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Zlecen iodawca recenzi i

Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w t-odzi, Dziekan Wydzialu

lnstrumentalnego, dr hab. Tomasz Kr6l. Zlecenie podjqte na podstawie Ustawy z dnia

14.03.2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (tekst jednolity Dz. lJ.z2016 r. poz.882), $ 6 ust. l,2Rozporzqdzenia Ministra

Nauki i Szkolnictwa VWzszego z dnia 26 wrze6nia 2016 roku w sprawie szczegolowego

trybu i warunkow przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskim, w postqpowaniu

habilitacyjnym oraz w postqpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2016 t-, poz.

1586). W Swietle w.w. Ustawy, dnia 5 pa2dziernika 2016 roku Rada Wydziatu

lnstrumentalnego podjqta prawomocnq uchwatq o wszczqciu przewodu doktorskiego na

stopien doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej
instrumentalistyka oraz wyznaczeniu mnie recenzentem pracy doktorskiej Pana mgr.

Grzegorza Warzechy.

Podstawowe dane o Kandvdacie

Pan GrzegorzWarzycha urodziN siq 1990 roku w Zqbkowicach Slqskich. Majqc lat siedem

rozpoczql edukacjq muzycznq w Og5lnoksztatcqcej Szkole Muzycznej im. Fryderyka

Chopina w Ktodzku. Swojq naukg kontynuowal w Panstwowej Szkole Muzycznej I i ll st. w

Nysie, w klasie skrzypiec Janusza Gajownika. Studia muzyczne podjqt w klasie dr. hab.

t-ukasza Btaszczyka w Akademii Muzycznej im. Gralyny i Kiejstuta Bacewiczow w t-odzi,

kt6rq ukonczyl zvtyr62nieniem w 2014 roku.

Swoje umiejqtno6ci wiolinistyczne doskonalit biorqc udziat w mistrzowskich kursach

skrzypcowych i kameralnych u Stafana Tarary, Arkadiusza Kubicy i Lukasza BNaszczyka-

Swoje zainteresowania kameralistykq zglqbial miqdzy innymi uczestniczEc w Juilliard

String Quartet Seminar w Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Doktorant jest

laureatem nagr6d iwyroznieri na og6lnopolskich konkursach skrzypcowych i kameralnych

w Bystrzycy Klodzkiej, Rybniku, Swidnicy i Bydgoszczy. Na swoim koncie ma koncerty

solowe, a takZe kameralne (ako cztonek kwartetu smyczkowego Navis). Od 2016 roku na

stale wspotpracuje z Baltic Neopolis Orchestra , z ktorq koncertuje w kraju i za granicq. Jak

wynika z zalEczonego biogramu, poza dzialalnoSciE koncertowq, kandydat prowadzi takie
dzialalnoSc pedagogicznq, uczqc w Zespole Panstwowych Szkol Muzycznych im.

Ludomira Rozyckiego w Kielcach.



Ocena pracy

Praca doktorska Pana mgr. Grzegorza Warzechy pt. Wybrane transkrypcie Jaschy
Heifetza na skruypce i fortepian jako przyklad wirtuozowskiej literatury sknypcowei
)O( wiekusklada siq z dzieta a(ystycznego w formie zapisu na ptycie CD orazjego opisu.

Swoim dzietem artystycznym Kandydat sklada hotd jednemu z najslynniejszych

skrzypk6w f( wieku, prezentuiEc jego autorskie transkrypcje na skrzypce i forlepian.

Na ptycie znajduje sig 16 utwor6w w opracowaniu Jaschy Heifetza. Sq to:

1. Johann Sebastian Bach - Sarabanda z Suity Angielskiei nr 3

2. Aram Chaczaturian - Taniec z Szablami
3. Fryderyk Chopin - Nokturn op. 55 nr 2

4. Claude Debussy - Popoludnie Fauna

5. Grigoras Dinicu - Hora Staccato
6. Stephen Foster - Jeanie with the light brown hair
7-11. George Gershwin - Suita Porgy and Bess

