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ZLECENIODAWCA RECENzuI
Akademia Muzycznaim. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi, pismo z dnia l2lipca
2019 roku, zlecenie podjgte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku, tekst jednolity o
stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (zp6lniejszymi
zmianami).

DOTYCZY
Uchwal Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii }/.uzycznej im. G. i K. Bacewicz6w
wtr odzizdnia24 czerwca20l6 roku w sprawie:
- przyjEciatematu i koncepcji pracy doktorskiej
-wszczgcia na wniosek mgr Marcina Habeli (z dnia3} paldziernika 2015) przewodu
doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych
- W znaczenia recenzent6w
W Swietle ustawy z dnia 14 marca2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jednolity Dz. U.z2016 r. poz.882) par.1 ust.l
Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia3} paldziernika 2015 roku w
sprawie szczegolowego trybu i warunk6w przeprowadzenia czynnoSci w przewodzie
doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym orazpostgpowaniu o nadanie tytulu profesora (
Dz, U. 22015 r, poz 1842) Rada Wydzialu posiadala uprawnienia do prowadzenia przewodu
na stopieri doktora w dziedzinie sztuk m:uzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.
Do nadeslanego mi przez Przewodniczqcq Rady Wydzialu prof. dr hab. Urszulg Kryger,
pisma datowanego 12 lipca 2019 roku ,informuj4cego o wszczgciu przewodu doktorskiego i
Wznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pana mgr Marcina Habeli pt.

"Czarodziejska Gdra Pawla Mykietyna: wokalne techniki wykonawcze" pod opiekq
merytoryczn4 dr hab. Artura Stefanowicza, zostala dol4czona nastgpuj4ca dokumentacja z
posiedzenia Rady Wydzialu w dniu 29 czerwca 2016 roku:
- uchwala o wszczgciu przewodu doktorskiego - nr 46lly 1201512016
- uchwala o Wznaczeniu promotora w osobie dr hab. Artura Stefanowicza - tr
47|[Y1201512016
- uchwala o wyznaczeniu recenzenta w mojej osobie -rtr 481IX1201512016
- uchwala o Wznaczeniu recenzenta w osobie prof. dr hab. Ryszarda Minkiewicza - nr
49fiY1201s12016

PODSTAWOWE DANE O KANDYDACIE
Mgr Marcin Habela urodzil sig w Szczecinie, tamte?rozpocz$ naukg gry na fortepianie.
Ukoriczyl szkolg Sredni4 w klasie fortepianu i organ6w w Krakowie ( PSM II st im W.
Zeleriskiego).Studia wokalne odbyl we Francji - Conservatoire sup6rieur w Pary2u i
Narodowe Konserwatorium Muzyki, Teatru i Tarica im Pierre Barbizetw Marsylii ( dyplom
1998). Od 1994 roku prowadzi dziaLalno56 artystycznE gl6wnie we Francji, ale r6wnie?w



