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Zlecen iodawca recenzii

AkademiaMuzycznaim.Gra2ynyiKiejstutaBacewicz6wwLodzi,pismozdnia 27maja2079
roku, zlecenie podjqte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. z201.6 r. poz.882, 1311)

5 6 ust. 1, 2 Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 26 wrzeSnia 2076
roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynno6ci w przewodzie

doktorskim, w postqpowaniu habilitacyjnym oraz w postqpowaniu o nadanie tytutu
profesora (Dz. U. z 20!6 r. Poz. 1586).

Dotyczv

Uchwaty Rady Wydziatu lnstrumentalnego Akademii Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta

Bacewicz6w w todzi nr L3/lll/2OLGl2OL7 z dnia 23 listopadaZOLG roku w sprawie:

- wyznaczeniarecenzenta

Do nadestanego mi przez przewodniczEcego Rady pisma sygnowanego datq

27.05.2019 roku, informujqcego o wszczqciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mej

osoby recenzentem pracy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Marikowskiej pt. ,,Znaczenie
transkrypcji muzycznej dla rozwoju artystycznego saksofonisty na przykladzie autorskich
opracowaf utwor6w: Epitofium na ob6j i fortepian Witolda Lutoslawskiego, Duo

concertont na skrzypce i fortepian lgora Strawiriskiego, Romonsu op. 23 na skrzypce i

fortepian Karola Szymanowskiego oraz Sonoty wiolonczelowej d-moll op. 40 Dymitra
Szostakowicza" zostata dotqczona nastqpujqca dokumentacja:

o uchwala w sprawie wszczqcia przewodu doktorskiego
o uchwata w sprawie wyznaczenia promotora

o uchwala w sprawie wyznaczenia mej osoby recenzentem pracy doktorskiej
kandydatki

Niniejszym stwierdzam, 2e Swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku aft. L4 ust. 2 pkt. 1

Rada Wydzialu podjqta prawomocnq uchwalq o wszczqciu przewodu doktorskiego na stopiei



doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka oraz

wyznaczeniu mej osoby recenzentem pracy doktorskiej Pana mgr Artura Motyki.

Podstawowe dane o kandvdacie

Pani mgr Aleksandra Marikowska urodzona dnia 29. marca 1990 roku w Lqborku ukoflczyla

Akademie Muzycznq im. Karola Szymanowskiego w todzi w klasie dra hab. Pawia Gusnara w

2014 roku. W tym samym roku rozpoczqta studia doktoranckie w tej samej uczelni.

Kandydatka podnosita swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczqc w licznych wyktadach,

warsztatach i kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych

wykladowc6w, m.in. Jerome Larana, Radostawa Knopa, Davida PituchaNobuya Sugavy, Arno

Bornkampa, Jeana Denisa Michata, Jana Schulte-Bunerta, Clausa Olsena i Michaela Supery.

Pani Aleksandra Mafikowska prowadzi dziaialno56 artystycznA jako solista, kameralista oraz

muzyk orkiestrowy z towarzyszeniem takich orkiestr jak: Sinfonia Varsovia, Plocka Orkiestra

Symfoniczna, FilharmoniaZabrzafska, Orkiestra Kameralna lnter Camerata. Cenne

do5wiadczenia zdobywata tak2e z orkiestrami Danii, Szwecji, lslandii, Wloch i Szwajcarii.

Doktorantka jest laureatkq wielu nagr6d i wyr62nieri w konkursach muzycznych, m.in. zajqta

ll miejsce w Og6lnopolskim Konkursie Mtodych lnstrumentalist6w w Bydgoszczy (2006 r.),

oraz zostata Miqdzynarodowego Konkursu Mlodego Muzyka w Szczecinku (2008 r.) Konkursu

Mlodych Talent6w w Gdyni (2009 r.), 096lnopolskiego Konkursu Duet6w Z Fortepianem (ll

m.,20L2 r.), 096lnopolskiego Konkursu o Stypendium Fundacji Yamaha (l m,2Ot2 r.l,