Summer-time
A Woman /s a Sometime Thing
My Man is Gone Now

It Ain't Necessar/y So
Bess You is My Woman Now

12. George Gershwin - Tempo di Blues

13. Maurycy Moszkowski - lskry
14. Wolfgang Amadeus Mozart - Allegro molto z Kwartetu smyczkowego C-dur l(/465

15. Manuel Ponce - Estrellita
16. Siergiej Rachmaninow - Etude-Tableau op.33 nr 7

Nagranie zostaio zarejestrowane przez Doktoranta oraz pianistkg Monikq Ulafskq w Sali

Koncertowej Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w t-odzi, w grudniu

2017 roku oraz w kwietniu i wrze6niu 2018 roku.

Zycie i tworczo66 Jaschy Heifetza jest, wedtug autora pracy, waznym elementem jego

zainteresowafi, kt6ry trwa od wczesnych lat edukacji muzycznej. Wstuchujqc siq w
material dZwigkowy zawarly na ptycie mam wra2enie, ze Kandydat wielokrotnie obcowat z

wzorcowymi nagraniami swojego skrzypcowego idola, co niewqtpliwie pomogto mu

pod42ac za idealem w interpretowanych przez siebie utworach.

Pan GrzegorzWarzecha bez problemu odczytuje tekst nieskomplikowanej Sarabandy ze

Suity Angietskiej Bacha, starajqc siq zachowac oryginalne wskazowki Heifetza dotyczqce

aplikatury i realizujqc ornamentacjq zgodnie z zapisem nutowym. Mam jednak wraZenie,

Ze utw6r w wykonaniu Doktoranta traci na wytazisto6ci w zwiqzku z rezygnailq z

romantycznej dramaturgii, w jakiej zostala pomy6lana jego transkrypcja. ZaaranZowana i

wykonywana przez Heifetza jako miniatura ukazujqca nasycone brzmienie, osiqga pelniq

ekspresji dopiero dziqki zastosowaniu soczystej banrvy dZwiqku skrzypiec i intensywnej

wibracji, uznawanej dziS za zbqdny lub wrqcz niepoprawny Srodek vqyrazu w interpretacji

utworow barokowych. Jak czytamy w jednym z rozdzial6w niniejszego opisu - w



wiqkszo6ci interpretowanych przez siebie utworow Heifetz preferowa| styl, w kt6rym sam

czul siq najlepiej, nie biorqc pod uwagq zamyslu kompozytor6w pokroju Bacha czy

Beethovena. Przekonujemy siq zatem, ze r6wnieZkluczem do przekonujqcych interpretacji

heifetzowskich transkrypcji zawsze powinien byc idiom jego wlasnego podej6cia do

opracowywanych utworow.

Kolejnym utworem jest opracowanie Tahca z Szablami Arama Chaczaturiana. \Afkonawcy

sprawnie prowadzq wartkq narracjq utworu, umiejqtnie wywiqzujqc siq z wszystkich

wymagajqcych nieprzeciqtnej techniki zadan. Skomplikowana artykulacyjnie partia

skrzypiec, najezona dwud2wiqkowymi przebiegami nie stanowi problemu dla Doktoranta,

klory z powodzeniem realizuje wszystkie wirtuozowskie pomysty Heifetza. Na przestrzeni

calego utworu zauwa2alna jest nieustanna dominacja glosu solowego, kt6ry w
poczqtkowq fazie przykrywa kantylenowym kontrapunktem zbyt schowanq, rytmicznq
partiq fortepianu . Zabieg ten jest przeprowadzony zgodnie z oznaczeniami dynamicznymi,
jednak odnoszq wraZenie, 2e wiqksza dbalosc o proporcje miqdzy instrumentami
przyniostaby jeszcze lepszy efekt w budowaniu napigcia tej porywajqcej miniatury.

