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Recenzja pracy doktorskiej mgra Jakuba Dery pt.
Barwa dzwigku i jej wptyw na metafizycznq strong wyrazu stylistycznie odleglych dziel, jako

czynnik niezmienny i warunkujqcy uzyskanie wlaiciwego obrazu artystycznego, na
przykladach Sonaty G-dur op. 78 Franciszka Schuberta oraz

Sechs kleine Klavierstucke op. l9 i Klavierstucke op. 33a i 33b Arnolda Schonberga

Zleceniodawca recenzji :

Akademia Mtzyczna im. Gra?yny i Kiejstuta Bacewiczow w N-odzi, Wydzial Fortepianu,
Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej iJazzu, pismo zdnia 20 listopada20I7r., zlecenie
podjgte na podstawie Uchwaty Rady Wydziatu.
W zwi4zku z konkluzj4 mojej recenzji z dnia 5.02.2018r., wnoszqcq o poprawienie czqsci
opisowej pracy doktorskiej mgr Jakuba Dery, otrzymalam kolejne zlecenie od Dziekana
Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i lazzl w dniu 12 lipca 2018
roku.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.03.2003 roku, tekst jednolity o stopniach i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr 65, poz.595 wraz ze zmianami
Dz.U. z dnia27 .07 .2005 roku, nr 164, poz.l365, art.I4 ust.2 pkt2)

Dotyczy:

Uchwaty nr 651111201412015 Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu i Muzyki
Dawnej z dnia 23 wrzelnia 20 l 5 r. Akadem ii Mtzy cznej im. Gr aZy ny i Kiej stuta B acewicz6w
w\,odzi,w sprawie wszczgciaprzewodu doktorskiego na stopiet'r doktora sztuki w dziedzinie
sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka, podjgtej na wniosek mgra
Jakuba Dery.
Zgodnie z ustaw4 z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki tekst jednolity (Dz. U. nr 65 poz. 595, ze zmianamiDz.
U. nr 164, poz. 1365 z dnia 27.07.2005 roku, art.6 ust.l, 3), Rada Wydzialu posiadala
uprawnienia do przeprowadzania przewodu ta stopieri doktora sztuk mtzycznych
w dys cyp I ini e artysty cznej instrumental i styka.
Zgodnie z Uchwal4 nr 68/111201412015 Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu
i Muzyki Dawnej z dnia23 wrzeflnia2}l5 r. Akademii Muzycznej im. Gralyny i Kiejstuta
Bacewicz6w w Lodzi, zostalam powolana do funkcji recenzenta w/w pracy doktorskiej.
Do otrzymanego od Dziekana pisma z dnia 20 listopada 2017 roku, zostala dol1czona
nastgpuj 4ca dokumentacj a :



l. Praca doktorska mgra Jakuba Dery, skladaj4ca sig znagrania utrwalonego na ptycie CD
oraz opisowej czgSci pisemnej,
2. Dokumentacja dorobku artystycznego i naukowego orazprzebiegu procesu ksztalcenia
mgra Jakuba Dery
3. Uchwala Rady Wydziatu z dnia23 wrzeflnia2}ll roku w sprawie wszczgcia przewodu
doktorskiego mgra Jakuba Dery iwyznaczeniu promotora,
4. Uchwala Rady Wydziatu z dnia23 wrzeflnia2}l5 roku w sprawie Wznaczenia mnie na
recenzenta
5. Poprawiona wersj a czglci opisowej pracy doktorskiej

ZloZonaprzez kandydata praca doktorska oraz dokumentacja spelniajq formalne wymagania
art. 13 ustawy z dnia 14.03.2003 roku.
(Dz. U. nr 65, poz.595,wrazze zmianamiDz.U. Nr 164, poz. 1365 z dniazl .07 .2005 r.) oraz

$1 pkt 1-3 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.01.2004r.
w sprawie szczeg6lowego trybu przeprowadzania czynnoSci w przewodach doktorskim
i habilitacyjnym oraz postgpowaniu o nadanie tytutu profesora, tekst jednolity (Dz. U. Nr 15

poz. 128 wraz ze zmianami Dz. U . Nr 252, poz. 2124 z dnia 15.02. 2005 r. oraz Dz. U. Nr
153 poz.1094 z dnia 17.08.2006 r.)

