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dr hab. Jarosław Bręk        Poznań, 08.03.2019 

Akademia Muzyczna  

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

Sztuki muzyczne 

dyscyplina artystyczna – wokalistyka 

 

 

      Recenzja pracy doktorskiej 

      mgr Liu Yang 

 

 

Zleceniodawca recenzji: 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, pismo z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

Dotyczy: 

Uchwały Rady Wydziału Wokalno – Aktorskiego z dnia 22.06.2017 roku w sprawie: 

1. Wszczęcia, na wniosek Pani mgr Liu Yang, przewodu na stopień doktora sztuk 

muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka 

2. Wyznaczenie recenzenta. 

 

W piśmie nadesłanym do mnie przez przewodniczącego Rady Wydziału Wokalno-

Aktorskiego, sygnowanym datą 24.01.2019 roku, poinformowano o wszczęciu przewodu 

doktorskiego i wyznaczeniu mnie jako recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr Liu Yang pt. 

„Wirtuozeria wokalna w operach Antonio Vivaldiego”, na podstawie decyzji Rady na 

posiedzeniu 22.06.2017 roku. 

 

 

Podstawowe dane o kandydatce: 

Pani Liu Yang urodziła się w Wuhan, stolicy prowincji Hubei w Chinach.                                      

W dokumentacji brak daty urodzenia doktorantki. Zanim trafiła na studia doktoranckie                 

w Warszawie, swoją edukację muzyczną odbyła w Chinach. W 2001 roku ukończyła Wydział 
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Edukacji Muzycznej w Central China Normal Univeristy w Wuhan. W czasie studiów zdobyła 

III Nagrodę na konkursie wokalnym National New Singer Competition w Hubei Zone (1997),                      

a także Złoty Medal i Nagrodę Specjalną na konkursie chóralnym Zhongshan Torch Cup 

(2000). W latach 2006-2007 brała udział w kursach wokalnych w Pekinie i Wuhan. Z kolei w 

roku 2007 została przyjęta na studia magisterskie w Wuhan Conservatory of Music, które 

ukończyła w roku 2009. Na podstawie zdanych egzaminów wstępnych, w 2016 roku podjęła 

studia doktoranckie na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu prof. UMFC dr hab. Anny Radziejewskiej, a z 

dostarczonej dokumentacji wynika, że właśnie od tego momentu doktorantka rozpoczęła 

swoją aktywność artystyczną.  

W roku 2017 wystąpiła w dwóch produkcjach oper mozartowskich. Najpierw jako 

Donna Anna w spektaklu „”Don Giovanni” w Warszawskiej Operze Kameralnej, a następnie 

jako Hrabina w „Weselu Figara w Teatro Mercadante w Neapolu oraz w Teatro Comunale          

w Atri. Rok 2018 przyniósł artystce udział w koncertach „Glorious Baroque” w Wuhan, 

Szanghaju oraz Pekinie. Materiał nagrany podczas koncertu w Wuhan stanowi dzieło 

artystyczne dołączone do dokumentacji przewodowej. Także w Chinach pani Liu Yang 

wystąpiła w koncertowym wykonaniu opery „Straszny dwór” S. Moniuszki  (brak informacji      

o kreowanej partii) oraz koncertach z muzyką A. Vivaldiego i S. Moniuszki. 

Doktorantka może okazać się znaczącymi dokonaniami pedagogicznymi. Zdobyła 

szereg nagród jako nauczyciel śpiewu na następujących konkursach: 

2003 – 2 Hubei Province Art Little Talent Competition 

2006 – 2 World Chinese Art Festival 

2011 – 4 National Teenager Excellent Art Talent Competition 

2014 – Golden Bauhinia Award 

Pani Liu Yang jest pedagogiem na uczelni Wuhan Media and Communications College 

of Huazong Normal University, gdzie naucza śpiewu solowego, zespołów wokalnych, fonetyki 

języka włoskiego oraz innych przedmiotów. Jej uczniowie i absolwenci osiągają sukcesy na 

konkursach wokalnych w Chinach, zostali także studentami uczelni artystycznych w 

Liverpoolu i Salzburgu. 

 

 

Ocena pracy doktorskiej:  

Praca doktorska Pani mgr Liu Yang pt. „Wirtuozeria wokalna w operach Antonio 

Vivaldiego”, składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na nośniku CD oraz jego 

opisu. Dzieło artystyczne to nagranie koncertu „Glorious Baroque”, które zostało 

zarejestrowane 16 maja 2018 roku w Qintai Concert Hall w Wuhan (Chiny) i obejmuje 

następujące utwory Antonio Vivaldiego: 

1.Aria Lucia „Non ti lusinghi la crudeltade” z opery „Tito Manlio” 
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2. Aria Costanzy „Ombre vane in giusti orrori” z opery „Griselda” 

