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ITECEI.iZJA

prncy doktorskiej mgr .lnanny Sorhackiej

Z.lcceniodarvca rccenzji :

Akademia lvluzycrna inl. Craz5rr11* i KieistLrla Baceu,iczdrv w Lndzi. pisn:o z dnia
7 czenvc{I2021 roku. Zlecerrie podfqte na podstawie art. l4 ust.f pkt. 2 ustarvS, z Elpin l4
marco 2ilil3 r. () stoptliach naukowl,ch i tytule naukorvym ora;{ o stopniach i tytule
lv xakrcsi* sfiuki (Dz" tl. ?016 rpoz.883). zgodnie z ltr:zprrzildzrniem l\{inistra }.lauki
i fiz-.kolnictwa W,v2szego z dnia 3 pa*dziemika 2014 rr:ku w sprarvie szczegi6lowego
tryhu i warunkdi.v przeptou.adzania cz.ynno*ci lv postgprlwolliu doktnrskim. postEpounniu
hahilitac3'jnlittt or&u rv postgpowaniu o naclanie tytulu profesora. a takze *"zwi4zku z
uchwalq Rady Wydziaiu fio$epianu, ()rganor.v, Klarvesynu, l\,{uzyki Darvnej i Jazzn
Alrademii Muzryczne.i im. {iratyn.v i Kiejstuta Bac*lviczdlv w l-<>tlzi z dnia 24 kr,vietnia
2018 roku * wszczgcir-t praewodu rSoktorskiegu w dr.iedzinie sztuk mur.l,c.zn.vch.
cil,sc3rplinie instrutnen&listyka Pani mgr .Io*nnie $ochaekicj i *l.znaczeniu rno.iej
*s*b1' rccenr-.entenr w tym pxervodzie.
wraz z pismenr Dziekanil infi:rmuj4cynr mrie n powyzsrynr, cltrzymalam:
- dnkumentacjp utoionE pri.er Dr:rktar:arrtkg"

- praca dr:kt,rrskq - dzielo artysry-cztle uraz jegn opis pCId tytulenr : ,oFortepinn
n' hryfrczo$ci fira*-vn"v Bacewier: dob6r Srodkirrr instrumertxlnych rry l<nntek,{cie rwnlucji
jqzyka muzycunego, na przyklndzie sonat fortepixnorvych: $onaty {1930}, I Soratl, (1949}
i ll Sonaty (1953).

Po*$taw{rwe 4ane o Dohforanll$e:

Pani nrgr Joanna Sochacka urodzila siq rv l,im*norvej. tlkof,czyla Spolecznrl Szkolq lVuzyczn4
I st. w Ty'mharku r.v klasie mgra Rnberta Ro$ka, a llastqpnio Szkr:lq Muzycznq 1l st. w Zespole
Szkol Mux3''cznygh im. M. Karl*rryicza r,r.' Kraknwie w klasie dra hab. Mariusza $ielskiego.
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Studia Muzyczne u, zakresie gry nil ftirtepinnie oclLryla w Akademii Muzyczne^j w Kr;rkowie
pod kierunkiem prof. Antlrze.ia l'>ikulru uzyskurj4c d.'-pk:m z rvyrermieniem. Od 201$ roku
odbyr.va studin w Haute h.cole de Musique cle (ieneve w klasie pr*{" Fahrizi* Chiovetty.
trtealizuje takte studia doktoranckie w Akaderrii \.luzycz.nei inr. {iraz,vny i Kie.istuta
Bacewiczrirv w Lodzi pCId kierunkiem elr h*[r. Hann,u- Holeksy. Slvoje un:ie.igtna*ci
pianistyczne cli:sk*nalila na ,.rrielu kursach i warsztstach pod kienrnkiem r,v.vhitnych

pedag*gtirv: D. Baslrkirova. J. Margulisa" .1. M. L,ui;ada, T. Zelikrnana, It. 0'Hor1, |..
Kolodina, C. Cebro, P. tsadura-Skndy" D. Ytllfe, A. Ilhi, K. Hennera, A. Malikove.i i rvielu
innych.

