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Recenzja pracy doktorskiej mgr Marty Mołodyńskiej-Wheeler 
 
 

Zleceniodawca recenzji 
 
Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Instrumentalny, pismo z dnia 20 marca 2017 roku 
na podstawie Uchwały z dnia 15 marca 2017 roku.  
Zlecenie zostało podjęte na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami). 
 
 

Dotyczy 
 

• Uchwały Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 8 
maja 2013 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty 
Mołodyńskiej-Wheeler w dziedzinie: sztuki muzyczne, w dyscyplinie artystycznej: 
instrumentalistyka i wyznaczenia na promotora prof. Janiny Romańskiej-Werner. 

• Uchwały Rady Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 15 
marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr 
Marty Mołodyńskiej-Wheeler. 

 
W świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami) Rada Wydziału 
Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie posiadała uprawnienia do prowadzenia 
przewodów na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej 
instrumentalistyka. 
 
Do nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w 
Krakowie, dra hab. Mariusza Sielskiego pisma z dnia 20 marca 2017 roku informującego o 
wyznaczeniu mnie recenzentem pracy doktorskiej Pani mgr Marty Mołodyńskiej-Wheeler 
pod tytułem „Wpływ synestezji na interpretację dzieł muzycznych na przykładzie 24 
Preludiów op. 11 Aleksandra Skriabina, Szeherezady Maurice’a Ravela oraz Pieśni Rozpaczy 
i Samotności Marty Ptaszyńskiej” została dołączona stosowna dokumentacja. 
 
Niniejszym stwierdzam, że w świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 14 ust. 2 pkt 2 
Rada Wydziału Instrumentalnego podjęła prawomocne uchwały o wszczęciu przewodu 
doktorskiego i wyznaczeniu promotora oraz o wyznaczeniu dra hab. Sławomira Cierpika i 
mnie na recenzentów pracy doktorskiej Pani mgr Marty Mołodyńskiej-Wheeler. 



Informacje o Kandydatce 
 
Pani Marta Mołodyńska-Wheeler urodziła się 31 marca 1980 roku w Krakowie. Edukację 
muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w 
Chrzanowie w klasie fortepianu mgr Zofii Tomaszkiewicz. Naukę kontynuowała w 
Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie w klasie 
fortepianu prof. Małgorzaty Czech. 
 

Kandydatka zdobyła wszechstronne wyższe wykształcenie muzyczne i filologiczne.  
Jest absolwentką studiów licencjackich Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej w klasie Kompozycji i Aranżacji prof. Andrzeja Zubka (2001). W 
Akademii Muzycznej w Krakowie ukończyła z wyróżnieniem klasę fortepianu doc. Marka 
Koziaka (2005) oraz z wynikiem bardzo dobrym studia licencjackie w zakresie śpiewu 
solowego pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Oleś-Blacha (2007). 
Ponadto ukończyła z wyróżnieniem Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (2006) oraz 
Filologię Angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2008). 
 

Ukończone dodatkowo kursy języków francuskiego i włoskiego w stopniu zaawansowanym, 
kurs emisji głosu, wielokrotny udział w warsztatach pianistycznych, wykładach i 
konferencjach dla nauczycieli oraz zdobyty w roku 2011 stopień nauczyciela dyplomowanego 
świadczą o stałej potrzebie rozwoju umiejętności i pogłębiania wiedzy doktorantki. 
 

Imponujące wykształcenie muzyczne obejmujące grę na fortepianie, śpiew, improwizację, 
aranżację i kompozycję oraz znajomość kilku języków obcych predestynują panią Martę 
Mołodyńską-Wheeler do roli pianistki – partnera śpiewaków i instrumentalistów. Taką też 
drogę działalności artystyczno-pedagogicznej wybrała rozpoczynając w roku 2007 
kontynuowaną do dziś pracę w Akademii Muzycznej w Krakowie w charakterze korepetytora 
i pianisty-akompaniatora. O wybitnych walorach działalności artystycznej i pracy 
pedagogicznej, fachowości, inspiracji oraz zaletach charakteru ze szczerym entuzjazmem 
wypowiadają się w załączonych do dokumentacji opiniach pedagodzy śpiewu, z którymi pani 
doktorantka współpracuje: prof. Piotr Kusiewicz, dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha, dr hab. Jacek 
Ozimkowski. Wysoką ocenę jako pianistki i korepetytora potwierdza również załączona 
opinia pana Tomasza Tokarczuka - Kierownika Muzycznego Opery Krakowskiej, z którą 
kandydatka od lat współpracuje, wykonując partię fortepianu w spektaklach oraz pracując 
jako korepetytor i akompaniator solistów, w tym biorąc udział w recitalach promujących 
Operę Krakowską podczas prestiżowych festiwali: Wiener Festwochen, Edinburgh Festival 
Fringe, Festiwalu Operowego w Szeged (Węgry). 
 

