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Zleceniodawca recenzii

Akademia Muzyczrruim. G. i K. Bacewicz6w w l-odzi, Wydzial Instrumentalny, pismo z dnia

12lipca 2019 r., zlecenie podjgte na podstawie art. I I ust.l, art. 14 ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i t5rtule naukowym oraz o stopniach i t5rtule w zakresie sztuki

(Dz. U. Nr 65 poz.595 22003 r. ze z;m.Dz.U. Nr 164, poz.l365 22005 r.) oraz art. 33 ust.2

ustawy z drua 18 marca 20ll r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwiewyhsrym, ustawy o

stopniach naukowych i t5rtule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.455).

Dotyczv

Uchwaly Rady Wydzialu lnstrumentalnego z dria 19 puhdziemika2}ll r. w sprawie:

o wszczgcia na wniosek Pani mgr Malgorzaty Zak (obecnie Malgorzaty Kolodziejczyk)

z dnia 14 wrzeSnia}Dll r. przewodu na stopieri doktora sztuk muzycmych w

dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka

. Wznaczetiarecetuenta

W Swietle Ustawy o stopniach naukowych i tyhrle naukowym orazo stopniach i t5rtule w

zakresie sirtuki (z dnia 14 marca 2003 r. tekst jednolity o stopniach i tlrtule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz.U. Nr 65, poz- 595 wrazze zmianarni Dz.lJ. Nr 164,

poz.1365 z dnia 17.08. 2005 r., tekst jednolity art. 6 ust. 1,3) Rada Wydzialu

Instrumentalnego posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na

stopieri doktora w dziedzinie sztuk mtrzycznych w dyscyplinie artystycznej

instrumentalistyka.



Do dokumentacji z posiedzenia Rady Wydziatu w dniu 19 puldziemika2Oll r. dolqczono:

o uchwalg o wszczgciu przewodu doktorskiego,

o uchwalg o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata mej osoby,

o protokoly zprzebiegu posiedzenia Rady Wydziafu lnstrumentalnego,

o protokoty komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych glosowafl,

. listQ obecnoSci czlonk6w Rady Wydzialu Instrumentalnego,

. listg czlonk6w Rady Wydzialuzaliczanych w dyscyplinie artystycznej

instrumentalistyka do minimum kadrowego,

c I egz. pracy doktorskiej wrazzdokumentaci4

Liczbauprawnionych czlonk6w Rady wynosila w momencie wszczgcia przewodu wynosila

27 os6b. Na posiedzeniu obecnych bylo 15 uprawnionych czlonk6w Rady. Oddano 15 glos6w

waZnych: 14 glos6w zawszczgciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora w

osobie prof. dr hab. Jolanty Kukuly - Kopczyriskiej, I glos przeciw, glos6w wstrzymuj4cych

sig nie bylo. Quorum glosuj4cych w chwili podejmowania uchwaty zostalo zachowane. W

glosowaniu nad wyznaczeniem mojej osoby recenzentem pracy doktorskiej oddano 15

glos6w waZnych: l5 glos6w za, glos6w wstrzymuj4cych sig orazprzeciwnych nie bylo.

Quorum glosuj4cych w chwili podejmowania uchwaly zostalo zachowane.

Niniejs4m stwierdzam,2ew Swietle Ustawy zdria 14 marca 2003 r. art.14 ust. 2 pkt. 1,

Rada Wydziatu Instrumentalnego podjgla prawomocn4 uchwalg o wszczgciu przewodu

doktorskiego na stopieri doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej

instrumentalistyka oruzryzrraczeniu mej osoby recenzentem pracy doklorskiej Pani mgr

Malgorzaty Zak (obecnie Malgorzaty Kolodziejczyk).

Podstawowe dane o Kandydatce

Pani mgr MalgoruataKolodziejczyk urodzona dnia l5 kwietria 1984 r. w Dgbicy, ukoriczyla

w 2008 r. studia magisterskie (stacjonarne, 2-letnie II stopnia) w Akademii Muzycznej im.

Karola Lipiriskiego we Wroclawiu na Wydziale Instrumentalnym w klasie alt6wki dr hab.

