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Recenzja Pracy Doktorskiej
mgr Sylwii Strugiriskiej

Zleceniodawca recenzi i

Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w l-odzi
Wydzial Wokalno - Aktorski, pismo z dnia 23 puLdziernika2OZO roku, zlecenie podjgte na
podstawie art. I I ustawy z dnia 14.03.2003 roku, tekst jednolity o stopniach i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.lJ. Nr 65, poz. 595 ze zmianami
Dz- u. z dnia 27.07 .2005 roku Nr 764, poz. 136s, art. 14 ust. 2 pkt. 2j.

Dotvczv:

uchwaty Rady wydzialu wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Lodzi
nr 3011Y2013-2014 z dnia29 wrzesnia2014 roku w sprawie.

I ' wszczgcia, na wniosek Pani mgr Sylwii Strugirlski ej z dnia I 9 09 20 14 roku przewodu
na stopiefi doktora sztuk muzycznych. w dyscyplinie artystycznej wokalistyka2. wyznaczenia recenzenta

W Swietle ustawy z dnia 14 marca2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65. poz. 595, ze zmianami
Dz.U. nt164, poz. 1365 zdnia 17.08 2005 r., tekst jednolity art. 6 ust. 1, 3) Rada Wydziafu
Wokalno-Aktorskiego posiadala uprawnienia do piowa dziniaprzewodu doktorskiego na
stopieri doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznejwokalist-yka.
Do nadeslanego mi przezDziekanaPani4 prof. dr hab Urszulg Gryger pisma sygnowanego
datl 29 wrzesnia 2014 roku, informuj4cego o wszczgciu p.re*odutoktorskiego i
wyznaczeniu mojej osoby jako recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr Sylwii Strugifrskiej,
zostala dol}czona nastQpujaca dokumentacja z posiedzenia itady wyarialu Wokalno -
Aktorskiego z dnia29 wrzelnia2Ol4 roku:

l. uchwala o wszczgciu przewodu doktorskiego,
2 uchwala o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata mojej osoby,3. protokoly z przebiegu posiedzenia Rady Wydzialu Wokalno-Aktorst i"io,



protokoly ko mi sj i skrutacyj nej z pr zepr owadzonych glo sowat'r,
lista obecnoSci czlonkow Rady Wydiiatu,
lista. czlonkow Rady wydzialu zaiiczanychw dyscyplinie artystycznej wokalistyka dominimum kadrowego, '

Komentarz CK dotycz4cy interpretacji przepis6w prawnych zwiqzanych zprzykladem
recenzji,
Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz ostopniach i tytule w zakresie sztuki tekst jednolity (Dz U. nr 65. poz. 595, wraz zezmianami Dz. tJ. nrl64, poz. 1365 z dnii tZ OS iOOS r ;,
Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportul dnia l5 stycznia ZO04 r. ,wsprawie szczegolowego trybu przeprowad runiu 

"iyrnoSci 
w przewodach: doktorskim

i habilitacyj nym oraz w postgpowiniu o nadanie tytufu profesora, tekst jednolity
(Dz. U. nr 15 poz. 128, wraz ze zmianami Dz. tJ. nr 25i por. UZA z dnia 15.12 2OO5rorazDz. U. nr I 53, poz. 1094 zdnia 17.0g. 2006r.)

Niniejszym stwierdzam , 2e w swietle ustawy z dnia 14 marca2003 roku art. l4ust. 2 pkt.z,
Rada wydzialu wokalno-Aktorskiego Akaiemii Muzyc znej w *-odzipodjglaprawomocn?
uchwalg o wszczgciu przewodu doktorskiego na stopiJn aof,to.u w dzied,zinie sztukmuzyczrtych, w dyscyplinie artystycznej wokalistyka orazwznaczeniu mojej osobyrecenzentem pracy doktorskiej dla pani mgr Sylwii Strugifrsiiej . 

J -J -.

