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Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna im. GtaZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi

Instrumentalny. pismo z dma 12 lipca 201 9 roku'

Zlecenie podjgte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku, tekst

stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U '

595 wrazze zmranami Dz.U. zdnia27.O7.2005 roku Nr 164,poz'I365, art'14 ust'

Dotyczy

, Wydzial

jednolity o

Nr 65, poz.

2 pkt.2.

Uchwaly Rady Wydzialu lnstrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie , podjqtej

na posiedzeniu w dniu l9 paLdziernika 20l lroku w sprawie :

. wszczEcia na wniosek Pani mgr Malgorzaty Kolodziejczyk przewodu doktorskiego w

dyscyplinie arlystycznej instrumentalistyka, specj alnoSc alt6wka ;

' wyznaczenia recenzenta;

Zgodnie z ustawq z dnia l4 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym,

oraz o stopniach i tytute w zakresie sztuki ( Dz.U. z2Ol7r. , poz.l789) otaz par.l ust. 1-5

Rozporz4dzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 roku w

sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnoSci w przewodzie

doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora



, (Dz. U. 201 8 poz.26l )Rada wydzialu posiada uprawnienia do prowadzenia przewod6w na

stopien doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka'

Pismo, informujqce o vyr zrraczerriu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pani

mgr Malgorzaty Kolodziejczyk pod tytulem Twdrczoi( altdwkowa Rebekki Clarke i Lilian

Fuschs-potlobiertstucr i rdinice zostalo sygnowane dat4 9 listopada 2011 roku i podpisem

dziekana Rady Wydzialu lnstrumentalnego- dr hab' Agaty Jareckiej prof' 'AM

Do pisma dolEczona zostala nastgpuj4ca dokumentacja:

. kserokopia Uchwaly Rady Wydzialu Instrumentalnego z dnia 19 paLdziemika

201 lroku o w,szczgciu przewodu doktorskiego przez mgr Malgorzaty zak;

. protokol Komisji Skrutacyjnej z dnia 19 pa2dziemika 2011 roku - dotyczy tresci

punktu Pierwszego;

. kserokopia Uchwaly Rady Wydzialu lnstrumentalnego z dnia 19 pa2dziernika 2011

roku o Wznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej mgr Malgorzaty

Zak;

o protokol Komisji Skrutacyjnej dotyczqcy treSci punktu trzeciego;

' I egzemplarzPracY doktorskiej;

. I egzemplarz dokumentacji dorobku kandydatki (wykaz prac tw6rczych i dorobku

artystycznego itd');

' lvyci4gi z protokolow posiedzefi Rady Wydzialu;

' Iisty obecnoSci czlonkow Rady Wydzialu;

. lista zaliczanych do minimum kadrowego w dziedzinie sztuk muzycznych,

dyscyplinie instrumentalistyka, ktorzy zlobyli pisemne oSwiadczenie w Akademii

Muzycznej w Lodzi.

zlo1ona przez kandydatkE. mgr Malgorzaty Kolodziejczyk, praca doktorska, oraz

dokumentacja dorobku w pelni odpowiadaj4 wymaganiom ustawy z dnia 14 marca 2003 roku

o stopniach naukowych i tytule naukowym. oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U.

z 2017r. , poz.l789) oraz par.l ust. 1-5 Rozporzqdzenia ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyzszego z dnia 19 stycznia 2Ol8 roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w

przeprowad zania czynnoSci w przewodzie doktorskim, w postqpowaniu habilitacyjnym oraz

w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora. (Dz' U. 2018 poz' 261)'



wedlug protokolu Komisji Skrutacyjnej, powolanej do obliczenia wyniku glosowania w

sprawie wszczgcia przewodu doktorskiego w dziedzinie artystycznej instrumentalistyka dla

nigr Malgorzaty' Kolodzie.iczyk - liczba uprawnionych czlonk6w Rady wynosi 27 os6b'

Obecnych na posiedzeniu bylo 15 uprawnionych czlonk6w Rady' Oddano 15 glos6w

waznych: l4 ,,2d" wszczqciem przewodu doktorskiego. Glos6w przeciwnych 1 i

wstrzymuj4cych brak. Quorum glosuj4cych w chwili podejmowania uchwaly zostalo

zachowane.

