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Dziedzina: sztuki muzy ezne

Dyscyplina : instrumentalistyka

Zleceniodawca recenzii

Akademia Mtzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w \-odzi, pismo z dnia 30 marca

2021 r.

Zlecenie podjgte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku, tekst jednolity o

stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. Nr 65,

poz. 595 wraz ze zmianami Dz.U . z dnia 27 .07 .2005 roku Nr 164, poz.l365, art. l4 ust.

2 pkt.2.

Dotvczv

Uchwaly Rady Wydziatu Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. i G.

Bacewicz6w w Lodzi, podjgtej na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 roku w sprawie :

c wszezQcia na wniosek Pana mgr Mateusza Strzeleckiego przewodu doktorskiego

w dziedzinie sztuk muzyczoych, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka;

. wyzfiaczenia promotora w w/w przewodzie



Uchwaly Rady Wydziatu Instrumentalnego Akademii Mvzycznej im. K. i G.

Bacewicz6w w tr-odzi, podjgtej na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 roku w sprawie :

. wyzfiaczeura recenzent6w w w/w przewodzie

Zgodnie z ustaw4 z dnta 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

naukowyn, oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U. z20l7r. ,poz.l789) oraz

par.l ust. 1-5 Rozporzqdzenia ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 19

stycznia 2018 roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynnoSci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w

postgpowaniu o nadanie tytulu profesora, (Dz. U. 2018 poz. 261) Rada Wydzialu

posiada uprawnienia do prowadzenia przewod6w na stopieri doktora w dziedzinie sztuk

muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka.

Pismo, informuj4ce o wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej

Pana mgr Mateusza Strzeleckiego pod tytulem Utwory kameralne Karola Rathausq

jako egzemplffikacja twdrczoici kompozSttora w kontekicie stylistyki i walortiw

brzmieniowych zostalo sygnowane dat4 5 kwietnia 2018 roku i podpisem dziekana Rady

Wydziatu Instrumentalnego - dr hab. Tomasz Kr6l prof. AM.

Do pisma Rektora z dnia 30 marca 2021 roku dolqczona zostala nastgpujqca

dokumentacja:

o uchwala w sprawie wszczgcia przewodu doktorskiego;

o uchwala w sprawie wyznaczerlta promotora;

o uchwaly w sprawie wyznaczenia recenzent6w;

o I egzemplarz pracy doktorskiej;

o 1 egzemplarz dokumentacji dorobku kandydata(wykazprac tw6rczychi dorobku

artystycznego itd.);

Zlohona przez kandydata, mgr Mateusza Strzeleckiego, praca doktorska, oraz

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

roku o stopniach naukowych i tyule naukowym, oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
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( Dz.U. z20l7r.,poz)789) orazpar.l ust. 1-5 Rozporzqdzeniaministra Nauki i Szkolnictwa

Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w

przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym

orazw postgpowanilr o nadanie ty.tulu profesora, (Dz. U. 2018 poz.26l).

Dane o KondJtdacie:

Mateusz Strzelecki urodzil sig 23 wrzeSnia 1989 w Radomiu. Jest absolwentem

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno-

Pedagogic znymw B iatymstoku.

W roku 2013 zostalwyroLniony stypendium JM Rektora dla najlepszych student6w UMFC

w Warszawie oraz stypendium przyzna{rymprzez Ministra Nauki i szkolnictwa Wyzszego.

W trakcie wyjazdu w ramach europejskiego programu "Sokrates - Erasmus" doskonalil

swoje umiejgtnoSci na Universitat der Kunste w Berlinie w klasie prof. Tomasza

Tomaszewskiego.

Doktorant, razem z zespolem kameralnym M&M&M zdobyl gt6wnq nagrodg na

miEdzynarodowym konkursie w Wilhelmshaven w 2012 roku.

Bral udzial w wielu projektach orkiestrowych pod batut4 wybitnych dyrygent6w, jako3

muzyk tutti ale taLkejako koncermistrz

Doktorant prowadzi bogat4 dzialalnofid artystycznq jako kameralista oraz ma na swoim

koncie liczne lvystgpy solowe w kraju i za granicq.

Obecnie prowadzi klasg skrzypiec w Radomiu w Zespole Szk6l mtrzycznych im. Oskara

Kolberga.

