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RECENZJA PRACY IX)KTORSKIEJ

Zleceniodawca opinii:
Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi, umowa nr 21812019 z
dnia26.08.2019 roku.

Zlecenie podjgto na podstawie pisrna Dziekana Wydzidu Wokalno-Aktorskiego
Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w l,odn z dnia 09.09 2019 roku,
dotycz4cego Uchwaty Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycmej im. G.

i K. Bacewiczow w t-odzt, z dnia 28 wrzeSnia 2015 roku w sprawie wszczgci4 na wniosek
pana mgra Krzysztofa Kracitiskiego z dnia 24.09.2015, na podstawie art. 1l oraz 14 Ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w akresie sztuki z dnia
14.03.2003 roku (z p6iniejszymi zmianami), ilrzewodu na stopieh doktora sztuk muzycznych
w dy scypli nie arff stycznej wokali styka oraz W zrnczenia promotora.

Do zl eceni a dol4czono nastgpuj Qc4 dokumentacj g :

- kopig Uchwaty Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzyczn€1w I-odzi
nr 40fiY1201412015 z drua 28 wrzesnia 2015 roku, w sprawie wszczgcia przewodu

doktorskiego i zatwierdzenia tematu pracy ,,Wybrane liryki wokalne Mykoly tr-ysenki
jako przyklad ukrait'rskiej artystycznej pieSni solowej drugrej polowy XIX wieku",

- kopig Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Akforskiego Akademii Muzycznej w Lodzi
nr 4ll[Yl20l4l2015 z dnia 28 wrzesnia 2015 roku, w sprawie wymaczenia promotora
w osobie prof. dra hab. Ziemowita Wojtczak4

- kopig Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w N,odzi

nr 42fiYl20l4D0l5 z dnia 28 wrzeSnia 2Ol5 roku, w sprawie wyzrlrlczenia recenzenta

w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kracinskiego, w osobie prof. dr hab.

Katarzyny Rymarczyk,

- kopig Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w N-odzi

nr 43llY/201412015 z dnia 28 wrze5nia 2015 roku, w sprawie Wznaczenia recenzenta

w przdwodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kracifiskiego, w osobie prof. dra hab.

Woj ci echa Maciej owskiego,

- kopig Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w t odn
nr 3OlIYl20l7l2078 z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie wymaczenia promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kracinskiego, w osobie dr
Anny Weweckiej-Gryd,

- wyci4g z protokolu posiedzenia Rady Wydziafu Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej w Lodzi z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie nniany tematu rozprawy



doktorskiej mgra Krzysztofa Kracinskiego na'. ,,Wprowadzenie do interpretacji
wschodni oeuropej ski ej pieSni romantycznej na przykladzie wybranych liryk wokalnych
Michaila Glinki",

- dokumentacjg przewodow4 i pracg doktorsk4 pana mgra Krzysztofa Kracinskiego,
- nagranie koncertowe CD Piesni hisryafiskich op. 100 D. Szostakowicza (15 grudnia

2013 roku).

Podstawowe dane o kandydacie:
Pan Krzysztof Kracihski w 1995 roku rozpocz4l edukacj Q muzyczn4 w klasie skrzypiec

mgra Wadyslawa Plawnera w PSM im. St. Moniuszki w tr-odzi. W latach 2000-2004
kon$nuowal naukg w Szkole Muzycznej I st. w tym samym mieScie, w klasie fortepianu mgr
Iwony Kempskiej -Antonatu.

Naukg Spiewu rozpocz$, w PSM II st. w Lodn w klasie mgr Ewy Malczewskiej.
W 2007 roku zostal finalist4 Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie.
W latach 2008-2013 kontynuowal edukacjg wokaln4 w klasie Spiewu solowego prof. dra hab.

Ziemowita Wojtczaka w Akademii Muzycznej w tr-odzi, uzyskuj4c w 2011 roku licencjat, a w
2013 roku tytul mgra sztuki (praca dyplomowa. Zarys zagadniefi interpretacyjnych na
przykladzie wybranych opracowan muzycznychwiersza Aleksondra Puszhna ,,Ja wds luhil").
W roku akademickim 201312014 rozpocz4l studia IfI st. w Akademii Muzycznej im. G. i K.
Bacewiczow w tr-odzi.

