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Recenzja pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej
wokalistyka autorstwa mgr Marcina Habeli, zatytulowanej

"Czorodzieisko G6ro" Powla Mykietyno: wokalne techniki wykonowcze - napisanej
pod opiekq dr hab. Artura Stefanowicza oraz dziela artystycznego - nagrania DVD

w/w kompozycji - bedacego integralnq czqSciq dysertacji.

Zleceniodawca recenzii

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi, Wydziat Wokalno-
Aktorski, pismo Dziekana Wydzialu prof. dr hab. Urszuli Kryger z dnia 12 lipca 2019
roku, zlecenie podjqte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku, tekst jednolity o
stopniach itytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ze wszystkimi
p6iniejszymi zmiana mi.

Dotvczv
Uchwaty Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K.

Bacewicz6w w todzi nr 47/lV/20t5/20I6 z dnia 29 czerwca2OL6 r. w sprawie:

o przyjqcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej,

o wSZCZQcia, na wniosek Pana Marcina Habeli z dnia 24 czerwca 2016 roku,
przewodu na stopieri doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej
wokalistyka,

o wyznaczenia recenzenta w osobie dr hab. Anny Radziejewskiej z Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - Uchwata Rady Wydziatu Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi nr
48/lV /20L5120L6 z dnia 29 czerwc a 2OL6 r.,

o wyznaczeniu mojej osoby do petnienia funkcji recenzenta - Uchwata Rady
Wydziatu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w
todzi 'nr 49llVl2}L5l20t6 z dnia 29 czerwca 2OtG r..

Do nadeslanego mi, przez Przewodntczqcq Rady Wydziatu Dziekan prof. dr hab.
Urszulq Kryger, pisma sygnowanego datq 12 lipca 2O!9r., informujqcego o wszczqciu
przewodu doktorsklego mgr Marcina Habeli i wyznaczeniu mojej osoby, jako
recenzenta zostala dotqczona nastqpujqca dokumentacja :

' uchwata o wszczqciu przewodu doktorskiego,



I uchwala o wyznaczeniu promotora,
. uchwaty o wyznaczeniu recenzent6w pracy,
. protokoly z przebiegu posiedzenia Rady Wydziatu Wokalno-Aktorskiego.

Podstawowe dane o kandvdacie

Pan Marcin Habela odebrat petne wyksztalcenie muzyczne. Ukofczyt naukq w
klasach fortepianu i organ6w w Paristwowej Szkole Muzycznej ll st. im. W.
Zelefiskiego w Krakowie. W dokumentacji, przedstawionej do postqpowania,
odnajdujemy informacje, 2e jest absolwentem Narodowego Konserwatorium Muzyki,
Teatru i Tarica im. Pierre Barbizet w Marsylii oraz Conservatoire Sup6rieur w Pary2u.
Dyplom pierwszej wspomnianej uczelni zostat nostryfikowany uchwatq nr
45/lV12075/2076 z dnia 29 czerwca 20tG r. Rady Wydziatu Wokalno-Aktorskiego
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi.

Ksztalcil swoje umiejqtno6ci wokalne pod okiem Teresy Zylis-Gara, Roberta
Tear, Garego Magby, R6gine Crespin, RachelYakar, Sergieja Lejferkusa. Dokumentacja
zlo2ona przez doktoranta zaSwiadcza, i2 mgr Marcin Habela wystqpowat na
presti2owych scenach europejskich - Thiitre du Chdtelet, Solle Pleyel, Citd de lo
Musique w Pary2u, Opery w Lyonoie, Avignon, Montpellierr, Marsylli, Berlinie,
Frankfurcie, Bremie, Lozannie, Genewie.

Ma w swoim repertuarze ponad czterdzieSci 16l operowych w tym:
o Ford i Pistol w Folstofie,
o Posa w Don Corlosie,
o Hrabia w Weselu Figoro,
o Sharplessw Modamme Buteffly,
o Figaro i Bartolo w Cyruliku Sewilskim,
o Germont w [o Travioto,
o Demetrius w Snie Nocy Letniei,
o Taddeo we Wloszce w Algierze,
o Benoit iAlcindoro w Cygonerii,
o Handswerkbursche w Wozzek,
o Baron Grogg w Wielkiej Ksiqiniczce Gerolstein.