Pani mgr Sylwia Strugihska urod,zrlasig dnia 07.o4l9g2 roku w Glownie.
W latach 2002-2007 studiowala naWydztale *okalno-Aktorskim w Akadem ii Muzycznejim' Ctra,yny i KiejstutaBacewiczow w Lodzi. Dyplom studi6w i tytul zawodowy magistrasztuki ottzymala 29 czerwca 2oo7 r . JednoczeSnie itudiowala pedagogikg na wydziale Nauko wychowaniu w Uniwersytecie tr-odzkim 

Tytul zawodowy -agist.a *'rakres'ie edukacja
specj al na ott zy mala 20 . 1 2.200 6 roku. Po sia di r 6wniez Swi ad ectwo ukofi czeni a studiumpedagogicznego w Akademii Muzycznej w t odzi, ktore otrzymala 13. :.Z.2OO7 r
B9d4c jeszcze na III roku studi6w w 2005 roku zadebiutowala na scenie Teatru Muzycznegow Lodzi rol4 Arseny w 

-Baronie cyganskim Johana Straussa. Do dziS dnia jest w zespole
solistk4 tei zastruaonej dla regionu muzycznei placowki. w swoim dorobku artystycznym
posiada glownie partie w operetkach, wodewiiach i miusicalach, kt6re z powodzeniem kreujena scenie Teatru Muzycznego w Lodzi. w miarg rozwoju swojej drogi aiyst yc"re1
zaspiewala wiele spektakli operetkowych, kreuj4c takie role iiu:. riziw tirainie usmiechu
Franza Lehara, Adela w Zemscie Nietoperza Johana Straussa, Annina w Nocy w Wenecji, J.
Straussa, Krysia w Ptaszniku z Tyrolu K.. zellera, Walentyna w Wesolej WdowceF. Lehar,
Anastazjaw Ksigzniczce czardasza E. Kalmana, Mi w Kiainie usmieciuF. Lehara, Eileen wWonderful T'ownL. Bernsteina, Hudel i Chawa w musicalu Skrzypek na dachuJ. Bocka,
Papagena w operze (lzarodziejski F-let w.A.Mozarta i wiele innyctr.

Sw6j warsztat wokal ny ksztalcila na kursach rvokal nych prowadzon y ch pr zezwybitnych
pedagog6w Spiewu m.in. TereS g Zylis-Gar,g, Ryszarda Karczykowr(i.go, wlodzimierza
Zalewskiego' Wystgpowala na scenach operowych i koncertowychw polsce i za granicq

4.

5.

6.

7.

9.



m. in.: w Niemczech, Begii, Holandii, ukrainie, Litwie, Stanach Zjednoczonych czy
Kanadzie. W swoim.dorobku artystycznym posiada udokumentowany udzialwponad
370 przedstawieniach_operetkowych, operowych i musicalowych orazwponad 90 koncertachjako solistka. Wprawdr:ie dorobek artystyczny kandydatki nie podlega ocenie, nalezy jednak
odnotowac fakt, 2e zdobyte nagrody i wyroznienia, kunszt wokAnylparycja'sce niczna,
talent aktorski orazbogata dzialalnoi;c s4 godne uznania. Tym samym poprzezswoje
szerokie oddzialywanie i uznanie w Srodowisku Spiewaczym stanowi1^ ziaczqry *klad *
kulturg muzy cznq polskiej wokali styki.

Praca doktorska Pani mgr Sylwii Strugiriskiej pod tytulem: o, Liryka wokalna Neda
Rorlma. Ekspresja wykonawcza wybranych pie5ni kompozyt ora z uwzglgdnieniem
analizy literackiej tekst6w poetyckich " sklada sig z dziilaartystycznegol "

