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Zleceniodawca opinii

Akademia Mtzyczna im. G. i K. Bacewiczlw w \-odzi, WydziaN Fortepianu, Organ6w,
Klawesynu i lnstrument6w Dawnych, pismo zdrua 5 marca 2019 roku, zlecenie podjgte
w zwiqzlot z uchwal4 Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu i Instrument6w
Dawnych z drua 12 grudnia 2012 rolcu na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
Nr 65 poz.565 z 2003 r. ze.zlrt. Dz. U. Nr 164, poz.l365 z 2005 r.) oraz art.33 ust.2 ustawy
z drua 18 marca 20ll r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwiewyhszym. ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztttk oraz o zmianie
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.455) o wszczQciu przewodu doktorskiego na
stopieri doktora sztuki w dziedzinie sztuk mtzycznych, dyscyplinie artystycznej
instrumentalistyka dla Pana mgra Kamila Grabowskiego. Do nadeslanego mi przezDziekana
Wydzialu pisma informuj4cego o powierzeniu mi funkcji recenzenta w w/w postgpowaniu
zostala dolqczona dokumentacja zgodrue z Rozporzqdzeriem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z drua 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego trybu przeprowadzania czynnofict
w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postepowaniu o nadanie tytutu profesora
(Dz.U. 2004. nr 15 poz.128 ze zrrt. Dz. U. Nr. 252 poz.2l25 z 2005 r. oraz Dz. U. Nr 153

poz.l094 22006r.).

Podstawowe dane o Kandvdacie:

Pan mgr Kamil Grabowski, urodzony dnia 08.09.1984 roku w Jeleniej G6rze, ukofrczyl
studiapianistyczne wAkaderniiMtnycznej im. Karola Lipiriskiego weWroclawiu w 2010 roku
w klasie prof. dr hab. GrzegorzaKtxzyhskiego, uzyskuj4c tytul magistra sztuki.

Uczesfriiczyl w kursach mistrzowskich pod kierunkiem wielu znakomitych pianist6w - byli
to m.in. prof.prof.: Andrzej Jasiriski (Katowice), Karol Radziwonowicz (Warszawa), Maria
Szwajger-Kulakowska (Katowice), Alicja Paleta-Bugaj (Warszawa),WNodzimierz Obidowicz
(Wroclaw), Ella Susmanek (Warszawa),Janusz Olejniczak (Warszawa), Valery Szacki (Mirisk),
Juris Kalnciems (Ryga), Viktor MierZanow (Moskwa), Michail Markov (Holandia), Rafaell
d'Aniello (Wlochy), Philippe Giusiano (Francja), Ronon O'Hora (Londyn).



Pan mgr Kamil Grabowski byl i jest zatrudniony:

o od 1 wrzeSnia 2009 r. - jako nauczyciel gry na fortepianie i akompaniator w Zespole Szk6l
Muzycznych w Legnicy

o od I wrzeSnia 2010 r.- jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w Og6lnoksztalc4cej
Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wroclawiu

o od 14 marca 2012 r. do 16 czerwca2012 r.- jako akompaniator na stanowisku wykladowcy
w Akadernlil|l[ttzycznej im Karola Lipiriskiego we Wroclawiu

Ocena osiasnied artvstvcznvch

Pan Kamil Grabowski przedstawil dokumentacjg dzialah artystycznych obejmuj4c4 okres
od roku 2002 do chwili wszczgciaprzewodu doktorskiego (12 grudnia2}l2). W tym czasie
wzi$adziaL w ok. czterdziestu koncertach (Wroclaw, Zielona G6ra, Jelenia G6ra, Trzebnica,
Duszniki Zdr6j,Walbrzych,tr-6dr., Legnica, Prochowice, BukowinaTatrzafrcka, Rzesz6w).
15 kwietnia 2004 r. wykonal koncert a-moll op.16 E. Griega w Filharmonii DolnoSl4skiej pod
batut4 Adama Klocka a 11 listopada20l2 r. zLegnick4 OrkiestrE Symfoniczn4 pod batut4
Benedykta Ksi4dzyny koncert fortepianowy e- moll op.21 F. Chopina. W 2010 r. wzi$udziaL
w Festiwalu Chopinowskim,,NajdluZsze urodziny''odbywaj4cym sig w Domu Polonii
w Warszawie.