Wsp6lpracowal z wieloma znanymi dyrygentami takimi, jak Sir Simon Rattle, A.

Pappano, E.Pido,M. Guiardarini, J.Tate, u boku takich slaw Swiatowej wokalistyki, jak:
R.Alagnal T Hampson, J. Van Dam. Wykonywat wiele kompozycji oratoryjno-
kantatowych. Byty to dzieta J.S. Bacha, J. Haydna. W. A. Mozarta L. v. Beethovena,
H. Berlioza, A. Brucknera, G.Ligetiego. Nagrywat dla takich firm fonograficznych jak
EMl, Decca, Sbb, Rai, TSR, czy Radio France.

W 2005 r. Francuskie Ministerstwo Kultury nadato Panu Marcinowi Habelitytut
profesora. Obecnie wyklada w Wy2szej Szkole Muzycznej w Genewie, gdzie pelni
obowiqzki Dziekana Wydzialu Wokalnego. Jest takie wykladowcq w Konserwatorium



Narodowym w Lyonie. Poza tym pelni r62norodne funkcje w uznawanych gremiach i

komisjach a rtystycznych.

Ocena dziela artvstvcznego
Dotqczone do dysertacji dwuptytowe nagranie DVD zawiera rejestracjq

spektaklu Pawla Mykietyna Czorodziejska 96ro, jaki odbyl siq w dniach 17 i 78

wrze6nia 20t6 r. w Teatrze Nowym w Warszawie, w ramach festiwalu Worszowsko
lesiert. Jak dowiadujemy siq z tre6ci zawartych w czq5ci opisowej dysertacji dzielo to,
powstate na zam6wienie Molto Festival w Poznaniu, a premierq swojq miato 25
czerwca 2015 r.. W nagraniu tym, obok doktoranta wykonujqcego partiq
Peeperkorna, wziqli udziat tacy polscy wokaliSci, jak: Jadwiga Rapee, Urszula Kryger,
Agata Zubel, Szymon Komasa, Szymon Maliszewski, Barbara Kinga Majewska, tukasz
Konieczny, Juan Noval Moro, Karol Koztowski i inni. Spektakl wyre2yserowal i

wsp6ltworzyl koncepcjq libretta Andrzej Chyra (pelna lista tw6rc6w spektaklu
zawarta jest w czq6ci poprzedzajqcej wstqp pracy pisemnej).

Postad Peeperkorna, kt6rq stworzyl mgr Marcin Habela, mimo, i2 zaliczyi
mo2na do grona drugoplanowych bohater6w dramatu, w moim mniemaniu takowq
nie jest. Niezale2nie od wielkoSci partii, kt6ra nie mo2e by6 por6wnywana np. z

partiami protagonist6w, symbolizuje ona caiy sens dramaturgiczny Czorodziejskiej
g6ry. Niesie wielkie napiqcie dramatyczne, oparte na dw6ch skrajnie r62nych
emocjach. Pierwsza to niemal hedonistyczna, do zatracenia, rado5i 2ycia, jakiej
pragnie do(wiadczyi Swiadomy swej Smiertelnej choroby cztowiek. Druga to strach
polqczony z b6lem, w scenie Smierci w paroksyzmach ironicznego Smiechu. Te dwie
sceny wymagajq od aktora-wokalisty du2ej SwiadomoSci warsztatu, zar6wno w
kwestii prowadzenia postaci, ale przede wszystkim w aspekcie operowania giosem.

