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Recenzja pracy doktorskiej mgr Julii Kociuban pt.:

,rEmanacja charakterystycznych cech stylistycznych

francuskich impresjonist6w i ich znaczenie w procesie ksztahowania

S onaly to rtepianowej'Witolda Lutoslawskiego"

Zlcceniodawca rerscnzii:

Akademia Muzyczna im.Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6rv w l-odzi, Rada Wydzialu

Fortepianu, Organ6w, Muryki Dawnej i Jaz,z,u - pismo z, dnia 1l stycznia 2019 roku.

Zlecenie podigte na podstawie Ustawlt z dnia 14 marca 2013 roht, o stopniach i tytule

naukoww oraz o stopniach i tytule w zalvesie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, Dz. U. Z

2005 nr 164po2.1365)

Dotyczv:

Uchwal Rady Wydziatu Fortepianu, Organ6w, Muzyki Dawnej i Jazztt Akademii Mu-

rycrrej im. Grahyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi w zwiqzku z wnioskiem pani

mgr Julii Kociuban z drua 18 czerwca 2018 roku w sprawie wszczgcia przewodu

na stopnief doktora sztuk muzycznyoh w dyscyplinie artysty<;znej instrurnentalistyka:

1. w 73llV20l7l20l8 z drua 19 wrzesnia 2018 roku w sprawie wszczgcia

przewodu doktorskiego



nr 74fiU201712018 z dnra 19 wrzeSnia 2018 roku w sprawie wymaczenia

promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. Mariusa Drzewickiego, prof. AM

nr 751111201712018 w sprawie wyznaczenia recenzenta pracy doktorskiej

w osobie prof. dr hab. Malioli Cieniawy

4. rc 76lLV20l7l20l8 w sprawie wyznaczema mojej osoby recenzentem pracy

doktorskiej

Na podstawie przekazanej mi przez Pani4 Dziekan Wydziatu Fortepianu, Organ6w.

Muzyki Dawnej i Jazztt Akademii Muzycznei im. Grazyny i Kieistuta Bacewicz6w

w Lodzi prof. dr hab. Ireng Wiselka-CieSlar - kompletnej dokumentacji, stwierdzam.

2e w Swietle Uslawy z dniq 14 marca 2003 roku o slopniuch i tytule rauktwym

oraz o stopnia,ch i tytule v,* zalvesie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 zp62n. zm.) Rada

Wydzialu posiadala uprawnienia do prowadzenia przewodu doktorskiego w dyscyplinie

artystycznej instrumentalistyka, Ilchwaty w sprawie wszczgcia przewodu doktorskiego

pani mgr Julii Kociuban" vqtznaczertia promotora i recenzent6w zostaty podjgte

prawomocnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ilw Ustaw'y.

Podstawowe dane o kandvdatce:

Pani mgr Julia Kociuban urodzila siE w Krakowie 18 stycznia 1992. Naukq gry

na fortepianie toryoczela pod kierunkiem mgr Olgi l-azarskiei. Studia licencjackie

*ortcnzla w roku 2013 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

w Warszawie w klasie prof. Piotra Palecznego. Studia magisterskie odbyla

pod kieiunkiem prof. Pavla Gililova na Universitlit Mozarteum w Salzburgu,

kt6re ukoriczylaw roku 2016. Od roku 2017 jest zatrudniona w Akadernii Muzycznej

im. Gra4my i Kiejsttrta Bacewicz6w w tr-odzi na stanowisku asystenta w Katedrze

Fortepianu.

Doktorantka i est laureatkq szeregu nagr6d na konkursach pianistycznych:

- 2002 r. - Grand Prix na XVI Miedzynarodowym Konkursie Pianistyczrlym im. J. S.

Bachaw Gorzowie Wlkp

- 2004 r. - Grand Prox - V Migd4marodowy Konkurs im. F. Chopina w Narvir (Esto-

nia)

)

3.



