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OPINIA RECENZENTA
w sprawie trybu przeprowadzania czynnoSci w pzewodzie doktorskim

pana mgr Pawla Wytr4ika

Zleceniodawca recenzii:

Rada Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta

Bacewicz6w w Lodzi, pismo z dnia l0 puhdziemika 201 I roku (list polecony 26671201 l/OS).

Dotyczy:

Dotyczy uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego z dnia 20 wrzeSnia 20ll roku w
sprawie:

. wszczgcia przewodu doktorskiego sztuk muzyczrych w dziedzinie sztuk
muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka dla pana mgr Pawla
Wytr4ika,

. ' wyznaczenie recenzent6w przewodu.

Nadeslana przez Wadze Wydzialu dokumentacja zawierala nagranie artystyczne 20-u pie6ni

,,Gedichte von Joseph von Eichendorff i pisemn4 pracA

,,Problemy wykonawstwa Gedichte von Joseph von Eichendorll
w kontek5cie sptijnoSci dziela. Pr6ba odnalezienia zamyslu kompozytorskiego

Hugona Wolfa i jego wlaSciwej interpretacji artystycznej".
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Ponadto zostala dol4czona nastgpuj4ca dokumentacja:

o kserokopia uchwaty Rady Wydziatu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewicz6w w tr-odzi nr 29tlY l20l0lll z dnia 20.09.2011 r. (wszczgcie
przewodu, Wznaczenie promotora),

o kserokopia uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi w 30llYl20l0/ll z dnia 20.09.2011 r.
(wyznaczenie recenzenta w osobie dr hab. J. Ratajczaka),

. kserokopia uchwaly Rady Wydziatu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzyczrej
im. G. i K. Bacewicz6w w tr-odzi m 3lllYl2DlDlll z dnia 20.09.2011 r.
(wyuraczenie recenzenta w osobie dr hab. T. Pszonki),

o wyciqg z protokolu posiedzenia Rady Wydziatu Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi z dnia20.09.20ll r

o lista obecnoSci czlonk6w Rady Wydziatu.

Powy2sze dokumenty zostaly sygnowane: podpisem Przewodnicz4cego Rady

Wydziatu (Dziekana), protokolanta (Miroslawa KoZuchowska), jak r6wnie2 pieczgci4

Akademii Muz. w Lodzi i Dziekana.

Quorum glosuj4cych w chwili podejmowania uchwaly o wszczgciu przewodu

doktorskiego i wyznaczeniu promotor4 a takihe przyjgciu tematu i koncepcji pracy

doktorskiej, zostalo zachowane. Glosowania przeprowadzone ptzez Radg Wydzialu odbyly

sig zgodnie z prawem i we wszystkich etapach postgpowania byly pozytywne.

Niniejszym stwierdzam, 2e przyjgcie tematu pracy doktorskiej, jej koncepcji oraz

wszczgcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora nie budzi 2adnych zastrzeheh

prawnych.

D okumenta cj a zawrer ala takhe :

o wniosek o szczgcie postepowani4
o wniosek o przyzranie promotora pracy,
o uwierzytelnione odpisy dyplom6w ukoriczenia studi6w wylszych stwierdzai4cych

po siadanie tytutu zawodowe go,
o kwestionariuszosobowy,
o ' uwierzytelniona kserokopia pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego,
o Zyciorys,
o koncepcjapracy doktorskiej,
. program recitalu,
o lvykaz nadanych: odnruczefi, posiadanych nagr6d i wyr62nieri uzyskanych za

dzialalnoSd frr6rcz4 i artystycznq
. opis dorobku tw6rczego i anystycznego (koncerty i recitale, dzialalnoSi teatraln4

dzialalnoS6 pedagogiczn4 udzial w mistrzowskich kursach wokalnych,
podzigkowania, nagrody i wyr6znienia, recenzje i wywiady).
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Podstawowe dane o Kandvdacie

Pawel Wytrq2ek urodzil sig 15 lutego 1982 roku w llawie. Po z*onczeniu nauki w

Szkole Podstawowej nr 3, I. Liceum Og6lnoksztalc4cym i PSM I i II st. im. F. Chopina w

Olsztynie, rozpoczql naukg w Akademii Muzycznej im. [. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Akademig ukoriczyl 2008 r. z wynikiem dobrym w klasie Spiewu prof. A. Og6rkiewicza.

