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Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Klisowskiej

Zleceniodawca recenzji:
Akademia Muzyczna im G.I K Bacewiczow w tr odzi, pismo z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Dotycry:
- Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego nr23lIYl20l8l20l9 2dnia20.02.2019 roku
w sprawie wszczgcia, na wniosek Pani mgr. Joanny Klisowskiej z dnia 18.02.2019, przewodu
doktorskiego na stopiefl doktora sztuk w dyscyplinie artystycznej sztuki mtrzyczne
(wokalistyka)
- Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno- Aktorskiego nr 26lIY 1201812019 z dnia20.02.2019 w
sprawie Wznaczenia recenzenta w mojej osobie.
Do nadeslanego mi pisma, sygnowanego przez Przewodnicz1c1 Komisji do spraw nadawania
stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki - prof. dr hab. AgatE Jareck4,
informuj4cego o wszczgciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mnie na recenzenta pracy
doktorskiej Pani mgr Joanny Klisowskiej pt. ,, Wybrane kantaty Alessandro Scarlattiego i
ich interpretacja zwykorzystaniem wsp6lczesnej wiedry na temat praktyki
rrykonawczej epoki" zo stala dol4czona pelna do kumentacj a doktorantki.

Podstawowe dane o kandydacie:
Pani Joanna Klisowskaurodzlla sig we Wroclawiu. Edukacjg muzycznErozpoczElaw
rodzinnym mieScie najpierw jako skrzypaczka, anastgpnie podjgla studia wokalne w klasie
prof. B. E. Werner w AkademliMuzycznej we Wroclawiu. Pani Klisowska kontynuowala
edukacjg w Mediolanie, gdzie pod kierunkiem C. Ansermet ukoriczyla kurs Spiewu
barokowego, a nastgpnie w Musikhochschule Trossingen, gdzie pod kierunkiem Ch. Hilzai
M. K. Kiehr ukoriczyla zwyr6hnieniem studia podyplomowe na wydziale muzyki dawnej.
Uczestniczyla r6wnie2 w wielu kursach wokalnych oraz kursach muzyki dawnej
prowadzonych m.in. przezJ. Zmurko, G. Banditelli, P. Kooija, B. schlick, K. widmera i
innych.
Artystka specjalizuje sig w wykonawstwie muzyki barokowej i klasycznej. W krag jej
zainteresowari wchodzi r6wnie2liryka wokalna XIX i XX wieku orazmuzyka wsp6lczesna.
Pani Joanna Klisowska wsp6lpracowala miedzy innymi z: C. Astronio, G. Capuano, M.
Creedem, B. Kuijkenem, L. Ghielmim, V. Luksem, P. Heras-Casado, P. Nemethem, R.
Vettorim, M. Toporowskim orazzzespolami : Academia della Arcadia, Artsemble, Bozen
Baroque Ensemble, Il Canto di Orfeo Collegium 1704, Divina Armonia, Immortal Bach
Ensemble, SWR Stuttgart Vocal Ensemble, Mitteleuropea Orchestra Barocca, La Barocca.
Wystgpowalana wielu presti2owych festiwalach, w tym: Luzerne Festiwal, Utrecht Early
Music Festiwal, Festiwal Ambronay, Rheingau Music Festiwal, Wratislavia Cantans,
Settimane Barocche Musica e Poesia a S.Maurizio, Festiwal Handlowski, Festiwal
Internazionale di Danza e di Musica Antica, Festiwal BreZice, Festiwal di Musica Barocca di
Rovigno, Festiwal Mozart, Settembre in Musica, Musica Antiqua.
Pani Klisowska koncertuje w calej Europie, prowadzi r6wnie2 dzialalnoSd pedagogicznq i

kursy mistrzowskie.



Jej dorobek plytowy w momencie skladania dokumentacji obejmowal 9 ptyt. Artystka
zarejestrowala Miserere J. A. Hassego z R. Vettorim dla Comune di Rovereto (
2006),oratorium Der Mensch ein Gottesm1rder L. Mozarta pod dyrekcj4 C. Astronio z
Bolzano Baroque Ensemble dla wydawnictwa Amadeus (2007), motety F.A. Bonportiego z
Ricreation d'Arcadia i Takashim Watanabe dla ORF Alte Music ( 2008), Responsoria J. D.
