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Niniejszym stwierdzam , 2e w swietle Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 14 ust.2
pkt' 2' w dniu 24 kwietnia 2019 roku podjgta zostala uchwala o wszczgciu przewodu
doktorskiego pana mgr. Macieja Kqdzieli w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie
instrumentalistyka oraz o wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej
kandydata.

Do wyzej wymienionego zlecenia dolqczono stosownq dokumentacjg wraz z vacqdoktorskq
mgr' Macieja Kqdzieli pt. ska/e heksatoniczne i symetryczne iako punkt wyjscia do twozenia
indywidualnego igzyka improwizacii na podstawie dzieta Maciej Kqdziela ZK coltaboration
,,Men's Talk" Kwaftet

Elementy pracy doktorskiej otrzymarem w nastgpuiqcych wersjach:
- dzieto artystyczne na noSniku CD pt.

- opis dziela artystycznego zarqczonego w formie papierowej
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na podstawie Uchwaly nr
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Podstawowe dane o kandydacie:

Mgr Maciej Kqdziela od kilku lat nalezy do najbardziej kreatywnych przedstawicieli mlodej
sceny iazzowel naszego kraju. Jest wirtuozem saksofonu altowego, a tak2e utalentowanym
kompozytorem. Jego aktywno56 koncertowa jest zauwa2ana rowniez poza granicami
naszego krqu. Prowadzi swoje zespoty oraz nagrywa autorskie ptyty. Najbardziej
zauwa2alnym jego zespolem jest ,zK Collaboration", kt6rego jest wspoliderem wraz
z perkusistq Adamem Zag6rskim. Maciej Kqdziela jest laureatem wielu konkursow i festiwali
jazzovtych zar6wno w polsce jak iw Danii.

Wlrksztalcenie:

2009 - Danish National Academy of Music - Kopenhaga - klasa saksofonu prof. Marca
Bernsteina

2011 - carl Nielsen Academy of Music - odense - wydzial kompozycji
2012 - RMC - Rhythmic Music Conservatorium - Kopenhaga - studia magisterskie

Do5wiadczenia zawodowe - Edukacja
- Warsztaty muzyczne w ZSM w Lodzi

- wyklad w ramach sympozjum naukowego na Akademii Muzycznejw Lodzi
- wyklady o improwizacji jazzowej na Uniwersytecie Kultury w Kijowie

Dzialal n o56 artystyczn a

Maciej Kqdziela jest muzykiem niezwykle aktywnym o sporym dorobku artystycznym
i fonograficznym. Jego dzialalnoS6 koncertowa jest bogata i obejmuje zar6wno projekty
autorskie, jak i wspolpraca z innymi artystami. Zalicza sig do grupy czolowych muzykow
mtodego pokolenia. Obszerna lista jego koncert6w, nagr6d oraz nagranych plfl znajduje sig
w dolqczonej do pracy doktorskiej dokumentacji.

Ocena pracy doktorskiei:

Praa mgr. Macieja Kqdzieli sktada sig z dwoch czgsci:

1. Dzieta artystycznego pt. ZK Collaboration ,Men's Talk", dolqczonego na noSniku
elektronicznym CD.

2' opisu dziela artystycznego Ska/e heksatoniczne i symetryczne jako punkt wyjscia do
twozenia indywidualnego igzyka improwizacji na podstawie dziela Maciej Kqdziela ZK



Collaboration ,,Men's Talk" Kwaftetzalqczonego w formie publikacji papierowej
i elektronicznej na ptycie CD

Dzielo artystyrczne

Dzielo artystyczne zostalo dokonane w formie nagrania audio zrealizowar.rego w studiu.
W sesji nagraniowej udzial wzigli czolowi muzycy mlodej generacji twozqcy kwartet ,ZK
Collaboration": Maciej Kqdziela - saksofon, Mateusz Gawgda - fortepian, Roman Chraniuk -
kontrabas i Adam Zag6rski perkusja. Album ,Men's Talk" zawiera pig6 autorskich
kompozycii, kt6rych istotnym elementem sq partie improwizowane w nowoczesnym stylu.
Zar6wno lider - doktorant, jak i jego koledzy poslugujq siq wspolczesnym jgzykiem jazzowym,
lqczqcym stylistykq post coltranowskq z nostalgicznym brzmieniem jazzu skandynawskiego
(nordic sound) orazze stowiariskim wigorem i mlodziehczE werwE.