Po quasi barokowym brzmieniu Sarabandy i brawurowo wykonanym Tahcu z Szablami,

Nokturn op.55 nr 2 Fryderyka Chopina jest pierwszym z prezentowanych na ptycie

utworow gdzie mamy okazjg ustyszec w pelni pigkno i szlachetno5c tonu skrzypiec.
Wsp6lnie z towarzyszqcq mu pianistkq, Paniq Monikq Ulariskq, Doktorant logicznie i

przekonujqco ksztaltuje frazq Nokturnu. Nalezy zauwaZye, 2e chopinowska harmonika i

melodyka oraz nostalgiczny charakter utworu sq dla wykonawcow czym6 naturalnym co

daje efekt idealnego kameralnego muzykowania. Jedynie zbyt skromne operowanie

efektem rubato i wqtpliwa intonacja ostatniego akordu nie dajq pelnej satysfakcji z

wysluchania tego ujmujqcego swojq lirykq utworu.

Delikatna i misternie utkana faktura transkrypcji Preludium do Popoludnia Fauna Claude'a

Debussy stanowi nie lada wyzwanie dla wykonawc6w. Znakomite opracowanie Heifetza
pozwala instrumentom na ukazanie swoich walorow bez konfliktu pomigdzy glosami, co

jednak wymaga ich wzorowego prowadzenia. Duet Warzecha/Ulanska w idealny sposob

odczytuje znaczenie swoich partii, umiejgtnie lqcz4c je w sp6jnq caloS6 przy zachowaniu

impresjonistycznej kolorystyki i subtelnoSci brzmienia obu instrument6w. Znamienne dla

autora transkrypcji jest zastosowanie w partii skrzypiec kilku wirtuozowskich elementow
jak oktawy palcowane czy flaZolety w dwudzwiqkach, z ktorymi solista radzi sobie bez
wiqkszych trudno6ci. CatoSc utworu jest utrzymana w idealnych proporcjach migdzy

instrumentami, co jest zaslugq nie tylko autora transkrypcji, ale le? realizatora nagrania.

Nastgpnym przyktadem efektownej miniatury przekomponowanej pzez Heifetza jest Hora

Sfaccafo. W tym nawiqzujqcym do folkloru rumuriskiego utworze Grigorasa Dinicu

Doktorant daje sig poznac jako biegle operujqcy smyczkiem wirtuoz, dla kt6rego technika

staccato nie stanowi wykonawczego problemu. Z dbatoSciq o najmniejszy detal pokonuje

kolejne skomplikowane przebiegi, starajqc siq perfekcyjnie zrealizowa6 najdrobniejsze

szczegoty jak przednutki, tryle i mordenty. Mo2e nie ma w Jego wykonaniu takiej swobody

jak w przypadku nagrania samego autora transkrypcji, jednak zdalQ sobie sprawQ, 2e malo

kto moglby konkurowal z mistrzostwem skrzypcowym Heifetza, aiuZ na pewno nie jest to
przedmiotem badan niniejszej pracy.
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Popularna piosenka Stephena Fostera Jeanie with the light brown harl jest przykladem

zainteresowania siQ Jaschy Heifetza 6wczesnq amerykanskq muzykq rozrywkowq.

Nieskomplikowana faktura tej melodyjnej ballady skNonita go do wzbogacenia opracowania
o kilka elementow wirtuozowskich, co wyra2nie jest wspolnq cechq wszystkich jego

transkrypcji. Jednak subtelno6c z jakq Doktorant operuje d2wiqkiem swojego instrumentu

nie zakl6ca nawet na chwilq spokojnego i relaksujqcego charakteru utworu. W bardziej

ekspresyjnych fragmentach prowadzi liniq melodycznq, stosujqc bardziej intensywnq

wibracjg, adekwatnie do wzrostu napiqcia dZwiqku. Robi to z wyczuciem, prawidlowo

prowadzqc narracjq utworu. Zgrabnie wykonane mikro kadencje i umiejqtnie stosowane
poftamento dodajq dodatkowego kolorytu tej ciekawej interpretacji.

Miniatury bqdqce opracowaniami muzyki jednego z ulubionych kompozytor6w Heifetza -

George'a Gershwina dominujq na liScie drobnych arcydziel prezentowanych na ptycie.

Trzeba przyznat, ze nikt jak Heifetz, nie potrafiN przeloZyc swingujqcych gershwinowskich

melodii na skrzypce w tak efektowny spos6b. W nagranych tu utworach wyczuwalna jest

fascynacja genialnego skrzypka jazzem i podziw dla kunsztu tworcy Blqkitnei Rapsodii.