Zelenki z Collegium 1704 i Vaclavem Luksem dla wytw6rni Accent (2012),utwory
kameralne H. Purcella zudzialem Petera Kooija dla wytw6rni Stardivarius ( 2012), CD
Russia z SWR Stuttgart Vocal Ensemble i M. Creedem dla Haensler Classis SCM ( 2014),
utwory M. Castelnuovo - Tedesco z Giulio Tampalinim dla Brillant Classics (2017),Ikone
N. Segatty dla Produzioni II Vagabondo ( 2018) utwory Alfredo Piattiego z A. Noferinim i
Roberto Plano dla Brillant Classics( 2018) na wydanie oczekujE zarejestrowane dla Brillant
Classics Lieder op 103 Luisa Spohra i kantaty sakralne G. Ph. Telemanna z Camerata
Artemisia Gentileschi.
Mgr Joanna Klisowska byla r6wnie2 jurorem w konkursach wokalnych. W 2009 roku I
Concorso Internazionale di Canto,,Armonia di Voci" w Pienzy, w 2010 r6wnieZ w Pienzy -
Concorso Internazionale di Musica Antica orazw 2014 roku - Premio Ferrari Italian Belcanto
w Rovereto. Prowadzila ponadto warsztaty i kursy wokalne wykonawstwa muzyki dawnej.in.
w Poznaniu ( ZSM 2011) i Rovereto ( Centro Didattico Musica Teatro eDanza2}l|).
Zal4czona dokumentacja wskazuje na bardzo aktywn4 dzialalnoSd koncertow4 doktorantki.
Repertuar wykonywany przez ni4 to w wigkszoSci muzyka baroku i klasycyzmu. Artystka
wystgpuje zar6wno jako solistka, ale teL jako sopran w znakomitych zespolach
specjalizuj4cych sig w wykonawstwie muzyki dawnej ( np. Il Canto di Orfeo). Jako solistka
prezentuje najczgSciej utwory kameralne, pie5ni oraz utwory oratoryjne, zdecydowanie
rzadziej opery. Pani Joanna Klisowska zamieScila w dokurnentacji niestety zaledwie jedn4
recenzjg, dotyczqcq koncertu w Rovereto. Emilia Campagna podkreSla w niej pigkno
brzemienia i wyrafinowanie glosu pani Klisowskiej.
Poza dzia\alnoSci4 koncertow4 mgr Joanna Klisowska zajmuje sig r6wnie2 dzialalnoSciq
pedagogiczn4.Pozawspomnianymi wczesniej warsztatami wokalnymi pani Klisowska w
latach 2005-2009 bylanauczycielem Spiewu w Piccola Accademia delle Arti w Rovereto we
Woszech, w latach 2009-2010 - nauczycielem wychowania muzycznego w Musikschule
Auer, a w latach 2010-2014 nauczycielem Spiewu w CDM Rovereto we Wloszech.
Tak jak wspomnialam wczesniej w dokumentacji dorobku artystycznego brakuje recenzji(
poza wspomnian4 jedn4), nie ma te2 informacji o nagrodach i wyr62nieniach.
Do dokumentacji dolqczono CD - Purcell Close thine eyes. Na tym nagraniu pani Joanna
Klisowska wykonala utwory kameralne H. Purcella wraz z Peterem Kooijem, Pietro
Prosserem, Lorenzo Federem i Cristiano Contadinem. Jest to znakomite nagranie, doktorantka
przepigknie operuje glosem i niezwykle Swiadomie odnajduje sig w stylistyce angielskiego
baroku.

