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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ 

MGR YANG LIU 

ZLECENIODAWCA RECENZJI: 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  w Warszawie, Wydział Wokalno-Aktorski,  pismo       

z dnia 24 stycznia 2019 roku, zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 roku, 

tekst jednolity o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki                

(z późniejszymi zmianami). 

DOTYCZY 

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku ( art.14 ust. 2, pkt 

2 ustawy) w sprawie: 

• przyjęcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej, 

• wszczęcia, na wniosek  Pani mgr Yang Liu z dnia 12 czerwca 2017 roku,  przewodu 

na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, 

• wyznaczenia recenzentów. 

W świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz           

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami), Rada Wydziału posiadała 

uprawnienia do prowadzenia przewodu  na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych,          

w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. 

Do nadesłanego mi przez Przewodniczącego Rady Wydziału prof. Ryszarda Cieślę, pisma 

datowanego 24.01.2019 roku, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu 

mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr Yang Liu pt. „Wirtuozeria wokalna              

w operach Antonio Vivaldiego”, pod opieką merytoryczną prof. UMCF dr hab. Anny 

Radziejewskiej, (tłumaczenie: Sebastian Jurgiel), została dołączona następująca dokumentacja            

z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.06.2017 roku: 



          •     uchwała  o wszczęciu przewodu doktorskiego oraz wyznaczeniu promotora  

             w osobie dr hab. Anny Radziejewskiej 

• uchwała o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej dr hab. Jarosława Bręka z 

Akademii Muzycznej w Poznaniu 

• uchwała o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata mojej osoby, 

PODSTAWOWE DANE O KANDYDACIE: 

Mgr Yang Liu pochodzi z Wuhan, stolicy prowincji Hubei, w centralnej części Chin. Zanim 

przyjechała do Polski była wykładowcą pracującym w Wuhan Media and Communications 

College of Central China Normal University. Jest członkinią Instytutu Wuhańskich Muzyków.     

W 2001 uzyskała licencjat w Central China Normal University. W lipcu 2007 ukończyła 

Wuhańskie konserwatorium muzyczne u Profesora Tan Shuli. Podczas studiów koncentrowała 

się na profesjonalnych badaniach i praktyce. Napisała pracę „Charakterystyka artystyczna                 

i praktyka wykonawcza w Otello Verdiego i arii Salce! Salce”.  Otrzymała nagrody "Wspaniały 

absolwent" oraz "Niesamowita kadra absolwencka". W 2009 otrzymała magistra w Wuhan 

Conservatory of Music. W 2016 r. zdała egzaminy wstępne z pierwszą lokatą i studiowała śpiew 

na studiach doktoranckich, pod kierunkiem dr hab. Anny Radziejewskiej. W swojej karierze 

uzyskała artystyczne, nauczycielskie oraz naukowo-badawcze osiągnięcia. Jako pedagog śpiewu 

osiągnęła szereg nagród swoich studentów na różnych konkursach wokalnych o zasięgu 

międzynarodowym i krajowym. Warty podkreślenia jest fakt, że nagrody zdobywało wielu 

studentów, a więc doktorantka wykazuje się także talentem pedagogicznym. 

 W dołączonej dokumentacji przedstawione są następujące osiągnięcia studentów 

1. Wang Chen, wygrał II nagrodę na Międzynarodowym Wokalnym konkursie im.                  
V. Belliniego. 

2. Wang Chen, wygrał III nagrodę na Międzynarodowym konkursie im. G. Verdiego. 

3. Li Chenxi, wygrał II nagrodę w północno-centralnych Chinach w Międzynarodowym 
Wokalnym Przeglądzie im. V. Belliniego. 



4. Jing Qiongyue, wygrał Srebrną Nagrodę w VIII Narodowym Młodzieżowym Konkursie 
Talentów Artystycznych. 

5. Hu Yuling, wygrał Złotą Nagrodę w XXI Konkursie Honkong World „Golden Bauhinia 
Award” w kategorii „Muzyka, taniec, muzyka instrumentalna, sztuka”. 