JuZ podczas studiow bral udzial w licanych kursach mistrzowskich prowadzonych

m.in. przez: Ch. Elsner4 U. Reinemanna, B. Makala. Uczestniczyl w licznych koncertach
uczelnianych i okolicznoSciowych, w repertuarze pieSniarskim oraz oratoryjno-kantatowym.
Ma przygotowanych blisko 200 pieSni, w tym kilka cykli pieSni, kt6re prezentowal podczas

koncert6w i proj ekt6w arty styczno-naukowych.

W kwietniu 2013 roku zadebiutowal na scenie Teatru Muzycznego w l-odzi w operetce

Krainia uimiechu F. Lehara.

Opr6cz dzialalnoSci artystycznej prezentowal wyniki swoich badafi w formie
referat6w podczas og6lnopolskich konferencji i sesji naukowo-artystycznych, m.in. w tr odzi
(Zwiqzki tekstu literackiego z murykq, Wady wzroku jala fizycnn bariera w ksztalceniu

wokalnym), Gdansku (Dramaty Williama Szekspira w opera+,ych interpretacjach Giuseppe

L'erdiego), Warszawie (Obraz Hiszpanii w piesniach Dynitra Szostakowicza Ispanskije piesni
op. 100), Zielonej G6rze (Intenrct, .jala nowe nmzgdzie ksztqlcenia wokalnego?). Powyzej
wymienione referaty wydane zostaly r6wniez drukiem lub s4 w procesie przygotowafi
wydawniczych.

Wymienione powyZej dokonania mgra Krzysztofa Kracifrskiego, chod nie podlegaj4

ocenie, stanowi4 przyklad konsekwentnego i Swiadomego rozwoju (mimo obiektywnych
ograniczen) oraz dqzenia do osi4gniecia zartierzonych cel6w artystyczno-naukowych.
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Recenzja pracy doktorskiej

Praca doktorska pana mgra Krzysztofa Kracinskiego pt. ,,Wprou:adzenie do
interpretacji wsch&tioeuropejskicj piesni romantycznej na przykladzie liryk wokalnych
Michaila Glinki" sklada sig z dzida artystycznego zarejestrowanego na noSniku

elektronicznym oruz opisu tego dziela.
Praca ta stanowi podsumowanie badan i zainteresowafr autora tw6rczo6ciE wokaln4
kompozytor6w slowiatiskich. Do6wiadczenia artystyczne mgra Krzysztofa Kracifiskiego
w zakresie wykonawstwa utwor6w kameralnych i liryki wokalnej stanowi4 mocn4 strong

zar6wno nagrania CD, jak i jego opisu. Jak sam, w zloaonq dokumentacji wyjaSnia:

Szczegdlnq atencjq darzg slcmiartskq lirykg wol<alnq okresu romantyzmu, dlatego podjqlent
decyzje o dalszym ksztalceniu rn studiach dalctoranckich ze szczegdlnym zwroceniem muagi
na zagadnienia zv,iqzane z lirykq wokalnq slowiafiskiego krggu kulturowego. St4d wybor
zar6wno pierwotnego, jak i ostatecznego tematu rozprawy wydaje sig jak najbardziej
wlaSciwy i uzasadniony.

Przedstawiona praca doktorska mgra Krzysztofa Kraciriskiego, bgd4ca opisem dziela
zarejestrowanego na noSniku CD sprowadza sig do powi4zania w jedn4 caloSc kilku
podstawowych el ement6w:

1. arraliza teoretyczna dostgpnych badan nad tw6rczoSci4 wokaln4 Michaila Glinki,
2. okreSlenie czynnik6w istotnych dla stylistyki, relacji slowno-muzycznych

i interpretacji liryki wokalnej,
3. przeniesienie wlasnych doSwiadczefr artystycznych Spiewaka oraz wspottworz1cej

dzielo pianistki na grunt analizowanych, wybranych dziel wokalnych,
4. analiza poszczegblnych piesni zapisanych na noSniku w kontekScie wykonawcrym

i interpretacyjnym.

