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Zleceniodawca recenzji:

Akademia Mttzyczrra im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi, Wydzial Fortepianu,

Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzt, pismo z dnia 04.02.202k., zlecenie podjgte

napodstawie (Ichwaly z dnia 14.03.2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zalcresie sztuki ( tekst jednolity Dz.U. Z 2017r,po2.1789, paragraf 6 ust.I ,

2 RozporzqdzeniaMinistraNauki i Szkolnictwa WJtiszego z dnia 19 stycznia 2018 rokuw sprawie

szczeg6lowego trybu i warunk6w pt'zeprowadzania czynnoici w przewodzie doktorskim,

w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. Z 2018 r.,

poz.261).

Dotyczy:

Uchwaty Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klaweslmu, Muzyki Dawnej i Jazzl

Akademii Muzycznej w l-odzi w sprawie wszczgcia Panu mgr. Wojciechowi Kopczakowi

przewodu na stopieri doktora sztuk mtJzycznych w dyscyplinie artystycznej

instrumentalistyka (wg nowej klasyfikacji dziedzinie sztuki i dyscyplinie sztuki mtzyczne)

Uchwaly Rady Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

Akademii Mtzycznej w l-odzi z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia

recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Kopczaka.

W Swietle w/w ustaw Rada posiadala uprawnienia do prowadzenia przewodu doktorskiego

na stopieri doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Do nadeslanego mi pisma JM Pani Rektor AM w tr-odzi oraz pisma informuj4cego

o wyznaczeniu mnie recenzentem przewodu, podpisanego przezPani4 Dziekan Wydziafu dol4czono

kopie uchwal Rady podjgtych 9 stycznia 2019 roku - o wszczgciu przewodu doktorskiego

iwyznaczetiu promotora oraz o Wznaczeniu recenzent6w.

Podstawowe dane o kandydacie

Pan Wojciech Kopczak urodzii sig 21 stycznia 1977 roku w Opolu. W 1996 roku ukofrczyl

Paristwow4 SzkolE MuzycznE I i II stopnia w Opolu w klasie fortepianu Celiny Hellerowej.

Dyplom magistra uzyskal, studiuj4c w Akademii Muzyczrej w Katowicach w klasie fortepianu

prof. J6zefa Stompla (1996-2001). Odbyl takLe stai podyplomol\ry w Europejskim Centrum



Pianistycznym w Brukseli pod kierunkiem prof. Jean-claude vanden Eyndena.

Pan Kopczak prowadzi dzialalno66 koncertow4 i pedagogiczn4. Jako pianista wystgpowal

ztecttalaml jako solista z orkiestrE orazjako karneralista zar6wno w Polsce, jak i za granic4. Jako

nauczyciel gry na fortepianie oraz akompaniator pracuje w dw6ch szkolach - od 1998 roku w PSM

I i II stopnia w Opolu oraz od 2010 roku w PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska mgr Wojciecha Kopczaka Emanuel Kania (1827-1587) - wybrane utwory

fortepianowe. Inspiracje dzielami tw6rc6w wsp6lczesnych kompozytorowi a pr6ba stworzenia

wlasnego jgzyka muzycznego. sld.ada sig z dziela artystycznego oraz jego opisu.

Dzielo artystyczne to utrwalone na plycie CD nagranie wybranych utwor6w Emanuela Kani. S4

nimi: Trois Etudes characteristique op. 6, Grande Polonaise op.t7, 3 Chants sans paroles op.25,

Mazurka op.29, Etude de Concert op.31, Fantasie sur l'opera,,Paria" de S. Moniuszko op.37.

Nagrania dokonano 1-3 maja oraz 23 maja 2020 roku na fortepianie marki Steinway w sali

koncertowej PSM w Opolu.

