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Pani mgr Katarzyny Kraszewskiej - Wiraszki

Temat rozprawy:

"Przestrzenie muzycznej ekspresji w tw6rczo5ci Fryderyka Chopina na

przykladzie czterech Scherz"

Promotor: dr hab. Elibieta Kara5

Zleceniodawca recenzji :

Akademia Muzyczna im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi, , Wydziat Fortepianu,
Organ6w, Klawesynu ,Muzyki Dawnej t lazzu, pismo z dnia 2O.LL.2OL7. Zlecenie podjqte
zgodnie z Uchwatq Rady Wydziatu Fortepianu ,Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

Akademii Muzycznej w todzi z dnia 18 wrzeSnia 2OL3.
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Podstawowe dane o Doktorantce

Pani Katarzyna Kraszewska- Wiraszka urodzila siq 21.09.1982 roku w Warszawie. Z tym
miastem zwiqzana jest Jej edukacja muzyczna w zakresie szkoty podstawowej - Spoteczna

Szkota Muzyczna przy Chrze6cijafiskim Stowarzyszeniu Muzyk6w,,Missio Musica" oraz
6redniej - Padstwowa Szkola Muzyczna ll st.im.J.Elsnera.

Studia muzyczne zakofczone uzyskaniem tytutu magistra sztuki Doktorantka odbyta w
Akademii Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi w klasach fortepianu
prof. Marka Drewnowskiego i prof. Tadeusza Chmielewskiego.

W latach 2OO8-2OL2 Katarzyna Kraszewska- Wiraszka kontynuowala studia doktoranckie
pod kierunkiem prof. T. Chmielewskiego w macierzystej uczelni.

W ramach kurs6w pianistka doskonalita swoje umiejqtno6ci u wybitnych artyst6w i

pedagog6w : Haliny Czerny- Stefafiskiej , Andrzeja Jasiriskiego, Janusza Olejniczaka,
Eugen'a lndjic'a, Dominique Merlet, Dang Thai Son'a.

Doktorantka jest laureatkq kilku konkurs6w pianistycznych: Miqdzynarodowego Konkursu

im.F. Chopina w Szafarni (2000) , Miqdzynarodowego Konkursu w Brest ( Francja - 2006 ).

Od 2008 roku Katarzyna Kraszewska -Wiraszka prowadziwtasnq dziatalnoSd koncertowq w
ramach firmy ART- EKO

W latach 2OO4- 2OL3 zagrala 103 koncerty w Polsce i zagranicq wykonujqc przede wszystkim

utwory kompozytor6w polskich: Chopina i Paderewskiego.

Brak dokumentacji koncertowej z lat 2013-2018 uniemo2!iwia odniesienie siq do tego okresu

dziata !noSci a rtystycznej Doktorantki.
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OCENA PRACY DOKTORSK!EJ

Praca doktorska Pani Katarzyny Kraszewskiej- Wiraszki pod tytutem: " Przestrzenie
muzycznej ekspresji w tw6rczoici Fryderyka Chopina na przyktadzie czterech Scherz"
sklada siq z dziela artystycznego zarejestrowanego na no6niku elektronicznym oraz opisu,
stanowiqcych lqcznie prace pod wspomnianym tytutem.

Dzielo artystyczne stanowi nagranie czterech Scherz Fryderyka Chopina zrealizowane w
Studio im. W Lutoslawskiego w Warszawie w dniach 23-24 sierpnia 2015 roku.

Po wysluchaniu przedstawionej do oceny ptyty dominujqcym staje siq odczucie ,2e pianistka

wykonuje cztery Scherza Fryderyka Chopina z wielkq pasjq i zaanga2owaniem. Doktorantka
prezentuje wysoki poziom biegto5ci pianistycznej, wirtuozerii , kt6ra niewqtpliwie konieczna
jest do wtaiciwej interpretacji wielu fragment6w wykonywanych utwor6w. Podobnie sfera
dynamiki w zakresie kt6rej porusza siq Doktorantka sprzyja wra2eniu bardzo ekspresyjnej,
petnej ogromnego tadunku emocjonalnego gry. Po wystuchaniu nagrania w cato6ci

