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Zleceniodawca opinii

Wydzial Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej irn. GraZyny i Kiejstuta Bacewiczow

w{-odzi, pismo z dnia 19.08.2019 roku, zlecenie podjgte na podstawie art. l3 ust. l, art. 14

ust. 1,2 i art.20 ust. 1,2,3,5,6 Ustawy zdnia 14.03.2003 roku o stopniach itytule naukowym

otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, Dz.lJ . z 2OO5 nr 164 poz.

1365 orazDz.U. z20ll nr 84 poz. 455 orazDz.tJ. zZOl4 poz. I198).

Dotyczy 
.

Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej irn. GraZyny

i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi z dnia28.O9.2016 roku w sprawie:

o WSZCzgcia, na wniosek Pana mgr. Bartosza Szulca z dnia 19.09.2016 roku przewodu

na stopieri doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,

. Wznaczeniarecenzenta



W Swietle ustawy z dnia 14 rnarca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowyrn oraz

ostopniachitytulewzakresiesztuki (Dz.lJ.nr65. poz.595,zezrnianarrriDz.tJ.nrl64,poz.

1365 z dnia 17.08.2005 r. , tekst jednolity art. 6 ust. 1, 3) Rada Wydzialu Wokalno-

Aktorskiego posiadala uprawnienia do prowadzenia przewodu doktorskiego na stopieri

doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

Do nadeslanego mi przez przewodnicz4cego rady pisma sygnowanego dat4 28.09.2016 roku,

informuj4cego o wszczgciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu rnej osoby recenzentem

pracy doktorskiej Pana mgr. Bartosza Szulca pt. R11norodnoit antropomor.fizac.li imierci na

przeslrzeni wiek6w na podstawie wybranych przyklad1w literahry wokalne.l.

zostala dol4czona nastgpuj4ca dokumentacja z posiedzeniarady w dniu 28.09.2016 roku:

uchwala o wszczgciu przewodu doktorskiego

Wznaczenia promotora pracy doktorskiej w osobie prof. dr hab. Piotra Miciriskiego

wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej dr hab. Jacka Gresztq z Akadernii

Muzycznej w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie art. l4 ust. 2 pkt.z ustawy z dnia 14

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym ) oraz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki tekst jednolity (Dz.U. nr 65. poz.595,wrazze zmianami Dz. U. nr

l64,poz.1365 z dnia 17.08.2005 r.)

Wznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata rnej osoby, dzialajqc na

podstawie art. 14 ust. 2 pkt.z ustawy z dnia 14 marca 2003 rokLr o stopniach

naukowych i tytule naukowym ) oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tekst

jednolity (Dz.U. nr 65. poz. 595, wraz ze zmianami Dz. lJ. nr 164, poz. 1365 z dnia

17.08.2005 r.)

Niniejszyrn stwierdzam,2e w Swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 14 ust. 2 pkt.

| (Dz. U.Nr 65,po2.595,D2.U,22005nr164po2. 1365orazDz.U.z20ll nr84poz.455

oraz Dz. U. z 2014 poz. ll98), Rada Wydzialu Wokalno-Aktorskiego podjgla prawomocnE

uchwalg o wszczgciu przewodu doktorskiego na stopieri doktora w dziedzinie sztuk

muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka oraz wyznaczeniu rnej osoby

recenzentem pracy doktorskiej Pana mgr. Bartosza Szulca.



Podstawowe dane o Kandydacie

Bartosz Szulc urodzil sig 27.11.1987 roku w Lodzi. Jest absolwentem Akadernii

Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w \,odzi w klasie prof. Piotra Miciriskiego -
dyplorn z v,ryroLnieniem (2012 rok). wystgpowal w przedstawieniach takich jak:

Die Zauberfldte W. A. Mozarta

Giulio Cesare G. F. Haendla

Gianni Schicchi G. Puciniego

Blgkitny zamek R. Czubatego

Abu Hassan C.M. von Webera

Il Barbiere di Siviglia G. Rossiniego

o r$y' 2007 roku otrzymal Wyr62nienie w I kategorii w I Migdzyszkolnyrn Konkursie

Wykonawstwa Pie6ni Artystycznej

o \try' 2009 roku zoslal laureatem II nagrody na VII Og6lnopolskim KonkLrrsie

Wokalnyrn irn. L. R62yckiego

o $y' 2012 roku zdobyl III Miejsce w Kategorii 82 oraz nagrodg specjaln4 dla

najlepszego glosu basowego na II Migdzynarodowym Konkursie Wokalnym im.