Ocena pr.acy doktorskiej
Praca doktorska mgr Joanny Klisowskiej pt." Wybrane kantaty Alessandro Scarlattiego i
ich interpretacja z wykorzystaniem wsp6lczesnej wiedry na temat praktyki
wykonawczej epoki" sklada sig z dw6ch czgsci:
- dziela artystycznego - nagrania 4 kantat A. Scarlattiego zarejestrowanego na noSniku
elektronicznym
- opisu dziela afiystycznego w postaci rozprawy pisemnej

Dzielo artystyczne obejmuje przedstawione do oceny nagranie czterech kantat A.Scarlattiego:
Hor che graditi orrori
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Lucretia romana
O che mostro
A voi che I'accendeste
Wykonawcy:
Joanna Klisowska - sopran
Ewa Mrowca - klawesyn
Brak niestety informacji zar6wno o terminie, miejscu, jak tez autorze realizacji nagrania.
KuZda kantata stanowi na nagraniu osobny numer bezpodzialu na czgsci, co oczywiScie
bior4c pod uwagg narracjg jest sluszne, ale utrudnia nieco pracA recenzenta,bo aeby wr6cii
do wybranej arli czy recytatywu trzeba wyslucha6 calej kantaty od pocz4tku. Nie ma r6wnie2
informacji o tym, ile trwajq poszczeg6lne kantaty, co bior4c pod uwagg ich popularyzacjg
mogloby by (, przy datn4 informacj 4.
Musze przyznal,Zebardzo brakowalo mi material6w nutowych. W opisie dziela
artystycznego doktorantka podaje tylko tekst kantat, na dodatek w innej kolejnoSci ni|na
nagraniu.
W nagraniu mamy do czynienia z momentami wybitnymi, ale r6wnie2 z gorszymi.dlatego, z
obowiqzku recenzenta pozwalam sobie przedstawii szczeg6low4 analizg wysluchanego
materialu. Poniewa2 do pracy, poza pojedynczymi taktami, nie dol4czono material6w
nutowych zamiast numer6w takt6w bgdg operowala tekstem libretta.
Hor che graditi orrori
W tej kantacie mialam problem ze zrozurrieniem tekstu ,bardzo przydalo sig wigc zalqczone
libretto. Pani Klisowska bardzo pigknie oddaje nastr6j pierwszego recytatywu. Migkkie i
lagodne ujgcie slow tranquilla calma zrlwnoczesnym mocniejszym podkreSleniem crudo e
spietato wskazuj4,2e doktorantkapoza caloSciowym ujgciem interpretacji tekstu skupia sig
r6wnie2 na retoryce poszczeg6lnych sl6w. PodejScie do il vostro fato trochg problematycme
w passaggio. W arii nr I slyszymy trochg nerwowe oddechy przy powt6rzeniach sempre irato
aleteZ pigkne , pewne biegniki na stowiey'angere i znakomicie zrealizowanEzmiang nastroju
na slowach dolente lumi.R6wnie2niezv,rykle pigknie zostalazrealizowana modulacja na
slowie piangere. Doktorantka pokazuje r6wnie2 znakomite biegniki i sprE2ystoS6 glosu na
slowie dolore. Trochg niekorzystnazmiana barwy glosu na slowach preparati a morir, ale za
chwilg pigknie zrealizowana non vibrato fraza na slowach dolente core . Recytatyw nr 2 -
znowu trochg nieryrufuna artykulacja tekstu i zbyt czgste oddolne podejScie do dzwigk6w.
Kiedy glos wchodziw passaggio, szczegolnie w tym recytatywie slychad chwilami lekkie
spigcie krtani, zwlaszcza gdy doktorantka chce u2yd mocniejszej dynamiki. W tym
recytatywie w mojej ocenie brak narracji, a niedostateczna artykulacja tekstu sprawia, 2e ten
dlugi fragment staje sig nuZ4cy. Aria nr 2, z gatunku wirtuozowskich, bardzo sprawnie
wykonana przezpani4 Klisowsk4. Zarowno przebiegi koloraturowe, jak i skoki interwalowe
zostaly zrealizowane precyzyjnie. W tej arii trochg przeszkadza mi nadmierna iloSd dlugich
nut realizowana od dolu, ale tego typu interpretacja ma swoje uzasadnienie w tekScie
literackim. Czasami doktorantka zmienia w biegnikach ksztalt samogtoski ,,e",kt6ra zaczyna
brzmiec prawie jak ,,a". W arii nr 3 chyba niepotrzebnie pani Klisowska chciala zaSpiewad
mocniej i szerzej. To wplynglo niezbyt korzystnie na barwg glosu i jednoczeSnie wymusilo
sporo gloSnych i nerwowych oddech6w. W recytatywie koflczQcym kantatg szczeg6lnie
ujmuje pigknie wykonane zakonczenie na slowach la procella piit ria sard la calma. W tego
typufrazach lirycznych glos i interpretacja doktorantki brzmiq wyj4tkowo korzystnie.
