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RECENZIA

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2oo3 r. o stopniach i \rtule naukowyrn

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2ot7 r., poz.L7$9), Akademia

Muryczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w lodzi powolala mnie pismem z dnia

8 paZdziernika zor8 roku na recenzenta przewodu na stopieri dolctora sztuk
muzJrcznych w dziedzinie wokalistyki pana mgr KrzysztofaMatuszaka

IYtuI pracy doktorskiej brzmi: ,,I\IESI@SZ - oratorium ,,Mesjasz" G.F.

Haendla u araniacji Sebastiana Leuickiego. Wykorzystanie glosu barytonotaego

szkolonego klasycznie do uykonaussfua ussp6lczesnego dziela oratoryjnego o
char akt er z e r o ng u kotuA m" .

Promotorem niniejszego przewodu jest dr hab. Aleksandra Bubicz-Mojsa.

Do pisma v,tyznaczajqcego mnie recenzentem sygnowanego przez Dziekana

Wydzialu Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Lodzi, prof. dr hab. Urszuli

Kryger zostala dolqczona stosowna dokumentacja, zawierajqca, miqdry innymi:

formalne dokumenty niezbqdne do przeprowadzenia przewodu, opis dzialalno6ci i
dorobku artystycznego oraz pedagogicznego Kandydata, w tym recenzje, artykuly
prasowe, fotografie otaz informacje dotyczqce jego pedagogicznej, spolecznej i
organizaryj n ej aktywn o6ci.

Kandydat przedstawil takie :

- dzielo artystyczne w postaci nagrania DVD - rejestracjq oratorium ,,MESJ@SZ"

Sebastiana Lewickiego. Nagrania dokonano w Sali Widowiskowej Sokolowskiego

O6rodka Kultury w Sokolowie Podlaskim podczas koncertu ,,nazytwo" w dniu 19 maja

zor3 roku. Orkiestrq Musical Art poprowadzil autor aranZacji - Sebastian Lewicki.

Krrysztof Matuszczak wykonywal partiq basowq - pozostalymi solistami byli Anna

Serafiriska, Monika Ulrik, Michal Ruda6. Zgodnie z zalozeniami i charakterem



utworu - w6r6d solist6w jedynie Kandydat jest wokalistq wyksztalconym klasycznie,

pozostali uprawiajq murykq rozrywkow4.

Warto podkre6li6, 2e Kandydat byl tak2e pomyslodawcA stworzenia tej wsp6lczesnej

polskiej aranZacji ,,Mesjasza" Haendla, mieszcz4cej siq w szerokim nurcie muzyki

popularnej, a takie wsp6lproducentem koncertu.

Pragnq poinformowat, ze w mojej ocenie zlozona ptzez pana Krrysztofa

Matuszaka praca doktorska wraz z dokumentacj4 dorobku zostaly wyczerpuj4co

prrygotowane i bez zastrzezefi odpowiadajq ustawowym wymaganiom oraz

Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i SzkolnictwaWyzszego z dnia ro listopada 2ot5 r. w
sprawie szczeg6lowego trybu przeprowadzania czynno6ci w przewodach doktorskim i
habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2oLS r., poz.

t84z).

Podstawowe dane o Kandydacie:

- Krzysztof Matuszak urodzil siq w 1969 roku.

- Studia magisterskie w zakresie Spiewu solowego odbyl na Wydziale Wokalno -

Aktorskim Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie

prof. Edmunda Kossowskiego. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym otrrymal w

1998 r.

- W latach ggo-tgg6 ksaalcil siq w ramach Studium Pedagogicznego AM w
Warszawie.

- Odbyl takZe studia magisterskie w zakresie teologii w Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim.

Tak wiqc Kandydat posiada pelne wyksztalcenie w zakresie klasycznego Spiewu

solowego, jest teoretycznie prrygotowany do dzialalno6ci pedagogicznej oraz posiada

wyksztalcenie teologiczne, co niew4tpliwie wspiera i cryni pelnym jego

zainteresowanie muzyk4 sakraln4, w tym tworzeniem wsp6lczesnych form

oratoryjnych w nurcie muzyki rozrywkowej.