zarejestrowanego na noSniku elektroniczrrym orazopisu, stanowi4iy chl{czniepracg pod
wskazanym powyzej tytulem. Dzielo artystyczne obejmuje: rejestraijg audio na ptycie Co
wybranych piesni Neda Rorema ze zbior,,Four Songs,, .yttu .si* song, For High voice,,
oraz zbioru,,l4 Songs on American Poetry" Nagrania jaio dzielo artyslyczne dokonano w
latach 2016-2018 na potrzebg pracy doktorskiejlw nug.uriu Sylwi sirugins6el-sopran
towarzyszy Mateusz Piechnat-fortepian. Na dzieto artystyczne skladaj4 rig Z: przyklady
liryki wokalnej zwczesnego okresu tw6rczoSci kompozytora(lata reS:-ieo:; oraz opis
dzielawybranych pie6ni pod k4tem ekspresji *ykora*crej. owa propozycjar.p..tru.o*u
jest starannie wybran4 i przemySlan4 kompilacja pieSni Neda Rorema by wLsciwie oddai i
zaprezentowac wachlarz molliwoSci glosowych i interpretacyjnych solistki Bior4c pod
uwag9 jakoSc techniczn4 zapisu a zwlaszczato co prezentuje w"swojej formie wokalnej
artystka Sylwia Strugifrska, nagranie dol4czone do pracy doktorskiej, wedfug mojej o."ry
nale2y do nienagannych tak muzycznie jak i techniiznie artystycznych prezertu.ji. Dfwigk,
ktory dociera do uszu odbiorcy jest wyjatkowo pelny ale i przejrzysty, iozplanowany w
ciekawej plaszczylnie sonorystycznej i przestrzlnn"i. Sty.tuc izytelny i rvyrazisty plan
wokalny na tle akompaniamentu fortepianu. Muszg prryrnu", ze pol1izenie pigknego Spiewu,
wysmakowanej i przemySlanej interpretacji daje milasn4 i czyteinqwizjg Swiaaoriel i'
doirzalq artystki. Zarowno wigc umiejgtnoSci wokalne, interpietacyjne jal i owa dojizalo1t,
artystyczna stanowi o profesjonalnym i nieszablonowym poAiiSciu-ao samego zawodu
Spiewaka ale tak2e do wlaSciwei realiza$i prezentowanej^formy liryki wokinej. oceniaj4c
przemySlane w swojej koncepcji dzielo artystyczne, prezentuj4 ce ,iornico*uny i ciekafr
muzycznie charakter poszczegolnych pieSni, odkrywim inteiesuj4cy obraz artystystki, ktora
nie tylko doskonale panuje nad warsztatem wokalnym a nadto oUaiironaiest duz4
myzylatnoSci4 i wyobr.ainiq,muzycznq.U2ywapcroznorodnej ekspresji ora, dysponuj4c i
wJaSciwie operuj4c technik4 wokalna, solisika w-pelni i z zaangaaowaniem oddaje ^riy"rn4zloaonoSc i emocjonalnoSc poszczegolnych pieSni Wzbogacawrazartystyczny o peln4
paletg barw i niuansow.w kreowanej przezii"oi" skupioriej formy wotatnei. iop.uno*y
glos artystki o ciekawej jasnej a jednoizesnie nasyconej i migkkiej barwie ,1-u1. wyrazistym
ale teL cieplym timbre.glosu Cechuje go du2a wrazliwoSi na formg dzwigku i izyteiny,jasny
przekaz kreowanych pieSni Pani Sylwia Strugiriska w pelni i z du)qSwiadomoS.ia Uujuj. "

czytelnqi jakze spojnl relacjg migdzy tekstem amuzyczn4 warstw4 partii wokatnej. fej 
-

artystyczna prezentacjajest interesuj4ca tak w aspekcie wokalnym jak i aktorskim. Z
przekonani em i zaangazowaniem a nader interesuj4co oddaje swoj tsobisty rys i pelen
dramaturgii charakter i interesuj4c4 ekspresjg * ptrr.regoinych piesniact.



W prezentowanym zestawie pieSni, artystka osi4gngla pelna symbiozg, kt6ra zawiera sig
miedzy warstw4 muzy:z.lq, interpretacj4 a wykonaniem utworu . znakomicie wykorzystala
swoj4 peln4 namigtnoSci i wlaSciweg o 2aru artystyczn4wrazliwo66 dla stworzenia
wiarygodnej interpretacji pieSni.

Pragng zatem stwierdzid, 2e przedstawione dzielo artystyczne w interpretacji pani
sylwii S-trugifrskiej to gruntownie przygotowana i nader pizemyslana koncepcja, kt6ra jest
przykladem profesjonalizmu, talentu i intuicji wokalnej orazwlaici*.; r.utirurjiwskazari i
zaleceh wzglgdem pracy doktorskiej. Jej r6znorodna piezentacja, pelna emocji i zarliwej
mtzycznie prawdy, w ktorej oddala swoj osobisty charakter a-takieinteresuj4c a narracjai
kunszt wokalny, zasluguj4 jednoznacznie na moja pozytywnqoceng.

