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Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna w todzi, Wydzial Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 10 paidziernika 2011

roku informujqce o powotaniu mnie na recenzenta przez Radq Wydziatu.
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Uchwaly Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego z dnia 20.10.2011 roku w sprawie:

o wszczecia, na wniosek Pana Pawla Wytrqika z dnia 10.09.2011 roku, przewodu na

stopie6 doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,

. wyznaczeniapromotora,

. wyznaczeniarecenzent6w.

Do nadeslanego mi przez przewodniczqcq Rady pisma datowanego na 10.10.2011

roku, informujqcego o wszczgciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mnie na recenzenta

pracy doktorskiej Pana mgr. Pavuta Wytrqika pt. ,,Problemy wykonawcze Gedichte von

toseph von Eichendorff w kontek6cie sp6jno5ci dziela. Pr6ba odnalezienia zamyslu

kompozytorskiego Hugona Wolfa i jego wla5ciwej interpretacji artystycznej", zostala

dotqczona nastqpujqca dokumentacja z posiedzenia Rady Wydzialu w dniu 20.10.2011 roku:

. uchwata o wszczeciu przewodu doktorskiego,

' uchwata o wyznaczeniu promotora w osobie prof. Wtodzimierza Zalewskiego,

' uchwala o wyznaczeniu recenzenta w osobie dr hab. szt. Janusza Ratajczaka,

' uchwala o wyznaczeniu recenzenta w osobie dr hab. szt. Tadeusza Pszonki,

' wyciag z protokotu przebiegu posiedzenia Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego,

. protokoty Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych gtosowa6,

. lista obecno6ci czlonk6w Rady Wydziatu.



Powy2sze dokumenty zostaty podpisane przez przewodniczqcq Rady, protokolanta i

czlonk6w komisji skrutacyjnej. Liczba uprawnionych cztonk6w Rady wynosi 10. Na

posiedzeniu wszczynajqcym bylo obecnych 8 uprawnionych cztonk6w Rady. Oddano 8

glos6w wainych, za wszczqciem przewodu byto 8 glos6w, glos6w przeciwnych 0,

wstrzymujqcych glos6w 0. Kworum glosujqcych w chwili podejmowania uchwaty zostato

zachowane.

Niniejszym stwierdzam, ie przyjqcie tematu pracy doktorskiej, jej koncepcji oraz

wszczqcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i recenzent6w nie budzi 2adnych

zastrze2ef prawnych.

Cato6d dokumentacji przewodowej otrzymalem wrazz pismem o sporzqdzenie recenzji z

dnia 08.10.2018 roku.

W sklad teczki zawierajqcej materiaty niezbqdne do przeprowadzenia recenzji wchodzq:
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. wniosek o wszczqcie postqpowania,

. wniosek o wyznaczenie promotora pracy,

. uwierzytelnione odpisy dyplom6w ukofczenia studi6w,

. kwestionariuszosobowy,

. uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego,

. 2yciorys,

. koncepcja pracy doktorskiej,

. program recitalu,

. ' wykaz odznaczef, nagr6d iwyr62nieri.
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. opis dorobku tw6rczego i artystycznego,

. koncerty i recitale,

. dzialalnoS6teatralna,



. dziatalnoSi pedagogiczna,

. udzial w mistrzowskich kursach wokalnych,

. podziqkowania,

. nagrody i wyr62nienia,

. recenzje iwywiady.

Czq6d lll dokumentacji jest ilustracjq czqici ll w postaci plakat6w, program6w, raport6w z

przedstawieri, dyp lom6w, certyfi kat6w oraz notek p rasowych i wywiad6w.

P._drtauo_rye dlne !_kardydalle

Pawel Wytrq2ek urodzil siq w ltawie, gdzie ukoriczyl r6wnie2 naukq w Pafistwowej

Szkole Muzycznej ! stopnia. Dalszq edukacjq og6lnoksztalcqcq i muzycznq kontynuowat w

Olsztynie. Studia wokalne rozpoczql w 2001 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Na scenie operowej debiutowal tytulowa rolq w operetce ,,Carewicz" F. Lehara. Mialo

to miejsce w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, gdzie wykonywal tak2e partiq Perczyka w

musicalu ,,Skrzypek na dachu" oraz Adiutanta w operetce ,,Zemsta nietoperza".

