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Zleceniodawca opinii
Akademia Muzyczna im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi, Wydzial tnstrumentalny

DoWczv

Uchwaly Rady Wydzialu lnstrumentalnego Akademii Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta
Bacewicz6w w todzi nr t7lllll2OL7l2OL8, podjqtej na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. w
sprawie:

o wsZCZecia na wniosek Pana mgr Mateusza Edwarda Stzeleckiego przewodu

doktorskiego w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, specjalno6i sknypce
. wyznaczenia recenzenta

Zgodnie z ustawq z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych itytule naukowym, oraz o

stopniach itytule w zakresie sztuki( Dz.U. nr 65. Po2.595, ze zmianami Dz.U.nr164, po2.1365 z

dnia 17.08.2005 r., tekst jednolity art.5 ust 1-3 ) Rada Wydziatu posiada uprawnienia do
prowadzenia przewod6w na stopiei doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie
instrumentalistyka.

Do pisma, informujqcego o wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej mgr
Mateusza Edwarda Strzeleckiego pt.,, Utwory kameralne na sknypce ifortepian Karola

Rathausa jako egzemplifikacja tw6rczoSci kompozytora w kontek6cie stylistyki iwalor6w
bnmieniowych. (Na pzykladzie I Sonaty na sknypce ifortepian op.14, Suity op.27, ll Sonaty na

sktzypce ifortepian op.43 oraz Dedykacji iAllegro op.64)" dolqczona zostata nastqpujqca

dokumentacja:

. ko.pia Uchwaty Rady Wydzialu Instrumentalnego nr L7 /lll/2Ot7lzC.tg z dn. 14.marca

2018 roku o wszczqciu pzewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych,

dyscypl i n ie a rtystycznej i nstrumenta I istyka dla mgra Mate usza Edwa rda St zelec kiego
o kopie Uchwal Rady Wydzialu lnstrumentalnego nr 18, t9,20 lllll2}]-712018 z dnia

14.03.2018 r. o wyznaczeniu promotora i recenzent6w
o 1 egzemplarz pracy doktorskiej- dzielo oraz opis



. 1 egzemplan dokumentacji dorobku kandydata ( wykaz prac tw6rczych i dorobku

artystycznego)

Zlo2ona przez mgr Mateusza Edwarda Strzeleckiego praca doktorska, oraz dokumentacja

dorobku odpowiadaja wymaganiom ustawy z dn. 14.03.2003 roku, tekst jednolity o stopniach i

tytule naukowym omz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. Nr 65, poz. 595 wraz ze

zmianami Dz.U. z dnia 27.A7.2005 roku Nr 164, po2.1365, art.14 ust. 2 pkt. 2., orazz
Rozpozqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wliszego z dnia 22.O9.2Ot1roku w sprawie

szczegolowego trybu iwarunk6w pneprowadzania czynno6ciw przewodach doktorskich, w
postqpowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytulu profesora ( Dz.U. Nr 204

po2.1200), oznacza to, ie uchwaly w sprawie wszczqcia pnewodu doktorskiego Pana Mateusza

Edwarda Strzeleckiego wyznaczeniu promotora i recenzent6w (w tym mojej osoby)zostaty
podjqte prawomocnie.

Dane o kandydacie

Mateusz Edward Stnelecki ur. 23.09.1989 w Radomiu

Studia:

2011-tytul licencjata na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina W Warszawie, Wydzial
lnstrumentalno-Pedagogiczny w Bialymstoku. Praca dyplomowa ,,J6zef Joachim - skzypek,
pedagog, i kompozytor. Zarys monografii"
2013 - ukoticzenie studi6w w klasie skrzypiec i uzyskanie tytulu magistra sztuki z wynikiem
celujqcym ( A+ 124 ) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina W Warszawie, Wydziat
lnstrumentalno-Pedagogiczny w Biatymstoku. Praca dyplomowa ,, Dzialalno66 Yehudi Menuhina
jako inspiracja w pracy mlodego pedagoga iartyst/' ( promotor prof. Stanislaw Kuk )