- 2005 r. I miejsce na XI Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. M. Magina wParyh;

- 2005 r. - I miejsce na III Miedzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla dzieci
w Jeleniej G6rue

- 2007 r. I mieisce na Vl Migdzynarodowym Konkursie Pianistycmym
w St. Petersburgu (Rosja)

- 2008 r. - I miejsce na Og6lnopolskim Konkursie Pianistycznynr im. F. Chopina
w Warszawie

- zOfi r. - III miejsce na III Europejskim Konkursie Pianistycznym w Caen (Franc_ia)

- ?:016 r. - I[ miejsce i nagroda sprecjalna na XXII Migdzynarodowyn Konkursie
im. W. A. Mozarta w Salzburgu (Austria)

- 2016 r. - III Miejsce na Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Isang

Yunga w Tongyeong (Korea Ptd.)

- 2016 r. Nagroda Arturo Benedetti Michelangeli - Akademia Pianistyczna w Eppan
(Wlochy).

Doktorantka wielokrotnie byla solistk4 koncert6w symfonicznych m. in.

w Katowicaoh, PrzemySlu, Bialymstoku, Gorzowie Wlkp., Gdansku. Krakowie,

Warszawie, Luslawicactr, BydgoszczyOpolu, Plocku, Wroclawiu oraz za granrcql.

w Kuwejcie, Austrii (Wiederl, Salzburg), Niemczech (Hambr:rg, Karslruhe, Wiesbaden,

Bad Nauenahr), Chinach (Wuhan). Wykonywala m.in.: F. Chopina - Konceri e-moii

i Koncert f-moll, W. A. Mozarta - Koncert G-dur KV 453, L. van Beethovena

- Koncert potr6iny op. 56, F'. Poulenca - Koncert cis-moll, P. Czajkowskiego - Koncefi

b-moll, S. Rachmaninowa - II Koncert c-moll o Rapsodie na temat Paganiniego.

I. J. Paderewskiego -FantazJg polskq.

Koncertowala podczas t-estiwali muzyczrrych: Chopiniarut w Warszawte, ltcrwel

o zmierzcher w Krakowie, Summer Music Festival w Wieiiczce, Festiwaiu Chopinow-

skiego w Dusznikaclr Zdroju, Festival La Rouge D'Antheron (Franc.ia), Clniiiiti

stt .Iardin du Ltnemhourg w Paryint, Festiwalu Muzyki Polskiej w Pekinie,

Amare Chopin w Palermo. Wystgpowala w salach koncertowych m. in.: Warszawy,

Znlazowej Woli, Kielc, Katowic, Klakowa" Szcznsina. Z:akopanego. Cleveland (USA),

PutyZrr" Pekinu, WiednirL Salzburga, Monachirun, Solingen (Niemcy), Bad Kissingen

(Niemcy), A1kma.ar (Holandia), Narva (Estonia), Palermo (Wtochy). W swym repertu-

arze posiada utwory m. in.: F. Chopina, W. A. Mozarta, L. van Beethovena,

R. Schumanna. M. Ravela. K. Szymanowskiego, G. Bacewicz, W. Lutoslawskiego.



Doktorantka nie stroni takhe od muzykowania kameralnego. Wykonywala m. in.:

F. Chopina - Sonatg wiolonczelowq g-moll op. 65, Trio g-moll op. E oraz Koncert

f-moll z kwartetem smyczkowym, L. van Beethovena - 'l'rio B-dur op. 11, C. l'rancka

- Sonatg skrzypcowq A-dur, M. Ravela - Sonatg skrzypcow4 i Tzigane, S. Prokoliewa

- Sonatg wiolonczelow4 op. Ll.L), a takZe PieSni Kurpiowskie K. Szymanowskiego

i utwory na dwa fortepiany S. Rachmaninowa.