W 2005 roku uczestniczyl w poznafiskiej premierze dramatu religijnego W. A.

Mozarta ,,Die Schuldigkeit des ersten Gebots" pod dyrekcjq M. Dondajewskiego, a w

re2yserii R. Peryta. W 2008 roku nawiEzal wsp6lpracq z Teatrem Wielkim w Poznaniu na kilka

projekt6w muzycznych. W maju 2008 roku wziqt udzial w XV Bydgoskim Festiwalu

Operowym, gdzie zaprezentowal siq w gi6wnej roli (Captain MacHeath) w dziele ,,The

Beggar's Opera" B. Brittena pod dyrekcjq M. Dondajewskiego.

Pawel Wytrqiek naukq w Akademii Muzycznej w Poznaniu ukoriczyt w roku 2008, a

rok p6iniej rozpoczql studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w todzi.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pawla Wytrq2ka pod tytulem ,,Problemy urykonawstwa MidtE wn to*ph

wn Eithendufi w kontelcicie sp6inoii dziela. Pr6ba odnahzienia zamyshr kornpozytorskiego

Hugona Wolfa ijego uda5dwei interpretacji arffiyenef' sklada siq z dzieta artystycznego zapisanego



na no5niku CD oraz jego opisu. Dzielo artystyczne stanowi 20 pieSni Hugona Wolfa

nastqp ujqcych tytutach :

1. Der Freund

2. Der Musikant

3. Verschwiegene Liebe

4. Das Stdndchen

5. Der Soldat I

5. Der Soldat ll

7. Die Zigeunerin

8. Nachtzauber

9. Der Schreckenberger

10. Der Glticksritter

11. Lieber Alles

12. Heimweh

13. Der Scholar

14. Der verzweifelte Liebhaber

15. Unfall

15. Liebesgliick

17. Seemanns Abschied

L8. Erwartung

19. Die Nacht

20. Waldmddchen

Do dziela artystycznego zatqczona zostala praca, w zamierzeniu stanowiqca opis tego2

dzieta. Sktada siq na niq wprowadzenie, cztery rozdztaly, dogtqbnie wyczerpujqce temat w

wielu podrozdzialach, zakoficzenie, bibliografia oraz streszczenie w jqzyku angielskim.

We wstqpie autor wprowadza czytelnika w obszar swych zainteresowari, przedstawia

punkt wyj6cia powstania pracy, kt6rym byla chqi poszerzenia stanu wiedzy na temat Wolfa i

konfrontacji jego tw6rczoSci z osiqgniqciami pieSniarskimi epoki. Formuluje tak2e gl6wnq

tezq, kt6ra towarzyszyta mu podczas realizacji dziela artystycznego, nastqpnie stawia tak2e



kilka pytaf badawczych oraz wskazuje materiaty, z kt6rych bqdzie korzystal podczas swoich

bada6.

W pierwszym rozdziale ptacy, zatytutowanym Cykl i zbi6r pieini w muzyce

niemieckiego romantyzmu, zapoznai siq moina z pie6niarskq tw6rczo6ciq niemieckojqzycznq

kompozytor6w XIX wieku. Autor w tym rozdziale charakteryzuje cykl i zbi6r pieSni

romantycznej, przedstawia jej tw6rc6w, okre6la wptyvvy na tw6rczo6i Wolfa oraz opisuje

okoliczno6ci powstania omawianego dzieta.

Rozdzial drugi pracy to Chorokterystyko poezji Josepho von Eichendorfla i jej

muzyczny rezonons. Tu mamy miqdzy innymi do czynienia z opisem cech poetyckiego jqzyka

autora wiersza. Przedstawione zostaty r6wnie2 motywy obecne w jego poezji oraz jej zwiqzki

z muzykq 6wczesnych tw6rc6w pie6ni. W dalszej czq6ci rozdzialu doktorant omawia budowq

wierszy oraz dokonuje podzialu na grupy tematyczne. W analizie tekstu znajduje siq takie

ttumaczenie wierszy.

Nowo koncepcjo slowno-muzyczno H. Wolfo no przyklodzie Gedichte von Joseph von

Eichendorff to tytul kolejnego rozdzialu pracy doktorskiej Pawta Wytrq2ka, w kt6rym autor

omawia konstrukcjq muzycznQ dzieta artystycznego, ukazuje pieSni w kontekScie

podobiefstw slowno-muzycznych oraz okre6la zaleino6ci partiiglosu od partiifortepianu.