Ksztalcenie kontynuowal na studiach doktoranckich w Akademii Muzycznej w Lodzi na

Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie prof. Wlodzimierza Zalewskiego.

Przebieq pracv zawodowei:

Zadebiutowal w 2004 roku w Teatze Muzycznym w Poznaniu w operetce ,,Carevicz"

Frarua Lehrira. W teatrze tym do 2007 r. wyst4pil tak2e w ,,Skrzypku na dachu" Jerry'a

Bock'a (Perczyk) i ,,ZemScie Nietoperza" Johanna Straussa Syna (Adiutant). Uczestniczyl w

roku 2006 w premierze dramatu religijnego ,,Die Schuldigkeit des erstes Gebots" W. A.

Mozarla. Wsp6lpracowal z Teatrem Wielkim w Pomaniu, bior4c udzial w kilku projektach

koncertowych i festiwalowych w roku 2008. Takhe w roku 2008 wziql udzial w XV.

Bydgoskim Festiwalu Operowym w Operze Nova w Bydgoszczy, gdzie kreowal gl6wn4 rolg

Capitana MacHeath'a w dziele ,,Beggar's Opera" (Opera Zebracza) Benjamina Brittena pod

dyrekcj4 Mieczyslawa Dondajewskiego. W 2015 roku w Teatrze Wielkim w Pomaniu

wykonywal rolg Kaplana I w,,Czarodziejskim Flecie" W. A. Mozarta.

Wystgpowal ponadto w licznych koncertach wokalnych tj. w: Migdzynarodowym X.

Wielkim Turnieju Tenor6w w Szczecinie (otrzymal nagrodg ufundowanEprzez Towarzystwo

MitoSnik6w Opery i Operetki), Turnieju Tenor6w Polskich podczas 47. Festiwalu

Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju" Letniej Serenadzie - Noc Tenor6w w Filharmonii

Sudeckiej pod dyrekcj4 D. Mikulskiego, Dniach Muzyki Europejskiej na Pomorzu (2010 r.)

organizowanychprzez kr6lewsk4 Orkiestr4 Symfonicznqprzy Palacu w Wilanowie.

Byl zatrudniony na etacie w takich instytucjach jak: Teatr Muzyczny w Poznaniu

(2004-2007 / solista), Teatr Wielki w Poznaniu (2008-2019 / solista), Ch6r Zydowski Clil w

I-odzi (konsultant wokalny), Zesp6l Operus Arte (solista, menager). Migdzy 1999 a 20ll r.

zaSpiewal ok.79 koncert6w i recitalu, ponadto 43 wystgpy na scenach teatr6w muzycznych.
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Doktorant ma takZe poczqtki dzialalnoSci pedagogicznej, prowadzqc; warsztaty emisji

glosu w Klasztorze Benedyktynek w Jaroslawiu (08-13.10.2019 r.), emisjg glosu w Szkole

Podstawowej nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie (17.03.2010 r.), emisjg

glosu dla nauczycieli w Przedszkolu im. 5w. Urszuli Led6chowskiej Zgromadzenia Si6str

Urszulanek w l-odzi (14.04.2010 r.).

Ocena przedstawionei do recenzii pracv doktorskiei

Praca doktorska Pana mgr Pawla Wytrqzka pt. ,,Problemy wykonawstwa Gedichte

von Joseph von Eichendorlf w kontekicie sp6jnoSci dziela. Pr6ba odnalezienia zamyslu

kompozytorskiego Hugona Wolfa i jego wlaSciwej interpretacji artystycznej",

przygotowana zostala pod merytoryczn4 opiek4 promotora prof. Wodzimierza Zalewskiego.

ZloAona jest z dziela artystycmego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym CD oraz

jego opisu.