Michala Mickera. W 2008 roku podjgla studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. G. i

K. Bacewicz6w w tr-odzi na Wydziale Instrumentalnym pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty

Kukuty - Kopczyrlskiej. W roku 2009 Kandydatkazdalaegzamin do orkiestry Filharmonii

Sudeckiej w Walbrzychu, lecz ostatecznie podjgla pracg jako nauczyciel gry na skrzypcach i

alt6wce w Pafstwowej Szkole Muzycmej I stopnia im. K. Pendereckiego w Dgbicy (w 2009



r.) oraz od 2010 r. jako nauczyciel gry na skrzypcach i alt6wce w Szkole Muzyczrej I

stopnia w Ropczycach. Wsp6lpracowala takhe z Orkiestr4 Symfoniczn4 Filharmonii

Wroclawskiej, Festiwalow4 Orkiestr4,,Classic Premiere". Byla liderem grupy alt6wek we

wroclawskiej Orkiestrze Kameralnej orazAkademickiej Orkiestrze Symfonicznej. Pani mgr

Malgorzata Kolodziejczyk doskonalila swoje umiejgtnoSci na wielu kursach muzycznych w

kraju i za granrcE pod kierunkiem profesor6w takich jak Piotr Reichert (,,V Wiosenne Kursy

Mistrzowskie" - PrzemySl w 2010 r.), Stefan Kamasa (Kurs Mistrzowski w Akademii

Muzycznej im. K. Lipffiskiego we Wroclawiu w 2007 r.), Christian Euler (Kurs Alt6wkowy w

ramach programu Socrates/Erasmus w Akademii Muzycznej im. K. Lipiriskiego we

Wroclawiu w 2005 r.), Ilana Schula (Kurs Kameralny w Akademii Muzycznej im. K.

Lipiriskiego we Wroclawiu w 2006 r.), Claude Lelong (Migd4marodowy Kurs Muzyczny w

Polsce w 2008 r.). Kandyda&a uczestniczylatakile w warsztatach orkiestrowych w

Weimarze, JeZowie, Jodl6wce Tuchowskiej i Tihany (na Wggrzech) w latach 2000-2002.

Odbyla szereg kurs6w metodyczrych i uczestniczylaw seminariach specjalistyczrych i

lekcjach otwartych - doskonal4cych Jej umiejgtnoSci pedagogiczne:

o )OO(VI oraz XXXVII Migdzynarodowe Kursy Muzyczneim.ZenonaBrzewskiego w

Laricucie (Kurs Metodyczny w 2010 oraz20ll r.)

o Seminarium Wiolinistyczne,,LekcjazMistrzem" (rrof. Kaja Danczowsk4 Rzesz6w

2011 r.)

o Regionalne Skrzypcowe Warsztaty Metodyczne (prof. Wojciech Szlachcikowski,

Lubacz6w 2010 r.)

o Seminarium Metodyczne (prof. Pawel Puczek, prof. Irena Olkiewicz, Dgbica 2010 r.)

o Kurs Metodyczry w ramach ,,V Wiosennych Kurs6w Mistrzowskich" w Przemy6lu w

2010 r.

o CEA w Warszawie (forma doskonalenia zawodowego: ,,specyfika pracy z:uczriem

wybitnie uzdolnionym), 2010 r.

o XXXVII Migdzynarodowe Kursy Mvzyczne im. Zenona Brzewskiego w tr aricucie

(lekcje otwarte: prof. Jerzy Kosmala, prof. Walentyna Jakubowska2}ll r.)

o )OOil/I Migdzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Laricucie

(lekcje otwarte: prof. Irena Albrecht, prof. Sergey Kravchenko, prof. Konstanty

Andrzej Kulk4 2010 r.)



Podczas )OO(VI oraz )OO(VII Migdzynarodowych Kurs6w Mvzycznych im. Zenona

Brzewskiego w tr-aficucie Kandydatka wyglosila dwa wyklady: ,,Rozw6j muzyczrry artysty

muzyka" oraz ,,Biopsychiczne podstawy rozwoju artysty - muzyka". Prowadzilatakhe lekcje

otwarte w Szkole Muzycmej z Profilem Jezzsyym w Chorzelowie

Kandydatka bralaudzial w edycji dw6ch konkurs6w,,Malych Form Instrumentalnych"

organizowanychprzezAkademig Mtnycznq im. K. Lipiriskiego we Wroclawiu (2005 r. i

2007 r.) orazw 2008 r. w VIII Og6lnopolskim Konkursie Alt6wkowym im. Jana

Rakowskiego w Poznaniu.

