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Zleceniodawca recenzii:

Akademia Muryczna im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi, Wydzial Wokalno-Aktorski, pismo z

dnia 19 sierpnia 2019 roku, zlecenie podjqte na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z p6in.

zm., tekst jednolity (Dz. U. z2Ol7 r. poz. 1789), jaktei Rozporzqdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa

Wyiszego z dnia 19 stycznia 2018 roku, pismo skierowane przez Dziekana Wydzialu prof. dr. hab.

Urszulq Kryger.

Dotvczv:

o Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Murycznej im. G. i K. Bacewicz6w w

todzi nr 54llVl2OL5l2Ot6z dnia 28 wrzeSnia 2016 roku w sprawie wszczqcia, na wniosek mgr.

Bartosza Szulca z dnia 19 wrze$nia 2015 roku, przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk

m uzycznych, dysrypli n ie a rtystycz nej : wo ka I istyka

o NadeslaneBo przez pnewodniczqcego Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego pisma z dnia 19

sierpnia 2019 roku informujqcego o wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta rozprawy

doktorskiej mgr. Bartosza Szulca pod qftutem RhinorodnoSt ontropomorfizocii imierci na

pnestrzeni wiek6w no podstowie wybronych przyklod6w literotury wokolnej napisanej pod

kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Miciriskiego.

Mgr Bartosz Szulc urodzil siq w Lodzi. W 2012 roku ukodcryl studia ll stopnia na kierunku:

wokalistyka w Akademii Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi uzyskujqc wynik

celujqcy. Swe umiejqtno5ci wokalne poglqbial podczas kurs6w mistnowskich i warsztat6w

prowadzonych przez nastqpujqcych pedagog6w: Wtodzimierza Zalewskiego, Andrzeja 2arneckiego,

Annq Radziejewska, Piotra Micifiskiego, Udo Reinemanna i Rudolpha Piernaya. Jest r6wniei

absolwentem dwusemestralnych studi6w podyplomowych na Podyplomowym Miqdzywydzialowym

Studium PieSni lll edycji w Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jego dzialalnoSi artystyczna obejmuje wystqpy w przedstawieniach operowych: Czorodzieiski fletW.
A. Mozarta; Juliusz Cezor G. Haendla, Gionni Schicchi G. Pucciniego, Blqkitny zamek R. Czubatego, Abu

Hosson C. M. Webera i Cyrulik sewilskiG. Rossiniego i w koncertach kameralnych oraz w koncertach

prezentujQcych utwory oratoryjno-kantatowe, m. in.: Messe solenne de St. Cecile Ch. Gounoda, Mszo

nelsoriska d-mollJ. Haydna, Mognificot g-moll T. Albinoniego, Misso brevis D-dur W. A. Mozarta,



Completorium G.G. Gorczyckiego, Mszo G-dur F. Schuberta, Mszo koronocyina C-dur W. A. Mozarta,

kantata lch geh und suche mit Verlangen J. S. Bacha iTe Deum A. Charpentiera.

Jest Iaureatem kilku nagr6d. W 2012 roku na Miqdzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulia

Perottiego w Ueckermtinde w Niemczech zostal zdobywcq lll miejsca w kategorii 82 oraz otrzymal

nagrodq specjalnq dla najlepszego glosu basowego W 2015 roku za wykonanie partii Sarastra w

przedstawieniu Czorodziejskiflet W. A. Mozarta na festiwalu Sommer Oper Bamberg w Niemczech

uzyskal stypendium od Richard Wagner - Association of the city of Bamberg.

Obecnie pracuje jako artysta ch6ru w Filharmonii t6dzkiej im, A. Rubinsteina w Lodzi, a takie jest

nauczycielem Spiewu solowego w Zespole Szk6l Murycznych im. S. Moniuszki w todzi. Z przedlo2onej

dokumentacji wynika, ie angaiuje siq w inicjatywy lokalnego Srodowiska muzycznego, m.in.: w

ubiegtych latach prowadzit zajqcia emisji glosu dla ch6rzyst6w Towarzystwa Spiewaczego ,,Lutnia" w

Zgierzu i uczni6w Paristwowej Szkoty Muzycznej I i ll stopnia w Pabianicach, pelnil funkcje jurora w

konkursach oraz wyglosit prelekcjq podczas lV Og6lnopolskiej Konferencji Naukowej Konteksty

ksztolcenio muzycznego. Muzyko w edukocji dzieci i mlodzieiy w AM w todzi.