Belgii, Niemczech i Szwajcarii. Wyst4pit w takich miejscach jak Th66tre du Chdtelet, Salle
Pleyel, Cit6 de la Musique w Paryzu, opery w Lyonie, Avignon, Montpelier, Marsylii,
Berlinie, Frankfurcie, Bremie, Lozannie, Genevie, na festiwalach Radio-France, Chordgies
d'Orange, Maifestspielen-Wiesbaden, Musique en C6te Basque. Byl wykonawc4 takich 16l
barytonowych jak Ford w Falstafie, Posa w Don Carlosie, Hrabia w Weselu Figara,
Sharpless w Madame Butterfly, Figaro i Bartolo w Cyruliku sewilskim, Germont w Traviacie,
Demetrius w Snie nocy letniej, Taddeo we Wloszce w Algierze i wielu innych. Wykonuje
r6wnie2 repertuar koncertowy - oratoryjny i pie5niarski. Dokonal nagrah m. in. dla Radio
France, TSR, EMI, RAI, Decca.Dzia\alnoS6 pedagogicznqprowadzi w Szwajcarii i Francji -
w 2005 roku otrzymal tytul profesora zramienia francuskiego Ministerstwa Kultury.Na
podstawie dokumentacji 22016 roku - wyklada w Wy2szej Szkole Muzycznej w Genewie (
HEM - Haute Ecole de Musique de G6ndve), gdzie pelni funkcje dziekana wydzialu
wokalnego orazw Konserwatorium w Lyonie ( Conservatoire de Lyon), prowadzi r6wnie2
liczne kursy mistrzowskie. Pelni funkcjg doradcy do spraw wokalnych piastuj4c rolg jurora w
wielu komisjach artystycznych m.in. EOA w Maastricht czy Migdzynarodowy Konkurs
Genewie. W 2008 roku otrzymal Nagrodg PublicznoSci zarolE Raoula Wallenberga w
Swiatowej prapremierze opery Kunzego i Kingsleya Raoul podczas Opera Competition and
Festival with MEZZO TV. Debiutem na polskiej scenie byl Peeperkorn w prapremierze
Czarodziejskiej G6ry Pawla Mykietyna w 2015 roku. W zalqczonej do dokumentacji tabeli
podsumowuj qcej dzialalnoS6 artystyczn1pan mgr Marcin Habela zamreilcil daty wystgp6w,
tytuty dzie\(bez podania partii) i nazwy miejsc ( czasami tylko miasto). Nie zalEczonokopii
dyplom6w z konkurs6w i innych nagr6d( jest tylko og6lna informacja w 2yciorysie 2e takowe
byly) wigc cigZko stwierdzid jakie to nagrody. Fragmenty recenzji wskazuj4 na pewny,
ekspresyjny, bogaty, cieply glos i sprawne aktorstwo pana mgr Marcina Habeli. ZalEczone
kopie program6w wydajq sig szcz4tkowe i trochg chaotyczne ( pomieszan e lata, nie zawsze
wiadomo gdzie sig co odbylo, czasami brak nazwiska pana Habeli w obsadzie. Trochg
szkoda, 2e ta czgS(, dokumentacji nie jest pelniejsza bo ze 2r6del internetowych wynika, 2e
doktorant ma wybitny dorobek artystyczny, a w dokumentacji przedstawil sig bardzo
skromnie.
PRZEBIEG ZATRUDNIENIA
2005 - 2006 - Conservatoire National de Nantes
od 2006 - Conservatoire de Lyon
od 2005 - Haute 6cole de Musique de Gendve

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ
Praca doktorska mgr Marcina Habeli pod tytulem Czarodziejska g6ra Pawla Mykietyna;
wokalne techniki wykonawcze sklada sig z dziela artystycznego zapisanego na noSniku DVD
oraz jego opisu.
Dzielo artystyczne stanowi rejestracjg caloSci opery Czarodziejska g6ra Pawla Mykietyna
zrealizowanq podczas spektakli zaprezentowanych w ramach Festiwalu Warszawska Jesieri
17 i 18 wrzeSnia 2016 roku w Teatrze Nowym w Warszawie. W spektaklu w rezyserii
Andrzejaityry i pod dyrekcj4 Adama Banaszaka wzigli udzial:
Agata Zubel - Amerykanka
Szymon Komasa - Hans
Szymon Maliszewski - Joachim
Barbara Kinga Majewska - Klawdia
Lukasz Konieczny- Behrens
Juan Naval Moro - Krokowski
Karol Koztowski - Settembrini
Urszula Kryger - Naphta