odnioslam wra2enie, ie rodzaj ekspresji o stopniu skrajnego wolumenu brzmienia i

maksymalnej energetyki gry w przewaiajqcym stopniu determinuje charakter wykonania.
Ekspresja ta wyra2ana jest przez pianistkq w ramach nieco zawq2onej skali dynamicznej
mezzoforte- forte. Wspomniana skala dynamiczna nie wszqdzie korzystnie wptywa na spos6b
budowania napiqi i punkt6w kulminacyjnych. Doktorantka za rzadko stosuje dynamikq
piano - pianissimo. Przy sporadycznym jej wykorzystaniu Doktorantka osiqga miejsca

kulminacyjne za szybko, pozostajqc p62niej w bardzo duiym natq2eniu diwiqkowym przez

dtu2szy czas. W tych fragmentach mamy do czynienia z brzmieniem mocnym , nieco
jednolitym , chwilami pozbawionym szlachetno5ci . Zwlaszcza akordy wypadajq tu zbyt ostro,
czasem wrecz jaskrawo, zwtaszcza w g6rnych rejestrach fortepianu. Majqc w pamiqci

opisowq czq6i dysertacji doktorskiej , w kt6rych pianistka pisze o r62norodnoSci i bogactwie
brzmienia w utworach Chopina, trudno nie odnieid wraienia,2e poddawana ocenie
interpretacja Scherz Chopina przez Paniq Katarzynq Kraszewskq- Wiraszkq nie do kofca
tworzy sp6jnq wizjq z niekt6rymi z opisywanych przez Niq charakterystycznych idiom6w w
tw6rczo6ciChopina wrazz wynikajqcym z nich rodzajem wyrazu muzycznego iwta6ciwym
doborem Srodk6w wykonawczych. DominujEcym w nagraniu Scherz jest u Doktorantki
wspomniany przez Niq idiom demoniczny oraz idiom brillante. Determinujq je w grze
pianistki przede wszystkim takie elementy,jak wspomniana ju2 dynamika i agogika.
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W interpretacji Doktorantki - trzeba doceni6 - bardzo precyzyjnej pod wzglqdem realizacji
trudnych figuracji, skok6w, przebieg5w oktawowych oczekiwatabym mniej nerwowo6ci i

poSpiechu . Czas muzyczny w nagraniu czterech Scherz chwilami traktowany jest przez

pianistkq doSi swobodnie - jest podporzqdkowany Jej temperamentowi i wewnqtrznej

,,kipiqcej energii" . Stqd w pewnych momentach , mamy do czynienia z niewytrzymywanymi
pauzami, skracanym wybrzmieniem poszczeg6lnych pion6w akordowych, niespokojnq
realizacjq grup rytmicznych oraz nie wszqdzie uzasadnionq zmianq tempa konkretnych
fragment6w. Spos6b gry Doktorantki niewqtpliwie odzwierciedla Jej artystycznq osobowo66
oscylujqcq bardziej w strone maksymalnie dramatycznego ni2 wywaionego emocjonalnie
przekazu . Piqkne, liryczne, Srodkowe czq6ci czterech Scherz dajq w interpretacji Doktorantki
chwilowe wytchnienie w zestawieniu z ekspansywnymi czq6ciami skrajnymi utwor6w.
Pianistka udowadnia tutaj,2e potrafiladnie ksztattowa6 diwiqk oraz budowaifrazq legato
o charakterze cantabile ( bardzo piqkny spos6b prowadzenia linii melodycznej prawej rqki
zwtaszcza w Scherzu E-dur ). Dob6r Srodk6w artykulacyjnych jest adekwatny do
zamierzonych ce!6w wyrazowo-artystycznych zwlaszcza w Scherzach: h-moll, b-moll icis-
moll. W Scherzu E-dur pochody dwudiwiqk6w mogtyby byd realizowane bardziej staccato,
poniewa2 ich zbytnie wydtu2enie pozbawia je charakterystycznej dla utworu lekko6ci .

Zastosowana w nagraniu czterech Scherz pedalizacja jest przewainie wlaSciwa i logiczna.