Dnktorantka koncefiowata r.i,kilkunaslu kmjach. m. in. w Anglii, Franc.ii, Austrii. Niemczecl'i.

Czeclrach, Iliszpanii Szrvajcar:ii, Esti:nii" MnltJaivii orsz llSA i lzraelu. Wystqpr:wala w
reilonlowanych salnch koncertorl'ych, m. in. Camegie Hall rv Nowynr Jrrku, trloyal Albert Hall
w Lonrlynie, Narodora.-vnr F'orum lt.luzyki we Wrocla*.'iu oraz w salach konceftowych
Filhannonii lv Krakorvie" Warsr"awie" Kielcach. tr,odri. Jest laureatkq czo{owych nagr$cl u,

kiIkunastu miqdzynaroclow-ve,h i *g$lnr:pillskich konkursach pianistycznych.
Kanc{yclatka zw'iqzana .iest prac4 pedagogicznq ze Szkr:l:1 Muzycznil I st. rv Niedi,rvieclziu {ercl

2015r.) oraz I)OSh1 II st. im, F" C"hopina r,r,Krakowie {r:rd ?017r.}.

Osiagniqcia artvstl'czne, zgodnie z obrxvi4r-uj4eyn:i puepisami nie podlega.i4 o*e ni*
recenzenta. z uzraniern jednak odnot*wujg aktywno${ lloktorantki w zakresie dzidalno*ci
artyst.vcxrej, a takze petJagogicz,nei.

Aktywno$c na tych plaszczryznach dxialalno$ci zarvCIdowej i plynqcc z niej dosrviaclczenia

dawaly z per.r'nr:$ciq mocile - praktyczne i teoretycxre podstawy', dla realizac.ii pracy

duktorskiei, zarolvno lv jej warstr.lie *ykon&r.vcr,ci, fak i opisowej.

()c?na n{a*v .doktorskiei :

Praca doktorska Pani mgr "Ioanny So*hackiej pod tytulem : ,oFortepian w twdrczc$ci
Gra*yny Bneewicz: dob$r $rodkdw instrumentalnych w kontek{cie ervolucji jgzyk*
muzycxnego, n8 prq'kladzir sun*t f*rtepian*wych: Sonaty (1930), I Son*1- (t91q)
i II Sonaty (tq53)" sklada siq z dziela arlystycznego nagranegCI na pty*ie CD oraz opisu

teg* dziela.

Dzielem artystycznym jest zarejestror.vane na nu$niku el*ktraniczn;-rn wykonrmie s*nat
forttpi*nowych Cratyn.v Bacewic:r, rv.vsz"czegdlnionych w r.v-r.'iqf {l}towanyp tytule pracy,

doktorski*j. Temat pracy doktorskie.i, r.vybdr komporytora, lvybtir okre*h:nych dzi*l.
a lakze tbrma utrvor6rv skladaj4cych siq na dzieto artystyczne, rv1'nikaj4 z prz*koniuri*
Ooktorantki, sfornrulo\,!,6u.)ego w opisie dziela. Przekonanie to skutkulie kanstatacj4 o
jexzcze ciqgle nier,vystarczajqce,i z.naion:**ci i adekwatnego da niej upurvsze'chnienia

twtirczo$ci fortepirinowej Orazyny' Baoewicz. Drktorantka zauwa2a. i2 rv niemal;.m dor*hku
tw'tirczym Konipoz.vtclrki, utwory na kxtepian sok: ilo(ciuwo reprezentowarie sq raczej

skromnie, ale nie mozna powiedziei, ze marginalnie. Trudno jeiln*k a:irivid o ich trwalym
- mo*e e uyjEtkiem ll Sanaty i etiud * zaistnienin na estradacli pol*kich i zagranieznych.

