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Recenzja pracy doktorskiej mgr Yuki Hattori 
 
 

Zleceniodawca recenzji 
 
Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 
Warszawie, na podstawie Uchwały Rady Wydziału z dnia 27.09.2017 roku o powołaniu 
recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Yuki Hattori, ubiegającej się o nadanie stopnia 
doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzyczne, w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka, 
specjalność: gra na fortepianie. 
 
Do nadesłanego mi przez Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prof. UMFC dr hab. Annę Jastrzębską-Quinn 
pisma z prośbą o przygotowanie recenzji pracy doktorskiej mgr Yuki Hattori została 
dołączona stosowna dokumentacja. 
 
 
 

Informacje o Kandydatce 
 
Pani Yuka Hattori urodziła się 24 października 1983 roku w Aichi w Japonii. 

Uczyła się gry na fortepianie w liceum muzycznym Kikuzato w Nagoya. Jest absolwentką 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach prof. Elżbiety 
Tarnawskiej oraz prof. Ewy Pobłockiej (2009). Podczas studiów magisterskich oraz 
podyplomowych w zakresie kameralistyki fortepianowej pracowała pod kierunkiem prof. 
Mai Nosowskiej oraz ad. dra hab. Roberta Morawskiego. Od roku 2014 kontynuowała 
kształcenie w ramach studiów doktoranckich UMCF w Warszawie na Wydziale Fortepianu, 
Klawesynu i Organów w specjalności kameralistyka fortepianowa również pod kierunkiem 
prof. Mai Nosowskiej.  

 

Yuka Hattori jest laureatką kilku międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej. 

W duecie z wiolonczelistą Michałem Zielińskim zdobyła: 

• III nagrodę na 18. Międzynarodowym Konkursie Johannesa Brahmsa w Pörtschach w 
Austrii (2011) 

• Grand Prix na XII Międzynarodowym Konkursie „MUSIC WITHOUT LIMITS” w 
Druskininikai na Litwie (2012) 
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W duecie z Katarzyną Sabudą uzyskała III nagrodę na 11. Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym „PREMIO CITTA’ DI PADOVA” (2013) 

Otrzymała wyróżnienie za akompaniament podczas II Ogólnopolskiego Turnieju wiolonczeli i 
kontrabasu w Warszawie w 2012 roku. 

 

Pani Yuka Hattori prowadzi działalność koncertową głównie jako kameralistka współpracując 
artystycznie z wiolonczelistami - prof. Andrzejem Wróblem, Michałem Zielińskim, Darią 
Grzegorz, skrzypaczką Anną Środecką, pianistką Misato Tokudą oraz innym 
instrumentalistami i wokalistami. Występuje również w repertuarze solowym. 

W ostatnich latach istotną częścią wykonywanego przez nią repertuaru jest muzyka 
kameralna kompozytorów japońskich. 

 

 

 

Ocena pracy doktorskiej 
 
Praca doktorska mgr Yuki Hattori „Narodziny muzyki klasycznej w Japonii – na przykładzie 
pięciu utworów na wiolonczelę i fortepian (napisanych przez kompozytorów japońskich 
urodzonych przed r. 1920) – wpływy muzyki zachodniej i poszukiwanie własnej 
tożsamości” składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na płycie CD oraz jego opisu. 
 
Jako dzieło artystyczne pani Yuka Hattori przedstawiła powstałe w ducie z wiolonczelistą 
dr hab. Andrzejem Wróblem, prof. UMCF nagrania następujących utworów: 
 