Jadwiga Rappe - Pani St<jhr
Marcin Habela - Peeperkorn
Anna Gadt - Ch6r/Elly Brand
Agnieszka Kiepuszewska - Ch6r / Marusia
Mchal Dembirlski - Ch6r /Wehsal
Iwona Kmiecik - Ch6r
Marcin Wawrzynowicz - Ch6r
Ze wzglgdu na specyfikg dziela i efekt odsluchowy solist6w nale?y podkreSli6 ogromn4 rolg
reZyserii dZwigku autorstwa Ewy Guziolek-Tubylewicz.
Przyznam,2e z ogromn4 ciekawoSci4 obejrzalam rejestracje spektaklu, bo nie udalo mi sig

nigdy zobaczyc go na Zywo azewszqd dochodzity mnie same superlatywy na jego temat.
JakoS6 techniczna nagrania nie jest moZe idealna ( to ewidentnie nagranie dokumentacyjne)
ale w pelni oddaje zar6wno wra2enia sluchowe jak i wizualne. Bior4c pod uwagg temat pracy
i opis technik wokalnych nie tylko w partii Peeperkornaale teZ innych protagonist6w,
zal4czono nagranie calej opery, mimo 2e doktorant wystgpuje tylko w drugim akcie.
Zaskakuj4ce jest, 2e chocia? z opisu pracy doktorskiej wynika iz obsada byla trochg
przypadkowa to niekt6re role wydajq sig byi idealnie dobrane. Wielkie wrazenie robi duet
Urszula Kryger i Karol Kozlowski, obydwoje zwracajquwagg fantastycznym podaniem
tekstu niemieckiego i urodE frazy. Znakomicie dobrany jest teZ do postaci doktora Behrensa

tubalny bas Lukasza Koniecznego operuj4cego r6wnieZznakomitE dykcj4. Klas4 dla siebie
jest oczywiScie Jadwiga Rapp6 w roli Pani St6hr i Agata Zubeljako Amerykanka.
Opera Pawla Mykietyna stawia przed wykonawcami r62norodne zadatiatechniczne. O ile

wigkszoSd partii moZna wykonai w spos6b klasyczny zmalymi odstgpstwami w postaci
pojedynczych dzwigk6w na granicy tessitury poszczegolnych glos6w, to partia Peeperkorna
wykonywanaprzez mgr Marcina Habelg jest pod tym wzglgdem wyj4tkowa. Nie tylko zresztq
ze wzglgdu na sam4 linig wokaln4 ale teZ wymagania sceniczne jakie przed doktorantem
postawil Andrzej Chyra. Zanim Pan Habela wydal pierwszy dzwigk przez l7 minut musial
le2e6 w bezruchu na scenie, po czym odrazu niemal pojawia sig bardzo wymagaj4ce pierwsze
solo bohatera. Mgr Marcin Habela dysponuj4cy bogatym glosem barytonowym w tej partii
wlaSciwie niemal zupelnie musial odejSd od klasycznej techniki belcantowej narzecz technik
mieszanych i zrobil to znakomicie. Gl6wny monolog zapisany zosta\ tylko na dw6ch
dzwigkach d i fl . Juz sama powtarzalnoS6 tych samych dZwigk6w jest dla glosu niezwykle
mgczEca a jeszcze w tak wysokiej tessiturze wydaje siE niewykonalna. Dodatkowo to chyba
jedyna partia w operze kt6ra zmusza do operowania gl6wnie dynamik4 forte ze wzglgdu na
bardzo gloSny podklad elektroniczny z:u|yciem efektu rock-group. Doktorantpoprzez
mieszanie technik - dzwigki k yt", dzwigki odkryte, belting, u2ycie rejestru glowowego i
deklamacjg a czasem nawet kontrolowany krzyk uzyskal niezwykle naturalny przebieg
wokalny partii w idealnej symbiozie z dramaturgi4 postaci. Co ciekawe do tego naturalnego
efektu doszedl poprzez doglgbn4 analizg zar6wno odniesienia deklamacji w jgzyku
niemieckim do materialu dZwigkowego jak i analizg wlasnych odczul podczas fonacji." Zo

wlasnie de.klamacja w jgzyku niemieckim , gdzie wystgpujq dlugie i lcr6tkie samogloski z
jednoczesnqforma ich bardzo zamknigtej lub bardzo otwartej fonacji, nasungla mi pomysl
zr6znicowanego podejicia do technik emisyjnych diwigku. Stalo sie wigc dla mnie jasne, 2e