Nalery zauwazye,Ze wszechstronne wyksztalcenie Kandydata - muzyczne i
humanistyczne - znajduje odzrvierciedlenie w jego dzialalnoSci zawodowej. Artysta od

1999 r. jest zatrudniony jako artysta Spiewak w Warszawskiej Operze Kameralnej, a

od zoog r. jest tak2e naucrycielem emisji glosu na wydziale wokalnym - sekcji



piosenki Zespolu Pafrstwowych Szk6l Muzycznych im Fryderyka Chopina w

Warszawie. Dzialalno66 zawodowa odzwierciedla dwa nurty zainteresowari

Kandydata w obrqbie wykonawstwa wokalnego - klasycznego i szeroko rozumianego

rozrywkowego, kt6re s4 takie motywem przewodnim jego doktorskiej dysertacji.

Ponadto posiada potwierdzone umiejgtno6ci w zakresie jgzyka angielskiego,

jak r6wnie2 deklaruje podstawowq znajomo66 jezyka wloskiego oraz rosyjskiego.

Nalezy *iQc stwierdzi6, 2e wyircj przedstawione kwalifikacje i do6wiadczenie

zawodowe oraz zainteresowania pozwalajq na swobodne poruszanie siq w ,,strefie

granicznej" muzyki powaZnej i rozrywkowej.

Praca doktorska pana Krrysztofa Matuszaka pt. ,MESI@SZ - oratorium

,,Mesjasz" G.F. Haendla w araniacji Sebastiana Lewickiego. Wykorzystanie glosu

barytonowego szkolonego klasycnie do uykonawstua usp6lczesnego dziela

oratoryjnego o charakterze rozrywkou)ym", jest zlozona z dziela artystycznego

zapisanego na no6niku elektronicznym i czg6ci teoretycznej w formie pisemnej

stanowiqcych calo66 sp6jnq tematycznie i zrealizowanE na odpowiednim do wymagari

poziomie merytorycznym. Doglqbno6ci4 dokonywanych analiz z zakresu

wykonawstwa wokalnego klasycznego i rozrywkowego, a takie wiedzq historyczn4

dotycz4c4 muzyki barokowej, w tym oratorium jako charakterystycznej dla epoki

formy murycznej, potwierdza zdobyt4 wiedzq teoretycznq i praktyczn1 z dziedziny

wykonawstwa wokalnego. Co wazne, i interesuj4ce, pokazuje jak forma oratorium

dziqki wewnqtrznemu bogactwu byla inspiracjq dla komporytor6w r62nych epok, by

we wsp6lczesno6ci opu6ci6 klasyczne ramy i znale26 sig w krQgu zainteresowari

tw6rc6w muzyki rozrywkowej (cho6 to pojqcie niesie za sob4 wiele form i gatunk6w).

Praca teoretyczna

Praca teoretyczna zostal przygotowana wedlug klasycznego schematu - wstqp,

rozwiniqcie i zakofrczenie. Zostala podzielona na tematyczne rozdzialy i podrozdzialy

zgodnie ze stawianymi zagadnieniami, Jako calo66 jest zwarta, prawidlowo

skonstruowana, posiada jasno wyartykulowane tezy i ich rozlegle uzasadnienia, jest

zaopatrzona w przypisy i stosown4 bibliografiq uwzglqdniajqc4 r6znorodne1r6dla.

Pragnq stwierdzi6, ze Doktorant przygotowujqc komplet material6w wykazal

siq rozlegl4, wieloaspektowq wiedz4 muzycznA, w tym znajomo6ci4 r62norodnych

(klasycznych i popularnych) zagadnieri wykonawstwa wokalnego - dociekliwo6ci4



oraz samodzielno6ciq badawcz4. Pragnq jeszcze raz podkre6li6, ze praca

charakteryzuje siQ kompetencjq merytoryczn4, staranno6ciq w przygotowaniu

material6w oraz ptzemySlanq konstrukcj4, kt6re w rezultacie doprowadzaj4 do w
pelni uzasadnionych wniosk6w.

