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Zeenirdarca rsrzii:
Akademia Muryena w l-dzi, Wydzaat Fortepianu, Organ6w, Klawesynu Muzy&i

Danmei i latzu, pismo z dnia 7 eetwa}O2lroku, zlecenie podjqte na @stawie ort. 74 oroz
2O Ustonry z dnio 74-O3-2OO3 roku o stogrioch noukowydr igule noukowym oroz o
stopnioch i gule w zokrsie sztuki (Dz. u- z 2o77 r- poz- 77gg) oroz 56 ust l, 2
Rozpzqdzenio Ministro Nouki i Szkolnictuto fiiszego z dn. 79 styenio 2O7g r w sprowie
szeegdlowego trybu i worunkdw pzeprowodzonio eynnoici w przewdzie dokorskim, w
pstqpowoniu hobilitocyinym oroz w pstqpowoniu o nodonie ry,rtu profenro
(Dz. U z 2O78 r- pz.26t)-

Irotytzu
Uchuraty Rady Wydziafu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu Muzyki Dawnel i lazzu

Akademii Muzycznei w todzi z dnia 24 hrietnia 2O19 roku w sprawie wszczqcia pzewodu
doktorskiego w dyscplinie ar$ycznei instrumentalistylia na *rniosek mgr Joanny
Sodrackiej-

Do przesfane$o ptzez Pzewodniczlc4 Komisii do spraw nadawania stopna doktora i doktora
habilitowanego w zakresie sztuki, prof- dr hab. Agaty Jareckiej pisma z dnia 7 eerwa 2o2]-
roku w sprawie wvczqcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Socfrackiej omz spotzildzenia
reenzji zostaty zatqczone:

o 4 udrtraly nr 4afiil201&l207st, 4gltl2ot&l2olg,l filtv2o,8l2utg, srlill2oL&l21]rg
o wsztzqciu pzer,rodu doktorskiego, wyznaczenia promotora oraz recenzent6w,

o dokumentacia doltorantki zawieraiqca rrrykaz dorobku, zapis dziela arSycznego
wrazz dokumentaciAiego grblicznej prezentacji oraz opis dzieta ar6ycznego-

Fodstarrcrye dane o Dottoranre

Joanna Sodtackaiest absohrentk4 Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Andzeia
Pikula (dyplom z wyr6inieniem), obecnie studiuje w Haute Ecole de Musique w Genewie w
klasie Fabrizb chioretty oraz w ramadr studi6rr doktoranckich w Akademii Muzycznej
im- G- i K Bacewicz6rr w todzi w klasie dr hab- Hanny Hohksy- Ponadto doskonalita swoje
umieiqtno5ci @ okiem wielu u4Tbitnych pedagog6w, m- in- Dmitrija Bashkirorra, paula

Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovei, Andzeja Jasi6skiego,
Jury Margulisa, Dmitrifa Alexeerra, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana Ct,Hory,
Elzy Kolodin, Piofia Palecznego, Bradleya Bolena, Emanueta Krasonskiego, Aquiltesa delle
Vigne, Janusza Oleiniczaka, Konstanze Eic*horst, Ulji Zlberstein-



Koncertowata w kilkunastu krajach (Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hivpania,
szwajcaria, Estonia, Holandia, wlochy, Moldawia, usA, lzrael), wystqpujqc z recitalami
w wielu presti2ou4rdr salacfi koncertowyrfi m.in-: Carnegie Hall w Nowym Jorku,
I{arodonrym Forum Muzyki we Wroctawiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej
Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowei w lGszyniowie, Filharmonii l{arodowej
w Warszawie, Filharmonii Krakryskiej, Filharmonii Swiqtokrzyskiej, Filharmonii todzkiel,
Willi ,,Atma" w 7akrynem, Mozarteum w Salzburgu oraz Sali Koncertowej im- Ferenca
tiszta w Raiding-

