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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Radoslawa Bolewskiego pt. ,,Melodyczny aspekt
gry na zestawie jazzowym jako tworzywo indywidualnego jgzyka improwizacji - na
przykladzie interpretacji wybranych kompozycji autorskich i standardriw jazzowych,,
sporzqdzona w zwiqzku z przewodem doktorskim w dziedzinie: sztuki muzyczne, w
dyscyplinie: instrumentalistyka.

Zleceniodawca recenzji :

Rada Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i JazzuAkademii
Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodz|

Dotyczy:

Uchwaly Rady wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
Akademii Muzycznej im. Grazlmy i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi z dnia24kwietnia2}l9
roku.

Rada Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii
Mvzycznej im. Grazyny i KiejstutaBacewicz6w w N-odzi, w trybie przewidzianym w art. 1l
oraz 14 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity - Dz. U. 2Ol7 poz. 1789), g I ust.l
Rozporz4dzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 19 stycznia 2018 roku w
sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie
doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnp oruz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora
(Dz. U. 2o-18 r.,poa.261), podjgla uchwalg o wszczgciu przewodu doktorskiego mgr.
Radoslawa Bolewskiego na stopieri doktora sztuk muzycznychw dyscyplinie artystycznej
instrumentalistyka.

Wrazz pismem Przewodnicz4cej Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w
tr-odzi prof. dr hab. Agaty Jareckiej, z dnia 16 lipca 2027 r., otrzymalem stosown4
dokumentacjg zlo\onqprzez doktoranta wrazz dzielem artystycznym i prac4 doktorsk4 pt.

,,Melodyczny aspekt gry na zestawie jazzowymjako tworzywo indywidualnego jgzyka
improwizacji - na przykladzie interpretacji wybranych kompozycji autorskich i standardow
jazzowych".



Po&tewore informmic o do\tofqncie:

Radoslaw Bolewski urodzil si9 12 pazdziernika l98l w l6dzi. W wieku jedenastu lat
razTocz4$ edukacjg muuryczne wZespole Szk6l Muzycanych im. Stanidawa Moniuszki w
l-od . W 2000 roku ukoircqyl Licetrm Muzyczne im. Henryka lYieniawskiego w Lodzi w
klasie perkusji mgrDariuszaKwa{nickiego. Po ukoriczeniu szkdy $redniej pan Bolewski
podjAl shrdia w Akademii Muzycznej im. Crrafyny i KiejstutaBacewica6w w Lodzi w klasie
perkusji prof. Urszuli Bercznickiej * pnialr, a takZe roumolegle na \ilydziale Kompozycji,
Interpretacji, Edulncji i lazan Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
w klasie pedotsji jazzowej dr. AdamaBuczka W roku 2005 otrzymd tyad magistra sztuki w
zakresie gry aa perlarsji.

Ju2 w trakcie studi6w pan Radoslaw Boleqrski rozpcr;z$ dzidalnofii koncertowq w
zespolach Pawla Serafifrskiegq Jakuba Raczyfrskiegq Macieja Tubisq w zespole Kauorna,
formacji Tray Carq a tak*e jako pqkusista wybitaei polskiej wokalistki Krystyny koiko. rW

okresie tym prezentowd sig na licznych festiwalach i konkursach, m. in. JazzJuniors w
Krakowie, Konlursie Improu,izacji Ja:zowej im. lvfilesa Davisa w Kielcach, Przegl4dzie
Zespolow Jazourych i Bluesouych w Gdyni czy jako czlonek Big Bandu AM w Lodzi pod
dyrekcjq Jacka Dylqga na Festiwalu Big Bandow w Nowym Tomy5lu. Byl wspottworc4 i
autorem muryki w zespolach Lstadt i Fonovel, z kt6rymi wystg'powd na wielu festiwalach
m.in. Week \{orkshop Music & Arl w Str*tgarcig ViertelFest w Breruie South By
SouthWest w Austin w Teksasig Culnrre Collide Festival w Los Angeles, Indie Week
Festival w Tormtq Tallin Indie Weh Popkomm Bediq Coke Live Fesival czy Open'er
Festival w Gdyni.