• Shūkichi Mitsukuri – Sakura-Sakura na wiolonczelę i fortepian z roku 1958 

• Hisato Osawa – Sonata G-dur na wiolonczelę i fortepian z roku 1932 

• Takuō Maeda – Sześć utworów na wiolonczelę i fortepian z roku 1946 

• Sōkichi Ozaki – Sonata na wiolonczelę i fortepian z roku 1937 

• Sōkichi Ozaki – Pieśń wieczorna na wiolonczelę i fortepian z roku 1943 

 
Nagrań dokonano w Sali Koncertowej UMFC w dniach 24 września, 6 października, 
24 listopada oraz 16 grudnia 2018 roku. 
Reżyserem nagrania była dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMCF. 
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Wyznam szczerze, że pracy doktorskiej Yuki Hattori zawdzięczam znaczne poszerzenie 
wiedzy o historii i kulturze Japonii, fascynujące chwile obcowania z nieznaną mi wcześniej 
muzyką kameralną kraju kwitnącej wiśni, a także sporą dawkę inspiracji. Podczas czytania tej 
pracy odczuwałem radość i satysfakcję. Pisemną część pracy doktorantki oceniam niezwykle 
wysoko. 

Wstęp klarownie wyjaśnia założenia, cele i przebieg pracy nad doktoratem. 

Pierwszy rozdział pracy „Historia pierwszych kontaktów z muzyką klasyczną w Japonii” 
omawia okres od roku 1853, w którym nastąpił kres ponad dwustuletniej izolacji Japonii do 
lat pięćdziesiątych XX wieku. Jest sam w sobie wyśmienitym esejem. Serdecznie zachęcam do 
zapoznania się z nim. Rozdział ten jest bowiem starannie ułożony, pełen dogłębnej wiedzy i 
do tego napisany ładnym, potoczystym stylem, co sprawia, że czytanie go jest przyjemne jak i 
bardzo pouczające. Każdy akapit przynosi szereg istotnych informacji. Poznajemy ważne 
postaci japońskiego życia muzycznego tamtych czasów i o każdej z nich dowiadujemy się 
„smakowitych” faktów wartych zapamiętania. Spotykamy znanych nam doskonale muzyków 
i kompozytorów światowego formatu i poznajemy ciekawe szczegóły ich kontaktów z 
Japonią. Obserwujemy rozwój szkolnictwa, wychowania muzycznego i rynku sztuki w Japonii 
w tamtym okresie. Pani Yuka Hattori zapoznała się z szeroką literaturą w języku japońskim, 
angielskim i polskim i dokonała wspaniałej pracy przedstawiając w sposób klarowny, 
niebanalnie zaaranżowany i jednocześnie szalenie interesujący rezultaty swoich badań i 
przemyśleń. 

Rozdział drugi przedstawia wyniki szerokiej kwerendy, która pozwoliła doktorantce ustalić 
istnienie 47 utworów na wiolonczelę i fortepian stworzonych przez 24 kompozytorów 
japońskich urodzonych przed rokiem 1920. Dotarła do partytur 32 z nich. Podjęła się wraz z 
wiolonczelistą prof. Andrzejem Wróblem przygotowania i wykonania wszystkich tych dzieł i 
na tej podstawie wybrała do dokładniejszych badań i nagrań 5 utworów, które uznała za 
najciekawsze i przejawiające najwięcej indywidualnych cech kompozytorskich. W tym 
rozdziale skrótowo przedstawia każdy ze znalezionych utworów wraz z informacjami o 
dostępności materiałów nutowych i ewentualnych nagrań. Dokonuje zbiorowej 
charakterystyki, znajduje cechy wspólne oraz indywidualne omawianych dzieł i proponuje 
ocenę ich wartości artystycznej. 

Rozdział pierwszy wraz z następującym po nim krótszym, szczegółowym drugim budzą apetyt 
czytelnika na dalsze rozważania doktorantki. 

W kolejnych czterech rozdziałach doktorantka omawia sylwetki kompozytorów oraz 
dokonuje analizy ich dzieł na wiolonczelę i fortepian wybranych do nagrania na płycie CD. 

Wyśmienicie czyta się minieseje autorki dotyczące kompozytorów Shūkichi Mitsukuri i Hisato 
Osawy. 

