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Zleceniodawca opinii:

Akademia Muzyczna im. 6. i K. Bacewicz6w w todzi. Zlecenie podjqte na podstawie

Uchwaty Rady Wydzialu lnstrumentalnego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w

w todzi nr 34lllll20l4l2}t5 z dnia 1 lipca 2015 roku o wszczqciu przewodu doktorskiego

w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na wniosek

mgr. Dariusza Sprawki oraz Uchwaty Rady Wydzialu lnstrumentalnego Akademii Muzycznej

im. G. i K. Bacewicz6w w todzi nr 37lll/20l4/2075 z dnia 1. lipca 2015 roku w sprawie

wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk muzycznych,

w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na wniosek mgr. Dariusza Sprawki, podjqtymi

zgodnie z przepisami prawa (art, 11,14 oraz 20 ustavuy z dnia 14 marca 2003 roku

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst

jednolity, Dz. U. nr 65, poz.595 wrczze zmianami Dz. u. nr 164, poz. 1365 z 2005 roku,

Dz, U. nr 84, poz, 455 z 20Ll roku, Dz. U. z 2014 roku, poz. 1198; S 1 i $ 6, ust 1, 2

Rozpozqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3 paidziernika 20J.4 roku

w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoici w pnewodzie

doktorskim, w postqpowaniu habilitacyjnym oraz w postqpowaniu o nadanie tytulu

profesora, Dz. U. z2OL4 roku, po2.1383).

Dotyczy:

Na podstawie Uchwaty Rady Wydziatu lnstrumentalnego Akademii Muzycznej

im. G i K. Bacewicz6w w todzi nr 37lllll20L4l201;5 zostato mi powienone sporzEdzenie



Dostarczona dokumentacja jest kornpletna. Zalqczono ptyte cD stanowiqcq zapis
fonograficzny koncert6w z udziatem mgr. Dariusza Sprawki, bgdlrych podstawq wszczqcia
przewodu doktorskiego' Znajdujq siq na niej nagrania utwor6w Thomasa Morleya, Jacquesa
casterede' Erica Ewazena, Gordona Jacoba, stevena Verhelsta oraz wolfganga Amadeusza
Mozarta wraz ze stosowne dokumentaciq koncert6w, na kt6rych byty one wykonane.

w dalszym ciqgu w czqici i zostaty dotqczone wszystkie niezbqdne dokumenty
wymagane do wszczqcia przewodu doktorskiego, a w czgsciach ll i lll wykazy dzialalnosci
artystyczn{ i pedagogicznej wraz ze stosownq dokumentacjq potwierdzajqcq dane zawarte
w czgSci opisowej.

Mgr Dariusz sprawka przedstawit pracq doktorskq zatyturowana:
Rola puzonu basowego w muzyce kameratnej na podstawie wybrany ch dzlel:Daniel

speer - sonata ln d' Heinrlch schutz - Flti mi Absaron, tudwig van Beethoven - Equareswoo 30' Anton Bruckner - Aequale, Henri Tomasi - Etre ou ne pas etre, Kazirnrerz serocki
- suita na 4 puzony, Derek Bourgeois- Trombone euartet op. 117.
Na pracq skladajq siq: rozprawa pisemna oraz nagranie ptytowe utwor6w stanowiqcych
podstawq dysertacji.

PODSTAWOWE DANE O KANDYDACIE

Dariusz sprawka urodzil siq 13 lutego 1973 roku w Tychach.'w latach 1g8g - 1gg3
ksztalcil siq pod kierunkiem prof. zdzislawa stolarczyka w paristwowej szkole Muzycznej
I i ll st' im' stanislawa Moniuszki w Bietsku-Biatej. Lata 1993 - tggg to czas studi6w w klasiepuzonu prof. Jana G6rnego w Akademii Muzycznej im. Karora szymanowskiego

w Katowicach' Jednoczeinie doskonalil sw6j warsztat instrumentarny uczestniczqc w kursachi warsztatach u tak uznanych autorytet6w w dziedzinie gry na puzonie, jak: Verne Kagarice,
Ardash Madnerosian i lohn Marcellus. w latach 1996 - 199g studiowat r6wnoregre w krasie
prof.lonnasa Bylunda w Hochschule w Hanowerze.