jedynym wyborem sprzyjajqcym pomyilnemu wykonaniu partii, jest akceptacja niemoZnoici
odwolania sig do tylko jednej jednolitej techniki wokalnej. " Po pierwszymbardzo cielesnym i
mocnym solo posta6 znowu zmuszona jest do kilku minut w niemal niezmiennej pozycji
ciala. Drugi wigkszy fragment w korespondencji zCoro to jeden z niewielu moment6w
kiedy Pan Habela przez chwile mohe operowad klasycznym bel canto, aczkolwiek fragment
ten z kolei stawia wysokie wymagania co do tessitury i stopniowego powrotu do dynamiki
forte. Ciekawe sE teZ wprowadzone przez doktoranta i wcale nielatwe w realizacji- trwaj4cy



prawie minutg kaszel a na sam koniec r6wnie2 prawie minutowy histeryczny, polqczony z

odruchami migsniowymi Smiech. SwiadomoS(, cialaartysty budzi podziw. "Opracowalem
serig ruch1w ciala, zardwno w pozycji stojqcej jak i le2qcej ( od celowo wprawianych w
spazm migini brzucha, po kolysanie calego ciala wzglgdem osi lcrggoslupa), ktdre
uto2samialem z odpowiadajqcymi im odglosami imiechu. Uzyskalem w ten spos1b szerokq

skalg mo2liwoici wykonawczych, zardwno w rejestrze piersiowym jak i glowowym, z plynnym
przejiciem miedzy rejestrami." Drugie duze solo znowu nastEpuje po 10 minutach leheniabez
ruchu, tu mamy kolejny maleriki fragment operowania technik4 klasyczn4 by po chwili wejS6

w krzyk. Musze przyznat 2e mimo i2partianie wydaje sig du2a ( posta6 jest co prawda
prawie caly akt obecna na scenie, ale gl6wnie le?y bez ruchu a samego Spiewania jest nie
wigcej ni?l0 minut, to wymagania tej partii, bior4c r6wniez pod uwagg reZyserig sE ogromne.
Sposoby, ktory znalazl doktorant, by poradzi6 sobie zjednak dosyi destrukcyjn4 dla glosu
tessitur4, dynamik4 i wreszcie tak ekspresyjn4 rol4 bior4c pod uwagg efekt s4 imponuj4ce.
Cigzko tu m6wi6 o pigknie brzmienia, bo rola jest ekspresyjna, szalonai raczej dziwacznani?
pigkna i tak wlaSnie prowadzi sw6j glos doktorant. Smialo operuje glosem w calej wymaganej
tessiturze i dynamice, zpe\nq, ekspresj4 slowa i zpeln1 kontrol4 instrumentu nawet we
fragmentach kt6re pozornie wydajq sig balansowai na granicy kontroli. Ewidentnie kieruje sig

w tym wykonaniu zasad4 o prymacie slowa nad muzykq, czyli konkretny rodzaj brzmienia
glosu jest efektem artykulacji slowa na konkretnych wysokoSciach z konkretn4 intencj4
znaczeniow4. Slyszymy wigc zar6wno dZwigki urodziwe jak i kreowane w spos6b zupelnie
Swiadomy, brzydkie.
Do zarejestrowanego na plycie DVD ( AKT I i AKTID dziela artystycznego - opery
Czarodziejska Gdra Pawla Mykietyna doktorant dolqczyl pracg pisemn4 w trzech tomach.
Praca stanowi w swym zaltoZeniu opis zal4czonego do dokumentacji dziela artystycznego.
Tom pierwszy to gl6wna czgS| pracy - Czarodziejska G6ra Pawla Mykietyna: wokalne
techniki wykonawcze, oraz aneks zawierilqcy wywiady z tw6rcami dziela atakile ilustracje i
przyklady do kt6rych odniesienia znajdziemy w pracy. Tom drugi zawiera pelnq partyturg