6. Xiao Da, wygrał Srebrną Nagrodę w VIII Młodzieżowym Konkursie Talentów 
Artystycznych. 

7. Li Lin, wygrał Srebrną Nagrodę w VIII Narodowym Młodzieżowym Konkursie Talentów 
Artystycznych. 

8. Wang Wei, wygrał Srebrną Nagrodę w VIII Narodowym Młodzieżowym Konkursie 
Talentów Artystycznych. 

9. Li Muzhen, wygrał Brązową Nagrodę w VIII Narodowym Młodzieżowym Konkursie 
Talentów Artystycznych. 

10. Xiao Da, zagrał główną rolę w musicalu „Candy of spring”. 

Od 2012 jest członkiem Stowarzyszenia Muzyków Wuhan. Od 2015 jest wyznaczona jako 

nauczyciel śpiewu w Szkole Artystycznej Wuhan Yongtian. Posiada również nagrody przyznane 

dla pedagogów śpiewu i tak: 

- I Nagroda dla Nauczyciela Śpiewu  - II Mały Konkurs Talentów w prowincji Hubei, (2003) 

- Nagroda dla Najlepszego Nauczyciela - II Konkurs Talentów Artystycznych, (2006)             

Nagroda dla Najlepszego Nauczyciela - IV Narodowy Konkurs Młodzieżowy Exellent Art 

Talent, ( 2011) 

- Nagroda dla najlepszego nauczyciela„Golden Bauhinia Award” w kategorii „Muzyka, taniec, 

muzyka instrumentalna, sztuka”, ( 2014)  

W osiągnięciach artystycznych doktorantka wykazała w swojej dokumentacji następujące 

wydarzenia. Udział w próbie  w 2015 r. do dramatu muzycznego Mamma Mia. 

W kwietniu 2017 wykonała partię Donny Anny w operze „Don Giovanni” W. A. Mozarta                 

w Warszawskiej Orkiestrze Kameralnej. 

W lipcu i sierpniu 2017 r. wystąpiła Jako Hrabina w Weselu Figara  w Teatro Mercadante                

w Neapolu oraz w Teatro Comunale di Atri we Włoszech. W grudniu 2017 r. wykonała Kantaty 

na Adwent i Boże Narodzenie G. Ph. Telemanna w Sali koncertowa UMFC w Warszawie.               



W roku 2018 wykonała wraz  Anną Radziejewską „Glorious Baroque” koncert arii A. Vivaldiego 

w Sali Koncertowej w  Wuhan QinTai w  Chinach. Ten sam koncert został powtórzony w Salach 

Koncertowych w Chinach (Shanghai, Beijing) 

W tym samym roku w listopadzie wystąpiła w wersji koncertowej „Strasznego dworu” opery 

Stanisława Moniuszki w Sali Koncertowej w Wuhan w Chinach. Następnie w listopadzie                

i w grudniu 2018 roku  wystąpiła w koncertach z muzyką A. Vivaldiego i St. Moniuszki w Sali 

Koncertowej Uniwersytetu w Wuhan, Chiny 

  
OCENA PRACY DOKTORSKIEJ: 

Praca doktorska mgr Yang Liu pod tytułem Wirtuozeria wokalna w operach Antonio Vivaldiego składa 

się z dzieła artystycznego zapisanego na nośniku DVD oraz jego opisu.  

Dzieło artystyczne  stanowi rejestracja live koncertu “Glorious Baroque”Anna Radziejewska and 

Liu Yang Vivaldi Aria concert, który odbył się 16 maja 2018 roku, na scenie Qintai Concert Hall               

in Wuhan w Chinach. 

Wraz z doktorantką wystąpiła Anna Radziejewska (mezzosopran) oraz muzycy instrumentaliści: 

Lilianna Stawarz, Grzegorz Lalek, Alicja Sierpińska, Marcin Stefaniuk, Jakub Kościukiewicz, 

Grzegorz Zimak. 