Pewne wqtpliwo6ci budzi czasem pozostawianie pedalu z wybrzmienia poprzedniejfrazy ai
do rozpoczqcia nowej mySli muzycznej.

Reasumujqc o96lne stwierdzenia dotyczqce nagrania przez Paniq Katarzynq Kraszewskq-

Wiraszkq czterech Scherz Fryderyka Chopina nale2y przyznai,ie wykonanie mimo pewnych
zastrze2ef stanowi w o96lnych zatoieniach przekonujqce propozycjq interpretacji
wybranych utwor6w kompozytora, zwtaszcza w realizacji ich wyrazowej struktury
dramatycznej. Doktorantka obierajqc jako temat swojej pracy doktorskiej wybitne i zarazem

bardzo znane utwory Chopina postawita przed sobq nielatwe zadanie. Wielka ilo56

wspaniatych interpretacjitych dziel determinuje spos6b ich odbioru i rozumienia.
Nagranie dokonane przez pianistkq naleiy traktowai jako kolejnq, niepowtarzalnq pr6bq
odczytania i przekazania tre6ci znaczeniowych zawartych w tych utworach w oparciu o Jej

artystycznQ, petnq bogatej i dynamicznej ekspresji osobowoSi.

Pon i2ej zam ieszczam uwagi szczeg6lowe dotyczqce wykonania kaidego Scherza.



-5-

Scherzo h-moll op.20

- zbytnia dostownoS6 i dobitno56 realizacyjna daje czasem wra2enie agresywno5ci
- we fragmencie poczqtkowyffi , w przebiegach figuracji 6semkowych brak jest crescendo,

brak wyrazistego zaznaczenia doj6cia do sf ( t.72,76l-
- brak dotrzymania wartoSci dlugich nut i pauz w t. 58-59
- zbyt nagle budowanie napiqcia - od taktu 94 jest jui niepotrzebnie fortissimo
- brak powt6rki ( po t.6a)
- niepotrzebne ,manieryczne przyspieszenia w t.56,170
- w czq5ci Srodkowej - Molto piu lento - zbyt dobitna realizacja diwiqku pierwszym palcem

prawej rqki przeszkadza w budowaniu nastroju spokoju iSpiewno6ci
- zbyt nagty wzrost dynamiki - t.353
- od 1.449 - zbyt du2a zmiana tempa
- t.609-617 - za du2o pedatu na chromatycznych przebiegach

Scherzo b-mollop.31

- brak sotto voce na poczqtku utworu
- pospieszno(6 realizacji akord6w w rytmach punktowanych( niewlaiciwe rytmy) - takt 8
( i podobne)

- niedotrzymane pauzy w taktach It-L2 i podobnych

- w drugim temacie ( od t. 65)-brak dosluchania podstawy harmonicznej w glosie basowym
- w czq5ci Srodkowej ( od t. 265!-- sostenuto) - za maty spok6j wypowiedzi muzycznej , od
taktu 310 pojawiajq siq nier6wne 6wier6nuty stwarzajqce wra2enie,,potykania siq" na

skutek op6iniania nuty doj5cia - zbyt dowolne traktowanie rytmu wypacza prostotq wyrazu

- bardzo ostre diwiqki f4 w t. 181,189

- nienaturalna powstrzymywanie - manieryczna realizacja materialu lewej rqki 1.340-341 i

348-349
- takt 379 - niedobrze brzmi pedat pozostawiony z poprzedniej frazy przed rozpoczqciem

nowej my6li muzycznej

- drobne nuty zdobiqce w taktach 395,404 itp., realizowane sq zbyt realnie - brak leggiero
- takty 476-492 - brak frazowania oktaw w partii lewej rqki- brak napiqcia muzycznego
- takty 519-520 - brak synchronizacji obu rak - antycypacja rqki lewej
- w odcinku kulminacyjnym od taktu 553 - brak klarownoSci w arpeggiowanych akordach

w tonacji b-moll- styszalny problem typu technicznego
- od taktu 648 - fragment realizowany jest przeciwnie do wskaza6 kompozytora ( powinno

byd con anima , a na nagraniu jest wolniejsze tempo )

- odcinek - coda- od taktu 756 - styszalne ostabienie napiqcia i brak wzrostu ekspresji
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Scherzo cis-mollop.39