W wyniku glosowania w sprawie Wznaczenia mojej osoby na recenzenta przewodu

doktorskiego, przy uprawnionych do glosowania 27 czlonkach Rady, a obecnych 15

uprawnionych, wniosek zostal przyigty (14 osob ,,2a" przyjgciem mojej kandydatury, jeden

wstrzymuj4cy). Niniejszym stwietdzam, ze w Swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku

art.l8 ust.2 pkt.l i2, Rada Wydzialu podjqla prawomocnq uchwalg o wszczqciu przewodu

doktorskiego i wyznaczeniu rnojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr

Malgorzaty Kolodziej czY k.

Dane o kandydatce

Malgorzata Kolodzieiczyk urodzrla sig 15.04'1984 roku w Dqbicy' Naukq gry na

skrzypcach rozpoczgla w dwunastym roku irycia w PSM I stopnia im' Krzysdofa

Pendereckiego w Dgbicy , kontynuujEc w PLM im' Ignacego Jana Paderewskiego w

Tarnowie. W 2008 roku ukonczyla studia magisterskie w klasie altowki Michala Mickera we

wroclawskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipiriskiego uzyskuj4c dyplom z wynikiem

bardzo dobrym. W tym samym roku rozpoczgla studia doktoranckie w Akademii Muzycznej

im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi. Podczas swojej edukacji muzycznei

doskonalila grg na altowce pod okiem takich wybitnych profesorow jak ; Stefan Kamasa,

piotr Reichert. Claude Lelong, Christian Euler, Ilan Schula, czy Andreas Georgotas. Byla

czyun1 uczestniczk4 w warsztatach orkiestrowych prowadzonych przez prof' Stanislawa

Krawczyt'rskiego w Niemczech, w Polsce oraz na Wggrzech. Podczas studi6w brala udzial w

dwoch konkursach Malych Form lnstrumentalnych organizowanych przez Akademig

Nluzycznq im. Karola Lipiriskiego we Wroclawiu. Opr6cz tego w 2008 roku brala udzial w

Ogolnopolskim Konkursie Alt6wkowym im. Jana Rakowskiego w Poznaniu. Jako muzyk

orkiestrowy wsp6lpraco wala z Orkiestr4 Symfoniczn4 Filharmonii Wroclawskiej a w 2009

roku zdala pozytywnie egzamin do Orkiestry Filharmonii Sudeckiej w Walbrzychu, z kt6rej



niestety zrezygnowala z powodu rozpoczEcia w tym samym czasie pracy jako nauczyciel gry

na skrzypcach i alt6wce w Pat'rstwowej Szkole Muzycznej I stopnia im' Y:rzysztofa

pendereckiego w Dgbicy. Od 2010 roku rozpoczgla praca r6wniez jako nauczyciel gry na

skrzypcach i altowce w Szkole Muzycznej I stopnia w Ropczycach, wprowadzaj4c w obu

szkolach naukg gry na altowce od si6dmego roku lycia. Doktorantka uczestniczyla w wielu

kursach migdzynarodowych i warsztatach metodycznych dla nauczycieli' Podczas

uczestnictwa w kursach metodycznych wyglosila publicznie referaty pt. Rorw1j muzyczny

artysty - muzyka oraz Biopsychiczne podstauty rozwoju artysty - muzyka.

Ocena nracy doktorskiei

praca doktorska Pani mgr Malgorzaty Kolodziejczyk pod tytulem Twdrczoflt

altdwkowa Rebekki Clarke i Liltian Fuchs -podobiefistwa i rdinice sklada sig z dziela

artystycznego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym i opisu dziela, stanowi4cych

lEcznie pracE pod wspomnianym tytulem.

Dzielo arty styczne obejmuj e prezentacj E nastqpuj 4cych utwor6w:

L Rebecca Clarke- Sonata na altowkg i .fortepian

2. Rebecca ('lttrke-Untiletl na altov'kg ifortepian

3. Rebecca Clarke-l'll Bid My Heart Be Still na altowkg ifortepian

4. Lillian Fuchs- Sonata Pastorale na altiwkg i fortepian

5. Lillian Fuchs-Etiuda nr 6 Risentito ze zbioru l6 Fantasy Etudes na alt6wkg solo

6. Lillian Fuchs-Etiuda nr 2 Allegretto, Etiuda nr ll Dolendo, Etiuda nr 12 Amabile ze

zbioru Fifteen Characteristic Studies na altowkg solo

llykonawcy.' Malgorzata Kolodziej czyk - altowka , Tomasz Kaszuba - fortepian

Nagranie zostalo zreal\zowane w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Grazyny i

Kiejstuta Bacewiczow w l-odzi, w 2017 roku. Niestety nie zostaly podane dokladne

informacje o terminie dokonania nagrania. atakle kto byl ich realizatorem.



