq
o og6lnq charakterystykq jego tw6rczoSci, nie tylko fortepianowej.
W Rozdziale ll Doktorant podejmuje pr6bq spojrzenia na zagadnienie emocjonalnoSciiekspresjiw
dziedzinie sztuki muzycznej od strony naukowej, powolujqc sig na teorie badaczy zglqbiajqcych to
zjawisko, wyciqgajqc znaczEce dla tematu pracy wnioski.
Rozdziat lll to pr6ba scharakteryzowania tw6rczo(ci fortepianowej N. Medtnera pod kqtem r6znych
element6w warsztatu kompozytorskiego w powiqzaniu z czynnikiem wyrazowym, emocjonalnym. Ta

czq6i pracy wydaje siq znaczqca o tyle, 2e stanowi jakby katalog gl6wnych zalo2en kompozytora i

przygotowuje grunt do analizy wybranych utwor6w w tym wtaSnie aspekcie.
W kluczowym dla calej pracy dysertacji Rozdziale lV ka2da z przedstawionych w nagraniu Sonat
fortepianowych zostaje poddana wnikliwej analizie, co pozwala czytelnikowi na poznanie ich formy,
zastosowanych 5rodk6w kompozytorskich, charakteru i stylistyki.
Wnioski z przeprowadzonych badafi autor zawarl w zakoriczeniu, wskazujqc na wysokq wartoSc
muzyki fortepianowej N. Medtnera, jej wyjqtkowe bogactwo zar6wno od strony Srodk6w
wykonawpzych, jak i wyjqtkowej emocjonalno5ci.
Dzielo artystyczne ijego opis tworzq sp6jnq calo(i ilqczy je Scisly zwiqzek tematyczny. Autor
wykazuje sig obszernq wiedzq iorientacjq w temacie pracy. Tekst zostal opatrzony do6i licznymi i

trafnie dobranymi cytatami.
Dyskomfort w odbiorze opisu pracy mogE wywolywai do6i czQste blqdy i nieporadno5ci jqzykowe
pojawiajqce siq przede wszystkim w Rozdziale l, a takze nie6cisto6ci iniedopatrzenia merytoryczne,
wynikajqce zapewne z nieuwagi.

Biorqc pod uwagq skalq trudnoSci wykonawczych dziel Nikolaia Medtnera, a tak2e nieuksztaltowane
jeszcze w zasadzie tradycje interpretacyjne, Pan mgr Daniel Rybak podjql siq nielatwego zadania. W

moim mniemaniu ta pr6ba w du2ej czq6ci powiodla siq, dziqki niewqtpliwemu zaangazowaniu



Doktoranta, co pozwala mi na pozytywne podsumowanie pracy doktorskiej jako sp6jnej caloSci. opis
dziela uzasadnia iw pelni dokumentuje zalo2ony cel artystyczny

Konkluzia

calosi pracy doktorskiej Pana mgra Daniela Rybaka, tj. dzielo artystyczne oraz jego opis, jest sp6jna
i stanowi dla odbiorcy cenne irodlo informacji o tw6rczoScijednego z wybitniejszych kompozytor6w
rosyjskich XX wieku, co uwa2am zatworczy wklad w rozwojdziedziny sztuk muzycznych. Na uznanie
zasluguje wnikliwoSi oraz pasja badawcza doktoranta. Autor wykazuje siq solidnq wiedzq zar6wno
historycznq, iak i z zakresu teorii muzyki. Umiejqtny dob6r i u2ycie odpowiednich narzgdzi
badawczych pozwolily mu na wyciqgniqcie trafnych wniosk6w wynikajqcych z wnikliwej analizy.

w mojej opinii Doktorant posiada wszelkie umiejqtnoici do prowadzenia dalszej samodzielnej
dzialalnoici artystycznej i naukowej i spetnia wymagania art. 13 ust. t Ustawy z dnia 1.4.o3.2003.
Pracq doktorskq pana mgra Daniela Rybaka przyjmulq.