- w czqSci- meno mosso - od taktu 155 - brak zmiany brzmienia figuracji na leggiero - zbyt
mato zr62nicowane akordy od przebieg6w figuracyjnych
- w takcie 269 - brak realizacji diminuendo - obserwowany jest w nagraniu wzrost napiqcia
przez co caty fragment jest zbyt jednorodny wyrazowo
- w takcie 442 - powinna byi kulminacja fortissimo kt6ra nierobi wraienia na skutek zbyt
wczesnego wzrostu dynamiki w taktach poprzedzajQcych

- w takcie 485 niezrealizowane pauzy ( brak oddechu) - zastosowanie w tym miejscu pedalu

nie wydaje siq wta6ciwe
-w takcie 494 brak realizacji sotto voce - nie ma zmiany brzmienia
- od taktu 542 - akordy w partii prawej rqki atakowane sa zbyt szybko - tracq na dlugo6ci

brzmienia, w zwiqzku z czym brak jest jednej linii melodycznej, a ka2dy akord dla siebie staje
siq osobnym ,,punktem" diwiqkowym
- od taktu 573 zauwaialny brak realizacji con fuoco
- w taktach 645-648 - niedotrzymane waito6ci pauz pomiqdzy koficowymi akordami

Scherzo E-dur op.54

- Scherzo E-dur posiada w nagraniu podobny charakter do utwor6w poprzednich - brak
elementu lekko6ci- iartu, kt6ry wyr62nia to Scherzo od pozostalych

- ostro2ne , zby1. zachowawcze tempo utworu, z za ciq2kim, za gto6nym poczqtkiem ,brak
leggiero i dynamiki wzrastajQcej w pochodach dwudiwiqkowych prawej rqki
- znieksztalcony rytm punktowany w takcie 43
- bardzo piqknie realizowana ,ciekawa linia melodyczna od taktu 393 , przy nieco za bardzo
niespokojnej lewej rqce
- generalna uwaga dotyczqca do56 jednolitego, konkretnego brzmienia, podczas gdy bardziej
precyzyjna realizacja oznaczef dynamicznych ( nawet drobnych struktur) sprzyjataby
osiqgniqciu bardziej interesujqcego wyrazu
- w taktach L4L-L45 - w akordach w dynamice forte nie ma krqglo6ci diwiqku , nasycenia

akordy sq zbyt,, suche"
- figuracyjne fragmenty bardzo dobrze grane od strony technicznej, a le jednorodne w
b rzm ien iu.- sprawiajq wra2en ie mecha n icznoSci wykonan ia
- od taktu 249 za malo wiodqcy i Spiewny g6rny glos, a powtarzany temat za ka2dym razem
jest zbyt do siebie podobny ( nie ma diminuendo od taktu 269 )

- zaskakujqca zmiana tempa na du2o szybsze od taktu 617
- brak dbaiofci o szlachetne brzmienie nuty znaczqcej wyrazowo np. e2 w takcie 661
- od taktu 730 wqtpliwa jako6i estetyczna brzmienia akord6w - brak miqkkoSci
- w takcie 922 styszalne zakl6cenie nagrania
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Czq56 opisowa

Czq56 opisowa dysertacji doktorskiej przygotowana jest bardzo starannie. Praca sktada siq z

sied miu rozdzial6w gt6wnych poprzedzonych wstqpem i sfinalizowanych podsumowaniem

oraz bibliografiq. Podziat pracy jest logiczny i sensowny pod kqtem stawianych i omawianych

tez .Sam temat dotyczqcy problemu ekspresjiw utworach Chopina wydaje siq by6 bardzo

obszerny i chwilami mo2e sprawia6 trudno56 przy pr6bie jego slownego dookre5lenia.

Rozdziat pierwszy traktujqcy o ekspresji w muzyce i sztuce daje mo2liwo56 prze5ledzenia

rozumienia tego2 pojqcia w przestrzeni historycznej oraz zapoznania siq ze stanem badari
nad ekspresja w muzyce Fryderyka Chopina.