Ocena pracy doktorskiej :

Praca doktorpka Pana mgr Mateusza Strzeleckiego pod tytulem Utwory kameralne

Karola Rathousa jako egzempliJikacja twdrczofici kompozytoro w kontekicie stylistyki i
wolordw brzmieniowych sklada sig z dziela artystycznego zarejestrowanego na noSniku

elektronicznym i opisu dziela, stanowi4cychlqcznie pracA pod wspomnianym tytulem.

Recenzja mgr Mateusza Strzeleckiego 3



Dzielo artystyczne obej m uj e p rezentacj g nastgpuj 4cych utwor6w :

Karol Rathaus: Sonata na skrzypce i fortepian n.1 op.14

Suita op.27

Sonata na skrzypce i fortepian n.2 op.43

Dedykacja i Allegro op.64

Wy ko n aw cy.' Mateusz Strzel ecki - skrzyp ce, P awel S I 4zak- fortep i an

Informacje dot. miejsca i daty realizacji oraznazwisko reZysera dZwigku nie zostaty podane.

Interpretacje i wyb6r wyhej wymienionego programu stanowi4 udan4 pr6bg podjgcia

wyzwania w dorobku artystycznym mgr Mateusza Strzeleckiego. Mimo faktu ze utwory

Karola Rathausa niew4tpliwie rzadko pojawiaj4 sig y programach koncertowych,

wykonawcy udowadniaj1,Ze jest to kompozytor kt6ry zasluguje na wigksze niZ dotychaczas

zainteresowanie.

Interpretacje wybranych utwor6w sQ petne zro1nicowah dynamicznych, kontrast6w

artykulacyjnych a wsp6lpraca migdzy muzykami jest bardzo finezyjna. Mateusz Strzelecki

zaskakuje sluchacza wykorzystaniem ciekawych barw i Smialo mohna stwierdzi6 2e

podszedl do tego repertuaru Swiadomie, dojrzale i z pasjq. WyobraZnia skrzypka jest

olbrzymia a prowadzenie fraz ma zawsze logiczny, narracyjny przebieg. Szczeg6lne

wrazenie noblla na mnie interpretacja Dedykacji i drugiej czgsci drugiej sonaty, w kt6rych

wykonawcy, wykorzystuj4c szerok4 gamg barw i utrzymuj4c wzajemny dialog,'tworzq

unikaln4 atmosferg.

Fragmentami brakuje mi osobiScie wirtuozowskiego.polotu, zwlaszcza w szybkich i

wysokich przebiegach w pierwszej sonacie i w pierwszej czgsci drugiej sonaty.

W nagraniu pojawia sig tez kilka niedoci4gnigd intonacyjnych zwlaszca w dwudZwigkach i

przebiegach chromatycznych obu sonat, kt6re w mojej opinii nie powinny zosta(

dopuszczone przez osobg realizt$1cq dzwigk.

Nie mniej jednak, wykonawcy podjgli ogromne wyzwanie wybieraj4c utwory

zupelnie nieznanego kompozytora XX wieku i przyznajq 2e p1,i:y wysluchal em zwielkim
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zainteresowaniem. Tu nie wystarczy konwencjonalna wiedza i umiejgtnoSci wyniesione ze

szkoty. Taka praca wymaga nowatorskiego spojrzenia na muzyke, wnikliwej analizy

partytury i artystycznej wyobra1ni. Mateusz Strzelecki razem z Pawlem Slgzakiem w pelni

przekonali mnie 2e warto siggad po kompozycje Karola Rathausa i mam nadzieje 2e dziEki

tej pracy doktorskiej bgd4 one znacznie czgSciej wybrzmiewaty.

Opis dziela jest komplementarnym uzupelnieniem nagrania. Nalezy zwrocil uwagg

na wyj4tkowo obszerny dob6r materialu badawczego, kt6ry ukazuje szerokie spektrum

dokumentowanej tematyki. Mateusz Strzelecki zdobyl materiaty dostgpne tylko w USA.