G. Perottiego w Ueckermiinde w Niemczech

o $y' 2015 roku podczas festiwalu Sommer Oper Banberg w Niemczech wykonal rolq

Sarastra w przedstawieniu Die Zauberflole W. A. Mozarta. Za tg partiq otrzymal od

Richard Wagner Association of the City of Bamberg Stypendium.

o W 2013 roku ukoriczyl Iil Migdzywydzialowe Podyplomowe Migdzywydzialowe

Studium Pieini. w UMFC

o Uczestniczyl w wielu kursach wokalnych

Wsp6lprac ow al z nastEpuj 4cymi dyrygentarni :

Eraldo Salmieri

Paul Esswood

Wojciech Rodek



Ivan Monighetti

Till Fabian Weser

Andrzej Staszyriski

Jakub Chrenowicz

Przebieg pracy zawodowej

. Od 2011 roku zatrudniony jest jako artysta ch6ru w Filharmonii im. A. Rubinsteina

w t-odzi

o Od roku 2013 :uczy Spiewu solowego w Zespole Szk6t Mlzycznych inr. St. Moniuszki

w Lodzi

o \try' latach 2014-16 prowadzil zajgciaemisji dla chorzyst6w Towarzystwa Spiewaczego

Ltrtnia w Zgierzu

o \try' roku 2014 i 2015 podczas W'arsztatdw Chdralnych Dla Ucznifw Szkoly Mttzycznef

II stoltnia prowadzil indywidualne zajgcia z emisji glosu w Panstwowej Szkole

Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach

o $y' 2013 i 2014 roku pelnil funkcjg jurora podczas XII i XIII Fe.stiwalu Kolgd Szkril

Specialnych organizowanego przez Zespol Szk6l Specjalnyrn irn. S, Kopcinskiego

w Aleksandrowie L6dzkim

o \try' 2015 roku zasiadaL w Jury regionalnych kwalifikacji XX Konkttrsu Piosenki -
Wygrqi sukces w Mlodzie2owym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Dostarczona mi dokumentacja kandydata oprricz wniosku zawiera

. Uryierzytelniony odpis dyplomu ukoficzenia studi6w v,rylszych stwierdzaj4cych

posiadanie tytulu zawodowego

o Kwestionariusz osobowy ztrwalym zdjgciem

o Uwierzytelnion4 kserokopiq pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego

. Kr6tki Zyciorys,

. Propozycjg tematu i koncepcjg pracy doktorskiej

o Propozycjg prornotora w osobie Pana prof. dra hab. Piotra Miciriskiego



Propozycj g dyscypliny dodatkowej

Opinie prof. Wlodzimierza Zalewskiego,

Bosek

Wykaz i opis dorobku artystycznego

artystycznych i dokumentacj4 ich publicznej

popularyzuj4cej naukg

dr Dawida Bera i Dyrektor Malgorzaty

wraz z odpowiednirn zapisern dziel

prezentacji oraz infornracje o dzialalnoSci

Przedstawiona dokumentacja zostala bardzo dobrze przygotowana w zakresie

merytorycznego i forrnalnego ukladu materialu. W dostarczonej przez Doktoranta

dokumentacji widai raczej skromny dorobek artystyczny, za to spory wklad w zajqcia

edukacyjne - prowadzenie lekcji Spiewu i kurs6w emisji glosu. Godnyrn pochwaly jest fakt

krzewienia kultury w mniejszych oSrodkach - z dala od filharmonii czy teatrow operowych -
takq dzialalnoSc stawiam wysoko. Nie znalazlam teL w dokumentacji zadnej recenT,ii

z wynrienionych spektakli. Szkoda, bo s4dzg, ze pigknie wzbogacilyby zaprezentowanq

faktografig. Z radoici4 przeczytalam podziEkowania od wielu instytucji za udzial w JLrry

konkLrrsow czy prowadzenie zajgc z mlodziel4. To niezaprzeczalny walor. Wyraznie widac,

ze dydaktyka i propagowanie Spiewu s4 domen4 Doktoranta. To tez waina czqsi dorobku.

OPINIA

Praca doktorska rngr. Bartosza Szulca sklada sig z:

dziela artystycznego w formie zapisu elektronicznego na noSniku CD, kt6re zawiera

nagranie analizowanych w pracy pisemnej utwor6w. Nagrari dokonano w 219 roku

w /borze KoSciola Baptyst6w w tr-odzi orazw Sali koncertowej Akadernii Muzycznej

irn. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzt.

Realizatorem nagrari by Michal Grzeszczak.

Wykonawcy:

- Bartosz Szulc - bas

a

o



- Dobrochn a Zakrzew ska-Jachowicz - fortepian

- Przemyslaw Pogocki lutnia, gitara. Pierwszy utw6r Deqlh and the Lady

w transkrypcji na lutni dziesiEcioch6rowej, bgd4cej replik4 tego typu instrurnenr6w

zpocz4tkt XVII wieku. Drugi Das Bilndnis mit dem Tode na replice gitary Rene

Lacote'a zpocz4tku XIX wieku.

