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Recen,zja pracy doktorskiej mgr. Gao Fenga

Zlecenlodawca recenzil

Akademia Muzycxra im. Grahyny i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi

z siedzib4: ul. Gdanska 32; 90-717 l-odZ (pismo z dnia 29 czeruca 2OI7 r I
8 stycznia 2O2O r.) o wszc4ciu przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk

muzlrcznych, dyscyplinie artystycznej wokalistyka dla Pana Gao Fenga.

Zlecenie podjgte w zuriazl<rt z uchwal a, nr 22 /lV I 2OL6 I 2Ol7 Rady Wydzialu

Wokalno-Aktorskiego z dnia 27 cz.emrca 2Ol7 roku, powolujac4 mnie na

recenzenta pracy doktorskiej p. Gao Fenga na podstawie ustawy z dnia

14 marca 2OO3 roku o stopniach naukowych i t5rtule naukow5rm oraq

o stopniach i t5rtule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 882, 131L ze zml, ptr. 6 ust. l, 2 Rozporz4dzenia Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyilszego z dnia 26 wrzeinia 2OL6 r. w sprawie szczegolowego

trybu i warunkow przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskim,

w postgpowaniu habilitacyjnym orA?- w postEpowaniu o nadanie tytutu
profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586). Do nadeslanego rni prz,ez Dziekarra

Wydzialu pisma informuj4cego o powierzeniu mi funkcji recenzenta

w w/w postgpowaniu, zostala dol4czona dokumentacja zgodna

z ustaworrymi wymogami.



Podstawowe dane o Doktorancie

Pan Gao Feng urodzil sie 24 marca 1978 roku w Chinach. W latach

L997 -2OOl studiowal w Taiyuan Normal University na studiach

I stopnia, zakoncz,onych uzyskaniem t5rtulu bachelor. Studia wyLszego

stopnia, zakonczone uzyskaniem t5rtulu master, kont5rnuowal w latach

2006-2008 w Capital Normal University. Od 2OOl roku, do chwili obecnej

zajmuje siq pedagogrka wokaln4, pracuj4c jako nauczyciel Spiewu w Tai5ruan

Normal University. W latach 2016-2019 odbyt studia doktoranckie

w zakresie wokalistyki na Wydzide Wokalno-Aktorskim Akademii Mrtzycznej

im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi.

Ocena oslasnied artvstvcznych i pedagogicznvch

Pomimo faktu, i,e zloilona pr?Ez Doktoranta dokumentacja Jego osi4gni96

artystycznych i pedagogicznychjest objgtoSciowo bardzo okazala, to zostala

przedstawiona jedynie w jezyku chinskim. Rozumiej4c, 2e plakag i ozdobne

programy koncertow sa w zasadzie nieprzetlumaczalne, opre sie w swej

krotkiej i ogolnej ocenie na udostgpnionych informacjach w jgzyku polskim

i angielskim. Chocia2 w jednostronicowym wykazie swoich koncertow,

przedstawionych w jezyl<tt polskim, p. Gao Feng uj4l jedynie osiem

koncert6w i to na przestrz.eni czternastu lat (2003-2017l, to na podstawie

Jego niew4tpliwie wysokiej klasy artystycznej mo2na zakladac, i,e jest On

w swoim kraju Spiewakiem cenion5rm i cz€sto koncertuj4cyffi, choc bye moie

dominanta z.aurodowej aktywnoSci Doktoranta jest dzialalnoSc pedagogiczrta,

bogata w liczne nagrody dla najlepszego badZ wyrozniajacego sig pedagoga

Spiewu. Rezultaty tej pracy maja swe odbicie w r6wnie okazalyc}a sukcesach

Jego studentow na przeroLnych konkursach i przegl4dach wokalnych. Warta

uwagi jest de2noSc p. Gao Fenga do zawodowego doskonalenia poprzez

tdzia]. w licznych kursach mistrzowskich znarryc}n, chinskich pedagogow

Spiewu. Dopelnieniem powyzszej dzialalnoSci Aspiranta jest Jego aktywnoSc

na niwie naukowo-publicystycznej w postaci wielu artykulow poSwigconych

metodyce nauczania Spiewu oraz problemom edukacji muzycznej.



