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RECEN ZJ APRACY DOKTORSKIEJ

MGR GRZEGORZA WARZECITY

Zleceniodawca :

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi - Wydzial Instrumentalny -
pismo z drua 8.01.2020 roku, zlecenie podjgte na podstawie ustawy z dnia 14 muca2003

roku o stopniach naukowych i qrtule naukowy m oraz o stopniach i Qrtule w zakresie sztuki

(tekst jednolity Dz. rJ . z 2016 r. poz. 882)

Dotyczy:.

Uchwaly Rady Wydzialu Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. G. i K.

Bacewiczow w \-odzi z dnia 05.10.2016 roku w zwiEzkl z wnioskiem mgr Gtzegotza

Warzechy z dnia 29.09.2016 roku w sprawi e wszczgcia przewodu doktorskiego na stopieri

doktora sztuk mtrzy cznych w dyscyplini e artys ty cznei instrumentali styka.

W Swietle ustawy z dn. 14.03 .2003 roku o stopniach naukolvych i tytule naukowym

orazo stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz.IJ.z2016r.poz.882 ), $ 6 ust.,

2 Rozporz4dzerua Minista Nauki i Szkolnictwa WyZszego z drua26 wrzesnia 2016 roku w

,p.u*i. szczegbNowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie

dbktorskim, w 
-postgpowaniu 

habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie Qrtulu profesora

(Dz. U. z 20iA r., poz. 1586). Do nadeslanego mi przez Rektora Akademii }duzycznei

im. G. i K. Bacewicz6w w tr odzi prof. dr hab. Cezarego Saneckiego pisma informuj4cego



o dacie wszczgcia przewodu doktorskiego i wyznaczeniu w mojej osobie recenzenta pracy

doklorskiej mgr GrzegorzaWarzechy ,, Wybrane transkrypcje Jaschy Heifetza na skrzypce i
fortepian jako przykNadwirtuozowskiej literatury skrzypcowej w )O( wieku" dol4czono :

- Uchwaly Rady Wydzialu Instrumentalnego w sprawie wszcz1cia przewodu doktorskiego
mgr GrzegotzaWarzechy oraz w sprawach wyznaczeniapromotora i recenzent6w.

- Dokumentacjg osobow4 Doktoranta erazwykaz dziaNalnoSci koncertowej i pedagogicznej.

- Jeden egzempl aru pracy doktorskiej: nagranie na ptycie CD oraz opis dziela.

Podstawowe dane o Kandydacie:

GrzegorzWarzecha urodzil sig w 1990 r. w Z1bkowicach Sl4skich. Naukg gry na skrzypcach

rozpoczS. w wieku 7 lat w Paristwowej Szkole Muzycznei im. Fryderyka Chopina, a

kontynuowal w Paristwowej Szkole Mtuycznej I i II st. w Nysie, w klasie mgr Janusza

Gajownika. Akademig Muzyczn4 im. G. i K. Bacewicz6w ukoriczyl z wyr6Znieniem w roku

2Ol4 w klasie prof. tr-rtkaszaBNaszczyka. W momencie wszczgcia przewodu doktorskiego byl

studentem drugiego roku studi6w doktoranckich na tejile uczelni i mial w swoim dorobku

scenicznym ok. 50 koncert6w solowych i w zespolach kameralnych. Byl zdobywc4

wyroznieri i nagr6d w og6lnopolskich i mig dzynarodowych konkursach skrzypcowych w

takich miej scowoSciach jak Bystrzyca Klodzka, Swidnica, Rybnik, Sogliano

al Rubicone (Wochy). Dwukrotrue otrzymywal nagrodg Akademii Muzycztej w tr-odzi dla

najlepszego kwartetu smyczkowego ,,Poznanski Davey Prize". Kwartet skrzypcowy NAVIS,

kt6rego cztonkiem jest Doktorant, zostaN uhonorowany III nagrod4 w Ogolnopolskim

Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy, oraz Nagrod4 Rektor6w Polskich Uczelni

Mgzycznych. W roku 20ll uczestni czyl w Juilliard String Quartet Seminar w Juilliard School

w Nowym Jorku. GrzegorzWarzecha koncertuje z kwartetem smyczkowym na terenie calego

kraju, m. in. w Filharmonii Sl4skiej w Katowicach, w Zamku Kr6lewskim w Warszawie,

Muzeum Karola Szymanowskiego willi ,,Atma" w Zakopanem, Auli Nova w Poznanfit, czy

Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w tr odzi. Jako solista wystgpowal ztowarzyszeniem

Sl4skiej Orkiestry Kameralnej, Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznei w tr'odzi

PRIMUZ, Orkiestry Filharmonii Opolskiej. Od 2016 r. jest rwiqzany z Baltic Neopolis

Orchestra, zkt6r4 koncerfuje w kraju i zagranic4. Od wrzesnia 2016 r. jest zatrudruony w

Zespole Szk6l Muzycznych im. L. R6zyckiego w Kielcach w charakterze nauczyciela

skrzypiec.