Doktorant braL udziaL w kilku konkursach pianistycznych m. in. w Missouri w USA,
w Milano we Wloszech i w Warszawie. W 2006 r. na II Studenckim Konkursie
Instrumentalnym ,,Fryderyk Chopin" w Zielonej G6rze otxzymaN I miejsce i wyr62ruerie za
najlepsze wykonanie utworu F. Chopina.

Wielokrotnie jako pianista-kameralista tczestniczyL w konkursach wokalnych
i instrumentalnych. W roku 201I naMigdzynarodowym Konkursie Skrzypcowyn,,Vivaldi
333" w Wieliczce otrzymaN dyplom zawyr6Zniajqcy sig akompaniament.

Pan Grabowski byl teZ czlor/r.iern Ch6ru Kameralnego ,,Senza Rigore" Akademii Mttzycznej
im. Karola Lipifskiego we Wroclawiu, zkt6rym wystgpowal w Polsce i za graric4 (Ostrawa,
Praga, Hradec Kralove, Mikulowo, Drezno, Xanten). W 2009 r. ,,Senza Rigore" na
Migdzynarodowym Konkursie,,Musica Religiosa" w Otromuricu (Czechy) zdobylZloty Medal.

Jako nauczyciel gry na fortepianie i pianista - akompaniator bardzo aktywnie uczestniczy
w dziaNaniach dydaktycznych i artystycznych obu szk6l mtyycznych, w kt6rych jest
zatrudniony. 8 lutego 20ll r. w OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wroclawiu
wyglosil wyklad,,PrzemySleniadotyczqce problem6w technicznych nabazie metody Teodora
Leszetyckiego".
Pan Kamil Grabowski jawi sig jako osoba zaangahowana we wszelkie dzialania i projekty
artystyczne, kt6rych sig podejmuj e.
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OCENA PRACY DOKTORSKTEJ

PracadoktorskaPanamgraKamilaGrabowskiego ,,Ciacconaz II Partity d-moll @WrV 1004)
Johanna Sebastiana Bacha w translcrypcjach. Odniesienie do oryginalnej wersji bachowskiej"
sklada sig z dzieN.a artystycznego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym oraz opisu,
stanowi4cych l1cznie pracA pod wspomnianym tytulem.

Dzielo artystyczne stanowi4 zapisane na plycie CD prezentacje nastgpuj4cych utwor6w:

l.Feliks Mendelsohn-Bartholdy - Chaconnefur Woline solo von Joh. Seb. Bach mit
Klavieegleitung Edition Peters
wyk. Adam Czermak- skrzypce

Kamil Grabowski - fortepian

2.Johanes Brahms - Chaconne by J.S. Bach (Arranged for the Lnft Hand Alone)
Edition Peters
wyk.Kamil Grabowski - fortepian

3.Femrccio Bonawenturo Busoni/Johann Sebastian Bach - Chaconne in D-minorfrom
the Sonatafor Wolin Solo No. 4 Transcribedfor the piano
G. Schimer New York/London
wyk. Kamil Grabowski - fortepian

Nagrania dokonano w 2016 roku we Wroclawiu

Opis dziela artystycznego sklada siE z wprowadzenia, 3 rozdziaN6w, podsumowania
i bibliografii. Autor w opisie (147 stron) omawia:
. we wprowadzeniu (w spisie tre5ci pod nr 3) doktorant przedstawia inspiracje, kt6re

zdecydowaly o wyborze tematu pracy doktorskiej, jak r6wnie? dob6r utwor6w stanowi4cych
dzielo artystyczne,

o w rozdziale pierwszym (w spisie treSci pod nr 4) autor opisuje charakterystykg nomenklatury:
C haconny i transkrypcj i,

o w rozdziale drugim (w spisie pod nr 5) Pan Grabowski dokonuje analizy historycznej form
wariacyjnych w kontekficie Ciaccony d-moll J. S. Bacha, genezg powstania tego utworu, jego
konstrukcjg i analizg orazprzedstawia 70 transkrypcji tego ponadczasowego dziela,

o w rozdziale trzecim (w spisie treSci pod nr 6) doktorant analizaje utwory stanowi4ce dzielo
artystyczne - ich r6ZnorodnoSd wykonawcz4 i spos6b ujgcia oryginalu bachowskiego,

. w podsumowaniu Pan Grabowski podkreSla doniosl4 rolg jaka w transkrypcjach stanowi4

,,szlachetno56,miara dla wirtuozostwa i pietyzm dla oryginalu".