Zamieszczone w nagraniu fragmenty Suity z opery Porgy and Bess ukazuiq typowe dla

Heifetza metody aranZacyjne, dziqki ktorym potrafil wyeksponowac on rolq skrzypiec w
optymalny spos6b, zachowujqc Wzy tym oryginalne muzyczne zaloZenia i charakter
pienruowzoru. Skomplikowana warstwa rytmiczna szybkich czqSci Suity oraz stosowanie

roznorodnych technik wykonawczych moze byc wyzwaniem dla mniej zaawansowanych

skrzypk6w. Najtrudniejszym zadaniem jest sprostanie wirtuozowskim pomyslom Heifetza

w taki sposob aby nie zaklocity ciqgto6ci narracyjnej poszczegolnych czgSci. Z tym
zadaniem Doktorant radzi sobie bardzo dobrze, a jedyny niedosyt jaki czujq sluchajqc

piqciu utworow z Porgy and Bess to niewystarczalqce roZnice w nasyceniu dZwigku,

stosowane miejscami w kantylenowych fragmentach. Najbardziej slyszalne jest to w
zamykalqcym fragmencie Bess you is my woman now. By6 moze czqstsze i odwazniejsze

stosowanie efektu portamento wplynqloby korzystnie na swingujqcy charakter
poszczeg6lnych epizod6w Suity. Niedociqgniqcia te nie rzutuiq na og6lne dobre wrazenie
jakie wykonawcy pozostawiajq po wystuchaniu pentaptyku Gershwina w aranZaqi

Heifetza.

Mieniqca sig barwami miniatura fortepianowa Moszkowskiego w opracowaniu na skrzypce

i fortepian jest trudnq probq dla grajqcych, ktorzy w szybkim tempie majq za zadanie
imitowa6 tytutowe lskry. W nagraniu zwracalE uwagQ Swietnie wykonane, dodane przez

Heifetza ornamenty w wysokich rejestrach, jednak caloSc interpretacji sprawia wraZenie

zbyt powolnej, a pzez to mato wyrazistej i nieco niestabilnej rytmicznie. Zdalqc sobie

sprawQ z wylqtkowej trudno5ci osiqgnigcia tempa zblizonego do fortepianowego oryginatu,

od samego poczqtku utworu zaproponowatbym skrocenie spiccato i egzekwowanie go

blizej g6rnej czqsci smyczka. Wiqksza selektywno66 artykulacyjna skrzypiec pomogtaby w

uzyskaniu podobnej dlugo6ci krotkich warto6ci rytmicznych obu instrumentow i zbliZyla

wykonawc6w do prawdziwie ,,iskrzqcego" charakteru tej zgrabnej transkrypcji.

FinaN z Kwartetu smyczkowego C-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta to w moim odczuciu

najmniej ciekawa od strony aranZacyjnej transkrypcja Heifetza spoSrod zamieszczonych

na ptycie Doktoranta. Polega ona w gl6wnej mierze na rozpisaniu partii kwartetu



smyczkowego na skrzypce i fortepian oraz pr6bie przemycenia kilku autorskich rozwiqzafi

wykonawczych, ktore w klarownej fakturze Mozarta nie przynoszq zamierzonego efektu.

\Arlkonanie Doktoranta jest pod wzglqdem technicznym poprawne i poza drobnymi

uchybieniami intonacyjnymi, bez zarzutu. Jednak narzucona pzez Heifetza interpretacja

tej czgsci w duchu Moto Perpetuo odbiera jakqkolwiek mozliwoSc operowania czasem czy

napiqciem harmonicznym utworu i oddala go w znacznym stopniu od doskonalo6ci

kwartetowego oryginalu.