Dzielo artystycznez

Dzielo artystyczne zaproponowane przezmgr GrzegorzaWarzechg jest wyrazem dobrego

smaku w doborze zestawtt kompozycji i transkrypcji znakomitego skrzypka Jaschy Heifetza,

oraz przejawem wysokiego poziomu instrumentalnego. R6znorodnoSi form i stylow

transkrybowanych dziel innych kompozytor6w, jak rownieZ utwory wlasne na tematy

zaczerpniEte ze Swiatowej literatury mtzycznej objawiaj4 nam niesamowity talent

kompozytorski mistrza Jaschy Heifetza przez pryzmat wysublimowanego smaku

wykonawczego Doktoranta. Nagranie w postacilaqzka CD zawiera 10 miniatur powstalych

nabazie utwor6w kompozytor6w r6imych epok i narodowoSci, oraz pigcioczgSciow4 Suitg na

tematy z opery Porg,, and Bess George'a Gershwina. Plyta zostaha wydana przez Akademig

Muzyczn4 im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr,odzi, a prry fortepianie towarzyszy

skrzypkowi Pani Monika Ulanska.

W niniejszej recenzji pozwolilem sobie na odmienne uszeregowanie kolejnoSci

zaproponowanej na plycie CD ze wzglgdu na lvygodg w omawianiu poszczegolnych

zagadniefi zwi4zarrychzprodukcj4Doktoranta.

Pierwszy z utwor6w to Sarabanda z Suity angielskiej J. S. Bacha. Bardzo pigkne

wykonanie w estetyce zbliaonej do baroku, fraza budowana ze smakiem i du1a rozwaga w

rozprow adzarrru napigd pozwalajq z przyjemnoSci4 wysluchad komp ozycji, kt6ra wprowadza

w stan zadmy i kontemplacji.

Kwartet smyczkowy m 19 C - dur K465 cz.IY Allegro molto W. A. Mozarta umieszczory

na plycie pod numerem 14 charakteryztje sig lekkoSci4 i przejrrystoSci4 wykonania.

Doktorant dysponuj4c migkkim dfwigkiem i spokojn4, ale w zalentoSci od potrzeby

nasycon4 wibracj q a takae klarown4 artykulacjq z powodzeniem odnajduje sig w klasycznej

konwencji utworu.

Kolejne transkrypcje Jaschy Heifetza to pozycje wymagaj4ce bardzo duzej biegloSci

palcowej , oraz umiejgtno5ci zastosowania r6Znorodnych technik prawej rgki. Taniec

z szablami Arama Chaczaturiana (na ptycie nr 2), Horra Staccato Gngorasa Dinicu (5), Islvy

Maurycego Moszkowskiego(l3) i Etude- Tableau op. 33 nr 7 (16) bgd4ce kompozycjami

o najwyzszym stopniu trudnoSci, w pelni ukazuj4 kompetencje Doktoranta nabywane

z powodzeniem przez wiele lat. Niemalbezproblemowo porusza sig On w zr6htticowanych

konfiguracjach glissand oktawowych, decym, flazolet6w, ricochet6w, dysponuje lotnym

staccatem, jest bardzo skuteczny na przestrzeni dtugich, trudnych technicznie przebieg6w

palc owy ch, cza skompl ikowanych po chod6w dwudZwi gkolYych'

Popoludnie fauna Claude Debussy'ego w opracowaniu Jaschy Heifetza to niezwykle

zmyslowe dzielo powstale z poNqczenia talentu dw6ch wielkich mistrz6w: kompozytota doby

impresjonizmu i wspanialego skrzypka. MoZliwoSci dZwigkowe skrzypiec z powodzeniem

pozwalajq imitowai brzmienie instrument6w dgtych prowadz4cych glosy tematyczne

w kompozycji oryginalnej, tworzq aurg nieziemskoSci, a wesp6l. z fortepianem nadaj4 jeszcze

bardziej intymny, kameralny charakter. Eterycztty w zaloZeniu, co sig z tym wiqhe

skomplikowany interpretacyjnie klimat utworu ubogacony jest przez Heifetza trudnoSciami



technicznymi, takimi juk pochody dwudfwigkowe, a w szczeg6lnoSci oktawowe, czy

podw6jne flaZolety wykonywane w dynamice piano i pianissimo. W efekcie wszystkie te

elementy stawiajq bardzo daize wymaganiaprzed wykonawc4. Wedlug mojej opinii Doktorant

sprostal tym wymaganiom. Jego produkcj a z pewnoSci4 zawiera elementy indywidualnej

koncepcji, ale nie odbiega od og6lnych zaloileh interpretacyjnych i mimo kilku drobnych

uchybieri technicznych jest na wysokim poziomie.

