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Recenzia w postqpowaniu habilitacyinym dr Michala Kaspra Rota
w dziedzinle sztuk muzycznych w dyscyplinie Instrumentalistyka

Zleceniodawca Recenzji: Akademia Muzyczna im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w

w todzi, pismo Przewodniczqcej Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego w zakresie sztuki, prof. dr hab. Agaty Jareckiej z dnia 20 listopada 2O2O.

Zlecenie zostalo podjqte w zwiqzku z decyzjq Rady Doskonalo6ci Naukowej z dnia

29 wrzeSnia 2020 roku (28.4000.5.2020.5.AS) powolujqcq komisjq habilitacyjn4 w celu
przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego dr Michala Kaspra Rota w dziedzinie sztuki,

w dyscyplinie sztuki muzycznych. Do wy2ej wymienionego pisma zostala dolqczona
przekazana przez Habi litanta dokumentacja obejmujqca :

1.

2.

3.

Wniosek o wszczqcie postQpowania habilitacyjnego

Uwierzytelnionq kopiq dyplomu uzyskania stopnia doktora sztuki

Dane osobowe

Autoreferat w jqzyku polskim i angielskim

Osiqgniqcie wynikajqce z aftykutu 221 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o
szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz.U. 2078, po2.1668 ze zm.):

Mleczyslaw WaJnberg Sonotos for cello ond piono wyd. DUX Recording Producers,

Warszawa 2019r. (DUX 1545) wtaz z oiwiadczeniem wsp6twykonawcy

Reger Duo ploys Yogling. World premiere recording wyd. DUX Recording Producers,

Warszawa 2018r. (DUX 1528) wtaz z o6wiadczeniem wsp6twykonawcy

Dokumentacjq dorobku artystycznego w formie wykazu wybranych prezentacji

artystycznych, opublikowanych prac naukowych i tw6rczych po doktoracie wraz

z zalqcznikami potwierdzajqcymi ich publicznQ prezentacje

lnformacjq o dziatalno3ci dydaktycznej, nagrodach i kursach mistrzowskich wraz

z zalqcznikami

4.

5.

6.

7.



A. Podstawowe dane o Habilitancie

Michal Rot jest absolwentem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi,

w kt6rej uzyskat dyplom z wyr62nieniem w 2012 roku w klasie fortepianu Prof. Cezarego

Saneckiego. Ponadto doskonalit swoje umiejqtno(ci w Hochschule fiir Musik und

Darstellende Kunst w Stuttgarcie, klasa fortepianu Prof. Andrzeja Ratusiflskiego onz
Hochschule fiir Musik und Darstellende Kunst w Mannheim, klasa kameralistyki Prof.

Michaela Flaksmana i Prof. Jeleny Odi6. Najwa2niejszymi osiqgniqciami konkursowymi sq:

wyr62nienie na Konkursie Chopinowskim im. Wt. Kedry w todzi, ll miejsce oraz Nagroda

specjalna za najlepsze wykonanie wsp6tczesnego utworu polskiego na

XVll Miqdzynarodowym Konkursie Kameralnym w Lodzi, Nagroda dla najlepszego pianisty na

XVlll Miqdzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w P6rtschach oraz lV Nagroda oraz

Nagroda specjalna na lV Miqdzynarodowym Konkursie Duet6w im. R. Straussa w Sofii. Du2y

wptyw na rozw6j artystyczny pianisty miaty spotkania z wielkimi indywidualnoSciami Swiata

muzycznego: Paulem Badura - Skoda, Andrzejem Jasifiskim, Elzq Kolodin, Dang Thai -
Sonem, Jonathanem Zakiem, Jose Gallardo, Eduardo Hubertem, Peterem Eflerem, Paulem

Guldq, Victorem Chestopalem i innymi. Michat Rot ma na swoim koncie wystQpy na

festiwalach muzycznych takich jak: Ascoli Piceno Festival, Gaude Mater, Dni muzyki Karola

Szymanowskiego, Heidelberger Kammermusikfestival, Dni Mieczystawa Wajnberga NOSPR,

Prezentacje - Zelazowa Wola, Dni Muzyki Mendelssohna, L6dzkie Schumanniana, Kubinska

Hudobna Jesen, Sierpie6 Talent6w, Zamkowe spotkania z operE w Ksiq2u, Festiwal Muzyki
Wiederiskiej, Festiwal Pie5ni Polskiej, Przemyska Jesied Muzyczna, Festiwal Muzyka na