Zwyczajowo recenzjg pracy doktorskiej zaczyna sig od oceny dziela artystycznego. Taka

kolejnoSd wydaje sig uzasadniona, bowiem praca doktorska to dzieio i jego opis. W przypadku

pracy Pana Kopczaka post4pig inaczej. W przypadku muzyki nieznanej, a z tak4 mamy

do czynienia, opis dziela zawierajqcy informacje o kompozytorze i charakterystykg jego utwor6w

ulatwia pliniejsz1percepcj g ich nagrania.

OPIS DZI&N-A

Dla polskiej kultury mtzycznej niebywale wa2ne jest odkrywanie, przybliilanie i opisywanie

tw6rczo5ci mniej znanych kompozytor6w XIX i pocz4tku XX wieku. Ich spuScizna jest czgstokro6

zapomniana lub niedoceniona. A to wlaSnie oni, ,,mistrzowie mniejsi", w du2ym stopniu tworzyli

prawdziwy obraz 6wczesnego Zycia mtzycznego. Wszyscy w cieniu geniuszu Chopina, ale jednak

zdolni, naonczas bardzo znani, czgsto rtczqcy nastgpne pokolenia tw6rc6w i wykonawc6w.

Dlatego tei z satysfakcjq powitalem temat powierzonej mi do recenzji pracy doktorskiej

p. Kopczaka. Uznalem temat za interesuj4cy i wartoSciowy ze wzglEd:u na osobg Emanuela Kani,

jednocze6nie bardzo teoretyczny, muzy'kologiczny. Posta6 Emanuela Kani przedstawiona jest

wspos6b ciekawy i wyczerpujqcy.W rozdziale pierwszym autor, dobrze korzystaj4c z dostgpnych

Zrbdel, opisuje kolejne okresy w 2yciu kompozytora, zarysowuje jego drogg kompozytorsk4



i pianistycznE oraz jako pedagoga, popularyzatora i krytyka mlrzycznego. W tym rozdziale

znajdujemy tak2e pelen dostgpny na dzisiaj spis kompozycji Kani - utwor6w fortepianowych,

wokalnych, kameralnych, symfonicznych oraz mtzyki scenicznej. Kolejny rozdzial to kr6tkie notki

o kompozytorach, kt6rzy wedlug autora wywarli najwigkszy wplyw na tw6rczo56 Emanuela Kani.

Rozdzial trzeci to analiza por6wnawcza utwor6w fortepianowych Kani zarejestrowanych na plycie

CD z utworami innych kompozytor6w. Podsumowanie domykaj4ce opis to pr6ba zsyntetyzowania

wczeSniejszychrozwaiah, ana tej podstawie scharakteryzowanie tw6rczoSci Emanuela Kani.

Na stronie 112 autor pisze: WJtniki analizy por6wnawczej wybranych dziel fortepianowych

Emanuela Kani wskazujq na to, i2 w kaidym z omawianych utwor6w ich autor inspirowal sig

tw6rczoiciq innych kompozytoniw. MySl ta moie byd konkluzjq badah nad utworami ka2dego

kompozytora. Zaden z nich nie tworzyl w artystycznej pr62ni. Zastawal kanon, poprzednik6w

i wsp6lczesnych. tr-amal kanon, wzbogac'al go lub lepiej czy gorzej wypelnial. Czy faktycznie autor

pracy dokonal analizy por6wnawczej? Pan Kopczak dokonal analizy wszystkich nagranych

utwor6w. Jest ona bardzo skrupulatna, rzeczowa. Utwory zostaly opisane pod k4tem budowy,

harmonii oraz innych element6w skladowych dzietra mtrzycznego. Niekt6re ich fragmenty autor

zestawil z podobnymi w utworach innych kompozytor6w. Te por6wnania dotycz4 przede

wszystkim faktury. Niekt6re partie utwor6w Kani to niejako wsp6lczesne ,,kopiuj, wklej", czyli jfi
nie inspiracj e, a wyralne naSladownictwo. Autor mial prawo zestawiad przyklady inspiracji wedfug

wlasnych skojarzeri. Jednak w analizie Poloneza i Fantazji zabraklo wyra2nych odniesieri do

utwor6w Chopina - odpowiednio Poloneza Fis-dur op.44 oraz Barkaroli Fis dur op.60.