opery w wersji kt6r4 otrzymali wykonawcy a tom trzeci 3 wersje libretta - dwie w jgzyku
polskim ( kr6tka i dlug4) oraz jedn4w jgzyku niemieckim.
Praca, imponuj4ca rozmiarem, zbudowana jest logicznie i poprawnie. Rozpoczyna sig kart4
ewidencyjnQ opery i spisem scen. We wstgpie doktorant tlumaczy zaloheniarealizacjr oraz

potrzebg odpowiedzi na odwieczne pylania wykonawc6w przy przygotowaniu prapremiery -

czy zapis w partyturze sugeruje jednoznacznie spos6b wykonania czy teZ i w jakiej mierze
pozostawia wykonawcy swobodg w realizacji, orazjak r6znorodnoSd doboru Srodk6w
wokalnych wplywa na ostateczny ksztalt dziela. Po karcie ewidencyjnej i wstgpie
numerowanym jako rozdzial I nastgpuje kolejno 5 rozdzial6w. W rozdziale numerowanym
jako 2 autor przedstawia zalolenia dotyczqce metodologii a nastgpnie zalohenta dotycz4ce

zastosowanego materialu nutowego i libretta. Gl6wna czg56 pracy to rozdzial3 - Geneza i
proces twdrczy orazrozdzial4 - Techniki wokalne. Rozdzial trzeci otwiera przedstawienie

sylwetki kompozytora - Pawla Mykietyna , podane w niecodzienny spos6b,bo poprzez

wywiad przeprowadzony zkompozyloremprzez autora pracy. To bardzo ciekawe ujgcie daje

duZo wigcej czytelnikowi niZ standartowy 2yciorys, bo pozwala teZ lepiej nie tylko poznac ale

i zrozumiec tw6rc9 jako czlowieka. R6wnieZw formie wywiadu przedstawiona zostala

tw6rczo56 Pawla Mykietyna jak i slawetny algorytm, czyli spos6b podejScia do czasu i tempa

kt6ry tak fascynuje kompozytora od kilku lat i kt6ry byl podstaw4 komponowania opery

Czarodziejska G6ra.
Wypowied?kompozytorakonczy podrozdzial o samym podejSciu do warstwy muzycznej i
innych pomyslach i inspiracjach kompozytora. W kolejnym podrozdziale autor z podaniem

dat przedstawia kontekst powstania opery od pierwszej propozycj i przez dob6r realizator6w,
postgp prac nad librettem i muzyk4, dob6r wykonawc6w i daty przekazania materialu



wykonawcom, azdo prob i spektakli w miejscu docelowym premiery. Podrozdzialtrzeci
doktorant po6wigcil operze Czarodziejska g6ra w kontekScie dorobku kompozytora, bior4c
pod uwagg faktze sam Pawel Mykietyn uwazato dzielo za swoj4 najlepszq kompozycjg. Jak

zauwalyl doktorant : Pawel Mykietyn podchodzi do pisania muzyki od strony konstrukcy.ine.i.

Jego zamilowanie do wszelkich permutacji i kombinacji materialu twhrczego sprawia(...), 2e

punhem. wyjicia do pracy tw1rczej okazuje sig jakii stworzony przez niego koncept kluczowy.

Wykazuje zwiqzki w podejSciu do materialu wykonawczego z wczeSniejszym tr-adnieniem, w
podejSciu do semantyki tekstu z Pasjq wedlug Sw. Marka a w podejSciu do czas;t z

Ladnieniemi Koncertemfletowym ( algorytmy przyspieszenia i zwalniania). Zkolei
powierzenie podkladu muzycznego Czarodziejskiej G6ry w caloSci zapisowi
elektronicznemu doktorant ocenia jako konsekwencjg wczeSniej podejmowanych przez

Mykietyna eksperyment6w. Podkre6la r6wnie2 jak ogromny wplyw na ksztalt muzyczny
mialy wczeSniejsze doSwiadczeniakompozytora na polu muzyki teatralnej. W podrozdziale

czw afiym Pan Habela op i sal proce s przy gotowani a I ibrett a ( przez Malgor zatg S ikorsk4-
Miszczuk) zwracaj4c uwagg na oczywisty problem adaptacji tak trudnego dziela jak
Czarodziejskn Gdra Tomasza Manna na libretto operowe. Podnosi kwestig wyboru w4tk6w i
stenograficznego streszczenia powieSci w tekScie libretta. Istotn4 kwesti4 kt6rej doktorant
po6wigca wigcej uwagi s4 r6wnie2 apokryfy libretta, zwlaszcza posta6 Amerykanki.
Doktorant szczeg6ln1uwagg poSwigca wyja5nieniu motyw6w snu jako osi libretta opery.