Chciatabym w tym miejscr"r zacytowad slorva Duktorantki, gdyt r.viele ane mtiwiq o

irtenciach podjgcia przez Ni4 takiego wtarinie tematu pracy d*ktorskiej : ,.Zestawienie
treech sorat f.trrtepianowych Crazyny Racer*,"icz w prac"y doktorskiei ill& na celu * ptizir



*czywistyr& wal&rem pounawceym wyek$pCInowanie charakterystycmego jpxyka
muzycT.negn kompozytr:rki w konlek$cie specyfiki instrumentu klawisr..owego".
Zaprezentowane n& plycie i analizo*'ane w pisemne.j czgsci pracy doktorskiej sonaS,
pncheidiqce z r6znych okresdw twsrczo$ci mog4 stanowid podstanq do formulowania
pewnych uogdlnieri okre$laj4cych. stylistl,kq kompoqytorki, a w szczeg6lno$ci fortepianowe
$rodki wlrazu muuycenego. Utrvory stanowi4ce dzieln arfystyczlle, sq nie tylko
priTkladem anieniajqcej siq stylist,vki Kompozytorki ( sama clzieli rwoie dokonania na trzy
okr:esy). ale jednoczesnie przedstawiaj4 pswne cechy state i charakterystyczne dla Je.i
stylu. Ooktorentkg * wydaje siq - w r6nnym stopniu cn badanie $tylixtyki - interesuj4
zagadnienia wykonawcze, kt6.rych pexny$lne rozwi4zanie mote usafyst'akcjonowai
sluchacza i jednocze$nie w sposdb przekonujqcy potwierdzid konstatacje dotycz4ce stylu
kompozyturki, a w szczegdlno*ci jej stylu fortepianowego.
Po wystuchaniu utwordw sktadajqeych sig na dzielo artysfczne. moglam z satysfukcj4
stwierdr-id' ze Doktorantka dysponuje $rodkami pianistycmymi i muzycenymi
urniejqfno$ciarni, w stoprriu pozwalaj4rrym sprostac wsxystkim interpretacyjnym
trudno*ciom, ito zar6wno r'v warstr.vie technicznej, jak i wy.rarnwej.
\Y,vkouanie dosd powszechnie znanej i czqsto grywanej Sonaty z roku lg50, sygnowanej
numerem drugim, uwa2:am za ;makomite, Kandydatka, ktorej z pewnoici4 nieobca jest
iuz do${ uksztaltowana tradycja w3,konawcze tego dziela, potralila" poprzez wniklir*e
odczytanie intencii Kompozytorki przedstawic interpretacjq $wiez4 i frapujqcq.
Palri Sochacka skrupulatnie realizuj4c zalecenia kompozytorki w zakresie artykutacji,
dynamiki i agogiki' $wietnie uchwycila ;n6inicowany charakter wszystkich trzech czg{ci
i ich sunorystyczne walory.
Doktorantka, w pelni dojrzaly warsztet kompozytorski tej Sonaty, ukazuje pCIprzeu
rdwniez w p*lni dojrzaly warsz:t&t pianistyczny, a takte dojrzalo$d emocjonaln4. Kgida z
cr'4*ci tej Sonaty posiadaj4ca swdj ny'razisty charakter i doskonale uksztahowan4 budowg.
jest odt'waniana z gtgbokim zrozumieniem i jednaczefnie, z ogromn4 swadq pianistycznq.
Kanclydatkan moim zdanien:, znakurnicie ksztahuje fc,rrnt allegra sonato$rego, jak i
pttzostalych czg$ci Sonaty umieiqtnie budujqc pnszczegdlne kulminacje. pomimo. ie
Doktorantka przekracza czas rarykonania sonaty okredlony przez Kampozytorkq * ponad 4
minuty. to w iadnym elemeneie realizacji dziela nie cnrje sig jakichkolwisk uchybiefi
mog4cych rnied wplyw na jego percepcjE.
Wykonanie dwoch pnzostalych Snnat" a wigc tej dato*,anej rokiem lg30 i lq4g,
niepuhlikowanych i w zasadzie niemanych, stanowilo dla Doktorantki nie lada wyzwanie,
nie tylko w sensie wykonaw*zyrn. Kazdy przeciei artyst& zdaje sobie sprawg, fe
publik0r'vane rvykonatria utworiw nieznany*h mogq stanowid o eainteresowaniu sig nimi,
ale tez o 'artystycznyrn niebycie. Jestem' pelna uznania dla Doktorantki, 2e pbdjpla siq
wykonania i zarejestrowania tych sonat w sposdb harslrro odpowiedzialrry" z ogromnq
piecimlowito$ciq odcrytuj4c tekst i dokonuj4c nagrania w pelni potwierdzajqcego wysokie
kompetencje, o ktdrych pisalam w:'rej. Szczeg6lnie bylo to trudne zadanie w odniesieniu
do sonaty z roku 1930. ktdr4 sarna Kompozytorka w pewnyn: sensie wyeliminorrala ze
s&'ego dorobku tw$rczego. Jest tCI sonata mlodzieicra, gdzie witloczre sq wptywy
stylistycare r62nych kierunk6w i tendencji twdrczych, w ktdre obfit6wala muzyka
dwudzieslowieczna, My5lq, ze naleet tak rvnikliwe i proftsjonalne wykonanie przez Faniq
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$ochack4 tei Sonaty. przekonujqco ukazujqr:e ekspres.ionisty.,czne.jel cechy polelc:rcne z
brzn:ieniux""1"m przeladowaniem, niekoniecznie musi pr"rycz3,'nii siq rio rizerszego 