Od nalmtodszych lat zdobywala laury na konkursacfi pianistycznych, m-in- w Anglii, w
USA, we Wloszedt, Francji, w J{iemczech, Estonii m.in- I nagrodq i wszystkie nagrody
specialne podczas XVtl Miqdzynarodowego Konkursu Crtto di Podovo w Padwie (2019)-

Otrzymata r6wniei liczne stypendia, m-in: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mtdo
Polsko l2O2Ol, Julian C-ochran Foundation (2O2Ol, Dortington *holorship Trust w Anglii
(2OB), Kralorego Funduszu na rzecz Dzieci (2mS-2O12f, Narodowego lnsSutu Adama
Mickiewicza (2O1O), Rito Zmmermonn Musik Stiftung Bern w Szvajcarii (2019) oraz SEMp
Mobility Progromme w Sualcarii (2019)-

Joanna Sodtacka iest jurorem na miqdzynarodourych konkursach pianistycznydr,
m-in- lntemotionol Lisrt Piono Yotrth Competition w Chinach i Lftrechcie, Elanoto
lntemotionol Hora C-omptition w Salzburgu i w Bernie, Kreisler lntemotionol Competitionw
Bonn oraz IOPIC lntemotionol @mrytition_

Ocena prrvdottorsliei
Praca doktorska mgr Joanny Socfiackiej sktada siq z fonogmmu zawierajqcego

wlftonanie 3 Sonat na fortepian solo Graiyny Bacewicz (190919691 - Sonoty z 19!X) roku,
I bnoty z 7949 roku oraz ll bnoty z 1953 roku, a takie opisu prdcy doktorskiej
zat6utowanego -Fortepian w tw6rczoSci Graiyny Bacewicz: dob6r Srodkory
instrumentalnyrcfi w kontekScie ewolucii iezy&a muzycznego na pr4y'rtadzie sonat
fortepianonrydr: fuy (1930), t hnoty (1949) alltunoty (1953)' stanowiqcych Qcznie
dzielo argyczne-

Zealizowanie tego tematu przez mgr Joannq SodrackA lest znaczqcym, zar6*'no
arffiycznym, jak i badawczym osiEgniqciem oraz trwatym rrkladem w reprezentowanq
dyscyplinq sztuki duiei skali. Doltorantka prezentuje wainy rozdzial - trzy sonaty
fortepianowe z bogatej tudrczo5ci czotowei polskiei kompozytorki odkrnrajqc przy tym
malo lub w og6le nieznane dzieta - I bnotq z 1949 roku, bnotq z 19i10 roku (premiera
fonografiena) w zestawieniu ze znane i grylranq pzez pianistSw kilku pokolef ll hnotq
z 1953 roku. Poryala to na nowo przewarto6ciowad tw6rcze dokonania oraz pozycie Gra2yny
Baoewicz w panteonb kompozytor5rr polskich- Forma sonaty fortepianowej zajmuje
eksponowane mielsce w historia muzyki i posiada -czeg6lny ciq2ar gatunkowy, stanowiqc
*rymnie dla kompotytorfut zar6wno z powod6w konstrukcylnydr, jak i ze wzglqdu na

draralteryzuiacy ie dramatyzm, dynamizm i glqbve, -pqfrrologiczne- naedrowanie



zawartogciA ekspresyinq- Walory pianis$i mgr Joanny Sochackiej oraz jei pionierska pra@

ir6dtowa zaowocowaly pasionulqcym odkryciem donioslych dziel, kt6re do tel pory bW
czq6ciowo nieobecne w SwiadomoSci odbiorc6rr. W muzyce polskiei )O( wieku niewielu
tworcriw zmierznllo sie z fcmq sonaty fortepianowef, jedynym, ktriry trzykrotnie
eksperymentowat z niq byl Karol Szymanowski- Wlmagania swoistego monumentatizmu
iemocionalnoSci, kt6re stawia ta forma zar6*'no przd kompozytorem, jak i wykonawcq sq