Czytajqc trzeci rozdziat pracy, mohna odnie66 wraienie, 2e to nie analiza por6wnawcza,

aanaliza utwor6w Emanuela Kani jest jego gl6wn4 tre6ci4, zal zesta:wienie z utworami innych

kompozytor6w jest jedynie cennym spostrzezeniem, a elementem por6wnywanym jest przede

wszystkim faktura. Autor pisze teL o inspiracjach plyn4cych m.in. ze stosunku Lisrta i Chopina do

etiud, budowy ABA stosowanej w Pieiniach bez sl6w przez Mendelssohna. W analizie Fantazji

op.37 pojawilo sig bardzo du2o informacji na temat opery Paria Stanislawa Moniuszki, wl4cznie

z obszemym streszczeniem jej libretta. Nie wiem, czy zabieg ten byl potrzebny, poniewaz nie

wni6sl do pracy niczego istotnego.

W podsumowaniu mgr Wojciech Kopczak dokonuje uporz4dkowanej syntezy dokonanej

wczeSniej analizy, charakteryzuj e jEzyk mtrzyczny Emanuela Kani i pr6buje dokonai jej oceny. Do

pracy dol4czona jest obszerna bibliografia, spis ilustracji oraz spis nagrari utwor6w kompozfora.

Pan Kopczak wtozyl z pewno6ci4 wiele pracy i staraf,, aby opis dziela m6gl w takiej postaci

powsta6. Mam jednak pewne w4tpliwo6ci co do wypelnienia podstawowego zadania. jakim jest

odpowiedZ na problem postawiony w tytule oraz konkretnie w rozdziale trzecim. Analiza

nagranych utwor6w oraz przyklady wplywu innltch kompozytorow to jedna z mo2liwo6ci, dzigki



kt6rej autor m6glby unikn4i dysonansu pomipdzy tytuiem a jego zawarto(ci4. Opis dziela to

wym6g u.stawowy, stawiajqcy przcd doktorantcm - {rtyst4, wykonawcg - zadanie nowe, nie bgd4ce

czq$ciq jcgo zawodowego iycia. W przypadku przewodu Pana Wojciecha Kopczaka tynrl opisu

dziela artystyczxego jest bardzo wymagajqcy, o mocno teoretycznym zabarwieniu. W moirn pojgciu

nie zwalnia on autora z chocby kr6tkich przemySleri na tcmat wykonawstwa omawianych

i nagranych utwor6w. Caly proces pmygotowania reperruaru do nagrania z pewno$ciq w nie

obfitowal. Bli2ej nieznany jest takie stosunek autora do opisywanych utwor6w. Czytajqc opis, nie

wiemy. czy mohnaje uznad za godne wprowadzenia do repertuaru koncertujqcego pianisty bqd2

poszerzaj4ce literaturg pedagogiczn4 i na jakirn poziornie erlukacji moglyby by6 one przydatne.

Bardzo czQsto wlaSnie osobiste tezy. indywidualne spojrzenie na problem podnoszq warto6i pracy.

Calotc napisana jest dnbrym jEzykiem i srarannie wyedytowana.

DZIELO ARTYSTYCZNE

Proces nagraniowy w spos6b zasadniczy rtiini siE od publicznej prezeutacji dziela rnuzycznego.

0 ile koneert czy recital mo2emy nazwac dialogiem z publiczno6ci4, o tyle nagranie jest

monologiem. Mikrofon i re2yser nagrania nie sq w stanie zastqpi6 sfuchaczy w sali koncertowej.

Nadto nagranie obarczot:e jest wy:rogiem tzw^ czystej gry co cz?sto powoduje obni2enie pozion:u

eksprcsji rvykonania i jego spontaniczno6ci. W przypadku Pana Wojciecha Kopacza cloda&ow4

trudnoSi stanowil reperfimr - utw'ory nieznane, a wigc bez mo2liwo6ci odrvolania sig do radycji
wykonawczej. Mo2na powiedzied, 2e nagranie utwor6w Emanuela Kani to tr.vorzenie tradycji

wykonawczej jego utwor6w. O jako6ci wykonania decydowato zrozumienie tekstu muzycznego i
jego twdrcze zrealizowanie. Jak zatem doktorant wywiqzal z tego trudnego zadania'!