"i*rj
rozpnlpagcwania.

Inacz*j rz*cz siq ma ?. S*natq z rerku l?45. kt,5r4 llacew{cztitvna oxnaczyla numeren:
pi*rwszym. PiEkne to dziei*" *mocjonalnie i objqt*$rior,vo szerokr zakro.jane, znalazl*
rv I)oklorar:lce $wietn4 rv,v-k*narvczyniq. Ilardzo zroznicowane, *le zaw$ze wyrazislc pod

wxglqclem ekspresji i faktury' pianislycae^i czg$ci tei komporycji. przeurawiajrl
drantatylrmem, .iak np. czE(i I (ModeratoJ, nastrcjorvo(ci4 i liryzmer:r, jak czq${ II (Andante
so$tenuto): motoryczr:ro$ci4 i wirtuoz*ri4^ jak uz. lll (Scherzo. I\,loltu Allegro) cz). wrEcz
nutentycznie fin*ln4 tv sw)'m charakfer:re cz. lV ilinalc. &tolto Allegr*i. Oddanie
ra,'la$ciwego clrarakteru tqi kompozyuji^ *morjonainego zrfznicowania puszczegdlnych
czq*ci przy jcdnaczesnym sprostaniu wsrrystkim trudno*ciorn technicznym, raymagaiq od
llykanarvcy umiejEtnr:$ti pianistyernl,ch" kreatywno$ci, ille i kultur_v rwkonawcz*j.
Z zadan tych Pani Snchacka r,r,"yr.vi4zala sig znakumicie.

Iteasumujqe, str.vi*rdzaln, ze wykonar:ie drisla arty$t-yoznego dr:N,eidzi, ze llani Joaru:a

Soch*rcka jest pior:istk4 dysponr"ri4r:q bardzo d*hry-rn w&rsztaterrl pianist,vczn-vm.
posiadajqcq frapujqc4 w1'obrarnig mLl\c-y-c"".,1i1 i umiejgtnr:S{ kszlalturv;rnia pozqdanego

dzwiqku. Pani Sochacka skrupulatni* realizuj4c z*leceni* K*mpoz;-torhi w zakresie
artykuiacji. dynamiki i agogiki, $r,vietnie uchr,vycila zr6:r.nicow'zxry charakter wsz.vstkich

trzech snnat i ich sonorystycrne r.valory. Posiada.iilc prz:* tym odpowiedniq rviecleq

z"arvod$rvq, potrafi{a z pelnym powodzeniem osi4gn4ri eamierz*ne cele artys{yczne"