W tym czasie wsp6tpracowal z wieloma zespotami orkiestrowymi, w(r6d kt6rych

znalazty siq miqdzy innymi: NOSPR w Katowicach, Filharmonia Opolska, Teatr Rozrywki

w Chorzowie, SIqska orkiestra Kameralna, Filharmonia $qska oraz Bielska orkiestra

Kameralna.



Od 1999 roku piastuje posade puzonisty basowego orkiestry Teatru Wielkiego w todzi,

R6wnoczeSnie wsp6tpracuje z wieloma innymi formacjami muzycznymi reprezentujqcymi

rozmaite nurty muzyczne, pocz.lwszy od jazzu ai po muzykq popularnq, gdzie wystepuje

z uznawanymigwiazdami polskiej i Swiatowej sceny muzycznej. Od wielu lat u6wietnla swym

kunsztem wykonawczym kolejne edycje najwiqkszego w Polsce Festiwalu Puzonowego -
2y,vieckie Suwakowanie, gdzie mialem okazjq muzykowad z nim w r6inorakich formacjach

kameralnych.

OPINIA O PRACY DOKTORSKIEJ

Przedstawiona praca dokorska zatytulowana ,, Rola puzonu basowego w muzyce

kameralnej na podstawie urybranych dziel: Daniel Speer - Sonata ln d, Helnrlch Schutz -
Fili mi Absalon, Ludwig van Beethouen - Equales WoO 30, Anton Bruckner - Aequale,

Henri Tomasi - Etre ou ne pas etre, lGzimierz Serocki - Sulta na 4 puzony, Derek Bourgeois

- Trombone Quartet Og.1L7'sklada siq z dwu komplementarnych element6w. Piemrszym

z nich jest nagranie dziel bqdqcych pnedmiotem analizy przeprowadzonej w czqici drugiej -

pisemnej.

Autor dokonal rejestracji utwor6w wymienionych w tytule pracy. Towazyszyli

mu w tym dziele wybitni wirtuozi mlodszego pokolenia puzonist6w polskich, piastuiEcy

czotowe stanowiska w najlepszych krajowych zespolach orkiestrowych. Pzyjqcie pzez nich

zaproszenia do wspotpracy jul samo w sobie iwiadczy o niesamowitej estymie artystycznej

mgr. Dariusza Sprawki, sprawiajqcej ka2demu z artyst6w pracujqcych z nim wiele radoSci

i zadowolenia, zar6wno w sfeze czysto towarzyskiej, jak i doznad artystycznych.

Autor zachowuje na ptycie CD chronologiq umiejscowienia konkretnych pozycji

podpozEdkowana ich miejscu w pracy pisemnej ( jedynie utw6r H. Tomasiego zostal

umiejscowiony w dysertacjijako ostatni). Tak samo konsekwentnie w kolejnych nagraniach

realizuje on partie puzonu basowego w Scistym powiqzaniu z wynikami swej pracy badawczej

przedstawionymi w dysertacji. Nie spos6b wiqc nie odnie6d siq tak samo do kwestii

recenzowa n ia obu czq9ci jego p rary doktors kiej.

Dysertacia rozpoczyna siq syntetycznym ukazaniem genezy powstania instrumentu ijego

ewolucii na pnestrzeni wiek6w. Autor pr^fiacza tutaj wyniki najnowszych badafi



dotyczqcych omawianego zagadnienia. Dociera do wielu nieznanych wczeSniej polskim

pasjonatom puzonu wiadomofci dotyczqcych opisywanych temat6w. JednoczeSnie wzbogaca

on wiedzq na temat puzonu o nowlnki, czqsto kl6clce siq z dotychczasowym stanem wiedzy

ksztattowanej gl6wnie na podstawie starszych badari Ernesta Sachsa I t6zefa pawlowskiego,

zawartych w ich opracowaniach, bqdqcych do tej pory niematie jedynymi tekstami
ir6dlowymi dotyczqcymi historii puzonu. Nowe spojrzenie autora, choiby na kwestiq

wyodrqbnienia antycznej formy puzonu z szerokiej rodziny instrument6w dqtych obecnie

zwanych blaszanymi (pierwsze instrumenty budowane byty z r6inych material6w,

wyr6inikiem .iest kwestia inicjacji diwiqku przez drga.jqce usta grajlcego). Tak rzetelne

zglqbienie tematu ukazane chodby szczqtkowo na powyiszym pzykladzie, wymagato od

piszqcego sporego zaangailowania w proces badawczy. w przebiegu tekstu odnalelc moina
wiele innych cennych informacji, kt6re nie znalazty siq wczeiniej w iadnym innym