1' lntrodukcia to utw6r otwierajqcy plyte ,,Men's Talk". posiada on swobodnq formq
izmiennq fakturg. Charakterem przypomina wspolczesnq muzykg kameralnq
z intensywnymi partiami improwizowanymi poszczegolnych instrument6w. Atonalne
sol6wki saksofonu oraz brzmienie nawiqzujq nieco do estetyki kwartetu Ornette
Colemana z lat 60. ubieglego wieku - pioniera free jazzu. M. Kqdziela w partii solowej
stosuje duZo przebiegow chromatycznych nie powiqzanych z konstrukcjq harmonicznq.
Utwor nie ma vtyra2nego pulsu - struktura rytmiczna jest tak2e bardzo swobodna.
odczuwalne zmiany tempa podnoszq napigcie tej kompozyqi.

2' Don't try it at home Bodyl posiada formg 12 - taktowq, aczkolwiek nie jest to utwor
bluesowy' Raczej wspolczesny swing z modalnq harmoniq. Ekspresyjne solo saksofonu
jest mniej atonalne niz w pierwszym utworze. Stycha6 te2 frazy oparte zarowno na
skalach modalnych, jak i symetrycznych - zwigkszonej i calotonowej.

3' Quafter Man - to eklektyczna kompozyqa osadzona w solidnych ramach rytmicznych:
posiada mocny groove o zmiennym metrum. Kombinacja takt6w na 4t4 i 3/4 daje
powtarzalny motyw sekcji rytmicznej na 15t4. Charakter tego utworu nawiqzuje do
stylistyki klasyk6w iazz-rocka zlatTO. - Return to Forever, czy Mahavishnu Orchestra.
!mprowizaqe zarlwno saksofonu jak i fortepianu sq niezwykle energetyczne. Ekspresja
sekcji rytmicznej dodaje skrzydel solistom. Saksofonista wykorzystuje tutaj caty arsenat
pzer62nych Srodk6w wyrazu. W sferze harmonicznej pojawiajq sig przer62ne skale
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swobodnie zestawiane: od pentatonik i skal modalnych, az po pelnq chromatykg
linearnq' oparte sq one na jednym centrum tonalnym. oczywiscie, nie brakuje tu skal
szesciodZwigkowych i symetrycznych, bgdqcych meritum niniejszej dysertacji.
Chromatyczne podej6cie do fraz melodycznych przejawia siQ w stosowaniu nut
pzejsciowych, d2wigk6w prowadzqcych oraz opisujqcych. Daje to wzbogacony koloryt
jqzyka muzy cznego sol isty.

Ballada - jest kompozycjq odmiennq od pozostalych utwor6w zamieszczonych na
plycie. Posiada konwencjonalnq strukturg harmonicznq oraz tonalnq linig melodycznq
tematu utrzymanq w metrum na 414. Jest to utwor r6wniez eklektyczn y, zlokony z kilku
czgSci mocno kontrastujqcych ze sobq. Ekspozycja tematu jest spokojna, utrzymana
w charakterze pop ballady. Tak2e solo fortepianu, melancholijne i liryczne, nie wro2y
dramatu, kt6ry zaskakuje w drugiej czgsci utworu. Po sol6wce fortepianu pojawia
rcpryza tematu, a raczel interlude saksofonu sugerujqcy kodg. Nastgpnie zamiast kody
zostaje tylko fortepian z uspokajajqcymi akordami. Po czym nastgpna niespodzianka:
ostry groove sekcji rytmicznej w metrum na 6/8 oraz burz)iwe solo saksofonu altowego
wienczqce tq nietypowq balladq.