W rozdziale drugim zawarte sq rozwaiania na temat mo2liwoSci diwiqkowych ,jakie daje

konkretny instrument - w tym przypadku fortepian w zakresie element6w wptywajqcych na

ekspresjq dziela muzycznego, tak2e w odniesieniu do dziei Chopina. Doktorantka za

elementy te uwa2a : skalq i poszczeg6lne rejestry instrumentu oraz ich kolorystyczne

oddziatywanie, silq brzmienia, typ zastosowanej przez kompozytora faktury, oznaczonE w
zapisie nutowym dynamikq, ornamentacjq, tempo i artykulacjq.

Czq56 trzecia i czwarta stanowiq gl6wny trzon pracy gdyl odnoszq siq w zawartych tezach

bezpoSrednio do nagranych przez pianistkq utwor6w. Scharakteryzowana przestrzei
diwiqkowa fortepianu staje siq polem do analizy jej wykorzystania w zakresie doboru
wta5ciwych Srodk6w szeroko pojqtejtechniki pianistycznej. Wszystko to ma stu2yd oddaniu
tego rodzaju ekspresji czterech Scherz Chopina , kt6ra jest zdeterminowana z jednej strony
Srodkiem wykonawczym w postacifortepianu, z drugiej klarownym zapisem nutowym.

Piqtq czqSd pracy stanowi odniesienie siq do idiom6w stylistyczno-wykonawczych

sklasyfikowanych przez prof. Mieczystawa Tomaszewskiego i ich obecno5ciw Scherzach

Chopina.

Rozdzialy sz6sty i si6dmy pr6bujq zanalizowai i przedstawii wptyw bogactwa ekspresji

zawartej w utworach Chopina na interpretacje pianist6w dawnych i bliiszych pokoleri oraz

na artyst6w innych dziedzin sztuki - malarzy i fotografik6w. Realizujqc ten cel Pani Katarzyna

Kraszewska- Wiraszka ciekawie dopetnia swoja pracQ reprodukcjamiJerzego- Dudy-Gracza

oraz dotqczonymi dwiema ptytami CD z filmami Tomasza Sikory i Lubomira Jurczaka

inspirowanymiJej wcze5niejszymi nagraniami nagraniami Scherza h-mol! i b-moll Chopina.

Praca napisana jest bardzo dobrze pod wzglqdem jqzykowym. Gdzieniegdzie pojawiajq siq

drobne btqdy stylistyczne i interpunkcyjne, nie majqce jednak wptyvvu na zasadno66 i

czytelno5i stawianych tez. Te przedstawiane sQ klarownie iwyczerpujqco,chocia2 niekt6re z

nich czqsto powtarzajq siq w poszczeg6lnych rozdziatach. Doktorantka wykorzystata bardzo

du2o ir6del bibliograficznych zar6wno a jqzyku polskim , jak i angielskim.
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Konkluzja

Praca doktorska Pani mgr Katarzyny Kraszewskiej- Wiraszki pt.:" Przestrzenie muzycznej

ekspresji w tw6rczo6ci Fryderyka Chopina na przykladzie czterech Scherz" prezentuje wysoki
poziom wykonawczy zwlaszcza w zakresie techniki pianistycznej, jak tei podejmuje doglqbne
rozwaiania dotyczqce ciekawego i bardzo istotnego w tw6rczoici Chopina zagadnienia

ekspresji . Podjqcie tego tematu uwaiam za zasadne i wnoszqce kolejny kreatywny rodzaj

spojrzenia na cztery Scherza Fryderyka Chopina.. W tym upatrujq wklad tej pracy w rozw6j

dziedziny sztuk muzycznych. Przedstawiona dysertacja doktorska pozwala stwierdzii, 2e Pani

mgr Katarzyna Kraszewska- Wiraszka posiada du2y zas6b wiedzy w dziedzinie

instrumentalistykifortepianowej i umiejqtno5i prowadzenia samodzielnej dzialalnoSci

artystycznej. W ten spos6b sprostata zalo2onemu zagadnieniu i spelnila wymagania art.13.
ust. 1z dnia 14 marca 2003 roku.

Pracq doktorskq Pani Katarzyny Kraszewskiej- Wiraszki pnyjmujq.

Prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchala


