


roku  przez  Akademię  Muzyczną  w  Krakowie  pod  tytułem  Ludomir  Michał  Rogowski.

Sylwetka życia i twórczości.

Pani  dr  Ewa Wójtowicz  była zatrudniona  w  Akademii  Muzycznej  im.  Krzysztofa

Pendereckiego  w Krakowie  na  Wydziale  Twórczości,  Interpretacji  i  Edukacji  Muzycznej,

Katedrze  Teorii  i  Interpretacji  Dzieła  Muzycznego  od  października  1994  na  stanowisku

asystenta, a od 2008 – do chwili obecnej na stanowisku adiunkta. Uczyła także przedmiotów

ogólnomuzycznych  w trzech  krakowskich  szkołach:  w  latach  1991-1994  w Państwowym

Liceum Muzycznym im.  Fryderyka  Chopina,  w  latach  1991-2000  w Państwowej  Szkole

Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego, a w latach  2010-2012 w Szkole Muzycznej I 

i  II  st.  im.  Bronisława Rutkowskiego.  W Akademii  Muzycznej  w Krakowie  Habilitantka

prowadzi zajęcia z zakresu teorii muzyki (kształcenie słuchu, metodologia pracy naukowej,

literatura muzyki XX i XXI wieku oraz analiza i interpretacja utworów z tego okresu). Była

promotorem  prac  licencjackich  i  magisterskich,  pełniła  także  funkcję  promotora

pomocniczego w przewodach doktorskich: 

➢ Macieja  Zimki  (kierunek:  instrumentalistyka,  specjalność:  gra  na  akordeonie),
Akordeon  w  muzyce  kameralnej  Zbigniewa  Bargielskiego.  Poetyka  twórczości  
i zagadnienia wykonawczo-interpretacyjne w wybranych utworach, Kraków 2016.

➢ Josué  Amadora  Valdeza  (kierunek:  kompozycja  i  teoria  muzyki,  specjalność:
kompozycja), An original adoption of improvisation in solo and chamber music: „Seeds”
for undefined solo instrument, „Unity” for chamber ensemble of three instruments, „Form
and Content” for solo instrument and large ensemble, Kraków 2017.

➢ Klaudii  Syjud  (kierunek:  instrumentalistyka,  specjalność:  gra  na  fortepianie),
Etiuda  fortepianowa  w  twórczości  kompozytorów XX  wieku:  Igora  Strawińskiego,
Claude'a  Debussy'ego,  Karola  Szymanowskiego  oraz  Johna  Corigliano.  Nowatorstwo
techniki pianistycznej. Problemy wykonawcze i interpretacyjne, Kraków 2020.

➢ Dominiki  Micał  (kierunek:  kompozycja  i  teoria  muzyki,  specjalność:  teoria
muzyki), Aktualność madrygału w twórczości kompozytorów II połowy XX i początku XXI
wieku. Perspektywa genologiczna, Kraków 2020.

W zwięzłym, bo liczącym 11 stron Autoreferacie Habilitantka prezentuje niezbędny zasób

informacji dotyczących posiadanych dyplomów i stopni naukowych oraz dotychczasowego

zatrudnienia. W tekście tym charakteryzuje także monografię Oblicza kwartetu smyczkowego

w  twórczości  kompozytorów  krakowskich.  Barbara  Buczek,  Zbigniew  Bujarski,  Krzysztof

Meyer,  Krystyna  Moszumańska-Nazar,  Krzysztof  Penderecki,  Marek  Stachowski  zgłoszoną
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jako osiągnięcie będące podstawą postępowania o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

w zakresie teorii muzyki, a także przedstawia charakterystykę swojej działalności naukowej 

i  innych  form  aktywności  zawodowej  (działalność  artystyczna  i  dydaktyczna).  Pani  dr

Wójtowicz  w  sposób  wnikliwy  analizuje  swoją  naukową  aktywność  wskazując  na  rolę

wybitnych osobowości ze środowiska krakowskiego (teoretyków muzyki i kompozytorów),

którzy mieli znaczący wpływ na jej zainteresowania badawcze, a także stosowane przez nią

narzędzia i metody analityczne.

Wykazana  w  dokumentacji  działalność  naukowa  Pani  dr  Ewy  Wójtowicz  przed

uzyskaniem  stopnia  doktora  obejmuje  6  rozdziałów  opublikowanych  w  monografiach

naukowych,  2  hasła  biograficzne  (Polski  Słownik  Biograficzny  i  Encyklopedia  Muzyczna

PWM) oraz udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w Krakowie,

Bratysławie,  Poznaniu,  Cieszynie.  Aktywność  naukowa Habilitantki  po  uzyskaniu  stopnia

doktora (czyli po roku 2006), oprócz opublikowanej w 2009 roku przez Akademię Muzyczną

w Krakowie  dysertacji  Ludomir  Michał  Rogowski.  Sylwetka  życia  i  twórczości,  obejmuje

rozdziały w wieloautorskich monografiach naukowych (15) oraz cztery artykuły drukowane

w czasopismach naukowych: „Interdisciplinary Studies in Musicology” (2009),   „Res Facta

Nova.  Teksty  o  muzyce  współczesnej”  2010,  „Teoria  Muzyki.  Studia,  Interpretacje,

Dokumentacje”  2014,  „Aspekty  Muzyki”  2014  oraz  dwa  hasła  encyklopedyczne

opublikowane  w  Die  Musik  in  Geschichte  und  Gegenwart.  Allgemeine  Enzyklopädie  der

Musik begründet von Friedrich Blume. Dr Ewa Wójtowicz była także redaktorką monografii

Zofii  Zagajewskiej-Szlezer,  Henryk  Sztompka.  Człowiek,  artysta,  pedagog  opublikowanej

przez Akademię Muzyczną w Krakowie w 2008 roku.

Liczba wygłoszonych przez Habilitantkę referatów po uzyskaniu stopnia doktora jest

imponująca,  bo obejmuje 29 pozycji,  z czego 5 prezentowanych było za granicą (Zurych,

Kowno,  Canterbury,  Bukareszt),  pozostałe  na  konferencjach  odbywających się  w różnych

ośrodkach w kraju (w tym najczęściej w macierzystej uczelni – bo aż 17, a także Poznaniu –

1,  Bydgoszczy  –  3,  Warszawie  –  2,  Łagowie  –  1).  Zarówno  tematyka  referatów,  jak  

i publikowanych przez dr Ewę Wójtowicz tekstów koncentruje się najczęściej wokół trzech

zakresów tematycznych – twórczości Tomasza Sikorskiego, która była przedmiotem pisanej

przez  Habilitantkę  pod  opieką  Krzysztofa  Szwajgiera  pracy  magisterskiej;  twórczości  

i  aspektów  biograficznych  Ludomira  Michała  Rogowskiego czyli  stanowiących  pokłosie
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dysertacji  doktorskiej  oraz  muzyki  kameralnej  –  głównie  dzieł  polskich  kompozytorów

przeznaczonych na kwartet smyczkowy. Sporadycznie Habilitantka sięgała po inną tematykę

(Some Problems of the Harmony in Penderecki's „Paradise Lost”,  Akademia Muzyczna w

Krakowie, 1998; The World of Satan in Krzysztof Penderecki's „Paradise Lost”, Bratysława,

1999;  Witold  Szalonek  Janowi  Pawłowi  II:  „Little  B-A-C-H  Symphony”,  Akademia

Muzyczna  w Krakowie,  2010;  Dialogues  with  the  Past  in  George  Crumb's  Instrumental

Music, University of Helsinki, Kraków, 2010; Iwan Spasow, „Pesni na edna dusza, otlitaszta

kym Raja” / „Songs of a Soul  Flying to Paradise” na sopran, orkiestrę i taśmę do wierszy

Emily Dickinson,  Akademia Muzyczna w Krakowie, 2011; Leonard Bernstein, „I Symfonia

«Jeremiasz»”  Akademia Muzyczna w Krakowie, 2012;  Muzyka wobec malarstwa. Joanny

Bruzdowicz „Szesnaście obrazków z wystawy Salvadora Dali” na fortepian, 43. Konferencja

Muzykologiczna ZKP, Bydgoszcz 2014;  Elżbieta Sikora, „Ecce homo” na orkiestrę  (1999),

Akademia Muzyczna w Krakowie, 2015).

Pani  dr  Ewa Wójtowicz aktywnie uczestniczyła w rozmaitych formach doskonalenia

zawodowego  –  w seminariach i  kursach (m.in.  An Introduction  to  Schenkerian Analysis

Kurs,  prowadzenie:  Stephen  Downes  (University  of  Surrey),  Instytut  Muzykologii

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996). Była także współorganizatorką konferencji

krajowych lub międzynarodowych (m.in.: Międzynarodowa sesja naukowa „Pieśń artystyczna

narodów  Europy”  Akademia  Muzyczna  w  Krakowie,  Katedra  Edytorstwa  Muzycznego,

Kraków  1994;  Sesja  naukowa  „Muzyka  Polska  1945-1995”  Akademia  Muzyczna  w

Krakowie, Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki, Kraków 1995; „Nad fenomenem i istotą

liryki romantycznej” Seminarium z zakresu teorii i historii pieśni, prowadzenie: Mieczysław

Tomaszewski, Akademia Muzyczna w Krakowie, 1996; International Symposium „Krzysztof

Penderecki's  Music  in  the  Context  of  20th-century  Theatre”  Akademia  Muzyczna  w

Krakowie, 1998).

Wykazany w dokumentacji dorobek naukowy Habilitantki obejmujący opublikowane

rozdziały  w  monografiach  wieloautorskich oraz artykuły  w  czasopismach  naukowych,

zarówno pod względem ilościowym, jak i  zróżnicowania podejmowanej  tematyki   można

uznać  za  potwierdzenie  wymaganej  przez  Ustawę  (Art.  219.  1.)  „istotnej  aktywności

naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub

instytucji kultury, w szczególności zagranicznej”.
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2. Ocena rozprawy habilitacyjnej

Jako swoje główne osiągnięcie stanowiące podstawę wniosku o uzyskanie stopnia doktora

habilitowanego  w  zakresie  teorii  muzyki  Pani  dr  Ewa  Wójtowicz  wskazuje  monografię

Oblicza kwartetu smyczkowego w twórczości kompozytorów krakowskich. Barbara Buczek,

Zbigniew Bujarski,  Krzysztof  Meyer,  Krystyna  Moszumańska-Nazar,  Krzysztof  Penderecki,

Marek  Stachowski  wydaną  w  2021  roku  przez  Akademię  Muzyczną  im.  Krzysztofa

Pendereckiego w Krakowie.  Licząca 362 strony monografia ma strukturę dwuczęściową –

poprzedzona  Prologiem jest  część  pierwsza:  Kwartet  smyczkowy  w  perspektywie

genologicznej i zwieńczona Epilogiem część druga: Analizy i interpretacje.

Przedmiotem badań Habilitantki są kompozycje przeznaczone na kwartet smyczkowy

sześciu  arbitralnie  wybranych  twórców,  których  umieszczone  w  tytule  książki  nazwiska

wskazują na ich szczególną rolę w definiowaniu środowiskowej specyfiki tego gatunku. Czy

tak  jest  w  istocie?  Możemy  się  domyślać,  że  Autorka  świadomie  wybrała  dzieła

reprezentujące  zarówno  pod  względem stylistycznym,  jak  i  technologiczno-warsztatowym

wszystkie  istotne  przejawy  obecności  gatunku  w  tym  środowisku,  uwzględniając  to,  co

szczególnie znaczące, interesujące i oryginalne. Słowem – dokonała wyboru przemyślanego 

i optymalnego, który miał pozwolić na uzyskanie pełnego i obfitującego w szczegóły obrazu.

Jednak kryteria, jakimi Habilitantka kierowała się dokonując owego wyboru nie zostały w

sposób  jednoznaczny  przedstawione.  Jak  czytamy  w  otwierającym  monografię  Prologu,

przedmiotem analiz jest twórczość „sześciu kompozytorów związanych z krakowską uczelnią

muzyczną  tak  na  etapie  studiów,  jak  w  okresie  późniejszej  działalności  (określenie

»kompozytor krakowski« występuje zatem w dość wąskim znaczeniu)”. Ze słów tych wynika,

że  to  nie  charakter  i  ranga  twórczości  wybranych  przez  Autorkę  kompozytorów,  lecz

kryterium przynależności do tzw. kompozytorskiego środowiska stają się tu kluczowe. Jednak

i to kryterium nie jest  tu stosowane dość konsekwentnie,  bo oprócz twórców związanych

całym swym zawodowym życiem z Krakowem i krakowską Akademią Muzyczną (Zbigniewa

Bujarskiego,  Krzysztofa  Pendereckiego,  Marka  Stachowskiego,  Krystyny  Moszumańskiej-

Nazar, Barbary Buczek) pominięta została postać Bogusława Schaeffera oraz jego ogromny 

i niezwykle oryginalny dorobek przeznaczony na kwartet smyczkowy. Twórca ten związany

był  z  Krakowem  przez  całe  życie  zarówno  prywatne,  jak  i  zawodowe  (w  krakowskiej

Akademii Muzycznej od 1963 do 1998 roku, czyli przez 35 lat prowadził klasę kompozycji).
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Dużo  natomiast  uwagi  Autorka  poświęciła  twórczości  Krzysztofa  Meyera,  który  po

ukończeniu studiów w klasie Krzysztofa Pendereckiego w 1963 roku przez 21 lat w Akademii

Muzycznej  w Krakowie  uczył  przedmiotów teoretycznych,  i  zaledwie przez  5  lat  (2008–

2013) prowadził klasę kompozycji. Działalność pedagogiczna tego twórcy bardziej kojarzona

jest  z  Kolonią,  gdzie  przez  21  lat  był  profesorem kompozycji  w Hochschule  für  Musik.

Milczeniem pominięta  została  także twórczość Adama  Walacińskiego – wprawdzie autora

zaledwie  dwóch kompozycji  przeznaczonych na  kwartet  smyczkowy (Kwartet  smyczkowy

1959,  Kwartet smyczkowy nr 2 „Ślady pamięci” 2007), ale postaci dla krakowskiej Uczelni

bardzo ważnej.

Autorka  dystansuje  się  od  funkcjonującej  w  literaturze  teoretyczno-muzycznej

kategorii  „kompozytorskiej  szkoły”  wskazując  (i  słusznie)  na  szereg  zastrzeżeń  do  tego

terminu. Jednocześnie powołuje się na rozważania Teresy Maleckiej (Fenomen Krakowskiej

Szkoły Kompozytorskiej. Czy istnieje? Rekonesans) uzasadniając swoją decyzję o pominięciu

postaci  Schaeffera  słowami:  „Uwzględnienie  linii  Schaeffera  zaburzyłoby  (...)   ideowo-

artystyczną  spójność  formacji,  byłoby natomiast  bliższe  rzeczywistości  szkoły rozumianej

jako miejsce (instytucja) skupiające twórców o odmiennych postawach”.

Nie wiemy zatem co ostatecznie zaważyło na wyborze omawianych twórców i ich

dzieł,  bo  ani  kryterium  estetyczno-technologiczne  tworzonej  przez  nich  muzyki,  ani

przynależność instytucjonalna czy środowiskowa nie są przez Autorkę stosowane w sposób

ścisły.  A przecież  przyjęcie klarownego i konsekwentnie przestrzeganego kryterium wyboru

omawianych  w niniejszej  pracy  dzieł  wydaje  się  dla  recenzowanej  monografii  kluczowe.

Determinuje bowiem strukturę części drugiej  –  Analizy i  interpretacje,  a  także umożliwia

stworzenie  pełnego  pod  względem  stylistycznym,  technologicznym  i  ideowym  obrazu

opisywanych zjawisk. Pozwoliłoby także na pełne udokumentowanie aktywności środowiska

kompozytorskiego Krakowa w obszarze omawianego gatunku. Przede wszystkim zaś dzięki

jednoznacznemu wytyczeniu pola badawczego, a także dookreśleniu ram czasowych możliwe

byłoby bardziej precyzyjne sformułowanie głównej tezy monografii, która niestety pozostaje

nieczytelna. Nie wiemy bowiem, co miałoby świadczyć o specyfice twórczości kwartetowej

kompozytorów krakowskich, skoro podobne cechy, zjawiska i procesy znajdziemy także w

dziełach innych polskich kompozytorów przeznaczonych na ten zespół wykonawczy.

Struktura  cześć  II  (Analizy  i  interpretacje)  potwierdza  sygnalizowane  wcześniej

wątpliwości  dotyczące  selekcji  materiału  analitycznego  wykorzystanego  w  recenzowanej
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monografii.  Rozdział 5 (W konfrontacji z awangardą) otwierają,  co oczywiste,  omówienia

sonorystycznych  kwartetów  smyczkowych  Krzysztofa  Pendereckiego,  jednak  wątpliwe

wydaje się postrzeganie przez pryzmat sonoryzmu (w podrozdziale 5.2) II, III, i IV Kwartetu

smyczkowego Krzysztofa  Meyera.  Środki  sonorystyczne  występują  bowiem  w  tych

kompozycjach  śladowo  i  określenie  „sonoryzm”  w  znaczeniu,  jakie  znamy  z  literatury

przedmiotu1 stanowi  w  tym  przypadku  zdecydowanie  terminologiczne  nadużycie.

Zestawienie  wspomnianego  podrozdziału  (5.2.   W  orbicie  sonoryzmu:  wczesne  kwartety

smyczkowe  uczniów  Pendereckiego;  Krzysztofa  Meyera  poszukiwania  i  próby:  Kwartety

smyczkowe I-IV; Marka Stachowskiego droga do II Kwartetu smyczkowego) z kolejnym (5.3.

Barbary  Buczek  Transgressio  na  kwartet  smyczkowy) potwierdza  wcześniej  zgłoszone

zastrzeżenia  dotyczące  dokonanej  przez  Habilitantkę  selekcji  materiału  analitycznego.

Doskonałym  bowiem dopełnieniem dla podrozdziału 5.2., czyli omówienia relacji mistrz –

uczniowie: Penderecki – Meyer i Stachowski byłaby prezentacja w podrozdziale 5.3. relacji

Schaeffer  –  Buczek.  Sama  zaś  twórczość  Bogusława  Schaeffera  dałaby  Autorce  wiele

możliwości  udokumentowania  postawy  awangardowej  twórcy  działającego  aktywnie  w

obszarze  kwartetu  smyczkowego  –  był  on  bowiem  autorem  dwudziestu  kwartetów

smyczkowych i kilku kompozycji przeznaczonych na ten zespół wykonawczy.

Rozdział  6.  (W polu  przyciągania  tradycji)  wydaje  się  być naturalną  opozycją  do

rozdziału 5. (W konfrontacji z awangardą). Przechodzenie od awangardowej postawy negacji

tradycji gatunkowej w zakresie formy (mobilność formy, odrzucenie cykliczności), materiału

(obecność środków sonorystycznych) czy faktury do akceptacji gatunkowej tradycji, z typową

dla  postawy  postmodernistycznej  jej  aktualizacją,  było  procesem  istotnym  w  ostatnich

dekadach  XX  w.  i  zachodzącym  nie  tylko  na  terenie  omawianego  gatunku.  Autorka

przedstawia  proces  powrotu  do  gatunkowej  tradycji  i  wskazuje  na  liczne  nawiązania  do

mistrzów  gatunku  w  dziełach  Marka  Stachowskiego,  Krzysztofa  Meyera  i  Krystyny

Moszumańskiej-Nazar. Niejasne jest tylko dlaczego w tym miejscu znalazło się omówienie

wyraźnie sonorystycznego w stosowanych środkach Quartetto per archi tej kompozytorki.

Prezentowane w recenzji  zastrzeżenia  odnoszące się  do braku sprecyzowanej  tezy,

dookreślenia materiału badawczego i jego zakresu czasowego  nie dotyczą samego sposobu

omówienia wybranych kompozycji.  Habilitantka  dokonuje analiz  w sposób kompetentny,  

1 Krzysztof Droba, Sonoryzm polski, (w:) Kompozytorzy polscy 2018–2000, t. 1 Eseje, red. Marek Podhajski, 
Gdańsk-Warszawa 2005; s. 277–281. Krzysztof Szwajgier, Sonoryzm i sonorystyka, „Ruch Muzyczny” 2009
nr 10, s. 6–10.
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a prezentowane wnioski konfrontuje z licznymi opiniami pochodzącymi z obszernej i często

przywoływanej w recenzowanej monografii literatury przedmiotu. Szczególnie interesujące

wydają się rozważania dotyczące relacji intertekstualnych w twórczości Krzysztofa Meyera

(6.2.  Obecność  mistrzów gatunku.  Hommage a  Beethoven.  Krzysztofa  Meyera  X  Kwartet

smyczkowy op. 82; Z Schubertem w tle. Krzysztofa Meyera XII Kwartet smyczkowy op. 103).

Kolejne dwa rozdziały – 7. (W kręgu muzyki czystej) i 8. (Z potrzeby znaczenia: gesty

mimetyczne) przynoszą  kolejną  opozycję  i  są  próbą  ukazania  artystycznych konsekwencji

dwóch przeciwstawnych postaw wobec muzyki.  Jak słusznie zauważa Autorka  na s.  242,

gatunek  kwartetu  smyczkowego  z  uwagi  na  swe  właściwości  (intymny  charakter,

homogeniczność brzmieniową)  w sposób naturalny  sytuuje się  po stronie muzyki  czystej,

autonomicznej,  pozbawionej  pozamuzycznych  odniesień.  Szkoda  tylko,  że  za  tym

stwierdzeniem nie pojawiły się  liczne przykłady rozmaitych strategii  kompozytorskich,  za

pomocą  których  twórcy  ośrodka  krakowskiego  ową  autoteliczność  gatunku  realizują.

Habilitantka ograniczyła się jedynie do zreferowania koncepcji  „formy fazowej”, którą jej

autor  –  Krzysztof  Meyer  –  zaprezentował  w  artykule  opublikowanym  w  roku  1992  w

kwartalniku „Muzyka”2 oraz jej muzycznej egzemplifikacji w partyturze jego VIII Kwartetu

smyczkowego op. 67. Skoro jednak utwór ten miał nie tylko ilustrować tę formalną ideę, ale

stanowić także przykład muzyki „czystej”, to tytuł podrozdziału 7.2. – Historia opowiedziana

dźwiękami nie  wydaje  się  właściwy.  Przede  wszystkim  jednak,  pomimo  niewątpliwej

użyteczności koncepcji „formy fazowej” opisanej przez Krzysztofa Meyera do analizowania

rozmaitych kompozycji – szczególnie orkiestrowych, przedstawienie jej w monografii jako

jedynego  modelu  służącego  do  realizacji  koncepcji  „muzyki  czystej”  w  dziełach

przeznaczonych na kwartet smyczkowy kompozytorów krakowskich, nie jest  przekonujące.

Forma  fazowa  bywa  także  z  powodzeniem  stosowana  w  kompozycjach  o  czytelnym

programie (np. A Varsovie Bronisława Kazimierza Przybylskiego) i nie może być postrzegana

jako  jedyny  przykład  refleksji  teoretyczno-muzycznej  twórców  środowiska  krakowskiego

dotyczących  problematyki  formalnej  (nie  sposób  po  raz  kolejny  nie  przywołać  nazwiska

Bogusława Schaeffera i jego bogatego piśmiennictwa z obszaru Nowej Muzyki).