- Dawid Ber - dyrygent

- Kinga Czech- I skrzypce

- Jan Gonicki - II skrzypce

- Aleksandra Pawlak - alt6wka

- Aleksandra Czamocka - wiolonczela

- Karolina Bro2ek - kontrabas

- Marek Walczak - flet

- Magdalena Sobczyk - ob6j

- Karnil Leszczyt'rski - klarnet

- Wiktoria Koziara- saksofon altowy

- Tomasz Maciaszczyk - tr4bka

- Piotr Wieczorek - gitara

- Klaudia Maztx - zestaw perkusyjny

- Kamil Szulc - instrumenty perkusyjne

- Tomasz Kaszuba - klawesvn

Z wielk4 przyjernnoSci4 wysluchalam przedmiotowego nagrania. Doktorant dysponuje

pigknym w kolorze glosem basowyrn. Operuje
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Roznicuje dynarnikq od pianissino do .forte w zaleLnolci od interpretacji dziela. MalLtje

glosenr ciekawe interpretacyjnie frazy, w zaleZnoSci od epoki, jqzyka czy stylLr

kornpozytorskiego. Godna pochwaly jest dbatoS6 o dokladne zrozLt'tlienie tekstLt, poprzez

wla(ciwe zespolenie go z warstw4 rnelodyczn4, Na nagraniu, przeprowadzajqcym sluchacza

przecieL przez nienral kaLd4 epokg z historii muzyki, slychac niezwykl4 wra2liwoSc

i rnuzykalnoSc wszystkich wykonawc6w. Pigknie brzrni wsp6lpraca Spiewaka z pianistkq,

lutnist4 i zespolern instrumentalnym. Interpretacja jest przemySlana, nie ma tu rniejsca na

jak4kolwiek przypadkowo6d. Calo6c nagrania, mimo 2e zlolona z chronologicznie ulozonych

utwor6w, jest niezwykle spojna. Wsp6lna dla kazdego z utworow, zchirurgicznq wrgcz

precyzj4, starannie wyselekcjonowana tematyka jest niciq przewodni4 wspaniale zespalajqcq

caloSc.

. CzqSi drug4 pracy stanowi praca pisemna pt. Ro2norodnoit antropomorfizac.li Smierci

na przestrzeni wiekdw na podstawie wybranych przykladfw literotury wokalne.j.

Obie wymienione czgsci tworz4 logicznie przemySlan4 caloSc i przyczyniaj4 siq w sposob

oczywisty do przyblizenia zagadnienia zawartego w temacie. Bazujqc na dziele artystycznym

oraz wiedzy zdobytej ze lrodel bibliograficznych i historiograficznych dysertacji w jej

pierwszym rozdziale Doktorant przedstawiabardzo szeroki kontekst kulturowego widzenia

Srnierci. Pierwotnie jako b6stw, pozniej w r62nych postaciach i religiach. Przeprowadza

czytelnika przez epoki opisuj4c zniezwykl4 starannoSci4 w jaki sposob antropomorfizowana

byla Srnier6. Od riredniowiecznego vado mori, danse macabre i lolenlanz, poprzez

renesansowe obrazy Breugela, barokow4 szkolg vanitas, do calkowitej zrniany rnySlenia

o rimierci w dobie OSwiecenia. Jak slusznie autor dysertacji zauwa|yl wiek XIX, a wigc okres

Rornantyzmu przyni6sl w historii kultury zupelnie nowe spojrzenie na motyw Srrierci, by

ostatecznie w wieku dwudziestym zdekonstruowac wczeSniejsze pogl4dy na ten temat.

W drugirn rozdziale autor precyzuje kryteria doboru konkretnych przyktadow z literatury

wokalnej Wybranych do analizy. Godne podziwu s4 precyzyjne opisy poszczegolnych dziel

wraz z tekstem oryginalu i polskim tlumaczeniem - wlasnym, co warte jest dodatkowego

podkreSlenia! Imponuj4 skrupulatnorici4 w podejSciu do tej wyj4tkowej rnaterii. Doktoranr

z ogrornnej nrasy historycznych dziel wybral l0 przyklad6w, na ktorych oparl dzielo

doktorskie ijego pisernn4 analizg. SA ro:

Death and the Lady ,IG



- Das Bilndnis mit dem Tode

- Der Tod und das Madchen

- Der Jtinglich und der Tod

- Die Jungfrau und dem Tod

- Tod und Tt;din

- Dziad i baba

- Pieini i tarice imierci

- Der Tod und Der einsamer Trinker

- Arie Srnierci w operze Der Keiser von Atlantis

Analogicznie w rozdziale trzecim Autor dysertacji zajql sig prac4 badawczq

wymienionych dziel z perspektywy wykonawcy. Do kazdego z badanych utworow Doktorant

podchodzi zniezwykl4, godn4 podziwu skrupulatno6ci4. Analizuj4c nie tylko kontekst

powstania dziela, ale i dostgpne nagrania. Obszar badari jest doprawdy fascynLrjqcy.