Miqdzynarodowego Konkursu Muzycznego w tomiankach (l i ll m z zespolami kameralnymi,

2OL3 r.l,l Og6lnopolskiego Festiwalu Saksofonowego NEW ART SAX we Wroclawiu (l m.,

2OL4 r.l oraz Vll Miqdzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michal Spisaka w Dqbrowie

G6rniczej (ll m,2Ot4 r.). Jest tak2e Laureatkq Nagrody Rektor6w Polskich Uczelni

Muzycznych otrzymanej podczas "Koncertu Roku" organizowanego przez Akademiq

Muzycznq w todzi.

Pani Aleksandra Maikowska w 2013 roku otrzymata nagrodq Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego za wybitne osiqgniqcia w tw6rczo5ci artystycznej, a r,,r, 20L5 roku nagrodq

Primus in artibus oraz nagrodq Dyrektora Filharmonii t-6dzkiej dla najlepszego absolwenta

uczelni.

Ocena pracv doktorskiei

Praca doktorska Pani mgr Aleksandry Marikowskiej pt. . ,,Znaczenie transkrypcji muzycznej

dla rozwoju artystycznego saksofonisty na przykladzie autorskich opracowaf utwor6w:
Epitolium na ob6j i fortepian Witolda Lutoslawskiego, Duo concertont na skrzypce i
fortepian lgora Strawiriskiego, Romonsu op. 23 na skrzypce i fortepian Karola

Szymanowskiego oraz Sonoty wiolonczelowej d-moll op. 40 Dymitra Szostakowicza sklada



siq z dziela artystycznego zarejestrowanego na no5niku elektronicznym - plycie CD, oraz

opisu stanowiqcego nieodlqcznq czq56 pracy pod wspomnianym tytutem. Dzielo artystyczne

obejmuje nastqpujqce pozycje:

- Epitalium na ob6j i fortepian Witolda Lutoslawskiego,

- Duo concertont na skrzypce i fortepian lgora Strawi6skiego,

- Romans op. 23 na skrzypce ifortepian Karola Szymanowskiego oraz

- Sonoto wiolonczelowo d-moll op. 40 Dymitra Szostakowicza"

Wykonawcy:

Aleksandra Maf kowska - saksofon sopranowy, saksofon altowy

Dorota Marikowska - fortepian

Realizacja nagraf - Krzysztof Sztekmiler

Dzieto artystyczne zawiera utwory polskich i rosyjskich kompozytor6w nale2qcych do

czol6wki tw6rc6w XX wieku. Doktorantka poprzez nagrania zawarte na plycie w nienaganny

spos6b udokumentowala podjqty przez siebie temat. Prezentowane kompozycje wymagaly

gtqbokiej analizy stanowiqcej podstawq ich opracowaf w wersjach saksofonowych, a

nastqpnie ich tw6rczej interpretacji. Z tego zadania mtoda artystka wywiqzata siQ

znakomicie. Wykazata przy tym zar6wno bardzo dobre przygotowanie techniczne, jak i

muzykalno5i i du2q dojrzato66 artystyczna. Zar6wno finezyjnie prowadzone, osadzone we

wla6ciwym stylu frazy kantylenowe, jak i wartkie sekwencje w czqSciach szybkich tworzQ

przekonujqcy przekaz emocjonalny przedstawionych utwor6w. Narracja muzyczna,

frazowanie, czytelnoSi i wyrazowo5i poszczeg6lnych utwor6w nie budzi wqtpliwoSci.

Zwracajq uwage bardzo dobrze dobrana i wykonana artykulacja i doSi swobodne

operowanie rejestrem altissimo.

Pewne moje zastrze2enia budzi nieco ostra barwa w wysokim rejestrze instrumentu

szczeg6lnie w dynamice forte, nie wplywa to jednak znaczqco na odbi6r prezentacji jako

calo6ci. Prezentacjq dzieta oceniam pozytywnie.

