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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. PIOTRA PESZATA 

SPORZĄDZONA NA ZLECENIE RADY WYDZIAŁU TWÓRCZOŚCI, 

INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

 Pan Piotr Peszat urodził się 29 czerwca 1990 roku w Krakowie. W latach 2009-2014 

studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Krzysztofa 

Meyera uzyskując tytuł magistra sztuki z wynikiem wyróżniającym. W 2014 roku podjął studia 

doktoranckie w macierzystej uczelni początkowo w klasie dr hab. Magdaleny Długosz, a następnie 

w klasie prof. Marka Chołoniewskiego. W latach 2013-2015 studiował również kompozycję w The 

Royal Academy of Music w Aarhus (Dania) pod kierunkiem Simona Steena-Anderdena uzyskując 

tytuł Master of Music. Swoje wykształcenie uzupełniał poprzez udział w licznych kursach 

kompozytorskich, w tym tak prestiżowych, jak Międzynarodowe Letnie Kursy Nowej Muzyki w 

Darmstadt (2016), czy warsztaty Next Generation przy festiwalu Donaueschingen Musiktage 

(2014). 

 Pan Piotr Peszat, pomimo młodego wieku, jest autorem ponad sześćdziesięciu kompozycji, z 

czego ponad dwadzieścia powstało po ukończeniu studiów. Wykonywane one były na licznych 

koncertach w kraju i zagranicą. Jest również laureatem siedmiu konkursów kompozytorskich o 

randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz beneficjentem wielu stypendiów. 

 Powyższa charakterystyka działalności artystycznej Pana mgr. Piotra Peszata wskazuje, że 

jest on człowiekiem uzdolnionym, dobrze wykształconym i bardzo pracowitym. Wszystkie te cechy 

bardzo dobrze rokują na jego dalszy rozwój artystyczny. 

 Przedstawiona przez Pana Piotra Peszata rozprawa doktorska składa się z dwóch elementów: 

partytury multimedialnego cyklu Erwachsenen-Szene na zespół kameralny o różnych składach, 

audio playback i wideo oraz teoretycznego opisu utworu pt. „Realizacja koncepcji conscious music 

na przykładzie cyklu Erwachsenen-Szene”. 
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 Z powodów oczywistych najistotniejszym elementem całej rozprawy jest cykl utworów pod 

wspólnym tytułem Erwachsenen-Szene. Składa się on z sześciu kompozycji przeznaczonych na 

różne składy kameralne, audio playback  oraz – w przypadku czterech utworów cyklu – warstwę 1

wideo. Kompozytor zaznacza w partyturze, że cykl może być wykonany w całości, według 

ustalonej przez autora kolejności utworów. Możliwe jest również wykonywanie poszczególnych 

utworów, jako niezależnych kompozycji. Do wykonania całego cyklu potrzebny jest zespół 

kameralny o następującym składzie instrumentalnym: flet, klarnet in B (zamiennie z klarnetem 

basowym), akordeon, perkusja (obsługiwana przez jednego wykonawcę), fortepian, skrzypce, 

altówka i wiolonczela. Dodatkowo potrzebny jest jeszcze jeden wykonawca realizujący partię audio 

playback i wideo. Mamy zatem do czynienia z dziewięcio osobowym zespołem. Czas trwania 

całego cyklu przewidziany jest na ok. 1 godzinę. 

 Kompozytor w przedstawionym cyklu multimedialnym stara się zrealizować koncepcję 

„muzyki świadomej” (ang. conscious music), w której obok warstwy czysto instrumentalnej, 

równorzędne znaczenie otrzymuje warstwa wizualna realizowana poprzez odtwarzanie 

przygotowanych plików wideo oraz akcje quasi teatralne – odpowiednie gesty, których realizacja 

powierzona została instrumentalistom. Zadaniem warstwy wizualnej jest nadanie znaczenia 

zarówno jej samej, jak również warstwie instrumentalnej. Chodzi więc w niej o zatarcie 

immanentnej cechy muzyki, jaką jest jej abstrakcyjność . Z koncepcji tej wyłamują się dwa utwory 2

cyklu: III. Ririchiyo #2 oraz V. Grocery Store Music #2 oba przeznaczone na zespół kameralny i 

audio playback. W mojej ocenie oba te utwory na tle całego cyklu jawią się, jako najbardziej 

oryginalne. Kompozytor wykazał się w nich dobrym opanowaniem warsztatu kompozytorskiego, 

tzn. bardzo umiejętnym operowaniem zespołem kameralnym wespół z warstwą elektroakustyczną, 

a także ciekawym rozwijaniem materiału muzycznego oraz  interesującym operowaniem czasem. 