naffiszej pr6by-

I{aleiy zauwaiye, 2e istniejq jeszcze 3 inne trryczq6dote sonaty fortepianowe
Gra2yny Bacewicz: Sonata z lat 19!(F1935, Sonata z 1942 roku oraz Sonata z 1945 roku-
Dzieta te podzielily los Sonaty na fortepian z 79lJ/- roku Wtolda Lutostawskiego, krficznie
przez niego postzeganel i podobnie jak w przypadku lutostawskiego, nie zostaly
umieszczone w katalogu dziel kompozytorki. Doktorantka dotarfa do materialow nutonrych
wszystkich funot Bacewicz, ostatecznie wybierajqc do swej pracy doktorskiej
nienumerowanE Sonotq z 193{J roku oraz 2 doirzale Sonaty, z kt6rych tylko druga doczekata
siq nrydania drukiem-

Nie do korica zgadzam siq z tezq Doktorantki zawartq w opisie pracy, 2e -Bacewicz

zostala wizerunkowo 2aanektowana' p'zez wiolinist6w, a iei dzialalnoSd zwiqzana
z fortepianem byla i jest marginatizowana.-l Tworczo6d fortepianom i kameralna
z fortepianem Graiyny Bacewicz zostala w ostatniej dekadzie spopularyzowana przez
nagranie Krystiana Zmermana (Deutsdre Gramophon), istniejq takie nagrania solonrych
utwor6w fortepianowych utrwalone przzez pianist6w r62nycfi generacji Reginq

Smendziankq (Muza), Ewq Kupiec (SWR Oassic), Anitq Krochmalsk4 (Acte Prealable), Mortq
Grigaliunaite (Piano Classics) czy Nataliq Kazaryan (nagranie live dostqpne w streamingu)-
ll funoto z 1953 roku, kt6rq prawy&onata kompoz6orka, jest obecna stah w przestrzeni

koncertowej w progamach recitalowych wybitnych pianist6w, takich jak m.in- Andrzej
Jasifski czy Beata Bilitiska. Tym enniejsze sq interpretacie mgrJoanny Sochackiej, kt6re
dokonuiq syntezy tw6rczoSci sonatowej Bacwicz i otwieraft nowy rozdziat w wykonawstwie

iei dzietfortepiarrcrlycfi, a w przypadku llbnoty z 1953 roku dajq mo2!iwo66 por6rrnania
z zareiestrowanymi wczeSniej interpretacjami. W obu przypadkach moina w petni doceni6
kunszt wykonarrczy Doktorantk-

Taramo dob6r tematu pracy doktorskiei jak i metodologia badawcza zasfugujq na

wYsoka (rene- Pianistka nrykazala siq samo6wiadomofuiE i odkrnrczo5cia- Pracq nad
nrykonaniem Solrlrlt oparla na irodtacfi nutourycfi, korzystajqc z rqkopis6w pozyskanych od
spadkobiercow- Praca pisemna zawiera =czegrilnie wnikliwe analiry formalne, kt6re miaty
urplyu, na interpretacie. W @sumowaniu dysertacii Doktorantka stwierdta,'W strukturacfi
utworriw Bacewicz6rrnyiest bezmiar emocji, czqsto skrajnycfr- A ieby byly one odpowiednio
czytelne, cayli ieby sfuchacz m€ie we wta6ciury sposob odeuf, niezbqdna jest analiza tydr

t 
J- Sodrada -tortepian w twrirczr6cj Graiyny Bawie: ffi6r irodkorx instrumentalnldr w kontekicie

euolucii iezyl@ muzYcznego na pr2ffadzie ssrat fortepianouydr: Sorroty (19:t0l, t Sriruty 11y9l a t, 5pnoty
(L953f, str 191