Szczytach. Wielokrotnie wystqpowat w najwa2niejszych polskich salach koncertowych:
Filharmonii Narodowej, Narodowego Forum Muzyki, siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia, Polskiej Filharmonii Battyckiej, Filharmoniach Opolskiej,
t6dzkiej, Czqstochowskiej, Kaliskiej, DolnoSlqskiej oraz innych wa2nych instytucjach

kulturalnych m.in. w Teatrze Wielkim w todzi. Wsp6tpracowat z wybitnymi muzykami:

Michaelem Flaksmanem, Justusem Grimmem, Agatq Szymczewskq, Roberto Traininim,
Jerzym Salwarowskim, Jerzym Swobodq, Tomaszem Darochem, Jelenq Odii, Krzysztofem

Karpetq, Tomaszem Chmielem, Andrzejem Kosendiakiem, Aleksandrq Szwejkowskq - Belicq.

Od 2016 roku stale wsp6lpracuje z wiolonczelistq Wojciechem Fudalq. Duet prowadzi

aktywnq dziatalno(i koncertowq, a tak2e otrzymat stypendium tw6rcze Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w zakresie upowszechniania kultury. Od 2OO7 roku tworzy duet
kameralny z ionq Joannq Rot (mezzosopran), nad kt6rym kilkuletniq opiekq artystyczna

sprawowata wybitna polska Spiewaczka Urszula Kryger. W latach 2OLO-2OL4 arty5ci ksztatcili

siq pod okiem pianisty Ulricha Eisenlohr w Mannheim oraz Swiatowej stawy barytona Olafa

Bira w Drelnie. Pianista r6wnolegle wsp6tpracuje ze znakomitym polskim barytonem
mtodego pokolenia Stanistawem Kiernerem oraz innymi uznanymi Spiewakami: Baruchem

Finkelsteinem, Szymonem Komasq, Katarzynq Haras, Bernadettq Grabias, Karinq

Skrzeszewskq, Annq Lichorowicz,Ziemowitem Wojtczakiem. Michat Rot ma w dorobku wiele

nagra6 ptytowych m.in. ,,Winterreise" F. Schuberta (DUX) z barytonem Stanistawem



Kiernerem; ,,Pie56 o ziemi" (Polskie Radio) ze skrzypaczkE Aleksandrq Szwejkowskq - Belica;
,,Reger Duo plays Yagling" (DUX) zawierajqcq Swiatowe prawykonanie dziet Victorii yagling

na8rane wraz z wiolonczelistq Krzysztofem Karpetq; ,,Paderewski, Koczalski, Szymanowski.
Songs" (DUX) wraz z barytonem Stanistawem Kiernerem oraz ,,Mieczystaw Wajnberg.
Sonatas for cello and piano" (DUX) zawierajqcq pienrusze polskie nagranie dziet
wiolonczelowych Mieczystawa Wajnberga zrealizowane wraz z Wojciechem Fudalq, kt6re
zostato nominowane do nagrody Fryderyk 2O2O w kategorii ,,Album roku. Muzyka
kameralna". Michat Rot otrzymat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
wybitne osiqgniqcia w dziedzinie muzyki. W lipcu 201-5 roku uzyskat tytut doktora sztuki
i pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi.

B. Ocena dorobku artystycznego i naukowego habititanta, na podstawie dostarczonej
dokumentacji

W dorobku artystycznym i naukowym dra Michata Rota wyr62niajE siq publikacje
ptytowe z r62norodnym repertuarem - Fr. Schubert Winterrerse wyd. DUX, Warszawa 20L5,
Dzielo komerolne Moxo Regero. lnspiracjo tw6rczoiciq wielkich kompozyto16w, wyd. t6dzkie
Towarzystwo Naukowe , L6di 2OL7, Pieifi o ziemi, wyd. Polskie Radio, Warszawa 2OLg, Reger
Duo ploys Yogling. World premiere recording, wyd. DUX, Warszawa 2OL8, Mieczyslow
Woinberg. Sonotas for cello ond piano, wyd. DUX, Warszawa 2}:rg, z kt6rych ta ostatnia
zostata nominowana do nagrody Fryderyk 2ozo w kategorii ,,Album roku. Muzyka
kameralna". Wymienione rejestracje spotkaty siq ze znacznym rezonansem i zostaty
om6wione w licznych recenzjach na portalach internetowych i w czasopismach muzycznych
(Ruch Muzyczny, Hi-Fi i Muzyka, portal Longplay, portal maestro.net, Klasyka na
Podkarpaciu, ABC Classics, The Art Music Lounge, Magazin Klassik, portal note1, portal
musicweb-international, Crescendo Magazine, Gazeta Polska). Habilitant jest uznanym
iwytrawnym kameralistq, wsp6tpracujqcym w r62nych formacjach, zar6wno
z instrumentalistami, jak i Spiewakami. Jego muzyczne dokonania dalekie sq od rutyny, kt6ra
mo2e byd zagro2eniem dla intensywnie pracujqcych pianist6w kameralist6w
i akompaniator6w. Jego artystyczna droga Swiadczy o glqbokiej pasji muzycznej, badawczej
wnikliwo6ci i potencjale intelektualnym, niezbqdnym do realizacji autorskich projekt6w
artystycznym, a tak2e pozyskiwania Srodk6w finansowych.