Po zapoznaniu się z materiałem dzieła artystycznego, wzbudziło ono we mnie bardzo pozytywne 

wrażenie. Niewątpliwie wpływ na to miały świetnie komponujące się w warstwie brzmieniowej 

głosy solistek Yang Liu i Anny Radziejewskiej. Znakomicie brzmiący zespół muzyków 

akompaniujący i nawiązujący dialog muzyczny z solistkami. Jakość techniczna od strony 

dźwiękowej i wizualnej jest dobra. 

Yang Liu posiada wyjątkowej urody głos sopranowy o subtelnej, a jednocześnie w pełni 

nasyconej alikwotami barwie. Jej świetlista barwa głosu nie budzi cienia zastrzeżeń co do 

nośności dźwięku. Głos jest wyrównany w każdym odcinku skali i należy podkreślić, że nie 

tylko pięknie brzmią górne rejestry głosu ale i niższy rejestr jest prawidłowo wykonywany bez 

niebezpiecznego obciążania rejestru piersiowego. W ariach i duetach brzmiał bardzo czytelnie 

nie tylko wokalnie, ale również pod względem podania włoskiego tekstu.  

Dzieło artystyczne, jakim są arie Antonio Vivaldiego, dla dobrze ukształtowanego w technice 

wokalnej śpiewaka, stwarza ogromne możliwości do swobodnego poruszania się wśród licznych 

wymogów wirtuozerii wokalnej. Vivaldi koncentruje się w swoich ariach na partii wokalnej, 



podkreślając w ten sposób znaczenie ludzkiego głosu, tworząc arie o bardzo wysokim poziomie 

technicznym, dzięki temu śpiewak może w pełni zaprezentować swoje umiejętności wokalne. 

Doktorantka zauważa, że twórczość Vivaldiego jest bogata i różnorodna, a język muzyczny - 

wyrafinowany i niepowtarzalny. Jego muzyka odzwierciedla przeżycia i doświadczenie z różnych 

okresów jego jakże barwnego życia. 

Artystka w pełni opanowała technikę oddychania. W wykonywanych przez siebie ariach 

zaprezentowała długie frazy, wymagające świetnej kontroli oddechu. Sposób prowadzenia frazy 

legato przy dobrym appoggio, pozwolił jej zaprezentować wysokiej klasy wyrównanie brzmienia 

na przestrzeni skali głosu. Precyzja każdego trylu, appogiatur, passaggio budzi zachwyt  

i uznanie. Swoją interpretacją udowodniła, że muzyka Vivaldiego poprzez melodię i koloraturę 

służyła do wyrażania delikatnych zmian psychologicznych, wykorzystując skalę rosnącą                

i malejącą, do wyrażenia emocjonalnych wzlotów i upadków, a wraz z postępująca złożonością 

wyrażanych myśli i emocji w operze, ozdobniki stały się coraz bardziej skomplikowane i trudne 

do zrozumienia, ostatecznie rozwijając się w stronę wirtuozerii wokalnej. 

W arii Lucia z opery Tito Manlio RV738 (1719) artystka bardzo pięknie wraz z dialogującym 

głosem skrzypiec (w oryginale jest to obój) ukazuje ważną rolę głosu. Jednak obie partie 

wzajemnie się uzupełniają i podkreślają. Kompozytor zwykle powtarza melodię partii 

instrumentalnej po zakończeniu każdej frazy wokalnej, tworząc rodzaj kanonu z partią wokalną. 

Z jednej strony pozwala to na podkreślenie ekspresji głosu, z drugiej zaś partia instrumentalna         

i wokalna kontrastują ze sobą i wzajemnie się dopełniają. Pozycja tych dwu partii jest zatem 

równoważna i artyści bardzo dobrze wywiązali się z postawionych przed nimi trudności jakie 

zawarł w arii kompozytor. Przy da capo artystka  używa ozdobników improwizowanych, kreując 

w ten sposób własną wersję. Oczywiście ta improwizacja powinna być dostosowana do 

indywidualnych umiejętności wokalnych, z poszanowaniem harmonii i melodyki tak, aby nastrój 

muzyki nie został zmieniony i aby najlepiej wyrazić treść słów. Tak też było w przypadku Yang 

Liu – zebrani na widowni słuchacze oklaskiwali ją gorąco, co było dowodem na potwierdzenie 

jej dużych umiejętności technicznych i wielkiej wrażliwości muzycznej, która powinna 

emanować przy wykonywaniu tych arii Antonio Vivaldiego.  