Pierwsza ze wspomnianych scen, to ironiczne brindisi, rodzaj szyderczego
toastu ku czci wszystkich uciech 2ycia - alkoholu, jedzenia, narkotyk6w, sexu. W partii
wokalnej kompozytor przyporzadkowat tej scenie, ilustrujqcej zapomnienie do
zatracenia, zaledwie trzy d2wiqki d1,f1 i d2. Jest to swego rodzaju sprochgesong, na

do56 niewygodnych dla barytona diwiqkach, z czego najwy2szy osiqgany jest technikq

falsetowq. To nietatwe dla Spiewaka zadanie, zwtaszcza w potqczeniu ze wspomnianq
nieokielznanq emocjq zawartq w tek6cie stownym. Mgr Marcin Habela Swietnie sobie
z tym zadaniem poradzil. Glos, jasny, bardzo dobrze nadfwiqczony, no6ny, doskonale
oddaje charakter sl6w, zar6wno pod wzglqdem emocji, jak i czystoSci artykulacyjnej.
Swietne wysokie falsetowe diwiqki, petne blasku i rezonansu.

W drugiej scenie, Peeperkorn Marcina Habeli, to nasycona pod wzglqdem
dramaturgicznym posta6. W rozmowie z Hansem opisuje b6l, jaki czuje ka2dq

kom6rkq ciala umierajqca osoba. W tym fragmencie spektaklu zauwa2y6 nale2y troskq
artysty o jakoSi dlwiqk6w, by w spos5b najlepszy oddawaty emocje slowa. Swietne,
dramatyczne falsety, swoboda w operowaniu glosem nawet w dynamicznym ruchu
scenicznym - tarzanie siq, turlanie wynikajAce z b6lu, czy wreszcie wspomniane jui
wczeSniej parkoksyzmy Smiechu w pozycji niemal embrionalnej. Partia Peeperkorna
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zawiera wiele efekt6w dlwiqkowych zaczerpniqtych z fizjologii iycia cztowieka takich
jak ostry kaszel, krzyki. (miech, kt6re wymagajq od aktora-wokalisty bardzo dobrego
poslugiwania siq glosem.

W ocenie sztuki i techniki wokalnej Spiewaka, w takiej partii, jakq jest rola
Peeperkorna, trudno poslugiwad siq schematami, kt6re wypracowano w ocenie
"Spiewu klasycznego". Otwarto66 partytury, brak cantilenowych fraz, re2imu
wynikajqcego z realizacji Sci5le okre6lonych, co do czasu i wysoko6ci, przebieg6w
melodycznych, typowych dla belcantowych i post belcantowych partytur, powodujq,
2e nale2y zmieni6 optykq oceny warsztatu Spiewaka. Oczywi5cie bardzo wa2nym jest
sprawny emisyjnie gtos. Jednak2e zadania, jakie on realizuje sa WzyporzEdkowane
efektowi dramaturgicznemu, a nie zasadom poprawnego, piqknego Spiewu w ujqciu,
wypracowanym w ramach tradycji. W mojej opinii mgr Marcin Habela Swietnie
wywiqzal siq z tego zadania, zar6wno, jako sprawny wokalista, jak r6wnie2 jako aktor.

Ocena cze5ci pisemnei dvsertacii doktorskiei

Ju2 na samym wstqpie lektury rozprawy doktorskiej mgr Marcina Habeli,
piszqcy niniejszq recenzjq, stanqt przed dylematem - jak oceni6 pracq, kt6ra na
pierwszy rzut oka wymyka siq kanonom sztuki pisania dziel o charakterze naukowym.
"Czarodziejsko G6ro" Powta Mykietyno : wokolne techniki wykonowcze sklada siq z
szeSciu rozdziat6w zwiefczonych zakoriczeniem, z czego dwa pierwsze podrozdzialy
nie sq nazwane i nie ujqte w typowy rozdzial. Podobnie drugi czlon rozprawy tworzq
dwa podrozdzialy - Metodologio i Zostrzeienio, kt6re omawiajq problematykq, jaka