DziatalnoS6 koncertowa habilitanta po uzyskaniu tytutu doktora sztuki objqta okoto
250 wydarzeniach artystycznych w kraju i zagranicq - Niemczech, Francji, Belgii, Stowacji,
Butgarii i Wtoszech. Wystqpowal w najwa2niejszych salach koncertowych - Filharmonii
Narodowej w Warszawie, Sali Kameralnej NOSPR w Katowicach; Sali Gt6wnej, Sali Czenruonej
i Sali Kameralnej NFM we Wroctawiu; Filharmonii Battyckiej, Opolskiej, Czqstochowskiej,
DolnoSlqskiej, t-6dzkiej, Kaliskiej, muzeach: Fryderyka Chopina w Zelazowej Woli, Karola
Szymanowskiego ,,Atma" w Zakopanem, a tak2e Trybunale Koronnym w Lublinie, Oratorium
Marianum we Wroctawiu, Teatrze Studio w Warszawie, Zamku Ksiq2 w Watbrzychu, Cercle
Royal Gaulois w Brukseli, Stadthalle w Heidelbergu i Towarzystwie Chopinowskim



w Darmstadt. Goscit na festiwalach takich jak m. in. Dni Muzyki Wajnberga w NOSpR, Ascoli
Piceno Festival, Festiwal Goude Moter, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego, Heidelberger
Kammermusikfestival, Prezentacje - Zelazowa Wola, L6dzkie Schumonniono, Kubinska
Hudobno Jesen, Zamkowe spotkania z opera w Ksiq2u, Festiwal Muzyki Wiede6skiej, Festiwal
Pie5ni Polskiej, XIV Dni muzyki Felixa Mendelssohna, MG Concerts w Brukseli, przemyska

Jesieri Muzyczna, Festiwal Duettissimo, Festiwal Moniuszkowski w Zielonej G6rze, Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem.

obszar dziatalno6ci pedagogicznej dra Michata Rota wyznacza praca na stanowisku
adiunkta w lnstytucie Kameralistyki na Wydziale Wykonawstwa lnstrumentalnego Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi oraz na stanowisku nauczyciela mianowanego
w Paistwowej Szkole Muzycznej ll st. im. R. Bukowskiego we Wroctawiu. Jego
wychowankowie otrzymali nagrody na konkursach, m.in.: eMuse lnternational Music
Competition, XIX Miqdzynarodowym Przeglqdzie Zespot6w Kameralnych w Jaworze,
,,Lowieckim" Konkursie Miniatur Fortepianowych we Wroctawiu, a tak2e lX Og6lnopolskim
Konkursie Pianistycznym im. T. Szeligowskiego w Poznaniu. Dr Michat Rot brat udziat
w pracach jury Szkolnego Konkursu Pianistycznego w Zespote Szk6l Muzycznych
im. M. J. Zebrowskiego w Czqstochowie w 2018 roku oraz Vl Miqdzyuczelnianego Konkursu
Duet6w Wokalno-lnstrumentalnych i Duet6w lnstrumentalnych w Katowicach w 2019 roku.
Ponadto prowadzit warsztaty fortepianowe w Zespole Padstwowych Szk6t Muzycznych
wJarosiawiu (2017) oraz warsztaty organizowane przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
w ECMKP w Lustawicach (2020). Mam nadziejq, ie habilitant bqdzie miat coraz wiqcej okazji
dzielenia siq swojq wiedzq idoswiadczeniem w srodowisku muzycznym.

