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Zlcccniodnwca recenz ji 

Akademia Muzyczna w Gda11sku, Wydział Instrumentalny. Pismo z dnia 19 listopada 2019 

roku informujące o wyznaczeniu przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów mojej osoby 

na recenzenta v .. · komisji habilitacyjnej do oceny osiągnięć Pana dra Błażeja Maliszewskiego. 

Do zlecenin dołączona została dokumentacja złożona przez Habilitanta: 

• Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Sekcja Vll o wszczęcie 

postępowania habi litacyjnego; 

• Autoreferat w języku polskim i angielskim: 

• Kopia dyplomu nadania stopnia doktora sztuki muzycznej; 

• Kwestionariusz osobowy; 

• Oświadczenia : współwykonawców o realizacji koncepcji artystycznej Habilitanta, 

o publikowa niu wniosku na stronie internetowej CK. o niepełnieniu funkcji promotora 

pomocniczego; 

• Wykaz i dokumentacja dorobku. 
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1>:11Jl· J lnhiljl]inta 

P:111 nlai".L'.i Malis;,.cwski. ur. I O.O(,. I <J74 w 13ialuf:!.:trd1.ic. 

Stu d ia : 

- uk111·10) I studia i11stru111L·n1alnc. s r,ccjalrn>ŚĆ ,dtówka w klasie prol\:sor Ireny Albrecht w 

1\bckmii i\lu,:,c1.ncj \\ <~da1i :..k11; 

- \\ 2012 rnk u tli'.ysb l slopici'1 doktora s,.tul--i mu✓,ycwc.i, w dyscyplinie artystyc;,.ncj -

in:,ll'llJIIL'lll:tli,;tyl,.:1. spL·c j,d 1111~ć · sr.i na a lti,wce. 11ad,111y uchwalq R:idy Wyd;,.ia.lu 

ł11 :.. 1rnnh.:n t ,dncgo .1\kack111ii Mu;,.yczncj w (ido,isku. 

Tc.:mal rozpr,1wy doktursk iej „Nic111iccka 111t1;,.yka altówkowa X I X i XX wicku m1 przykln<lzic 

Suit:, D-dt1r op. 1.31 cl nr~ Maxa l{cgcra na ;1ltówky solo . Sonaty [s-dur op. 120 nr 2 

.loh:innl'S;J 13rahmsa ,w ,1lt (0J\\'k\· i fi1rtcpian ora7 S(,naty F-dur op. l l nr 4 Paulu f·linJc:rnitha''. 

Promowr: prof. ivklcicj Sobczak 

Rcccnzcnci: prof'. lrcnil /\lhrccht_ prof. Stefon Krn11asa 

I~ 011gr_~~.Y „l<!.!!.• (~ren ~j(,'.JJ>ran: juro rsk icLlc l<cj c m_is trzowskic JzialalnoSć organizacy j11a_;_ 

- ud;,,ia! w l r;,.cch iVli9Jzynarndowych Kongrl'.sach 1\IL(°1wkowych w: Krakowie (20\3) .. 

Cremonie (2016), Rull~rd:1rniL' (2018); 

- uJ1.ial i organizacja w ogólnopolskich konferencjach altówkowych w: Gdańsku Viola Arte 

t101ó. 20 18). Po1.11aniu. 

-juror 1w og.ólnopolsk ich konkursach altówkowych (111.in. Ogólnopolski Konkurs Altówkowy 

im .. lnnJ Rako\vskiego " ' Poznaniu) 

- wygłosi ! 17 wykładów 

- pomyslodavvca, założyc iel i Prezes Stowarzyszenia VIOLA ARTE 

- prezes Swwarzyszcnia Przyjació ł Ogólnoksztalqcc_j Szkoły Muzycznej l i Il stopnia 

i111. 1:clik s~1 No,,·<,wiejskicgo ,,. Gcl,111sk u 

-org;111i1.utor kurs(JW 111islr1.owskich w ;\kadcmii tvluzycznt'.i w Gcla11sku 

erag~_: 

orkiestra 

Pol ska 1-'ilhurmoniu Sinfrrnia B,iltirn w S łupsku. 

