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Zleceniodawca recenzj i:

Akademia Muq'czna im. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi, Rada Wydzialu
Wokalno-Aktorskiego, ;zlecenie podjgte na podstawie art. ll oraz 14 ustawy z dnia 14 marca
2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (tekst jednolity Dz.IJ. 22016 r. poc.882, 13Il ze zm.) g 1 ust. l Rozporz4dzenia
Ministra Nauki i Szkolniatwa Wyhszego z dnia 26 wrzesnia 2016 w sprawie szczegbiowego
trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu
habilitacyjnym oraz postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz.IJ. z 2016 r. poz. 1586).

Dotyczy:

1. Uchwaty nr 20lIYl20I6l20l7 Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii im.
GtaZyny i Kiejs,tuta Bacewicz6w w tr odzi z 27 czetwca 2017 r. roku w sprawie
wszczgcia przervodu doktorskiego w dlziedzinie sztuk muzy cznych, dyscyplinie
artystycznej ,,wokalistyka" dla rngr. Gao Feng.

2. Uchwaty nr 21llYl20l6l20l7 Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii im.
Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi z 27 czerwca 2017 r. roku w sprawie
Wznaczenia promotora prze\ /odu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych,
dyscyplinie artystycznej ,,wokalistyka" rngr. Gao Feng w osobie prof. dr. hab.
Wlo dzimie r za Z alew ski e go.

3. Uchwaty nr 22lllYl20l6/2017 Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii im.
Gtairyny i Kiejstuta Bacewiczr5w w Lodzi z 27 czetwca 2Ol7 r. roku w sprawie
Wznaczenia rec:,enzenta przeurodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych,
dyscyplinie artystycznej ,,wokalistyka" mgr. Gao Feng w mojej osobie.

4. Uchwaty nr 23lliYl20l6l20l7 Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii im.
Gruiryny i KiejstuLta Bacewiczrlw w Lodzi z 27 czerwca 2017 r. roku w sprawie
rlYznaczenia recenzenta przeu,odu doktorskiego w dziedzinie sztuk mtzycznych,
dyscyplinie afi::tycznej ,,wokalistyka" mgr. Gao Feng w osobie prof. dr. hab.
Wieslawa Bednar:ka.



Podstawowe dane o Kandydacie:

Pan Feng Gao.jest absolwentem TaiYuan Normal University w Shanxi w zakresie
studi6w licencjackich (lata 1997-2001) oruz Capital Normal University w pekinie, w kt6rymw latach 2006-2008 odbyl studia magisterskie. Od momentu ukoriczenia studi6w
licencjackich (2001) zdobywa doSwiadczenie jako pedagog Spiewu solowego w macierzystej
uczelni w Shanxi. Do prowadzenia dzialalno6ci pedagogicznej uprawniu goh.ir. odpowiedni
certyfikat, kt6rego posiradanie Doktorant zgNosil w przedstawionej do przewodu dokiorskiego
dokumentacji.

Pan Feng Gao zdobyl wiele nagr6d i wyr6znieri. PoSr6d osiemnastu wymienionych
ptzez Kandydata, warto mwocil uwagg na II miejsce w Narodowym Konkursie Mlodych
Artyst6w w 1988 roku, jak r6wnie2 na liczne Dyplomy dla Najlepszego Studenta Kasy
Musicalu, wyr62rienia na konkursach wokalnych zwlasnym udzialernc zylezna wyr6znienil
dla Pana Fenga Gao jako pedagoga za prrygotowanie student6w do Migdzynarodowego
Konkursu Wokalnego vr Hong Kongu w 2016 roku, w kt6rym jego podopieczni LaoUyti t i itt
nagrodg. Lista nagr6d student6w Pana Fenga Gao obejmuje siedern poryiji.

Doktorant zebral obszernE dokumentacjg pracy artystycznej, a takke udzialu w
licmych kursach mistrzowskich. S4 to plakaty, programy koncert6w iwycinki prasowe orilz
nagranie DVD ,,Ein Droutsches Requiem" Johannesa Brahmsa z 13 grudnia 1Ol4 rck|-, z
Fengiem Gao w roli solisty (barytona), jak r6wniezplyta CD - album solowy z chi6skimi
pieSniami arty sty cmymii (ISBN 97 8 -7 -897 35 - 5 4 3 - 8).

Przedstawione do reco'nzii dzielo artystyczne Pana Fenga Gao sklada sig z nagrania
rvybranych szeSciu pie5ni z cyklu ,rl,abgdzi Spiew" Franza Schuberta (numery w cyklu
od 8 do 13) i siedmiu pieSni chir[skich komporytorfiw orazich opisu w ramach 

"orp""*ydoktorskiej ,,Wplyw piesni Schuberta na wczesne chiriskie pie$nl artyst5rczne".