W opisie dzieLa artystycznego Pan mgr Kamil Grabowski przedstawia wyniki swoich badan
nad70 transkrypcjariri Ciaccony z II Partity d-moll J.S. Bacha,kt6ra wedlug sl6w Johannesa
Brahmsa,jest najcudowniejszym i niezglgbionym kawalkiem muzyki. Na jednej pigciolinii, na
malym instrumencie, czlowiek opisuje ca\y wszechSwiat najglgbszych mySli
i najpotgZniej szych rlczv6" .

Wnikliwe badania i analizy doktorant rczpoczyna od rysu historycznego Ciaccony,
etyrnologii i charakterystyki gatunku. Nastgpnie attor przedstawia rozriilrierie rrriqdzy
transkrypcj q,parafrazq, arut2acjq i ich rolg w tw6rczoSci artystycznej (czgsto popularyzatorsk4



w rozpowszechnianiu oryginalnego dziela) oraz ich powiqzania z technik4 wariacyjn4.
W kolejnej cz7fici pracy Pan Grabowski opisuje genezQ powstania dziela jako czgfici suity i jej
analizg.

Kolejne badania dotycz1: retoryki, figur retorycznych, charakterystyki tonacji i ich
przypisywania do poszczeg6lnych dzieL, symboliki powi4zanej ze staroZytnymi artes liberales
(trivium i Quadrivium), zlotego podzialu, fraktali, ci4gu liczbowego Leonarda Fibonacciego
maj4cych wplyw na konstrukcjg dziela i bgd4cych ogniwami lqczqcymi sztukg
zmatenatykE. Nastgpnie doktorant opisuje tak lubian4 przez Bacha,,technikg zmiennoSci"
i ,,Romanesco." 

'W dalszej czEfici swoich rozvvuZah Pan Kamil Grabowski przystEpuje do
b ar dzo drobiazgow q analizy C i a c c ony.

Nastgpne rozdzialy pracy doktorskiej daj4 nam mo2liwoS6 poznania 70 transkrypcji
wielkiego dzieNa J. S. Bacha. Warte podkreSlenie jest to, 2epo raz pierwszy w piSmiennictwie
polskim zoslaly one zebrane i om6wione. Poznajemy autor6w, czas powstania i instrumenty na
kt6re zostaly przeztaczone. Sq to transkrypcje na fortepian, dwa fortepiany, klawesyn, flet,
organy, wiolonczelg, dwoje skrzypiec, gitarg,lutnig, trzy waltornie, zespoly kameralne a nawet
cal4 orkiestrg.

Zdecydowanie doceniam pasjg i dociekliwoSd badawcz4 doktoranta. WqtpliwoSci budz4
jednak niekt6re sformulowania, czasem brak logiki narracji wynikaj4cy ze swoistej chgci
przekazaria caNej posiadanej wiedzy, co ma miejscami niekorzystny wplyw na przejrzystoS6
wywodu. Pomimo tychzastrzehehczg(6 opisow4pracydoktorskiej oceniampozytywnie.

Ocena dziela artvstvcznego

Jak j,rzuprzednio wspomnialart, dzielo artystyczne stanowiq zapisane na plycie CD prezentacje
nastgpuj4cych transkrypcji Ciaccony J. S. Bacha: - Chaconne fur Woline solo von Joh. Seb.

Bach mit Klavierbegleitung- F. Mendelsohna-Bartholdy, Chaconne by J.S. Bach (Arrangedfor
the Left Hand Alone) - J. Brahmsa i Chaconne in D-minorfrom the Sonatafor Wolin Solo No.
4 Transcribedfor the piano - F. B. Busoniego.