 Słabością czterech pozostałych utworów, w których akcje quasi teatralne powierzone zostały 

do realizacji muzykom wykonującym partie instrumentalne, jest nieczytelność tych gestów. Wynika 

to z tego, że zazwyczaj muzycy instrumentaliści nie operują odpowiednim warsztatem aktorskim 

pozwalającym, w sposób satysfakcjonujący, realizować tego typu zadania. Odnoszę wrażenie, że 

zapis wideo z prawykonania cyklu jedynie potwierdza te słowa. Wydaje mi się jednak, że 

przedstawiona przez Piotra Peszata koncepcja „muzyki świadomej” do pewnego stopnia dopuszcza 

pewien brak „profesjonalizmu” w realizacji poszczególnych warstw dzieła. Oczywiście otwartym 

 Jest to określenie kompozytora na warstwę elektroakustyczną.1

 Ten radykalny postulat kompozytor zawarł w koncepcji swojej rozprawy doktorskiej pisząc: „Współczesność domaga 2

się od sztuki użyteczności, tj. odpowiedzi na problemy teraźniejszości, a nie zwracanie się ku abstrakcyjnym 
koncepcjom przeszłości.”
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pozostaje pytanie, czy taka wizja dzieła sztuki jest dla nasz satysfakcjonująca. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że zaproponowana przez kompozytora koncepcja „muzyki świadomej” nie jest jego 

autorskim pomysłem, lecz jest twórczym rozwinięciem „filozofii sztuki” Harry’ego Lehmanna. 

 Partytura multimedialnego cyklu Erwachsenen-Szene przygotowana i wyedytowana jest w 

sposób prawidłowy. Zapis dostosowany został do sposobu wykonywania poszczególnych partii 

instrumentalnych – często nietradycyjnego. Wymagało to od kompozytora zastosowania 

odpowiednich znaków graficznych oraz opisu sposobu ich realizacji. Na uwagę zasługuje również 

notacja akcji quasi teatralnych, które w partyturze zanotowane zostały w postaci zdjęć 

przedstawiających dany gest. Wydaje mi się, że ze względu na swoją prostotę, jest to najwłaściwszy 

sposób notacji. W partyturze nie uniknięto jednak kilku błędów: 

1. partytura sporządzona została w dwóch językach – angielskim i polskim. Zdarzają się 

jednak odstępstwa od tej reguły. Warto partyturę ujednolicić językowo. 

2. Ponieważ nazwy instrumentów zapisane zostały w języku angielskim, to klarnet 

zanotowany powinien zostać nie jako clarinet in B lecz clarinet in Bb. 

3. Numeracja stron przypisana powinna być do całej partytury, a nie do poszczególnych 

utworów. Znacznie ułatwiłoby to poruszanie się po partyturze. 

4. W utworze Peszat’s  got talent #3 występują błędy w zapisie partii akordeonu: 

- obniżenie dźwięku przy użyciu regestra tutti w dynamice pppp jest praktycznie 

niemożliwe (takty 8, 18, 23); 

- w taktach 80 i 90-92 partia lewej ręki zapisana została poza skalą instrumentu – e3 

(skala do cis3) ; 3

- ze względu na ambitus niemożliwe jest wykonanie akordu w partii lewej ręki w 

taktach 95-96. Dwa najwyższe dźwięki należy przenieść do prawej ręki. 

Przedstawione wyżej błędy w zapisie partytury wymagają jedynie drobnej korekty i nie stanowią 

braku profesjonalizmu w jej przygotowaniu oraz nie są wadą uniemożliwiającą przygotowanie 

utworu do wykonania. 

 Do partytury dołączona została praca teoretyczna pt.: „Realizacja koncepcji conscious music 

na przykładzie cyklu Erwachsenen-Szene”. Stanowi ona nie tyle opis utworu w sensie objaśnienia 

technik kompozytorskich, doboru materiału dźwiękowego, rozwoju formy, itp., co jest próbą 

 Uzyskanie tej wysokości możliwe jest przy użyciu regesta 4’ lub 2’. Możliwe jest to jednak tylko w niektórych 3

instrumentach, które dają możliwość samodzielnego użycia głosów transponujących.
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przedstawienia idei dzieła artystycznego, którego celem jest dyskurs z otaczającą nas dzisiaj 

rzeczywistością, oraz oddziaływania jej (rzeczywistości) na dzieło sztuki. 

 Praca składa się z dwóch części. Część I (rozdziały 1. do 4.) to przede wszystkim opis teorii i 

„filozofii” sztuki zaproponowanej przez niemieckiego filozofa Harry’ego Lehmanna. W Części II 

(rozdziały 1. do 3. ) autor prezentuje adaptację teorii Lehmanna do swojej koncepcji „muzyki 4

świadomej”. Trochę szkoda, że kompozytor nie poddał krytycznej ocenie koncepcji Lehmanna. W 

moim przekonaniu praca znacznie by na tym zyskała oraz przybliżyłaby nam jego (kompozytora) 

wizję sztuki czasów obecnych. Wydaje się, że model teoretyczny Harry’ego Lehmanna, którego 

jednym z założeń jest to, że „nowe jest negacją starego”, domaga się wskazania braków logicznych 

tej koncepcji. Jak bowiem autor zauważa w rozdziale 1.1.2. ten tok myślenia powoduje, że po 

awangardzie – jeśli zanegujemy jej istotę, czyli element refleksji – powinien nastąpić koniec sztuki. 