Nagranie jest bardzo klarowne, wszystkie ruty wygrane, czyste, bez potr4ceri, zahaczefi.

Natomiast wiele do 2yczenia pozostawia strona dzwigkowa i wyrazowa. Satysfakcjonuj4ce

wykonanie utwoniw akademickich, o malym ladunku emocjonalnym. konwencjonalnych, wymaga

tzw warto$ci dodanej w postaci wyrazistej i zr6znicowanej pod ka2dym wzglgdem interpretacji.

Tego w nagraniu Pana Kopczaka nie znalazlem.

Trois Etudes Characteristique majq swoje podtytuly ukierunkowujqce interpretacjQ. Pierw,sza -
Le soir 'Romance * rczpoczpa siE w tempie Andante (e tranquillo assai). Wykonawca obral zbyt

wolne tempo, kt6re skutecznie unierno2liwia plynn4 narracjg i dlu2sze fraz-otvania. Od tnkru 20.,

w nowej fakturze, brak wia$ciwych proporcji powoduje chaos interpretacyjny. Brak jest po{ziafu na

melodiE, liniq basu i bardziej dyskretnie zegrany ,,akompaniamcnt". Ten brak zainteresowania

jednym z najistotniejszych elenrent6w wykonawczych, a wigc balansem pomigdzy rzeczami

wamymi i mniej wa2nymi, balansem wertykalnym, zr62nicowaniem dynamiki poszczeg6lnych



glos6w, jest najwigkszym mankamentem nagrania.

Kolejna etiuda to La nuit - Ballade. Linia melodyczna w prawej rgce oparrzona jest sugesti4

marcato. Zostalo to literalnie zroztmiane przez wykonawcg - zamiast frazy o duzym nasyceniu

otrzymujemy pojedyncze, wystukane glo6no nuty, kt6re nie skladaj4 sig w jednq caloS6. Partia lewej

rgki wykonana jest zbyt hata6liwie, co uniemo2liwia elastyczne ksztaltowanie partii prawej rgki. W

czgSci Srodkowej brakuje odpowiednich proporcji dynamicznych, przez co gl6wna myill mtnyczna

staje sig nieczytelna . Czg6( ta zbudowana jest na dlmamicznych kontrastach, na o96l f-pp lub ppp.

Nie zostaly one wyraZnie zaznaczone. W czgsci Al, w momencie przejScia z tonacji b-moll do B-

dur charakter muzyki powinien sig diametralnie zmieni6 Qtoco meno mosso, dolcissimo).

W nagraniu jest to ledwie slyszalne. Zamykajqcy etiudg fragment skomponowany jest w dynamice

pp-ppp.W nagraniu wykonany jest zbyt rzeczowo, zbyt glo6no, niecierpliwie.

Kolejna etiuda nosi tytul Le matin (Chanson). Wojciech Kopczak wykonuje ten utw6r jakby

z pominigciem sugestii kompozytora. Tytut oraz warstwa opisowa dziela powinny ukierunkowai

wykonanie pianisty. D2wigki melodii niel4cz4 siE we frazg, szesnastki zby oczywiste, ,,etiudowe",
proporcje partii obu r4k zachwiane. W forte od taktu 47 pianista nie dokonal selekcji

poszczeg6lnych glos6w. Brakuje frazowania. Partia prawej rgki, kt6ra w tym fragmencie jest

kontrapunktem dla linii melodycznej w glosie Srodkowym, jest wyrahnie zbyt gloSna, twarda.

