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Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczow w t-odzi, pismo J. M. Rektora Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi prof. dr hab. Cezarego Staneckiego z dn.l0
grudnia 2019r. Zlecenie podjgte na podstawie Ustawy z dn.l4 marca 2003 r. tekst jednolity o

stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sauki ( Dz. U. Nr 65 poz.

595 ze zmianami Dz.U. Nr 164 zdnia2T lipca 2005 r. poz.1365 an. l4 ust. 2pkt.2).

Dotycry:

Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K.
Bacewicz6w w Lodzi z dn.27 czerwca 2017r (art. 14 ust. 2 pkt.l i 2 Ustawy) w sprawie :

- wszczgcia na wniosek mgr Wei Shuanbao przewodu na stopieri doktora sztuk muzycznych
w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

- Wznaczenia mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej

Do nadeslanego przez J. M. Rektora AkademiiMuzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi
prof. dr hab. Cezarego Staneckiego z dn.l0 grudnia 2019r z proSbq o sporz4dzenie recenzji
pracy doktorskiej mgr Wei Shuanbao dol4czona zostala nastgpuj4ca dokumentacja:

l.Uchwala Rady Wydzialu Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej w Lodzi z dnia 27

czerwca 2017r w sprawie wszczEcia przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuki muzyczne

dyscyplinie wokalistyka MGR Wei Shuanbao

2. Uchwala Rady Wydzialu Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej w N-odzi z dnia 27

czerwca 2017r w sprawie Wznaczenia osoby prof. dr hab Janusza Ratajczaka na promotora

przewodu mgr Wei Shuanbao

3. Uchwala Rady Wydzialu Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej w Lodzi z dnia 27

czerwca20lTr w sprawie Wznaczenia mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej mgr Wei
Shuanbao

4. Uchwala Rady Wydzialu Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej w Lodzi z dnia 27

czerwca 2017r w sprawie Wznaczenie osoby dr hab. Gabrieli Silva z Akademii Muzycznej w
Katowicach, jako drugiego recenzenta pracy

5. ProSba mgr Wei Shuanbao do Dziekana Wydzialu Wokalno-Aktorskiego akademii

Muzycznej w Lodzi prof. dr hab. Urszuli Kryger o wszczgcie przewodu doktorskiego



6. Podanie mgr Wei Shuanbao do Dziekana Wydzialu Wokalno-Aktorskiego prof. dr hab.

Urszuli Kryger o mo2liwoSi zdawania w ramach doktoratu egzamin6w z wybranych
przedmiot6w

7. Konspekt pracy doktorskiej mgr Wei Shuanbao

8. Nota biograficzna doktoranta

9. Resume Wei Shuanbao

10. Kopie afrszy i plakat6w z koncert6w wykonanychprzez doktoranta

Podstawowe dane o kandydacie

Wei Shuanbao urodzil sig w chiriskiej wiosce w prowincji Shanxi dnia I I stycznia 1985 roku.
Po przeprowadzce do le24cego nieopodal miasta (nazwy nie podano) podjql edukacjg
muzycznq na Shanxi Normal University, kt6rq po czterech latach studi6w ukoriczyl
otrzymuj4c stopien licencjata. Studia kontynuowal w ljanjinie na kierunku pedagogika i w
2010 roku na Uniwersytecie w tymze mieScie otrzymal dyplom magistra pedagogiki ( dyplom
z wyrolnieniem). Po dw6ch latach staraf zdobyl stanowisko pedagoga - nauczyciela muzyki
ze specjalnoSci4 Spiew ludowy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Xinzhou. Od roku 2012
jest czlonktem Zwi7zku Muzyk6w Prowincji Shanxi. W latach 2015 - 2018 studiowal w
Akademii Mtzycznej im. G. i K. Bacewrczow w Lodzi - studia doktoranckie na Wydziale
Wokalno - Aktorskim, podczas kt6rych byl autorem publikacji ,,Wplyw polskiej muzyki na

kulturg Chin", ,,Wsp6lczesne metody nauczania muzyki" oraz ,,Symbolika piekla w muzyce
ludowej". Napisal r6wnie2 pracg pt: ,, Badanie chiriskiej i zagranicznej edukacji muzycznej".

Zaipiewaljako solista kilka koncert6w wykonujqc gl6wnie chirisk4 muzykg ludow4, w tym
trzy w Polsce ( Akademie Muzyczne w Krakowie, Poznaniu i Lodzi).