Pani Marta Mołodyńska-Wheeler od roku 2011 jest nauczycielem gry na fortepianie i 
akompaniatorem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w 
Krakowie. Wcześniej, także jako nauczyciel fortepianu i akompaniator, pracowała w 
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Miechowie. W ostatnich latach poszerzyła 
działalność pedagogiczną o prowadzenie warsztatów pianistycznych oraz improwizacji 
pianistycznej i gry ze słuchu w szkołach muzycznych I i II stopnia. 
 

Występowała jako akompaniator podczas licznych konkursów wokalnych takich jak: 
Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, 
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, Międzynarodowy Konkurs 
Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Andrzeja 



Hiolskiego w Kudowie-Zdroju, Międzynarodowy Konkurs Wokalny Iuventus Canti we Vrable 
na Słowacji, gdzie w 2011 roku podczas V edycji konkursu otrzymała dyplom dla najlepszego 
pianisty. Studenci, którym towarzyszyła, wielokrotnie zdobywali czołowe nagrody. Jej 
występy z uczniami i studentami podczas regionalnych, ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych konkursów wokalnych i instrumentalnych są nagradzane wyróżnieniami 
za akompaniament. 
 

Uczestniczyła w festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą towarzysząc w recitalach 
wybitnym wokalistom takim jak: Katarzyna Oleś-Blacha - sopran, Jacek Ozimkowski – bas, 
Ewa Wolak – kontralt, Andrzej Lampert – tenor. 
 

Pani Marta Mołodyńska-Wheeler jest artystką wszechstronną, jej aktywność koncertowa 
obejmuje udział w występach i konkursach młodych muzyków wszystkich szczebli edukacji, 
koncerty solowe i kameralne (współtworzy m.in. zespół ArtePhino Trio) i wspomnianą już 
współpracę z wokalistami i Operą Krakowską. Ponadto jest autorką licznych utworów 
rozrywkowych na big band oraz orkiestrę smyczkową. Nagrywa własne kompozycje oraz 
współtworzy kilka zespołów rozrywkowych. Warto też wspomnieć, że jako anglistka przez 
wiele lat była wykładowcą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 

Jej działalność artystyczna, pedagogiczna i organizacyjna na rzecz instytucji z którymi 
współpracuje jest doceniana co zostało wyrażone w licznych nagrodach i podziękowaniach. 
Otrzymała trzykrotnie Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, dwukrotnie 
Nagrodę Fundacji Pro Musica Bona, Nagrodę Dyrektora PSM II stopnia im W. Żeleńskiego w 
Krakowie. 
 
 

Ocena pracy doktorskiej 
 
Praca doktorska mgr Marty Mołodyńskiej-Wheeler „Wpływ synestezji na interpretację dzieł 
muzycznych na przykładzie 24 Preludiów op. 11 Aleksandra Skriabina, Szeherezady 
Maurice’a Ravela oraz Pieśni Rozpaczy i Samotności Marty Ptaszyńskiej” składa się z dzieła 
artystycznego zarejestrowanego na płycie CD oraz jego opisu. 
 
Dzieło artystyczne zawiera nagrania następujących utworów: 
 
Aleksander Skriabin – 24 Preludia op. 11 na fortepian 
 

Maurice Ravel – Szeherezada. Trzy Poematy do słów Tristana Klingsora w wersji na sopran i 
fortepian 

I. Asie 
II. La Flûte enchantée 
III. L'Indifférent 

 

Marta Ptaszyńska – Pieśni rozpaczy i samotności na głos i fortepian (wybór) 
I. Die Engel     (do słów Rainera Marii Rilkego) 
II. Dans l’interminable ennui…  (do słów Paul’a Verlaine’a) 
III. Deszcz jesienny    (do słów Leopolda Staffa) 

 



Partnerzy doktorantki to Katarzyna Oleś-Blacha – sopran w Szeherezadzie Ravela oraz 
Monika Korybalska-Kozarek – mezzosopran w Pieśniach rozpaczy i samotności Ptaszyńskiej. 
 