Powoduje to chaos, nieczytelnoS6 mySli mrzycznej. Tak2e kolejny fragment, skomponowany

w dynamice ff, razi niedobrym gatunkiem diwigku. JeSli doktorant dopatruje sig zwiqzk6w drugiej

itrzeciej etiudyKaniz etiudami Fr. Chopina (f-moll op.l0nr g iAs-durop.25 nr l), tomoiewarto

bylo z tego skorzysta6 r6wnie2 w interpretacji, cho6by poprzez bli2szy chopinowskiemu gatunek

dZwigku czy tei frazowanie.

Kolejnym nagranym utworem jest Grande Polonaise op.17. Wydaje sig, 2e wybrane tempo jest

nieco za wolne. In tempo maestoso nie oznacza wolnego tempa, raczej wskazuje na charakter

utworu. To, czego brakuje w wykonaniu Pana Kopczaka najbardziej, to l4czenia ze sob4

poszczeg6lnych d2wigk6w i takt6w ze sob4. Pianista co chwilg zatrzymuje narracjg (np. takty od

43), powtarzaj4ce sig kilkakrotnie fragmenty (z malymi zmianami) interpretuje w taki sam spos6b,

bez tw6rczach zmian. We fragmentach w dynamice piano (np. od taktu 25) partia lewej rgki

przykry,va dynamicznie linig melodycznej w rgce prawej. Czgilt Srodkowa z racji odmiennej

faktury dynamiki i okre6leri wykonawczych (dolce) powinna stanowi6 wyra2ny kontrast wyrazowy.

W nagraniu nie zostalo to wystarczaj4co wydobyte.

Kolejnymi nagranymi utworami s4trzy Pieini bez slow op.25 nr 1, 2 i 3. S4 one wykonane

poprawnie. W pierwszej kompozytor umieszcza <lkre6lenie legatissinto i tego elementu wyralnie

brakuje w interpretacji Wojciecha Kopczaka. Nadto trochg za wolne tempo utrudnia frazowanie

i wydobycie mendelssohnowskiego wdzigku tej miniatury. Druga pie6ri, w zapisie kompozyorskim



gl6wnie w dynamice piano, pianissimo, wykonana jest rzeczowo i cig2ko. Jak sam autor opisu

dziela pisze, w trzeciej pie6ni wyraLne sE elementy kujawiaka, a wigc tahca. Szkoda, ze pianista nie

przeloiyl tej wiedzy na interpretacjg. Kujawiak jest taficem wolnym, ale kolejne figury t4cz4 sig

plynnie ze sob4. Interpretacja Pana Kopczaka jest statyczna.

Najlepiej wykonanym utworem na plycie CD jest Mazurka op.29 Mozna odnies6 wra2enie

spotkania z innym pianist4. W interpretacji pojawiajE sig nieslyszane wczesniej jakoSci - elastyczne

frazowanie, dobre proporcje d2wigkowe, kultura brzmienia. Tym razem doktorant w praktyce

zastosowal wlasne przemySlenia zawarte w opisie: Dziela te majq charakter ,,zapisanych

improwizacji", co sklania pianistg do nieustannej koncentracji i 0,m samym wyklucza

,,mechanicznq" interpretacjg. By(, mo2e na swobodniejsz4 i ciekawsz4 interpretacjg mazurkamiaLa

inspiracja plyn4ca z mtnyki Chopina. Chopinowski wptyw na mazurka Kani jest oczywisty, a to

wplywa r6wniez na interpretacjg. Etudes de Concert op.jl to sympatyczny, salonowy utw6r. Jest

zagtaty dobrze, ale bardzo statycznie, kr6tk4 frazqi chyba zbyt wolno, asekuracyjnie.

Ostatnim utworem Emanuela Kani nagranym przez Wojciecha Kopczaka jest Fantazja na

tematy z opery ,,Paria" Stanislawa Moniuszki op.37. To najbardziej rozbudowany i skomplikowany

z nagranych utwor6w. A wykonawca powraca do znanego z poprzednich interpretacji sposobu

odczuwania i przekazywania muzyki. Pierwszy podlegajqcy opracowaniu temat w interpretacji

p. Kopczaka to dzwigki zagrane nuta po nucie, takt po takcie. Muzyka donikqd nie d42y, trudno

pojad jej sens. Mo2natezmiec powazne zarzuty co do jakoSci d2wigku, proporcji. CzES(, Tempo di

Marcia, prowadz4ca do ostatecznej kulminacji zagrana jest cig2ko i wrgcz metronomicznie,

w niedobrym tego slowa znaczenitt.