Podstawowe dane o kandydacie

Pan Jakub Dera urodzil sig 4.06.1980 w Nowym TomySlu. Jego edukacja mtzyczna
przebiegala doS6 nietypowym trybem. Stosunkowo p6Zno rozpocz4l swoje ksztalcenie
pianistyczne, gdyZ dopiero w wieku 15 lat. PSM II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Poznaniu ukoriczyl z wyr6znieniem w 2001 roku w klasie fortepianu mgr Hanny
Morawskiej'Biernackiej. W tym samym roku rozpoczql. studia w krakowskiej Akademii
Mnzycznej w klasie adiunkta dra Mariusza Sielskiego, kt6re niebawem przerwal i wyjechal
na trzyletnie stypendium do Stan6w Zjednoczonych. Studiowatr tam w Azusa Pacific
University w Los Angeles w klasie fortepianu prof. Rozy Kostrzewskiej-Yoder w ramach
programu Artist Certificate. Po powrocie do Polski kontynuowal studia pianistyczne
w poznariskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Bogumila Nowickiego, kt6re ukoriczyl
w roku 2010. Sw6j pianistyczny warsilat doskonalil na wielu kursach mistrzowskich pracuj4c
pod kierunkiem takich pedagog6w jak: Dina Yoffe, Irina Rumiancewa-D4browska, Janusz
Olejniczak, Edward Wolanin, Andrzej Pikul, Pevel Neressian.
Pan Jakub Dera jest laureatem kilku czolowych nagr6d na migdzynarodowych konkursach
pianistycznych m.in.:

w 2005 roku

w 2004 roku

Migdzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Vsaginas (Litwa) w 2014 roku

W 2010 roku podj4l pracg w charakterze r,a'oczyciela gry na fortepianie w ZSM w Poznaniu,
gdzie obecnie nadal pracuje na stanowisku nauczyciela kontraktowego. W 2013 roku
rozpocz4l studia doktoranckie w l6dzkiej Akademii Muzycznej, gdzie jego opiekunem
artystyczno-naukowym zostata Pani prof. dr hab. Maria Korecka-Soszkowska. W trakcie



studi6w doktoranckich mgr Jakub Dera bardzo zintensyfikowal swoja dzialalnoS6 naukow4,
bral czynny ludzial w Og6lnopolskich i Migdzynarodowych Konferencjach Naukowych, na
kt6rych wyglaszal referaty. W roku akademickim20|4I15 otrzymal stypendium RektoraAM
w tr odzi dla najlepszych doktorant6w, a takhe opublikowal sw6j arfykutr w recenzowanym
periodyku mlrzy cznym - Not e s Muzyczny.

Ocena Pracy Doktorskiej

Praca doktorska mgra Jakuba Dery zatytnlowana Barwo diwigku i jej wptyw na metafizycznq
strong wyrazu stylistycznie odleglych dziel jako czynnik niezmienny i warunkujqcy uzyskanie
wlaiciwego obrazu artystycznego, na przykladach Sonaty G-dur op. 7B Franciszka Schuberta
oraz Sechs kleine Klavierstucke op. 19 i Klavierstucke op. 33a i 33b Arnolda Schonberga,
sklada sig z dziela artystycznego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym (p[ta CD)
oraz czE1ci opisowej.
Doktorant wybral temat swojej rozprawy doktorskiej doS6 ryzykownie, gdy2 operowanie takimi
pojgciami jak,,barwa dZwigku" czy ,,metafrzykawyrazu" jest wchodzeniem w rejony bardzo trudne
do udowodnienia i okreSlenia. Doktorant dosyi wymiennie traktuje takie pojgcia jak ,,barwa"
i ,,kolor" jednak wydaje sig, 2e w pracy doktorskiej nie powinno sig pozostawa1 wylqcznie na tzw.
,,obiegowym" traktowaniu pewnych s16w, ale postarad sig chociaz o usystematyzowanie pojg6,
kt6rymi sig w pracy poslugujemy. Kolejn4 niezwykle istotn4 spraw4 jest brak wskazania przez
doktoranta jakimi narzgdzianri badawczymi poslugiwal sig w opisie swojej pracy doktorskiej
r w zwrqzku z czym, na jakiej podstawie dokonywal swoich s4d6w nad okreslaniem barw oraz ich
odbioru przez sluchaczy.
Ptyta CD znagranym dzielem doktorskim jestzrealizowana na bardzo dobrym poziomie technicznym.
Przedstawione na plycie utwory sE w innej kolejnoSci, niz wynika to z ukladu pracy, ale nie czynig
doktorantowi z tego powodu zarzutu, jedynie stwierdzam zaistnialy fakt. Utwory Arnolda
Schdnberga nie budz4 moich wigkszych zastrzelen. Jest to grabardzo klarowna, czytelna, z dobrymi
r62nicami artykulacyjnymi i dynamicznSrmi. Doktorant wykazal sig w prezentowanych miniaturach
umiejgtnoSci4 budowania formy na bardzo matej przestrzeni, stworzenia r62norodnych emocjonalnie
miniatur z jednoczesnym uksztahowaniem fo.-y calego cyklu. Pewne zastrzeaenia budzi
operowanie doS6 w4skim zakresem kolorystyki brzmieniowej. MySlg,2e tym uroczym miniaturom
dodaloby blasku, gdyby pianista potrafil wydoby6 z instrumentu wigcej r62norodnych barw. By6
moze gra ,,na Lywo" - bez udzialu noSnika CD - pomoglaby w odbiorze wszystkich niuans6w
barwowych.
Prezentowana na plycie Sonata G-dur Franciszka Schuberta grana jest w spos6b doS6 zachowawczy.
Pianista stosuje do6i wolne tempa - dotyczy to przede wszystkim czwartej czgsci Sonaty.
Zachowuj4c pelne prawo do wlasnej interpretacji dziela, wydaje sig jednak,2e zastosowanie
odpowiednioh dla utworu temp wplywa w zdecydowany spos6b na charakter wykonywanej muzyki,
kt6ry staje sig wtedy zgodny lub nie z zapisem nutowym kompozltora. W moim odczuciu czwarta
czES(, sonaty grana w tak zachowawczym tempie traci na charakterze, brakuje jej nastroju pogodnej
radoSci i swoistego Schubertowskiego wdzigku.
Reasumuj4c jednak wszystkie zaprezentowane przez doktoranta umiejgtnoSci pianistyczne -
prezentacj g pracy doktorskiej przyjmuj g.