Zaloionn cel artrstvcrrv doku-entrie ro spos6b c^telnv opis driela.

czgi;e opisowa, opracowana bez wigks zych zastrzezefr pod wzglgdem
redakcyjnym i edytorskim, sklada sig ze wstgpu, trzechrozdzialow ora, ki6ikiego
zakohczenia. Zawiera takze obszern4 bibliogiafig, aneks i streszczenie w jgzyku angielskim.
We wstgpie autorka. pokrotce wpro wadzaw ogolne zalo2enia pracy,t torei'prredmiotem
rozwa2ahjest bardziej.wnikliwe spojrzenie na problematykg symbiotyrr*j relacji migdzy
warstwa muzycznq a literackim przekazie teks6w poezji. W swojej piu"y p"rzedstawi a zlo2oneproblemy oraz specyficzne uwarunkowania, ktore cechuj4 i deteiminu.ia OfUo. Srodkow a
takze trudnoScijakie w trakcie pracy nad konstrukcj4 i tworzeniem spo;nei prezenatcji pieSni
pojawic sig mog4. Kandydatka w sposob opisowy prezentuje ich formg rozwiEzania, wskazuje
korzysci izalety wsp6lnego tworzenia ataizew niemalym stopniu odwotuje ri. oo historii itradycji wykonawczej, maiqc wszakze na celu systematizacjg Srodko* *ykon* czychw
tworzeniu przekonuj4cej prezent acji dzieta u.tyrty.rn"go. Rozdzial pierwszy ukazuje tlohistoryczne rozwoju muzyki w Stanach zjednocionych"Ameryki poinocnri nu prr", trzeni
wiekow' W przekonaniu autorki pracy to wlaSnie te, aspekt rozwoju, ktorego istot4 zalo1enia
bylo uznanie warstwy 

^urycrnei 
zaLlementdominuj4cy wobec warstwy tekstowej a

zttftaszcza polozenie nacisku na wirtuozowski aspekiw ioznicowaniu charakteru pie6ni, byloprzyczynkiem do powstawania i rozwoju mrryirnego indywidualnego stylu Neda Rorema.w drugiej czgsci pracy przybliilapotac Neda RoremipoSwigcaj4c go opisowi kart Zryciai
warunkom maj4cym bezpoSredni wplyw na tw6rczoSci kompozytora. Nalezy tu zaznaczyc,2e
i:tola i gl6wn4 inspiracj4 do napisania niniejszej rozprawy byla moznoSd zetknigcia sig zlltv$ wokaln4 wybitnego tworcy podczas pobytu *Stanach Zjednoczonych. pewna
dociekliwoSc doLtorantkii zamierzona praca przy omawianym zbiorzepiesni wywolaly
potrzebg glebszego spojrzenia oraz wnikli*"go przeanalizowania budowy poszczegolnych
pieSni' W swoich rozwa2aniach wyra2a cr,gc poina nia oraz wykazania sic)egotnej zalezno1cijakim podlega proces tworczy. z duil4wnikliwoSci4 porusza iagadnienia wyitepuj4cych
problemow wokalnych i mozliwoSci interpretacyjnyct w omawianych i prezentowanych
piesniach' Te wla6nie dzialania w efekcie ruo**o*aly sformulowaniem tematu niniejszej
pracy' W tozdziale dryg$ znajdujemy takze obszerny i chronologicznie przedstawiony
wykaz tw6rczosci Neda Rorema w rozdziale trzecim'ze sregoln4-atenci4i ,:oiig*o*aniem
autorka pracy przyblila i szczeg6lowo omawia aspekty doty'cz4ce strukiury wybianych
zbiorow liryki wokalnej pod k4tem ekspresji *ykora*c zej'z uwzglgdnieniem analizy
literackiej tekstow poetyckich. Fenomen wyb.aryct pieSni postrzegan y i analizowany jest
przez plaszczyznp sluchow4 i wizualnq. Przytaciany jest element powstania poszczeg6lnej
piesni, po czym omawianes4 tu nastgpujace urp.tty'"Ooboru tonacji, metrum i tempo czy
sonorystyczna przestrzeh. Glownym atutem rozdziaht i zarazem pizyjgtq przez.gi Syt*ig