Pani mgr MaNgorzata Kolodziejczyk (w latach 2000- 2011) prowadzila ponadto dzialalnoSd

koncertowq:

o solowq m.in.: (gl6wnie koncerty i audycje w Akademii Muzycmej im. K. Lipiriskiego

we Wroclawiujako studentka) oraz: XIX Migdzynarodowy Kurs Muzyczny w

Gtucholazach - audycje uczestnik6w kursu, Miejski Osrodek Kultury w Radymnie -
koncerty, Prywatna Szkola Muzyczlrraw Chorzelowie - koncerty, Paristwowa Szkola

Mlzyczna im. M. Karlowicza w Mielcu - koncerty, Wiosenne Kursy Mistrzowskie w

PrzemySlu - koncerty uczestnik6w kursu.

o kameraln4 m.in.: Szkola Muzycznal st. w Ropczycach - koncert, Prywatna Szkola

Muzyczna w Chorzelowie - koncert, Polkowice - recital kameralny, audycje i
wsp6fudzial w recitalach kameralnych w Akademii Muzycznej im. K. Lipiriskiego we

Wroclawiu, ,,Klub Muzyki i Literahrry" we Wroclawiu - koncert, ,,Oratorium

Marianum we Wroclawiu - koncert

o jako muzyk orkiestrowy: Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego we

Wroclawiu - koncerty, Orkiestra Symfonicma Wydziatu Akademii Muzycznej we

Wroclawiu - koncerty, Wroclawski Festiwal Mlodych Muzyk6w ,,Classic Premiere" -

Orkiestra Festiwalowa - koncerty, Akademicka Orkiestra Kameralna (Wroclaw) -

koncerty.

Nalezy ponadto wspomnie6 o pracy i dzialalnoSci pedagogicznej Pani mgr Malgorzaty

Kolodziejczykw Szkolach Mvzycznych w Dgbicy i Ropczycach (liczne koncerty, popisy

uczni6w); dzigki lej zaatgahowaniu powstaly tam klasy alt6wki.

Chociaz dorobek artystyczny i pedagogiczny Kandydatki nie podlegajq ocenie, naleiry

sturierdzid, iz Pani mgr MalgorzataKolodziejczyk aktywnie uczestniczyla w koncertach w

rodzimej uczelni, na terenie kraju oraz za granic1(nielicznef zar6wno jako kameralistka,



muzyk orkiestrowy i podczas wystgp6w solowych. Doskonalila swoje umiejgtnoSci takze jako

pedagog, bior4c udzial w licznych kursach pedagogicznych i metodycznych (szkolnictwo

artystyczne), organizowala popisy i koncerty uczni6w - przygotowywala ich prezentacje

estradowe. O ile osi4gnigcia artystyczne Doktorantki stanowi4 umiarkowany wklad w rozw6j

polskiej kultury muzycznej, o tyle Jej zaanguZowanie w dzialalnoS6 pedagogiczn4jest

znacz4ce (w szczeg6lnoSci dla spolecznoSci lokalnych - Szkoty Muzyczrrc w Dgbicy i

Ropczycach).

Ocena pracv doktorskiei

Praca doktorska Pani mgr Malgorzaty Kolodziejczykpt.:,,Tw6rczoS6 alt6wkowa Rebekki