Jako koncertujqcy muzyk i prkusista sesyjny wspolpracowd z wieloma artystami
polskiej sceny jazzowej i teatralnej m.in. z Krystyn4Proirkq Piotrem Baronem, Pawlem
Serafifrskim, Monik4 Kuszynskg El*ia4 Adamiab Joanne Kondrat, Zbigniewm
Zamachowskim, Maciejem Tubisem, Wojciechern Lipiriskim, Januszem Radkiem, Marcinem
Janiszewskim, Jakubem Raczyiskim, Markim K+dziela Mchaele,m M. Falkensteinem,
Adamern Manijakiern, Tomaszert Gd$iewskim. Wspdlpracowd z Teatrem Murrycznym w
Lodzi, Teatrem Rampa w \ffarszawie, Teaftm Adekin, a takZe z orkiestrami kameralnymi
Filharmonii Lodzkiej * Apertus Quartet i Alla Vienna.

Obecnie pan Raddaw Bderu*i rydnia sig artystyczoie jako pednrsis&a w zespolach
m.in. Lime Tree Quartet, Marek Kqdziela Trio, Jalrub Raczyiski Quartet Monika Kuczyriska.
Niezwykle ci*auiym przedsigurzigciern jestwsp6ttworzony przez doltoranta duet z pianist4
Maciejem Tubisem. Autorska plya duetu pt. ,,Lunatyk",lct6ra *az.d.iasig w roku 2018,
zyskala bardzo pochlebne recenzje dziennikarzy onae krytykow muzyczrrych.
R6wnolegle od 2013 roku pan Bolewski wspolpracuje jako autor muzyki do sztuk teatralnych
z Teatrem Arlekin w Lodzi, Tetrem Bqi Pomorr*i w Tonrniu i Te*qa Maska w Rzeszorrie.

Od 2.005 roku doktorant prowadzi r6wniez dzialalnoSri dydaktyczrra w Zespole Szkol
Muzrycznych im. StanidawaMoniuszki w I-odzi w Hasie perlilqii Hasycmej i jazzowej. W
latach 2016-2018 zfiudniony byl jako uryHadowca klasy perhqii na uydziale
instrumentalnym Akademii Mu4rcznej im. Grazyny i Ki€jstutaBacewicz6wwLodzi.
Obecnie pracuje jako asystent w Zakladzie Jazzu na Wydziale Fortepianu, Organ6w,
Klawesynu, Muzryki Daunrei i Jlrar w tejie ueelni-



Openl Secv dcktqrsktoi

Praca doktorska mgr. RadoslawaBolewskiego pt. ,,Melodyczny aspekt gry na zestawie
jazzowym jako two,rzywo indywidualnego jgzyka improwizacji - na prrrykladzie interpretacji
wybranych kompozycji autorskicb i standard6w jazzourych' sklada sig z dzida ertystycznego
zarejestrowanego na ptycie CD orazjego opisu

Ilzielo artyst5rczne:

Na dostarczonym dziele artystyc.aym (ptya CD), znalady si9 nasapuj?ce utwory:

l. Drums Crravity Introduction - Radodaw Bolewski
2. Drums Crravity * Radoslaw Bolewski
3. WhisperingFqes - Radodaw Bolenvski
4. May for MP - Marek K4dziela
5. Long Time Ago-lv{ar€kKqdziela
6. Four on Six * Wes Mmtgmery/arr. Radoslaw Bolewski
7 . Black Narcisus * Joe Herdssonlam. Radoslaw Bolewski

Wykonawcy:

Jakub nacaytsti * saksofmy, klanretbasouay
Marek K4dzieta - gtara
Pawel Puszczdo - kontrabas
Maciej Tubis - fortepian
Radoslaw Bolewski - pe*usja, instr. perkusyjne

Realizacja aagrar *Karol l{aikowski i Kuba Raczyfski.
Mix i mastering * Karol Mankou.ski.

Materid muzlczay zrealizowano w paidzie.rnitu 2020 rohr w r es Music Sardio.

Paedstawione dzielo artystyczn€ sktada sig z siedmiu kompozrycji (pigciu autorskich i
dw6ch standard6w jazzourych w aranincjach doktoranta). {Jtwory zostdy n&grane specjalnie
na potrzeby doktoraru pana Bolewskiego, cechuje je r6inorodoorii pod uagled€m nastroju,
formy, temp4 a katdy z nich nagrany jest w innym skladzie wykonawczym. Wszystkich
muzyk6w uystEpuj4cych na plycie charaktuyzuje duia dojrzdosc muzyczna, znakomity
warsztat wykmawczy, znajomoSd jazzowqgo jgryka i odnie$imie do tradycji tego gatunku.