Ocena pracv cloktorskflej

Praca doktorska Pana mgr. Gao Fenga - ,,The influence of Schubert's art

songs on early Chinese art songs' creation/creators" sktada si€ z dziela

artystycznego zarejestrowanego na ptycie CD-audio oraz opisu, stanowi4cych

l4cznie praca pod powyzszym t5rtulem. Na dzielo artystyczrte, zrealizowane

pv,ez Doktoranta (Spiewl z towarzyszeniem fortepianu (Tatiana Dranczuk)

skladaj4 sig nastepuj4ce utwory:

szeSc pieSni F. Schuberta do tekstow H. Heinego ze zbiont"N.abgdzi Spiew"

o Aflas

. Jej obraz

o Rybaczka

o Miasto

o Nad rnotzetn

o Sobowtor

oraz siedem chinskich pieSni artystycznych

o $rtanie
o Nostalgia

o Jancy ptynie na wschod

o Mieszkam u ilrodel Jancy

o W gorach

o PieSn nostalgiczna

. Tesknota serca

Nagrania dokonano w 2019 roku w l,odzi

a
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Na dzielo artystyczne p. Gao Fenga, bgdace inherentn4 cze$ci4 Jego pracy

doktorskiej, skladaja sie wymienione poryLej pieSni - F. Schuberta oraz

pieSni artystyczne kompozytorow chinskich.

Autorska prez,entacja czeSci cyklu "N.abedzr Spiew" ma wiele walorow,

z ktorych najistotniejsze wydaja mi sie w5rnowa i artykulacja w jeafku

niemieckim. Nie chce oc4gwiScie deprecjonowac pozostat5rch, wokalnych

i interpretacyjnych prz56miot6w tego popisu, ale zurairyv,tszy, Le autor

nagrat:lia, z tego co wiem, nie tna z,a sob4 kilku lat pobytu w kraju
niemieckojezycznyrm, jego podanie niemieckiego tekstu, skrajnie odleglego

konstrukcyjnie od jqzyka rodzimego, mogg Smialo nazltrae imponuj4cym.

Olbrzymim atutem wokalnej produkcji Doktoranta jest zachowanie wszelkich

regul wokalistyki kameralnej, z.e znakomitym mezza uoe i piano - na cznle.

Zapreznntowana wizja pieSni Schuberta ma wszelkie walory wykonania

wysokiej klasy: piekny i Swietnie brzmi4cy glos, tat<i,e w rejonach

przypisywanych wyl4cznie basowi oraz oddawanie nastroju wypt5rurajacego

z treSci utworu. Jak wiadomo, w przypadku pieSni, nieziuykle istotnym jest

dobor wlaSciwej tonacji utworu. W pieSniach Schuberta p. Gao Feng siegnal

do wersji na glos niski (Iout uoicel i byl to moim zdarriern trafny wybor.

Przy powyLszej, bardzo wysokiej ocenie "europejskiej" czeSci dziela

artystycznego, pokuszg sie wszak2e o pewn4 uwage. OtoL, wydaje mi sig, 2e

w pieSni Atlas artysta moglby siegnac do tonacji o pot tonu wyhszej, co

pozuroliloby mu na wydobycie jeszrz,e wigkszej ekspresji, szcz,egolnie

w pierwszej c43ci utworu. Pisze o tym, gdyL wielu znanych wykonawcow

tego cyklu, nominalnych basow, wlaSnie w tej pieSni dokon5nvalo tego

zabiegu, przy innych pozostajac w wersji low uoie. Nawet jeSli, tak jak Hans

Hotter, okreSlani byli bas-barytonami, to robili to ?,apewne z racjonalnego

(i styszalnego) powodu.

Oceniaj4c z,apre"Entowane na nagraniu pieSni kompozytorow chinskich,

musze z,e zrozutmiatych wzglgdow pozostac jedynie przy ich stronie wokalnej



i og6lnym wra2eniu estetyczn5rm. Mimo, 2e tylko w jednym przypadku

dubluje sie nazwisko tworcy (szeSciu kompozytorow - siedem pieSni),

w pieSniach tych cate zdecydowanie elementy spajajqce je zarowno ideowo

jak i klimatycznie. Specylicziy czas, w jakim byly firorzone, z.determinowal

ich nasycenie niezvrykl4wzniosloScia i zdecydowanie odczuwaln4 miloScia do

ojczyzny. Wielkim ich walorem jest tesknota z.a czym$e pigknym

i wartoSciowym, przy calkowitym braku patosu. Glos Gao Fenga

najvtyru2niej idenfirfikuje sie w pelni z przeslarriem utworow, gdy2 wszystkie

jego przymiot5r, podkreSlone przy okazji omawiania Schutanengesaq, tutaj
jeszrze sie zwielokrotniqia w organicznym zespoleniu z wlasn4 historia

i kultura. W tym Spiewie czuje sie wielka miloSi do swego kraju - to pigkne i
wzruszajqce .

Uwzglgdniajac wspaniale towarzyszenie fortepinowe p. Tatiany Dranczuk,

a racz,ej tvrorcz,4 symbiozg wspotwykonawcow, oceniam 
",aprezentowane

dzielo artystyczne celuj 4co.