Clarke i Lillian Fuchs - podobieristwa i r62nice" sklada sig z dziela artystycznego

zarejestrowanego na noSniku elektronicznym i jego opisu, co tworzy integralnq caloS6. W

ramach dziela artystycznego zostaly przedstawione na ptycie CD wybrane utwory na alt6wkg

i fortepian Rebekki Clarke oraz wybrane utwory na alt6wkg solo Lillian Fuchs. Sq to

nastgpuj 4ce kompozycj e:

l. Rebecca Clarke - Sonata na alt6wkg i fortepian

2. Rebecca Clarke -,,Untitled"
3. Rebecca Clarke -,,I'll Bid My Heart Be Still"

4. Lillian Fuchs - Sonata Pastorale na alt6wkg solo

5. Lillian Fuchs - Fantasy Etudes - Etiuda nr 6

6. Lillian Fuchs - Fifteen Characteristic Studies - Etiuda nr 2

7. Lillian Fuchs - Fifteen Characteristic Studies - Etiuda nr 1l

8. Lillian Fuchs - Fifteen Characteristic Studies - Etiuda nr 12

Otwieraj4ca plytg Sonata na altriwkg i fortepian Rebekki Clarke wykonana zostalaprzez

Paniq Malgorzatg KolodziejczykzzaatguZowaniem emocjonalnym, zachowaniem charakteru

i nastroju poszczeg6lnych czgSci. Na podkreslenie zasluguje fakt bardzo dobrej, wzajemnej

wsp6lpracy i zrozumienia kameralnego z Pianist4 Panem mgr Tomaszem Kaszub4.

W pierwszej czgSci Sonaty (Impetuoso) wyeksponowane zostalo zr6zricowanie barwowe,

dynamiczne obu temat6w, Doktorantka ukazala w kantylenach przemySlane prowadzenie

frazy, plynne zmiany kierunk6w smyczk4 zrealizowala zarrierzenia kompozytorki dotyczqce

zrriantempa, doboru artykulacji oraz dynamiki. Mankamentem w niekt6rych fragmentach

jest nieprecyzyjna intonacja (ztilaszcza zmiany pozycji) oraz jakoSd dZwigku (zwlaszczana

strunach G i C).



R62norodna wibracja, kt6rE posluguje sig Pani Malgorzata Kolodziejczyk, zazwyczaj

odzwierciedla zmiennq ekspresjg zawartqw tej czgsci orazosobiste stany emocjonalne,

towaruysz4ce Jej w trakcie wykonywania dziela.Kohczqce czg56 - aryeggi4 chot zagrane

dosy6 precyzyjnie i selektywnie, brzmi4 nieco ,,zbyt realnie". Druga czgfit, Sonaty (Vivace)

wykonana zostala sprawnie technicznie, stychad tutaj dobrze nealizowan4 artykulacjg,

precyzyjne wyczucie ,,czasu estradowego", zachowane zoslaly 1ekko56 itaneczny charakter

czgSci. Trzecia czgS6 (Adagio) zbardzo pigknym wstgpem fortepianu w wykonaniu mgr

Tomasza Kaszuby, ukazuje duz4wru2liwo56 Doktorantki na prowadzenie Spiewnej frazy w

kantylenach - zgodne z ukladem linii melodyczaej. Pewien niedosyt sprawia nieprecyzyjna

intonacja oraz emisja dzwigku przy zmiarrach pozycji izwiqzanaztymr6wnie2 jakoSi

wibracji. Mimo to podkreSlil naleL.y sp6jnq interpretacjg, wsp6lprac9 kameraln4, koloryt

barwowy obu instrument6w. Sonata ta wykonana zostalaprzez Pani4 Malgorzatg

Kolodziejczyk w nieco ,,marzycielskim" nastroju, z kobiec4 narracj4 i wrazliwoSci4, co

moZe nie jest przypadkowe, bior4c pod uwagg tematykg pracy doktorskiej - opowiadajqc4 o

tw6rczo5ci dw6ch kobiet - kompozytorek i altowiolistek.

,,Untitled" Rebekki Clarke wykonany zostal sprawnie pod wzglgdem technicznp

(realizacja ornamentyki, biegnik6w) , z zachowariem pewnej autorskiej dowolnoSci

interpretacyjnej w zakresie doboru dynamiki i barwy dZwigku (kompozytorka nie dookreslila

ozrraczen dynamicznych) oraz przy rcalizacji mini - kadencji. Recenzentka wolalaby

wprawdzie, aby miniaturatazagrana byla w nieco wolniejszym, spokojniejszym tempie, w

bafiziej ,$oz:marzonym" charakterze, mniej realistycznie dZwigkowo, jednakZe nie stanowi to

zarzltu i og6lnie interpretacja ta jest satysfakcjonuj4ca.