Z zainteresowaniem i przyjemnością wysłuchałem interpretacji powyższych dzieł.  
Doktorantka zaprezentowała się jako dojrzała artystka, dysponująca profesjonalnym 
warsztatem instrumentalnym i osobistą wizją dzieł występując zarówno w roli solistki jak i 
kameralistki. Doceniam niebanalny dobór repertuaru dający możliwość ukazania 
różnorodnego oddziaływania synestezji na sposób postrzegania i interpretacji dzieł 
muzycznych.  
Pianistka sugestywnie przekazała wyraz emocjonalny wykonywanych dzieł i potrafiła 
stworzyć przykuwający uwagę klimat. Pokazała swoją wrażliwość na jakość brzmienia i 
zdolność kreowania barw za pomocą różnorodnych sposobów wydobycia dźwięku z 
klawiatury, umiejętnie używanego rubata oraz pedalizacji. W utworach na głos i fortepian 
zaprezentowała się jako kompetentna kameralistka i znakomita muzyczna partnerka. 
Partytury wszystkich trzech nagranych kompozycji zostały odczytane z pieczołowitością i 
trafnością.  
 

24 Preludia op.11 Aleksandra Skriabina 
 

Z uznaniem dostrzegam walory brzmieniowe zarejestrowanego przez panią Martę 
Mołodyńską-Wheeler cyklu 24 Preludiów Aleksandra Skriabina. Jedną z istotnych wartości tej 
interpretacji jest jej spójność z opisem dzieła. Udało się w wykonaniu zawrzeć bogactwo 
kolorystyczne i zmienność nastrojów, szczegółowo opisane w części teoretycznej. Powstała 
cenna osobista wizja tego znakomitego cyklu. Niewielkie zastrzeżenia mógłbym mieć jedynie 
do kilku preludiów (G-dur nr 3, A-dur nr 7, F-dur nr 23) trafnie opisanych przez doktorantkę 
jako lżejsze, jaśniejsze, delikatne. Nie wszystkie elementy opisu odnajduję w 
przedstawionym nagraniu. Nie rzutuje to jednak na całość pozytywnej oceny wykonania. 
 

Szeherezada Maurice’a Ravela 
 

Harmonijna współpraca sopranistki – Katarzyny Oleś-Blacha i doktorantki, wyraźnie 
wyczuwalne wzajemne zrozumienie i zaufanie zaowocowały znakomitym rezultatem 
artystycznym w Szeherezadzie Maurice’a Ravela. Wielką zaletą tego nagrania jest znakomicie 
zachowana długa linia narracyjna prowadząca słuchacza przez przekonująco oddany 
kalejdoskop nastrojów i barw. Ten aspekt wykonania jest szczególnie widoczny w pierwszym 
z poematów – Asie. 
 

Pieśni rozpaczy i samotności Marty Ptaszyńskiej 
 

Nagrane we współpracy z Moniką Korybalską-Kozarek – mezzosopran trzy pierwsze z pięciu 
Pieśni rozpaczy i samotności Marty Ptaszyńskiej od pierwszych taktów wciągają w 
niepokojący, a zarazem fascynujący świat dźwiękowy dzieła. Uznanie należy się artystkom za 
staranność w odczytaniu tekstu muzycznego i przykuwającą uwagę ekspresję. 
 
Część teoretyczną pracy przeczytałem z ogromnym zaciekawieniem i satysfakcją. Zjawisko 
synestezji i jego wpływ na interpretacje dzieł muzycznych jest niezwykle interesującym, lecz 
niestety rzadko poruszanym tematem. Mnie samemu, też w pewnym stopniu tym 
fenomenem obdarzonemu, lektura dysertacji mgr Marty Mołodyńskiej-Wheeler dała 
możliwość poszerzenia wiedzy na jego temat i stała się okazją do pogłębiania własnych 
odczuć i ujrzenia ich w nowym świetle. Jestem przekonany, że zapoznanie się z tą pracą 



może być szalenie interesujące i inspirujące dla wszystkich muzyków – wykonawców, 
zwłaszcza dla tych, którzy zjawiska synestezji doświadczają. Autorka posiada zarówno 
zdolność syntetycznego i zajmującego opisania zjawiska, gdy je przedstawia w ujęciu 
historycznym, psychologicznym i na przykładzie sylwetek kompozytorów nią obdarzonych, 
jak i niezwykłą umiejętność dogłębnej i ujmująco szczerej analizy swojego osobistego 
doświadczania synestezji w części, w której omawia jej wpływ na własną interpretację dzieł 
muzycznych, praktykę pedagogiczną i życie codzienne.  
 
Część opisowa składa się ze wstępu, czterech rozbudowanych rozdziałów i zakończenia wraz 
z obszerną bibliografią składającą się z 109 pozycji, w większości w języku angielskim, 
polskim i niemieckim. Ponadto zawiera streszczenie wraz z tłumaczeniem na angielski i 
przydatny załącznik w postaci tekstów pieśni i ich tłumaczeń. 
 