l~lhlqskit Orkic~lr~1 K::nncralni.l ( prowucl1.qcy grupy altówek) 

Pi Isk:, Orkiestra Klasyczna (prowadzący grupy altówek) 

Tirol~r 1:cslspidc Frl (wspólprnca) 



l\1lsh:1 Orhicstr:i K ,1111cralna w Sopocie (wsp<'>lprnea) 

Filharnw11ia l3a ltycka (wsp<'1lpr:1ca) 

Pul :;k:1 O,t icst ra Radiowa(,, spólpra<:a) 

C1ppclla Cicc.lancnsis ( \\'Sp<.l lpraca J 

Tc:1lr i\ lu1.: on::,,. Gd:,ni ( \\':,pc'ilprnca) 

Opera no z:1111ku ,, Szczeci ni<: ( współpraca) 

PC'dauo" ilrn ______ ,,, __ ;:, ___ _ 

7.cspó/ S;d-Jil M uzyonycll i 111 . Grai.yny Dacewicz ,v Koszalinie ( 1999-2002) 

7cspól Sl'.kól rv1u1.ycz.nyc ll " ' Elhl ,igu (2008-20 14) 

Ogólnoksztalcqca Szko ła Muzyczna J i Il stopnia w Gdm1sku (20 I 2-do chwili obecnej) 

Akademi:i Muzyczna -..,v Gda,isku (od 2012 roku asystent w klasie prof. Ireny Albrecht) 

;\'a o rody ---·"'---
- A-fedal ,.Zas ł użony dla Kultury Polskiej" (październik 20 18) 

- Nagroda Il i stopnia Centrum Edukacj i Artystycznej (20 18) 

- )\agrodn Ili stopnia Rektorn 1\bclernii !Vluzyczncj w Gdańsku (2013, 2018) 

- N<.1groda IJyrcktora OSivl I i I I w Gda,isku ( 2014 .20 15 , 2016) 

OCENA AUTOREFERAT U 

W autoreferacie dr Rlażej Maliszev,1ski bardzo dokładnie omawia swo,1ą drogę 

:1rtyst:,·cz11<J z uwzgl~·dni~nic:rn wszystkich etapów muzyczn~j kariery. Wyraźnie zaznacza, jak 

,, icl~i wrl:-, \\. 1m ro1:wój .lego muzycznej osobowości miała pani profesor Irena Albrecht. Na 

roz\\'ój muzyczny Pana Błażeja Mal iszewskiego wp ływ miał y także kontakty z wybitnymi 

pedagogami, artys tami, tak imi jak: pro r. Roman Suchecki, prof. Ewa Ratz, prof. Henryk 

Keszkowsk i, jak i równ i eż prof'. Janusz Przybylski, którzy zaszczepili ,v nim ,.viele 

pozytywnych cech, procen tujących w clu lszym rozwoju artystycznym habi litanta. Występy na 

cstradnch polskich, jak i europejskich, sprnwiajq, że habi litant prezentuje swoją 

instrume nta lną pozycJę w świecie muzycznym. Mimo bardzo interesującego 

wielowątkowego profilu muzycznego, habil itant wskazuje na pedagogikę, jako główny nurt 

swojej dziala l n()śc i , która jak opisuje ., sta ł a s ię częścią życia znwodowego·'. Aulorefcrat 

/.,1\vicrn wiele infornwcj i dotyczqcych pracy :-irtystyczncj , która ohfito1vvaln w wydarz~nit\ 

:,nystyo.11~ o du1/..ym i',na c%.C n1u . .l ako 1wjważ11 i cjszc dr Muliszcvvski wskaz.uje oprncowcmic: z 



111n11t1: krypt(1\\ i \\';-1d:111i1.· kompozycji Tndcus;a Pnciorkicwit:zc1. Utwory ukflzały s1<; 

n:1klad1.·1n ,,ydawnict\\a Luli.H1iu111. sygnnwra EUF 1065 /\ria n0 altówk9 i fortepian, J\ndante 