Wspomina r6wniez o permutacjach libretta w zwi4zku ztlumaczeniem na jgzyk niemiecki.
Kolejny podrozdzial autor poSwigca scenograf,ri, kt6ra w przypadku Czarodziejskiej G6ry
stanowi jeden z trzech filar6w wsp6ltworz4cych cale dzielo ( muzyka, re?yseria, scenografia).
AutonomicznarzelbaMiroslawa Balki to: naczynie przestrzenne do dzialari ipiewak6w,
postaci mogq chodzic po stalym gruncie jak i byt zanurzone w podloZu. PejzaZtworzy slowo

anakonda(wySwietlane w drugim akcie). Doktorant opisuje znacznie, wyglad i funkcje
przestrzewrej dekoracji Balki. W kolejnym podrozdziale pan Habela przybliza koncepcjg

reZysersk4 Andrzeja Chyry od w4tk6w, przez podejScie do czasu, postaci i symbolu
anakondy. Ostatni podrozdzial dostarcza informacji o pocz4tkowym etapie pracy nad dzielem

na pierwszych pr6bach z udzialem solist6w.
Rozdzial czwarty - Techniki wokalne - to, jak wynika z tylu\u pracy jej zasadnicza czgS(^

Doktorant zwr6cll uwagg na notacjg linii wokalnej i wynikaj4ce z niej niedopowiedzenia.

Szczeg6ln4 uwagg poSwigcil tzw. technice tr-adnienia, czyli wymySlonej przez Pawla

Mykietyna technice Spiewu zgloskami i sposobom zastosowania tej techniki w operze

Czarodziejska G6ra. Kolejnym elementem technicznym opisywanymprzez autora jest

konsekwencja stosowania 6wieriton6w. Bardzo ciekawe jest zrozumienie ich funkcji
dramaturgicznej iznaczeniowej w odniesieniu do tekstu a nie samej warstwy muzycznej.
Uwagg zwracar6wnieZ zastosowanie iwier6ton6w jako formy techniki Spiewu rytualnego,

czy zbliaonego do mowy. Zastosowanie podkladu 6wieritonowego w utworze r6wniez ma

sw6j wplyw na akumulacjg mowy, co autor wykazuje na kilku przykladach. W kolejnym
po dr ozdziale doktorant opi suj e techniki wokalne kt6re wynikaj 4 z zasto sowan ia przez

kompozytora rozleglej tessitury w partiach. Zastosowanie tak duZej rozpigtoSci skali na

kr6tkiej przestrzeni zmusza Spiewak6w do u2ycia r62nych rejestr6w Z uwagi na nagloinienie
ipiewak6w, zmiany rejestrdw nie wprowadzajq specyficznych efektdw, jakie pojawialyby sig w

ich realizacji w wykonaniu bez milcrofonu. Doktorant poprzez dokladn4 analizg fragment6w
wyr62nia wSr6d tych technik milcrofonowy sprechgesang w partii Hansa, skrajnie niskie nuty

w partii Amerykanki i l4czenie rejestr6w w arii Hansa. Techniki wynikajEce z notacji autor

dzieli na: jgczenie alilcwotowe, gardlowq improwizacjg, wydlu2ony lcrzyk, ltrakanie.

