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Akademia Muryczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ

Zleceniodawca opinii Akademia Mtuycznaim. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi,
z dnia26.08.2019r.

Opis pracy doktorskiej i nagranego dziela podjgto na podstawie pisma Dziekana Wydzialu
Wokalno - Aktorskiego prof. dr. hab. Urszuli Kryger z dnia O9.Og.201gr. orazUchwaly Rady Wydzialu
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w\-odzizdnia24.O9.2}l5r. w sprawie wszczgcia, na

wniosek mgr. Krzysztofa Kraciriskiego z dnia 24.09.2015r. , na podstawie artykulu 1l i Ustawy

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia

14.03.2003r. (z p6inieiszymi zmianami) przewodu na stopieri doktora sztuk muzy cznych w dyscyplinie

artystycznej wokalistyka.

Do zlecenia dolqczono:

Protok6l posiedzenia Rady Wydzialu Akademii Muzycznej w \,odzi z dnia 28.06.2018r.

na kt6rej zaakceptowano zmiang tematu rozprary doktorskiej mgr. Krzysztofa Kraciriskiego

w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

Nowe brzmienie tematu: "Wprowadzenie do intepretacji wschodnioeuropejskiej pieSni romantycznej

naprzykladzie wybranych liryk wokalnych Michaila Glinki"

PODSTAWOWE DANE O KANDYDACIE

Mgr Krzysztof Kraciriski edukacj g muz1 ,cznq, rozpoczql w wieku siedmiu lat w klasie skrzypiec,

jednoczeSnie z naukE w szkole podstawowej. W roku 2004 uzyskal dyplom w klasie fortepianu

w Szkole Murycznej I stopnia.

Edukacjg wokaln4 zal rozpocz4l w Szkole Muzycznej II stopnia, a jul w 2007 roku zostal finalist4

Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie.



W latach 2008-2011 studiowal w Akademii Muzyczn ej w tr odzi na Wydziale Wokalno Aktorskim,
gdzie otrzymal dyplom licencjata, a nastgpnie kontynuowal studia II stopnia i w roku 2013 uzyskal
tytul zawodowy magistra sztuki. w roku akademickim 2ol3l20l4 byl sluchaczem studi6w
doktoranckich, gdzie pracowal nadal pod kierunkiem swego pedagoga Spiewu prof. dr. .hab.

Ziemowita Wojtczaka.

Podczas studi6w bral udzial w kursach wokalnych w zakresie kameralistyki wokalnej oraz
kantatowo - oratoryjnej u takich pedagog6w jak: Ch.Elsner, R. Weninger, U. Reineman, B. Makal
i inni.

Jego debiut sceniczny to rola Czanga w operetce "Kraina uSmiechu" Fr. Lehara w Teatrze

Muzycznym w tr odzi. Mgr Krzysztof Kraciriski prowadzi szerokE dzialalnoSd artystyczn4 w postaci

koncert6w estradowych szczeg6lnie na tereni e tr odzi i wojew6dztwa. W repertuarze swym posiada ok.

200 pieSni, w tym kilka cykli.

Niezale2nie prowadzi r6wnie2 dzialalnoSd naukow4, wyglaszaj4c referaty na konferencjach naukowych
i sesjach naukowych. Szczegolne zainteresowanie recenzenta budzi temat - "pigkno i brzydota

wsp6lczesnych realizacji operowych", wygloszony na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo -
Warsztatowej.
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Praca Pana mgr. Krzysztofa Kraciriskiego pt. "Wprowadzenie do interpretacji

wschodnioeuropejskiej pie6ni romantycznej na przykladzie liryk wokalnych Michaila Glinki" sklada

sig z czgSci teoretycznej, w kt6rej zawarte s4 cilery zasadnicze rozdzialy, a one zawierajq wiele

punkt6w i podpunkt6w.

Pierwszy rozdzial to pr6ba definicji pojgcia interpretacji i okreSlenie zwiqzk6w slowno -
muzycznych pieSni,

Drugi rozdzial to kr6tka biografia Michaila Glinki i historyczne uwarunkowania romans6w

mury czny ch kompozytora.

Trzeci rozdzial to Glinka Spiewak i pedagog oraz Jego tendencje kompozytorskie zwiqzane

zpodrohami do kraj6w zachodnich Europy.