Dzielo artystyczne stanowi pbrta CD zat5rtulowana ,,20 pieSni Gedichte von Joseph von

Eichendorff H. Wolfa". Znajduj4 sig na niej nastgpuj4ce utwory:

- l:45
- l:43
- 2:24
- 2:43
- l:20
- 0:40
- 3:13
- 3:59
- 1:39
- 2:33
- l:l I
- 2:10
- 2:31
- 0:51
- 1:10
- l:12
- 1:54
- 2:25
- 2:51
- 2;29

Wykonawcy: Pawel Wytrqzek - tenor i dr Piotr Zukowski - fortepian

l. Der Freund
2.Der Musikant
3. Verschwiegene Liebe
4. Das Stiindchen
5. Der Soldat I
6. Der Soldat II
7. Die Zigeunerin
8. Nachtzauber
9. Der Schreckenberger

10. Der Gliicksritter
I l. Lieber Alles
12. Heimweh
13. Der Scholar
14. Der verzweifelte Liebhaber
15. Unfall' 
16. Liebesgltick
17. Seemanns Abschied
18. Erwartung
19. Die Nacht
20. Waldmiidchen
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Bez w4tpienia jest to bardzo interesuj4ce dzielo artystyczne, kt6re zasfuguje na duzq

uwagg. Mgr Pawel Wytrqzek jako mlody artysta w nagraniu wykazal sig duzq dojrzaloSci4

artystycznE i wysokimi umiej gtnoSciami wokalnymi.

Doktorant potrafil w spos6b przekonujEcy stworzy6 mlrzyczry obraz pieSni, kt6re w

jego interpretacji nabraly wla6ciwego i przekonujqcego wyrazu. Tenor wykonuje piesni z

wielkq wra2liwoSciq muzykalnoSci4 i ekspresj4. Potrafil ujmuj4co i ze szrzeroSci4 zaglgbid

sig w treS6 przekazu artystycznego wynikaj4cego m.in. z tekstu poetyckiego. Wystarczaj4ca

klarownoSd dykcji podkreSla ten efekt. SzczeroS6 interpretacji zmusza stuchajEcego do

glgbokich refleksji i pne\(,. Doskonale dobral repertuar do rodzaju i walor6w swojego

glosu.

Tenor Swietnie operuje dynamik4 od piana po forte, bardzo dobrze i wla5ciwie

wykorzystuje w utworach mezza voce. W niekt6rych utworach zmienia barwg (przyciemnia,

rozja6nia) dla podkreSlenia wyrazu artystycznego. Zaskakuj4co trafrrie buduje fruQ, ale co

jeszcze cenniejsze, w aspekcie calego utworu. Doktorant np. w utworze trzecim

,,Verschwiegene Liebe" (Milcz4ca miloSi) pospofu z pianistq prezentujq stuchaczowi bardzo

szlachetne migkkie piano i legato. Klimat trzeciego utworu kontynuowany jest w nastgpnym

,,Das Stiindchen" (Serenada). Cenne jest, 2e wykonawca nie stara sig pokazywai wielko6ci

swojego glos, ale raczej dba o kolor wokalu i szlachetno66 frazy. Cn$e sig, 2e tenor jak i

pianista pragn4 wydobyd niuanse interpretacyjno-harmoniczne dziela.

Caly cykl jest bardzo sp6jny i konsekwentny w sposobie wykonania. Chociaz nie

zawsze tekst jest dobrze czytelny, to fakt ten nie przeszkadza w og6lnym odbiorze nagrania.

Miejscami (przepraszam ze nazbyt prywatne subiektywne skojarzenie), muzycnry poziom

wykonania przypomina mi interpretacjg znanego tenora N. Geddy.

Nagranie jest bardzo dobrej jakoSci, dzwigk jest mity dla ucha bez nadmiernego

poglosu, czy ostroSci. Duet pan6w mgr Pawla Wyhqzka i dr Piotra Zukowskiego jest

przykladom wykonawstwa artystycznego wysokiej pr6by.