opracowaniu. Na uwagQ zasluguje tutaj takie doskonala narracja tekstu, dziqki kt6rej autor
przeprowadza nas ptzez meandry historii instrumentu, wtrqcaiqc

w wqtkach pobocznych wiele ciekawostek wzbogacajqcych wiedzq nie tylko o informacje
dotyczqce Sci3le samego meritum sprawy, ale tak2e o og6lne tlo historyczne i jego wptyw
na podstawowe zagadnienia. Krok po kroku autor doprowadza nas do momentu, w kt6rym
moiemy kontynuowad wqdr6wkq przez wieki opierajqc siq ju2 na zachowanych materialach

nutowych, Przejicie to jest ptynne, moina powiedzieC, ie niezauwaialne. Swiadczy to
o doskonatyrn przygotowaniu piszqcego do przedstawienia tematu gl6wnego.

opis pierwszego z prezentowanych na nagraniu utwor6w popnedzony jest

przedstawieniem sylwetki jego tw6rcy - Daniela speera - jako wybitnego znawcy
przedmiotu, Swiadomie operujqcego aparatem wykonawczym zloionym z instrument6w
dqtych blaszanych, a w szczeg6lnocci z puzondw, co nie jest tak znowu popularne, biorqc pod
uwage innych tw6rc6w, o kt6rych bqdzie mowa w dalszej czq6ci. odrqbnie doktorant opisuje
partiq puzonu basowego, trafnie iw zgodzie z przeprowadzonym badaniem jq interpretuiqc.

Slychad to wyrainie w dolqczonej realizacji fonograficznej, gdzie doktorant zgodnie

z wymogami formalnymi realizuje partie jako stricte podstawq basowq, bez czqsto

spotykanego jej przerysowywania. Udaje mu siq uniknqd czqsto spotykanego manieryzmu,

co powoduie, 2e prezentowane nagranie jawi siq jako dojrzata koncepcja artystyczna.
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Kolelnym utworem utrwalonym na ptycie jest dzieto Heiricha Schutza - Fill mi, Absalom.

Autor oplsuJe SenezQ utworu, kt6ry pod wzglqdem tekstu muzyczrrego i trefci

Pozamuzycznych obrazowanych za jego pomocq jest w pewnym sensie kamieniem mllowym

w sposobie traktowania partii puzonu basowego, Nie stanowi on jui fedynie podstawy

basoweJ, a wybiJa slq nlejako na samodzielno$d. Autor doktadnie realizuje zaloienta formalne

swoJego glosu, obrazujqc znaczQcy postqp, jakl osiqgnqli puzoniSci bqdqcy adresatami

kompozycji Schutza. Mgr Dariusz Sprawka ukazuje siq nam jako muzyk potrafiacy znakomicie

wyr6ini6 fragmenty tego wymagajqce, a jednoczeSnie dostosowad swoje brzmienie

do brzmienia zespolowego w miejscach granych choralowo a wrqcz nieiako schowad swq

partiq tak, aby stworzyd tlo dla pozostalych glos6w.

Kolejnym nagraniem na plycie jest realizacja Equale a 4 tromboni Wow 30 Ludwiga

van Beethovena. Autor w czgici opisowej dokladnie przedstawia tto historyczne powstania

tych jakie wainych dla literatury puzonowej kompozycji. Zarysowany jest proces tw6rczy,

dzlqki kt6remu Beethoven stworzyl dzielo, wykonywane p6lniej na jego pogrzebie.

Sam mistrz niejako poznawal moiliwoSci, jakie dawalo stosowanie instrument6w

tak wydawatoby siq niepopularnych w jego tw6rczo$ci. Te kr6tkie miniatury sQ swego

rodzaju holdem dla tradycji wykorzystywania puzon6w jako instrument6w niemal wytqcznie

przeznaczonych dla sacrum. Taki Jest tei ich wydiwiqk, co doskonale zostalo uchwycone

w zarejestrowanym materiale fonograficznym. Zr6wnowaione brzmienie, choralowa

w charakterze harmonia i niezwykle dostojefistwo znakomicie oddajE ducha kompozycji

Ludwiga van Beethovena. Nieskomplikowane technicznie przebiegi poszczeg6lnych glos6w

w doskonaty spos6b wpisujq siq w ideq znanego powiedzenia, ie najtrudniejsze sE rzeczy

proste. Wykonawcy pod wodzq artystycznE Dariusza Sprawki wykonali swoje zadania

w mistrzowskispos6b.