W pierwszym rozdziale autorka omawia samo pojęcie synestezji oraz przedstawia rys 
historyczny występowania tego zjawiska w różnych dziedzinach sztuki. Prezentuje w nim 
najistotniejszych twórców, filozofów i wynalazców obdarzonych i zainspirowanych 
synestezją. Wywód swój okrasza trafnie dobranymi, godnymi uwagi cytatami, przykładami 
literackimi i materiałami ilustracyjnymi. 
 

W kolejnym rozdziale zjawisko synestezji jest przedstawione w ujęciu psychologicznym. 
Autorka przystępnie i zajmująco referuje historię badań i ich stan obecny na podstawie 
obszernej i aktualnej literatury naukowej. Omawia cechy, rodzaje i typy tego zjawiska wraz 
ze sposobami jego rozpoznania i współwystępowania z niektórymi cechami osobowości i 
zdolnościami. 
 

Trzeci rozdział, najobszerniejszy, przedstawia analizę wpływu doznań synestezyjnych na 
interpretację utworów muzycznych na przykładzie dzieł prezentowanych w części 
artystycznej. Autorka podjęła się niełatwego zadania zwerbalizowania pojawiających się u 
niej w zetknięciu z zapisem partyturowym i kształtem dźwiękowym utworu subtelnych 
doznań barwowych. Ciekawym zabiegiem ułatwiającym śledzenie wywodu doktorantki jest 
ukazanie czytelnikowi tych wrażeń za pomocą kolorowego druku i kolorów pojawiających się 
w przytaczanych przykładach nutowych. Obserwacja oddziaływania własnych odczuć 
synestezyjnych na sposób odczytania i dobór środków wykonawczych doprowadziła do 
konstatacji, że najmocniejszy wpływ mają one na barwę dźwięku i artykulację. Autorka zdaje 
sobie sprawę, że odczucia te są bardzo osobiste i będą się różnić u każdego wykonawcy, ale 
traktuje to jako szansę zarówno na ujawnienie się zawartych w dziele różnorodnych 
potencjalnych możliwości interpretacyjnych, jak i na dokonanie własnego odczytania dzieł 
muzycznych. Autorka tak podsumowuje tę część swojej dysertacji: „(…) znalezienie swojego 
niepowtarzalnego sposobu odtwarzania intencji kompozytora jest przecież istotą działalności 
każdego artysty.” Ze stwierdzeniem tym bezspornie się zgadzam. W rozdziale trzecim 
znalazły się jeszcze w dużej części bardzo osobiste rozważania na temat synestezji leksykalnej 
oraz ciekawe przykłady pozytywnego wpływu synestezji na pracę pedagogiczną. 
 

Ostatni rozdział zawiera sylwetki kompozytorów obdarzonych synestezją i kompozytorów 
związanych z tym zjawiskiem, gdzie z zaciekawieniem odnalazłem nieznane mi wcześniej 
anegdoty o Franciszku Liszcie i wypowiedzi o odczuciach synestezyjnych Jeana Sibeliusa. 
Celnym pomysłem jest zreferowanie przeprowadzonych przez doktorantkę rozmów z 
Profesorem Andrzejem Jasińskim i Henrykiem Janem Botorem na temat wpływu synestezji 
na ich działalność artystyczną i życie codzienne. 
 



 

Konkluzja 
 
Reasumując należy stwierdzić, że obie części pracy doktorskiej mgr Marty Mołodyńskiej-
Wheeler pt. „Wpływ synestezji na interpretację dzieł muzycznych na przykładzie 24 
Preludiów op. 11 Aleksandra Skriabina, Szeherezady Maurice’a Ravela oraz Pieśni Rozpaczy 
i Samotności Marty Ptaszyńskiej” przedstawiają bardzo wysoki poziom artystyczny i 
merytoryczny. Dzieło artystyczne i część teoretyczna pracy są wartościowym 
przedsięwzięciem artystyczno-naukowym i stanowią znaczący wkład w poszerzenie 
świadomości na temat roli synestezji w procesie odczytania i kreacji dzieł muzycznych. Tym 
samym treść powyższej pracy wpływa w sposób istotny na rozwój dyscypliny artystycznej 
reprezentowanej przez doktorantkę.  
 
Pani mgr Marta Mołodyńska-Wheeler wykazała się głęboką wiedza teoretyczną i 
umiejętnościami w dziedzinie sztuk muzycznych umożliwiającymi samodzielną pracę 
artystyczną i dydaktyczną. W ten sposób spełniła bez zastrzeżeń wymagania art. 13 ust. 1 z 
dn. 14.03.2003 r. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2016r. poz. 882 z póź. zm.). 
Pracę doktorską mgr Marty Mołodyńskiej-Wheeler przyjmuję. 
 

 
 
 
 

 
 

Dr hab. Marcin Sikorski, ad. AM 
Akademia Muzyczna w Poznaniu 