Poglqbiona wiedza o autorach obydwu komporycji - ,)itesjasz" G.F. Haendla i
MESI@SZA Sebastiana Lewickiego oraz okoliczno6ciach powstania dziel, jest cenn4

skladow4 wypowiedzi pisemnej. Szczeg6lowa analiza na plaszczyilnie muzycznej

(zwlaszczawokalnej) i historycznej ,,Mesjasza" Haendla poparta licznymi materialami

nutowymi, stanowi sama w sobie sp6jn4 i dobrze przemy6lan4 calo66.

Nastqpnie - wykazlrwanie pokrewieristw i r6znic w ,,anatomii" obydwu dziel na

tle wsp6lczesnej muzyki, w kt6rej zar6wno w nurcie klasycznym, jak i rozrywkowym

moZna znalei,t. wiele przyklad6w poslugiwania siq oratorium, jako atrakcyjn4 form4

muzycznej wypowiedzi skierowanej do jakze r62nych odbiorc6w - jest zabiegiem

ciekawym i daj4cym szansQ na ,,cywilizacjq" percepcji tego rodzaju muzyki przez

(spetryfikowan4 zapewne), nieco uprzedzonq ,,klasycznE" publiczno1t. Prry opisie

tego zjawiska Kandydat wskazuje - poza oczlgwiScie r62nicami wynikaj4cymi z

kanon6w wykonawcrych epoki baroku - takie na r6znice w emocjonalnym odbiorze

poszczeg6lnych utwor6w i, co ocrywiste, w rozumieniu stopnia skomplikowania

samej materii muzycznej. Poanrala to takie na refleksjq obejmuj4cq drugE stronq,

(kt6ra w mojej opinii mo2e r6wnie2 by6 dobrq pointq pracy), i2 MESJ@SZ moze

stanowi6 ptzycrqek do rozbudzenia innych fiednak w moim rozumieniu glqbszych)

zainteresowari murycznych publiczno6ci, kt6ra wiedziona ciekawo6ci4 zapozna siq z

pierwowzorem wsp6lczesnego oratorium.

Interesuj4ce jest r6wnie2 pokazanie jakie elementy klasycznego Spiewu

wspierajq ten popularny rodzaj wykonawstwa - balansujEcego niejako ,,2 natury" na

trudnym pograniczu. Sam Kandydat podj4} sig w MESJ@SZU realizacji partii

basowej, kt6rq wykonal z zachowaniem regul Spiewu klasycznego, co w oczywisty

spos6b r,r5n62nialo go ( i w pewnym sensie ulatwialo zadanie), spo6r6d pozostalych

wokalist6w.

Ostateczna konkluzja w tej materii moie byd nastqpuj4ca - prawidlowe nawyki

techniczne w dziedzinie emisji glosu sq niezbywalnymi czqsciami obydwu rodzaj6w

wykonawstwa, pozlalajqcymi na uryskanie bieglo6ci wokalnej - z zachowaniem

odmiennych estetyk 6piewu. Elementy klasycznej szkoly 6piewu, jak prawidlowy

oddech (podparcie oddechowe), Swiadome wykorrystywanie rezonator6w, krycie



dZrnriqk6w (w niekt6rych wypadkach), - pozrvalaj4 na osiqganie bardzo dobrych

wynik6w takie w dziedzinie Spiewu popularnego, gdzie do glosu dochodzi wiqksza

swoboda interpretacyjna (i emocjonalna) w stosunku do materialu muzycznego.

S4dzq, ze przylqcie tego stanowiska bylo naturalnq konselo,vencj4 dokonanego

przez Kandydata wyboru, tj. realizacji partii basowej w MESJ@SZU. Dodam, ze

zgadzam siq z tym pogl4dem i gratulujq Kandydatowi, 2e nie tylko zmierzyl siq z z

mojego punktu widzenia - bardzo trudnym zadaniem wokalnym, ale takze zechcial

podzieli6 siq swoimi wykonawcrymi spostrzezeniami.

Zasadniczo Swiadomo66 r62nic i pokrewiefrstw wykonawstwa wokalnego tych

dw6ch odmiennych rodzaj6w muzyki poa,vala na uzyskanie wlaScilvych stylistycznie

efekt6w. W tym wypadku do glosu dochodzi takie kanon barokowego wykonawstwa

pierwowzoru, kt6ry nie jest moiliwy (i niecelowy) do odwzorowania w rozrywkowej

muzyce wsp6lczesnej.