W roku 2018 brala udzial w pracaclr iury Migdzynarodowego Konkursu PianistycT,ncgo

w Narva (Estonia) oraz prowadzila kurs mistrzowski w Londynie w ramach BAlvtA

Summer Music. W swym dorobku posiada p+ytE CD z nagraniami utwor6w Schumanna,

Chopina i Bacewicz. Zalqczone do dokumentacji recenz-ie z koncert6w potwierdzajE

lvysoki poziom wykonawczy Doktorantki.

Wprawdzie dokonania artystyczne nie podlegaj4 ocenie, naie2y jednak z tznaniem

podkrerilii bogatq dzialalno5d koncerlow4 pani mgr Julii Kociuban. kt6ra stanowi

rrracz-4cy wklad w rozwoj polskiej kultury muzycznej, zar6wno w kraju,

jak i za granicq.

Ocena pracy doKorskiei

Praca doktorska Pani mgr Julii Kociuban pt.: ,.Emanacia charakterystycmych cech

stylistycznych Aancuskich impresjonist6w i ich anaczenie w procesie ksztahowania

lionotyfortepianowej Witolda Lutoslawskiego" sklada sig z. dz.iela artystycznego zareje-

strowanego na plycie CD oraz jego opisu.

W dokumentacji brak informacji dotycz4cych nagrania: miejsca" cz&stJ, instrumentu

i nazwiska re?ysera dzrviEku.

,T ,rrO Julia Kociuban przedstawila nagranie dwoch utwor6w: Sonaliny Maurycego

Ravela r Sonaty naJbrtepian Witolda Lutoslawskiego. Osi4 calej pracy, co zresrt4rur.1-

nika z jej tematu, jest Sonata T,utoslawskiego. Dzielo to jest wciqi nralo mane

i dlatego podjgcie prz.ez Doktorantkg takiego wlaSnie tematu iawi si? wyiqtkowo

atrakcyjnie.

Nagranie iwiadczy o znakomitym warsztacie pianistycznym Doktorantki, jej duzej

wra2liwo$ci i wyobrazni dZwigkowej. Interpretacje obu dziel sq przejzyste, zwraca



uwagg doskonala artykulacja" Swiadoma i precyzyjna pedalizacja. a nade wszystko

ogromna dbaloSd o iako3C dZwigku. Fortepian pod palcami Doktorantki brani

szlachetnie, mieni4c sig r(r2nymi kolorami. Czj zatem moZna WZyi4C,2e to wzorcowe

interpretacje?

W opisie dzieta l)oktorantka pisze, 2e Sonatina Ravelajest ,,doskonalym przykladem

[...] powScitlgliwej emocji i przejrzystoSci tekstu" (str. 23). To barrizo skrotowa i trafna

charakterystyka. Antyromarrtycz,no(l i ascez.a emocionalna Ravela wynikala z, jcgo

osobowoSci; dzieta miaty zachwycad perfekcj4 i doskonatoSciq. Nie bez powodu

Strawinski nazywal Ravela ,,mLtzyczlnym zegarmistrzem". Sonatina w interpretacji

Doktorantki jest w duzym stopniu ,,naznaczomf emocjonalnq osobowoSciq Artystki.

To bardzo ceruur cechq gdyZ Swiadczy o kreatylrtnoSci i subiektywnoSci spojrzenia

na dzielo muzyczrrc. W przypadku jednak tak ,,antyromantycznego" utworul sluchacz

spodziewa sig bardziej ,,antyromantycznej" interpretacji. Szczeg6inie wyray'nie moina

to odczud w czgsci I Sonatirry, gdzre .,zaokr4glanie" kazdej skladowej czESci dlugiej

mySli looll.zyczrrcj oslabia v,1,razistoSl m,.tzycnej narracji. W czololvym temacie nale2a-

loby takaebardnej n6Lnicowac hrzmienie gornej linii melodycmej i $rodkowego planu

trzydziestodwrijkowego. Pow5ci4gliwoS6 drugiej azg{ai, wynikaj4o4 z oharakteru

dworskiego menueta, zaburzanieco zbyt obfite rubato. Cze56 trzecia jest wirtuozowska

i peha blasku, co doskonale oddaje jej toccatowy charakter i jest btyskotliwym mneiv

czeniem calego dziela.