By zamierzone cele zrealizowai, autor podzielil pracA doktorskq na dwie czgsci
skladaj4ce sig na jedn4 caloS6, a mianowicie na nagranie CD oraz czgilA opisow4. Zakres
zarejestrowanej na CD czgsci dziela artystycznego, kt6rego wspoltworcami s4 pan Krzysztof
Kraciriski - bas oraz Katarryna Sajdak-Widera - fortepian obejmuje 14 wybranych
specjalnie dla celow niniejszej pracy liryk wokalnych Michaila Glinki. Nagrania dokonano
w dniach 13, 14, 16 sierpnia 2018 roku, w sali nr 3l Akademii Munlcznej w Lodzi,
a realizatorem nagrania byl Jakub Garbacz. W sesjach nagraniowych uczestniczyla promotor
pomocniczy dr Anna Werecka-Gryd, (. ) ktora pehiqc podczas nagrania rolg
obiektywnego krytylra mogla lepiej nil santi wykonav,cy ocenic uzyslcany w kolejnych
powtdrzeniach efeh estetyczny". l

Niestety nagranie od strony technicznej nie jest najwyaszejjakoSci. Gl6wnie zapewne ze

wzglgdu na warunki akustyczne i wynikaj4ce z tego powodu, momentami malo szlachetne
brzmienie instrumentu i glosu, szczeg6lnie w wyzszym rejestrze (np nr ll He ucnyntoti .wena

6es uyxdut) oraz nie zawsze wyczuwalnq umiejgtnoSi roznicowania barwy i sily brzemienia
tak istotnych dla wykonawstwa tego rodzaju muzyki. Pomimo to, Krzysztof Kracit'rski

I K. Kracinski lVprowadzenie do interpretacji wschodnioeuropejskicj pieini romanry*cznej na ptz-vkladzie
wvbranych lirykwokalnych lvlichqila Glinki, Opis dziela artystycznego w przewodzie doktorskirn, ANlll,di
20 I 9. s. 19. przypis l2L.



dysponuj4cy glosem basowym o rozleglej skali, duzej sprawnoSci technicznej i wyrazistoSci

wokalnej, w sposob sugestywny kreuje zapisane na noSniku CD pieSni M. Glinki. Naturalna

muzykalnoSc i ekspresja oddaj4 treSci zawarte w warstwie slowno-muzycmej liryk
wokalnych Mchaila Glinki. Na uznanie zasluguje dobre zrozumienie Spiewaka z pianistk4 -
Katarnln1 Sajdak-Wider4. Harmonijna wspolpraca, dialog muzyczny i uzupelnianie,

odczuwalne s4 w wigkszoSci zarejestrowanych na no5niku CD nagran. Przekazywanie

motyw6w oraz umiejgtnoSc budowania napigd emocjonalnych Swiadcz4 o zrozumieniu
znaczenia kameralnego muzykowania na gruncie pie5ni artystycmej.
W mojej subiektywnej ocenie szczegolnie dobrze brzmiq pie3ni: Mepu (nr 3), .fl nounxt
uyduoe ,rzvoaeHe (nr 6) - zroznicowane, ekspresyjne i dynamiczne. Pierwsza, z elementami

radosnego oszolomienia i biesiadnego nastroju, druga - najbardziel mana chyba pieSn Glinki

- bardzo zr62nicowana emocjonalnie, chociaz i w tej interpretacji, w nie doSd wystarczajqcym
stopniu wykonawcy uchwycili ulotnoS6 i subtelnq narracjg podmiotu lirycznego. Liczne
zapisane na noSniku CD pieSni przetransponowane zostaly ze wzglgdu na rodzaj glosu

Krzysztofa Kracit'rskiego do nizszych tonacji, co ma bardzo duLe znaczenia dla nowego

obrazu brzmieniowego utwor6w.
Czgtt opisowa daelajest przelozeniem koncepcji wykonawczo-interpretacyjnych na

slowo pisane. W piSmiennictwie muzyczrrym, szczegolnie rosyjskojezycfitym, istnieje bardzo
duza hczba prac poSwigconych iryciu i nv6rczo6ci Michaila Glinki. Obszerna jest r6wniez
liczba dostgpnych stron internetowych dotycz4cych omawianego tematu. Autor pracy celowo
wigc ograntcza literaturg przedmiotu, by unikn46 powielania istniej4cych juz badari

i doSwiadczen, skupiaj4c sig na wlasnym do6wiadczeniu wokalnym i opisie prowadzonych

badari.

