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RECENZJA 

w przewodzie doktorskim mgr Agaty Stojewskiej przygotowana na zlecenie Rady do Spraw 

Dyscypliny – Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej w Krakowie na podstawie ustawy z dnia 

14.03.2003 roku 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. 1365, 

art. 18 ust. 2 pkt. 1 i 2. 

 

Pani mgr Agata Stojewska, w rozprawie doktorskiej Rezonans postawy i muzyki Karola 

Szymanowskiego w twórczości kompozytorów polskich – do „Pokolenia Stalowej Woli” 

włącznie, napisanej pod kierunkiem prof. AMK dr. hab. Małgorzaty Janickiej-Słysz, podjęła 

istotne zagadnienie rezonowania, „ożywiania” muzycznej przeszłości w twórczości 

kompozytorów reprezentujących generacje późniejsze – „następujące po”.  

Zakres tejże przeszłości Doktorantka ograniczyła do oddziaływania dzieła i postawy 

Karola Szymanowskiego – twórcy wielkiego formatu, o znaczeniu przełomowym, co w 

naturalny sposób prowokuje pytania o rezonans i recepcję jego dokonań w dziełach 

następnych pokoleń kompozytorskich. Materiałem analitycznym, służącym tropieniu 

„śladów” Szymanowskiego, stała się polska twórczość kompozytorska – od uczniów 

Szymanowskiego począwszy po „Pokolenie Stalowej Woli” włącznie.  

Ta decyzja Doktorantki nasuwa pierwsze pytanie o kryteria wyznaczonej granicy 

pokoleniowej. Jakkolwiek Autorka nie daje w pracy jednoznacznej odpowiedzi, to otwiera 

perspektywę dalszych badań: „…utwory wybrane do analizy i interpretacji współtworzą zbiór 
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otwarty na kolejne kompozycje, w których możliwe będzie przestudiowanie inspiracji i 

wpływów Karola Szymanowskiego…” [s. 11]. I dalej – w Zakończeniu pracy [s. 138] Autorka 

konstatuje: „Przybliżony w pracy obszar badawczy […], poświęcony obecności 

Szymanowskiego w kulturze polskiej, z pewnością nie wyczerpuje i nie zamyka postawionego 

tematu”.    

 

Doktorantka proponuje logiczne i koherentne ujęcie tematu odzwierciedlone w 

konstrukcji pracy, która eksponuje – respektując zasadę wynikania – trzy, merytorycznie 

dopełniające się, człony: pierwszy – metodologiczny (umieszczony w ramach Wstępu), drugi 

– charakteryzujący postawę, program ideowy i syndrom muzyki Szymanowskiego oraz trzeci 

–   rezonans Szymanowskiego in concreto, wykazany na podstawie przykładów 24 dzieł, 

wybranych ze względu na kryterium reprezentatywności dla omawianych zjawisk, 

skomponowanych przez piętnastu, wysokich rangą, twórców.  

Obrana przez Doktorantkę  metodologia, inspirowana koncepcjami intertekstualnymi, 

zyskała w Jej pracy walor ujęcia syntetycznego. Uwzględnia bowiem, w porządku 

diachronicznym, najważniejsze stanowiska teoretyczne odnoszące się do sytuacji 

intertekstualnych, zarówno w obszarze literatury i językoznawstwa (Michaił Bachtin, Julia 

Kristeva, Roland Barthes, Gérard Genette, Stanisław Balbus, Ryszard Nycz), jak i w obszarze 

muzyki (Irena Poniatowska, Mieczysław Tomaszewski). Koncepcje te Doktorantka poddaje 

krytycznej analizie porównawczej i na tej podstawie wykazuje elementy wspólne i odmienne, 

prorozwojowe i polemiczne. Co cenne – komentowane konstrukty teoretyczne, Autorka 

bezpośrednio konfrontuje z przykładami dzieł K. Szymanowskiego, wyróżniając przy tym, 