Autor niew4tpliwie dobrze specyfikuje te r6znice i wykazuje sig przy tym

dociekliwoSci4 wykraczaj4c4 poza ramy jednostkowego wydarzenia. Przytacza i
analizuje przyklady znanych wokalist6w - Marcina Wortmanna i Andrzeja Lamperta,

kt6rzy swe umiejqtnoSci w dziedzinie muzyki popularnej poparli klasycznym

wyksztalceniem. Aktualnie, obaj arty6ci, maj4c peln4 Swiadomo66 swego

r6Znorodnego warsztatu wokalnego, uprawiaj4 z powodzeniem zar6wno r6zne

rodzaje muzyki popularnej (w tym musical), jak i muzykg klasycznq. Prryklad6w

wykorzystania umiejqtno6ci klasycznej techniki wokalnej w Swiecie pop kultury jest

wiele, cho6 przlpuszczam, 2e sluchacze nie majq tego Swiadomo6ci.

Tak wiqc wyksztalcenie prawidlowych nawyk6w dotyczqcych emisji glosu u

os6b uprawiaj4cych muzykq rozrywkowq nie jest zjawiskiem mogqcym negatywnie

wplpa6 na emocjonalno66, spontaniczno((, i wolno66 interpretacyjna artystycznej

wypowiedzi. To niew4tpliwie poszerzenie Swiadomo6ci muzycznej mogqce mie6

zasadnicry wplyw na jako56 produkcji oraz, o cr.ym raczej siq nie m6wi, na dlugo66

kariery agystycznej. My6lq, 2e ta konkluzja w spos6b wystarczajqcy uzasadnia zajqcie

siq tematem.

Dzielo artystvczne

Dzielo artystyczne obejmuje rejestracjq koncertu, na kt6rym zostalo wykonane

oratorium ,,MESJ@SZ" Sebastiana Lewickiego. Jak juz wcze6niej wspomrrialem

nagrania dokonano w Sali Widowiskowej Sokolowskiego Osrodka Kultury w



Sokolowie Podlaskim w dniu 19 maja zor3 roku. Do wykonania zaanga2owano

Orkiestrq Musical Art., kt6rA poprowadzil autor araniacji bqd4cej przedmiotem

niniejszej dysertacji - Sebastian tewicki. Krrysztof Matuszczak wykonywal partig

basow4 - pozostalymi solistami byli Anna Serafiriska, Monika Ulrik, Michal Ruda6.

Zgodnie z zalozeniami i charakterem utworu - w6r6d solist6w jedynie Kandydat jest

wokalistq wyksztalconym klasycznie, pozo stali uprawiaj q murykq ro zrywkow4.

Kandydat byl takze pomyslodawcq stworzenia tej wsp6lczesnej rozrywkowej araniacji

,,Mesjasza" Haendla, a takie wsp6lproducentem koncertu.

Artysta zaakcentowal na scenie niejako ,,wizualnie" ten podzial kompetencji

wokalnych - wystqpujEc w klasycznym fraku w odr6znieniu od reszty solist6w.

Zrealizowal swq kreacjq wykorrystujqc elementy swego wyksztalcenia wokalnego, jak

spos6b artykulacji dfinriqku i prowadzenie muzycznej frazy. Jednocze6nie zdarzalo sig,

2e nie do66 precyryjnie atakowal g6rne dhniqki i nie stosowal zasady krycia dfinriqku.

Jednakie, nie jestem w stanie okre6lid, czy czynil to w pelni Swiadomie dostosowuj4c

siq do zalozefi projektu. Niew4tpliwie wyr6znial siq jako6ci4 i barw4 glosu. Pozostali

wykonawry reprezentowali bardziej spontaniczne podej6cie do wykonywanego

zadania. Pragnq podkre6li6, 2e Kandydat dobrze wsp6lpracowal z orkiestrq, ch6rem

oraz pozostalymi wykonawcami.

Zamysl aran2era zakladal wla6nie takie rozloZenie akcent6w wykonawczych. W

mojej ocenie rwarywszy r62norodno56 postawionych wykonawcom zadair - stanowily

one rzeczywiste wyzwania wokalne i sceniczne dla mlodych wykonawc6w

dialogujqcych na scenie z klasycznie wyksztalconym koleg4.