Krzysztof Kraciriski dokonal podzialu pisemnej pracy na cztery czpSci: pierwsza

stanowi wprowadzenie do zagadniefi nviqzanych z okreSleniem zalo2eri intelpretacyjnych
dziel.a muzycznego w szerokim tego slowa znaczeniu. I chociaz nie jest ono bezpoSrednio

ztiqzane z tematem rozprary, stanowi bardzo ciekawy przyczynek do zrozumienia, czym
jest interpretacja muzyczna i jakie znaczenie ma relacja slowa i muzyki dla ostatecznego
ksztaltu analizowanych dziel liryki wokalnej M. Glinki.

CzgSC druga to pr6ba przyblizenia postaci kompozytora i umiejscowienia jego

tworczoSci na tle )([X- wiecznej liryki wokalnej oraz okreSlenie znaczenia tej tw6rczo6ci i jej

odbioru w czasach wspolczesnych. Autor, opieraj4c sig na dostgpnej literaturze przedmiotu,

dokonuje klasyfikacji romansu rosyjskiego wskazuj4c na istotne punkfy jego rozrvoju otaz
roznice w stosunku do rozwijaj4cej sig rownolegle niemieckoj gzycznej pieSni romantycznej.

Rozdzial trzeci - bardzo ciekawy i istotny dla wla6ciwego odczytania ksztaltu

brzmieniowo-intelpretacyjnego liryki wokalnej Glinki, dotyczy przyblizenia ,,szkoty
wokalnej" kompozytora, jego pogl4dow na technikg i estetykg wokaln4 w kontek6cie )ilX-
wiecznych metod ksztalcenia glosu i praktyki interpretacyjnej tego okresu.

Wszystkie powyzsze tematy i rozwuinria autora pracy maj4 na celu ukazanie pelnego

obraat zagadniefi istotnych dla wlaSciwego odczytania intencji i zamierzeh Mchaila Glinki,
jeSli chodzi o elementy determinujqce wlaSciw4 interpretacjg jego liryki wokalnej. Rozdzial
czwafiy stanowi kwintesencjg tych ronuuhafi, poglgbion4 opisem wlasnych do$wiadczeri

artystycznych autora pracy. Krzysztof Kraciriski wskazuje na podstawowe zrraczenie

wlaSciwego odczytania i wzajemnych relacji slowa i muzyki oraz roli wspolpracy pianisty



i Spiewaka dla ostatecznego ksztaltu artystycznego dziela mvzycznego. Dokladny opis

formalny i muzycnry poszczegolnych piesni, poglgbiony analizq emocjonaln4
i dramaturgicznq stanowi mocn4 strong przedstawionej pracy doktorskiej. Jak sam autor
stwierdza: (...) zgodnoic z zamyslem twhrcy musi byc pojmowano nie tylla literalnie, ale
powinrru talcZe obejmov,at i uwzglgdniac pev,ne ro2nice stylistyczne czy estetyczne, jahe staly
sig udzialem czasdw, v, hcirych zyje i tworzy wykonawca. (...) realizujqc dziela liryki
u,okalnej powinno sig postrzegac je zardwno przez pryzmat zqmierzefi kompozytora jak teZ

z uwzglgdnieniem ogolnq tradycji wykonawczej, ktora dopehtia, lecz nie w)Ixzcza wersji
kompozytora.2 Takie podejScie do analizowanego tematu jest jak najbardziej wlaSciwe
i konsekwentnie realizowane przez autora pracy doktorskiej.