,,I'll Bid My Heart Be Still" Rebekki Clarke. Ta pieSrl instrumentalna, stanowiqca ostatnie

dzielo w tw6rczoSci instrumentalnej kompozytorki, wybrzmiewa na ptycie w wykonaniu Pani

Malgorzaty Kolodziejczykz pewnq zadum4refleksyjn4, SpiewnoSci4 w wyciszonym nastroju.

tr-adne prowadzenie linii melodycznej oraz frazowanie smyczkiem wsp6lgra z doborem (,,nie

narzucaj4cej sig") wibracji. Pewien niedosyt przedstawiaj1zbyt styszalne zmiany pozycji.

Kolejnym utworem zarejestrowanym na plycie CD jest Sonata Pastorale na alt6wkg solo

Lillian Fuchs. CzgS6 pierwsza (Fantasia). Artystka wykaza\a sig sprawnoSci4 technicznEprzy

realizacji dwudZwigk6w, akord6w, chociaz czasem pojawiaj4 sig mankamenty intonacyjne i

problemy z emisj4 dzrvigku (est on nieco ,,zamknigty" i ,,zdtrszony"). W chromatycmych

pochodach w artykulacji legato, r6wnie2 moZna uslyszed usterki intonacyjne.



Altowiolistkatkazal.azmienny charakter czgfici, dobrze zrealizowalaoznaczenia dynamiczne

i artykulacyjne. CzgSd druga (Pastorale) -zagrarrazostalaladnym dZwigkiem, z

uwypukleniem frazy i ekspresji. Trzeciaczgfit, (Allegro - Energico), w interpretacji mgr

Malgorzaty Kolodziejczyk, charakteryzuje sig sprawnie nealizowan4 artykulacj4 spiccato,

ukazaniem kantyleny w czqstce Srodkowej oraz odwairrie, zenergiEzagrunego finalu -
kadencji. Sonata ta obfituje w licme problemy techniczno - interpretacyjne (wlaSciwie mamy

tutaj caty przekr6j r62nych technik wykonawczych, nielatwych do zagranta akord6w,

dwud2wigk6w). Doktorantka poradzilasobie z nimi w doS6 zadawalajqcy spos6b, chociaz

intonacja i barwa dZwigku w niekt6rych fragmentach Sonaty nie byla w pelni zadawalajqca.

Ostatnimi utworami zanrrieszczonymi na ptycie CD sq wybrane etiudy skomponowane przez

Lillian Fuchs. Piervsza z nich - Etiuda nr 6 (Risentito Moderato) pochoilzize zbioru:

,116 Fantasy Etudes" i zawiera problematykg akordowX artykulacjg staccato, spiccato

czasem ddtachd a nawet sautille. Altowiolistka dobrze poradzila sobie z realizacjq licznych

trudnoSci wykonawczych zawartych w tej etiudzie, oddaj4c jednoczeSnie jej n6inicowany

nastroj.

Nastgpna etiuda pochodzi ze zbioru: rrFifteen Characteristic Studies'. Etiuda nr 2

(Allegretto) sklada sig ze schromatyzowanych, motorycznych sekwencji szesnastkowych w

artykulacji legato. Doktorantkaw zadawalaj4cy spos6b wykonala te etiudg - plynnie

zmieniaj4c struny i pozycje,wykazala sig dobrE biegloSciq technicm4 palc6w lewej rgki oraz

zr ealizow ala zmiany dynamicme.

Kolejna etiuda (r6wniei ze zbiora:rrFifteen Characteristic Studies"). Etiuda nr 1l

(Dolendo) -,,wstgp" oraz,,zakoirczerie" tej etiudy zostaly zagrarrc z uwypukleniem dw6ch

plan6w linii melodycznych (ladne prowadzenie linii podkreSlaj4ce nuty istotne we

frazowaniu), w smutnym, ,,bolesnym" nastroju. Cz4stka Srodkowa - Moderato - sprawnie

zagrane dwudZwigki i bardzo dobra artykulacja spiccato (6semka z akcentem i dwie

szesnastki. spiccato).