Ważną rolę w dziele przedstawionym przez doktorantkę odgrywają duety. Jednym z najbardziej 

znanych jest duet Arianny i Anastasio z opery Il Giustino. Jego styl muzyczny jest żywy               

i energiczny. Obie partie wokalne rozwijają się poprzez akordy tercjowe, z tego powodu dbałość  

o równowagę i harmonię pomiędzy nimi ma ogromne znaczenie przy wykonaniu tego utworu. 

Artystki z nienaganną intonacją wykonują ten duet. W duecie Tigrane i Kleopatry z op.                   



Il Tigrane, każdy dźwięk jest ściśle związany z fabułą i postaciami opery, reprezentując postacie 

bohaterów, ich charaktery, emocje, sytuacje. Artystki, wykonując ten duet stworzyły swoistego 

rodzaju teatr przekazując słuchaczom, że każda partia posiada swój indywidualny charakter 

melodyczny i brzmieniowy, a wzajemne pomiędzy nimi zależności rozwijają się w sposób 

logiczny, bez udziału zbędnych postaci, wyrażając związki pomiędzy nimi i konflikt dramatyczny 

w sposób jasny i niezwykle teatralny.  

W mojej ocenie Yang Liu należy do wybitnych odtwórczyń partii wokalnych w operach Antonio 

Vivaldiego. Jej wspaniała technika wokalna w połączeniu z głębokim ale stylowym 

przeżywaniem emocji daje słuchaczom niezwykły odbiór muzyczny tych wirtuozerskich arii. 
  

Do zarejestrowanego na płycie DVD dzieła artystycznego doktorantka dołączyła pracę pisemną, 

w zamyśle będącą teoretycznym jego opisem. Dzieło to tworzy koncert arii i duetów z oper 

Antonio Vivaldiego, przedstawionego na Sali Koncertowej w Wuhan w Chinach, w dniu 16 maja 

2018 roku. 

Praca zbudowana jest poprawnie pod względem metodologicznym. Składa się z trzech, logicznie 

następujących po sobie rozdziałów.  

We wstępie doktorantka nakreśliła cele i znaczenie tematu pracy, czyli rzucenie nowego światła 

na znaczenie twórczości operowej Vivaldiego oraz jego rolę w procesie rozwoju opery w okresie 

środkowego i późnego baroku. Postanowiła na przykładzie arii i duetów operowych, tegoż 

kompozytora, przeprowadzić dogłębną analizę doskonałych technik wokalnych w muzyce XVII 

i XVIII wieku.  Dokonała analizy obecnego stanu wiedzy na Wschodzie i Zachodzie.  

Rozdział pierwszy to dogłębne studia życia i twórczości Vivaldiego, które pozwoliły doktorantce 

na pełniejsze poznanie jego osobowości i lepsze zrozumienie okoliczności powstania dzieł 

kompozytora. Wokalną twórczość Vivaldiego podzieliła na sześć kategorii: oratoria, msze, 

motety, kantaty, psalmy i nieszpory, serenaty. Zaznaczyła, że zasadniczym językiem muzyki 

wokalnej była opera. Dowiodła, iż Vivaldi podarował światu wiele wspaniałych dzieł 

operowych, w których objawiał się jego wybitny talent i blask jego czasów. Zauważyła, że             

w jego twórczości odnajdujemy bogactwo stylistyczne, wysoki stopień trudności technicznych, 

niekonwencjonalną harmonię, a zarazem uczuciowość ekspresji emocjonalnej, nowatorstwo 

myśli twórczej i koncepcji artystycznej. Podkreśliła, że Vivaldi wspiął się na szczyty sławy lecz 

ostatecznie zmarł w nędzy i zapomnieniu, pochowany w bezimiennym grobie. Pozostała po nim 

jednak twórczość, która weszła do kanonu najwybitniejszych dzieł muzyki światowej, 

nieodmiennie niosąc ciepło i wzruszenie przyszłym pokoleniom.  