Lucretia romana
Recytatyw nrl - poczqtek uZ nazbyt spokojny. Mimo, 2e pierwsze zdanie v,ryglasza narrator
same slowa s4 bardzo znaczEce. W tym pierwszym zdaniutekst jest slabo zrozumialy.
Realizacja wysokich dzwigk6w nie ma zwiqzkuztreSci1i wypada blado. Odvinto di Sesto
zdecydowanie poprawia sig artykulacja . WzrastajEce tempo, dynamika i emocje chwilami,
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zwlaszczaw passoggio lekko krgpuja wymowg, jakby ci5nienie dZwigku nie zostalo
zr6wnowazone ciSnieniem slowa. Chcialoby sig,Zeby zdanie onde restafrenetico eferoce
bylo bardziej raptowne i burzliwe. Tessitura jest tu W2sza i zamiast pom6c odbiera glosowi
pani Klisowskiej dramaty zml.
Aria nr l- Znakomicie podkreSlone slowa Barbaro, vanne, trionfa. Od vanto per tuo diletto
trochg nerwowe oddechy i odnosi sig wra2enie jakby doktorantka, chc4c uzyskad Wruz
dramatyczny, trochE forsowala sw6j lekki glos. W slowach questo ser? - samogloska,,e"
rozpoczEta zbyt od dolu, przez co wydajg siE lekko nieczysto.
Ma crudel ( w opisie blgdnie oznaczony jako fragment recytatywu nr 2) to chyba
najtrudniejszy fragment dla pani Klisowskiej, moZe zbyt dramatyczny, bo glos tu brzmi
niezbyt korzystnie. Biegniki s4 trochg zamazane, a sam glos lekko zmEczony.
Recytatyw nr 2- brak narracji, cig2ko nam uto2sami6 sig z bohaterk4.
Aria nr 2 - podobne odczucie jak * arii nr I - wydaje sig, 2e ta kantata jest zbyt dratnatyczna
dla glosu pani Klisowskiej, brak zr6hnicowania w tekScie. TrudnoSci wykonawcze(rozlegla
tessitura, dramatyczny tekst, skoki interwalowe, biegniki i dtugie t ar$ zdeterminowaly
interpretacjg.
Recytatyw nr 3 lekko sforsowany.
Aria nr 3 -bardzo pigknie zrealizowane - mo che farai morir, ale od per dar fine slychad
zmgczenie w glosie i nerwowe oddechy.
Recytatyw nr 4- chyba najpigkniej zrealizowanv fragment calej kantaty, znakomicie podany
tekst i idealne zespojenie tresci zrcalizacjE linii melodycznej.
Aria nr 4- znowu lekko nerwowe oddechy i niezbyt ladna barwa ( w umieszczonym w opisie
libretcie brakuje jednego zdania).
Recytatyw nr 5 - bardzo ladne migkkie zakohczenie od Io.manco. Ewidentnie dlugie, liryczne
frazy to mocna strona doktorantki.
Cala kantata wydaje sig zbyt dramatyczna na glos pani Klisowkiej, ale rozumiem, 2e chodzilo
o to by pokazac tg wlaSnie kantatE ze wzglEdu najej wartoS(muzyczn4. Jest tobezw4tpienia
najciekawsza, ale i najtrudniejsza kantata ze wszystkich przedstawionych na nagraniu.
O che mostro
To chyba najpigkniej wykonana przezpani4 Joanng Klisowskq kantata.
Recytatyw nr I - Swietnie podany tekst, przemySlana interpretacja znakomicie zespolona z
tekstem.