Zgodnie z wymogami dokumentacji do postqpowania habilitacyjnego, dr Michal
Kasper Rot przedstawit autoreferat, w kt6rym znalazly siq informacje biograficzne, opis drogi
artystycznei oraz analizy utwor6w zawartych na ptytach wskazanych jako osiqgniqcie do
przewodu habilitacyjnego. Artysta podkreSla znaczenie odebranej edukacji, wskazujqc
nazwiska pedagog6w - mentor6w: prof. dr hab. Cezarego Saneckiego, prof. Andrzeja
Ratusi6skiego w dziedzinie pianistyki, prof. Michaela Flaksmana i prof. jeleny Oiii
w dziedzinie kameralistyki, a tak2e prof. dr hab. Urszuli Kryger i prof. Olafa Bdrd w dziedzinie
interpretacji pie6ni.

Habilitant, co jest rzadko5ciq, ju2 od 12 roku 2ycia nieprzerwanie dziala na polu
kameralistyki, poczqtkowo jako czionek tria fortepianowego, a od 200g roku w dw6ch
duetach, jednym z mezzosopranistkq Joannq Pecelq (obecnie mat2onkq habilitanta, Joannq
Rot) a drugim, z wiolonczelistq Krzysztofem Karpetq. Jako kameralista dr Michat Rot posiada
du2e kompetencje, dysponujqc zr62nicowanym repertuarem. Jego szczeg6lny talent pianisty
kameralisty zostat doceniony na konkursach: XVlll Miqdzynarodowym Konkursie
im. K' Bacewicza w todzi, gdzie wystqpit w dw6ch kategoriach, wraz z barytonem Szymonem
Komasq (ll nagroda w kategorii duet6w ze Spiewakieml oraz w kategorii duet6w
instrumentalnych wraz z Krzysztofem Karpetq - wyr62nienie oraz nagroda specjalna za
najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. Ma na swoim koncie r6wnie2



zagranicznY sukces - na Xvlll Miqdzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w portschach
(Austria) w kategorii Lied otrzymat nagrodq dla najlepszego pianisty towarzyszEcego.

Repertuar dra Michata Rota obejmuje ogromny obszar, od wymagajqcych pozycji
solowego repertuaru pianistycznego (Sonoty h-moll Fryderyka Chopina, Sonoty h-mofi
Franciszka Liszta // Sonaty Sergiusza Rachmaninowa, ll Sonoty Aleksandra Skriabina, Gaspord
de lo nuit Maurycego Ravela), przez niemieckq lirykq wokalnq (dzieta Johannesa Brahmsa,
Roberta Schumanna, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego, Franciszka Schuberta, Hugo
Wolfa i Gustawa Mahlera), a2 po utwory kompozytor6w polskich - m.in. Fryderyka Chopina,
Stanistawa Moniuszki, Mieczyslawa Kartowicza, Henryka Wieniawskiego, Karola
Szymanowskiego, Gra2yny Bacewicz, Tadeusza Bairda, Aleksandra Tansmana, Szymona
Laksa, Witolda Szalonka i Zygmunta Krauzego. Jak pianista wspomina w autoreferacie
"wsp6tpraca w ramach Reger Duo (w czasie studi6w ) otworzyta mnie na wyszukiwanie
i wykonywanie nietuzinkowego repertuaru w przysztych latach"1. Przyktadem takiego
wyboru tw6rczej postawy sq dziela artystyczne, kt6re wyznaczaty kolejne stopnie awans6w
naukowych - utwory kameralne Maxa Regera (doktorat, 2OL6 rok) oraz utwory na

wio lo ncze lq i fo rte pia n Victo ri i Yagl i ng oraz Mieczysla wa Waj n be rga.

Takie odwa2ne i kreatywne podejscie do zawodu muzyka, otwarte na poszukiwanie
i przecieranie nowych Scie2ek zastuguje na wielkq pochwatq. W mojej opinii, taka postawa

,,artystycznej pokory"2 otaz relacja, w kt6rej habilitant kieruje siQ ,,szeroko pojqtE
uczciwo6ciq wobec kompozytora, pietyzmem w odczytywaniu zapisu muzycznego oraz
zrozumieniem stylu muzycznego" Swiadczq o dojrzato5ci iwysokim profesjonalizmie.
Przytoczony cytat z autoreferatu odnosi siq do zaloier\ pedagogicznych mentora mtodego
pianisty, prof. dr hab. Cezara Saneckiego, kt6ry, jak siq domy5lam, ma ogromnq satysfakcjq
zuneczywistnienia tych ideat6w iefekt6w pracy jego wychowanka.