Ju2 w pierwsrym utworzeDrum Gravity Introduction, wykonanym w duecie z
gitauTrst4 Markie,m K4dziela rnoierny ustysze{ melodycaQ koncepcjg gry doktoranta.
Introdukcja sklada sig z czteredr k6tkich mofw6w rytmicznydr, bgdacych punltem wyj6cia
do swobodnej improwizacji frkusji na tle ambientowego brzmienia gltary Co ciekawe, tomy
bgbn6w oraz instrument zwany rototomami uzyty w utworze, nastrojone se jako dzwigki
akordu Gm?, co pozwala w spos6b melodyczny rozwija6 imprcwizacjg. Iakwspomiaa
doktqant w oprsie dzidq beryofoedniq iaspiracja wystrcdenia instnrmentdw do konkretnych
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dfwigk6w byl jeden z najwigkszych amerykanskich perlnxist6w w historii jaaa slyn4cy z
melodycznej koncepcji gry - Jack DeJohnette, ktory zabieg ten zastosowd nagrywajqc dla
wytwomi ECM autorsk? ptyte pt. Jictures" wydane w roku 1977. Grg pana Bolewskiego
cechuje trtaj wycanciebrzmieniq "miennofi dynamicaa, atakie sposob prowadzenia
narracj i wyknrzystuj {€y przesffien utworu.

Fragment ten jest wstgp€ilr do kolejnej kompozycji doktoranta pt. ,,Drum Gravity",
ktora napisana jest w klasycznej formie ABAC. \ff charakterze rxwor jest bardzo
energetycay, w pulsacji 6semkowej. Jui sam wstep i cagfti & gdzie ps*ilsista realizuje
akompaniament grany na werbh4 prqywotuje na my$l charalcer utworour w stylu fusion
pisanych w latach 7O*tych. W lff6tkiej czeSci B rolg instrumentu prowadz4cego
akompaniamertrytmicay przejmuje taleraco powoduje kontrast brzmieniowy i zmiang
faktury akompaniamenfiI, po czym powraca cz?sf A z charakterystycznym ryfinem
szesnastkourym gfimym na wqblu. W czg$ci C, stanowiacej kulminacjgtemat4 Sitara i
saksofon realizuj4 melodig grane w podziale rytmicznym opartym na osemkach z kropkA
natomiast bas pelni rolg porzqdkujqcq puls, Sraj{c twiercnuty z kropk4. Perkusja w tym
fragmencie stosuje polirytnig, nakladaj4c na siebie obie te pulsacje i traku{p swq partig w
sposob niemal solistyczny. Po ekspozycji tematu oa*Epujq improwizacje saksorfonu i gitary,
gdzie perkusista nawiqanje dialog ze swoimi muzycarymi partnerami. Z ogromn4latwo6ciq
kreatywno$ci4 i dojrzdo&:i4 muzycanq balansrje pomigdzy Saniem akompaniamentu, a
swobodn4 improwizacj q.

Kolejna pozycja stanowiqpa czgsd dziela artystycznego to,,WhisperingForest'' -
autorstwa doktoranta. Utn6r podzielony jest wyraaie Da czt€ry cze&i. Pierwsza nastrojem i
pulsacjq prrrypomina utwcry rodem z urytw6rui ECM. Tu pan Bolewski, oa tle kontrabasu
eksponuj4cego melodig, z duzq wrailiwo6ciq i muzykalno5ciq realizuje swoj4 partie gajqc
rytm szczotkami, uzupelniaj4c branienie zubtelnymi muSnigciami talerry. Po ternacie
nastgpuje czgsc bgdqca formalnie otwartq improwizacjg gdzie murycy bardzo 6wiadomie
tworzq wsp6ln4 narracjg. Wykorzystrjqc pale4 sonorystycanych brzmieri nabudowujq
napigcig tworz4c kulminacjg, po kt6rej nastepuje stopniowe wyciszenie zwiefczone fermat4.
Trzecia cqit, kontrastuj4pa z pierwszg zbudowana jest na schemacie przeplatajerych sig
dwutaktowych fraz w metrum 7/4 i caerotaktouych w metrum 5/8. Perkusista w tym
fragmencie tworzy naprgcie poprzez niemal solistycane potraktowanie swojej paltii w taktach
na7l4, by w taltach na 518 uporz4dkowad rytm" wprowadzqiqc talerz, ryhi..znie podqzajqcy
za melodiq. Fragment ten powt6rzony jest dwa razy, po czym nastgpuje 8-taktowa czgfc w
metnm 4/4,w kt6rej akompaniarnent perkusisty jest kontynuacjq i rozwinipiem koncepcji
quasi-solisycznej zastoeowanej wcze6oiej. Utwdrzamyka ekspozycjat€mdu, ktory pojawia
sig na pocz4tku utworu. Tym raze,m, dla uzyskania kontrastu" perkusista realizuje
akompaniament na talerzu.