Aria nr 1 - ta pozornie niezbyt urodziwa ariabardzo zyskuje na interpretacji doktorantki.
Sporo uroku i zabav'y tekstem muzyczno - literackim. W czgsci B zbyt nerwowe oddechy po
veleno i seno. Powr6t czgsci A bardzo urokliwy.
Recytatyw nr 2-bardzo pigknie oddany kolor mgskiego protagonisty. Wielkie brawo dla
doktorantki, bo przedstawienie lekkim glosem sopranowym podmiotu mgskiego to wcale
nielatwe zadanie.
Aria nr 2 -glos ladnie brzmi. jest pewny, czySciutkie skoki interwalowe, bardzo dobra
artykulacja. R6wnie2 pigkne wchodzenie w v,yZsz4tessiturg. Doktorantkabardzo dba tu o
tekst. Glop znakomicie brzmi w calej skali. Swietnie zrealizowane diminucje.
Recytatyw nr 3 - znowu bardzo ladne zakoiczenie. Te stosowane przez Scarlattiego ariosowe
zakonczenia kantat maj4 niezwykly urok, a doktorantka realizuje je znakomicie.
A voi che l'accendeste
Recytatyw nr I -pigkne pierwsze zdanie,bardzo ladnie podany tekst. Przepigkne modulacje
na strugge. Podobnie znakomicie zrealizowane la mia vita e la morte. Mimo r6wnie rozleglej
tessitury jak w Lukrecji tutaj glos pani Klisowskiej brzmi Swiezo i znakomicie,bez Zadnych
problem6w w passaggio, czy przy podawaniu tekstu.
Aria nr I - wykonana z ogromnym urokiem. ladna barw4, sprgzystym glosem, idealn4
intonacj4.
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Recytatyw nr 2 -pigkne moro, podobnie modulacja nav'adoro r segni - wykonane z latwoSciq
mimo skomplikow anej frazy muzy cznej.
Aria nr 2 -pelna uroku, Swietne u2ycie non vibralo a nastepnie vibrato na slowie cor. TrochE
nerwowe oddechy miedzy stelle i gradite. Bardzo ladnie zrealizowane biegniki. W czgsci B
lekkie wysilenie glosu w zwi1zku zrozleglq tessitur4.
Recytatyw nr 3- artykulacja trochg niedbala, natomiast znakomite arioso e solo vi chiudete -
sprawne, sprgZyste, pewne intonacyjnie i glosowo.
Aria nr 3 - przepigkna aria bardzo pigknie zaSpiewana, tak jak wspomnialam wczeSniej
ewidentnie liryczne ariosa z dlugimi nutami to domena doktorantki. TrochE gloSne oddechy
po paradiso i beltd. Aria trudna oddechowo , ze wzglEdu na wznos zqca frazg, bardzo ladnie
wykonana.
Recytatyw nr 4 -Trochg szerokie ujgcie zgloski w pctssaggio, przez co chwilami tekst sig
zaciera.
Aria nr 4- wykonana sprawnie , z du24 pewnoSci4, znakomicie przemySlana, biegniki Swietnie
artykulowane.
Podsumowuj4c, pani Joanna Klisowska dysponuje bardzo ladnym glosem sopranowym o
cieplej barwie. Jest to glos lekki, wyr6wnany w calej skali i niezwykle plastyczny. Pani
Klisowska imponuje bardzo pigknym, Swiadomym uZyciem vibrato i non vibrato.