lnterpretacje i wybor wylei wymienionego programu stanowi udatnq pr6bg podjqcia

wyzwania w dorobku artystycznym mgr Malgorzaty Kolodziejczyk. Nagranie sonaty na

altowkE i fortepian Lilliane Fuchs jak i etiud jest prawdopodobnie pierwszq prob4 rejestracji

w historii polskiej fonografii. Sonata ta niew4tpliwie rzadko pojawia sig w programach

w1,stgp6w uznanych altowiolistow. Z kolei sonata jak i dwie miniatury Rebekki Clarke s4

chEtnie wykorzystywana w nagraniach jak i w programach recitali . Nagranie tej sonaty

ukazuje z pewnoSci4 talent wykonawc6w. Dzielo to jest sztandarow4 pozycil,jezeli chodzi o

wsp6lprace kameralnq wykonawc6w i przede wszystkim tutaj nale?y szukac najv'ryhszej

wartoSci wykonania. Na LlwagE zasluguje interesuj4cy, choc czasami malo zroZnicowany

dzuigk altor,iki. Niestety slychac czasanri niedociqgnigcia intonacyjne, jak i w niekt6rych

miejscach mo2na zauwahyc chaotyczn4 wsp6lpraca z pianist4. W moim odczuciu zabraklo

podobnego zrozumienia formy, jak i odczytania intencji kompozytorki przez wykonawc6w.

lJwaZam, ze wykonawcy nie do kofca w pelni obrazuj4 kategorie ekspresywne, emocjonalnq

zmian ekspresjijak i niezliczonq iloSi odcieni kolorystycznychzawartei w tej sonacie. Z kolei

koncepcja artystyczna nagranych dwoch miniatur Rebekki Clarke, jak i sonaty Lilliane Fuchs,

przekonuje od pierw,szej nuty. Mozemy odczu6 logikg formaln4 koncepcji artystycznej,

naturalnoSd narracji muzycznej, jak i wewngtrzne przekonanie do wsp6lnych odczud

estetycznych wykonawc6w. Cieszy fakt, ze doktorantka podjgla sig nagrad trudne i malo

znatle etiudy Lilliane Fuchs. Zadania techniczne potrzebne do wykonania takich etiud,

wymagajq du2ych ur-niejEtnoSci technicznych jak i interpretacyjnych. Tutaj nalezy podkreSlic,

ze doktorantka zagrala to bardzo dobrze i przekonywujEco. Wszystkie trudnoSci techniczne

pokonuje z duZalatwoSciq. CaloSc plyty jest nagrana poprawnie, chod samej realizacji brakuje

dobrej jakoSci dzwigku. Proporcje brzmieniowe generalnie sE dobre poza kilkoma miejscami,

gdzie w moim odczuciu fortepian wychodzi zbyt ekspansywnie dzwigkowo.

Opis dziela jest komplementarnym uzupelnieniem nagrania i trafnie dokumentuj e tezg

podobieristwa i r6znic tych dw6ch kompozytorek. Nale2y zwr6cii uwagq na znakomity i

trafhy dobor materialu badawczego ktory ukazuje szerokie spektrum dokumentowanej

ternaty.ki. Doktorantka dokor-rala kwerendy w wielu zasobach archiwalnych. Rozprawa

doktorska zatytulowana Twdrczoit altdwkowa Rebekki Clarke i Lillian Fuchs'

pottobiefistwa i rdZnice sklada siE z piEciu rozdzial6w, wprowadzenia, podsumowania,

bibliografii i aneksu. Praca liczy sobie 249 stron . Nalezy podkreSlic niezwykle interesuj4cy

dobor materialu badawczego z punktu widzenia muzyka altowiolisty. Pozwala to tym samym



ukazanie szerokiego spektrum dokumentowanej tematyki pracy doktorskiej. Doktorantka

dokonala Swiadomej decyzii badanych utwor6w, dokonuj4c selekcji dziel, ktore nie byly

czgsto publikowane wczeSniej. Fakt ten, podobnie jak wlqcznie do komentarzy konklwii z

osobistych rozm6w , kt6rzy osobiScie znali same kompozytorki , wysoce podnosi walor

naukowy omawianej pracy doktorskiej.