C. Ocena dziela artystycznego

Jako artystyczne osiqgniqcie zostaty zgtoszone przez habilitanta dwie ptyty kameralne
na duet wiolonczeli z fortepianem. Na pierwszej z nich, piycie Reger Duo ploys yogling.

World premiere recording wydanej przez DUX Recording Producers w 2018 roku
zarejestrowane zostaty utwory Victorii Yagling - Sonaty wiolonczelowe nr 2, 3 i 4 oraz
miniatury - Larghetto, Siciliana i Vocalise. Wykonawcami sq Krzysztof Karpeta (wiolonczela)
oraz Michat Rot (fortepian) tworzqcy formacjq Reger Duo.

Victoria Yagling urodzita siq w 1946 roku w Moskwie, a zmarta w 2011 w Finlandii,
gdzie wyemigrowala w 1990 roku. Przez 11 lat byta uczennicq M5cislawa Roztropowicza
w Moskiewskim Konserwatorium, r6wnolegle odbywala studia kompozycji u Dmitrija
Kabalewskiego i Tichona Chriennikowa. ll nagroda na Konkursie Czajkowskiego w Moskwie
otworzyta Yagling drogq do miqdzynarodowej kariery jako wiolonczelistki oraz pedagoga
(byta zapraszana m. in. na Miqdzynarodowe Kursy Muzyczne w taicucie). W jej dorobku

' Michal Kasper Rot Autoreferot, str. 3
2 Tamie, str. 2



kompozytorskim znajdujq sie m. in. 3 koncerty wiolonczelowe, utwory orkiestrowe,
fortepianowe,2 kwartety smyczkowe oraz pieSni. Jej Suita na wiolonczelq solo nr L zostata
wybrana jako utw6r obowiqzkowy na Vll Konkursie Czajkowskiego w Moskwie w 1982 roku.

Krzysztof Karpeta oraz Michat Rot wsp6tpracujq od czas6w studi6w w Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzl. tqczy lch intensywna dziatalno5i koncertowa,
pasja badawcza oraz przyjain. Wsp6lnie pracowali nad nagraniem utwor6w kameralnych
Maxa Regera, kt6re byty tematem pracy doktorskiej Michala Rota, stqd wyb6r nazwy duetu -

Reger Duo3. Wsp6lne dokonanie - nagranie utwor6w na wiolonczelq i fortepian Victorii
Yagling poprzedzito nie tylko kilka lat studi6w jej tw6rczoSci (m.in. lekcji mistrzowskich
u syna kompozytorki, pianisty Victora Chestopala w Akademii Sibeliusa w Helsinkach), badari
jej spu5cizny w archiwum Biblioteki Narodowej w Helsinkach, ale tak2e liczne koncerty z jej
kompozycjami w wa2nych o5rodkach w Polsce. Doskonate przygotowanie do rejestracji
ptytowej zaowocowato doskonatym efektem. Publikacja zawiera tak2e cenny komentarz
autorstwa Victora Chestopala.

Tw6rczo5i utrwalona na ptycie obejmuje wszystkie autoryzowane przez
kompozytorkq utwory na wiolonczelg z fortepianem z ro2nych okres6w jej iycia. Jqzyk
muzyczny Yagling jest osadzony mocno w tradycji, z wyralnymi ciq2eniami tonalnymi
i bogactwem pomyst6w tematycznych, rytmicznych i fakturalnych. Gra obu muzyk6w
wykazuje sie kunsztem kameralnym najwy2szej pr6by, stanowiq jeden 2ywy organizm
imponujqcy stopliwo6ciq brzmienia, naturalno5ciq muzycznego obrazowania, wirtuozeriq
i lekko6ciq.