Pracg skonstruowano w spos6b przejrrysty i czytelny. Autor posluguje sig jgzykiem
komunikatywnym, a mySli formuluje jasno odwoluj4c sig do dostgpnej literatury tematu. Od
strony formalnej praca napisana jest w sposob poprawny, aczkolwiek zauwuZyc nalezy kilka
niedoci4gnigc i blgdow edytorskich (spacje, zbgdne kropki). Jednym nich jest r6wniez brak
sp6jnego sposobu oznakowania cytat6w. Raz jest to cudzyslow, innym razem kursywa,

a jeszcze innym ruern cudzyslow i kursywa jednoczeSnie (np. str. 11, 12, l3). Powaznym
mankamentem jest stosowanie znakow interpunkcyjnych. W szczeg6lnoSci przecinka przed

spojnikami l4cznymi takimi jak. ,,oraz", ,,i". I chociaz dopuszcza sig stosowanie przecinka

przed tymi spojnikami w pewnych okreSlonych strukturach gramatycznych, to autor pracy
naduzywa tego znaku interpunkcyjnego, popelniaj4c tym samym niezrgcznofici
interpunkcyjne. Og6lnie, przecink6w jest zdecydowanie za duzo. W niektorych przypadkach,

np. tytul rozdaafu trzeciego (str. 9), wlaSnie przez przecinek, jest r6zny od tytutu tego

rozdzialu zamieszczonego w spisie tre6ci (str. 2). Pewn4 w4tpliwo6i nasuwa r6wniez
Rozdzial I pracy. Jak sam autor stwierdza (przypis nr 8 na str. lO). Ztnczne fragnrcnty
niniejszego rozdzialu dotyczqce pojgcia interpretacji oraz interpretacji muzycznej pochodzq

z prdcy dyplomowej autora Jeden tekst - wiele nmuzycnien (.../3. Autor nie wyjaSnia jednak

czy jest to doHadne cytowanie tekstu pracy dyplomowej, czy tez jest to luZne odwolanie do

wczeSniejszychbadah autora. Wobec braku dostgpu do wskazanej pracy, pozostawiam to do

wyjaSnienia podczas prezentacji i obrony pracy. R6wniez przypis nr 10 na str. I I nie
wskazuje jednoznacznie na dokladne cytowanie definicji ,,Interpretacj a" zamieszczonego

w Slov,niku jgzyka polshego, cho( zatakowy nalezy go vzrrac.

Na pracg doktorsk4 skladaj4 sig (ak juz wspomniano) dzielo artystyczne i jego opis,

stanowi4ce nierozerwaln4 calo6i. Przypisy i cytowana bogata literatura przedmiotu oraz
przyklady nutowe czyni4 z opisu pracy i dziela artystycznego wartoSciowe przedsigwzigcie
naukowo-artystyczne.

Konkluzja
Dzielo artysficzne przedstawi ofie przez mgra Krzysztofa Kracinskiego bgd4ce

jednoczeSnie prac4 doktorsk4, zawiera w sobie wszelkie znamiona oryginalnoSci. Jest

I K. Kracinski'. ll'prowadzenie do interpretocJi wschodnioeuropejskie.i pieSvi romantycnrej na przvklatlzie
w.ltbranltch liryk*okalrych lt'Iichaila Glinki, Opis dziela artystycurcgo w przewodzie doktorskinr. AM frdz
2019. s. 103.
3 K. Kracirflski: op. cit.. s. 10. przl'pis 8.



ciekawym i w znacmym stopniu nowym ujgciem zagadniefr zwiqzanych z interpretacj4

slowianskiej liryki wokalnej. Dotyczy to zar6wno zarysowanego kontekstu historycznego, jak
i zagadnieh zti4zanych z technik4 wokaln4 i interpretacj4.

Stwierdzam ponadto, 2e pan mgr Krzysztof Kracinski posiada wiedzg teoretyczn4, jak
r6wniez wykazuje umiejgtnoSci (z uwzglgdnieniem wskazanych w recenzji zastrze2eh)

prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i naukowej, spelnia tym samym wymagania art.

13 ust. I ustawy z drua 14.03.2003 roku.

Wnioskujg o przyjgcie przedloZonej pracy doktorskiej.

Poznan, 03 listopada 2019 roku
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