Ocena pracy doktorskiej

Przedlohona mi praca doktorska sklada sig z dw6ch czlon6w - dziela zarejestrowanego na

plycie CD oraz pracy pisemnej pt: ,,Studium por6wnawcze polskich i chiriskich pieSni

ludowych na podstawie wybranych utwor6w", Na pocz4tek poddam ocenie pracg pisemn4.

Jednak najpierw odniosg sig do og6lnego wrazenia, jakie odnioslam czytaj4c tg rozprawg. Jest

ona doSi obszerna, napisana w jEzyku polskim i tutaj nie dochodzg, czy byla tlumaczona
przeztlumacza przysigglego czy teLprzez samego doktoranta, doSi,2e pisana jest jgzykiem

prostym, czasami gramatycznie powiklanym, natomiast w czgSciach dotycz4cych zagadnieri

stricte zawodowych - doSc specyficznym, nieudolnym i niefachowym. Doktorant stara sig

wypowiedziei swoje mySli kieruj4c siE swoj4 glgbok4 wra2liwoSciq, czego jEzyk zawodowy
teoretyk6w w rozumieniu kanon6w europejskich nie dopuszcza. Jednak2e, poniewaZ dane mi
bylo poznac z bliska osobiScie ten szczeg6lnie pigkny kraj i ludzi w nim zamieszkuj4cych,

spgdzilam bowiem w Chinach dwa miesi4ce, wiem jak bardzo wrazliwi i emocjonalni s4

Chinczycy. Choc nie okazuj4 swych uczuc na zewn4trz, to w mojej ocenie ZyjEblihej natury,

bli2ej Boga. Nie dziwi wigc, i2 czgsto w rozprawie doktorskiej mgr Wei Shuanbao pojawiaj4

sig okreSlenia i zwroty moim zdaniem niestety malo zawodowe i niestosowne, a dotycz4ce



stricte technicznych czy muzykologicznych problem6w badanych przez autora takie jak: ,,

melodia szczera, obracaj4ca sig melodia. rytm kojEcy i swobodny, rytm sig zaciska, melodia
utworu nieskrgpowana, pokolorowane osobistymi i fantastycznymi doSwiadczeniami" i wiele
innych dziwnych zdan, kt6re nale?y zrzucic na karb trudnoSci polskiego jgzyka. Doktorant
myli szesnastki z szeSidziesigcioczw6rkami ( przyklad l6 ) p6lnutg z iwierinut4 ( przyklady

3 i 4 ). By6 moZe jest to blqd tlumacza? Z kolei niemalze podsumowuj4ce stwierdzenie -
str.37,, kiedy wokalista otrzymuje utw6r muzyczny, nauka Spiewania i zrozumienia jego istoty
jest poznaniem utworu muzycznego. kt6re mozna uznac za percepcyjne i emocjonalne...",

sprawia wrazenie, 2e autor chcialby odnieS6 sig do problemu teoretycznie, a jednak nie umie
odci46 sig od sfery wlasnej wrazliwoSci. I to jest dobre. Swiadczy bowiem, iZ mgr Wei
Shuanbao posiada wra2liwoSd artysty - a przecieZ o to wlaSnie chodzi - o sztukg, kt6r4
tworzymy i kt6ra jest ponad granicami jakiekolwiek by one nie byty. Tak4 mogq tworzyd
tylko obdarzeni artystycznE duszq ludzie. I wla5ciwie szkoda, 2e doktorant nie podj4l sig

anahzy stricte ludowych polskich pieSni, a wziEl pod lupg badacza pieSni Stanislawa
Niewiadomskiego - wprawdzie opatrzone tytulem ,,ludowe", lecz wiemy przecie2, i2 s4 to
klasycznie opracowane ludowe pieSni - powiedzialabym uklasycznione przez kompozyora i
wykonywane powszechnie przez klasycznie Spiewaj4cych wokalist6w. Rozumiem jednak

Pana Wei Shuanbao, gdyz studiuj4c Spiew klasyczny siggn4l po repertuar blizszy kierunkowi
jego studi6w. I tu przejdg ju2 do oceny pracy pisemnej.

Praca ma pig6 Rozdzial6w poprzedza je Wstgp zal zakohczeniem - podsumowaniem

rozwa2an jest Piety Rozdzial. Bibliografia i przyklady nutowe sq prawidlowym
uzupelnieniem dysertacj i.