Sonato wiolonczelowo nr 2 z 7965 roku skiada siq z dw6ch zwiqztych czqSci, Moderoto
i Allegro moderoto. Podobnie, jak w pozostatych Sonatach, trzeciej i czwartej, partie
instrument6w sq traktowane r6wnorzqdnie. Victoria Yagling otrzymala wszechstronnq
edukacjq, takZe pianistycznq, byta ponadto erudytkq w dziedzinie literatury. partie

fortepianu w sonatach znakomicie wykorzystujq mo2liwoSci brzmieniowe instrumentu. W
interpretacji duetu mo2na iledzi6 sugestywnq i barwn4 tkankq tej kompozycji, ciqgte
przenikanie siq idei i my5li muzycznych. W dwuczq6ciowej Sonocie wiolonczelowej nr 3 z

1-980 rokr.r, pomimo, 2e nasuwa skojarzenia z muzykq Prokofiewa (jest to 5wiadome
nawiqzanie, na co wskazuje podtytul ,,Pamiqci Prokofiewa") jezyk kompozytorski yagling jest
bardziej skrystalizowany i indywidualny ni2 we wcze5niejszych dzietach. Wykonanie
Krzysztofa Karpety i Michata Rota mocno anga2uje uwage stuchacza, finezyjnie ukazujqc
elementy taneczne igiqtkq polirytmiq. Poetycka, intrygujqca koda czq5ci I Allegro ogitoto
przechodzi ottocco wefektowne Presto. Michal Rot wykazuje siq wielkq kulturq brzmienia,
stale dbajqc o wtaSciwe proporcje, szczeg6lnie we fragmentach ff w Presto, gdzie partia
wiolonczela schodzi do niskiego rejestru, a do56 rozbudowana partia fortepianu pozostaje w
rejestrze wysokim (t. 71, 131).

Du2ych rozmiar6w, czteroczQ6ciowa (sostenuto, Veloce, Adogio, Vivoce) Sonata
wiolonczelowo nr 4 powstata ju2 w XXI wieku, w roku 2OO2. Jest to mistrzowska, nieco
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ascetyczna kompozycja z niejednoznacznA, pelnq ,,pytan bez odpowiedzi" narracjq muzyczna
w wolnych czq6ciach Sostenuto i Adagio, impresjonistycznym Veloce i finatowym
elektryzujqcym Vivoce. Brak tu konwencjonalnych zwrot6w czy Srodk6w kompozytorskich.
Ptynnie nastqpujqce po sobie cztery ogniwa Sonaty to quasi impresje z ledwie zarysowanymi
tematami, w kt6rych, choi m6wienie o ptci tw6rc6w wydaje siq nadu2yciem, odczu6 mo2na
kobiecq czutoS6 Victorii Yagling, wra2liwo5i na subtelne zjawiska natury czy niuanse ludzkich
emocji. Forma zatacza wielki krqg, w kodzie Vivoce wracajqc do poczqtkowego Sostenuto.
Wyobra2am sobie skalq trudno6ci tego utworu , tym wiqksze brawa dla Reger Duo. Muzycy
przedstawiajq na ptycie dojrzalq interpretacje, w petni identyfikujqc siq z utworem.
Ponownie podkre5lq, 2e wydajq siq byc jednym organizmem, z artyzmem pokonujqc wszelkie
komplikacje muzyczne i techniczne.

Miniatury - Lorghetto z podtytutem A piece in Ancient Styte forVioloncello ond piono

z 7967 roku, przywodzqcq na mySl siynnq wiolonczelowq transkrypcjq Vocalisy
S. Rachmaninowa, a tak2e Vocolise z 1985 roku Victorii Yagling wskazuje na inspiracje
ludzkim gtosem. Wedtug syna kompozytorki ,,wokalna strona projekcji dlwiqku"a byta dla
niej bardzo wa2na. Partie fortepianu petniq tu rolq bardziej akompaniujqcq. Sicitiono z L967
roku to udany kola2 rytmu siciliany ze jazzowq stylizacjq. W interpretacji kameralist6w jest
porywajqca, petna dowcipu i 2ywiotowo5ci.

Ptyta Mieczyslaw Wajnberg Sonotos for cello ond piono wydana p"7ez DUX
Recording Producers w 2019 roku zawiera Sonotq no wiolonczetq ifortepian nr 7 op. 27,
Sonotq no wiolonczelq i fortepion nr 2 op. 53, Sonotq no wiolonczelq solo nr 1 op. 72 oraz
Berceuse op. 7 na fortepian solo. Piyta jest polskq premierq fonograficznq, zostata tak2e
nominowana do nagrody Fryderyk 2O2O w kategorii ,,Album roku. Muzyka kameralna,,.
W recenzji odniosq siq do zarejestrowanych utwor6w z udziatem habilitanta i pominq Sonatq
na wiolonczelq solo op. 72.