2015 - ukoticzenie Podyplomowych Studi5w Menedier6w Kultury w Kolegium Gospodarki

Swiatowej Szkoty Gl6wnej Handlowej w Warszawie

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia :

Od 2015 roku - Zesp6l Szkd Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu - nauczyciel skrzypiec

Konkurcy:

2Ot2 - Konkurs kameralny na zamku Knipphausen w Wilhelmshaven - Gl6wna Nagroda w
kategorii tria smyczkowego

2013 - Festiwal Muzyki Kameralnej HARMOS Classical 2013 w Porto

Kursy:

Doktorant uczestniczyl w kursach mistrzowskich u wybitnych profesor6w skrzypk6w i

kameralist6w jak Piotr Janowski, Rebekka Hartmann, Adam Korniszewski, lgor Malinowski czy

czlonkowie Kwartetu Comerota



Stypendia:

- w ramach programu ERASMUS stypendium na Universitit der Kiinste w Berlinie ( klasa

sknypiec prof. Tomasza Tomaszews kiego)

2013 - stypendium, JM Rektora UMFC dla najlepszych student6w oraz stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictura Wyiszego

-2Ot912020 badawczy program stypendialny Polsko-Amerykariskiej Komisji Fulbrighta Futbright
Junior Reseorch Award

Dokumentacja dorobku artystycznego mgra Mateusza Strzeleckiego zawiera opis dzialalno6ci

naukowo-artystycznej, dzialalno6ci pedagogicznej, cefifikaty oraz dyplomy uczestnictwa w
kursach, konkursach iszkoleniach oraz rekomendacje wybitnych osobowoSciSwiata muzyki
(Kristian Jirvi, Mark Mast, Kiril Karabist, tukasz Borowicz, Tomasz Tomaszewski).

Z dokumentacji powy2szej wynika, 2e Doktorant w latach 2005-2018 wykonal T0 koncert6w
solowych, kameralnych ijako muzyk orkiestrowy. W solowym repertuarze znalazty siq utwory
J.S.Bacha, J.F.Haendla, K. Rathausa, J.Joachima, W.A.Mozarta, L. van Beethovena,

R.Schumanna,H.Wieniawskiego, F.Kreislera, J.Brahmsa, a koncerty miaty miejsce w Polsce

(w Radomiu, Mi6sku Mazowieckim, Warszawie, Opolu,lodzi, Kozienicach, Kielcach, Warce,
2yrardowie, Zgonelcu) oraz za granicq (Wlochy, Niemcy, Szwecja, Dania, Estonia, Litwa, Rosja, i

Ukraina). Studencka dzialalno6i Doktoranta zwiqzana byla z koncertamiorkiestr mlodzie2owych
jak Baltic Sea Youth Philharmonic ( dyr.Kristjan Jdrvi), Junge Muenchner Philharmonie/
Bayerische Philharmonie ( Mark Mast) czy l'Culture Orchestra. Takie jako student uczestniczyl

w polsko-ormiaisko-niemieckim projekcie,, PneSladowania idrogiiyciowe kompozytor6w
2ydowskich" kt6rego zwiericzeniem byty koncerty i rejestracja ptyty w Schwartzsche Villa w
Berlinie.

Dokumentacja dzialalno6ci pedagogicznej Pana Mateusza Stzeleckiego zawiera zestawienie
program6w audycji, koncert6w iosiqgniq6 ( lll miejsce Aleksandry Gqski w lll Wojew6dzkim
Konkursie dla lnstrument6w Smyczkowych w Kielcach 2015) uczni6w jego klasy skzypiec PSM

w Radomiu.