Doktorantka szczegółowo omawia, analizuje i nakreśla możliwe źródła inspiracji i sposoby 
interpretacji każdego z dzieł nagranych na płycie. Cenię to, że do każdego z 
charakteryzowanych przez siebie dzieł podchodzi indywidualnie i odmiennie. Zazwyczaj 
odnajduje bardzo przekonującą perspektywę patrzenia na utwór. Przypadła mi do gustu 
zwłaszcza analiza drugiej i trzeciej części Sonaty na wiolonczelę i fortepian Hisato Osawy, 
omówienie utworu Sakura-Sakura skomponowanego przez Shūkichi Mitsukuri oraz 
charakterystyka Pieśni wieczornej na wiolonczelę i fortepian Sōkichi Ozaki. Kompetentnie i 
przekonująco doktorantka omawia Sześć utworów na wiolonczelę i fortepian Takuō Maedy. 
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Sądzę, że warto by pomyśleć o publikacji fragmentów pracy doktorskiej pani Yuki Hattori. W 
mojej opinii rozdziały od pierwszego do czwartego, sylwetka Sōkichi Ozaki i charakterystyka 
Pieśni wieczornej na wiolonczelę i fortepian z rozdziału szóstego oraz odpowiednio wybrane 
fragmenty zakończenia pracy mogłyby, po nieznacznych poprawkach redakcyjnych, stanowić 
znakomite wprowadzenie pozwalające zapoznać się polskiemu czytelnikowi z dziejami 
muzyki klasycznej w Japonii, losami twórców oraz dogłębnymi charakterystykami wybranych 
dzieł kameralnych. Taka publikacja wypełniłaby lukę w dostępnej w języku polskim 
literaturze dotyczącej muzyki klasycznej. 

 

Z zainteresowaniem zapoznałem się z nagraniami kameralnych utworów na wiolonczelę i 
fortepian w wykonaniu prof. Andrzeja Wróbla i doktorantki. Charakteryzuje je uważne 
podejście do odczytania tekstu, profesjonalizm wykonania, dbałość o jakość dźwięku. 
Interpretacje są przemyślane i przekonujące. 

 

Pięknie brzmi miniatura oparta na pieśni japońskiej Sakura-Sakura w opracowaniu Shūkichi 
Mitsukuri. W części pisemnej Yuka Hattori ze swadą przedstawiła znaczenie tej pieśni dla 
Japończyków, zwyczaje związane z okresem kwitnienia wiśni i kontekst kulturowy na 
podstawie kilku trafnie dobranych i zgrabnie omówionych haiku. W wykonaniu słychać pełne 
pietyzmu podejście artystów do przekazu nastroju i treści. Wykreowana aura dźwiękowa jest 
przekonująca i urokliwa. 

 

W swym opisie Sonaty G-dur na wiolonczele i fortepian Hisato Osawy autorka kapitalnie 
przedstawia przeplatanie się w niej elementów zachodniej muzyki klasycznej i inspiracji 
elementami muzyki i kultury japońskiej. Kształt dźwiękowy jaki artyści wydobyli z partytury 
utworu potwierdza wnioski analizy. Sonata pod palcami wykonawców brzmi różnorodnie, 
barwnie, zarówno modernistyczne elementy europejskie jak i inspiracje japońskie są 
słyszalne. Nagranie jest interesujące i mnie osobiście jak pianistę-kameralistę zachęca do 
bliższego zapoznania się z utworem. Uważam, że Sonata Hisato Osawy ma szansę na stałe 
miejsce w repertuarze duetów wiolonczela-fortepian. Podzielam wysoką ocenę utworu 
wyrażoną przez doktorantkę słowami „sądzę, że rok 1932 i powstanie tej Sonaty można 
uznać za fakt istotny w historii muzyki poważnej”. 