zweryfikowane w twórczości muzycznej, metodyczne ustalenia zaproponowane przez 

Mieczysława Tomaszewskiego. Sporadycznie odwołuje się też do przykładów z twórczości 

kompozytorów pokoleń późniejszych (np. G. Pstrokońskiej-Nawratil). Pewną wątpliwość 

wzbudza jednak fakt, iż ten rozbudowany człon pracy, stanowiący metodologiczny 

fundament,  o objętości porównywalnej z rozdziałem określonym przez Autorkę jako część I, 

został włączony do Wstępu – a mógłby wszakże, ze względu na proporcje objętości i 

znaczenie jakie przyjmuje w kontekście całości, stanowić jej część I, następującą 

bezpośrednio po Wstępie (będąc w nim jedynie zaanonsowaną), co oznaczałoby przyjęcie w 

pełni uzasadnionego trzyczęściowego, zamiast dwuczęściowego, układu pracy.  



3 
 

Część pracy zatytułowana Karol Szymanowski – twórca i wizjoner to również swoista synteza: 

z jednej strony Doktorantka zwraca uwagę na światopogląd i program artystyczny 

Szymanowskiego decydujący o postawie „humanisty i wizjonera”, z drugiej zaś – na zbiór 

dystynktywnych „jednostek strukturalno-ekspresywnych”, a więc idiomów, współtworzących 

syndrom jakości konstytutywnych stylu Szymanowskiego. 

Następną część dysertacji zatytułowaną Obecność Karola Szymanowskiego… wypełnia, jako 

logiczne następstwo, materiał dokumentujący rezonans wyróżnionych przez Autorkę w 

poprzednim rozdziale cech postawy, idei programowych, a zwłaszcza elementów muzyki 

Szymanowskiego w twórczości następców.  

Pani Agata Stojewska, ukierunkowana przez przyjętą metodę intertekstualną, z jej 

kategoriami: „muzyki w muzyce”, „muzyki z muzyki”, „muzyki o muzyce”, wyprowadzonymi 

przez M. Tomaszewskiego, próbuje w sposób systemowy wykazać rozmaicie orientowane 

gesty obecności (rezonowania) Szymanowskiego w dziełach skomponowanych „po”. Co 

ważne – Autorka różnicuje tę gestykę na intendowaną – ujawniającą się jako wynik 

świadomego działania kompozytora, jak i nieintendowaną – zjawiającą się „jak sługa – nawet  

niewołany” (powiedziałby Arystoteles), a więc w sposób przez twórcę nieuświadomiony i – 

bywa – że dla niego samego ostatecznie zaskakujący… Ów fenomen Doktorantka, za M. 

Tomaszewskim, kwalifikuje do sytuacji określonych przez teoretyka jako „podświadomy 

refleks pamięci” [s. 138] i słusznie sygnalizuje, iż jest to godny uwagi problem, bo w istocie – 

otwiera on interesującą „przestrzeń” do dyskusji i to w perspektywie interdyscyplinarnej.  

Obecność „muzyki w muzyce” Doktorantka egzemplifikuje cytatami fragmentów 

kompozycji Szymanowskiego, odnalezionymi (wysłuchanymi) w utworach: Witolda 

Lutosławskiego (Łańcuch II. Dialog na skrzypce i orkiestrę, Partita na skrzypce i orkiestrę), 

Andrzeja Krzanowskiego (I Kwartet smyczkowy – wersja B, cytat w I Kwartecie obejmuje 

również fragment tekstu słownego sekwencji łacińskiej Stabat Mater wyzyskanej przez 

Szymanowskiego; Audycja VI na sopran i kwartet smyczkowy), Henryka Mikołaja Góreckiego 

(III Kwartet smyczkowy Pieśni śpiewają op. 67), Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (Magnificat 

MM na sopran, chór i orkiestrę). Warto podkreślić przy okazji, iż komunikatywność wywodu 

podnoszą zastosowane przez Doktorantkę ujęcia tabelaryczne, szczególnie sprawdzające się 

w przypadkach egzemplifikowania przejawów „muzyki w muzyce”, ponieważ umożliwiają 

dokładną lokalizację cytowanych fragmentów w czasie i w przebiegu formy dzieła.  