W Pierwszym Rozdziale pt. PieSfi ludowa zawarte s4 podstawowe informacje na temat
pieSni ludowej na Swiecie: genezy powstania, jej znaczenia w 2yciu czlowieka, r62norodnoSci

i bogactwa tematycznego chiriskich i polskich pieSni. Doktorant dzieli je natrzy podstawowe

rodzaje w ich aspekcie przeznaczenia - PIESNI DO PRACY, PIESNI POLITYCZNE i
PIESNI MII-OSNE . To szczegolne rozrohnienie - ale sq to osobiste przemySlenia doktoranta
wynikaj4ce z jego wlasnych doSwiadczeri zyciowo kulturowych i naleZy je uszanowad. Takie
pieSni Spiewa sig w Chinach. Jak wspomnialam wczeSniej Chiny, to bardzo r62na od naszej,

europejskiej kultura - mam na mySli nie tylko sztukg ale i dzieri powszedni - Zycie. Jeden z
podrozdzial6w tlumaczy niejako zainteresowanie Wei Shuabao polskimi pieSniami ludowymi.
Za przyczyng moZna wskaza6 goScinne wystEpy w Chinach Panstwowego Zespolu PieSni i
Tarica MAZOWSZE. Blgdnie okreSlanym jako zesp6l ,,ludowy" jest to bowiem, jak pisal
przed laty Jerzy Waldorff, a po nim wypowiadal sig w ten sam spos6b Boguslaw Kaczyriski
(obaj niezyj qcy jvz Panowie - pierwszy znakomity, wysokiej klasy krytyk muzyczny drugi -
piewca muzycznej kultury polskiej) ,,Mazowsze jest to jedyny na Swiecie tw6r artystyczny,
kulturowy niepor6wnywalny z 2adnym zespolem ludowym na Swiecie". ( Dla ScisloSci -
mamy w Polsce jeszcze Zespol PieSni i Tanca St-,1Sf o tym samym charakterze

dzialalnoSci.) Ale nie mozna tutaj zarzucic pomylki w nazewnictwie zespolu mgr Wei
Shuabao, gdyZ w powszechnie dostgpnych 2r6dlach podaje sig nazwg MAZOWSZA wlaSnie

w ten spos6b. Jako zesp6l ludowy. Dalej doktorant wskaztje, i2 w Chinach polskie pieSni

ludowe istniej4 w podrgcznikach szkolnych zar6wno w podstawowych jak i w Srednich



szkolach. S4 szeroko rozpowszechnione zajmuj4c bardzo wazne miejsce w edukacji
muzyczn€l chiriskich dzieci r mlodzie?y. Tym bardziej nie dziwi wigc temat pracy doktoranta

i jego osobiste zainteresowanie polsk4 pieSniq ludow4. Ju2 w tym rozdziale autor pracy

poddaje kr6tkiej analizie pieSni: Kukuleczka kuka, Malarz i W lesie. Przy okazji podaje

informacje dotycz1ce wymiany kulturalnej migdzy Polskq i Chinami. Migdzy innymi, jak
wskazuje, w Chinach dokonano publikacji z wybranymi polskimi pieSniami ludowymi.
Tytuly to; ,,Pieini ludowe stulecia", ,,Zbi6r polskich pieini" oraz,,Dwanaicie polskich pieini
ludowych". Istniej4 r6wnie2 pieSni przearanhowane na instrumenty solo oraz wydane w
publikacjach: Zbi6r popularnych utworiw na trqbkg, Zbi6r popularnych utworiw na

akordeon w araniacji solowej orM Zbi6r popularnych utworiw na slrzypce. Fakt

niezaprzeczalny du2ej atencji chiriskich muzykolog6w dla naszych pieSni ludowych, oraz

potwierdzenie ich wysokiej wartoSci artystycznej. Czy w Polsce s4 one tak cenione?? Czy w
Polsce dzieci w szkolach poznajq rodzimy folklor, pieSni ludowe? Pozostawiam to pytanie

bez odpowiedzi gdyz jest ona po prostu smutna.

W Rozdziale Drugim zatytulowanym: Dzielo artystyczne Wei Shuabao, po bardzo pigknym
wprowadzeniu, w kt6rym opisuje znaczenie pieSni ludowych w kreacji kaZdego narodu i

kr6tkim przedstawieniu sylwetek kompozytor6w: Wagng Luobina i Stanislawa

Niewiadomskiego, przedstawia wykonane ptzez siebie i zarejestrowane na plycie CD 12

pieSni chiriskich i polskich. Podam tytuly w kolejnoSci za autorem:

WANG LUOBIN

1. W odleglym miejscu

2. Pigkna r62a

3. Alamuhan

4. Mayra

5. PieSri o miloSci Kangdi

6. Wspinanie sig na p6lksig2yc

STANISLAW NIEWIADOMSKI

1. Trzej ptaszkowie

2. O pani co zabila pana

3. Led glosie

4. Kt6rgdy

5. Sialem proso

6. Matu5, moja matuS

Tu nastEpuje Rozdzial Trzeci pt. Anliza formalna utwor6w zawartych w dziele
artystycznym - w kt6rym Wei Shuanbao dokonuje formalnej analizy wybranych do

przeprowadzenia przewodu utwor6w poczynaj4c od pieSni chiriskich. W pierwszym
podrozdziale zajmuje sig warstw4 literack4 wybranych przez siebie utwor6w. Bardzo

sprawnie udowadnia jak mocno treS6 pieSni zwiqzanajest z parti4 fortepianu. Rozdzial
ten zawiera r6wnie2 informacje na temat powstania i historii kazdej z pieSni. Niekt6re

z nich posiadaj4 j4 naprawdg bardzo barwn4, wrgcz niezwykl4 - jak chociaZby



obecnoSc jednej z pieSni ( ,,PieSri o miloSci Kangding" ) w sondzie Voyager 2

wyslanej w przeslrzeri kosmicznqw 1977 roku, zaS przez UNESCO uznanej za jednq

najbardziej wplywowych pieSni na Swiecie oraz nzwana najwaZniejszq pieSni4 o
miloSci w Chinach. Wprawdzie jak pisalam wczeSniej Wei Shuanbao posluguje sig w
sposob do56 szczeg6lny jgzykiem polskim, ale og6lne tezy stawia trafnie, s4 one

zrozumrale i wyczerpuj4ce. Co wigcej - zwraca szczegolnq, uwagg na artystyczne

walory utwor6w. Jest to tym bardziej istotne, ze w dobie totalnej komputeryzacji i
wszechobecnego internetu, siej4cego moralne i intelektualne spustoszenie obserwuje

sig zobojgtnienie a nawet zanlk wra2liwoSci na sztukg spoleczeristw, bez wzglgdu na

status spoleczny, wyksztalcenie czy wiek. Drugi podrozdzial sprawia wra2enie pr6by
zanalizowarria rohnic migdzy pieSniami polskimi i chiriskimi, jednak jEzyk jakim
operuje Wei Shuanbao jest tak niejasny i zawily,2e pozwolg sobie podczas obrony
doktoranta na zapytanie go o niekt6re, dla mnie niezrozumiale stwierdzenia. Wskazg
je i mam nadziejg uzyskam wyczerpuj4ce odpowiedzi.

Rozdzial Crwafi - Analiza muzyczna pieSni ludowych zawartych na ptycie CD
to anahza muzyczna pieSni. Tu poprzez budowg formaln4, analizg struktury
poszczeg6lnych dziel chiriskich i polskich, analizg partii fortepianu i linii wokalnej,
por6wnanie techniki operowania glosem w aspekcie r62nic jgzykowych, dochodzimy
do podsumowania pracy. I jakkolwiek mo2na by nie zgodzit, sig z pewnymi
przemySleniamr czy teZ okreSleniami - nasuwa sig jedno stwierdzenie przewyZszaj4ce

wszystkie niedoci4gnigcia - nota bene wynikaj4ce z ro2nicjgzykowych, kulturowych,
zwyczapwych, genetycznych, kulinarnych, po prostu Zyciowych. Bgdzie ono czgsciE

konkluzji, gdy?teraz dokonam oceny zarejestrowanego na plycie dziela muzycznego.

Piaty Rozdzial - opatrzony tytulem Podsumowanie - wiericzy praca pisemn4. Mamy
oczywiScie jeszcze Bibliografig - niezbyt obszernq, bo zawieraj1c4 dwanaScie

monografii oraz szeSc artykul6w, czasopism i prac naukowych, Do pracy dolqczono

nuty pieSni z fortepianem wybranych do przewodu utwor6w.

Ocena Dziela Muzycznego

Na plycie CD zawartych jest dwanaScie pieSni - szeS6 polskich pieSni ludowych
Stanislawa Niewiadomskiego oraz szeSc pieSni chiriskich ludowych autorstwa Wang

Luobina kompozytora chiriskiego, z towarzyszeniem fortepianu. Pianistk4

towarzysz4cq doktorantowi jest pani Julia Laskowska. Nagrania dokonano w l-odzi ,

domySlam sig, ze w Akademii Mtzycznej. Wei Shuanbao dysponuje glosem

tenorowym, o kr6tkiej skali, barwie typowo azjatyckiej, mocno nosowej i ostrej.