Rover. Utworem koriczqcym dzieto artystyczn e ZK Collaboration ,,Men,s Talk,, jest
kompozycja Rover. Tak2e w tym przypadku mamy do czynienia z kompozycjqzlozonq
z kilku zupetnie odmiennych elementow. Po swobodnym wstgpie utrzymanym
w konwenili free nastgpuje ekspozycja tematu i solo saksofonu oparte na ostinatowym
motywie w metrum 714 i stalym centrum tonalnym. Oprocz bogatej melodyki stworzonej
w oparciu o wymienione wczeSniej skale, mgr Maciej Kqdziela wykorzystuje tu
przer62ne Srodki artykulacyjne i sonorystyczne, co wzbogaca paletq barw jego
saksofonu.

Solo fortepianu rozpoczyna siq w tej samej figurze ostinato, po czym przechodzi
w dynamicznq czgS6 swingowq z wyra2nym walkingiem kontrabasu i perkusji.
Harmonia jest oparta na kilku akordach. Ten fragment utworu przechodzi w efektownq
kodg, kt6ra konczy projekt,,Men's Talk".
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opis dziela afistycznego podzielony jest na kilkanaScie przejrzyScie zestawionych
segment6w' Sq one nastgpujqce: wstgp, ogolny opis pracy, pie6 rozdzialhw o tematyce
historycznoteoretycznej, co stanowi pierwszq czg56 dysertacji. Druga czgs6 niniejszej pracy
zawiera analizq poszczeg6lnych utwor6w nagranego dziela oraz konkluzje.
Pierwsze dwa rozdzialy to przybli2enie czytelnikowi takich wielkich teoretyk6w
i kompozytorow jak Joseph Schilling er otaz Nicolas Slonimski. Autor pracy podaje tutaj dane
biograficzne obu tych muzykow oraz wymienia ich najwigksze dokonania, podkreSlajqc
zwlaszcza te dziela, kt6re miaty najwigkszy wptyw na muzyk6w jazzowych. Bardzo
szczegolowo podane sq koncepcje Slonimskiego zawarte w jego dziele ,Thesaurus of Scales
and Melodic Patterns". Doktorant podkre6la ideg symetrycznego podzialu oktawy wedlug
Slonimskiego, kolejno na 2,3, 4, 6 i 12 czgsci, gdzie podstawowq jednostkq jest interwal
sekundy malej, czyli p6tton (1112 oktawy). Jak powszechnie wiadomo wla6nie ten podrgcznik
byl chgtnie analizowany przez wybitnego saksofonistg, kompozytora i wizjonera muzyki
)azzowei Johna Coltrane'a. oddziatywanie teorii Slonimskiego na tworczoSc tego
saksofonisty z przelomu lat 60./70. bylo oczywiste. Z Wch inspiracji powstaty takie
kompozycje Coltrane'a jak Giant Sfeps, 26-2, Countdown oraz liczne re-harmon izaqe
znanych w6wczas standard6w, nawiqzuiqce do koncepcji Slonimskiego, zawierajqce tak
zwane Coltrane changes. Sylwetkg Johna Coltrane'a doktorant opisuje szerzej w rozdziale
czwartym, podkreslajqc swojq fascynacjg i szacunek dla Mistrza.
Kolejny rozdzial, czwafi, stanowi pr6bg zdefiniowania pojgcia jazzu i muzyki
improwizowanej, ich wsp6lnych cech oraz r62nic z uwzglgdnieniem teorii amerykafiskiego
trqbacza i band lidera Wyntona Marsalisa oraz polskiego teoretyka i kompozytora muzyki
wspolczesnej, Bogustawa Schaefera.

Najwiqcej uwagi autor dysertacji poSwigca analizie wspolczesnych technik improwizacji

iazzowei, co zawarte jest w rozdziale piqtym. Szczegolowy opis parametr6w badawczych
zawiera takie pojgcia i terminy muzyczne jak passrng nofes (d2wigki przejSciowe), approach
nofes (dZwigki prowadzqcel, delayed resolution (dZwigki opisujqce), chromatyka linearna,
antycypacja, su peri m pozy qa.