Do dziela artystycznego dol4czona zostala czgSd opisowa, bardzo dobrze opracowana

pod wzglgdem redakcyjnym i merytorycmym. Napisana lekko i w spos6b zrozrrrialy,

zaciekawia. Chociaz niekt6re podrozdziaty wydaje sig nazbyt drobiazgowe, to jednak

Swiadcz4 to o dbaloSci o kazdy szczeg6\ teoretycznej wypowiedzi. Praca bogata w liczne

cytaty, odnoSniki i wtrqcenia, zawarta na 315 stronach, sklada sig z przemySlanych i logicznie
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rozplanowanych czterech rozdzial6w. Koncepcja pracy pisemnej jest w pelni przekonuj4ca i

pozwala w dokladny spos6b przeSledzi6 pr6bg odnalezienia zamyslu kompozytorskiego

Hugona Wolfa i jego wla5ciwej interpretacji artystycznej. Praca opr6cz bardzo

szczeg6lowych danych, zawiera drobiazgowe analizy, kt6re wzbogacone s% co cenne,

wlasnymi przemySleniami i doSwiadczeniem, szczeg6lnie w czwartymrozdziale.

Pierwszy rozdzial ,,Cykl i zbi6r pieSni w muzyce niemieckiego romantyzmu" i

rozdzial drugi ,,Charakterystyka poezji Josepha von Eichendorff w kontekScie Gedichte von

Joseph von Eichendorff' sq Swietnym wprowadzeniem do dw6ch nastgpnych najwazniejszych

rozdzial6w pracy tj. ,,Nowa koncepcja slowno-muryczna H. Wofa na przykladzie Gedichte

von Joseph von Eichendorf i czwartego ,,Wnioski dotyczqce interpretacji artystycznej

Gedichte von Joseph von Eichendorff'.

Czytaj1c pracA nie spos6b oprze(, sig wraZeniu, 2e autor wspieral sig na jeszcze

wigkszej iloSci material6w biograficznych ni? te podane. ChociaZ podana liczba 132 pozycji

jest imponuj4ca.

DwuczgSciowe sp6jne dzielo artystyczne mgr Pawla Wytrqzka stanowi cenne zr6dlo

informacji na temat tw6rczoSci Hugona Wolfa, tak pod wzglgdem historycznym,

analitycznym, jak i problematyki wykonawczej. Material6w na temat tego kompozytora jest

stosunkowo malo w Polsce, wigc praca stanowi cenne ir6dlo wiedzy. Uwaiam, 2e praca

powinna by6 opublikowana i udostgpniona szerszemu gronu odbiorc6w.

Konkluzia

Praca doktorska Pana mgr Pawla WytrqZka, na kt6rq sklada sig dzielo artystyczne

zarejestrowane na ptycie CD oraz jego opis, z wielu wzglgd6w stanowi ciekawe spojrzenie na

fragment tw6rczoS6 i problematykg wykonawstwa utwor6w H. Wolfa (cykl pieSni ,,Gedichte

von Joseph von Eichendorff'). W swej pracy Doktorant ukazuje niezwykle wartoSciowe

spojrzenie na jego tw6rczoS6, bardzo duiry zas6b wiadomoSci i dojrzaloS6 w zakresie

wykonawstwa niemieckoj gzycznej liryki wokalnej .
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OPINIA RECENZENTA
v' sprawie tryhu przeprowad:ania czynnoici u, przev,od:ie doktorskint pana mgr Pawlo ll'vtrqikn

Niniejszym podkreSlam, 2e Pan mgr Pawel Wytrqzek potwierdzil dzigki wszystkim

materialom swoje umiejgtnoSci do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i artystycznej.

Stwierdzam ponadto, 2e Doktorant rozwiqzala zaloilone w pracy zagadnierie artystyczne i

spelnila bez zastrze2eri wymagania przewidziane w ustawie.

DzialalnoSd Pana mgr Pawla Wytr42ka i caty jego dorobek zawodowy spelnia w

pelni warunki okreSlone w art. 13 ust. I ustawy o stopniach i tytule naukowym oruz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Wniosek o nadanie mu tytul doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie

artystycznej wokalistyka z calym pzekonaniem popieram.

prof. dr hab.
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