KompozycjgMa*aKqdzieli pt. ,,May forM.P." rozpocuyna lo6tkie intro perkusji,
wprowadzajqce duchacza w chamtilsr utwffu. Dla urozmaicenia walor6w branieaiowych
wykorzystane zostajn rddomy, a takir ndoimy na talerze instnrment zwany
kemiri seed shaker, kt6ry prepanrje dzwigk talerza, nadajac charaktmystyczne kr6tkie
brzrnienie. Po introdukcji nastgpuje t€mat grany przez gtarg w kt6rym perkusista w bardzo
$wiadomy i przemySlany spos6b buduje swqi akompaniam€nt. Utwornapisany jest w pulsie
6semkowym, a synkopowany charakter melodii tematu nawiguje do wolaej samby. Pan
Bolewski nie wprowadzajednak charal*erystycznej rytrniki od pierwsz.ych takt6w.
Wypelni4+c melodig granq ptzagtare, rvykor4ysn{e pojedyncze, dlugobrmiace warto ci
grane na talerzach, wzbogacajes pal€t$ buw krdalami. Po chwili stopniowo zligeszcza



fakturg rytmiczna wprowadzqi4c odpowiedniq motorykg gpjAc na talerztr. Sklad
wykonawczy utworu - gtara, kontrabas, pertusja, pozwala perkusiScie na bardziej swobodny

- linearny spos6b akmrpaniammtu. Po dwukrotnie powt6rzonej czgsci Aaastgpuje czgsc B,
gdzie mamy do czynienia ze zmianami metnrm z 414 na 3/a. Dzigki linearnej We oraz
melodycznemu podejiciu do akompaniamentt staje sig on bardzo przejrr),sty, a zmiany
metrum nie zaburzaja plynuorici przebiryajqqqi melodii. Ta sama zasada jest zachowana w
czterokrotnie powtorzonym, oznaczonym w nutach bridge'u, sHadqi4cym sig z czterech
taktow w metrum 4/4 - 314 - 414 - 3/4, opartym na ostinato realizowanym prnazgtarp i
kontrabas. Kr6nkie solo gitarzy$ty to pokaz duiej dojrzalcxiri muzykow. Instmmmty
przenikajq migdzy sobq prouradz4c muzyczny dialog, a rola perkusji nie ogranicza sig Sci$le
do akompaniametrtu - staje sig oma instnrmentem r6wnorz$nym w kreowaniu narracji
improwizacji. Po ekspozycji ostamiego temsr uastgpuje solo perkusji oparte na 4'taktowym
synkopowanym ostinacie, g&ie doktorant z dti4swobodA finezjX Swiadomo6ci4
melodycm4 i zmy$em improwizarorskim buduje naprgcie-

,,Long Time Agd' to kompozycja pana Bolewskiego o klasycznej, nawiqzujqcej do
okresu bebopu, formie AABA. Utnor, wykonany w kwartecie
saksofon/gitaralkmtraba$perhqiq jest uklmem w sffong tradycji i trr6rc6w jazzu
wywodz4cych sig z lat 50*ych i 6Gtych XX wieku. JuZ wstgp perkusji, gdzie wyrainie
mozemy uslyszec interpretacjj melodii tematu utworu, jest odniesieniem do dziedzictrva
najwybimiejszych perkusi*dw tamtego okresu - Maxa Roacha" Philly loe Jonesa" Arta
Blakey-ego i innych- Podczas trwania calego utworu doktorant akompaniuje swoim
partnerom z duirym wyczr.rciem frazy, odpowiednim balansem dynamicanym i silnie
zarysowanyrn" swingujqrym pulsm realizowanym aa talerzu- Trzeba podkresli6 tutaj takze
kunszt pozostatych muzryk6w: kontrabasista Pawel Puszczdo stanowi solidne wsparcie dla
perkusisty, a Swietng pelne finezji i wirnrozerii sola grajq gitarysta Marek Kadziela i
saksofonista Kuba Raczyfiski.

Pruedostatnim utworem jest kompozyda gitaruysty \Yesa Montgomery'ego ,,Four On
Six", gdzie gl6wnym zadaniern perkusisty jest, jak czytamy w opisie dzidq,,przetwotzenie
kluczowych dla kompozycji zwrot6w melodycznych tematu oraz gl6wnego basowego
ostinato i ich transkrypcja na instrumentarium zestawu jazowqd'. Pan Bolewski wywiazal
sig z zaloZonej koncepcji bez zarzutu. Ciekawym pomyslem ararzacyjnym jest tu zmiana
oryginalnego m€ilrum tematu r*\rtru z4l4 na3/4" Akompaniameot, ptynnie realizowany
przez perkusistg w temacie utwonr, bardzo wyraanie podkreila synkopowane fragmenty
melodii, a w improwizacjach gitary i konrabasu budqie r6wno1ql4 aarracjg.