Odczucia, ktore towarzyszq mi po wysNuchaniu dwoch ostatnich miniatur sq zgola

odmienne i utwierdzajq w przekonaniu, 2e Heifetz w komponowaniu transkrypcji,

zwlaszcza utworow pochodzqcych z poczqtku XX wieku, nie ma sobie r6wnych. Zarowno

Estrettita Manuela Ponce'a jak i Etude-Tableau Siergieja Rachmaninowa nalezq do

mistrzowskich przyktadow tej malo znanq i wyjqtkowo ptodnej dzialalno6ci legendarnego

skrzypka. \Arlkonanie obu utwor6w rowniez zasluguje na slowa uznania. Arty6ci w
interesujqcy sposob odczytujq zamysl zar6wno kompozytora oryginatu, jak i wizjq

wyptyr/vajqcEz optacowanych wersji utwor6w. Dbato5c o szczegot i naturalne frazowanie

powodujq, ze slucha siq ich z przyiemnoSciq i duZq satysfakcjq.

Transkrypcje Jaschy Heifetza to wyrafinowane miniatury, w kt6rych na niewielkiej

przestrzeni czasu wykonawca jest zmuszony do przekazania ich zvtiqzlei treSci w
zrozumialy spos6b. Zeby oddac ideg kompozytora zawartq w tak krotkim utworze

wymagane jest idealne operowanie instrumentem, bogata wyobraZnia muzyczna i

doskonale panowanie nad formq tak drobnego arcydziela. Pomysl zaprezenlowania

miniatur skrzypcowych, opracowanych pzez Jaschq Heifetza tym bardziej jest

wyzwaniem, ktorego nie kahdy mo2e siQ podjqc. Bogactwo barw i roznorodnos6

charakterow poszczegolnych utworow wymaga od skrzypka operowania szerokim

wachlarzem Srodkow artystycznego wyrazu i niezawodnej kontroli nad instrumentem. Po

wysluchaniu szesnastu miniatur o zrolnicowanej stylistyce i odmiennych, czqsto wysokich

wymaganiach technicznych nale2y stwierdzi6, ze Pan Grzegorz Warzecha jest skrzypkiem

potrafiqcym odnaleZc sig z powodzeniem w kazdym gatunku muzycznym. Dzigki duzej

bieglo6ci technicznej, dobrej intonacji i wielu walorom dZwiqkowym umie w interesujqcy

spos6b odda6 charakter i wielowymiarowoS6 prezentowanych utwor6w. Dobrze

wspolpracuje z pianistkq i zv'ryczuciem potrafi ogarnqc formq drobnych lecz czqsto bardzo

skomplikowanych utwor6w. Nie bez znaczenia dla finalnego efektu nagrania jest tez

wyra2na fascynacja Doktoranta sylwetkq Jaschy Heifetza, dobra znajomo6c jego stylu

wykonawczego i dobor umieszczonych na ptycie miniatur. Na osobnq pochwalg zastuguje

tez wykonanie partii fortepianu pzez Paniq Monikq Ulanskq, ktora znakomicie partneruje

s krzyp kowi wptywaj qc n a wysokq j ako56 a rtystyczn q dziela.
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Czq56 opisowa Sci6le koresponduje z dzietem artystycznym. Autor na wstqpie przybliZa

biografiq Jaschy Heifetza, opisuje poczqtki jego edukacji muzycznej i pienrusze pr6by

kompozytorskie. Zarysowuje dziaNalno66 pedagogicznq skrzypka i przedstawia niekt6re z

elementow jego spektakularnej kariery koncertowej. Waznym punktem jest opis stylistyki

wykonawczej Heifetza, co bezpoSrednio lqczy siQ z rozdzialem dotyczqcym

charakterystyki transkrybowanych przez niego utwor6w. Czytelnik ma teZ mozliwo5c

zapoznania sig z historiq tego gatunku w wirtuozowskiej literaturze skrzypcowel oraz

prze$ledzic wnikliwq analizq wybranych miniatur na skrzypce i fortepian, a takze kilku

nagrari ptytowych, dokonanych przez ich autora. Ciekawym graficznie rozwiqzaniem jest

unrieszczenie w pracy tabel zawierajqcych podobiehstwa i ro2nice pomigdzy oryginalnymi

wersjami transkrybowanych utwor6w a ich opracowanymi wersjami, a takZe peNnej listy