Rozdzial pierwszy zatytulowany zostal Kobieta - kompozytorka w iwietle

zr6znic,su,un.yc.h konlek.striu,. Sklada siE on z lrzech czgsci. Autorka wprowadza Czytelnika w

temat, opisuj4c sytuacje kobiet kompozytorek w Swietle roznych kontekst6w o podlozu

psychologicznym, biologicznym czy Srodowiskowym. Autorka w trafny spos6b inicjuje

badania pod k4tem uwarunkowafi spoleczno - obyczajowych i biopsychicznychnap6iniejszq

konstrukty'wnoSc kontponowanych utworow omawianych w tej pracy' Tym samym

potwierdza swoje zaloZenta kreSl4c celowoSc calego materialu badawczego..

Drugi rozdzial nosi tytul Muzyka XX wieku. Rozdzial sklada sig z trzech czgSci.

podobnie, jak mialo to miejsce w czgsci pierwszej, jest tu wykorzystywana literatura

przedmiotu. Autorka charakteryzuje najwazniejsze zagadnienia dotycz4cych przemian w

muzyce na przelomie stuleci i dwudziestego wieku. Skupia siE przede wszystkim panuj4cej

sytuacji w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a tym samym kwestii inspiracji dla dw6ch

kompozytorek Rebekki Clarke i Lilliane Fuchs, kt6re s4 gl6wnymi bohaterkami omawianej

dysertacji.

Rozdzial trzeci zostal zatytulowany Rebecca Clarke - a cv/t)arty Lillian Fuchs.

Rozdzialy te sq bardzo rozbudowane i skladaj4 sig ztrzech obszernych czgSci. Doktorantka

ukazuje kompletny zyciorys kompozytorek. Skupia sig na analizie poszczeg6lnych utwor6w

gdzie porus za wahne elementy zwiqzane z warstwq strukturaln4, jak i w p6zniej szei fazie - jej

realizacjE. W mistrzowski spos6b charakteryzuje ich formg w kontekScie aspekt6w

wykonawczych. co finalnie definiuje oryginalny iEryk muzyczny omawianych

kon-rpozytorek.

Rozdzial piEty, zatytulowany Analiza badan por6wnawczych nad twhrczoiciq

altowkowq Rebekki Clarke i Lillian Fuch,s oraz czynnikami wplywaiqcymi na stopieit

zrdznicou,crnia wybranych dziel kompozytorek. Rozdzial ten jest bardzo rozbudowany i sklada

sig z czterech obszernych czgsci. Niewqtpliwie, jest on najbardziej kluczow4 czglciq

rozprawy doktorskiej. Wartym podkreSlenia jest fakt, ze Autorka analizg por6wnawcz4 w

kontekScie zawartych wczeSniej treSci formuluje samodzielnie. Dowodzi tym samym bardzo



dobrych zdolnoSci analityczno-teoretycznych badanych utwor6w. Problemy jak i wnioski

przeprowadzonych badair, w kontekScie tematu pracy przeprowadzone sQ bardzo

szczeg6lowo. Tym samym pokazuje, ze wsp6lczesny wykonawca musi dotrzed do istoty

dziela, intencje kompozytora, stanowi4ce w ostatniej fazie ptacy nad utworem jego

interpretac.ig.

PracE wien czy Podsumowanie i Bibliografia. Konkluduj4c, nalezy stwierdzi6, 2e

wszystkie podobieirstwa i r6znice omawianych dziel Rebekki Clarke i Lilliane Fuchs zostaly

Swietnie uchwycone. a metodologia pracy, bazujqca na r62norodnym materiale

porownawcz,v-m jest tu wyjqtkowo trafna.

Konkluzia

praca doktorska Pani mgr Malgorzaty Kolodziejczyk stanowi wartoSciowy element

slu2qcy popularyzacji niezwykle interesuj4cej tw6rczoSci Rebekki Clarke i Lilliane Fuchs.

Praca doktorska zostala pod wzglgdem kompozycji tematu prawidlowo i merytoryczrie

opracowana. Zawtera glgbok4 wiedzq nie tylko instrumentaln4 ale przede wszystkim

analitycznie teoretycznE. Wynikaj4ca z tresci opisu wiedza autorki w pelni wykazuje

znajomoSc przedmiotu prezentowanej tematyki. Mozna stwierdzic, 2e badane dziela naleZq

do najlepszych utworow altowkowych muzyki XX wieku, a prezentacj a dziela artystycznego,

potwierdza zadowalaj qce umiejqtnoSci instrumentalne doktorantki.

W zwi4zku z pov,ryZszym stwierdzam,2e przedlozona praca spelnia wymagania art' 13

Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (z poLn. zm.) o stopniach naukowych i tytule orazo stopniach

i tytulach w zakresie sztuki, stawiane kandydatom do stopnia doktora sztuki.

Stawiam wniosek o iei Przyigcie.

dr hab. Michal Micker Prof. AM