Opis dziela artystycznego sklada sie ze wstgpu, pigciu rozAzialow,

zakonczenia, bibliografri oraz aneksu zawierajacego nuty i teksty

prezentowanych pieSni. W sumie opis zostal zawarFir na 166. stronach,

z c?,ego czese zasadnicz.a lbez aneksu) zajqla 110 stron.

W rozAziale I - Narodziny i rorut6j pieSni artystgenej, najciekawsze, z punktu

widzenia naszej streff kulturowej, wydaj4 sie podrozdzialy, ktorych autor

opisuje narodziny i rozvtoj chinskiej pieSni artystycznej, a t:.l<Ze pryncypia

ideowo-artystyczne, ktorymi kierowali sie chinscy tworcy w okresie

szrzeg6lnym dla calego narodu chinskiego, czyli w pierwszych dekadach

XX wieku, po upadku dynastii Qing.

W rozdziale II przedstawiono sylwetki kompozytorow: F. Schuberta i szeSciu

chinskich tworcow, ktorych ideowoSc dzia\an artystycznych wydaje sie
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wzlatywac niekiedy ponad uniesienia romantykow europejskich, chociahby

samego Schuberta.

Rozdziat III opisu pracy doktorskiej zajmuj e arralwa omawianych utworow,

z cz,ego najbardziej frapuj4ca wydaje sie artaJwa porownawcza nowo

powstalej chinskiej pieSni artystycznej z romant5rczn4 pieSni4 europejsk4,

reprezentowana przaz uwa2anego a jej najwybitniejszego przedstawiciela

- F. Schuberta.

Rozd71al IV, zestawiaj4cy r62nice i podobienstwa pomigdzy pieSniami

Schuberta, a chinskimi pieSniami artysLycznyrni wydaje mi sie zdecydowanie

najbardziej wartosciowy, oryginalny i odkrywc4y. MnogoSc elementow

por6wnawczych i roznicuj4cych oraz doglebnoSc i starannoS6 ich analiz,

zostawia jak najlepsz,e wraienie.

W rozdziale V autora analizuje wptyw pieSni artystycznych Schuberta na

takie? pieSni chinskie.

Oceniaj4c povtyilszy opis muszg stwierdzie , b jego warstwa merytoryczla

zasluguje na dvae uznanie. Egzotyka chinskich pieSni, ich nasycenie ideowo-

patriotyczrae, a sz,cz.egolnie fundamentalne roLnice w wymowie i artykulacji

w stosunku choiby d.o porown5rwanego iez,yka niemieckiego, daly autorowi

wdzigczny material do naukowej wiwisekcji, z czego potrafil zrobic znakomity

uitytek. Wydqie mi sig, 2e duirym, jeSli nie ogromnym atutem opisu jest

znakomita. wr ecz j ako Si j e go tlum acz,enia. Zw airyw szy rra wszystkie aspekty,

w tym hermet5rcznoSc specjalistycziego, mlJaycznego jqzyka, nie wahalbym

sig nazwac je imponujacYm.

Na uzlatie zasluguje rownie7 strona edytorska opisu - estet5rczna

i prz,ejrzysta,. ZnalazNem wprawd,zie, podobnie jak w zdecydowanej wiekszoSci

tego typu prac, sPoro t21il. sierotek, szr;zrugolnie spojnikow typu

"a" czy "i", widniej4cych na koncu wierszy, ale ptzy wspomnianych walorach

pracy wspominam o tym jedynie w ramach recenzenckiej rzetelnoSci

i starannoSci dziatania.



Jest wszak1ejedna rzecz, ktora, choc nie butzy mojej bardzo pozytywnej

opinii dotycz4cej przedmiotowego opisu, to wymaga krotkiego wyjaSnienia.

JeSli prz5r1ae, aksjomatycztte zreszt4zaloizenie, 2e opisowacz'e$e pracy odnosi

sie do zal4czonego dzieNa artystycznego, ktore jest integraln4 czeScia tej

pracy, to tym dzielem nie sA tutaj wybrane pieSni Schuberta i kompozytorow

chinskich, ale te pieSni w konkretnym wykonaniu p. Gao Fenga. Opis jest

ocz5rwiScie tak skonstruowany, 2e nie pozostawia w tym wzglgdzie

najmniejsr,ych w4tpliwoSci, niemniej jednak uwa2am, 2e autor nie powinien

bac sie czytelnych odniesien podkreSlajacych ten fakt.

Konkluzia

Niniejsz5rm jednoznacznie stwierdzam, Le prz'ed\ozona mi do

zaopiniowania praca doktorska Pana Gao Fenga spelnia wszelkie war-trnki

okreSlone w art. 13 ust. 1 Ustawy o stopniach i t5rtule naukow5rm oraz

o stopniach i t5rtule w z,akresie sztuki.

W zwiazku z powyzszym prace doktorsk4 Pana mgr. Gao Fenga

przyjmuje.

prof. zw. dr hab.
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