Tw6rczo6i Mieczystawa Wajnberga stusznie cieszy siq rosnqcym zainteresowaniem,
jest niejako odkrywana na nowo i wprowadzana do szerszego obiegu. ptyta Mieczyslaw
Wajnberg Sonotos for cello ond piono bqdqca wsp6lnym dokonaniem wiolonczelisty
Wojciecha Fudali oraz pianisty Michata Rota stanowiznaczqcy wklad w kulturq, tym bardziej,
2e postad i osobowo5d tw6rcza kompozytora rzuca Swiatto na przemilczane lub zaktamywane
karty historii 2yd6w w Polsce. Ju2 sama kwestia pisowni imienia i nazwiska kompozytora
pokazuje skomplikowane relacje historyczne i jego zlolonq to2samo56, 2ydowsko - polsko -
radzieckq. Podobnie jak wytw6rnia DUX, przyjmq polskq pisowniq nazwiska, choi
powszechnie stosowana jest tak2e wersja angielska (za New Grove Dictionary of Musicl -
,,Weinberg".

Dwuczq6ciowa Sonata na wiolonczelq i fortepian nr 7 op. 27 powstala w 1945 roku.
Jak podaje habilitant w swoim autoreferacie ,,niekt6rzy muzykolodzy dostrzegajq p6iniejszq
inspiracjq tym dzietem samego Szostakowicza podczas tworzenia wtasnej Sonaty no olt^wkq
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ifortepion." Zar6wno osoba D. Szostakowicza,jak ijego muzyka wywarta ogromny wptyw na
Wajnberga, z kt6rq zetknqt siq po raz pierwszy w 1940 roku w Mifisku (byta to V Symfonio
op. 47 Mistrza)' W artykule z 1967 roku podkre6la, 2e zrozumiat wtedy, na czym polega bycie
kompozytorem ijak wa2ny jest jego ,,gtqboko pojmujqcy umysf's. silny rezonans, z jakim
spotyka siq obecnie muzyka Wajnberga zwiqzany jest z etycznym wymiarem jego tw6rczoSci
oraz osobowodci. Autentyzm duchowego przeslania stawiajq wysokie wymagania
wykonawcom. Duet Fudala/Rot wywiqzujq siq z nich znakomicie, ich gra jest pelna szczeroici
iekspresji. Stuchacz mo2e odczu6, ie interpretacja dojrzewata wsp6lnie i partnerzy
doskonale sie rozumiejq. Czq56 pierwsza Lento mo non troppo rozpoczyna sie solo
wiolonczeli wykonywanym con sordino. Wojciech Fudala osiqgnqt przejmujqcy, stq2ony
wyraz w tej zbli2onej do szeptu ekspozycji motyw6w tematycznych. Pianista podejmuje
dialog, uzyskujqc nastrojowq i przestrzennq banruq. Wykonanie wstqpu Sonaty zastuguje na
najwy2sze uznanie i zapada gtqboko w pamiqci stuchacza. Kamerali5ci wykonujq liryczne
partie utrzymane w dynamice piano z maestriq. Pewien niedosyt pozostawia budowanie
iosiEganie kulminacji. W obu partiach w takcie 39 narracja doprowadza do ff, dodatkowo
oznaczone con espressione. W moim odczuciu natq2enie dynamiki jest w tym fragmencie
niewystarczajqce. Podobnie w czq5ci drugiej Un poco moderato, petnej zgrzyt6w
i dysonans6w, majqcych wstrzqsnqi stuchaczem, u wykonawc6w zauwa2alne jest dq2enie do
klasycznej estetyki brzmienia. Kulminacja w takcie 93 (con tutto lo forzol wydaje siq nieco
ostabiona.

Sonotq na wiolonczelq i fortepion nr 2 op. 63 z 1959 roku powstata w sprzyjajqcym
kompozytorowi czasie, kiedy jego utwory byty na bie2qco wykonywane lub ,,wyciqgane
z szuflady" i odnosily znaczEce sukcesy. Wir6d wykonawc6w znajdowaty siq najwiqksze
radzieckie nazwiska, K. Kondraszyn, w. Fiedosiejew, E. Gilels, M. Grinberg, D. ojstrach,
L. Kogan iwreszcie M. Roztropowicz, kt6ry z Wajnbergiem dokonat prawykonania drugiej
Sonoty no wiolonczelq i fortepion. Mimo 2e tworzona byta w okresie 2yciowej stabilizacji
Sonata jest przepeiniona smutkiem, stycha6 w niej echa dramatycznych wydarzeh - utraty
najbli2szej rodziny w holokau6cie, niebezpiecznej ucieczki z Polski, wreszcie aresztowanie
w 1953 roku. Czq6ci Sonaty to refleksyjne, polifonizuj4ce, oscylujqce wok6t tonacji g-moll
Moderoto, nastqpnie modlitewne Andonte oraz taneczne, szybkie Allegro. Kompozytor
wyrainie nawilzuje tu do muzyki 2ydowskiej. Wojciech Fudala i Michat Rot osiEgajA w swym
wykonaniu intymnq, poruszajqcE aure brzmieniowq, frazy w dynamice piono i pianissimo
przemawiaja jak cicha skarga. Z recenzenckiego obowiqzku zwr6cq jednak uwagQ na