,u skr1.ypcc i r1ltówkc; . Impres.ie nn nltó,,k<; solo i Sonatina na dwoje skrzypiec, którą sam 

li:1bilitant oprnco,,·al 11:1 dwie alt<iwki . Również, wydaje si9 być intcresujc!CY obswr 

~,ki: wnnści snlow<:_i. gd;,ic hab ili1ant '') konni. j<1ko solista pra\\'ykonanic Larghetto na 

iillt·,,,·ki,: i \\'iolo1Ki'1.'lę ,\nn:· R.:iclawickicj - iVlusialcz) k. Podczas wieloletniej pracy w różnych 

tirkicst r:1ch dr i'vlnli~1.cwski 111ial ok,vjc; wystc;pować u boku wielu wybitnych solistów i 

dyrygentów. 

Ca ły dorobek habilitanta sta l sit; niewątpliwie impulsem do nagrania utvvorów 

altó\\·ko\\ych Tadeusza Paciorkiewicza (1\ria na altówkę i fortepian . Impresje na altó,,·kę 

so lo. A11d<1nte na sl-;rlypce i altówkc;:. Sonatina na dwoje skrzypiec-transkrypcja na dwie 

altó,,'ki. Due1 koncertujący na altówkt; i fortepi~rn. Sonata na altówkę i fortepian) przy 

\,·spó!udziale artystów, tak ich jak.: Paweł Rydel, Paweł Kukliliski, Ewa Guzowska. Właśn ie to 

nagranie zostało wskazane. jal-;o cl7..ielo artystyczne określone w mt. 16 Ustavvy z dnia 

I-L03.:?003 n)ku (z pófoic_jsz~·mi ?mianami) o stopniach m1uko,,·ych i tytule oraz stopniach 

i l: tulach\\. zakresie sztuki. 

Konkluduj:1c: należy stwierdzić. że dr Błażej Maliszewski przedstawił swój dorobek, 

podając główne kierunki lvvórczej aktywności, zaprezentował także osiągnięcie artystyczne 

okrcślonć w art. 16 Usla\,·y 7. dnia 14.03.2003 roku (z późniejszymi zmianami) o stopniach 

rnrnkO\vych i tytule oraz stopniach i tytu łach w zakresie sztuki. 

\V autoreferacie brakuje mi jeszcze bardziej wnikl iwej części dotyczącej nagranej 

płyty. któni habiliwnt wskazuje. jako glóvvne dzie ł o stanowiqce osiągnięcie naukowe lub 

<1rtystycznc, o którym mowa \\' art. 16 ust. 2 ustawy. Pomimo tego autoreCerat należy 

oci.:nit· ro✓.y ty,.., nit. 

OCENA DOLĄC_ZONEGO .OZIELA ARTYSTYCZNEGO 

Wypclniaj,Jc dyspozycje ustav,1owc (art. 16 ust. 2 Ustawy oraz § 12 ust. 2 pkt 2 i 3 

Rozporz,,1dzcnia MNiSW z dnin 22. 09.20 11 r.) habilitant, jnko oryginalne osiqgnięck 

artystyczne przcdstawin ut wory znrej..:strowanc na płycie Tadeusz Paciorkiewici Viola 

Works wydnnej w 20 19 roku przez Studio MTS Nr Kat. MTS CD-03 7 

• :\ri.1 ,rn ,d!,\wk ~· i organ~· (fortepian) ( 1988) 
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lmprl'8jc: ,w :iltówl,\' solo ( 1980) 

• ,\11d:1111l' 11:1 -.1< r 0 ·/H'l: i n lt {,wł<\' ( 191)(,) 

• So11ati11a no r/ 11·,~je skrzypiec ( /955) trr111sk1:1•pcja ,rn dwie altówki- Błażej 

1H a I is„e >FS/i i 

• Due/ lw11cerlujqcy 11a a/tó1Pkę i forl epia11 (19 74) 

• Sema ta na altó11•f.-,( ifortepia11 (I 988) 

Nagrnnk zrca lizo\\'anc z.osta ło w Studio S3 w Gda11sku. Reżyserem nagrania był Jacek 

Puchnlski . 