Zdecydowanie ciekawszy jest rozdział 8., w którym Autorka dostarcza czytelnikowi

licznych  przykładów  wyjścia  poza  „czystą  formę”  powołując  się  na  dzieła  Zbigniewa

Bujarskiego, Marka  Stachowskiego  oraz  Krzysztofa  Pendereckiego.  Dr  Ewa  Wójtowicz

2 K. Meyer, Forma muzyczna w aspekcie psychologicznym, „Muzyka” 1992 nr 1, s. 3-20.
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znajduje  w  tych  kompozycjach  muzyczne  ślady  potwierdzające  obecność  sugerowanych

tytułami  rozmaitych  zakresów  tematycznych  takich  jak:  motyw  domu;  wątki  religijne;

refleksja nad przemijaniem; wypowiedź autobiograficzna. Motywy te doskonale współgrają

ze  specyfiką  gatunku  –  kwartet  smyczkowy  jest  szczególnie  odpowiedni  do  poruszania

tematów intymnych, popartych głęboką zadumą i refleksją. I w przeciwieństwie do rozdziału

wcześniejszego  mamy  tu  pełną  i  ukazaną  w  sposób  szczegółowy  panoramę  twórczości

kwartetowej  środowiska  krakowskiego  obfitującą  w  rozmaite  pozamuzyczne  sensy  

i zmaczania.

 Interesującym wzbogaceniem wiedzy polskiego czytelnika na temat gatunku kwartetu

smyczkowego  jest  niewątpliwie  część  I  monografii:  Kwartet  smyczkowy  w  perspektywie

genologicznej,  w  której  szczegółowo  opisane  zostały  idiomatyczne  cechy  gatunkowego

archetypu. Autorka dokonuje przeglądu literatury przedmiotu dając czytelnikowi syntetyczny

obraz wiedzy dotyczącej kwartetu smyczkowego. Co szczególnie istotne, nie ogranicza się

jedynie w swych rozważaniach do aspektu kompozytorskiego – do tych właściwości gatunku

kwartetu  smyczkowego,  które  stanowią  o  jego  specyfice  zarówno  w  odniesieniu  do

„aspektów  technicznych”,  jak  i  „ponadtechnicznych”.  Interesujące  dla  czytelnika  

i  niewątpliwie  wzbogacające  naszą  rodzimą  refleksje  teoretyczno-muzyczną  na  temat

opisywanego gatunku jest uwzględnienie perspektywy wykonawczej. Kwartet smyczkowy, to

bowiem nie tylko gatunek, ale także zespół muzyków i poświęcenie mu uwagi jako temu

szczególnemu  pośród  innych  zespołów  kameralnych  (4.1.  Specyfika  zespołu;  4.2.

Kulturotwórcza rola zespołu kwartetowego;  4.3.  Komponowanie komunikacji  w kwartecie)

wydaje się dużą wartością recenzowanej monografii.

Omawiana  dysertacja  jest  dowodem  bardzo  dobrego  opanowania  przez  dr  Ewę

Wójtowicz zasad  warsztatu  badawczego.  Język,  jakim  operuje  w  pracy  Habilitantka  jest

precyzyjny, z logicznie prowadzonym tokiem wywodu, a pod względem redakcyjnym praca

jest  opracowana  bardzo  rzetelnie.  Imponująco  przedstawia  się  również  bibliografia

recenzowanej  pracy  –  zarówno  pod  względem  jej  rozmiarów,  jak  i  stopnia

ustrukturyzowania.
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KONKLUZJA

Pomimo  zgłoszonych  w  recenzji  zastrzeżeń  metodologicznych  dysertacja  dr  Ewy

Wójtowicz   Oblicza  kwartetu  smyczkowego  w  twórczości  kompozytorów  krakowskich.

Barbara  Buczek,  Zbigniew  Bujarski,  Krzysztof  Meyer,  Krystyna  Moszumańska-Nazar,

Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski i zaprezentowany w dokumentacji dorobek naukowy

jest dowodem naukowej dojrzałości Habilitantki i spełnia wymagania  art. 219 ust. 1 ustawy z

dnia  20  lipca  2018 r.  Prawo o  szkolnictwie  wyższym i  nauce  o  nadanie  stopnia  doktora

habilitowanego. Tym samym wnioskuję o dopuszczenie jej do dalszych etapów postępowania

przewodowego.
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