Czwafty rozdzial. to om6wienie realizacji wybranych (czternastu) liryk wokalnych.

Praca teoretyczna przewodu napisana jest ze szczegolnE starannoSci4. Autor sigga do wielu lrodel

i cytuje wiele wypowiedzi znanych ludzi sztuki.



Obszerna biografia wskazuje na du2e zainteresowanie autora tematem i dociekliwoSciq w uzasadnieniu

szczeg616w.

Autor pracy nie ustrzegl sig jednak kilku nieprawidlowoSci w postaci braku lub blgdnego stosowania
interpunkcji, co spowodowato zmiang znaczenia poruszanego problemu. Nie obylo sig r6wniezbez
kilku tzw. liter6wek. Zauwairyc r6wnie2 naleiry,2e podajqc nazwg Wydzialu Wokalno - Aktorskiego,
naleiry traktowad jako nazwg wlasnq i pisac z du2ej litery (wydzial).

Pie6ni M.Glinki to bogactwo form i nastroj6w, to stylizowane melodie ludowe oraz smutne,

melancholijne - typowe dla rosyjskiego romansu elegie. Bardzo istotnym elementem byl dob6r tekstu

do Jego pieSni' Korzystal bowiem z utwor6w Puszkina, Lermontowa, Tolstoja i wielu innych
znakomitych tw6rc6w slowa, co stawialo kompozytorowi du2e wymagania muzyczne, emocjonalne

i dynamiczne.

Z doSwiadczenia scenicznego wiemy, 2e utrzymanie w calym recitalu nastroju oraz wlaSciwej

narracji tekstu literackiego jest niezwykle trudnym zadaniem.

Wyb6r pieSni kompozytora rosyjskiego nie jest przypadkowy, bo jak zwierua sig autor niniejszej pracy,

liryka wschodu, a szczegolnie rosyjska jest mu szczeg6lnie bliska. Nagrane na noSniku CD cztemaScie

piesni Michaila Glinki stanowi trzon przewodu doktorskiego ilw autora.

Dobra znajomoSc jqzyku rosyjskiego jest z pewnoSci4 duzym walorem w prezentacji dziela, przez co

wykonawcabardzo dobrze akcentuje znaczenie sl6w i autentycznoS6 emocjonaln4 w muryce.

Wykonawca dysponuje glosem basowym o cieplej barwie i wrodzonej muzykalnoSci. Mlody wiek

Spiewaka jest wyraZnie slyszalny, ale daje nadziejg na rozw6j i zdobywanie doSwiad czenia, bowiem nie

ma granic w osi4ganiu nowych barw i interpretacji utwor6w muzycznych.

Z pieflni Glinki najczgsciej wykonywane s4: "samnienije" i "Ja pomniu cziudnoje mgnawienije".

Na szczeg6lne wyr62nienie zasluguje wlaSnie pieSri "Ja pomniu cziudnoje mgnawienije" i "Mepu".

wykonawca uzyskal w nich spiewnosi melodyki i naturalnosd wypowiedzi.

Transponowane pieSni nie zawsze zachowuj4 walory pierwotne, czgsto trac4 barwg i mo2liwoSi

wybrzmienia wa2nego teksty m:uz! cznego.

Analizuj4c zaS wokalnq strong wykonawcy, naleiry zwr6ci6 uwagg na atak dZwigku (od dolu

zpodci1ganiem do wlaSciwej pozycji glosu) orazzbyt "otwartej g6ry"

Bardzo cenn4 cechq jest wsp6lpraca Spiewaka i pianisty z dr Katarzynq Sajdak - Widera

w prowadzeniu narracji slowno -muzycznej.



KONKIUZJA

Praca doktorska w postaci zapisu fonograficznego pieSni i opisu dziela artystycznego stanowi dow6d
szerokiej znajomoSci tematu mgr. Krzysztofa Kracirlskiego i przyczynia sig do wzbogacenia wied4,
o literaturze rosyjskiej oraz utrwala wlaSciw4 interpretacjg pieSni opisywanego kompozytora, spelnia
wigc wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy zdnia14.03.2003r.

Wnioskuje o przyjgcie powyZszej pracy

Rymarczyk

Bydgoszcz, dn. 22listopada 2019r.