Szczeg6lnie pigknie operuje messa di voce na dlugich nutach bezuiryciavibrato. Slycha6
ogromnE SwiadomoSd stylistyczn4 i pewnoS6 intonacyjn4. Fragmenty wirtuozowskie
doktorantka realizuje pewnie i sprawnie. Mimo, 2e niejestem zwolenniczk4 tak czgstego
stosowania intonazione w skokach interwalowych, to trzeba przyznac , 2e rch u2ycie przez
pani4 Klisowsk4 ma uzasadnienie i bardzo dobrze sig broni. Bardzo podoba mi sig
podkreSlanie retorycznego znaczenia p6lton6w. Doktorantka pigknie realizuje wszystkie
modulacje. Od strony technicznej drobny zarzutmam do gloSnych oddech6w, zttilaszcza
pomigdzy przebiegami koloraturo!\ymi. Czasami r6wniez, zwlaszczaw pierwszej kantacie
mialam problem ze zrozumieniem tekstu. Z calego nagrania najwyzej cenig wykonanie kantat
O che mostro r A voi che l'accendeste . W obydwu kantatach glos pani Klisowkiej brzmi
znakomicie, Swiezo, bez forsowania. Interpretacja jest przemySlana, kantaty wrgcz zyskuj4
dzigki interpretacji doktorantki. Kantaty Hor che graditi i Luuetia romqna wypadaj4 trochg
gorzej. W pierwszej brakuje mi dobrze podanego testu i interpretacji kt6ra zaciekawia, utw6r
wydaje sig po prostu nul4cy. Z kolei Lucretia jest po prostu zbyt dramatycznEkantat4 na glos
doktorantki. Doceniam chg6 przedstawienia tej kantaty, to wybitne dzielo i zasluguje na
popularyzowanie. To co nale?y podkreSlid w calym nagraniu to znakomita realizacja basso
continuo przezpani4 Ewg Mrowcg i modelowawrgcz wsp6lpraca obu artystek.Poza
aspektami wokalnymi liczy sig przecie?wsp6lne dialogowanie i pani Joanna Klisowska
pokazuje sig z jak najlepszej strony. W mojej opinii pani Joanna Klisowska dokonala teZ
najwaZniejszego, jej interpretacja sprawila, 2etworczosi kantatowa Alessandro Scarlattiego
wzbudzila moje zainteresowanie. DziEki przedstawieniu kantat zro\nych okres6w tw6rczoSci
kompozytora widzimy ewolucjg tej formy u Scarlattiego.

Opis dziela artystycznego mgr Joanny Klisowskiej ,, Wybrane kantaty Alessandro
Scarlattiego i ich interpretacja z wykorzystaniem wsp6lczesnej wiedzy na temat
praktyki wykonawczej epoki" napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Miciriskiego
jest SciSle powi4zany z zaprezentowanym nagraniem dziela artystycznego. Praca spelnia
wymogi pracy naukowej. Pisemna rozprawa doktorska zawarta jest na 122 stronach i sklada
sig ze wstgpu, oSmiu rozdzial6w, wniosk6w koricowych, bibliografii oraz spisu ilustracji.
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Praca napisana poprawnym jgzykiem polskim. autorka nie uchronila sig niestety przed spor4
iloSci4 blgd6w literowych ( chyba najbardziej drastycmy znajdziemy na str.59 - ,,dla badan
muzykologiczryi' , str 65 - ,, oraz 1pktury wertykalnej " , czy str.69 - der wellichen
Solokantate". Stosuj4c cytaty obcojgzyczne doktorantka niekonsekwentnie czasami je
thttnaczy, a czasami nie.
Muszg przyznac,Ze uklad poszczeg6lnych rozdzial6w budzi we mnie mieszane uczucia. Do
dokumentacji dol4czono koncepcjg pracy doktorskiej i uklad proponowany w tej koncepcji
zapowiadal sig niezwykle interesuj4co. W Polsce iloSd literatury na temat Alessandro
Scarlattiego jest bardzo ograniczona, wigc propozycja by przedstawii rozw6j badari nad
tw6rczoSci4 tego kompozytora na Swiecie i biografig wydaje sig naturalnEpotrzebq, zktbrej
doktorantka ostateczn ie zrezy gnowala. czego j a akurat bardzo zalujg.