Rozdzial czwarty to Wnioski dotyczqce interpretocji ortystycznej Gedichte von Joseph

von Eichendorff. W tej czq6ci pracy autor zajqt siq podsumowaniem badai w temacie

sp6jno5ci dziela na wielu plaszczyznach, stwierdzajqc, 2e joko wykonowco odnojduje w

omawianych pieinioch cechy cyklu i interpretuje je przez pryzmot spojojqcych to dzielo

powiqzort.

W zakoriczeniu pracy doktorant zamie6cit najwainiejsze wnioski oraz bibliografiq z

wyodrqbnieniem literatury oraz ir6del internetowych i nutowych.

Omawiana praca jest bardzo obszerna, zawiera ponad 300 stron, napisana zostaia

wzorcowo pod wzglqdem jqzykowym. Bardzo dobrze r6wnie2 zostaty skonstruowane

przypisy dolne. Spos6b wypowiedzi i stosowane slownictwo stanowi o swobodzie pi6ra

autora pracy. Jest to przede wszystkim typowa praca naukowa, wta6ciwa dla teoretyk6w

muzyki, a nie opis dziela artystycznego, zawartego na ptycie CD.

Przedstawiona dysertacja oraz nagranie, jak pisze autor na stronie 307, stanowiq

konkluzjq jego badafi prowadzonych w kierunku odszukania zamystu kompozytorskiego.



Warto tu zauwa2yt, ie dysertacja, czyli pisemna praca naukowa, jest wlaSciwa

gl6wnie w dziedzinie nauki. W obszarze sztuki praca pisemna jest opisem dzieta

artystycznego i tylko w potqczeniu obu tych element6w otrzymujemy pracq doktorskq. Z

tego wzglqdu nie wszystkie elementy tego opisu sQ znacz:lce dla charakterystyki dziela, ale

wytrwaloSi badari i poszukiwaf autora na pewno bqdzie przydatna i stanie siq zgodnie z jego

zamierzeniem drogowskazem dla tych, kt6rzy po raz pierwszy siqgajq po kompozycje Wolfa.

Wszystkie zagadnienia teoretyczne, odnoinie do wykonania zalqczonych pieSni,

zostaty przedstawione bardzo drobiazgowo i skrupulatnie. Zastanawia mnie tylko, czy artysta

6piewak bqdzie siq tak zaglqbial w teoriq ich wykonania i czy nie zatraci przy tym wtasnej

wypowiedzi artystycznej. Czy wa2niejszym elementem sQ problemy wykonawcze dziela w

kontek(cie sp6jnoici, kt6re sq tematem opisu pracy, czy jednak problemy wykonawcze

wynikajqce z techniki Spiewu, do kt6rych nie ma ani jednego odniesienia na 315 stronach

pracy.

Oceniajqc dzielo artystyczne, pragne zauwaiyi wysoki poziom interpretacji i

zachowania stylu oraz zr62nicowanie charakteru utwor6w. Odmienne zdanie mam natomiast

w kwestii techniki Spiewu. W gtosie doktoranta styszq zaci6niqte gardlo, zbyt p6ine krycie

diwiqku, przez co glos jest momentami otwarty, a nawet krzyczqcy. Do tego diwiqk jest

mato okrqgty, brakuje mu uniesienia i prawidlowej pozycji. CaloSd wykonania pod wzglqdem

techniki daleka jest od mojego poczucia estetyki Spiewu.

Konkluzia

Praca doktorska mgr. Pawta Wytrqika posiada bardzo wyczerpujqcy, oryginalny i

edukacyjny charakter. Wnosi ona interesujqcy wklad w rozw6j reprezentowanej dyscypliny

artystycznej. Poziom muzyczno-artystyczny kandydata jest satysfakcjonujqcy. W opisie dziela

doktorant wykazal siq niesamowitq wiedzq teoretycznq i merytorycznA, kt6ra stanowi sumq

ciekawych warto6ci, jakimi mo2e siq poszczycii.

Pan mgr Pawel Wytrqiek rozwiqzat zato2one zagadnienie artystyczne i spetnil tym

samym wymagania Ustawy.
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Stawiam wniosek o jej przyjqcie.

prof. dr hab. Janusz Ratajczak