W dziele afistycznym pod numerami 3, 6 i 15 zostaNy nagrane utwory Fryderyka

Chopina- Nohurn op. 55 nr 2, Stephena Fostera - Jeanie with the Light Brown Hair

i Manuela Ponce - Estrellita - trzy miniatury utrzymane w spokojnym klimacie, z odrobin4

nostalgii . Z jednej strony odmienne, bo przecie? wywodz4ce sig z r62nych kontynent6w

i r6Znych kultur, t z drugiej zal bardzo podobne, spigte klamr4 Heifetzowskiej estetyki.

MySlg, Ze w produkcjach tych doktorant przedstawil swoj4 wrazliwoS6 dZwigkow4

i umiejgtnoSd budowanialirycznej frazy. Dobrze zagospodarowana przestrzeri migdzy gryfem

a podstawkiem i umiejgtnoSd operowania smyczkiem pod r62nymi k4tami wzglgdem stnrny,

zaowocowala uzyskaniem zrlZnicowanych barw dZwigkolvych wzbogacaj4c tym samym

narracjg kompozycji.

Ostatnia zkeacjiomawianychprzeze mnie umieszczonanal<rayhkl CD pod numerami od

7 do 12, to pigcioczgsciowa Suita na tematy z opery Porgt and Bess George'a Gershwina.

Dlaczego zdecydowalem sig na om6wienie tego utworu na koricu? Jascha Heifetz podziwial,

wr1cz byl zakochany w muzyce wspanialego amerykanskiego kompozytora, dlatego teZ jego

Suita jest pewnego rodzaju holdem skladanym wielkiemu czlowiekowi, juk i j"go tw6rczoSci.

Pozatym jest to jedyna duaaforma w niniejszym dziele artystyczoYffi, dlatego wedlug mnie,

kompozycja Porgt and Bess Jaschy Heifetza powinna by6 niejako podsumowaniem caloSci

pracy zarejestrowanej na plycie. Nie zmttrejsza to oczywiScie w Zaden spos6b walor6w

artystycznych produkcji Doktorarfia. Przedstawia On spokojn4, przemyslan4 kreacjg, w duZej

mierze opart4 na lhycznym przeprowadzaniu temat6w ze stonowan4 akcentacj4. NaleZy

tu r6wniez wspomniei o migkkiej i lagodnej wibracji dopelniaj4cej subteln4 wizjg utworu

zaproponowan4 przez skrzypka. Moim zdaniem interpretacja jest interesuj4ca i oceniam

j+ ,rrysoko, jednak uwaZatrr, 2e zastosowanie wigkszej ekspresji tj. intensywniejszej wibracji

i dynamiki we fragmentach kulminacyjnych mogloby wzbogacii charakter kompozycji

opartej przecieZ w oryginale na burzliwej historii miloSci dwojga doSwiadczonych przez Zycie

ludzi.

Reasumuj4c

Dzielo drr"gorra Warzechy przedstawia dahq wartoS6 artystycznE. Doktorant posiada

umiejgtnoS6 znal ezienia sig w klimacie r62nych epok. Posiada szlachetny rodzaj dZwigku,

operuje calq palet4 barw, prowadzi Swiadomy dialog z fortepianem staj4c sig wsp6ttw6rc4

kreacji, jest sprawnym instrumentalist4, dysponuje blyskotliw4 technik4, proponuje ciekaw4

narracjg, dlugie rozbudowane frazy rwieiczone oczekiwanymi kulminacjami. Bardzo dobrze

znajduje sig w burzliwych klimatach utwor6w Chaczaturiana czy Dinicu, jak teL

nostalgic znych i pelnych zadumy ale jakhe r62ru4cych sig od siebie Chopinowskich i

4



Gershwinowskich kantylenach. Oczywi5cie wszystko to przez pryzmat Heifetzowskiej,

skrzypcowej estetyki, kt6ra bar dzo zbliZa odmienne charakterolo gic zrue kompozycj e.

Opis dziela artystycznego:

Opis dzielaartystycznego pracy doktorskiej GrzegorzaWarzechy sklada sig z czterech

rozbudowanych r ozdzial6w :

l. Zycie itworczoSd Jaschy Heife%aw Swietle napisanych transkrypcji na skrzypce i

fortepian.