Niezrniernie interesr.rjqcy jest tez.. hardro T.resztE obszerny. opis dziela artystycznego.
Kandydatka swerie rozwaf"ania zar.varl* na 159 strunach druhu lv ramach 3 ruzdzial0w,
opatrzonych rvstqpenr i zakoriczenienr, a takze streszczeniem rv .iqz. angielskirn
i hibliografi4. Opis dzieln artystyuznego .fest $wiadectwem erudl.cji jego autorki arilz
dowodzi wysokiei umieiqtn*$ci pveprowadzania badari anolity'ozn1,cir i rv konsekw,errcji
rvyci4gania q,nioskdw. Je;t napis*n;- kcmur:ikatywnynl i popratvnvnr stylistyczni*
jgr,ykiem" W czp$ci pu$wiqcernej biogratii BacerviczdrwnS, i iej tworcza*ci" Opis zawiera
r.viele iste*nych wiadomo*ci q: r6znych aspektach roxwoju trvdrrczego Kompozytorki" jego
ur'varunkolvaniach i inspiraciach. Wszakze r,yia t)na rv XX r.vieku. r.vieku pluralizmu
stylistycznego. takie w muzyce i"ortepianowej, wieku charakteryxui4cym si$

rdi.norodno$ciq srylnr.v. form. tendencji i kierunkirx. Anulizui4r: b*rdzo szczegdluwo, nie
tvlkc lirrmg ut\,vor6w stanowi4cych dr-ieto artystyczne, ale takte stosowaue *rotlki w)"riizu
muzycznego cleterminujqce warto$ci er:roc.jeinalne tyeh dziel, l)oktoranlka bartJzo trafhie
tlefiniuje cechy' rozwijajEcegi: siq stylu Konrpozrtorki. Wszechstronna analiza r,vszystkich

trzech fortepiananyclr sonat Graryny Bacewicz ukierunkowillla flil $rodki w,ykon$wcze. jest

nie tylko werbalnym uzasadr:ieniem prryjqtej pr?rz DoktorantkE koncepcji
interpretacl'jnej. ale mof,e stanowii srveg* rodzaju inspiracjq dla potencjalnego wykonar.vcl,

tyeh dziel. lv{o*na pr;r;jqd, 2e posiada cech1." instruktywne w odniesieniu g*1 ygybonr

interpretacji.
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Reasumujqc, stwierdr-am" ze opis dr-iela artyslycznrgo w pelni spelnia nonny
werhalizac.ii an;,-s6,"cznych zamierzefi i pogl4ddw prezentou'anych w postqpowaniu
doktr"rrskin"r. Opis dziela artystyczn*go inrpnnrqie wnikliwofuiq badari analitS,paly{:h
i konstatacji.

Konklu&ia

W $w"iette tego co porty2ej, stwierdzam" 2e Pani mgr Joanna Sochacka w swej prncy

ek:ktorskiej pod tytulem r ,,Fort*pian w fil'6rczo*ci Grafryny Bacewicz: dobr(r frodkdw
instnumentalnych w kontek$cie cwolucji jq;yka muzycznego, nn przrykladzie sonat
forttpiano*1'ch: Snnaty (1q30), I Sonaty (1949) i II Sonaty t1953)", skladajqcei siq
z dzisla artystycanego nagransgo n{} plycie C} oraz opisu tegn dziela, zaprezentowata

oryginalne rozwiqzanie problemu art),stycznrlgo i wykazaia siq wysr:kimi umiejgtno$ciami
oraz r.viedzq teoretycznq vr dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. U*afanr, Ze

Kandydatka posiada w pelni umiqiEtnosc prowadzenia sanrodzielnej pracy artystycmei
i spelnia uymagania okre$loile w art. 13 ustawy' z dnia 14.03.2003 r.
Praeg doktorskq Pnni mgr ,Ioa*ny $orhnckiej przfjxrujt.
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