Przechodz4c od og6lu do szczeg6lu Autor pochyla sig nad aspektarni formalnyrni i silq

przekazu dziela oraz - co jest gl6wnym zadaniem pracy doktorskiej - na analizie

wykonawczej, wlasnych przernySleniach na temat frazy, dzwigku czy sposobu prowadzenia

glosu. Ta bezcenna wiedza zawiera w sobie du2y pierwiastek dydaktyczny. Jest znakomityrn

kornpendium wiedzy o wlaSciwym podejSciu do przygotowania utworu przez artystq

Spiewaka. Doktorant zwraca duz4 uwagg nie na symbiozg dzwigku z tekstem, na prawidlow4

artykulacjq slowa i akcent logiczny w zdaniu. To rzadka umiejgtno6c. Czytanie niniejszej

pracy sprawilo rni, jako recenzentowi, niezwykl4 przyjemnoSc. DbaloSc o kaldy szczegol,

prawidlowe przypisy, znakomicie dobrane przyklady muzyczne i ilustracje dopelnia

wspanialego obrazu dysertacji. Z pelnE odpowiedzialnoSci4 za swoje slowa odwazg siq

napisa6 i2 dla rnnie jest prac4 absolutnie wzorcow4 i to pod kazdyrn wzglgdern.



Tok postgpowania analitycznego doktoranta jest prawidlowy. Czytajqc dysertacjg

ostatecznie dojSi mozna do wniosku, 2e temat pracy jest wigcej niZ adekwatny do

zapr e zentowan e go D ziela.

Pan rngr Bartosz Szulc w swej pracy doktorskiej posluguje sig wyj4tkowo dojrzalym

i pigknyrn jgzykiem, zar6wno w warstwie tekstowej jak i wykonawczej. My6li fonnuluje

jasno i czytelnie. Dla prezentacji poruszanych zagadniefi u?ywa wlaSciwej terrninologii,

z du24 iloSci4 slownictwa fachowego zar6wno z dziedziny techniki Spiewu jak i wiedzy

og6lnornuzycznej atakhe, co warte podkreSlenia historycznej i szerzej - humanistycznej.

Praca spelnia te?najwylsze standardy pod wzglgdem edytorskirn. Przypisy, cyrowana

literatura, przyklady nutowe, czy fotografie wplecione w tekst pracy zostaly prawidlowo

wykonane co czyni z opisu pracy i dziela artystycznego wartoSciowe przedsiqwzigcie

naukowo-artystyczne. Autor wykazal ilt24 samodzielnoSc w prowadzeniu badari oraz

formulowaniu wniosk6w. Jego praca moze byc przyczynkiem i inspiracj4 do dalszych badafi

nad tematyk4 rimierci w literaturze wokalnej i wykonawstwem tejze. Pracg mgr. Bartosza

Szuf ca molna Smialo uznat, za dzielo nowatorskie, wnosz4c e dtly wklad w kulturq narodow4

zar6wno w sferze wykonawczej jak i, co istotne, w sferze badawczej. Imponuj4ca jest lista

bibliograficzna:55 pozycji ksi4zkowych, 10 czasopism, 30 publikacji elektronicznych i srron

internetowych, I 7 wydafi nutowych oraz 25 plyt i nagrafi uZytych do analizy. Ilo6c stron 235

plus aneks nutowy.

Konkluzja

Reasurnuj4c na\e?y stwierdzic, i2 praca doktorska mgr, Bartosza Szulca dziqki

starannie opracowanym narzgdziom badawczyn i sztuce wykonawczej rozwi4zuje w sposob

wyczerpujqcy przedstawion4 problematykg. Na tym moim zdaniern polega znacz4cy wktad tej

pracy w rozw6j zar6wno dyscypliny artystycznej reprezentowanej przez doktoranta jak i calej

dziedziny sztuk m uzycznych.

Niniejszyrn stwierdzam, 2e Doktorant wykazal sig glgbok4 wiedz4 teoretyczn4, a takLe

umiejgtnoSciarni do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. W ten sposob Doktorant

rozwiEzal zalohone zagadnienie artystyczne i spelnil bez zastrzeZen wymagania art. l3 r.rst.



ustawy z dnia 14.03.2003 roku. Popieram wniosek o nadanie panu mgr. Barloszowi Szulcowi

stopnia doktora w dziedzinie sztuk mrnycznych.

dr hab. Iwona Hossa-Derewecka
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