2. Transkrypcja w literaturze sl<rzypcowej.

3 . Charakterystyka transkrypcj i Jaschy Heifetza

4. Anali za wybranych transkrypcj i

orazwprowadzenia, streszczenia w jEryk.r angielskim, zakonczeniai bibliografii.

Doktorant w rozdziale pierwszym przedstawia w spos6b bardzo interesujqcy lata mtodziefcze i

drogq tego genialnego skrzypka do stawy, nie ograniczajqc sie jedynie do pobie2nego rysu

biograficznego, ale analizujqc poszczeg6lne etapy jego 2ycia artystycznego wprowadza czytelnika w

niezwykly Swiat pasji i zafascynowania sztukq wirtuozerii skrzypcowej, kt6ra nie jest celem samym w

sobie, ale przeklada sie efektywnie na ptaszczyznq kompozycji i transkrypcii utwor6w innych

kompozytor6w.

Rozdziat drugi traktujqcy o powstaniu transkrypcji, ,,ma na celu ukazanie procesu ksztattowania

siq tego rodzaju opracowaf w literaturze skrzypcowej, jak r6wnie2 podkre6lenie ich istotnego

znaczenia w historii wiolinistyki."

W rozdziale trzecim autor pochyla siq nad charakterystykE i mnogo5ciq transkrypcji J. Heifetza,

dajqc jednoczeinie wyraz ubolewania w temacie niewielkiej wiedzy, a wtaSciwie wiedzy

niekompletnej dotyczqcej dzialalno6ci kompozytorskiej i faktow m6wiqcych o pracy nad

transkrypcjami. Wiedza zawarta w tym rczdziale jest moim zdanrem z punktu widzenia

czytelnika bardzo cenna, daj4c mozliwoSd szerszego spojrzenia na pozrranq w niewielkim

stopniu tw6rczoS6 artysty.

Rozdzia\. czwarty to rzeczywisty opis dziela artystycznego zawieraj4cy analizg

poszczegolnych utwor6w pod wzglgdem wykonawczlm. lJwaZanr, 2e dob6r pozycji

instrumentalnych znajduj4cych sig na kr4zku CD stanowi4cym dzielo attystyczne jest z



wszech miar prawidlowy. S4 to kompozycje stanowi4ce odniesienie nie tylko do roimych

epok, ale r6wnieZ do r62nych styl6w w muzyce . Doktorant analiruje dokonania tw6rcze

wielkiego skrzypka przede wszystkim klad4c nacisk na ukazanie r6n'ic wzglgdem

oryginalnego tekstu. TreSi tego rozdzialu Swiadczy o tym, 2e autor podszedl wnikliwie do

wykonywanych przez siebie utwor6w. Wyczeqpuj4co omawiaj qc zagadnienia wykonawcze

skutecznie udowadnia powstanie trw. ,,tittuozowskiej Heifetzowskiej stylistyki". Wedlug

mnie praca doktorska Grzegorza Warzechy to cenny material poznawczy przybliZaiqcy

dokonania wielkiego skrzypka Jaschy Heifetza, autora wielu transkrypcji, kt6re powinny

znajdowad sig moim zdaniemw repertuarzekuZdego mlodego instrumentalisty. W kontekScie

zasluguj?cego na pozytywn4 oceng jgzyka Doktoranta, doS6 ral1ce s4 blgdy jak mniemam

edyorskie, wynikaj4ce z braku spacji migdzy vrryrazarrri, lub braku pojedynczych liter w
lriu1vrazach, jednak wedtug mojej opinii nie wptywaj4 one na wartoSi merytorycznq pracy.

Konkluzja

Po zapoznaniu sig z ptacq doktorsk4 mgr Grzegorza Warzechy ,,Wybrane transkrypcje

Jaschy Heifetzana skrzypce i fortepian jako przaklad wirtuozowskiej literatury skrzypcowej

w XX wieku" stwierdzam, iZ w temacie dzieLa artystycznego, jak r6wniez jego opisu

dysertacj a ta zasluguje na wysok4 oceng. Stanowi ona wedfug mnie istotny wklad w stan

badari w zakresie muzyki XX wieku, bgd4c opracowaniem nie istniej4cego dotychczas w

polskiej literufixze braruowej ujgcia tematu. Doktorant wykazal szerok1 wiedzE teoretycznl i

umiejgtnoSci praktyczlq umozliwiaj1ce samodzieln4 pracg artystyczn4. Praca doktorska mgr

Grzegorza Warzechy spelnia wymagania art.l3 ust.l Ustawy z dnia 14.03.2003. Praca

doktorsk4 mgr Grzegorza Warzechy przyjmujg i wnoszg o dopuszczenie jej do publicznej

obrony.


