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RECENZJA 
w postępowaniu doktorskim mgr Yuki Hattori 

	
	
	
Zleceniodawca recenzji: 
 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Rada Wydziału 
Fortepianu, Klawesynu i Organów – pismo Dziekana Rady Wydziału z dnia  
5 lipca 2019 roku.  
 
Dotyczy: 
 
Zlecenie podjęte zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu  
i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia  
27 września 2017 roku. Podstawę prawną stanowią zapisy Ustawy z dnia  
14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki. 
 
 
Podstawowe dane o Kandydatce 
 

Pani mgr Yuka Hattori urodziła się 24 października 1983 roku w Aichi  
w Japonii. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła mając lat cztery. W latach 
1999-2004 była uczennicą liceum muzycznego Kikuzato w Nagoya. Po pomyślnym 
zadaniu matury przyjechała do Polski, gdzie kontynuowała edukację 
pianistyczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie  
w klasach fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej (w latach 2004-2007) oraz 
prof. Ewy Pobłockiej (w latach 2007-2009). Umiejętności z zakresu gry 
kameralnej doskonaliła pod kierunkiem prof. Maji Nosowskiej i ad. dra  
Roberta Morawskiego. Pod kierunkiem tej dwójki pedagogów ukończyła również 
studia podyplomowe w specjalności kameralistyka fortepianowa. Od roku 2014 
była uczestniczką studium doktoranckiego UMFC w Warszawie na Wydziale 
Fortepianu, Klawesynu i Organów pozostając pod opieką artystyczną prof. 
Maji Nosowskiej. Pod jej kierunkiem przygotowała także rozprawę doktorską. 

W czasie swojego pobytu w Polsce Pani mgr Yuka Hattori brała udział  
w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez renomowanych polskich 
pianistów i pedagogów takich jak: prof. Regina Smendzianka, prof. Andrzej 
Jasiński, prof. Piotr Paleczny, prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, prof. Jerzy 
Sterczyński oraz prof. Krzysztof Jabłoński.  

Jest laureatką dwóch znaczących nagród na międzynarodowych konkursach 
muzycznych. W roku 2011 zdobyła III nagrodę na Konkursie Johannesa Brahmsa 
w Pörtschach w Austrii, a rok później Grand Prix Konkursu „Music without 
limits” na Litwie. Obie nagrody uzyskała w zakresie gry kameralnej w duecie 
z wiolonczelistą Michałem Zielińskim. W dokumentacji przewodowej znajdujemy 
także informacje o III nagrodzie zdobytej na pomniejszym konkursie we 
Włoszech oraz o wcześniejszych nagrodach uzyskanych przez pianistkę w 
Japonii. 
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W dołączonym przez doktorantkę wykazie działalności w latach 2005-2017 
doliczyłem się ponad 40. wydarzeń artystycznych, na które składają się 
głównie występy kameralne. W ich programach, poza wyraźnie akcentowaną  
w ostatnich latach muzyką japońską odnajdujemy znaczące utwory m. in. 
Brahmsa, Beethovena, Chopina, Schuberta, Czajkowskiego, Szymanowskiego, 
Fauré, Poulenca, Weberna, Strawińskiego. Udokumentowana działalność 
solistyczna obejmuje kilka recitali solowych. 

Od roku 2015 Pani mgr Yuka Hattori wspiera organizacyjnie Stołeczną 
Estradę pomagając w planowaniu występów japońskich artystów w Polsce. 
Zajmuje się również tłumaczeniem lekcji mistrzowskich, w których biorą 
udział japońscy studenci. 
 
 
Ocena pracy doktorskiej 
 

Praca doktorska Pani mgr Yuki Hattori pod tytułem „Narodziny muzyki 
klasycznej w Japonii – na przykładzie pięciu utworów na wiolonczelę  
i fortepian (napisanych przez kompozytorów urodzonych przed r. 1920) – 
wpływy muzyki zachodniej i poszukiwanie własnej tożsamości” składa się  
z dzieła artystycznego zarejestrowanego na płycie CD oraz opisu, 
stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem. 
  

Ze względu na wyjątkowość omawianej tematyki pozwolę sobie najpierw 
odnieść się do części opisowej. Zapoznanie się z nią wydaje się być 
niezbędne dla właściwej, maksymalnie kompetentnej oceny płyty CD. 
Recenzowanie sztuki odległej w wielu aspektach od towarzyszącego nam na co 
dzień kanonu europejskiego jest niezmiernie trudne, stąd pomoc jaką 
otrzymuje odbiorca w postaci prawie trzystustronicowej dysertacji jest 
bardzo ważna. Oparta na wyjątkowo bogatych źródłach bibliograficznych 
(samych pozycji książkowych autorka wymienia 67), napisana jest jasnym  
i klarownym językiem i może stanowić wzór czytelnego opisu zarówno pod 
względem formy jak i treści. Doktorantka operuje piękną polszczyzną. 
Jedynie w kilku rozdziałach odnajdujemy drobne uchybienia natury 
edytorskiej. Nie ma to jednak wpływu na odbiór całości przygotowanej  
najwyższą starannością. 