Ocena pracv doktorskiei :

Praca doktorska mgr. Bartosza Szulca pod tytulem R6inorodnoiC ontropomorfizocii imierci no

przestrzeni wiek6w na podstowie wybronych przyklod6w literotury wokolnej sklada siq z dziela

artystycznego zapisanego na noSniku CD oraz jego opisu.

W dziele artystycznym zaprezentowano pie5ni, ballady i arie, stanowiqce doskonalq ilustracjq

r6inorodno5ci antropomorfizacji $mierci w kolejnych epokach w historii muzyki, poczqwszy od

baroku, ai do potowy XX wieku. Nagranie obejmuje 15 uloionych chronologicznie utwor6w r62nych

kompozytor6w (angielskiego, niemieckich, polskiego, rosyjskiego, fitiskiego i iydowskiego). Jego

tqczny czas wynosi 62:58. Znalazty siq na nim nastepujece komporycje:

1. Autor nieznany Deoth ondthe Lady

2. A. Harder Dos Bilndnis mit dem Tode

3. F. Schuberl Der Tod und dos Miidchen

4. F. SchubertDerJilngling und derTod
5. F. Schubert Der lilngling und der lod wersja druga

5. J. C. G. Loewe Der lungfrou und der Tod

7. J. C. G. Loewe Tod und Tddin

8. S. Moniuszko Dziod i bobo

9. M. Musorgski Kolysonko z cyklu Pietni itortce tmierci
10. M. Musorgski Serenodo z cyklu Pietni i tarlce Smierci

11. M. Musorgski Trepok z cyklu Pielni i turtce imierci

12. M. Musorgski W6dz z c:yklu PieSni i turtce tmierci
13. Yrjd Kilpinen Der Tod und der einsomer Trinker z cyklu Lieder um den Tod

14. V. Ullman aria Smierci Dos woren Kriege z opery Der Koiser von Atlontis

15. V. Ullman aria Smierci tch bin der Tod z opery Der Koiser von Atlontis

Wykonawcy paftii wokalnej - Bartoszowi Szulcowi, towarryszil: Przemyslaw Pogocki - lutnia (nagranie

nr 1) igitara (nagranie nr 2), Dobrochna Jachowicz-Zakzewska -fortepian (nagrania nr: 3,4, 5,6,7,
8, 9, 10, LL, t2,13), orkiestra zto2ona ze student6w i absolwent6w Akademii Muzycznej w todzi pod
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dyrekcjq Dawida Bera (nagrania nr: 14, 15) oraz Tomasz Kaszuba, kt6ry w ostatnim utworze

zrealizowal partiQ klawesynu. Niestety, nigdzie nie napotkalem daty i miejsca nagrania. Brakuje takie

spisu zamieszczonych na ptycie utwor6w oraz ich wykonawc6w, co stanowi pewne utrudnienie w

korzystaniu z nagrania.

Wymienione utwory zostaly wyselekcjonowane spo5r6d licznych komporycji osnutych na motywach

Smierci na podstawie trzech kryteri6w wskazanych w pracy (str. 91). Po pienarsze: utw6r musial

zawierai obraz spersonifikowanej Smierci, po drugie: nie moglo byd wQtpliwoSci, 2e ukazana jest

Smierd, a nie inna istota zachowujqca siq podobnie i wreszcie po trzecie: w utworze musial

wystqpowa€ monolog Smierci lub jej dialog z inne postaciq. Na nagraniu zgromadzone zostaty utwory

zr6inicowane nie tylko pod wzglqdem rozpoznawalno3ci, jgzyka tekstu i zastosowaneSo

akompaniamentu, ale takie wymagai wykonawczych, wynikajqrych z konieczno6ci kontrastowania

wypowiedzi Smierci z wypowiedziami innych bohater6w. Jak wynika z opisu dziela artystycznego

starano siq korrystad z zapis6w nutowych w wersji maksymalnie zbliZonej do oryginatu. Dla potrzeb

nagrania dokonano transkrypcji pienarszego utworu Deoth ond the Lody na lutniq dziesiqcioch6rowq,

drugiego Dos Bilndnis mit dem Tode A. Hardera na gitarq, a kilka pieini zostalo przetransponowanych

do niiszych tonacji: A. Hardera Dos Bi)ndnis mit dem Tode, F. Schuberta Der Jhngling und der Tod, M.