Sam wybór repertunru dookreśla zainteresowania stylistyczne habilitanta. 

Wybór utv,·orów ultówkowych Tadeusza Paciorkiewicza stanowi prawdopodobnie 

pierwszą próby rejestracji \\W. ut,vorów w historii polskiej fonografii. Jak pisze sam 

habilitant. .. Kompozycje Tadeusza Pnciorkicwicza są nasycone kolorytem muzyki polskiej. 

Doszukać si<; w nich można wielu wqtków i brzrnie1'1 cechujących jedyne w swoim rodzaju 

znharwienin duchem polskości. To muzyka bardzo zróżnicowana". Tym samym można 

przypuszcznć. ż.e habi litant Ś\\'i;1domie dokonał wyboru utworów Tadeusza Paciorkiewicza, 

zesta\\'iając w nich brzm ienie altówki z innym i instrumentami. Osiągnął tym samym ciekawy 

i innowacyjny wydźwięk. Trudna technicznie 1mpres_ja na altówkę solo, jak i różnorodne 

wirtuozeria znajdujące odzwiercied lenie w innych ut,-vorach dowodzą wysokich umiejętności 

altowiol isty. pokazując. że radzi sobie śvvietn i e z różnymi barwami melodycznymi . Nagranie 

ca łej p łyty ukazuje ,-vysoki profesjonali zm wszystkich wykonawców. Wyżej wymienieni 

a rtyśc i bardzo dobrze kont roluj,) dźwięk, mtykulację, dynamikę, punkty kulminacyjne i logikę 

myśli muzycznej , tak często skomplikovvaną w t wórczości vvspólczesnych kompozytorów. 

U \\·użam. ie wykonawcy ,,, pełni obrazują interesujące kategorie ekspresyv-me i niezliczoną 

il ość odcieni kolorystycznych zawartych w utworach omawianej płyty . Takie poszukiwania 

repertuarowe wiążq się z faktem, iż literatura altówkowa, przeżywa swój rozkwit w XX i XXI 

,vicku. Niewątpliwie twórczość Tadeusza Paciork iewicza vvydaje się być na tym polu bardzo 

c1.,;11 na . 

Praentacja utworów altówkowych jest niewątpliwym wyzwaniem, potwierdzającym 

umic_jytnośc i i wkres operowania dobrym warsztatem altówkowym habilitanta. lntcrprctncja 

om;ivvinnych utworów ukazuje \·\-)'czucie fo rmy, dobre proporcje dź.wi\kowe, jak i 

interesujące rozwiązn 11 i~1 wykonnwczc. 



Hubilitanl 7. ,-vidkim wdzic;kic111 pokonuje duże trudności techniczne) uwypuklając 

_icd1H)c;:cś 11ic. \.V sposób bardw pr7,cjrzysty w1,njcmnc relacje dźwiękowo - emocjoi1alne 

wy kony,\·anych dziel. 

!ś~!..Q.til.lłJ'.jJ)_:. _ Nie budzqcy 7.astrzc.1.cń kształt dzi e ła artystycznego oraz profesjonalny warsztat 

"'>'konam.:1_,· i'.aslugui;1 11:1 bardzo clobr:) ocen<;. Nagranie prezentuje szerokie możliwości 

i11stru111c11talne habilitanta v, zakresie z.agadn ie11 wykonawczych - smyczkowan.ia, 

urtykulncj i. dynamiki oraz interesujące.i stylistyki wykonywanych dziel. Uważam, że nagranie 

stanowi twórczy wkład w roz.vvój fonografi i altówkowej. 

QC~NA OSIĄGNll~Ć ARTYSTYCZNYCH 

Działalność artystyczną dr Błażeju Mal iszewskiego należy określić, jako bardzo 

intensywnq. Od momentu uzysk.inia tytułu doktora sztuki, tzn. od roku 2012 artysta działał na 

\\·ielu płaszczyznach ;::yc ia muzycznego i kulturalnego. Provvaclzi interesującą działalność 

koncerto\\'ą. zarówno solową. kameralnej, jak i orkiestrow,1. Wśród nich na uwagę zasługują, 

m.in. występy na znaczącycl1 konferencjach w Polsce i zagranicą tj.: International Viola 

Congress Cremona, International Viola Congress, Viola Day Birmingham Conservatoire. 