OCENA PRACY DOKTORSKIE'

Praca doktorska mgr Mateusza Edwarda Stzeleckiego pt. ,, Utwory kameralne na skrzypce i

fortepian Karola Rathausa jako egzemplifikacja tw6rczoSci kompozytora w kontekScie stylistyki i



walor6w brzmieniowych. (Na pnykladzie I Sonaty na sknypce ifortepian op.I[, Suity op.27, ll
Sonaty na skrzypce i fortepian op.43 oraz Dedykacji i Allegro op.64)" sklada siq z dziela

artystycznego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym iopisu dziela, stanowiqcych lqcznie
prace pod wspomnianym tytulem.
Dzielo artystyczne pracy doktorskiej obejmuje prezentacjq czterech pozycji z tw6rczo6ci Karola

Rathausa. Sq to :

o I Sonata na skrzypce i fortepion op.14 ( 1925)

o Suita op.27 ( 1929)

o ll Sonota na skrzypce i fortepian op.43 ( 1937)

o Dedykacjo i Allegro op.64 ( 1949)

Wykonawcamisq Mateusz Strzelecki (skrzypce) i Andrzej Pawei Slqzak (fortepian), a stosowne
oiwiadczenie zamieszczone w dokumentacji informuje, ie pianista jako wsp6lwykonawca
wyraia zgodq na uiycie nagranego materialu muzycznego jako prezentacji w przewodzie

dokorskim.
lnformacje o nagraniu, umieszczone przez Doktoranta w dokumentacji pruewodowej informujq
o rejestracji ptyty z ll Kwartetem J6zefa Kofflera (2OLZ r.), nie bqdqcym dzietem artystycznym i

Suity op.27 ( cz.1-3) Karola Rathausa w 2018 roku. Reszta dziela artystycznego nie zostala

opisana w zakresie czasu, miejsca iewentualnych realizator6w nagrania.

Dzielo artystyczne przedstawione przez Pana Mateusza Strzeleckiego zawiera kompozycje
Karola Rathausa, polskiego kompozytora, kt6rego tw6rczo5i nadko goSci na estradach.

Ju2 w samej koncepcji pracy doktorskiej Doktorant podkre5la, 2e wla6nie ten obszar stosunkowo
malo znanej tw6rczoSci skrzypcowej i kameralnej byt dla niego niezwykle atrakcyjny i

inspirujqcy. Z pewno6ciq jest on takie konsekwentnie sp6jny z naukowo- badawczym zaciqciem

Doktoranta, kt6rego wyraz dal w zaiqczonej dysertacji. Gl6wne pytania badawcze dotyczq
warunk6w wpNywajqrych na charakerystykq brzmienia, percepcjq i 162norodno56 stylistycznq
kompozycji Rathausa, z tego te2 powodu Doktorant wybral utwory z r62nych okres6w
tw6rczo6ci. W tym zakresie Kandydat mieny siq z bardzo trudnq materiq - dzielo artystyczne
obejmujqce utwory jednego kompozytora, niezale2nie od faktu r6inego czasu ich powstania,

stawia pned wykonawcq szczeg6lne wymagania polegajqce na konieczno6ciwyodrqbnienia
elementu ewolucji stylistycznej jqzyka kompozytorskiego. W wypadku interpretacji
zaproponowanych przez Pana Mateusza Stzeleckiego to niewqtpliwie wnikliwe przemy6lenie

koncepcji'formalnej rzutuje na jego decyzje wykonawcze, a bazq do tego jest bardzo
profesjonalny warsztat skzypcowy. W pnedstawionym nagraniu zaobsenarowa6 moina
opanowanie techniki wiolinistycznej we wszystkich jej elementach takich jak prawidlowa

intonacja, dobry (cho6 mo2e czasem zbyt malo zr6inicowany)diwiqk, sprawna artykulacja i

wyraine wyczucie formy w budowaniu napiq6. Kandydat na pienrszy plan wysuwa wartoSci



kontrast6w muzycznych we wszystkich kluczowych elementach gry, co zresztq potwierdza

zakladana w pracy doktorskiej teza sytuujqca styl kompozytorski Rathausa wlaSnie w obszane
spolaryzowanej 162norodno6ci.