Historia pokazuje jednak, że tak się nie stało. Chcąc uzasadnić ten fakt Lehmann stosuje negację 

negacji tego, co nazywa „medium”. Jest to oczywisty absurd, bowiem w ten sposób da się 

uzasadnić wszystko. 

 Inną słabością pracy jest moim zdaniem aparat pojęciowy. Przykładem może być pojęcie 

„sztuki postinternetowej”, które przeczy etymologii słowa – w szczególności przedrostkowi „post”. 

Również zaproponowany przez kompozytora termin „muzyka świadoma” zakłada, że inna niż 

opisana przez ten termin muzyka świadomą nie jest. Skądinąd wiadomo, że jest to nieprawda. 

Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że opisywanie nowych zjawisk w sztuce wymaga 

wypracowania nowych pojęć. Nie zawsze jest to zadanie łatwe, bowiem wymaga uchwycenia 

rzeczy niewerbalnych. 

 W pracy znalazł się jeszcze przynajmniej jeden termin, który jest całkowicie błędny. Na 

stronie 110 autor pisze o „brzmieniach próbek MIDI”, a wiadomo, że czegoś takiego nie ma. MIDI 

(ang. Musical Instrument Digital Interface) jest systemem komunikacji pomiędzy instrumentami 

elektronicznymi, do którego nie są przypisane żadne brzmienia. 

 To jednak, czego w pracy mi najbardziej brakuje, to próby odpowiedzi na dwa pytania 

zawarte w umieszczonym przez autora na początku motto, którego słowa zaczerpnięte zostały z 

wypowiedzi Jennifer Chan: „Dlaczego tworzyć sztukę, która wygląda i odnosi się do działań 

artystycznych, które mają ponad 40 lat? Dlaczego nie tworzyć sztuki, która odpowiada działaniom 

online, które są istotne dla nas w tym momencie?”. Po przeczytaniu pracy Piotra Peszata domyślam 

się, jaka jest na nie odpowiedź autora. Chciałbym jednak wyjść poza sferę domysłów. 

 W części II pracy rozdziały numerowane są od początku.4
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 Pomimo tych kilku krytycznych uwag na temat przedstawionej pracy teoretycznej, które 

zamieściłem powyżej, chcę jednoznacznie stwierdzić, że praca wykracza daleko poza postawione w 

„Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” 

wymagania, co do opisu dzieła artystycznego. Świadczy to o dużym zacięciu teoretycznym Piotra 

Peszata – o chęci nazwania i zrozumienia procesów zachodzących w dziele sztuki i w samym akcie 

tworzenia. Nie jest to cecha niezbędna u kompozytora. W pewnych sytuacjach bywa jednak 

pomocna. 

 Konkluzja 

 Przedstawiona przez Pana Piotra Peszata partytura multimedialnego cyklu Erwachsenen-

Szene jest zapisem utworu kontrowersyjnego. Owa kontrowersyjność polega na przekroczeniu 

konwencji tradycyjnie pojętego dzieła muzycznego, którego materia składa się wyłącznie ze 

struktur dźwiękowych. Wraz z pracą teoretyczną opisującą utwór ukazuje, zaproponowaną przez 

kompozytora, koncepcję dzieła artystycznego, którego zadaniem jest wykroczenie poza 

abstrakcyjność dźwięków. Być może tego typu twórczość artystyczna stanie się wyznacznikiem 

czasu, w którym żyjemy. Być może jest to tylko chwilowa moda. Niezależnie od tego, jak jest w 

rzeczywistości, stwierdzić należy, że Pan Piotr Peszat jest twórcą bardzo utalentowanym, który z 

całą pewnością, w dalszym ciągu poszukiwał będzie swojej drogi artystycznej. 

 Z przyjemnością stwierdzam, że Pan Piotr Peszat w swojej rozprawie doktorskiej – 

przedstawionej w postaci partytury multimedialnego cyklu Erwachsenen-Szene oraz pracy 

teoretycznej pt. „Realizacja koncepcji conscious music na przykładzie cyklu Erwachsenen-

Szene” – wykazał się bardzo dobrym opanowaniem warsztatu kompozytorskiego, 

oryginalnością wypowiedzi artystycznej oraz umiejętnością teoretycznego ujęcia zagadnień 

związanych z przedstawionym dziełem. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 13 ust. 1 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (DZ.U. NR 65, PÓZ. 595). 

W  związku  z  powyższym  wnoszę  o  dopuszczenie  Pana  Piotra  Peszata  do  dalszej 

procedury przewodu doktorskiego.

Marcin Bortnowski
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