 

Słuchając Sześciu utworów na wiolonczelę i fortepian Takuō Maeda, choć zasadniczo 
wykonanych bardzo dobrze, odczułem jednak pewien niedosyt. Zabrakło mi częstszego i 
uważniejszego operowania cichą dynamiką, subtelniejszego dobierania barw. Wydaje mi się, 
że można by się pokusić o swobodniejsze operowanie czasem, wyrafinowaną pedalizacją i 
mikrodynamiką, zwłaszcza w utworze nr 6 Religioso. 

 

Allegro - część pierwsza Sonaty na wiolonczelę i fortepian skomponowanej przez Sōkichi 
Ozaki posiada w wykonaniu doktorantki atrakcyjną motoryczność i groteskowość, 
powiedziałbym „prokofiewowski” urok. W części drugiej w formie passacaglii w mojej opinii 
wykonawcy zbytnio przejęli się podkreślaniem podziału na kolejne wariacje przez co cierpi 
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narracja pierwszej połowy Andante. Dopiero od Allegro w takcie 104 udało się odzyskać 
płynność narracji i utwór zyskał na atrakcyjności. 

 

Jak wynika z podsumowujących pracę pisemną akapitów doktorantka zdaje sobie doskonale 
sprawę, że niektóre z japońskich kompozycji przez nią nagranych mogą zabrzmieć 
atrakcyjniej, jak to określa - „przyjemniej dla ucha”. Trzeźwa ocena własnych dokonań oraz 
ujawniona chęć dalszych poszukiwań „nowych sposobów interpretacji” potwierdza 
dojrzałość Yuko Hattori jako artystki i upewnia mnie w przekonaniu, że takie dzieła jak 
Pieśn wieczorna Sōkichi Ozaki mogą w przyszłości zabrzmieć pod jej palcami łagodniej a 
zarazem bardziej przejmująco. 

 

Konkluzja 
 
Reasumując należy stwierdzić, że praca doktorska mgr Yuki Hattori pt. „Narodziny muzyki 
klasycznej w Japonii – na przykładzie pięciu utworów na wiolonczelę i fortepian 
(napisanych przez kompozytorów japońskich urodzonych przed r. 1920) – wpływy muzyki 
zachodniej i poszukiwanie własnej tożsamości” przedstawia bardzo wysoki poziom 
merytoryczny i przekonujący kształt artystyczny. 

W przedstawionych do oceny nagraniach doktorantka zaprezentowała się jako dojrzała, 
kompetentna kameralistka i muzyk dysponujący profesjonalnym pianistycznym warsztatem 
instrumentalnym. Przedstawiła atrakcyjną wizję dzieł na bazie starannej, a zarazem 
odważnej analizy oraz uważnej pracy nad tekstem wykonywanych utworów. Przygotowanie 
tak mało znanego repertuaru jest godne podziwu, zwłaszcza że przyniosło bardzo dobry 
rezultat. Trzeba docenić znakomite artystyczne partnerstwo obu muzyków, doktorantki i 
prof. Andrzeja Wróbla oraz podkreślić jego wielki wkład w całokształt pracy doktorskiej. 

Praca pisemna jest rewelacyjna, godna najwyższego uznania. Zarówno muzyka kameralna jak 
i twórczość kompozytorów japońskich potrzebują w naszym kraju większego 
zainteresowania. Atrakcyjna prezentacja japońskich dzieł kameralnych zarówno w formie 
wykonań na żywo, nagranej płyty CD i znakomitych omówieni jest wielką zaletą 
przedstawionej do oceny pracy doktorskiej pani Yuki Hattori. 

Pani mgr Yuka Hattori wykazała się znakomitą pracą badawczą, wszechstronną wiedza 
teoretyczną, kreatywnością analizy, wrażliwością artystyczną i znaczącymi umiejętnościami 
w dziedzinie sztuk muzycznych umożliwiającymi samodzielną pracę artystyczną i 
dydaktyczną. W ten sposób spełniła wymagania art. 13 ust. 1 z dn. 14.03.2003 r. ustawy o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 
2016r. poz. 882 z późn. zm.). 
Pracę doktorską mgr Yuki Hattori z satysfakcją przyjmuję. 
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