We wstępie przedstawione zostają podstawowe założenia pracy. Autorka 
bardzo logicznie argumentuje wybór obszaru swoich badań. To koncepcja 
niezwykle interesująca, szczególnie z naszego, europejskiego punktu 
widzenia. Od pierwszych zdań pracę Pani mgr Yuki Hattori czyta się z dużym 
zaciekawieniem.  

W rozdziale pierwszym odnajdujemy wiele niezwykle interesujących 
informacji dotyczących rozwoju muzyki klasycznej w Japonii. To rys 
historyczny ponad stu lat historii tamtejszej muzyki inspirowanej sztuką 
zachodu, począwszy od roku 1853, kiedy to po 215. latach izolacji 
zdecydowano o ponownym otwarciu kraju na świat, w tym na kulturę 
europejską. Wszystkie wydarzenia są tutaj przedstawione w szerokim 
kontekście historycznym, pozwalającym lepiej zrozumieć ich łańcuch 
przyczynowo - skutkowy. Jest to szczególnie pomocne dla nas, czytelników 
spoza azjatyckiego kręgu kulturowego.  

Rozdział drugi przenosi czytelnika w bardzo precyzyjnie określony  
w temacie pracy obszar badań. Odnajdujemy tutaj skrupulatnie przygotowane 
zestawienie wszystkich utworów na wiolonczelę i fortepian napisanych przez 
kompozytorów japońskich urodzonych przed rokiem 1920. Zestawienie 
tabelaryczne twórców i ich kompozycji zostało poszerzone o informacje  
o dostępności zarówno partytur poszczególnych dzieł jak i ich rejestracji 
fonograficznych. To niezwykle cenna kwerenda, świadcząca o wyjątkowym 
zaangażowaniu doktorantki w pracę badawczą. Fakt, że przed wyborem utworów 
wchodzących w skład dzieła artystycznego wykonała ona wspólnie z prof. 
Andrzejem Wróblem wszystkie dostępne 32 kompozycje na wiolonczelę i 
fortepian budzi najwyższy szacunek. Pozwoliło to z pewnością na stworzenie 
optymalnego i reprezentatywnego układu płyty CD.  

Rozdziały od trzeciego do szóstego poświęcone są poszczególnym 
kompozytorom, charakterystyce ich muzyki, recepcji ich dzieł oraz 
szczegółowym analizom wybranych do nagrania kompozycji. Posiadają bardzo 
podobną strukturę wewnętrzną. Każdy z nich zawiera kolejno: syntetyczny rys 
biograficzny omawianego kompozytora, skoncentrowany na istotnych dla 
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rozwoju jego twórczości elementach (w tym wpływów, którym ulegał), ogólny 
zarys jego twórczości oraz szczegółową analizę wybranej (w jednym przypadku 
wybranych) kompozycji. Szczególnie wartościowe wydają się być tutaj 
odniesienia do tradycyjnej kultury i sztuki japońskiej. Wspaniały, poetycki 
opis pieśni Sakura-Sakura ilustrowany poezją haiku pozwala lepiej 
zrozumieć, a raczej odczuć odległą kulturę i tradycję Japonii. Wśród 
analizowanych utworów warto zwrócić uwagę za zawartą w rozdziale czwartym 
analizę sonaty Hisato Osawy. Zarówno opis japońskich skal pentatonicznych, 
jak również wyjaśnienia dotyczące takich zjawisk w muzyce japońskiej jak 
kobushi, yuri czy kakegoe ułatwiają bardziej świadomy odbiór tej 
kompozycji. Każda z analiz formalno-interpretacyjnych w pracy pani mgr Yuki 
Hattori posiada trzyczęściową budowę. Otwiera ją ogólny zarys kompozycji, 
po nim następuje szczegółowy opis, całość zamyka krótkie podsumowanie. Ta 
symetria i klarowność formy znakomicie koresponduje z omawianymi przez 
autorkę pojęciami. Wydaje się, że nieco podświadomie (lub całkowicie 
świadomie) stosuje opisywaną przez siebie japońską estetykę wabi i sabi. 

To prostota formy i fascynacja pięknem. Być może w niektórych akapitach 
(jak na przykład w analizie sześciu utworów Takuō Maedy) poetyckość pewnych 
porównań odbiega nieco od standardów języka naukowego, jednak ma to w sobie 
wiele uroku i świadczy o bardzo emocjonalnym stosunku pianistki do 
omawianego tematu. Całość części opisowej oceniam bardzo wysoko. 
  

Zapis fonograficzny stanowiący część artystyczną pracy doktorskiej jest 
wynikiem współpracy doktorantki z uznanym wiolonczelistą, profesorem 
Andrzejem Wróblem, który towarzyszy pianistce we wszystkich przedstawionych 
utworach. Ich rejestracji dokonano w sali koncertowej Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w drugiej połowie 2018 roku. 
Reżyserem nagrania jest Katarzyna Rakowiecka-Rojsza.  