struktur, i postqporlanb zgodnie z kierunkiem urytyczonym pnez kompozytorke-" Wiemojd
tekstowi zdaje siq bye oedo mgr Joanny Soc*rac*iej, kt6ra deklaruje siq jako przeciwniczka
nadmiemei swobody wy&onawczej. -Mogloby sie nrydawac, ie korelacla tekstu nutowego
z interpretaciq jest ]z:eczA automatycznq, jednak zadlwiajqce jest, jak malo umiemy
tnyczyta6 z nut, a jak wiele doktadamy sami, bez zbytniego zastanowienia-' - pisze
w @sumowaniu pracy doktorskiej- Warto nadmieni6, 2e sroje badania nad twrirczofciq
Graiyny Bacewicz uzupelnita takie wiedzq o kompozytorce jako o czlowieku- Doktorantka
pozyskata cenne informacie zrozmdlrt z jel wnuczk4, Joannq Sendlak- ponadto we wstqpie do
pracY w:fuod irffi wymienia torn opowiadai Znok Szeeg6lny autorstwa Gra2yny Bacewicz,
ktorei proza mqfa rzuciiSwiatlo na osobowo5d i system wartoSci kompoz6orki3-

Chocia2 Gra2yna Bacewie dzielila swoia tw6rczo5c na 3 okresy, lednak2e przykftad
bnot fortepianonrydr pokazuie zaskakujqc4 lednorodnosd jqzyka murycznego, mimo
widocznego doskonalenia stylu i warsztatu kompozytorskiego- Bacewicz sprzeciwial-a siq
zakwalifikowaniu do neoklasycpmu i tak iej sonatowe dzieta, mimo klasycznej strukturatnej
dyscypliny i.my6lenia formq-, sa gfgboko ekspresyine. Elementy ekspresjonizmu przeiawiajq
siq w wielopta-czyznowei, gestei fakturze, recytatyrrno6ci temat6w i motyr6w, silnie
dysonuilcei, buduiqcei napiqcie harmoniki, monumentalnym, neoromantycznym geicie.
Bacewicz w liScie do brata podkre6la swoje nawiqzanie do neoromantrzmu piszqc o muryce
1 potoury )O( wieku: -kompozytorzy wstydzili siq nieiako swojej uczuciowoSci, odrzucilam
wiqc ten wstyd, i piszq muzy&q emocjonalnq.r

Bacewicz, mai4 za sobq studia pianistyczne po5wiqcita fortepianowi i rozwojowi
pianistyki spoftl uwage w swoiej tw6rczo5ci - eksplorowanie moiliwo6ci fortepianu obecne
iest w p€:lnym cy*lu etiudowym - 7O Etiudoch z roku 1956- Bliski byl iej iprriot wirtuozerii
fortepianowel, co zabawnie zawarla w uwagach do Reginy Smendzianki, pianistki
prawykonujlcej cykl: "pierwsza etiuda - rqbana; druga - z duiq brawur4 sz6sta - z wielkim
gazem i napiqciem, dziesiqta - z maksTmalnym gazem.--,,s-

Efektowna flanis$a obecna jest takZe w bnotodr- Kompozytorka taznar:ra
precyryine okreSlenia wytonawe, takie lak tempa metronomiczne, pedalizacig a nawet,
sporadycznie, palcowanie (w ll bnociel- Muzyena materia fest petna dramaturgii, bogata
w polifonizacie, nawiqzania do meloffi ludowej, stylizacie oberka, efekty quosi -
-sceni@ne- (Ttrf,otow ll bnocie), wreszcie brzmienia sonorystyczne-

!tbarhm,sr- l5l
3 tbklenr, su- 5
' tfafrzata Janide'slye, li(ry CruaWt besie i Vytouus tutkius (e t), A]{Xrakdry 2url
oft za l- Sodlada -Fortel$an u tn Srtzofui Graiyny Baqde: dobor nod!6r instrummtalnrydt w kontek6cie
euolucia iQzlrfa mtElEmego na przllda&ie sonat fortepianowyttr: Soaoty (19:101, t sf,rr,ty Fgngl a tt So,toty
gs53f, sr.1s2

dataddepu:2-CE-2t21



Mgr Joanna Socfiad<a trafnie zauwaia, w jaki spos6b lcsztaftowany iest budulec
dramaturgieny Srtlrrlt.. -SwiadomoSd przetwarzania my6ti tematycznej dziala lak spoiwo
interpretacli, element integrujqcy koleino nastqpujqce po sobie odcinki-' Tematy i motynry
ewoluuiq, tworzac narraciq utworu- Przykladem mo2e byd dwutaktowa introdukcia ! czq6ci fl
bnoty Moestoso, kt6rei motnl nabiera wiqkszego znaczenia w miarq rozwoju tej czqsci
(nasuwa siq tu pewna analogia b Grwe z I czq6ci Sonoty b-molt op. 35 F- Chopina). pianistka