W ostatnim utworze autorstwa Joe Hendersona pt. -Black Narcissrs" uwagg zixraca
umiejgtnosd doktoranta w budowaniu nastroju na przestrzeni calego utworu, a tak2e ukazanie
walor6w brzmieniowychzestawu pukusyjnqo. Trqiko*,y pulq bardzo detikamie i z
wyczuciem realizowany na talerzach, doskonale wspolgra z ciept4 barwq klarnenr basowego
realizuj4cegomelodig temdu. Perkusista" kt6ry naprzestzeni calej improwizacji klarnetu
wykorzystuje swoj4 wrailiwo$d muzyczn+ Agromn? rvyobraznig i muzykalao$f, buduje wraz
z solist4 napiEcre, kt6rqgo kulminacja nastgpuje w ostatnim temacie. h,fuzykom udaje sig
zachowad rdleksyjny charakter komporycji, dzigki czemu cdo$ci *ucha sig z du24
przyjemno6ci4.

L



Czti6 opirowa

CzEs6 opisowa pra6y jest $ci$le zwiqzana z problematykq przedsawiotrQ \r tytule, a
takhe z dolqczonym dzielem artystycznym. Zaznajomienie sig z przestanq prac4 doktorskq
pozwala stwierdzic, 2e powstala ona dzigki olbrzymiej wied4, teoretycanej, jak i praktycznej
doktoranta. Oprocz w$tgpq praca sktada sig z trzech rozdzial6w. W pienvszym autor
ptzedstawia rys historyczny instrumentu, ewoludg roli perkusisty w zespo.le na przestrzeni
dekad, a takie podejmuje prdbg zdefiniowania melodycznej koncepcji gry na zestawie
jazzowym. Przedstauria zagadnienia i techniki wykonawcze, ksadtujAce indywidualny jqzyk
improwizadi. W rozdziale drugim bardzo wnikliwie opisuje koncepcje wykonawcze trzech
wybittych pertusist6w: Ma;<a Roacha, Jacka DeJohnetts'a i fui Hoeniga na podstawie
wybranych oagran.Rozdzid trz€ci stanowi aaalizg utworow wchodzacych w sklad dziela
artystycznego. Podkrerilid tu nalery dokladno6d i skrupulatnorki z jakq atrtor opisal zachdzqce
w dziele artystycznym proce$y tw6rcze. Znajdujqca sig w tej cagSci pracy charakterystyka i
szczegolowa analiza utwor6w, a takie koncepcji cdego dzidq Swiadczy o ogromnej wiedzy,
a takie, co nie jest latwe, umiejgtno$ci naukowego podej6cia do ufrasnej muzyki oraz
Swiadomo6ci tw6rczej mgr. Radodawa Bolewskiego. Doktorantuzupotnia opis stosownymi
przykladami outowymi i znajdujpymi sig w zd4znilu par!firami utworow.

Konkluzir

Rozprawa doktorska mgr. RadodawaBolewskiego w bardzo obszony i wyczerpujqcy
spos6b opisuje problematykg zawart4 w temacie pracy. Doktorant to dojrz*y muzyk z jasno
okre$lon4 *izjq artystycznQ swqiej osoby uaz rozlegla wiedzq i do$wiadczeniem
praktycznym" Na szczqdn4 ulyagt zasluguje fakt, i2 zadd sobie trud skompooowania i
zaar anhowani a utwor6w, stanowiqcych dzielo artystycme. Warto*i wykonawcza
przedstawionego dziela oraz klasamuzyk6w budzi uznanie i zachwyca poziomem erudycji,
wirtuozerii, swobod4 improwizatorsk4 wyobraznie i wrailiwo$ciq,

Biorqp pod uwagq powyzsze argumenty stwierdzam, ze praca doktorska mgr.
RadoslawaBolewskiego stanowi oryginalneroaniqzanieproblemu arlystycznego i spelnia
warunki okre*lone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14-03"2003 rolar o stopaiach oaukowych i
tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Pracg doktor*k4 peyimu& i wrirskuig o dopuszczenh do puHicznej obrony.

irL
dr. hab. Lr*aszZyta