Kontynuatorem tradycji kultywowanych przez Ludwiga van Beethovena byi Anton

Bruckner. Jednak2e znaJqc charakter Jego tw6rczoici tatwieJ moina sobie przyswoif fakt,

2e twonyl on choraly puzonowe, w swoim wydiwiqku Jakie bliskie organowym brzmieniom

ulubionym przez teto kompozytora. Tak jak poprzednie, dohorant opisuje genezq powstania

Aequali Brucknera. Pochyla siq tak2e nad ich wyjEtkowo$ci4, wszak sq one jedynie

tzyglosowe. Redukcja ilo6ci glos6w w znaczacy spos6b wptywa na charakter partii puzonu

basowego, kt6ry staje niejako w opozycji do dwu pozostatych. Autor szczeg6lowo analizuje



aspekty wykonawcze, bqd4ce konsekwencjq tego faktu. Jednocze$nie Swladomie

wykorzystuJe swojq wiedzq teoretycznq w trakcie nagranla utwor6w, tak kierujqc narracjq

przebiegu muzycznego, aby maksymalnle skutecznle przekud wypracowanq teoretycznle

wlzjq artystycznQ w doskonale wykonanle,

Nastgpne z prezentowanych dzlel powstalo niemal sto lat p6tnieJ. Moina przypuszczat,

le tak spory przeskok czasov'/y byt spowodowany gl6wnie tym, 2e w zdecydowanej

wiqkszo3cl kompozycje tworzone w mlqdzyczasle byty niejako wtdrne w stosunku do

wcze$niejszych i nie sA zbyt interesujqce z punktu widzenia pracy badawczej

przeprowadzoneJ na potrzeby pracy doktorskiej. Suita na 4 puzony - Kazimierza Serockiego

jest z calq pewno$ciq jednym z najcenniejszych klejnot6w llteratury Swiatowej na ten sklad

instrumentalny, Autor w swej dysertacji konsekwentnie przedstawla nam geneze

jej powstania. Zwraca szczeg6ln:l uwage na rolq inspiratora powstania kompozycji -
prof. Juliusza Pietrachowlcza - w procesie tw6rczym. lnspirujqca rola artysty-rlykonawcy

nie jest niczym niezwyktym. Wszakie sam Beethoven przed napisaniem Equale wysluchal

prezentacji podobnych kompozycji przez muzyk6w, dla kt6rych je tworzyl, Suita Serockiego

jest pozycjq obowiqzkowq dla kaidego kameralisty specjalizujqcego siq w puzonowej gne

zespolowej. Autor dysertacjl przeprowadza nas przez meandry kolejnych czq6ci utworu,

trafnie odnajdujqc charakter i prezentuj4c problematykq technicznq pojawiajqcq siq

w przebiegu Suity. Opisane zagadnienia sQ potem konsekwentnie realizowane w trakcie

rejestracji materiatu na ptytq. Partia puzonu basowego zyskuje tutaj znacznq niezaleino$d

a jednoczeinie od wykonawcy wymagana jest niesamowita umiejqtnoSd ansarnblowego

muzykowania. Doktorant wywiqzuje sie ze swojego zadanie doskonale, a jednocze$nie

wptywa inspirujqco na pozostatych muzyk6w zespolu.

Kolejny z zarejestrowanych na plycie to utw6r powstaty w 1989 roku. Reprezentuje wiqc

najnowsze trendy wykonawcze, wykorzystywane w kwartecie puzonowym. Nowatorskie jest

takie trahowanie partii puzonu basowego. Kompozytor, na co wskazuje doktorant

w opisach, , autonomicznie i wirtuozowsko wykorzystuje moiliwoJci techniczne

wsp6lczesnego puzonisty basowego. Autor dysertacji szczeg6lowo omawia zagadnienia

dotyczqce technicznych aspekt6w wykonania partli basowej, ze szczeg6lnym

uwzglqdnleniem jej warstwy melodycznej i formotw6rczej. Linia basowa niejednokrotnie

pozostaje w opozycji do innych glos6w gl6wnie w warstwie rytmicznej. W nagraniu



na uwage zasfuSuie wysoka dbato3d o dochowanie wierno5ci zapisowi nutowemu. CzqSci I i ll

brzmiq bardzo dojrzale, wskazujqc na niezwykle rzetelne przygotowanie podbudowane

teoretycznie. Czqii lll z kolei utrzymana jest w do$d bezpiecznym, umiarkowanym tempie.