Musorgskiego Kolysanka,TrepokiWddz oraz Y. Kilpinena DerTod und der einsomerTrinker.

Pan Bartosz Szulc dysponuje gtosem basowym o ciekawej, ciemnej barwie. Jest Spiewakiem

doskonale odnajdujqcym siq w muzyce kameralnej r62nych epok. Wykonania zarejestrowane na

ptycie sq bardzo przemySlane, wrQcz perfekcyjne. Zar6wno Spiewak, jak i akompaniujqry mu

instrumentali5ci, wsp6ttworzEc dzielo artystyczne unikali na6ladownictwa znanych wykonawcdw i

starali siq, aby ich wlasna interpretacja muzyczna byla zgodna z warstwa literackq utworu i

zachowywala istniejqce w kaidej epoce tradycje wykonawcze. W nagraniu ukazane zostaty walory

glosu basowego w calej skali w zwiqzku z czqstym wystepowaniem w jednym utworze partii kobiecej

zapisanej w wyiszej tessiturze obok niskiej partii mqskiej. Najlepszym tego przykladem jest pie$6 J. C.

G. Loewego Der Jungfrou und der Tod, w kt6rej z uwagi na szeroki ambitus pojawiajq siq niewygodne

i trudne dla basa frazy na dlugich diwiqkach w wysokiej tessiturze utrzymane w dynamice piono.

Wyzwaniem interpretacyjnym jest takie ballada Dziod i boba S. Moniuszki, wymagajqca czytelneSo

zr6inicowania partii poszczeg6lnych postaci i utrzymania iartobliwego charakteru dialog6w. Duie

wra2enie wywarlo na mnie wykonanie mrocznych i nasyconych emocjonalnoSciq Pieini i toriciw

imierciM. Musorgskiego. W ka2dym utworze cyklu dziqki Swiadomemu operowaniu przez Spiewaka

banuq, artykulacjq i dynamikq, zbudowany zostal odrqbny nastr6j. Podobaty mi siq r6wnie2 utwory

umieszczone na poczqtku nagrania: Deoth ond the Lady nieznanego autora i Dos Bilndnis mit dem

Tode A. Hardera, gdzie w kantylenowych frazach w niskiej tessiturze jego glos brzmi aksamitnie.

Uwagq prrykuwa tei obrazowa interpretacja malo znanej pieini fidskiego kompozytora Y. Kilpinena

Der Tod und der einsamer Trinker, w kt6rej pijany mqiczyzna w rozmowie ze Smierciq powtarza tylko

jednq frizq: Dein Wohll lNa zdrowiel), $piewajqc jq za kaidym razem w odmienny spos6b.

Swiadectwem du2ej muzykalno6ci i sprawnoSci technicznej Doktoranta sq takie - wieficzqce nagranie

- atonalne arie Smierci z opery Cesorz Atlontydy (Der Koiser von Atlontis) V. Ullmana. Na pochwalq

zasluguje dobra dykcja i prawidlowe gospodarowanie oddechem.

Rozprawa doktorska jest bardzo obszerna, liczy 236 stron (bez aneksu). Sklada siq z trzech

rozdzial6w, z kt6rych ka2dy podzielony jest na kilka podrozdzial6w, zakoiczenia, bibliografiiianeksu,

zawierajqcego trudno dostqpne materiaty nutowe, wykorrystane w pracy. Porusza temat
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uniwersalny, dotykajqcy ka2dej istoty iywej w spos6b nieuchronny. Temat, kt6ry jak chyba 2aden

inny odpycha, napawa strachem i wstrqtem, pozostajAc jednocze6nie przez wieki niewyczerpalnq

inspiracjq dla tw6rc6w r62nych dziedzin sztuki. Smieri bowiem w wyobra2eniach ludzi od dawien

dawna byla uosobiona. Prawdopodobnie dla oswojenia strachu, jaki budzila, zaczeto prrypisywaf jej

cechy ludzkie nie tylko w zakresie wyglqdu i plci, ale te2 zachowa6.