Rozdział drugi poświęcony jest stylom i technice wokalnej XVIII wieku. Doktorantka, wskazuje 

źródła wiedzy - manuskrypty z epoki, przedruki. Zauważa, że techniki wokalne XVII i XVIII 

wieku są nierozerwalnie powiązane ze stylem tamtych czasów, a śpiewacy przykładali wiekszą 

wagę do precyzji i elastyczności, już na początku wokalnego kształcenia wprowadzając 

ozdobniki takie jak vibrato czy tryl, których techniki użycia pozostają niedoścignionym ideałem 

dla współczesnego śpiewaka. W kolejnej części tego rozdziału doktorantka opisuje techniki takie 

jak intonacja i vibrato. Dokładna intonacja była uważana za podstawowy element śpiewu 

doskonałego i była niezbędna do osiągnięcia wirtuozerii wokalnej, natomiast vibrato 

zarezerwowane było tylko dla nut długich. Następnie omawia ozdobniki, wymieniając: 

appoggiaturę, passaggi, tryl, messa di voce, tempo rubato, kadencje. Appoggiaturę, dzieli na 

pojedynczą i podwójną i wskazuje cztery główne jej funkcje: 1- lepsze łączenie poszczególnych 

części utworu, 2- wypełnianie luk w poszczególnych częściach utworu, 3- wzbogacanie 

harmonii i jej urozmaicenie, 4- dodawanie „witalności” i „blasku” utworom. Zauważa, że 

passaggi to najbardziej wyszukany rodzaj ozdobnika melodycznego, którego głównym 

zastosowaniem było wzbogacenie i urozmaicenie improwizowanych części arii da capo, 

natomiast kadencja jest specjalnym ozdobnikiem przynależącym do passaggi. Jej główną 

funkcją jest modyfikacja               i dekoracja końcowej partii arii tak, aby zaskoczyć słuchacza i 

pozostawić w jego sercu specjalne wrażenia. Następnym ozdobnikiem jest tryl, którego 

umiejętność wykorzystywania postrzegana była jako niezbędna do prawidłowej sztuki śpiewu. 

Cytując Tossiego, opisała osiem rodzajów trylu: tryl wielki, tryl mały, mezzo-trillo, tryl 

wznoszący, tryl opadający, tryl wolny, tryl podwójny i trillo- mordente. Technika messa di voce, 

czyli narastanie dźwięku - cresendo, później zaś jego wyciszenie - diminuendo. Uważane jest za 

jeden z głównych ozdobników we włoskiej sztuce wokalnej. Tossi zauważył, że pięknie 

wykonane i oszczędnie wykorzystane messa di voce zawsze robi ogromne wrażenie estetyczne. 

Ważnym ozdobnikiem rytmicznym jest tempo rubato, czyli swoiste przedłużanie lub opóźnienie 

tonu z jednej miary na drugą (wg Galliarda, to jakby ujmowanie wartości czasowej jednej nucie i 

dodawanie jej drugiej w „wyjątkowy sposób” ale tylko wtedy, gdy bas utrzymuje się w 

regularnym rytmie). 

W dalszej części opisuje recytatyw, jego definicję pojęciową, powstanie, rozwój i cechy 

charakterystyczne stylu. Wyróżnia dwa rodzaje recytatywu: recitativo secco i recitativo 

accompagnato. Zauważa, że w pierwszej połowie XVIII śpiew wkroczył w swój „złoty wiek”          

i nauczyciele śpiewu, przywiązywali wielką wagę do ćwiczeń i badań nad recytatywem, który 

musiał być podstawową umiejętnością każdego śpiewaka. 



W kolejnej części rozdziału drugiego Yang Liu omawia arię i jej pochodzenie cytując słowa 

Johanna Matthesona, że słowo aria niewątpliwie pochodzi od słowa powietrze, nie tylko dlatego, 

że to ono właśnie jest nośnikiem wszystkich dźwięków, lecz także dlatego, że jej piękną melodię 

można przyrównać do rześkiego, świeżego powietrza, gdyż niesie ona podobne odświeżenie. 