Dzigki udostgpnieniu tych nieznanych dot4d w w Polsce dokument6w, praca ma jeszcze

wigksz4 wartoSd merytoryczn4 i naukow4. Rozprawa doktorska zatytulowana Utwory

komeralne Karola Rathausa jako egzemplifikacja twdrczoSci kompo4ytora w kontekscie

stylistyki i walordw brzmieniowych sWada sig z trzech rozdzial6w, wprowadzenia,

podsumowania i bibliografii. Praca liczy sobie 255 stron. W moim odczuciu Doktorant

dokonal Swiadomej decyzji wyboru badanych utwor6w i staral sig je wnikliwie opisad w

swojej dysertacji. Muszg jednak zaznaczyc, 2e zaskoczyla mnie decyzja o braku t1.tu16w

rozdzial6w. Nie spotkalem sig jeszcze ztakim zabiegiem w pracy doktorskiej i zastanawiam

sig czy jest on Swiadomy czy zostal przeoczony przez autora.. Niestety powoduje 1o duZe

utrudnienie w zrozttmieniu tezy doktoranta, gdyL praca jest mniej przejrzysta.

Pierwszy rozdzial stanowi biograficzn4 czgsci pracy. Zostaj1tu podane najwazniejsze

informacje o edukacji mtzycznej Karola Rathausa, o wplywach stylistycznych Awangardy

Wiederiskiej na jego tw6rczo56 i o pierwszych sukcesach kompozytorskich w Berlinie,

gdzie mieszkal po studiach. Autor opisuje jak K. Rathaus zostaje zmuszony do emigracji i

wyczuwaj4c narastaj4ce nastroje ksenofobiczne wyjehdla wraz z rodzinE do Stan5w

Zjednoczonych. Cieikawa ale r6wnie2 dyskusyjna jest poruszana przez autora pracy kwestia

narodowoSci kompo zytora.Wedtug autora pracy Rathaus byl i czulsig Polakiem, chociaZ w

niekt6rych publikacjach mozna znalefic informacje 2ebyl kompozytorem Niemieckim.

W rozdziale drugim, r6wniez bez tytulu, autor pracy analizuje narzgdzia

kompozytorskie Rathausa dzigki kt6rym uzyskuje on oryginalne brzmienia i ksztaltuje
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wlasny styl. Wedtug autora pracy Rathaus czerpat ztradycji niemieckiego romantyzmv , ale

szukal ci4gle nowych brzmiefi i kolor6w rozszerzajqc stopniowo system Dur-moll i

rozwijaj1c wirtuzerie. Doktorant opisuje rofine aspekty stylu kompozytorskiego Rathausa

jak zestawianie kontrastuj4cej ze sob4 artykulacji, przebieg zmian agogicznych czy

budowanie ekspresji przy u?yciu naturanych wlaSciwoSci barwowych skrzypiec.

W trzecim rozdziale autor pracy poddaje wnikliwej analizie wybrane utwory nagrane

na ptycie CD. Anali za jest bardzo szceg6low a ale mohna teZ docenid subjektywne iugestie

skrzypka kt6re s4 ciekawe i uzasadnione. Nie mam wqtpliwoSci co do tego, 2e autor

wykonal ogromnQ pracg intelektualn4 kt5r4 stycha6 r6wniez w jego grze na skrzypcach.

Konkluzja

Praca doktorska Pana mgr Mateusza Strzeleckiego stanowi wartoSciowy element

slu2;4cy popularyzaeji niezwykle interesuj4cej tw6rczoSci Karola Rathausa. Udowodniona

teza 2e zastosowane techniki gry wptywaj4 na zr6finicowanie stylistyczne utwor6w

Rathausa i pozrvalaj4 okreSli6 charakter wyrazu muzycznego daje kolejnym wykonawcom

dodatkowy klucz do zroztmienia jgzykamuzycznego kompozytora. Praca doktorska zostala

pod wzglgdem kompozycji tematu prawidlowo i merytorycznie opracowana. Zawiera

gtgbok4 wiedzg nie tylko instrumentaln4 ale przede wszystkim analitycznie teoretyczn4.

Wynikaj4ca z treSci opisu wiedza autora w pelni wykazuje znajomoS6 przedmiotu

prezentowanej tematyki. Mozna stwierdzid, 2e badane dziela nalehE do jednych z

ciekawszych skrzypcowych utwor6w kameralnych XX 'wieku, a prezentacja dziela

afistycznego, mimo slyszalnych niedoci4gnigi intonacyjnych, potwierdza zadowalajqce

umiejgtnoSci instrumentalne doktoranta .

.W zwi4zkl z powyhszym stwierdzam, 2e przedlohona praca spelnia wymagania

art. 13 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (z p62n. zm.) o stopniach naukowych i tytule oraz o

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

Prace doktorsk4 mgr Mateusza Strzeleckiego przyjmuje

C'DY;c-t't*(b
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