W kr6tkim wstgpie pani Klisowska tlumaczy zainteresowanie tw6rczoSci4 Alessandro
Scarlattiego, natomiast nie tlumaczy toku rozumowania w dysertacji,w zwi4zkuzcrym
pierwszy rozdzia\ -,,Sytuacja polityczno-spoleczna w XVII i XVIII wieku na P6lwyspie
Apeniriskim i w Europie", mimo ciekawych informacji, nie ma dla mnie zwi1zkuzreszt1
pracy. W drugim rozdziale pani Klisowska opisuje rozw6j Accademia dell'Arcadia.Ten
rozdzial bior4c pod uwagg tw6rczoS6 kantatow4 ma niezwykle znaczenie, ale chyba powinien
by6 umieszczony po trzecim rozdziale albo w jego ramach, bo w tym miejscu wydaje sig
wyrwany z kontekstu. Podrozdzialy o szkolach neapolitafiskiej, rzymskiej i weneckiej to
znowu niezwykle ciekawa treS6, ale bez chodby jednego zdaniatlttmaczqcego dlaczego pani
Klisowska o nich wspomina, te2 wprowadzajE chaos. Szkola neapolitariska oczywiScie ma
uzasadnienie, ze wzglgdu na sam4 postad Alessandro Scarlattiego, ale juZ pozostale szkoly
mniej. Nie znajdujg r6wnie2 uzasadnienia dla podrozdzialu o oratorium. Podsumowuj4c tg
czeS(, pracy odczuwam rozczarowanie, bo doktorantka maniezv,tykl4 wiedzg, wszystkie
przedstawione treSci s4 niezwykle ciekawe, ale uklad i brak jego uzasadnienia we wstgpie
sprawiaj4, Ze odczuwam lekki zamgt Na szczgscie kolejne rozdzialy rekompensuj4 uprzednie
rozczarowanie. Rozdzial czwarty zostal poSwigcony kantacie, jako gatunkowi. Pani
Klisowska tlumaczy pojgcie kantaty, systematykg, rodzaje. Nastgpnie wskazuje r62nice w
kantatach wloskich, francuskich i niemieckich. Dokonuje r6wnieZ charakterystyki form i
tekst6w poetyckich w kantatach. Sporo miejsca doktorantka poSwigca figurom retorycznym.
Jest to sluszny zabieg, bo znajomoS6 retoryki jak napisala pani Klisowska - ,,uwaaano za
niezbgdn4 dla wykonawcy - sluZyd ona miala bowiem glgbszemu zrozumieniu utworu".
Trochg szkoda, 2e wspominaj4c o retorycznej wymowie tonacji, doktorantkaprzytaczatylko
spostrze2enia Matthesona, a nie pisze nic o Scarlattim, kt6ry, jak kazdy kompozytor
barokowy mial sw6j wlasny kod tonacji. Bardzo ciekawy jest podrozdzial o liczbach, r6wnie2
wpisuj4cy sig w wiedzg o retoryce muzycznej baroku. W Swietle tematu pracy niezwykle
istotny jest podrozdzial -,,Problematyka wokalno-muzyczna kantat i stylistyka
interpretacyjna w Swietle praktyki-wykonawczej". MoZe przydaloby sig poda6 wigcej 2r6del z
epoki, ale przytoczone przez pani4 Klisowsk4 dziela zapevtniajEminimum wiedzy o praktyce
wykonawczej. W rozdziale piqtym -,, Estetyka nD;izycznaXVIII wieku" autorka wspomina o
polemice .francusko-wloskiej ma temat opery ale teZ muzyki wokalnej. Wracamy r6wnie2 do
Accademia dell'Arcadia i tematyki oraz struktury poetyckiej kantat. Doktorantka wspomina
r6wnie2 o mecenacie, niezwykle istotnym czynniku w rozwoju kantaty. W rozdziale sz6stym
-,, Struktura kantat solowych" -pani Klisowska pisze o ewolucji kantaty pod wzglgdem
strukturalnym. Szkoda, 2e opisuj4c pewne szczegoly muzyczne nie pokusila sig o
zamieszczenie przyklad6w nutowych. Rozdzial si6dmy - Tw6rczoS6 kantatowa Alessandro
Scarlattiego to jeden z wazniejszych rozdzial6w dysertacji. Bardzo praktycznajest podana
przez pani4 Klisowsk4lista bibliotek posiadaj4cych w swych zbiorach dziela Scarlattiego.