wyraZnie odmiennq artykulacjq w Allegro w obu instrumentach. Wiolonczelista podejmuje
temat plastycznie pokazujqc drobne tuki, czym podkre6la taneczny charakter, natomiast
pianista ujednolica wszystkie diwiqki do stoccato, przez co powstaje pewna niesp6jno56
interpretacyjna. Jest to szczeg6t, kt6ry w niczym nie umniejsza satysfakcji, z kt6rq stucha siq
tego wykonania.

s 
,,Sowiecki kompozytor" Moskwa L967, cytza D. Elphick,,Mr.rsic behind the lron Curtain. Weinberg and his

Polish Contemporaries" Cambridge University press 2020

8



Zamykai}ca pfute Berceuse op. 1na fortepian solo zostata skomponowana w styczniu
1935 roku podczas okresu spqdzonego w Warszawie i odbiega stylistycznie od p6iniejszej
tw6rczo6ci. lnteresujqcy jest fakt, 2e Mieczystaw Wajnberg, bqdqcy wychowankiem J6zefa
Turczyiskiego w Warszawskim Konserwatorium (obok Gra2yny Bacewicz i Witolda
Malcu2yfskiego) byt niezwykle utalentowanym pianista. W ramach koncertu dyplomowego
w 1939 roku wykonal lll Koncert S. Rachmaninowa, a po 50 latach w wywiadzie dla
Sowieckiei muzyki(1988/9) wspomina, 2e styszal Rachmaninowa wykonujqcego w Warszawie
sw6j // Koncert i 2e byt to najlepszy koncert, jaki styszat w 2yciu. Kompozytor mial okazjq
kontynuowania kariery wirtuozowskiej w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie J6zefa
Hofmanna, jednak jego losy potoczyty siq inaczej, a p6Zniejsza tw6rczo5i rozwinqla siq
w zupetnie innym kierunku. Dojrzate utwory Wajnberga, gtqboko filozoficzne i przejmujqce,
dajq Swiadectwo bolesnych przeiyi wojennych i powojennego stalinowskiego terroru.
Wczesne Berceuse op. 7 natomiast jest nastrojowe miniaturq wykorzystujacA petniq
kolorystycznych i lirycznych mo2liwo5ci fortepianu, dor6wnujqcq stynnemu chopinowskiemu
pieruowzorowi. Utw6r ten znajduje idealnego interpretatora w osobie Michata Rota.
Pianista piqknie intonuje melodiq otoczonq arabeskami figuracji, dwiadomie wykorzystujqc
akustycznq przestrzeri Sali gt6wnej wrociawskiej NFM.

Uto2enie programu ptyty Mieczyslaw Wajnberg Sonotos for cello and piano, gdzie
Berceuse kodczy muzyczna pod162, jest znakomitym pomystem, staje siq niejako powrotem
kompozytora do arkadii dzieci6stwa i mtodoici, szczqsliwego dla Wajnberga czasu
warszawskiego.

Konkluzja

Przedstawiona do recenzji dokumentacja dorobku artystycznego i naukowego oraz
jego osiqgniqcia artystyczne dowodzq, 2e dr Michat Kasper Rot jest muzykiem kameralistq
i pianistq wysokiej klasy, majqcym znaczny wktad w rozw6j reprezentowanej przez niego
dyscypliny, stusznie pretendujqcym do uzyskania samodzielnosci na ukowej.

Niniejszym stwierdzam, i2 osiqgniqcia artystyczne, naukowe i dra Michata Kaspra Rota
spelniajq wymagania art.22! ust.5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wy2szym i nauce (tekst jedn. Dz. U z2O2O roku)stawiane kandydatom do stopnia doktora
ha bil itowa nego sztuki.
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