Autorka podejmuje także próbę określenia funkcji cytatu w analizowanych utworach. 



4 
 

Kategoria „muzyki z muzyki”, uobecniona poprzez aluzje i reminiscencje, zyskała w 

dysertacji Pani A. Stojewskiej najliczniejszą i zróżnicowaną reprezentację. Kompozytorzy, 

których utwory wzięła pod uwagę to: Piotr Perkowski, Grażyna Bacewicz, Artur Malawski, 

Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Aleksander Lasoń, Eugeniusz Knapik, Zbigniew Bujarski, 

Krystyna Moszumańska-Nazar, Zbigniew Bargielski. W przytoczonych przez Doktorantkę 

dziełach rezonują wybrane „typy” estetyczne i „charaktery” emocjonalne Szymanowskiego, 

rezonuje również – zdaniem Autorki – naznaczona humanizmem postawa Szymanowskiego 

(Wyspy E. Knapika).  

Natomiast kategorię „muzyki o muzyce”, ujawniającą się w kompozycjach następców 

„we wspólnocie tonów i intonacji” – jak językiem celnym i zarazem poetyckim Autorka rzecz 

ujmuje – należy uznać za najbardziej niejednoznaczny, a przez to dyskusyjny, poziom 

intertekstualnych relacji międzydziełowych, czego Doktorantka wydaje się w pełni 

świadoma: „Podejmując próbę interpretacji muzyki Karola Szymanowskiego pod kątem 

wysłyszenia obecności we wspólnocie tonów i intonacji, starałam się uchwycić takie cechy 

jego dzieła, które w sposób n i e o c z y w i s t y [podkr. AS] wpisują się w wybrane utwory 

kompozytorów kolejnych pokoleń” [s. 133]. Podążając tropem wyznaczonym przez 

Tomaszewskiego, wznosząc się na poziom postrzegania z perspektywy uogólnień, Autorka 

wskazuje na, audytywnie uchwytne w utworach pokoleń twórców po Szymanowskim, dwa – 

zdiagnozowane przez Tomaszewskiego – nurty stylistyczno-ekspresyjne: choreico barbaro 

(Wierchy A. Malawskiego, Koncert na orkiestrę W. Lutosławskiego, Orawa W. Kilara) i 

semplice e divoto (Musica domestica Z. Bujarskiego, Zdrowaś bądź Maryja! Pieśni Maryjne 

op. 54 H. M. Góreckiego), dodając doń trzeci – pośredni (pomostowy) wobec wcześniej 

wymienionych, który nazywa kolorowo-zmysłowym, będącym odmianą „sensualizmu 

brzmieniowego” (Góry A. Lasonia, Z księgi nocy (3) M. Stachowskiego, Beauty Radiated in 

Eternity E. Knapika) [s. 115]. 

Pani mgr Agata Stojewska zdaje się reprezentować postawę badacza czujnego, w 

rozumowaniu nierutynowego, poszukującego prawdy o dziele i jego twórcy. W swoich 

rozważaniach podnosi problem nieostrości niektórych zjawisk, wskazuje na sytuacje 

niepoddające się jednoznacznie kwalifikacji do określonej kategorii (poziomu) 

intertekstualności, jak np. w przypadku Magnificat MM G. Pstrokońskiej-Nawratil, gdzie 

dyskusyjna pozostaje kwestia czy w istocie mamy do czynienia z cytatem. Przejęty 

(cytowany?) motyw Szymanowskiego w ujęciu Pstrokońskiej-Nawratil zachowuje jedynie 
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odległości między dźwiękami, natomiast inna jest ich organizacja rytmiczna, co zasadniczo 

wpływa na tożsamość i ew. możliwość identyfikacji tego fragmentu ze źródłem (wzorcem) u 