Sonats na.lbrtepianVlir,aldaLutosla.xskieqa to nieznane, mtodziericze dzielo kompozy-

taft, opublikowane dopiero l5 lat temu. Interpretacja Doltorantki jest zatem

w pelni oryginalna i indywidualna: nie istnieie bowiem tradycia w,vkonawcza

i nicwiclu pianist6w ma Sonatg w swyrn rcpcrhmrzc. Occng urykonania rno2na zatcm

opierac jedynie na analizie tekstu kompozltora. Lutoslawski bardzo precyzyjnie okre5lit

temptr kazdej z czgsci, g<iyz opr6czoznacznrt siownych ciociai tai'cze ich czas trwania.

Prrrdwnulqc zapis konrSnzytora z czil\em profrrnowanym przez Doklorantkg dostrzec

mo2na doS6 du2e r62nice:

I cz4St, Allegro - 9' - 12220

II czESt Adagict nra non tloppo - 6' - 9:53

Ill czg5i Andantc - Allcgrctto-Andantino - 9' - E:21
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Z calq pewno$ci4 rozbiehofici te nie wynikajq z przeszkbd natury technicznej,

gdyz Doktorantka takich nie ma. I czgsi Sonaty zagrarra iest bardzo emocionalnie

i bardzo romantycznie. Czy jednak nie nazby swobodnie? l orma sonatowa wymaga

dyscypliny agogicznej, a muzycjzne powinowactwo 'z dzielem Ravela Swiadczyr! moZe

o podobnej, ,,antyromantycznej" postawie estetycznei Lutoslawskiego. Trudno jest mi

zgodzit, sig z tak duzymi zmianami agogicznymi, kt6rych nie znajdujg w tek5cie

i z wszechobecnym, ciqglym rubato Doktoranlki. CzgS( II zyskalaby na sile wyrazu,

gdyby tcmpo bylo nicco plynnicjszc, a rubato stosowanc oszczgdnicj. Finalo-wa czq56

lll jest doskonala, stanowi4c podsumowanie calei Sonaty: blyskotli',',,a, wirtuozo'xska,

zagmna z polotem i wyobralniq. Pianistka gta zachwycajqco.

Dzielo a4ystyczne oceniam bardzo wysoko. lnterpretacje Doktorantki, zar6wno

Sonatiny Ravela jak i Sonaty Luloslawskiego, sQ niezwykle plastyczne i bardzo

osobiste: emocjonalne i ,,romantyczne". To plastyczne i sugestywne kreacje artystycz-

fl€. kt6rych zalety podkreSla wysoki poziom realizacji brzniierria. zar-6-wrro

od strony akustycznej jak i pianistycznej. Bytyby wzorcowe, gdyby zachowywaty

wigksz4 r6wnowagg pomigdzy tym co subiektywne - pochodzqce od wykonawcy,

a tyrn co obiektywne - dane od kompozytora.

Ocena pracv pisemnei nie jest tak pozytywna jak dzida artystycznego. Autorka potrak-

towala temat doS6 powierzchownie, nie wnikai4c glgbiei w iego istotg. PodkreSlony

zostal czynnik muzyczny: podobiefstwa t'akturalne i harmoniczne pomigdzy Sonatq

f,utoslawskiego, a dzielami impresjonist6w. Zabraklo,,czynnika ludzkiego": pr6by

odnalezienia odpowiedzi na pytanie - dlaczego? Dlaczego wlaSnie impresjoni6ci,

a w szczeg6lnoSci Ravel, mieli tak duzy wplyw na nrtodzienczq tw6rczoSd

Lutoslawskiego? Moze wtraSnie osobowoSd atlystyczna miociego srudenta matematyki,

jego analityczny i precyzyjny umysl byly zrodlem tej niuzyuztrej fascyriacji?