Dysertacja obejmuje nastqpujqce rozdziaty wraz z podrozdzialami:

WstQp

Rozdziat 1. Transkrypcja muzyczna

Rozdziat 2. Konteksty i uwarunkowania wybranych dziei



Rozdzial 3 Transkrypcje wybranych utwor6w na saksofon - analiza, charakterystyka

problem6w wykonawczych

Rozdzial 4. Recepcja i warto6i transkrypcji saksofonowych

Podsumowanie

Summary

Bibliografia

Spis fotografii

Spis przyktad6w n utowych

Wstqpna czq5ci dysertacji wraz z rozdziatem pierwszym i drugim obejmuje studium pojqcia

transkrypcji muzycznej, oraz jej ewolucji w ujqciu historycznym. Autorka w kolejnych

podrozdziatach om6wita r6wnie2 nomenklaturq stosowanq w tej dziedzinie, oraz

problematykq wykonawczq dotyczqcq transkrypcji saksofonowych. W kolejnym rozdziale

doktorantka przedstawita sylwetki kompozytor6w i charakterystyki ich utwor6w wybranych

do opracowania w przedstawionym dziele artystycznym.

Ten poczqtkowy segment opisu dzieta artystycznego stanowi punkt wyjScia do gl6wnej jej

czq5ci zawartej w rozdziale trzecim, w kt6rym autorka dokonata analizy opracowanych przez

siebie transkrypcji z uwzglqdnieniem wystqpujqcych problem6w techniczno-wykonawczych,

oraz w spos6b szczeg6lowy uzasadnita konieczne, jej zdaniem zmiany w oryginalnym tek5cie

muzycznym. Znalazlo siq tutaj tak2e miejsce na por6wnanie technik wykonawczych

instrument6w smyczkowych i tych stosowanych w grze na saksofonie.

Rozdzial czwarty, zamykajqcy czq5i naukowq pracy jest po5wiqcony transkrypcji

saksofonowej w ujqciu historycznym.

Wyb6r kompozycji, kt6rego dokonata Doktorantka jest godny podziwu. Dziela te, autorstwa
polskich i rosyjskich kompozytor6w XX wieku, sq zr62nicowane stylistycznie, charakteryzujq

siq wysokim stopniem trudnoSci wykonawczych pod wzglqdem techniki gry, stylistyki,

zrozumienia ich tre6ci przez wykonawcq. Autorka dokonata ich glqbokiej analizy, stosujqc

odpowiednie Srodki techniczne, aby dokonane transkrypcje wciq2 odzwierciedlaly intencje

tw6rc6w.

Pani mgr Aleksandra Mafkowska poruszyta w swej pracy najbardziej istotne elementy

zwiqzane z transkrypcjq na saksofon. W spos6b wnikliwy i wyczerpujqcy opisata zwlaszcza

swoje do5wiadczenia w tej dziedzinie, szczeg6lowo analizujqc problemy techniczne,

stylistyczne i interpretacyjne wytaniajqce siq w trakcie jej pracy nad dzietem artystycznym.



Nie do przecenienia jest zwiqzana z powy2szym zagadnieniem czq5i pracy po5wiqcona

analizie technik wykonawczych zastosowanych w oryginalnym zapisie poszczeg6lnych

utwor6w i por6wnaniu ich z mo2liwo6ciamitechnicznymi i wyrazowymi saksofonu. W wyniku

przeprowadzonych badaf Doktorantka zdecydowala siq na wprowadzenie pewnych zmian w

tekstach wybranych utwor6w. Dob6r nowych rozwiqzan mial przy tym na celu nie tylko

umo2liwienie wykonania tych odcink6w na saksofonie, lecz przede wszystkim maksymalne

dochowanie wierno6ci ich przekazu artystycznego. Kandydatka podchodzqc tw6rczo do tego

zagadnienia, dokonala w opracowanych przez siebie kompozycjach szeregu odwa2nych

zmian ingerujqc w teksty oryginal6w, majqc jednak2e na uwadze intencje kompozytora,

formq i sens muzyczny dzieta. Nastqpnie stawita czola wysokim wymogom artystycznym i

technicznym interpretujqc opracowane dzieta.