Następnie, opisuje rozwój i rozkwit arii, zaznaczając że w drugiej połowie XVII wieku 

recytatyw stracił na znaczeniu, aria zaś przejęła jego rolę kreacji rozwoju fabuły dramatycznej. 

Dokonuje podziału arii, zaznaczając iż metody klasyfikacji dzielą je ze względu na styl i cechy 

charakterystyczne, inne ze względu na treść, czy też strukturę.  

Z kolei opisuje, że funkcje arii w XVIII wieku wyznaczyły jej cechy charakterystyczne                   

w muzyce: śpiew ma absolutnie dominującą pozycję; ozdobniki i melodia są na równi;                     

aria o odwróconej strukturze sublimuje emocje po kontraście. Następnie porównuje arię                   

z XVII i XVIII wieku, zauważając że aria z XVIII wieku nosiła w sobie większy ładunek 

emocjonalny i ostrzejsze konflikty niż w XVII wieku i posiadała większą skalę i strukturę. 

Rozdział trzeci poświęcony jest wirtuozerii wokalnej w operach A. Vivaldiego. Doktorantka 

omawia wirtuozerię na przykładach arii: 

- arii Lucia Non ti Lusinghe La Crudeltade z opery RV738 Tito Manlio (1719) 

- arii Farnace Gelido in ogni vena z opery RV711 Farnace (1727) 

- arii Licorii Alma oppressa da sorte crudele z opery RV718 La Fida Ninfa (1734) 

- arii Irene Sposa son disprezzata z opery RV703 Bajazet (1735) 

- arii Constanzy Agitata da due venti z opery RV718 La Griselda (1737) 

- arii Emilii Come in vano il mare irato z opery RV705 Catone w Utica (1737) 

i duetów: 

-  Arianna i Anasasio In braccio a te z opery RV717 Il Giustino (1724) 

- Tigrane i Cleopatry Ahi, partenza z opery Tigrane 

Pracę zamyka podsumowanie, w którym doktorantka umieściła najważniejsze wnioski, a przede 

wszystkim nadzieję na to, iż jej studia i badania przyczynią się do przywrócenia historycznej 

pozycji Vivaldiego i jego sztuki operowej, oraz do zmiany nieobiektywnych ocen na jego temat 

oraz bibliografia, spis ilustracji, Opery Antonio Vivaldiego wg Reinharda Strohma (Appendix I) 

i materiały nutowe analizowanych fragmentów (Appendix II). 

Uważam, że praca jest wartościowa i posiada walor poznawczy i edukacyjny. Język, którym 

autorka posługuje się w niej jest dojrzały i poprawny. Używa właściwej terminologii. Przypisy 

zostały wykonane prawidłowo, a cytowana literatura  została dobrze ujęta. To wszystko sprawia, 



że praca spełnia również standardy pod względem edytorskim i jest wartościowym 

przedsięwzięciem naukowym.  

Całość pracy jest dowodem szerokiej wiedzy i doświadczenia doktorantki. 

KONKLUZJA 

Praca doktorska Pani mgr Yang Liu stanowi ciekawe ujęcie tematu.  Jej wnikliwe podejście do 

ukazania wszelkich zawiłości kreowanych przez Nią arii i duetów z oper Antonio Vivaldiego 

sprawia, że praca ta wnosi znaczący wkład w rozwój zarówno dyscypliny artystycznej, jak i całej 

dziedziny sztuk muzycznych.  

W sposób wyczerpujący rozwiązuje przedstawioną problematykę, a osiągnięcia artystyczne 

doktorantki są satysfakcjonujące. 

Wobec powyższego stwierdzam, że Pani mgr Yang Liu rozwiązała założone zagadnienie 

artystyczne i spełniła tym samym wymagania Ustawy. 

Stawiam wniosek o jej przyjęcie. 

                                                  dr hab. Małgorzata Grela 