Nagranie wykonane zostalo w Lodzi w 2019 roku przy wsp6tudziale Pana Fenga Gao w
roli solisty i Pani Tatiany Dranczuk prry fortepianie.

Ptyta CD zaviera nastgpuj4ce piesni z cyklu ,,tr,abEdzi spiew,, (,,Schwanengesang,,) Franza
Schuberta:

1. ,,Atlas" (,,Der AtJ[as")
2. ,,Jej obraz" (,,Ihr Bild")
3.,,Rybaczka" (,,DaLs Fischermiidchen")
4. ,,Miasto" (,,Die Stadt")
5. ,,Nad morzem" (,,,Am Meer")
6.,,Sobowt6r" (,,Der Doppelgiinger")

oraz chiriskie pieSni artyr;tyczne:

7. ,,Pytanie" - Xiao Youmei
8.,,Nostalgia" -H:uang Zi
9. ,,Jangcy plynie na wsch6d" - Qing Zhu
10. ,,Mieszkam u ir6del Jarrgcy" - Qing Zhu
11.,,W g6rach" - Ch,en Tianhe
1 2.,,Pie6ri nostalgiczr a" - Xia Zhinqiu



13.,,Tgsknota serca" - Shi Wanchun

Om6wienie nagrania

W pierwszej linii na uwagg zasluguje artykulacja artysty, poniewaZ wsrystkie nagrane
przez Pana Fenga Gao piesni Franza Schuberta zaSpiewane sE To^tmialym igzyliem
niemieckim, co w przypadku osoby pochodz4cej z innego krgg., kulturowo-jgzykowego nie
jest oczywiste. WyraZniie slys4rmy na nagraniu typowe niemiectcie gloski, t"t * pocz4tkach
wytaz6w, jak i w qrglosie. Doktorant wspomina o kwestiach jgrykowych- w swojej
rozprawie i w nagramiu konsekwentnie realin/rc swoje zarierzinia. Spiewaja."-,
przydarzyly sig jedynie dwa potknigcia jgzykowe. w piesni ,,Jej obraz,, (,,Ihr Biid,,; * iuk"i"
31 w ostatniej frazie,,Ach! Ich kann es nicht glauben, daB ich dich verloien hab!,, (,,A.h, ,i"
mog9 uwierryl, 2e Cig stracilem!") odnosi sig wrazeni e, ze zarriast slowa ,,kann" ,u5pi"**"
zostalo slowo ,,kein". Drugie miejsce dotyczy letknr 29 w piesni ,,Rybaczka; 1,,Du,Fischermiidchen"), we liagmencie,,Leg an mein Herz dein K<ipfcien" 1,,pil6zswoj4 glo*g
na mojej piersi"), gdzie Kandydat zarniastsl6wka ,,arf, zaspie*al,,"irr,,.

Pie6ni Schuberta wykonane s4 ladn4 barw4 glosu, rzetelnie, zgodrue z zamyslem
kompozytorskim, co odizwierciedla przemy{;lan" pro*udr"nie frazy. We riszystkich piejniach
Schuberta glos Pana Fenga Gao brzrni przekonywaj4co. Najbo git r" brznienie gltsu pana
Fenga Gao uwypukla sig pocz4tkowo w momentach jaSniejiryin, bardziej emocjonalnych i
tesYturalnie vrryzszych, VZy tym nierzadko dynamiczrie stonowanych, jak np. * pi"S.ri ,,D".
Atlas" - takty od 27 do 34 - (,,Du wolltest glticklich sein, unendticir glticttich oder unendlich

pieSni ,,Jej obraz" (,,Ihr Bild,,), prry przepigknie wyprowadzonej
e Triinen flossen mir von den Wangen herab,, (takty 24_2g), cry
,Das Fischermiidchen"). Natomiast w piesni ,,Na morzem,, (,,Am

Meer") wra2enie wywoluj4 dodatkowo, dzigki pelnemu brznieniu, tat<, lat i w utworze
,,Sobowt6r" (,,Der Doppelgiinger"), frazy o niskiej tesyturze, gdzie b-arwa glosu jest
wyj4tkowo pigkna i migkka. w piesni ,,Miasto" (,,Die stadt,,) umknal dzwigk cisr 

