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Zlecenio dawca recenzj i :

Wydzial Fortepianu, Organow, Klawesynu, Muzyki Dawnej r Jazzrt Akademii
Muzycznej im. Grulyny i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi, zlecenie podjgte na
podstawi e Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki zdnia 14.03.2003 roku (Dz.U. nr 65, poz.595 zpolniejszymi zmianami).

Dotycry:
Uchwal Rady Wydzialu Fortepianu, Organow, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Ja.,u
Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewtczow w Lodzi z dnia 23
wrzeSnia 2015 roku:
- w sprawie wszczgcia, na wniosek Pana mgr. Daniela Rybaka z dnia 18 sierpnia
2015 roku, przewodu na stopiet'r doktora sztuk muzycznych, w dyscyplinie
artystyc zlnej. instrumentalistyka (il fiA 2U 4 I 20 I 5)
- w sprawie wyznaczenta mojej osoby na recenzenta (6411U201412015).

W Swietle art. 6 ust. 1, 3 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oroz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku Rada Wydzialu Fortepianu,
Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej r Jaz:ru Akademii Muzycznej im. Grazyny
i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi posiada uprawnienia do prowadzenia przewodu
doktorskiego na stopief doktora w dziedzinie szuk mtrzycznych, dyscyplinie
artystyc zrnLej: instrumentalistyka.

Do nadeslanego mi przez Pania Dziekan Wydziatu Fortepianu, Organ6w,
Klawesynu, Muzyki Dawnej t J?-.u Akademii Muzycznej im. Gruiryny i Kiejstuta
Bacewrcz6w w Lodzi prof. dr hab. Ireng Wiselkg-CieSlar pisma z dnia 20 listopada
2017 roku, informuj4cego o wszczgciu przewodu doktorskiego i wyznaczenie mnie
na recenzenta pracy doktorskiej Pana mgr. Daniela Rybaka na temat
,,EmocjonalnoS6 muzyki fortepianowej Nikolaia Medtnera - implikacje stylistyczne
na przykladzie wybranych sonat fortepianowych" zostala dol4czona dokumentacja
bgd4ca integraln4 czESci4 wniosku.

Podstawowe dane o Kandydacie:
Mgr Daniel Rybak urodzil sig 20 wrzeSnia 1988 roku w Sieradzt. W mieScie tym
w roku zdal egzamin maturalry, a dyplom ukoriczenia Panstwowej Szkoly
Muzycznej II stopnia w Zdunskiej Woli otrzymal w roku 2008 (klasa fortepianu
dr.Witolda Holtza).Wyhsze studia mtrzyczne odbyl w lodzkiej Akademii Murycnej
im. Grazyny i Kiejstuta Bacewtczow w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej



Soszkowskiej i &. WitoldaHoltza, kt6re ukoriczyl zwynikiem bardzo dobrym
w roku 2013 otrzymuj?c Mul zawodowy: magister sztuki. W tym samym roku zostal
uczestnikiem studiow doldoranckich l6dzkiej uczelni mtrzycznej. Od rok:u20L4
mgr Daniel Rybak jest zatrudniony w charakterze nauczyciela w szkolach
m\zyczrrych w Kgdzierzynie-Ko2lu i Krapkowicach. W roku akademickim
201412015 pracowal na stanowisku akompaniatora w Akademii Muzycmej im.
GraZyny i Kiejstuta Bacewtczow w Lodzi.
W okresie studiow mgr Daniel Rybak bral udzial w kursach mistrzowskich
prowadzonych prz:ez wybitnych profesor6w m. in. Andrzeja Jasinskiego, OlgE
Rusing, Petera Eflera, Adama Wodnickiego. Czynnie uczestntczylw festiwalach
i konkursach m:uzycTrrych w kraju za granca Qkraina, Francja).
W roku 2014 dokonal nagrania dla firmy fonograficznej DIIX wsp6lnie zklarnecist4
Mirostawem Ktysem i fagocistk4 Dorot4 Cegielsk4 transkrypcji Tria a-moll op.1l4
Johannesa Brahmsa (D[IX 1227).
Analizuj4c dotychczasowy dorobek artystyc zrry zauwa2am2 2e wante miej sce
w dzialalnoSci artystycmej mgr. Daniela Rybaka zajmuje kameralistyka.