Wszystkie wymienione techniki pan Habela bardzo dokladnie opisuje i poddaje analizie na

konkretnych przykladach. Z oczywistych wzglgd6w najwigcej miejsca doktorant poSwigcil

analizie technik potrzebnych do wykonania partii Peeperkorna. Z uwagi na specyfikg tej partii



pan Habela musial uZyd wielu technik. Bardzo dokladnie opisal u?yciekaZdej,jak i spos6b
przygotowania do wykonania monologu Peeperkorna.Rozdzialkonczy opisanie technik
wynikaj4cych z reZyserii a nie zapisanych w partyturze ( w tym slawny kaszel i Smiech
Peeperkorna). Przedostatni rozdzial. pracy doktorant poSwiecil nowatorskim wymiarom
Czarodziejskiej Gdry zwracajqc uwagg przede wszystkim nanawarstwienie r61norodnych
plaszczyzn tworczych kt6re w efekcie okazujq sig by6 elementami skladowymi spdjnoSci
dziela. Odnosi sig to zar6wno do partytury, libretta i warstwy podkladu elektronicznego jak i
do muzyki, reZyserii i scenografii. Dopiero wsp6lpraca tych nawarstwiaj4cych sig element6w
daje sp6jnofi(, dziela. W ostatnim rozdziale autor przedstawia Czarodziejskq G6rg w
kontekScie innych dziel muzyki wsp6lczesnej wykazuj4c pewne elementy podobieristw. W
zakohczeniu przedstawia cele pracy i podsumowuje postawionqtezg o nowatorskim podejSciu
do zastosow ania r62nych technik wokalnych.
Uwazam, 2epracajest imponuj4cainiezwykle warloSciowa. Przede wszystkim dotyczy
dziela wsp6lczesnego. Poza znakomit4 analizqpartii wokalnych pod katem zastosowania
konkretnych technik jest niezwykle cennym Zrodlemwiedzy o samej operze aprzede
wszystkim zaloleniachjej tw6rc6w. Zamieszczone w aneksie wywiady przeprowadzone
przez autora pracy z Pawlem Mykietynem,Malgorzat4 Sikorsk4- Miszczuk Andrzejem
Chyr4, Miroslawem Balk4 i Jadwigq Rappe oraz doglgbne studium samego doktoranta
posiadajq niezwykly walor poznawczy nie tylko dla wokalist6w, ale i kompozytor6w,
muzykolog6w, tw6rc6w teatralnych i plastycznych. Autor posluguje sig pigknym jgzykiem a
wszystkie analizy zostaly przeprowadzone niezwykle skrupulatnie. OczywiScie w tak
ogromnej pracy poj awilo sie kilka chochlik6w , jak zle numery stron aneksu podane w
przypisach( 105,128,133), brak numer6w stron w aneksie, kilka btEd6w ortograficznychi
literowych, ale przy pracy liczqcej 277 stron i dodatkowe 2 tomy to drobiazgi, kt6re nie s4 w
stanie odj46 jej wartoSci merytorycznej. Autor ulywa wlaSciwej terminologii, przypisy
zostaly prawidlowo wykonane, cytaty odpowiednio ujgte, przyklady w tekScie bardzo dobrze
oznaczone. Praca spelnia standardy edytorskie i jest niezwykle wartoSciowym
przedsigwzigciem naukowym. CaloSi pracyjest dowodem szerokiej wiedzy i doSwiadczenia
doktoranta nie tylko j ako artysty ale teZ pedagoga i badacza.
KONKLUZJA
Praca doktorska Pana mgr Marcina Habeli stanowi niezwykle ciekawe ujgcie tematu.
Wnikliwa analizapartii w operze Pawla Mykietyna nie tylko pod k4tem technik wokalnych
sprawia, 2e praca wnosi znaczEcy wklad w rozw6j zar6wno dyscypliny artystycznej, jak
r6wnie2 calej dziedziny sztuk muzycznych.
W spos6b wyczerpuj4cy rozwiqzuje przedstawion4 problematykg, a osi4gnigcia artystyczne
doktoranta sE znaczEce.
Wobec pov'rylszego stwierdzam,2e Pan mgr Marcin Habela rozwiqzal zalolone zagadnienie
artystyczne i spelnia tym samym wymagania Ustawy.

Stawiam wniosek o jej prryjgcie.
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