opublikowanych transkrypcji Heifetza, z ktorych szesnaScie pozycii zostalo
wyselekcjonowanych jako temat pracy badawczej. Opis uzupelniajq liczne spostrzezenia

wlasne Doktoranta na temat wirtuozerii skrzypcowej zawartej w transkrypcjach otaz

wyjaSnienia dotyczqce roZnorodnoSci problemow techniczno - wykonawczych
poszczeg6lnych utwor6w. Bogata bibliografia, lista album6w ptytowych zawierajqcych

transkrypcje Heifetza, a takZe spis 2rodel internetovuych i przyktadow nutowych, ktorymi

Doktorant podpiera siq w swoich badaniach, dopetnia calo56 dysertacji.

Obszerna, ponad stustronicowa praca napisana jest przystqpnym jqzykiem. Niestety, duZa

iloSc niedociqgniqc edytorskich, tzw. ,,literowek" oraz wiele pominiqtych odstqpow miqdzy

wyrazami sprawia og6lne wraZenie braku dbaloSci o stronq technicznq pracy. Slaba

edytorsko redakcja czgsci opisowej, a takZe pojawiajqce sig gdzieniegdzie lapsusy
jqzykowe otaz brak konsekwencji w odmianie obcojqzycznych nazwisk powodujq

dyskomfort podczas czytania i wphywajq negatywnie na mojq ocenQ technicznej strony

opisu dziela. ChcA jednoczeSnie zauwaZyc, 2e po\^ry/zsze krytyczne uwagi dotyczqce

warstwy graficznej nie majq wptywu na pozytywnE ocene jego czq6ci merytorycznej,

stojqcej na wysokim poziomie.

Podjqty przez Doktoranta temat jest ciekawy zarowno od strony artystycznej, jak i

dydaktycznel. Paybliza on cenne i rzadko wykonywane utwory skzypcowe, l<16re z

powodzeniem mogq znalelc sig w repeftuarze studentow i bardziq zaawansowanych

uczni6w szk6t muzycznych Sredniego stopnia. lkona Swiatowej wiolinistyki - Jascha

Heifetz, slynqcy gtownie z legendarnych interpretacji wykonawczych literatury

skrzypcowej jest tu ukazany jako wytrawny araniler o zaciqciu kompozytorskim, kt6rego

opracowania utwor6w fortepianowych, kameralnych i symfonicznych wielu epok

wzbogacajq popularny gatunek miniatury skrzypcowej. Doktorant w spos6b
wyczerpujqcy opisuje powyzsze zagadnienie, a na potwierdzenie swych st6w interpretuje

zawarle w dziele aftystycznym utwory w sposob zachqcal4cy do siggnigcia po ich

materiaty nutowe, a tak2e archiwalne nagrania niedo6cignionego mistaa wiolinistyki -

Jaschy Heifetza.
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Konkluzia

Pan mgr Grzegorz Warzecha jest skrzypkiem, majqcym na swoim koncie wystqpy solowe,

miqdzy innymi z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, koncerty w kwartecie

snryczkowym oraz kilkuletnie doSwiadczenia pedagogiczne. Wysokie kompetencje

wykonawcze Doktoranta dobrze rokujq na jego przyszto66 artystyczno-naukowq. Nalezy

podkreSli6, ze praca doktorska Pana Grzegorza Warzechy w sposob tworczy i

wyczerpujqcy przedstawia zagadnienie bqdqce jej tematem. Nagranie dokonane pzez

Doktoranta jest stojqcq na wysokim poziomie artystycznym, autorskq koncepcjq

interpretacyjnq. Jego polqczenie z wnikliwym opisem, Swiadczqcym o glqbokiej wiedzy i

SvuiadomoSci autora, tworzy prace sp6jnq i kompletnq.

Niniejszym stwierdzam, ze Doktorant rozwiqzal zaloZone zagadnienie artystyczne i spelnit

bez zastrzezefi wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach

naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki.

Oswiadczam, 2e prace doktorskq Pana mgr. Grzegoza Warzechy przyjmujg.

Kirtowice, 12 marca 2O2O
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