Szymanowskiego. To spostrzeżenie podważa zasadność zaliczenia analizowanego przypadku 

do kategorii „muzyki w muzyce”, koresponduje ono także z odczuciem samej kompozytorki, 

która nie potwierdza obecności cytatu (zwłaszcza, że chodzi o działania w „punkcie wyjścia” 

podświadome), a sugeruje raczej „genetyczne powiązanie” z motywem inicjującym Stabat 

Mater Szymanowskiego [s. 74]. Przykład ten wykazuje zatem zbliżenie do sytuacji 

reminiscencji właściwej dla kategorii „muzyki z muzyki”. Tę wątpliwość zgłasza sama 

Doktorantka, pozostawiając mimo to kompozycję Pstrokońskiej-Nawratil w grupie utworów 

reprezentatywnych dla kategorii „muzyki w muzyce”. Podobną wątpliwość, odnoszącą się do 

kwalifikacji analizowanych kompozycji do odpowiednich kategorii intertekstualnych, budzą, 

ze względu na nieoczywistość relacji z Szymanowskim, Wyspy E. Knapika, przyporządkowane 

przez Doktorantkę do kategorii „muzyki z muzyki”; zastrzeżenia pojawiają się także w 

związku z zaliczonym do tej samej kategorii intertekstualnej Krzesanym Kilara – utworu, w  

którym rezonuje – jak zauważa Autorka – Szymanowskiego choreico barbaro, wyznaczone 

wszakże jako jedno z kryteriów kategorii „muzyki o muzyce”… 

Do cennych spostrzeżeń Autorki należą te, które zwracają uwagę, iż obecność 

Szymanowskiego może przejawiać się w jednym dziele, w twórczości, na kilka sposobów 

łącznie jak np. w przypadku III Kwartetu smyczkowego „Pieśni śpiewają” op. 67 H. M. 

Góreckiego: „Z jednej strony [konstatuje Autorka] mamy zatem tutaj do czynienia z 

przywołaniem muzyki Karola Szymanowskiego (<muzyka w muzyce>), z drugiej zaś – 

obecność autora Harnasiów przejawia się w twórczości Góreckiego w postaci <muzyki z 

muzyki> czy <muzyki o muzyce>” [s. 73]. 

Dopełnieniem zasadniczych rozdziałów pracy jest część dokumentacyjna, zawierająca 

niezwykle ciekawy i cenny materiał utrwalonych w formie pisemnej rozmów, które 

Doktorantka przeprowadziła z trzema kompozytorami (G. Pstrokońską-Nawratil, E. 

Knapikiem, A. Lasoniem) spośród pięciu (żyjących w okresie powstawania pracy) twórców, 

których utwory zostały przytoczone w dysertacji. Tu, nieuchronnie, pojawiają się pytania: 

czym był motywowany wybór tych właśnie postaci? Czy przeprowadzenie rozmów ze 

Zbigniewem Bargielskim i Krzysztofem Pendereckim (wówczas żyjącym) okazało się z jakichś 

powodów niemożliwe? Nie znajduję wyjaśnienia tej kwestii w pracy. 
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W ramach Dokumentacji Pani mgr Agata Stojewska przedstawiła ponadto rzetelnie 

opracowany, uwzględniający szereg istotnych danych, katalog 24 zaprezentowanych w 

dysertacji kompozycji, który porządkuje i poszerza zasób wiedzy o utworach. Pewien 

niedosyt pozostawia jednak brak wprowadzenia informującego o sposobie opracowania 

katalogu (układ, wybór danych katalogowych, itp.). Nie ma też na ten temat wzmianki we 

Wstępie do pracy. 

Ostatni element części dokumentacyjnej to zbiór przykładów nutowych, które stanowią 

materiał dowodowy dopełniający przedstawioną w zasadniczej części pracy argumentację.  