-w 
trioii w

takcie 29, gdzie w miejsou dhvigk6w dl, cisr, dr zaspiewano tizykrotnie dl.
W czgSci nagrania z pie6niami chiriskimi Pan Feng Gao prezentuje sw6j glos w calej

krasie. Swoboda wyk<inawcza sprowokowana niewqtpliwie odwazniejszymi *^niaru rori
harmoniczrymi i niejednokrotnie szerok4 faktur4 w akompaniarnlncie (piesni zostaly
skomponowane w latach dwudziestych i tzydziestych XX stuleci a), pomvaladlostrzec pigknt
nagranych przez Pana Fenga Gao siedmiu chiriskich kompozycji. Doktorant przelonuje
interpretacj4 i doborem nagranego repertuaru od lirycznego ,,Pytania" - Xiao youmeia i
,,Nostalgii" - Huanga z)i, przez dramatycnr4 opowiesi ,,Jangcy ptynie na wsch6d,, - einga

angcy" tego samego komporytor4 po pieS6
podobieristwa do ,,Spi w blaskach nocy,,
6 i niemal musicalowej w stylu ,,pieSni

nostalgicznej" - Xia Zhitqiuczy ,,Tgsknot5r serca,, - Shi Wanchuna.
Wymienione pie6ni chiriskie po4rtywnie zaskakuj4 stylem i r6morodnolciq oruz

bogactwem brzmieri.

Om6wienie pracy

W przedlozonej do recenzji rozprawie Autor stara sig dowiesd istnienia znaczqcego
Wptywu pieSni Frarua Sc;huberta na wczesne pieSni chiriskie. W tym celu przeprowadza'sw6j
wyw6 d na pr zestr zeni pi gciu r o zdziaN6w pr acy do ktorskiej .



Rozdzial pierwszy opisuje narcdziny i rozw6j pieSni artystycznej, uwzglgdnia jej
definicjg i podstawowe cechy tak w kulturze zachodniej, jak i chiriskiej.

Rozdzial drugi ;przybliZa sylwetki kompozytor6w: Frut:.z;a Schuberta, Xiao Youmeia,
Qinga Zhu, Htanga Zi, Chena Tianhe, Xia Zhiqiu, S hi Wanchuna.

W rozdziale trilecim Doktorant dokonuje analizy trzynastu pieSni, w tym szesciu
Fratua Schuberta i siedmiu chiriskich kompozytor6w.

Ptozdzial cmtrafty to zestawienie r62ric i podobieristw pomigdzy pieSniami Schuberta a
pieSniami chiriskimi ze wskazaniem na cechy tekstu i melodii oraz partii fortepianu, na tlo
epoki, formg utwor6vrr, ekspresjg, techniki kompozytorskie, styl wykonanra, jgryk, jak
r6wnie2 artykulacjg.

RozdziaN piqty stanowi natomiast syntezg wczesniejsrych rozwa2an i pr6bg
weryfikacji tematu badawczego, uzasadnienie szerokiego zastosowania stylu narodowego i
formy wyruhariatczrrl w piesniach chiriskich, wskazuje jednoznacznie na styl kompo4rtorski
Franza Schuberta jako :ir6dla inspiracji omawianych w pracy kompozytor6w chiriskiej pieSni
artystycznej.

Calo56 zanyka zakortczenie, bogata bibliografia oraz aneks zawierajqcy material
nutowy wszystkich nagranych przezPana Fenga Gao piesni.

W catym wyworCzie Kandydat posluzyl sig form4 doglgbnego opisu i kolejno analizy
por6wnawczej w celu uargumentowania swoich spostrze2ef . Przytocryl bardzo wiele
ptzykJadlw m:uzycznych uzasadniaj4cych vqrznaczony tok mySlenia. Praca zaviera tak2e
kompleksowe zestawierrie cech j g4,ka niemieckie go i j Ezyka chiriskiego.

Konkluzja

Z nagrarrymi i opisanymi przez Pana Fenga Gao chiriskimi pieSniami zapoznalam siE z
nieukrywanym zadowolleniem. Utwory te s4 tak pigkne, 2e warto byloby stworzyi do nich
teksty angielskie i polskie. Generalnie wykonanie wokalne nie budzi zastrzeaen.

Przedstawione mi do recenzji dzielo w postaci nagrania CD szeSciu wybranych piesni
Frurza Schuberta i siedmiu piesni chifskich kompozytorow oraz opis nagrania w pracy
doktorskiej ,,Wptyw piesni Schuberta na wczesne chiriskie pieSni artystyczne" jest krokiem
milowym w procesie prcznawania piesni artystycnrych Paristwa Srodka. Wyb6r przedmiotu
badafwydaje sig by6 niezwykle trafiony.

Doktorantowi udalo sig dowieS6 prawdziwoSci postawionej wt5rtule pracy tezy.
Stwierdzam, tL Pan Feng Gao spelnil wymagania okreslone w art. 13 ust. 1

ustawy o stopniach i tytule naukowym oraiz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia
14 marca 2003 r. Prace przyimuie.
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