Program pozostałych koncertów obejmov,1al zarówno utwory kameralne vvykonywane w 

bardzo różnorodnych składach instrumentalnych, jak i solowe (w tym również koncerty 

solowe z orkiestrą). Habilitant wsr.ólpracowal z całą plejadą polskich i zagranicznych 
' 

artystów, w znacznym stopniu altowiol istów. Trzon Jego aktywności stanowią koncerty 

podczas kongresów altówkowych. 

Niestety bardzo uboga jest fodografia habi litanta, obejmująca tylko jedną płytę CD. 

Konkluzja: Jak wyn ika ze szczegółowej analizy dorobku artystycznego dra Błażeja 

Maliszewskiego jest On autorem i nteresujących dokonań w zakresie osiągnieć artystycznych. 

Różnorodność tych działai1 i aktyv\1ność twórcza habilitanta spełnia wszystkie założenia 

ustav,.ry i pozwa lJ na .lege) clobrq ocenę . . 

OCENA OSIĄGNIEĆ NAUK0\\/0 - DYDAKTYCZNYCH 

1 
~ 
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Ocena dokumentacji habtlitanta me pozostm,via wątpliwośc i , że praca dydaktyczna i 
stanowi bardzo ważną część Jego działa l ności. Imponująca liczba 39 nagród Jego studentów. · I 
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ks7.tak :1cych sic; w Og.ólnob1tulc:)Cl:j S·1.,kolc Muz.ycz.ncj 

Akademii Mu1.ycznej w Gcla,isku. wsll1guj:1 ,w pochwale;. 

1 l stopnia w Gdańsk u, jak 

Nil'Occ11in11y111 aspcktl'.111 działalnośc i edytorsk iej dra 81ażcja Maliszewskiego jest 

p17.ctlu111aczo11a pr1.c2 Niego książka . I autorstwa wybitnego rosyjskiego altowiolisLy 

Stanisht"·a J>(111intO\\·skicgo .,/\ltówka. Sztuka i dziedzictwo" . Monografia omawia 

zagadn ic11 in z,,· i ą1,anc z hi stori,i altówki, literatury altówkowej, porusza temat problemów 

interpretacyj nych Ul\\'OrO\\' altówkowych. Wartym zauważen ia jest fakt , że habilitant z 

d użym f)O\\'Oclzcnic111 · ,mg,1żuj t'. sic; ,v orgt111izacj~· różnych przedsięwzięć, w tym konkursów 

altówkowych nn poziomie szkolnym, jak i akademickim. 

Po uzysknniu clok1oratu habilitant aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych 

org:rnizow:rnych przez Akademie Muzyczne, 111.in.: w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, 

Gda,1sku .. kst uczestnikiem programu Erasrnus. 

Ocena os i,1gnicć naukowo - dydaktycznych oceniam pozytywnie. Osiągnięcia naukowo
I 

dydaktyczne speł ni ają warunki Usta I y. 

I< o n k l1.1Li!.!~ 

.lak wynika z przedstawio9ej dokumentacji dra Błażeja Maliszewskiego, należy 

stwierdzić , że habilitant jest kompetentną i dobrze przygotowaną do uprawiania zawodu 
• I 

artystą . Niewątpliwie. swoje) rozległą clziala l nością organiza torską oraz swoimi dokonanjami 

artystyczno-naukowym i i clydakt)cznymi potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe. 

Osiągnięc i a pov;yższe. \\' wysoce satysfakcjonującym stopniu, spełniają wymagania art. 16 

Ustawy z dnia 14.03 .2003 roku (z późniejszymi zm ianami) o stopniach naukowych i tytule 
I 

oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki. 

dr hab. Michl l Micker profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
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