Doktorantka napisala w e wstgpie: MySlg, 2e zrozumienie i poznanie genezy kompozycji,

a talde doglgbna analiza muzyczna dziela, pomoire w dokladrytm odczytaniu myili kom-

pozyloru, a .:o za lym idzie w slworzeniu ,spijnei konce.pcii wykonuniu. Muzycznym

cfcktcm przcprowaAzoncgo wywodu jcst przcdstawionc dziclo artystycznc, co bior4c

pod uwagg nierozt4cznoS6 dziela i opisu jako calo5ci, jest w pclni uzasadnione. Szkodri

jcdnak, 2e Dokioranika nie pokusiia siE o slownc opisanie wiasnycir iuierpretacji,



by6 mo2e dostrzeglaby w nich nie tylko francuski impresjonizm. lecz takZe polsk4

tradycjg romantyczn4.

Praca sklada siE ze wstepu, czterech ro'zdzial6w. podsumowania, streszczenia w jgzyku

angielskini, biblioglafii oraz wykazu przyklad6w nutowych. Pietwsze trni tozdzialy

zabrtutowane: ,,Witold Lutoslawski - sylwetka kompo4tora", ,,Cechy stylu impresjoni-

stow trancuskich i ,,Sonata fortepianowa w polskiej muzyce XX wieku" zawieraj4

informacie o charakterze slowrikowynr. Interesui4cynr i w pelni oryginalrryrr icst

naibardziej rozbudowany rozdzial cntrafi: ,,Sonata na fortepian (1934)". Doktorantka

prezentuje szczeg6low4 analizE mtrzyczrtq Sonaty Lutoslawskiego, porusza takhe

zagadnienia pedalizacji, palcowania i oznaczef mvzycznych. Wobec malej iloSci

publikacji na ten temat podnosi to znasz4co wartoS6 pracy. Spora iloS6 cytat6w

uatrakcyjnia j ej tre(c.

Doktoraiitka posluguje sig poprawny.rn jgzykieiii, cho,3 iiiekt6re okreSieiiia mogly iiyd

sformulowane inaczej, np.:

- ,,cierisza tekstura" (str. 51 )

-,,zenit calej Sornty" (str. 46)

- ,,pedalizacja jest zapisana w nucie basowej" (str. 57)

-,,nic powinno sic go uZywac w og61c" (str. 59)

-,,Lutoslawski bawi siE [...] pulsem" (str. 50, 52) .

Lekfurg analizy, umieszczonei w czwartym rozdziale, ulatwiloby wltfumaczenie

w przypisie zastosowanych okre6lef w rodzaju: Segment 2-l czy lqcuih 1'1.

Do tekstu zakrallo sig kilka blgd6w, kt6re nale2y poprawid:

- str. 34, wers 3 -.iest: (zob. prqyklad 2), powinno (zob. prqyklad 5)

- str. 35, wers 2 i 12 - jest: B-dur, powinno bye,: H-dur

- str. 36, wers I - jest: Pierwsq,y temat, powinn<t hyt Drugi iemal

Strona edytorska nie budzi zasttzeZen, praca jest bardzo czy'telna, a zamieszczone ptzy-

klady nutowe ulatwiaj4 jej lekturE.
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Konkluzia

Praca doktorska Pani Julii Kociuban pt.: ,,Emanacja charakterystyczrych cech

stylistycznych Irancuskich impresjonistr5w i ich znaczenie w procesie ksztaltowania

Sonaty fortepianowej Witolda Lutoslawskiego" jest oryginalnyni ujgciem tematu,

a uysoki poziom artystyczny przedstawionego nagrania wraz zjego opisem Swiadcz4

o umiejgtnoSci prowadzenia samodzieinej pracy artystyczno-naukowej.

Doktorantka spelnila wymagania art. 13 ust. I Ilstawy z, dnia 74 marca 2003 roku.

Pracg doktorska Pani mgr Julii Kociuban pnzyjmujg.
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