W zakresie stylistyki Doktorant klasyfikuje dzieta Rathausa jako wpisujqce siq w tendencje
poczqtk6w XX wieku. Gqste, nasycone brzmienie, bqdqce cechq charakterystycznq tych

utwor6w powoduje pewne znuienie ijakkolwiek r6inice stylistyczne sq Swietnie opisane i

wieloaspektowo zanalizowane, trochq brakuje zr6inicowania wyrazowego w prezentowanych

utworach. Wykonanie kompozycjiskzypcowych Karola Rathausa moina jednak uzna6 za

bardzo ciekawe, a r6wniei bardzo dobra wsp6lpraca z pianistq daje poczucie du2ego

do6wiadczenia kameralnego Doktoranta. Nale2y tei podkreSlid, ie dzieto artystyczne pracy

doktorskiej mgra Mateusza Strzeleckiego stanowibardzo interesujqce studium ewolucji

stylistycznej Karola Rathausa ijest niewqtpliwie oryginalne w swym zaloieniu i realizacji.

Czq56 opisowa w spos6b komplementarny dopetnia czq56 wykonawczq. Calo56 pracy sklada siq

ze wstqpu, trzech rozdzial6w, zakoficzenia, bibliografii i abstraktu w jqzyku angielskim.

Kandydat potraktowal pracq doktorskq wieloaspektowo, opis dziela jest bardzo 5ci5le zwiqzany

z jego czq5ciq wykonawczq i mo2na zaryzykowa6 stwierdzenie, 2e wyja5nia wiele kwestii w
zakresie zrozumienia pnedstawionych kompozycji, a takie powoduje poczucie homogenicznej

sp5jno6ci z calo5ciq nagrania. Poszczeg6lne rozdziaty wprowadzajq nas w pzedstawianq
problematykq tw6rczo6ci skrzypcowej Karola Rathausa. Rozdziai I stanowi iyciorys artystyczny
kompozytora poczewszy od mlodo6ci i poczqtk6w edukacji muzycznej, poprzez poczqtki kariery
kompozytorskiej, realizowanej na 162nych polach ( muzykiskrzypcowej, filmowej). Doktorant
siqga tei do istotnych kwestii ksztaftujqcych osobowoSd Rathausa jako artysty ale i czlowieka,
opisujqc wplyw jaki miala na niego emigracja, postneganie swej narodowoSci, a tak2e postad

jego mentora, Franza Schrekera. To bardzo interesujqce rozwa2ania, niewqtpliwie pzybli2ajqce

postai tego mato znanego wsp6lcze6nie tw6rcy. Na szczeg6lnq uwagq zasluguje aspekt
badawczy pracy Doktoranta, w tym Scisla wsp6lpraca z Queens College/ Aaron Copland School

of Music, instytucjq kt6ra ma prawa do spu6cizny kompozytorskiej po Karolu Rathausie,

wsp6lpraca z badaczami profesjonalnie zajmujqcymi siq problemem tw6rczo5ci Rathausa i z

2yjacymiczlonkamijego rodziny. Badania kt6re moiliwe byly dziqki stypendium Fundacji

Fulbrighta pozwolil Doktorantowi na zapoznanie siq z wieloma niedostqpnymiw Polsce

ir6dlamijak chocia2by korespondencja ( prowadzona w czterech jqzykach: polskim,

niemieckim, angielskim ifrancuskim). W ten spos6b mo2liwa byla weryfikacja niekt6rych fakt6w
z 2ycia kompozytora, kt5re miaty istotny wptyvv na jego tw6rczoSi i pozwolity u6ci5li6

informacje zawarte w obowiqzujqcych publikacjach naukowych. Rozdziat ll stanowi bardzo

dokladnq analizq stylu kompozytorskiego Karola Rathausa. Przy opisie warsztatu
kompozytorskiego Doktorant opart siq o bardzo szeroki kontekst dzialajqcych w tym czasie



szk6l io6rodk6w kompozytorskich, a tak2e o material por6wnawczy w postacidziel innych
tw6rc6w ( Toch, Reger). Znajdujemy tak2e odniesienia do innych epok stylistycznych jak np. do
baroku, a takie innych gatunk6w jak jazz. Rozdzial lll stanowiqcy analizq interpretacyjnq jest

bardzo rozbudowany. Doktorant przedstawia dziela wieloaspektowo, a ka2dy utw6r
analizowany jest pod wzglqdem szeroko pojqtej formy, rozeznania interpretacji i jej realizacji.