W poprawionej wersji opisu pracy doktorskiej Pan mgr Jakub Dera dokonal wielu prawidlowych
zmran. Zdecydowanie poprawionazostala stylistyka wypowiedzi, wyeliminowane zostaly wszystkie
niezgrabnoSci stylistyczne a kolejne zdania posiadaj4 swoj4 logikg wypowiedzi i s4 formulowane
w spos6b czytelny i zrozumialy. Doktorant zrezygnowal r6wnie2 z cytowania wlasnych,
wczeSniejszych wypowiedzi na potwierdzenie stawianych w opisie tez. OczywiScie podstawowy



problem, czyli jak udowodni6 coS, czego nie da sig udowodni6, bo podlega bardzo indywidualnemu
oraz pernanentnie zmiennemu odczuciu - pozostal. Jest to jednak, w moim odczuciu, problem nie
do korica przemySlanego tltulu rozprawy doktorskiej. Konsekwencj4 tak sformulowanego tytulu jest
zaglgbiarie sig w meandry ,,domoroslej" filozofii. Autor jest chyba Swiadomy trudnoSci z jakimi
postanowil sig zmierzy6. Swiadcz4 o tym jedne z ostatnich akapit6w opisu, w kt6rych autor cytuj4c
wypowiedzi J. Dankowskiej czy K. Lipki pisze m.in.: ,,Dm samym dotykamy problemu wlaiciwego
obrazu artystycznego prezentowanego dziela. Waiciwy, czyli cytujqc za definicjq ze slownika jgzyka
polskiego - taki, jaki byt powinien, zgodny z prawdq. Nietrudno zauwa2y6, 2e praktycznie stajemy
przed nieronviqzanym problemem. Ewangeliczne pytanie Cry* jest prawda, pozostaje bez

odpowiedzi." MoZnaw tym miejscu postawi6 pltanie, czy col, czego nie da sig niczym udowodnid,
co zawsze pozostanie w sferze subiektyv'nego i jednorazowego odczucia kazdego z odbiorc6w
powinno by6 tematem pracy doktorskiej.Tym bardziej,2e autor nie posiada Zadnych instrument6w
badawczych, poza wlasnym, r6wnie2 subiektywnym wyobrazeniem. Jednakze, w przypadku pracy
doktorskiej w dziedzinie sztuki (kierunek instrumentalistyka), nale?y z cal4 sil4 podkreilic, 2e

rozpraw4 doktorsk4 jest recital - dzielo artystyczne, zarejestrowane na noSniku CD. CzgS6 pisemna,
dolEczona do CD z dzielem,jest jedynie opisem samego dziela, czyli recitalu, nie zaS sam4 dysertacjq
doktorsk4. Czyh zgodnie ze stosownym rozporz4dzeniem ,,w przypadku, gdy rozprawa dohorska nie
maformy pisemnej, nale/y do niej dolqczyt opis". W takim, wlaSciwym, rozumieniu czgSci pisemnej
Pan mgr Jakub Dera dokonal opisu przedstawionego dziela, przedstawil swoje przemySlenia
dotycz4ce wykonywanychdziel,wykazal sig przy tymdr24wredz4 oraz umiejgtnoSci4 czytelnego
przedstawienia swoich przemySleri. Reasumuj 4c czg(c opisow4 pracy doktorskiej przyjmujg.

Konkluzja

Maj4c na uwadze zaprezentowane dzielo artystyczne, kt6re poza pewnymi drobnymi niedoci4gnig-

ciami jest nagrane na dobrym poziomie, oraz pisemny opis, w kt6rym autor przedstawil sig jako

Swiadomy muzyk stwierdzam,2e praca doktorska Pana mgra Jakuba Dery w wyczerpuj4cy spos6b

rozwi4zuje przedstawionE problematykg. Kandydat vtykazal sig wiedzE teoretyczn4, atakhe umiejgt-
noSciami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. Doktorant spelnil tym samym wymagania

art. 13 ust. 1 ustawy zdnia14marca2003 roku.

Stawiam wniosek o prryjgcie pracy doktorskiej pana mgra Jakuba Dery.

ab. Alicja Kledzik