Ocena pracy doktorskiej :

Praca doktorska Pana mgr. Daniela Rybaka ,,EmocjonalnoSd muzyki fortepianowej
Nikolaia Medtnera implikacje stylistyczne na przyk\adne wybranych sonat
fortepianowych" to dzielo artystyc zrre zarejestrowane na noSniku elektronicznym
(ptyta CD) oraz opis tego dnela.

Dzielo artystyczne zawiera trzy Sonaty wybrane przez doktoranta spoSrod
kilkunastu dziel Nikolaia Medtnera zawierajEcych w t5rtule okreslenie tej formy:
Sonata g-moll op.22, Sonata f-moll ,,I\4inacciosa" op.53 tr 2 i Sonata e-moll ,,lrtight
Wind" op.25 nr 2.
Po wysluchaniu tych dziel w interpretacji Doktoranta stwierdzam, Ze mgr Daniel
Rybak to artysta dysponuj4cym bardzo dobrym warsztatem pianistycznym, ktory
pomaga mu bezproblem6w przebrn46 przezniejednokrotnie skomplikowane i zawitre
problemy fakturalne prezentowanych komp ozycji. Gra Pana mgr. Daniela Rybaka
jest przejrzvsta, klarowna i precyzyjna. Skupienie na prezentacji detali w zadnym
prrpadku nie zakl6ca dbaloSci o jak najlepsze oddanie, niejednokrobrie oddalaj4cej
sig od klasycznego rozumienia tej formy architektoniki Sonat. Mgr Daniel Rybak
w warstwie fakturalnej bardzo dobrze operuje planami. Na podkreSlenie zasluguj4
logiczrie i Swietnie w czasie rozplanowane kulminacje. Pianista bardzo Swiadomie
operuje pedalem ? czasami nawet bardziej oszczgdnte nrl wskazywalby na to zapis
nutowy. Drobne uwagi, na ktore moim zdaniem Doktorant m6glby jeszcze zwroci6
uwagg to wyrazistrza pulsacja w przebiegach szesnastkowych, wigcej gry cantabile
w partiach melodyczrych, dtugoS6 i ci4gloS6 brzmienia w fakturze akordowej t gra
en dehors. W warstwie emocjonalnej oczekiwalbym miejscami wigkszej dawki
egzaltacji nieodzownej dla tego typu muzyki. Te uwagi, tylko na pozor krytyc zrre,
w Zadnym wypadku nie dezawuuj4 bardzo dobrego odbioru przez;e mnie dziela
artystycrrego. W interpretowanych kompo zycjach warto podkreslic starannoSd



Doktoranta o oddanie w sposob niezwykle Swiadomy warstwy emocjonalnej dziel,
a wigc uwypuklenie problematyki zawartej w temacie dysertacji.