 
Na wstępie chciałbym podkreślić bardzo przemyślany i symetryczny układ 

płyty CD. Utwory pierwszy („Sakura-Sakura” autorstwa Shūkichi Mitsukuri) i 
ostatni (skomponowany przez Sõkichi Ozaki) to pieśni. Drugi (autorstwa 
Hisato Osawy i przedostatni (napisany przez Sõkichi Ozaki) to sonaty. W 
centrum znajduje się 6 miniatur Takuõ Maedy. Dodatkowo, pierwszą i drugą 
pozycję łączy bardzo wyraźny element tradycji japońskiej. Kompozycje 
czwartą i piątą łączy z kolei nazwisko autora (oba utwory skomponował 
Sõkichi Ozaki) i zdecydowanie bardziej uniwersalna stylistyka, będąca 
niejako przeciwwagą dla dwóch wcześniejszych utworów 

W tym zróżnicowanym stylistycznie i formalnie materiale odnajdujemy 
doktorantkę jako kompetentną pianistkę dysponującą bardzo dobrym 
warsztatem, a jednocześnie wyborną kameralistkę. Jej współpraca  
z wiolonczelistą jest wysokiej próby. Duża troska o jakość dźwięku,  
bogatą kolorystykę i przestrzenność brzmienia fortepianu jest szczególnie 
słyszalna we fragmentach solowych. Strona formalna wszystkich kompozycji 
jest bardzo czytelna. Podejmując się oceny tak mało znanego powszechnie 
materiału trudno jest oddzielić spostrzeżenia dotyczące wykonania od wrażeń 
jakie wywiera na nas samo dzieło. Moje subiektywne odczucia dają 
zdecydowane preferencje muzyce młodego, przedwcześnie zmarłego Sõkichi 
Ozaki. Zarówno jego Sonata jak i niezwykle refleksyjna Pieśń wieczorna to 
utwory niezwykłe. Część druga Sonaty wykorzystująca formę wariacyjną 
przyciąga różnorodnością zastosowanych środków kompozytorskich. W 
niektórych wariacjach nie sposób nie odnieść skojarzeń z twórczością 
Szostakowicza. Samo wykonanie utworu jest bardzo elektryzujące. Precyzja, 
różnorodna kolorystyka, wieloplanowość to cechy tej interpretacji. Nie 
inaczej jest w przypadku Sześciu utworów Takuõ Maedy. Te w większości 
kilkunastotaktowe miniatury zostały ukazane z dużym wdziękiem i właściwym 
sobie charakterem. Największym wyzwaniem dla odbiorcy jest Sonata Hisato 
Osawy. Utwór ten w sposób szczególny wymaga przygotowania, aby w pełni 
docenić jego walory artystyczne. Interpretacja doktorantki jest bardzo 
przemyślana konstrukcyjnie i świadoma pod względem symboliki zastosowanych 
środków kompozytorskich. To zdecydowanie najbardziej „japońska”  
z przedstawionych kompozycji. Doceniam kunszt wykonawców i wyrażam pełny 
dla nich szacunek. Nie potrafię odnieść się tutaj jednak do szczegółów 
interpretacji. Pewną trudność w ocenie sprawia brak kompletnej partytury. 
Bardzo subiektywnie zastanawiam się jedynie, czy większe skontrastowanie 
dynamiczne (i może czasami artykulacyjne), nie byłoby tutaj na miejscu. Są 
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to oczywiście tylko spekulacje muzyka zachodu oceniającego utwór na wskroś 
japoński w interpretacji pianistki z Japonii… 
 

Podsumowując, dzieło artystyczne zostało przygotowane z należytą 
starannością. Duży wkład w jego ostateczny kształt miał z pewnością udział 
w nagraniach prof. Andrzeja Wróbla. Rejestracja od strony technicznej nie 
budzi najmniejszych zastrzeżeń. Przedstawione interpretacje są 
interesujące, pozwalając słuchaczowi uświadomić sobie istnienie tak 
bogatego i różnorodnego stylistycznie obszaru muzyki XX wieku. Praca mgr 
Yuki Hattori ma niezwykle cenny walor poznawczy.  

 
Konkluzja 

 
Zarówno płytę CD jak i opis dzieła artystycznego autorstwa Pani mgr Yuki 

Hattori cechuje bardzo przemyślana i logiczna forma. W tym przypadku 
zespolenie profesjonalnej i kreatywnej interpretacji z wnikliwym opisem 
jest niezwykle wartościowe, szczególnie dla osób spoza kręgu kulturowego 
Japonii. Pozwala to lepiej zrozumieć intencje kompozytorów Kraju Kwitnącej 
Wiśni i odnaleźć sens ich dzieł. To sztuka piękna, klarowna i czysta. Warta 
poznania. Może zabiegany człowiek zachodu powinien pochylić się nad nią w 
szczególności…  

 
Pracę Pani Yuki Hattori uważam za wyjątkowo interesującą i jako taką 

przyjmuję bez zastrzeżeń. Uważam, że doktorantka rozwiązała założone 
zagadnienie artystyczne i spełniła bez zastrzeżeń wymagania art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 14 marca 2003 roku. 

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 