Nagrania Pana Wojciecha Kopczaka sluchalem wielokrotnie na dobrej jako6ci sprzgcie, ze

sfuchawkami i bez. Przy okazji coraz lepiej poznawatrem utwory Emanuela Kani. Kazde kolejne

wysluchanie tego nagrania potwierdzalo zamieszczone wyilej opinie. Mam wra2enie, ze Pan

Kopczak zadbal przede wszystkim o czystoS6 nagrania, o wyartykulowanie ka2dej nuty. Natomiast

nie pokusil sig o przedstawienie artystycznej wizji utwor6w, ich charakteru. Moje zarzlty dotycz1

wielu element6w wykonawczych - obranych temp, frazowania, u2ytej dynamiki (zbyt mato

zr62nicowanej), balansu pomigdzy poszczeg6lnymi glosami, artykulacji (czgsto nadartykulacji).

Opisowa warstwa nagranych dziel jest doS6 bogata i dobrze ukierunkowuj4ca wyobraznig

wykonawcy, wigc szkoda, 2e wykonawca nie skorzystal z podpowiedzi kompozytora .Kluczem do

znacznie ciekawszych interpretacji, paradoksalnie, mogly byc te2 opisane inspiracje dzielami

tw6rc6w wsp6lczesnych Emanuelowi Kani. Udalo sig to jedynie w przypadku Mazurka i skojarzeri

z mazwkami Chopina. Tak mozna bylo post4pii cho6by z Pieiniami bez sl6w i wykonad je w stylu

zbli2onym do pie6ni bez sl6w Mendelssohna. Wreszcie - wigkszo6i nagranych utwor6w nosi

wybitnie salonowy charakter. Wymaga to od pianisty nieco innego stosunku do muzyki - mniej



namaszczonego, pelnego radoSci

element6w nie zawiera.

Recenzowane nagranie tych

KONKLUZJA

Jako temat swojej pracy doktorskiej mgr Wojciech Kopczak wybral tw6rczo56 Emanuela Kani,

polskiego pianisty i kompozytora. Podjgcie tego tematu jest ze wszech miar godne uznania, bowiem

wiele postaci polskiej kultury mtzycznej XIX wieku zostalo zapomnianych, a ich przryracanie jest

czymi na ksztalt szlachetnej misji. Jednak sam temat nie jest gwarantem pozytywnej oceny pracy

doktorskiej. Dzielo artystyczne i jego opis s4 elementami Sci6le ze sob4 powi4zanymi, a recenzja

jest wypadkowq oceny obu czgSci dohoratu. Niemniej jednak dzielo artystyczne jest t4 czgsciq,

kt6ra prawdziwie weryfikuje umiejgtnoSci, ujawnia artystyczne i profesjonalne priorytety.

W przypadku Pana Wojciecha Kopacza opis dzieta, po wprowadzeniu wielu zmian, bylby do

zaakceptowania. Natomiast dzielo artystyczne budzi wiele zastrzelei. Nagranie utworow

nieznanych nie powinno usprawiedliwiad mtzycznej bylejako6ci, kt6ra bylaby nie do

zaakceptowania w interpretacji utworow z wielkiego repertuaru koncertowego. Dlatego teL

\waLam, 2e mgr Wojciech Kopczak nie wykazal sig odpowiedni4 samodzielnoSci4

w rozwiqzywaniu zalo2onych zagadnieri artystycznych i nie speinil wymagari art.13 ust, I Ustawy

z dnia 14.03.2003 roku.

Pracy doktorskiej Pana mgr Wojciecha Kopacza nie przyjmujg.
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