Bardzo dobrym pomyslem jest przedstawienie analiz formalnych w tabelach, kt6re systematyzujq
caty material badawczy. DokladnoS6 Doktoranta w szczeg6lowych opisach wlaSciwie chwilami
wydaje siq nawet zbyt doglqbna, powoduje ie traci siq szerszq perspektywq omawianych

utwor6w, a przy takiej drobiazgowo6citrudno ustrzec siq pzed okreSleniami bqdqcymi czqsto

truizmem typu ,, smyczek unosi sig na diwiqku z kropkq" czy,2e,, smyczek pny 2abce jest

ciq2szy". Stwierdzenia takie, bqdqce wynikiem zbytniego moim zdaniem wnikania w opis materii
interpretacji, jawiq siq jako ,,skrzypcowe pleonazmy".

Praca skqdinqd merytorycznie znakomita budzi moje zastze2enia takie pod wzglqdem samej

kompozycji formalnej. Sklada siq z taech rozdziai6w gl6wnych, kt6re nie se opatrzone tytulami.
Brak ten w moim pzekonaniu stanowi istotny mankament - spis tre6ci jak sama nazwa

wskazuje powinien tq tre56 pozqdkowad, systematyzowad ijednoznacznie ukazywa6. Jeieli w
przypadku Rozdzialu l, nie posiadajqcego tytulu, mamy siedem podrozdzial6w opisujqrych jego

zawartoSi to jui w pnypadku Rozdzialu ll ( 25 stron) spis tre6ci nie sugeruje iadnej ,,tre6ci". Co

dziwniejsze tak obszerny rozdziat nie jest podzielony w spisie treSci na podrozdziaty, chocia2

takie podrozdziaty w treici ciqglej siq pojawiajq ( Dtuga artykulacja versus kr5tka artykulacja,
Wysoki rejestr versus niski rejestr, , Tempo wolne versus tempo szybkie, Jedna struna versus

wiele strun itp.). Rozdzial lll choi bez tytulu zawiera natomiast podrozdziaty umieszczone

zar6wno w spisie jak w tre6ci ciqgtej. Powoduje to niepotrzebne zamieszanie i brak sp6jno6ci

formalnej.

Praca pod wzglqdem edytorskim jest bardzo staranna, a realizacja graficzna pnyklad6w
muzycznych znakomita, pzejrzysta i Swietnie zredagowana pod wzglqdem oznaczenia

autorskich rozwiqzafl interpretacyjnych. Doktorant nie ustrzegl siq pned kilkoma zaledwie
blqdami literowymi, zmieniajqcych niekiedy znaczenie lub istotnq pisowniq wyraz6w ( brilliant),
wystqpil tak2e problem z blqdnq kolejnoiciq stron ( str. 18). Oczywi6cie powy2sze uwagi nie

majq iadnego wplywu na mojq bezsprzecznie ijednoznacznie bardzo pozytywnq ocene

dysertacji.

Konkluzia

Praca doktorska mgr Mateusza Edwarda Strzeledtiego prezentuje szeroka bogato
udokumentowanq wiedzq z zakresu opisyuranydr zagadnier{. Kandydat zgodnie z nrymogami
ustawy zaprezentowal oryginalne rozwiqzanie problemu afistycznego i urykazal



umieietno6ci niezbqdne do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i artystycznei w
dyscyplinie artystycznei instrumentalistyka. Zaloiony cel afistyczny zostal czytelnie
przedstawiony zar6wno w dziele artystycznym jak i w znakomttym i bardzo rozbudowanym
opisie dziela, a poziom pracy doktorskiej iest nrysoce satysfakcjonuiilcy. W zwiqzku z
pouryiszym moge stwierdzid, ie Pan Mateusz Stnelecki spetnil rrymagania art. 13 ust.l
Ustawy o stopniach naukonrych i Sule oraz o stopniach isulach w zakresie sztuki, stawiane
kandydatom do stopnia doktora sztuki.

Prace pnvimuie bez zastrzeieri.

B buqL,,
prof. dr fraU. gJrtosz Bryta