Po Dokumentacji Autorka umieściła obszerną (liczącą 182 dwie pozycje), starannie 

uporządkowaną Bibliografię, świadczącą o bardzo dobrej znajomości literatury związanej z 

tytułowym zagadnieniem i kontekstami. Umiejętne wykorzystanie przez Doktorantkę źródeł i 

opracowań zadecydowało o erudycyjnym charakterze pracy. 

Ostatnim ogniwem dysertacji jest aneks – Archiwum, w którym Doktorantka 

syntetycznie, w porządku chronologicznym, podobnie jak uczynił to Krzysztof Baculewski 

wprowadzając tablice synoptyczne do Historii muzyki polskiej1, przedstawia cztery pokolenia 

kompozytorskie: „po Szymanowskim”, „1920”, „1933”, „1951 – Stalowej Woli”.  

W charakterystyce uwzględnia wspólne i indywidualne cechy twórczości reprezentantów 

tych pokoleń, wskazuje na dzieła kluczowe dla ewolucji twórców, nie pomijając przy tym 

kontekstu najważniejszych wydarzeń z historii Polski Niepodległej 1918-2018 i wydarzeń w 

kulturze. To bardzo cenny materiał przekonujący o wysokich kompetencjach Pani Agaty 

Stojewskiej w zakresie znajomości komplementarnie pojętej historii muzyki polskiej tego 

okresu. Można powiedzieć, że działania podjęte przez Doktorantkę wpisują się w nurt badań 

nad kulturą muzyczną 100-lecia Niepodległości.  

 

Kilka dodatkowych uwag 

Jakkolwiek styl pisarski Autorki – jasny, zrozumiały, komunikatywny – nie budzi na ogół 

zastrzeżeń – to nie można nie zauważyć różnego typu drobnych błędów, m.in.: 

- powtórzenia  tekstu: s. 11, 13 – dotyczy powtórzenia informacji, iż wybrany do analizy 

repertuar utworów jest zbiorem otwartym, czy na s. 16 i 20 - dosłowne powtórzenie zdania 

                                                 
1 K. Baculewski, Historia muzyki polskiej (część I i II), Warszawa 1996 i 2012. 
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wraz z tym samym przypisem, który nawiasem mówiąc wymaga doprecyzowania: „Na 

zjawisko zależności intertekstualnych w kulturze zwrócono uwagę około 1968 roku….”; 

- niefortunne sformułowania, np. na s. 11 – „…stanowi główny trzon pracy przynosząc 

analizy…” – sformułowanie to zawiera dwie niezręczności językowe: określenie trzon według 

definicji Słownika PWN oznacza „główną, zasadniczą część <czegoś>”, z oczywistych 

powodów zatem nie można użyć określenia „główny trzon” tak jak i nie można „przynosić 

analizy”, która oznacza wszakże czynność…; zdarzają się również błędy logiczne, jak np. na s. 

102, gdzie czytamy: „…wskrzeszania zastanych wartości…” – zdaje się, że Autorce chodziło o 

wskrzeszanie zapomnianych wartości (czy tych, które wygasły, zanikły);  

- niefortunne wydaje się również zbyt częste używanie przez Autorkę w pracy, różnie 

odmienianego, określenia „wyciągnięty przed nawias” (skądinąd znanego z języka Prof. M. 

Tomaszewskiego);   

- wśród niedociągnięć redakcyjnych zwraca uwagę częściowo nieprawidłowe użycie 

łacińskiego skrótu op. cit. (opus citatum) w przypisach, by przykładowo przytoczyć dla 

porównania przypisy nr 58 i 61 na s. 30, gdzie obserwujemy dwie postaci błędnego 

zastosowania rzeczonego skrótu. W wielu miejscach pracy skrót ten winien być 

prawdopodobnie zamieniony na łaciński ibid. (ibidem), odnoszący się (odwołujący) do 

bezpośrednio wcześniej w przypisie powoływanego dzieła; ponadto zdarzają się 

sformułowania, które wymagają uzgodnienia gramatycznego, jak np. na s. 136 w cytowanym 

fragmencie tekstu jest: „…podejście kompozytora do pewnych wartości nie podlegającym 

zmianom…” zamiast „do pewnych wartości nie podlegających zmianom”; 

- do usterek z zakresu redakcji technicznej należą literówki jak np. na s. 42 jest: Szecheryzada 

zamiast: Szecherezada, na s. 51 jest: „A to kilka…” zamiast: A oto kilka…, na s. 262 zamiast: 

Roland Barthes jest: Rolad Barthes i in. 