Bardzo wiarygodnie brzmi w chiriskich pieSniach, o kt6rych wzorcowym wykonaniu
mogg sig wypowiedziei poniewa2 podczas mojego dwumiesigcznego pobytu w
Chinach mialam okazjg byi na spektaklu Opery Pekinskiej ( nie mylii z teatrem

operowym w Pekinie) oraz sluchalam rolnych wykonari muzyki ludowej na Zywo

bgd4c na koncertach i uczestnicz4c w prywatnych spotkaniach muzyk6w i Spiewak6w

ludowych, m.in. Li Guang - prof. Uniwersytetu w Pekinie - Spiewaczka uznana w
swoim kraju za Wielkq Gwiazdg, zresztE, bgd4ca wspanial4 artystk4. Pan Wei

Shuanbao we wlaSciwy spos6b interpretuje chiriskie pieSni posluguj4c sig wprawnie



swym glosem. Oceniaj4c jego Spiew w aspekcie europejskiej kultury muzycznej nie

mamy tu niuans6w typu fil di voce. crescendo, szerokiej palety barw timbre glosu czy

teZ ,,wspomnienia bel canto"- ale to dobrze. Jest to bardzo etniczny Spiew jak i
etniczne pieSni - doktorant doSi mocno niejednokrotnie wskazuje na tg cechg w swej

rozprawie. Wyraznie gorzej muzyczniejest w pie6niach Stanislawa Niewiadomskiego.

Brak ,,naszej szkoly wokalnej", ,,europejskiego", migkkiego prowadzenia frazy,

wloskiego bel canto, muzycznego wyczucia slowiariskich melodii... wszak studiowal

pod kierunkiem pedagoga, kt6ry zapewne pr6bowal przekazac to, co najcenniejsze ze

swojej sztuki wokalnej. No c62 - czqsto i polscy studenci nie potrafiq przyj4c tej

wiedzy i tych umiejgtnoSci. Nie dziwi wigc taki fakt u Spiewaka obcej narodowoSci a

kultury tak odmiennej, 2e trudno w tym momencie wymienid wszystkie dziel4ce nas

r62nice. Jedno natomiast naleZy podkreSlii, co graniczy wrQcz z cudem. Dykcja !!!!!!
Wspaniala dykcja, jak4 posluguje sig Wei Shuanbao. Zrozumialam kuzde slowo w

polskich pieSniach. To wrgcz ewenement. Bgd4c pedagogiem od 23 lat to najwigkszy

problem, nad kt6rym ciE2ko pracujE z mlodzielq. Sama czQsto muszq doklada6 wielu

staran by polski tekst (tak niewygodny szczeg6lnie w tlumaczeniach z oryginalu,

czasami wrgcz awokalny) wypracowai optymalnie. Trudny jest polski jgzyk. Tak

wigc, nagarnia owe to dobre wykonania pieSni polskich i chinskich i s4 dowodem na

to jak Spiewak obdarzony tak skromnym i nieciekawym dla nas Europejczyk6w

materialem wokalnym moze spelniac sig w tej artystycznej, pigknej materii.

Konkluzja

Dobrym jest fakt, 2e z dalekiej Azji przyjezdLaj4 do Polski, by uczyc sig naszego

jgzyka, naszej muzyki w naszych uczelniach. Dobrym jest fakt, iz opr6cz

Migdzynarodowego Fortepianowego Konkursu Chopinowskiego i wystgp6w Zespolu

PieSni i Tarica Mazowsze jest zainteresowanie polsk4 muzyk4 wokaln4, a tym bardziej

polsk4 muzyka ludowq. Dobrze sig stalo, 2e Pan mgr Wei Shuanbao podjql temat

pieSni Stanislawa Niewiadomskiego, gdyz przez to zaistniala szansa dla

wprowadzenie pie6ni polskiego kompozytora, na chiriskq platformg kulturow4. Byc

moae bgdzie to droga dla i innych polskich kompozytor6w. Wszak mamy tak bogat4

literaturg tego gatunku.

Niniejszym stwierdzam, i2 praca doktorska mgr Wei Shuanbao poprzez sw6j

odkrywczy i edukacyjny charakter wnosi znaczqcy wklad w rozw6j tak dyscypliny jak

i dziedziny stuk muzycznych. Wobec powyZszego stwierdzam, iZ wykazal sig

potrzebn4 wiedz4 teoretyczn4 oriv warunkami do prowadzenia samodzielnej pracy

tw6rczej. Rozwiqzal zalolone zagadnienie artystyczne spelniajqc wymagania art. 13

ust. I Ustawy z dnia l4 marca 2003 roku.

tahczyk Prof. Uczelnr

Stawiam wniosek o przyjgcie pracy.

Prof. dr hab.