Autorka wykazata, i2 transkrypcja jest wa2nym elementem sztuki muzycznej stosowanym z

powodzeniem zar6wno w czasach minionych, jak i wsp6tczeSnie. Nie tylko towarzyszy ona

procesowi ksztalcenia mtodych muzyk6w, ale stanowi komplementarny element repertuaru

wielu wykonawc6w.

Zar6wno czq5i analityczna jak i wqtek dotyczqcy historii transkrypcji oparte sq na szerokiej

wiedzy Doktorantki wyplywajqcej wprost z jej wtasnych badari i do5wiadcze6, dowodzqc jej

wysokich kompetencji naukowych. Opierajqc siQ na bogatym materiale 2r6dlowym,

korzystajqc z dobrych narzqdzi badawczych zgtqbila ona i rozwiqzala z wnikliwo6ciq

charakteryzujqcqwytrawnych badaczy problemy zawarte w tezach swej pracy.

Pani Marikowska poszerzyla swoje badania o ankietq majqcq na celu zobrazowanie zakresu

stosowania transkrypcji przez muzyk6w w Polsce i za granicq. Pozwolita ona zdobyi wiedzq

na temat rodzaju i czqstotliwoSci stosowania transkrypcji przez saksofonist6w na r62nych

szczeblach rozwoju artystycznego, od uczni6w szkot muzycznych po artystow czynnie

koncertujqcych.

Doktorantka poruszajqc tematykq transkrypcji w muzyce, wpisata siq w nurt jej apologet6w,

nie bagatelizujqc przy tym problem6w zwiqzanych z jej istotq, ani przeciwstawnych poglqd6w

co do jej warto5ci artystycznej. Zwracajqc uwagq na niebywale szeroki zakres badanego

zagadnienia, pozostawita pole do dalszych badaf w tej dziedzinie. Kandydatka dowiodla, i2
korzystanie z transkrypcji dziet wybitnych kompozytor6w dawnych epok, a tak2e muzyki XX

wieku stu2y rozwojowi muzyka saksofonisty i stanowi atrakcyjny element programu

koncertowego.

Konkluzia

Podsumowujqc, stwierdzam i2 mgr Aleksandra Mafkowska nale2y do grona tych mlodych

instrumentalist6w, kt6rzy bardzo Swiadomie dobierajq sw6j repertuar. Poszukujqc wlasnego

stylu wykonawczego bez kompleks6w siqga ona tak2e po utwory siawnych kompozytor6w



dokonujqc ich udanych transkrypcji. Btyskotliwa technika gry, biegte operowanie Srodkami

wyrazu, polqczone z glqbokq, przemy6lanq interpretacjq przedstawionych kompozycji dajq

obraz wykonawczyni podq2ajqcej wtasnq, indywidualnq drogq artystycznq i wciq2 rozwijajqcej

swoje mo2liwo6ci tw6rcze.

Opis dziela z nale2ytq staranno5ciq przedstawia podjqtq problematykq. Doktorantka

u2ywajqc wta5ciwych narzqdzi badawczych, poslugujqc siq szerokq wiedzq oraz Swietnq

intuicjq badawczq w doborze materiatu ijego gtqbokiej analizie, dowiodta swoich wysokich

kompetencji naukowych. W rezultacie otrzymali5my warto5ciowE prace stanowiqcq dla

saksofonisty bardzo dobre irodlo naukowe i interpretacyjne.

Niniejszym stwierdzam, 2e Doktorantka rozwiqzala zato2one zagadnienia artystyczne oraz

naukowe i w ten spos6b spetnita bez zastrze2ef wymagania art.13 ustawy z dnia 14.03.2003

roku. Pracq doktorskq mgr Aleksandry Marikowskiej przyjmujq.

Prof. dr hab. Dariusz Sam6l
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