zwykle jest treSciq wstqpu. Tak wiqc wtaSciwe dla pracy rozwa2ania rozpoczynajq siq
w trzecim rozdziale - Geneza dziela i proces twhrczy. Oryginalno66 zastosowanej
przez doktoranta formy wyra2a sie ponadto w niecodziennych rozwiqzaniach
zastosowanych w dywagacjach autora. Sq to na przyklad: przedstawienie 2yciorysu i

drogi tw6rczej Pawta Mykietna nie w zwyczajowej formie eseju, a jako wywiad z

tw6rcq, czy bardzo nerwowa, niemal emocjonalna narracja tej rozmowy i zawarte w
niej okreSlenia zaczerpniqte z mowy potocznej. Swiadczy to o tym, 2e nie zostai on
poddany jakiejkolwiek korekcie stylistycznej - korekcie, jakiej wymaga forma stowa
pisanego. Doda6 do tego naleZy niecodzienne i do6i zdawkowe, niemal symboliczne
tytuty podrozdziat6w, kt6re nie oddajq na pierwszy rzut oka ich sensu, na przyktad
Punkt wyjicio , Anokondo, Obszary niedopowiedziane lub Dwa porzqdki Bazo i
Refleks. Wszystkie wspomniane wy2ej zabiegi sprawiajq, 2e pierwszy kontakt z pracq

budzi poczucie chaosu. Najtrudniejsze zadanie dla czytelnika to przebrniqcie przez
pierwsze podrozdziaty, w kt6rych zostato przedstawione dzielo, jego nietypowa
geneza powstania i zato2enia tw6rcze. Nale2y w tym miejscu wspomnie6, 2e opera
Czorodziejsko Goro Pawla Mykietyna wymyka siq wszelkim zasadom klasyfikacji
muzycznej. Nie poddaje siq ona jakiejkolwiek analizie stosowanej w dzieiach wokalno-
aktorskich. Dzieto, u podstaw kt6rego le2q techniki kompozytorskie oparte na
permutacji i kombinacji materiatu tw6rczego, wykorzystujqce, stworzony przez
kompozytora, "koncept kluczowy", zabawy z czasem traktowanym w spos6b
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matematyczny, nosi w sobie zato2enie zaprogramowanej przypadkowoSci.

Nato2ywszy na to wzajemne uzale2nienie warstwy diwiqkowej od: slowa, nie tylko w
sensie semantycznym, ale i w ujqciu diwiqkowym, od akcji scenicznej, jej przebiegu i

czasu wykonania okre6lonych zadari aktorskich, rysuje siq obraz dziela trudnego do
ogarniqcia mySlowego przez niewprawionego czytelnika. Sytuacjq tq pogtqbiajq
"niekoficzqce siq" zdania zastosowane przez mgr Marcina Habele we wstqpnych
podrozdziatach. Dla przykladu przytocze jedno zdanie zaczerpniqte ze wstqpu:

...Do proktycznej reolizocji tego kompleksowego zotoienio tworcy opery
postuiyli siq szerokq paletq irodkow ortystycznych: od metoforycznego i poetyckiego

libretto Molgorzoty Sikorskiej-Miszczuk ( w ktorym koido postoi otrzymuje sw6j
odrqbny iwiat poetycki), przez symbolicznq i konceptuolnq scenogrofig Miroslawo
Bolki (gworontujqcq bohaterom odrqbne definicje przestrzenne), ai po somq muzykq

Powlo Mykietyno (nopisonq no solist6w itaimq, o przewidzionq no wielowymiorowq
projekcjq przestrzennq w specjalnym systemie wieloicieikowym, przypisujqcq

koidemu z protogonist6w czqsto nie tylko charokterystyczne motywy muzyczne -

nojczqiciej przy zostosowoniu odrqbnych schemotiw estetycznych - ole r6wniei
specyfi czne formy tech n i ki wokol nej potrzebne do reo lizo cj i po rti i).1

Nale2aloby zatem sformutowai wniosek, 2e autor pracy postawit przed

czytelnikiem trudne zadanie - zrozumienia bardzo skomplikowanych tre5ci
odnoszqcych siq do nieznanych dotqd rozwiqzari kompozytorskich, wyra2onych w
nieskoriczenie dlugich zdaniach, w kt5rych zatraca siq sens wypowiedzi.