Ostatnia etiuda i zarazem zamykajqca pfytg CD kompozycj4 pochodzi r6wnieZ ze zbioru

,rFifteen Characteristic Studies"). Etiuda nr 12 (Amabile) wykonana zostala z zamyslem

interpretacyjnym, zzachowarriem kulminacji wyrazowych w artykulacji legato,ladnym,

pelnym ekspresji, nasyconym dZwigkiem.



OkreSlenia amabile i espr. dolce Qnjawiaj4ce sig na pocz4tku etiudy) sklaniatyby do

wydobywania z instrumentu nieco lzejszego,bardziej zwiewnego rodzaju dzwigku (nawet w

dynamice mezzo forte i forte) awyraharie ekspresji mogloby bardziej aktywizowad wibracjg.

Opis dziela artvstycznego

CzgSC opisowa pracy sklada sig z wprowadzeria, pigciu rozdziaNfw, podsumowani4

bibliografii oraz aneksu.

Rozdzial I ,rKobieta- kompozytorka w Swietle zrilLnicowanych konteksttiw" posiada trzy

podrozdzialy (l . Zary s historyczny, 2. T w6rczynie kompozycj i alt6wkowych, 3. C4mniki

warunkujqce wybitne osiqgnigcia- Srodowisko rodzinne a rozw6j uzdolnien). Autorka

nakreSlila w nim sytuacjg kobiet - kompozytorek na tle r62norakich uwarunkowan i

kontekst6w. Opisat4 w og6lnym zarysie historycznym rolg spoleczn4 kobiet zajmuj4cych

sig sztuk4 mlrzyczrtqt oraz ich zmagariaw tej dziedzinie, w kontekScie konfrontacji z

nierzadko spotykan4 dominuj4c4 rolq mg1czyzn. Pojawia sig tutaj wstgpna informacja o

kompozytorkach, pisz4cych na przestrzeni r62nych epok historycznych utwory na alt6wkg,

kt6ra to w aneksie (cz4stka C) otrrymala bogate rozwinigcie w postaci bardzo cennego

indeksu nazwisk twilrczyh dziel alt6wkowych wrazzwykazem utwor6w na alt6wkg ich

autorstwa. Doktorantka okreSlila r6wnie2 camniki wptywaj4ce na wybitne osi4gnigcia

tw6rcze (m.in. Srodowisko rodzinne, podlo2e psychologiczne i c4mniki biopsychiczne, cechy

genetyczne, uzdolnienia, spos6b edukacji i ksztalcenia).

Rozdzial II ,rMuzyka XX wieku" posiada trzy podrozdzialy (1. Przemiany w muzyce na

przelomie stuleci i )O( wieku - og6lna charakterystyka2.Muzyka brytyjska, 3. Muzyka

amerykariska). Autorka w tym rozdziale opisuje przemiany zachodzqce w muzyce na

przelomie snrleci i )O( wieku (pojawienie sig nowych kierunk6w i styl6w muzycmych).

Kontekst scharakteryzowania muzyki brytyjskiej i amerykanskiej w tym czasie, zostaN

przywolany przez Autorkg ze wzglgdu na tw6rczoSd t5rtulowych bohaterek pracy doktorskiej

- Rebekki. Clarke i Lillian Fuchs (sytuacja w kraju urodzenia, pr6ba zbadania czy istniala

determinanta trend6w panuj4cych w ojczyitie na ich tw6rczoSd).

Rozdzial III ,,Rebecca Clarke" posiada trzy podrozdzialy (1. Rys biograficzny, 2. Utwory

alt6wkowe Rebekki Clarke w kontekScie tw6rczoSci kompozytorki, 3. Studium analitycmo -
wykonawcze wybranych dziel). Zawartaw nim zostalainteresuj4ca biografia Rebekki Clarke,

dokladna prezentacja jej trv6rczoSci alt6wkowej w Swietle calego jej dorobku

kompozytorskiego.



Najwazniej szE czgficiq tego rozdzialu jest studium analityczro -wykonawcze wybranych

dziel Rebekki Clarke: Sonaty na alt6wkg i fortepian, ,,IJntitled", ,,I'll Bid Heart Be Still".