My6lq, ze nalezy docenid i podziwia6 odwagq podjqcia siq tego zadania przez

mlodych Spiewak6w. Partie te wymagaj4 zr6znicowanych umiejqtno6ci wokalnych,

ponadto arty6ci muszq wykazad siQ zrozumieniem zamyslu dramaturgicznego

aran2era, tak by podjety trud pr4;rni6sl zamierzone rezultaty.

Podsumowujqc - Autor niewqtpliwie przedstawil swojq indywidualn4 wizjq

rozwi4zania zr6znicowanych dramaturgicznie i pod wzglgdem wokalnym zadafi -

rwi4zanych z wykonawstwem MESJ@ SZA.

Uwa2am, wykazal siq prry tym spor4 odwag4, kt6rej Lr6dla nalezy upatrywa6 w

szczeg6lowej analizie formy muzycznej jak4 jest oratorium, tla historycznego

powstania ,,Mesjasza" i jego dalszej percepcji, w tym modyfikowania warstwy

muzycznej oraz przedstawieniu i por6wnaniu zasad wokalnego wykonawstwa

klasycznego oraz rozrywkowego. Pokazal r6wnie2, 2e wsp6lcze6nie jest to atrakcyjna



forma muzyczna, kt6ra z uwagi na szerokie moiliwo6ci wyrazowe mie6ci siq w polu

zainteresowaf muzyki powa2nej i rozrywkowej.

Efekt korlcowy w postaci koncertu w moim odczuciu jest dobry - powstalo

dzielo o czytelnie roanrijajqcej siQ dramatycznej i muzycznej narracji. Cho6

sprawiedliwie muszg zauwaryt, jak juz pisalem, pewne uproszczenia muryczne i
uchybienia wykonawcze dotycz4ce cho6by precyzji wsp6lbrzmieri i intonacji.

Jednak2e nie godzi tobezpo6rednio w warto66 tywego spektaklu, kt6ry wzbudzil w

publiczno6ci - dla mnie trochq nieoczekiwany -szczery entuzjazm.

Pragnq zaznacryt, ze mimo pewnego rodzaju dystansu do tego rodzaju

przedsiqwzig(. - w pelni uznajq zasadno66 podjqcia tego tematu przez kandydata i
akceptujq wnioski z niego plyn4ce.

Biorqc powyzsze pod uwagQ przedstawione dzielo artystyczne oceniam

pozytywnie - zadanie zostalo przez Kandydata przemy6lane od strony wykonawstwa

wokalnego, a takze psychologicznego oraz relacji miqdzy pozostalymi wykonawcami.

MogQ stwierdzi6, ze poziom wykonawstwa wokalnego Doktoranta - w tym

poslugiwanie siq technik4 wokalnE - nie budzi w zasadniczych punktach zastrzezeft

merytorycznych.

Pan Krzysztof Matuszak pokazal oryginalne roani4zanie problemu

artystycznego i teoretycznego. Posiada wiqc wszelkie kwalifikacje do prowadzenia

samodzielnej pracy.

Konkluzja
Praca doktorska pana mgr Krzysztofa Matuszaka wkracza poprzez sw4 formq

oraz tw6rcz4tre(t, artystycznq i poznawczqw sferg og6lnej refleksji dotycz4cej zasad

prawidlowego technicznie i pelnego ekspresji wykonawstwa wokalnego. Na t5rm,

moim zdaniem, polega znacz4cy wklad w ronv6j zar6vtno dyscypliny artystycznej

reprezentowanej przez Doktoranta, jak i calej dziedziny sztuk muzycznych.

Niniejsrym wiQc stwierdzam, 2e pan Krrysztof Matuszak wykazala siQ

odpowiedniq wiedz4 teoretyczn4, a takze praktycznymi umiejqtno6ciami prowadzenia

samodzielnej pracy artystycznej. W ten spos6b rozwiqzal zalozone zagadnienie

tw6rcze i spelnil bez zastrze2eri ustawowe wymagania. Stawiam wniosek o przyjqcie

pracy.