W miarq zaglqbiania siq w tre56 dysertacji, sytuacja ta siq zmienia. Ma siq

niemal wra2enie, jakby ktoS inny nagle zabrat glos. Autor korzysta z czytelniejszej
narracji, zdania sE kr6tsze jednoznacznie opisujqce sens dociekafi. Czytelnik
zaglqbiajqc siq w problematykq, poznajqc zato2enia tw6rcze librecistki, kompozytora,
re2ysera, scenograf a zaczyna rozumied ideq "poglqbionego synkretyzmu" i

wzajemnych zaleinoSci poszczeg6lnych warstw dzieta.

Odnajdujemy w pracy bardzo ciekawe rozwa2ania na temat problemu czasu,
jako elementu podstawowego w budowaniu narracji muzyki Pawla Mykietyna; roli
stowa jego semantyki i brzmieniowoSci; wsp6lzale2noSci teatru i muzyki w formie
operowej. Dla autora niniejszej recenzji, jako dla wokalisty, bardzo cennymi byty
rozwa2ania na temat wokalnych technik wykonawczych. Na szczeg6lne

zainteresowanie zastuguje rozdzial dotyczqcy pracy librecistki nad minimalizacjq
tekstu w odniesieniu do obszernej powieSci Thomasa Manna. Maciej Habela, w
spos6b bardzo szczeg6towy poddaje analizie wszystkie elementy dzieia scenicznego -

muzykq, scenografiq, libretto, partie wokalne z punktu widzenia idei, jakie im
przy6wiecaly, ptzy uwzglqdnieniu wysoce konceptualnego i przemySlanego

charakteru dziela. W spos6b szczeg6lowy opisuje re2yseriq z perspektywy pomystu jej

' Wstqp do dysertacji M. Habeli - Czorodziejsko G6ro Powlo Mykietyno: wokolne techniki wykonowcze, s. !2
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tw6rcy na budowanie zar6wno postaci, ich wzajemnych relacji, czy motywu
"anakondy". Odnajdujemy opis pracy Andrzeja Chyry ze Spiewakami, nad wysoce
minimalistycznE partyturq, kt6ra de focto uniemoiliwia samodzielne przygotowanie
siq poszczeg6lnych artystow do pr6b. Bardzo zajmujqce sq rozwa2ania na temat
wokalnych technik wykonawczych (technika tadnienia, techniki zwiqzane z

6wieritonowoSciq materiatu wokalnego, metody tqczenia rejestr6w, jqczenie

alikwotowe, krakanie, gardtowa improwizacja, wydtu2ony krzyk Spiewany ect.). Autor
rozwa2a wspomniane metody u2ywania gtosu, nie tylko z perspektywy techniki
Spiewaczej, ale tak2e w kontek5cie efektu dramaturgicznego, jakie one wywolujq.

Wielkq silq pracy sq zawarte w Aneksie wywiady z tw6rcami spektaklu. Wnoszq
one wiele Swie2o6ci i odmiennego spojrzenia na dzielo. Sq 2r6dtowymi tekstami dla
wszystkich przysztych badaczy opery Pawta Mykietyna. Oddajq zapat tw6rc6w, jaki
udzielil sie im w momencie pracy nad spektaklem. Przedstawiona do oceny
dysertacja, opr6cz rejestracji spektaklu na plytach DVD, zawiera partyturq
uzupetnionq o dopisanq ariq Anakondy, a tak2e trzy wersje libretta. Staje siq ona
zatem podstawowym ir6dlem kompletu materiat6w, dla kontynuator6w badari nad

dzielem Pawla Mykietyna.