Pan mgr Kamil Grabowski podj4l sig ,,trudnego" zadaria: wykonania utwor6w doS6 czgsto
pojawiaj4cych sig na estradach koncertowych. Utwory te, azv,rlaszcza transkrypcje Busoniego
i Brahmsa, naleh1 bez w4tpienia do bardzo skomplikowanych wykonawczo pozycji
w literaturze fortepianowej. Mimo spigtrzonych trudnoSci technicznych doktorant wykazal sig
dobr4 pianistyk4, kt6ra pod wzglgdern warsztatowp reprezentuje zadawalajqcy poziom.
W interpretacji doktoranta obu wyZej wspomnianych transkrypcji na uwagg zastuguje swoisty
introwertyzrn w:yrazowy, duza powSci4gliwoS6 i powiedzialabym pokora w realizacji dziela.
W wykonawstwie Pana Grabowskiego moZna odnale26 czytelne konstruowanie formy
utwor6w i dobre operowanie oddechem mtrzycznp. Natomiast nieprzekonuj4co zabrzrriil.a
w moim odczuciu transkrypcja Feliksa Mendelsohna-Bartholdy. Doktorant w nastgpuj4cy
spos6b przedstawia jQ w czE(ci opisowej rozprawy doktorskiej: ,,Odbiorca moze uslyszed
oryginalne dzieNo Bachowskie, wsparte jednoczeSnie brzrnieniern fortepianu. Stanowi ono
jakby rozmowg kompozytor6w, odleglych od siebie o stulecia wraz z calym ich
doSwiadczeniem i tradycjq mlrzyczn4 przynalehnych im epok". WlaSnie tej rozmowy i
wsp6lnego ksztaltowania artykulacji dzwigku brakuje mi w tym wykonaniu. Wykonawcy
kreuj4 formg dziela, jego agogikg, dynamikg, gajQ w tym samym czasie, ale jakby obok siebie.
MySlg, 2e doktorant zbyt doslownie wzi$. sobie do serca okreSlenie ,,mit Klavierbegleitung!' i
to stalo sig powodern zbytmalego scalenia brzmieniowego tej interpretacji.

Pomimo tych zastrzeheh dzielo artystyczne przfimujg.
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KONKLUZJA

Rozmiar czgfici opisowej rczprawy doktorskiej, szerokie spektrum badan i analiz
przeprowadzonychprzezmgr Kamila Grabowskiego potwierdzqq jego fascynacjg tw6rczoSci4
i sylwetk4 Jana Sebastiana Bacha, a przede wszystkim jego ponadczasowym dzie\enjakim
niew4tpliwie jest Ciacconq z II Partity d-moll. Doktorant w swoich rozwa?ariach poszukiwal
odpowiedzi na pytanie ,,w jakim stopniu kompozytorzy tworzqcy transkrypcje oddaj4 emocje,
artyzm i kunszt artystyczny pierwowzoru, a na ile odbiegaj4 od oryginalu" i jednoczeSnie

udowadnial, 2e te rozwtzania s4 fundamentalne dla zronrmienia analizowanych dzid
iprzyblizenia sig do treSci zawartychw dziele J. S. Bacha.

Ternat podjgty przez doktoranta uwulam za zasadny i ciekawy, zwlaszcza w kontekScie
wypowiedzi F. Busoniego o J. S. Bachu ,,ZebyNnajbardziej plodnym kompozytorem w zakresie
transkrybowania zar6wrro swoich utwor6w jak teZ dzieN innych kompozytor6w".

Niniejszym stwierdzam,2e praca doktorska Pana Kamila Grabowskiego spelnia warunki
okreSlone w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki art.13 ust.l (D2.U.2003 w 65 poz.565 z p62n.zm.),
gdyZ prezerfiuje oryginalne rozwiqzanie problemu artystycznego, & doktorant wykazal sig
glgbok4 wiedz4 teoretycznqw dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Stawiam wniosek o jej przyjgcie.

prof. owicz- Kurz.yriska

WrocNaw 10.06.2019 r.