Analizawarstwy strukturalnej tych kompozycji zostz\adokonana przez Pani4 mgr

Malgorzatg Kolodziejczykw klarowny spos6b i przedstawiona zar6wno w formie graficznej

jak i opisowej pracy. Autorka odnosi sig do problematyki wykonawczej tych dziel poruszaj4c

szereg aspekt6w zirqzarrych z technikq gry jak i ich artystyczn4 interpretacj4.

Rozdzial IV ,,Lillian Fuchs" posiada trzy podrozdzialy (1. Rys biograficzny, 2. Utwory

alt6wkowe Lillian Fuchs w kontekScie tw6rczoSci kompozytorki, 3. Studium analityczno -
wykonawcze wybranych dziel). Zatrieszczone w nim zostaly: rys biografrczny Lillian Fuchs,

prezentacja tw6rczoSci alt6wkowej w kontekScie wszystkich jej kompozyili. W studium

analityczno - wykonawczym Autorka skoncentrowala sig na wybranych utworach na alt6wkg

solo Lillian Fuchs: Sonacie Pastorale na alt6wkg solo oraz etiudach pochodz4cychze

zbior6w: ,,16 Fantasy Etudes" (Etiuda m 6), ,,Fifteen Characteristic Studies" (Etiudy nr 2,nr

11, nr l2). Zmfvno w Rozdziale III jak IV Kandydatka okreSlila i zdefiniowala

indywidualny, charakterystyczny jqryk m:uz,vczrty obu kompozytorek.

Rozdzial V,rAnaliza badari por6wnawczych nad tw6rczoSci4 alt6wkowq Rebekki Clarke

i Lillian Fuchs oraz czynnikami wplywaj4cymi na stopieri zrilLnicowania wybranych

dziel kompozytorek" posiada cztery podrozdzialy (1. Badaniapor6wnawczew zakresie

tw6rczoSci alt6wkowej, 2. Wnioski zprzeprowadzonych badari, 3. Badania w zakresie

determinant6w wieloczynnikowych, 4. Wnioski plyn4ce zbadail. Jest to rozdzial

najwaZniejszy w calej pracy doktorskiej, weryfikujEcy wczeSniej zebrane dane, wzbogacony o

indywidualne doSwiadczeniawykonawczo-interpretacyjne Pani Malgorzaty Kolodziejczyk,

ukazuj4cy i dokumentuj4cy podobieristwa i r62nice w tw6rczoSci alt6wkowej Rebekki Clarke

i Lillian Fuchs. Autorka przeprowadzila:

o rzetelne badania tw6rczo5ci alt6wkowej obu kompozytorek (utwory na alt6wkg w

kontekScie calego dorobku tw6rczego, jEzyk muzy czrty, Srodki artystycznego wyrazu)

. bailania komparatywne tw6rczoSci alt6wkowej Rebekki Clarke i Lillian Fuchs.

Wykazala i opisala czynniki, kt6re wplyngly na stopierl n6anrcowania wybranych

dziel obu trt6rczyh.Przeprowadzila badania w zakresie determinant6w

wieloczynnikowych (Srodowisko rodzinne - pochodzenie, dro ga artystycznego

rozwoju - kariery obu kompozytorek).



Niniejszym obronila gl6wn4 hipotezg tematu pracy i udowodnila istniej4ce podobieristwa i

r6znice w tw6rczoSci na alt6wkg Rebekki Clarke i Lillian Fuchs. W toku badan i we

wnioskach koricowych wykazalajednak2e wysoki poziom n6imicowartia kompozycji

alt6wkowych Rebekki Clarke wzglgdem Lillian Fuchs (r62nice w fakturze, harmonice,

kolorystyce, agogice, aplikaturze i brzmieniu). Odnalazla takZe cechy wsp6lne (melodyka,

forma utworu, artykulacja, stopieri zaawansowania technicznego utwor6w). Opisala czynniki

warunkuj4ce stopieri odmiennoSci utwor6w tworz4cych dzielo artystyczre (droga zawodowa,

osobowoS6, styl i filozofig irycia,roztw6j uzdolnieri, edukacjg, ambicjg obu kompozytorek).