Strugifrsk4 metod4 badawczE stalo sig por6wnanie estetyki muzycznelprezentowanych pieSni.
Z przytaczanych opisow i doktadnej muzycznej analizy poszczlgol ylh przypad6 liryki
wokalnej ukazanywany jest proces tworzenia dziela, elementy budowy w aspekcie jego nowejjakosci oraz nowatorskie podejScie kompozyto raw dq2eniu do wypracowania wlasnego
stylu muzycznego. Rzetelna analizai omowienie dzieliartystycznego porusza tak2e
zagadnienie oddechowe w kontekScie wokalnym orazprobiem gospodarki glosem. W
rozdziale tym autorka ukazuje osobiste i nader ciekawe odczytanie utworu-w kontek6cie
znaczenia tekstu poefiii samej interpretacji. Autorka pracy stara sig przybli1ycwlasn4
koncepcjg artystycznE, bgd4cE zarowno wynikiem anilizy'tekstu 1#i n"i"porturrahejw swej
formie i klimacie muzyki Neda Rorema. [ierujac sig wlasnymi, subiektywnymi odczuciami,jako wokalistka, autorka pracy czgsto definiujl i podrurru cenne uwagi, kt6re mog4 pom6c
przyszlemu wykonawcy w zbudowaniuwyrazistej, pelnej namietnoSci i ludrki.t odcz-ttc
osobistej interpretacji. Analizawykonawcra*ybiaiych ibiorow liryki wokalnej pozwolila
dostrzec Sylwii Strugit'rskiej unikatow4 koloryitykg pi"Sni, na ktor4 skladaj4 sig emocje,
dynamika, rytmika czy linia melodyczna. wsiystkie^te eleme nty tworzEspO;qcatoSe, trtOra
prowadzi do przemyslanej interpretacji oraz zbudowania emocjtnaln.go 

"urt.o;u. 
Takie

odczytanie dzida stanowi niekwestionowany przy?Jadznakomitego riozumienia i
umiejgtnoSci wlaSciwego zastosowania Srodk6w wyrazu i muzycznego przekazu w aspekcie
wykonawczym a tak2e w wzajemnej zale2noSci w kontekScie wspolpiacy solisty Spiewaka z
towarzyszqc4parttq fortepianu. Zakohczenie pracy stanowi zwiehczeniei podsu-owanie
tredci przedstawionych w rozdzialach, ujgte zal iostalo w kilku syntezuj4fych wnioskach,
kt6re s4 potwierdze niem.tezy bgd4cej przedmiote m rozwa?ah zawartych *iemacie.
Uwaaam, 2e pracajest ciekawa, interesuj 4ca a nadto wartoSciowa, bowiem poriudu drry
walor poznawczo - edukacyjny atakile stanowic moze interesuj4ce spojrzenie na
indywidualny styl i niepowtarzarnyigzyk muzyczny liryki wokain".i ieau Rorema.

Konkluzia

Praca doktorska mgr Sylwii Strugifrskiej poprzezsw6j tw6rczy i edukacyjny
charakter wnosi sw6j osobisty wklad w rozwoj zir6wno dyscypliny artystycznej-wokalistyka,jak i calej dziedziny sztuk muzy cznych.

Wobec powyzszego stwierdzam, iz doktorantk a zaprezentowala oryginalne
rozwiqzanie problemu oraz wykazala sig wiedz4 teoretyczn?, a tak4e umiejgtnJ6ciami
upowazniaj4cymi do prowadzenia samodzieln$ pracy naukowej Ftozuri4zala zatem zalo1one
zagadnienie artystyczne i spelnila tym samym wymagania 

-ari. 
73 ust. I ustawy z dnia

14.03.2003 roku.

Stawiam wniosek o jej przyjgcie.

Prof. zw