W rozdziale pienvszym pneiledzono zmiany w sposobach antropomorfizacji Smierci, kt6re

nastqpowaty w kulturze europejskiej od staroiytno5ci do czas6w wsp6lczesnych. W poszczeg6lnych

epokach zainteresowanie tq tematykA bylo niejednorodne - to slablo, to nasilalo siq podsycane

wybuchami epidemii i wojen, a arrySci ujmowaliSmierd na r62ne sposoby, czyniqc z niej wybawiciela

lub prze6ladowcq czlowieka. Punktem wyj6cia dla zamieszczonych tutaj rozwa2a6 historycznych bylo

przedstawienie upostaciowanych wizerunk6w Smierci w kulturach powstalych w krqgu religii

politeistycznych: greckiej, rzymskiej, germadskiej i slowiariskiej oraz monoteistycznych religii

Abrahamowych: judaizmu, islamu i chrzeScijaristwa. Nastqpnie scharakteryzowane zostaly

wyobraienia p6ino(redniowieczne rodzqce siq licznie wskutek szoku wywolanego przez epidemiq

d2umy (czarnq Smierd), kt6ra w polowie XIV wieku pochlongla 1/3 ludno3ci Europy. W literaturze

spopularyzowano w6wczas elegie opisujqce monotonne i dlugie procesje zmartych z powtarzajqcym

siq zwrotem vodo mori, a malarstwo ujqlo ten motyw w formq donse macabre, czyli alegorycznych

przedstawied tafca ludzi ze Smierciq. W okresie renesansu, bqdqcego w sferze kultury powrotem do

antyku, nastEpil w Europie tnruaty rozlam religijny, kt6ry dokonal siq pod wplywem reformacji. W

ujqciach Smierci nastEpito w6wczas rozszczepienie na popularny w krajach katolickich motyw i/

trionfo dello mofte i wystepujQce w protestanckich krajach germaflskich przedstawienia Smierci w

milosnym u6cisku z mlodq kobietq. Barok z kolei w sztukach plastycznych upowszechnil pelne

symboliki martwe natury wanitatywne oraz powr6cil do Sredniowiecznego motywu donse macobre

odciskajqc na nim swoje piqtno. W wieku rozumu, czyli w o5wieceniu zaznaczyl siq spadek

zainteresowania antropomorfizacjq Smierci z wyjEtkiem stosowania tego motywu w utworach

moralizatorskich i satyrycznych. Prawdziwa eksplozja wizerunk6w Smierci nastEpila w wieku XlX.

Wiqzalo sie to z przedktadaniem przez artyst6w Swiata nadprzyrodzonego nad otaczajqcE

rzeczywisto5t oraz z przetaczaniem siq przez Europq epidemii 26ttej febry i cholery. Powr6city

w6wczas znane z przeszloSci moty\,vy taric6w 6mierci czy vanitos w wersji romantycznej. W wieku XX,

naznaczonym tragicznymi do6wiadczeniami pierwszej, a niedlugo potem drugiej wojny Swiatowej,

zainteresowanie motywem Smierci tak2e nie oslablo, a wizje artyst6w wobec mnogoSci i

bezsensowno6ciofiar byty bardzo sugestywne. Tre5ci przedstawione w rozdziale opatrzono obfitym i

celnie dobranym materialem ikonograficznym oraz udokumentowano licznymi przykladami

literackimi i muzycznymi.