Opis dzielanapisano poprawrl4 polszcryzn4, dokladne przypisy zostaly prawidlowo

zastosowane w tekScie pisanym. Niezwykle bogata jest bibliografia, skladaj4ca sig z 49

pozycji literatury polskiej i obcej, 4 irldel encyklopedycznych i slownik6w,2 egzemplarzy

czasopism, 2l dokument6w elektronicznych - jest ona SciSle powiqzana z podjgtym tematem.

Niezwykle cenne jest umieszczenie (wspomnianego wczesniej) indeksu nazwisk tw6rczyf

dziel alt6wkowych wrazz wykazem utwor6w na alt6wkg ich autorstwa orazwykaztt,utwor6w

Rebekki Clarke i Lillian Fuchs. Stanowi to doskonale kompendium wiedzy przede wszystkim

dla altowiolist6w chc4cych poszerzaf sw6j repertuar o nowe kompozycje. Niespodzia*4

jest zamieszczenieprzezKandydatkg (w formie pisemnej) interesuj4cego wywiadu z prof.

Jerrym Kosmalq (Laricut, 201lr.).

NaleZy stwierdzi6, Zepracadoktorska mgr Malgorzaty Kolodziejczyk stanowi pozycjg

niezwykle interesuj4cQ, cenn4 w odniesieniu do wzbogacania repertuaru alt6wkowego

(ztvlaszcza o kompozycje solowe czy etiudy Lillian Fuchs). Utwory nagrane na ptycie oraz

czgfic opisowa pracy stanowi4 dow6d na obecnoSd podobieristw i znacz4sych r62nic w

tw6rczoSci alt6wkowej Rebekki Clarke i Liilian Fuchs. Dzielo muzyczrrc zostalo

profesjonalnie zarejestrowane na noSniku elektronicznym a Doktorantka mgrMaNgorzata

Kolodziejczyk,wykazala sig zadawalaj1cym warsztatem wykonawczym (niech mi wolno

jednak bgdzie, zrecenzenckiego obowiqzku odnotowad zastrzeileria co do intonacji, zmiart

pozycji orazczasemjakoSci brzmienia dZwigku). Jej interpretacje utwor6w Rebekki Clarke i

Lillian Fuchs odznaczaj4 sig dokladnoSciE i rzetelnoSci4 w realizacji tekstu muzycznego,

wrazliwoSci4 na prowadzenie frazy, wyobrazniE odtw6rcz4 a intencje wykonawcze sq

czytelne i szczere. Na uwagg zasluguje gra Pianisty Pana mgr Tomasza Kaszuby, kt6ry to w

kompozycjach na alt6wkg i fortepian Rebekki Clarke wykazal sig kreatywnoSci4 i

wyobrazniq dZwigkowq oraz stal sig muzycznym, inspiruj4cym towarzyszem i partnerem dla

Pani Malgorzaty Kolodziejczyk,wzbogacaj1c tym samym ich wsp6lnq kreacjg artystyczn4.



Konkluzia

Podsumowuj 4c nale?y stwierdzi6, 2e praca doktorska Pani Mgr MaNgorzaty Kolodziejczykpt.

,,Tw6rczoS6 alt6wkowa Rebekki Clarke i Lillian Fuchs - podobieristwa i r6znice" dzigki Jej

bardzo dobrej sztuce wykonawczej oraz dokladnym badaniom znajduj4cym odzwierciedlenie

w opisie dzieluromviqnrje w spos6b wyczerpujqcy przedstawionq w temacie problematykg.

Stanowi takhe znacz4cy wklad w rozw6j dyscypliny artystycmej reprezentowanej przez

Autorkg, jak i calej dziedziny szuki. Niniejszym stwierdzam, 2e Doktorantka wykazala sig

wiedz4 teoretyczn4 i umiejgtnoSciami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycmej. W ten

spos6b rczv.tiqza\azalohone zagadnienie artystyczne i spelnilabezzastrze2eri wymagania

art.13 ust.1 ustawy zdria 14 marca 2003 r. Pracg mgr MalgorzatyKolodziejczyk przy,jmujE.
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