Poza uwagami należącymi do języka wypowiedzi pozostaje jeszcze niejasność dlaczego aneks 

- Archiwum umieszczony został przez Doktorantkę po streszczeniu anglojęzycznym pracy, a 

nie przed nim. Na ogół streszczenie obcojęzyczne ostatecznie zamyka dzieło. 

 

Działalność Doktorantki  

W przedstawionym dossier Pani mgr Agata Stojewska kieruje  uwagę na kilka 

obszarów swojej aktywności: dydaktyczną, naukową, artystyczną i popularyzatorską, a także 

działalność organizacyjną. 
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Doktorantka jest cenionym i doświadczonym (z 20-letnim stażem) nauczycielem 

przedmiotów z zakresu teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Nowym 

Sączu, od 2008 roku pełniącym funkcję kierownika Sekcji Przedmiotów Teoretycznych w PSM 

w Nowym Sączu i dwóch jej  filiach – w Krynicy Zdroju i Szalowej. W 2009 roku została 

awansowana na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2010 roku współpracuje jako 

nauczyciel przedmiotu kształcenie słuchu również ze Szkołą Muzyczną I st. w Łącku.  

Wysoki poziom jej umiejętności merytorycznych, zaangażowanie w organizację wydarzeń o 

charakterze dydaktycznym służących podnoszeniu jakości kształcenia oraz wydarzeń 

artystycznych potwierdzają pełne uznania opinie dyrektorów szkół, w których mgr Agata 

Stojewska jest zatrudniona. O wysokim poziomie kompetencji, zarówno dydaktycznych jak i 

interpersonalnych, Doktorantki świadczy również jej udział w projekcie pod nazwą Studia 

podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 

zawodowych, realizowanym przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prowadzone w obecności studentów przez Doktorantkę zajęcia zyskały ich wysokie oceny 

merytoryczne i bardzo dobre opinie dotyczące wzajemnych relacji.   

Dorobek naukowy Doktorantki obejmuje cztery opublikowane teksty naukowe, w tym 

trzy tematycznie związane z zagadnieniami poruszanymi w pracy doktorskiej, czwarty 

natomiast jest sprawozdaniem z Międzynarodowej Konferencji Intertextuality in Music since 

1900, która odbyła się w roku 2015 w Lizbonie. Artykuły zostały opublikowane przez 

Wydawnictwa Akademii Muzycznych w Krakowie i Łodzi. 

Ponadto, Pani A. Stojewska jest autorką opracowań siedmiu tekstów (komentarzy) do 

programów koncertowych oraz niepublikowanego programu nauczania przedmiotu Czytanie 

nut głosem dla uczniów Wydziału Wokalnego kształcących się w szkole muzycznej II stopnia. 

W ramach aktywności naukowej Doktorantka wzięła czynny udział w dwóch konferencjach: 

w Konferencji Polska muzyka współczesna – twórcy, dzieła, tendencje, Kraków 2014 oraz w 

Sympozjum Grażyna Bacewicz – interpersonalnie i kontekstualnie, Łódź 2015, podczas 

których wygłosiła referaty tematycznie związane z dysertacją doktorską.  

Dodatkowo, wypada wyróżnić aktywność popularyzatorską Doktorantki polegającą na 

prowadzeniu koncertów, wygłaszaniu słowa o muzyce, a także Jej funkcjonowanie w roli 

twórcy – kompozytora (Pani Agata Stojewska ukończyła bowiem studia kompozytorskie), o 

czym przekonują publiczne prezentacje jej utworów.  

 