wieh uwagi w swei pracy dohorskiej po5wiqca formie i jei wpfiTwowi na budowanie napiqc
i kulminacii- Doglqbne zrozumienie architekoniki Sonot sq wietkim watorem jej rrykonania-
Gekalvy zabieg dramaturgiczny ffi zastosilany w ostatnich taktach kody lV czq5ci Finole-
Molto ollegrc I hnoty - zacytowanie pierws4ptr takt6w I czq5ci Mderoto poprzedzone
pauz.l- W moiej opinii wykonanie Doktorantki pozostawito tu pewien niedosyt- pauza jest
nieostra, ptzez co cytat zbyt wtapia siq w wirtuozowski final_

WSrod zalet gry mgrJoanny Sochackiel wyrnieniq geste, bogate w alihroty brzmienie
o du2ei skali dynamicznei, nasycone kulminacje or-az piqknie urydobyte efekty kolorystyczne
oraz urzekaiqce liryzmem,prq zadtowaniu pewnej powfcilgliwo5ci i prostoty, tematy-

W moim odczuciu najwiqksza trudno6ci1 wykonawczE Srlnot jest metrorytmika oraz
agogika- Polimetria jest wszechobecna, a do tego pojawiajq siq czqste zmiany tempa,
zar6*mo na wiqkszyrcfr fragmentach, dookreStone ozna@eniami metronomicznymi, jak
ilokalne piu mosn, meno m(;rls(t, ocelerondo, ritenuto a nawet rubsto. Agogika i tempo
mail kluczowe znaczenie dla klaro*mo6ci formy i energegki utworu i w tym elemencie
wykonania znajduiq w Erze Doktorantki naiwiecej zastrzeied- W wietu foagmentacfi,
szczeg6lnie prry czestydt zmianach metrum (na przykla d 314 - 214 - Gl8 w I czqsci 1 funotyl
puls staje siq malo wyczuwalny. V[fryostrzenie cfiaralterystycznych rytm6w punktowanych
(na pr4/<iad w temacie t czqSci Mderoto e moestos gnoty z 1930 roku) oraz precyzyina
realizacia synkop (w czq6ci lll Hterzo- Mofto ollegro I hnotyl nadaloby interpretacji
wiqkszego dynamizmu - Zaznaeanie lekkimi akoentami pulsu bytoby ponadto czqsto zgodne
z zapisem (tremolanda w czqSci ly Finole- Mofto ollegro I $notyl-

fonHrzia
W swej pracy doktorskiei mgr Joanna Sochacka rrrykazata siq dojrzatq pianisgk4,

erudycla zdolno6ciami analitycznymi oraz bogatym, a zanlzem skondensowanym jqzykiem
pracy teoretycznei- Te umielqtno5ci pomola iei z pewno6ciE na podejmowanie kolejnych
projekt6w artystycznych i badawczych-

Stwierdzam, ie Doktordntka spetnita wymagania stawiane w oft- 74 oroz 2O llstowy
z dnio 74-O3.2(n3 r*u o stopnioch noukowych i gule noukowym oroz o stopniodt i gute
w zokaie sfiuki (Dz- U- z 2O77 r- poz- 1789) oroz 56 ust l, 2 Rozpnqdzenio Ministro Nouki
i Szkolnictwo Wfrszegp z dn- 79 styenio 2O78 r w sprowie szczegotowego trybu i worunkow
ptzeprowodzonio eynnoici w pnewdzie doktorskim, w Wsterywoniu hobilitocyjnym oroz
w pstgpowoniu o nodonie gutu profmro (Dz.lJ z 2O7g r. poz.26l).

PracE Cotrtcsfa prryindg