Bardzo jestem ciekawa czy widomo dla kogo Scarlatti pisal swoje kantaty. Wiemy przecie?
jak istotna byla w baroku wsp6lpraca kompozytora nie tylko z autorem tekstu, ale i ze
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Spiewakiem. Ostatni rozdzial pracy zajmuje czgsi analityczna, najistotniejsza z punktu
widzenia wykonawczego. We wprowadzeniu doktorantka wspomina o okolicznoSciach
powstania omawianych czterech kantat i podaje informacje o miejscach znalezienia kopii
manuskrypt6w. Analiza kolejnych kantat zostalausystematyzowanawedlug wzoru:
- tekst libretta w jgzyku wioskim i jego tlumaczenie na jgzyk polski ( brak informacji o tym
kto dokonal tlumaczeni a z jEzyka wloskiego)
- kolejne fragmenty kantat w ukladzie - kr6tka informacja o budowie i charakterze oraz opis
interpretacj i doktorantki
Tak jak wspomnialam w ocenie dziela artystycznego, bardzo brakuje w pracy material6w
nutowych kantat. Pojedyncze, kilkutaktowe przyklady niewiele tu daj4, bo jest ich po prostu
zamalo. JeSli np. doktorantka pisze: ,, kompozytorski zabiegopracowania zwrotu io non mi
pento natrzech szesnastkach i dw6ch 6semkach po przerwie szesnastkowej idealnie
odwzorowuje w jgzyku wloskim nie tylko uklad akcent6w, ale teZ wskazuje na 2arliwoS6,
szczero((, tego wyznania", to aZ siq prosi, Zeby pokaza6 jak to wygl4da w nutach. JeSli chodzi
o sam4 analizE, to jest niezwykle ciekawa, ale szkoda, 2e doktorantka nie pisze o jgzyku
tonacji, kt6ry w kantacie jest niezwykle istotny a sama analiza, podobnie jak wnioski
koflcowe wydaje sig trochg powierzchowna. Bior4c pod uwagg wiedzg i SwiadomoSd
stylistyczn4 pani Klisowskiej odczuwam lekki niedosyt.

Konkluzja
TreS6 pracy odpowiada tematowi okreslonemu w tytule, aczkolwiek wiedzadoktorantki,
zalohenia jakie przed sob4 postawila pr:rystEpuj4c do tej pracy nie znalazly tak optymalnej
formy jakiej moZna sig bylo spodziewa6. Poziom wykonawczy, SwiadomoS6 stylistyczna Pani
Joanny Klisowskiej s4 imponuj4ce, wiEc bardzo szkoda, 2e praca nie zostala ,, dopieszczona"
w najdrobniejszym szczegole. Mam nadziejg,2e pani Joanna Klisowska pokusi sig kiedyS o
rozwinigcie tej pracy o elementy, kt6re nie znalazly sig w ostatecznym ksztatcie, bo jak
wspomnialam wczeSniej, wiedza na temat iryciar tw6rczoSci Alessandro Scarlattiego w
Polsce, przez brak literatury polskoj gzycznej,jest znikoma. Zapis dziela artystycznego oraz
jego opis stanowi4 integraln4 caloS6 niezwykle ciekawego materialu zar6wno w aspekcie
wykonawczym, jak i teoretycznym. Dokonane analizy, wnioski wynikaj4ce zar6wno z
wlasnych doSwiadczeri, jak i przeprowadzonych badari mog4 by(, 2r6d\em wiedzy zar6wno
dla mlodych Spiewak6w, jak i pedagog6w, dlatego mimo drobnych uchybieri o jakich
wspomnialam pracA tg oceniam wysoko. Szczeg6lnie cenne uwagi wynikajqce z
doSwiadczenia doktorantki mogq posluzy6 wszystkim zainteresowanym tematem. Praca
stanowi istotny wklad w rozw6j dziedziny wokalistyki.
Niniejszym uznajg,iz mgr Joanna Klisowska spelnila wymagania okreslone w ustawie.
Przyjmujg pracg doktorsk4 mgr Joanny Klisowskiej i stawiam wniosek o jej przyjgcie.

Prof. ucz. dr hab. Anna Radziejewska
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