Opis dziela artystycznego to koresponduj4ce zestawienie z omowionym powyzej
dzielem artystycznym. Autor zawarl opis w czterech zasadniczych rozdzialach
poprzedzonych kr6tkim wstgpeffi, a zakoitczyl r6wnie lapidarnym podsumowaniem.
Rozdzial pierwsry to przybliZenie biografii Nikolaia Medtnera oraz proba
scharakteryzowania jego sylwetki jako pianisty. W rozdziale drugim mgr Daniel
Rybak wnika w problematykg roli ekspresji w procesie tworczym i wykonawczym
fiak sam pisze - odtrvorczym). Pr6buje przyblizyt teorie dotycz4ce emocjonalnoSci i
ekspresj t oraz tch ntaczenie w muzyce. W tym celu przybli 2a czlrtelnikowi pewne
pojgcia z zal<resu psychologii i ujmuje je w krotkim rysie historyczlym. Mgr Daniel
Rybak stara sig okreSlid cechy osobowoSci artysty i ich wptyw na proces tw6r czy.
W rozdziale tym Autor charakteryzuje teZ rosyjsk4 muzykg fortepianowa
uwlpuklaj4c jej glowne cechy, w tym wedtug niego najistotniejsz4, kt6r4 okresla jako
,,intensywn4 emocjonalnoSd". W rozdziale trzecim scharakteryzowana zostaje
tw6rczoS6 fortepianowa Nikolaia Medtnera od strony element6w dziela muzyczrrego,
ktore kompozytor w spos6b wysmakowany wykorzystuje w procesie tw6rczym.
Najbardziej trafirym okreSleniem uzytym ptz;ez mgr. Rybaka w celu nryerbalizowania
czynnika wyrazowego sA slowa samego kompozytora, mowi4ce o sztuce jako
wzniostym uczuciu odwoluj4cym siQ do doSwiadczefi ludzkoSci. Rozdzial ten
wierflczy pr6ba uchwycenia percepcji tworczoSci Medtnera w czasach mu
wsp6lczesnych i obecnych. Rozdzial cntrarty to bardzo dobrze od strony
teoretycnrej przeprowadzona artahza Sonat bgd4cych materiatrem dysertacji. Brakuje
mi w tym rozdziale poglgbionej analizy interpretacyjno-wykonawczej, w trakcie
kt6rej Autor podzielilby sig osobistymi doSwiadczeniami w pracy nad &ielem
arfysffcrrym. Czlttaj4c jego opis nie zawsze mialem wraZenie korespondencji
migdzy warstw4 slown 4 i muzycznq zawart4na plycie CD.
OsobiScie drazni mnie zbyt duha iloS6 btrgdow stylistycznych, interpunkcyjnych oraz
pisownia naztv i nazwisk obcojgzycznych, a takhe terminow muzycznych. Kilka
wybranych przyklad6w: pisownia credo, tourn6e, Konserwatorium moskiewskiego
(ru duze, raz male litery), nazwiska kompozytor6w, nazw miast (rp. raz
S t. Petersb urg, raz - sic ! -Petro grad), \4czenie naz,:r t niem ie ckoj gzyc zny ch
z angielskojgzycmymi (np. Eight Stimmungsbilder), okreSlenia mtrzyczne takie jak
przetworzenie, temat, l4cnik od duzej litery, a takie pewne kolokwializmy (,,dla
publiki"). Mofna bylo ,oik rac tego typu blgdow przez staranniejsz4 korektg.
Mimo tych uwag stwierdzoffi, 2e opis dziela zostal napisany w sposob jasny
i klarowny. Doktorant posiada doirqwiedzg w zakresie poruszanej problematyki.

Konkluzia:
Praca doktorska Pana mgr. Daniela Rybaka prezentuje wysoki poziom artystyczny
w zakresie wykonawstwa instrumentatnego, a takhe wykazuje poglgbion4 wiedzg
teoretyczn1Autora i chg6 prowadzenia badan w nieslusznie zaniedbanych obszarach
sztuk muzycznych. Stanowi to istotny wklad tej pracy w rozw6j dyscypliny



artystyc zrrrej: instrumentalistyka.
Niniejszyn stwierdzarn2 2e Doktorant wykazal sig rzeteln4 technrk4 instrumentaln4,
posiada bogat4 wiedzg teoretycrr4 i umiejgtnoSci do prowadzenia samodzielnej
pracy artystycznej. W ten sposob Doktorant sprostal zalohonemu zagadnieniu
arytysycznemu i spetnil wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy z dnra 14.03.2003 roku.

Pracg doktorskQ Pana mgr. Daniela Rybaka przyjmujQ.

U5-l\
Krakow, dnia 25 stycz;nta2DlS roku