Rozdzial drugi po5wiQcony zostal om6wieniu utwor6w, kt6re dobrano wedlug wy2ej wspomnianych

kryteri6w i utrwalono na nagraniu. W podrozdzialach, odpowiadajqcych kolejnym komporycjom,

znaleii moina szereg interesujqcych informacji dotyczqcych okolicznoSci powstania utwor6w,

autor6w tekstu literackiego i muzyki oraz pochodzenia materialu nutowego, co wiqzalo sig nieraz z

konieczno6ciq szczeg6lnych dociekari. Nastqpnie dokonano przedstawienia tre$ci, a tak2e

przytoczono teksty r6wnolegle oryginalu wraz z jego polskim tlumaczeniem. Warto podkre6li6, 2e

autorem tych tlumaczei z jqzyka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego byl sam Doktorant. Analizie

warstwy literackiej towarzyszy wnikliwe om6wienie struktury muzycznej utworu zilustrowane

adekwatnymi pnykladami nutowymi. Dziqki zastosowaniu odmiennych 6rodk6w dynamicznych,



agogicznych i artykularyjnych w melodii i w akompaniamencie, w kolejnych utworach jawi siq coraz

to inne, zgodne z tendencjami epoki oblicze Smierci: gwaftowne, nieprzejednane albo przynoszEce

ukojenie lub 2artobliwe, a czasem brutalne.

Rozdzial ostatni, podobnie jak poprzedni podzielony na podrozdzialy odnoszqce siq do kolejnych

utwor6w, zawiera analizq dostepnych wykonai zarejestrowanych w lt polowie XX w. lub w
poczqtkach XXI w. O ile w przypadku utwor6w malo popularnych i wykonywanych rzadko, iloSi

nagrafi byla niewielka i trudna do pozyskania, o tyle w prrypadku kompozycji znanych, naleialo

dokonai wyboru, kierujqc siq okre6lonymi kryteriami. Analiza tych wykonari przeprowadzona zostata

zar6wno od strony wokalnej, jak i traktowanego r6wnorzqdnie akompaniamentu ze wskazaniem

najtrafniejszych zabieg6w interpretacyjnych zastosowanych przez artyst6w. W dalszej czqSci kaidego

podrozdzialu nastqpuje szczeg6lowe om6wienie wlasnych zalo2ed wykonawcrych, kt6re Doktorant i

akompaniujqcy mu instrumentali5ci postawili przed sobq. Prezentowane tutaj koncepcje Swiadczq o

dq2no5ci do uzyskania niepowtarzalnej, indywidualnej interpretacji utworu wynikajAcej z osobistej

refleksji nad tekstem literackim i muzycznym, przy zachowaniu wierno6ci wobec zamyslu tw6rc6w.

Wsrystko to razem Swiadczy o duiej wrailiwo6ci poetyckiej i murycznej, dobrym osluchaniu i

gtqbokim zainteresowaniu Doktoranta tq czqSciq literatury wokalnej.

Podsumowujqc, naleiy stwierdzid, ie praca zostala napisana z duiym zaanga2owaniem, w spos6b

rzetelny i w oparciu o bogaty material ir6dtowy wymagajqcy znajomo6ci jqzyk6w obcych. Jej uklad

jest logiczny, a jQryk precyzyjny. Obfituje w przyklady nutowe, ryciny i ich omowienia oraz

odniesienia literackie bqdqce odbiciem szerokich zainteresowan wybiegajqcych poza sztuki

muzyczne. Na koniec nie mogq jednak pominqd nastqpujqcej uwagi krytycznej: rozprawa posiada

podsumowujQce catoS6 zakofczenie, ale nie posiada wstqpu. Wydaje sig, ie pominiqcie tej czqSci

pracy, pozbawilo Doktoranta moiliwo$ci ukazania procesu tw6rczego i wysilku wlo2onego w jej

napisanie oraz podzielenia siq osobistym stosunkiem do wykonywaneto repertuaru.

Konkluzia:

Po zapoznaniu siq z caloSciq dziela artystyczneBo nie ma wqtpliwo6ci, ie Doktorant posiada szerokq

wiedzq teoretycznq w badanym obszane i umiejqtnosci potrzebne do prowadzenia samodzielnej

pracy artystycznej. Jego praca stanowi cenny wklad w dziedzinie sztuk muzycznych i posiada wysoki

walor poznawczy. Pan mgr Bartosz Szulc rozwiqzat zatoione zagadnienie artystyczne i spelnit

wymagania Ustawy,

Stawiam wniosek o jej pnyjqcie.

dr hab. Jacek Greszta

{*r*e, GrM*e,