Reasumujqc, praca Marcina Habeli jest konstrukcyjnie odmienna od
stereotyp6w wyznaczonych ptzez metodologiq pisania prac o charakterze naukowym.
Odbiega od utartych Scie2ek, tak by w niekonwencjonalny spos6b m6wi6 o sztuce
wymykajqcej siq jakiejkolwiek konwencji. Poczqtkowo jest bardzo trudna w odbiorze
i zrozumieniu opisywanych kwestii. Tym nie mniej w miarq jej poznawania, przez sw;l
niekonwencjonalno56, jednak2e ujQtA w rygory metodologiczne, zbliila sie do
niejednoznaczno6ci dziela o kt6rym m6wi. Piszqcy tq recenzjq nie moie oprzei siq
wra2eniu, 2e autor pracy ulegl tak dalece fascynacji operE Czarodziejsko 96ro i

towarzyszEcemu jej powstaniu, aktowi tw6rczemu, 2e w swojej pracy, w jej formie i

stylistyce, rozto2eniu ciqg6w analiz, zbli2yt siq do dzieta oddajqc jego "zmienno6i".
Autor w oparciu o wiedzq zaczerpniqtq ze znajomoSci metodologii badafi dziel sztuki,
czego liczne dowody odnajdujemy w pracy, dostosowuje jq do niedajqcej sie

okielzna6 struktury dziela muzycznego. Mgr Habela dowodzi wielkiej wiedzy i

SwiadomoSci zar6wno w odniesieniu do technik wokalnych, pracy narzqdu giosu, jak i

erudycji o96lno muzycznej. Sila pracy jest oryginalnoS6 anatiz i wniosk6w wyra2onych
w niepospolitej formie wypowiedzi. W przypadku wydania drukiem niniejszej pracy,

na co ona zasiuguje ze wszech miar, jedynq moja sugestiq bytoby przeredagowanie
pierwszybh podrozdzial6w pod wzglqdem dtugo6ci zdafi, tak by tre6ci staty siq

bardziej przystqpne d la czytelnika.

Na koniec rozwaiafi na temat czqSci pisemnej dysertacji doktorskiej mgr
Marcina Habeli nale2y zadai sobie pytanie - czy to dobrze, czy te2 ile, 2e praca

zainspirowana dzielem muzycznym, do kt6rego siq odnosi, wymyka siq sztywnym
regutom i rezygnuje z formalizmu metodologicznego na rzecz oryginalno6ci i

indywidualizmu wypowiedzi. W opinii piszqcego te slowa, dzielo sztuki a zwlaszcza to,
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kt5re toruje nowe kierunki, wymyka siq utartym zasadom analizy literackiej, czy

muzycznej. Zadaniem wszystkich piszqcych o muzyce, jest, w oparciu o znajomoSi
zasad metodologii badari, tak je stosowa6, by w najlepszy spos6b oddad
indywidualizm dziela, opisujqc i systematyzujqc to, co wymyka sie wszelkiej
konwencji. W mojej opinii mgr Marcin Habela zadanie to wykonal bez zarzutu.

KONKLUzJA

Ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki z dnia L4 marca 2003 roku przewiduje, 2e ...rozprowo doktorsko
przygotowono pod opiekq promotoro, powinno stonowic oryginolne rozwiqzanie
problemu naukowego lub artystycznego oroz wykozoi og6lnq wiedzq teoretycznq
kondydoto w donej dyscyplinie noukowej lub artystycznej, o tokie umiejqtnoii
somodzielnego prowodzenio procy noukowej lub ortystycznej. Kierujqc sie tymi
wymogami w ocenie dzieta artystycznego i pracy pisemnej tworzqcych wsp6lnie
dysertacjq doktorskq stwierdzam, i2 przedto2one do recenzji nagranie DVD opery
P. Mykietyna Czorodziejsko G6ro i rozprawa "Czorodziejsko G6ro" Powla Mykietyna:
wokolne techniki wykonowcze spelniajq, w mojej ocenie, wy2ej cytowane
obwarowania i predysponujq Wysokq Radq Wydziatu Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi do dopuszczenia mgr Marcina Habeli do
da lszych eta p6w postqpowa nia doktorskiego.
Stawiam wniosek oiej prryiqcie.
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