Trudno domySlii siq, dlaczego wykonawcy zdecydowali siq na takq, nieco zachowawczE

koncepcjq artystycznq. Byd moie spowodowane to bylo chqciq bardzo dokladnej reallzacji

tekstu muzycznego, jednak moim zdaniem kl6ci siq to nieco z tradycyjnym jej traktowaniem

przez inne zespoty, kt6re wykorzystuJq w wiqkszym stopniu Jej wirtuozowski charakter,

Ostatnim z prezentowanych w dysertacji utworem (kolejnofd ta nie jest zachowana

w opisie ptytyljest dzieto o oryglnalnym tytule Etre ou ne pas etre pour trombone quartoir

autorstwa Henrly'ego Tomasi. Harnletem wypowiadajacym za pomoca diwiqk6w tytulowe

,,Byd albo nie by6" jest puzonista basowy. Doktorant 5ci6le wiqie przebieg muzyczny

ze stynnym tekstem monologu. Jemu takie podpozqdkowuje narracjq melodycznq.

Prezentowana kompozycja ma charakter $ciSle kadencyjny, co pozwala wykonawcy partii

solowej na ukazanie pelni moiliwoSci technicznych. Czyni go solistq w pelni kontrolujqrym

przebieg muzyczny. ,,Byd albo nie byd" Tomasiego z calq pewnoSciq stanowi doskonatq

ilustracjq i ukoronowanie calego dziela, kt6rego wykonania podjEt siq doktorant w ramach

swej pracy.

Zarejestrowany materiat diwiqkowy ukazuje nam Doktoranta jako wybitnego artystq,

dysponujqcego pelnym, brzmiqcym diwiqkiem, nieskazitelnq intonacjq

oraz doskonalq technikq gry. Uzupelnieniem wszystkich wcze$niej wymienionych cech

Doktoranta jest umiejqtnoid kreowania clekawej frazy muzycznej oraz wybitna wyobrainia

muzyczna. Doktorant mgr Dariusz Sprawka jawi nam sie jako wszechstronny muzyk, o czym

niejednokrotnie miatem okazjq sie przekonai wsp6lpracujqc z nim na estradach

koncertowych.

Pzedstawiona praca pisemna w kompetentny i wyczerpujqcy spos6b omawia

zagadnienia zwiEzane z teoretycznym przygotowaniem do wykonywania dzieta muzycznego.

Redakcja pracy doktorskiej mgr. Dariusza Sprawki zostata przeprowadzona we wzorcowy

spos6b. Czytelny spis treSci, trafnie dobrane przyklady muzyczne, bogata bibliografia (prawie

70 pozycJi) oraz wlaiciwe przypisy rozwijajqce tre56 pracy i jednocze6nie wskazujqce

na dodatkowe tr6dla zawierajqce informacje, stanowiq o wysokiej wartoSci pracy.



KONKLUZJA

Reasumuiqc stwierdzam, le przedstawiona przez mgr. Dariusra Sprawkq praca

doktorska jest cennym opracowaniem zagadnierl zwlqzanych z jej tytulem. Doktorant

wykazal siq wybitnq wlrtuozerlq gry na puzonle w czqSci nagranlowej. Wyjqtkowa wrailiwo#

muzyczna pozwolila mu na tw6rcze wykorzystanie swych uzdolnleil

i umiejgtno$ci. Czqid opisowa jest z kolei cennym tr6dlem informacJi, kt6re z calq pewnoSctq

ubogacq polskq szkotq gry na puzonie i stanq siq pomocne w procesach edukaryjnych.

Niniejszym stwierdzam, ie doktorant wykazal siq glqbokq wledzq teoretycznq oraz

ponadpneciqtnymi zdolnoJciami wykonawczyml itwdrczyml. Tym samym spelnll on wymogl

okre6lone odpowiednirni rorponqdzeniami ustawowymi i prawnymi,

Pracq dokorskq pana mgr. Darlusza Sprawki pnyJmujq.

il,,\5 V....\r0,..-
dr hab. prof. AM Michal Mazurklewicz
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