Nastgpnie pan mgr Maciej Kqdziela przybli2a czytelnikowi listg skal szesciodzwigkowych
(heksatonicznych) oraz symetrycznych takich jak zwigkszona, zmniejszo na oraz ich relacje
z akordami. Opis ten rozwijajqcy tezy zawarte w temacie pracy, jest bardzo szczegolowy
i stanowi podstawg do dalszych analiz dziela artystycznego w czgsci drugiej dysertacji.



om6wienie poszczegolnych utwor6w na plycie CD przeprowadzone jest ptzezautora
w oparciu o przyklady nutowe- Sq nimi wlasne transkrypcje fragmentow partii solowych
saksofonu oraz motyw6w tematycznych. zar6wno transkrypcje, jak i ich opis sq dokonane
przez autora bardzo skrupulatnie. Maciej Kqdziela wskazuje miejsca, w kt6rych uzywal
poszczegolnych skal. Byly one bardzo zrolnicowane: skale modalne, bluesowa, bebopowa,
chromatyczna, melodyczna oraz te bgdqce tematem niniejszej dysertacji. Egzemplifikacje
obejmujq te2 fragmenty, w ktorych autor, zgodnie z teoriq Nicolasa Slonimskiego wykorzystal
w harmonii linearnej trojd2wigki wykluczajqce sig (np. strona 53 - takty 14 - 14- trojdzwigki
Eb i Fm).

W bogatej chromatyce stosowanej podczas partii solowych autor pokazuje fragmenty
wykorzystania dzwiqk6w przejSciowych, prowadzqcych, opisujqcych orazsuperimpo zyqi.
Skomplikowane przyklady nutowe pokazujq, jakim bogatym jqzykiem posluguje siq Maciej
Kqdziela. WyjaSnienie ich jest r6wnie skomplikowane i nie zawsze do mnie wystarczajqco
przemawia.

Muszg jednak przyznae, 2e opis dziela muzycznego jest przeprowadzony przez autora
w sposob rzetelny i wyczerpujqcy.

Konkluzja.

Przedstawione pzez doktoranta dzieto w postaci albumu cD pt. Maciej Kqdziela zK
Collaboration ,Men's Talk" iest zrealizowane pod kazdym wzglgdem bardzo starannie.
Poziom wykonawczy jest niezwykle wysoki, tak2e jakoS6 techniczna - brzmienie pbrty - bez
zarzutu' Zar6wno lider, jak i jego muzyczni partnerzy zaslugujq na slowa uznania.
Kompozycje sq oryginalne, przemy5lane i chociaz czgsciowo aranzowane, sporo w nich
muzycznej swobody, co pozwala solistom rozwinq6 skrzydta. Maciej Kqdziela jako
saksofonista imponuje nowoczesnym brzmieniem, inwencjq melodycznq, bogatym jgzykiem
muzycznym oraz swietnq artykulaciq i bezblgdnym timingiem.

Jego rozprawa doktorska Ska/e heksatoniczne i symetryczne jako punk wyjs;cia do tworzenia
indyuidualnego igzyka improwizacii na podstawie dzieta Maciej Kqdziela ZK cottaboration
,,Men's Talk" Kwaftet jest niezwykle interesujqca. Porusza bardzo istotne elementy
wspolczesnej muzyki iazzowel, pokazujqc jej relacje nie tylko z korzeniam i jazzu, ale takze
zwiqzki z tak at'tanq muzykq powaznE XX wieku. Dysertacja napisana jest w sposob ciekawy
izawiera bardzo duzo informacji historyczno-teoretycznych, kt6re moim zdaniem ka2dy

A

\/



kreatywny m uzyk profesjonar ny, n i ekon ieczn ie jazzman, powi n ie n znac,.

Niniejszym stwierdzam, ze doktorant wykazal sig doglgbnq wiedzq teoretycznq, a tak2e
umiejgtnoSciami praktycznymi do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i spelnil
wymagania art' 13 ust' 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku oraz z dnia 03 pazdzie rnika 2014
roku (Dz-U. z 2014 po2.1383) (z po2nieiszymi zmianami). Rozprawg doktorskq pana mgr.
Macieja Kqdzieli za$tulowanq Ska/e heksatoniczne i symetryczne jako punkt wyjscia do
tworzenia indywidualnego igzyka improwizacji na podstawie dzieta Maciej Kqdzieta ZK
Collaboration ,,Men's Talk" Kwartet przyimuiq bez zastrze2eri i wnoszg o dopus zczenie do
publicznej obrony.

[, a i'^"lr{L
dr hab. Zbigniew Wrombel, prof. AMp
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