3. Duet Arianny i Anastasia „In braccio a te” z opery „Giustino” 

4. Duet Cleopatry i Tigrane „Ahi, partenza” z opery „Tigrane” 

5. Aria Irene „Sposa son disprezzata” z opery „Bajazet” 

6. Aria Licori „Alma oppressa da sorte crudele” z opery „La Fida Ninfa” 

7. Aria Costanzy „Agitata da due venti” z opery „Griselda” 

8. Duet Arianny i Anastasia „Mio bel tesoro” z opery „Giustino” 

9. Aria Costanzy „Agitata da due venti” z opery „Griselda” z podziałem na role 

Podczas koncertu wystąpiła również Anna Radziejewska, której mistrzowskie kreacje 

stanowią prawdziwą ozdobę przedstawionego dzieła. Zespół instrumentalny tworzą 

najbardziej uznani polscy specjaliści w dziedzinie muzyki dawnej, kierowani od klawesynu 

przez Liliannę Stawarz. Warto zauważyć, że poziom wykonawczy artystów zaproszonych do 

towarzyszenia doktorantce godzien jest największych estrad koncertowych na świecie,                 

a niewielka obsada uwypukla niezaprzeczalne atuty każdego z wykonawców. 

 Pani Liu Yang dysponuje okrągłym głosem sopranowym o pięknej, miękkiej i ciepłej 

barwie, wyrównanym w całej skali. Bardzo swobodnie czuje się w repertuarze barokowym, 

odnajdując się z powodzeniem w każdej z prezentowanych arii, a także w duetach. W 

zasadzie w żadnym fragmencie koncertu artystka nie wychodzi poza kanony stylu 

barokowego, świadomie poruszając się w jego ramach. Cały jej występ jest bardzo 

konsekwentny i jednolity, a śpiewaczka potrafi posługiwać się całą paletą dynamiczną, od 

piano do forte. Liu Yang dysponuje ponadto naturalną muzykalnością, która sprawia, że 

śpiewa z autentyczną wrażliwością i wdziękiem. Wszystko to poparte jest bardzo dobrym 

wyczuciem barokowego stylu i frazy.  

Na omawianym nagraniu znajdują się zarówno arie zawierające długie, wyczerpujące 

frazy, wymagające dojrzałej techniki legato, jak również trudne fragmenty koloraturowe. 

Oba te aspekty sztuki wokalnej wymagają zaawansowanych umiejętności technicznych, 

szczególnie oddechowych. Doktorantka bardzo efektywnie wykorzystuje swoje możliwości                  

i znakomicie realizuje niemal wszystkie zadania, jakie stoją przed śpiewaczką w tym 

niezwykle trudnym repertuarze. Koloratury brzmią bardzo selektywnie i z nienaganną 

precyzją, zaś dłuższe frazy cechuje znakomite łączenie dźwięków legato. Śpiewaczka 

wykonuje je naturalnie, jakby instynktownie. Potrafi znakomicie utrzymać frazy na 

prawidłowo pracującym oddechu, choć zauważyć należy, iż w kilku miejscach nie udało się jej 

niejako „donieść” oddechu do końca frazy. Wydaje się również, iż warto zwrócić uwagę na 

rozpoczynanie niektórych długich dźwięków bez jednoznacznej korelacji impulsu 

oddechowego oraz impostacji głosu. Niejednokrotnie owe początki są wątpliwe intonacyjnie, 

a właściwe umiejscowienie dźwięku i klarowna intonacja zjawiają się dopiero w trakcie 

progresji crescendo. Problem ten pojawia się kilka razy i tylko podczas fraz, które śpiewaczka 

próbuje rozpocząć piano i rozwinąć dynamicznie. Co ciekawe, we fragmentach ekspresyjnych 

i nacechowanych szybkimi przebiegami rytmicznymi, zjawisko to nie pojawia się. 
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 Także w duetach z Anną Radziejewską, pani Liu Yang odnajduje się znakomicie, 

partnerując z dużym wyczuciem, naturalnością i muzykalnością. Podczas analizy nagrania 

bardzo wyraźnie wywnioskować można, że muzyka baroku jest pasją śpiewaczki, czuje się                   

w niej bardzo pewnie i w prezentowanych utworach potrafi odważnie wchodzić w muzyczny 

dialog np. ze skrzypcami, czy klawesynem, co świadczy o artystycznej dojrzałości 

predestynującej do wykonywania tak trudnych i wysublimowanych utworów. Godna 

podkreślenia jest także bardzo dobra dykcja śpiewaczki, a także nienaganne posługiwanie się 

językiem włoskim, w którym skomponowane są wszystkie umieszczone na płycie arie. 

Osobną, wartą odnotowania kwestią, jest imponująca kondycja śpiewaczki, która podczas 

jednego wieczoru potrafiła wykonać tak wiele wyczerpujących utworów, w każdym 

zachowując odpowiednią świeżość głosu. Świadczy to jednoznacznie o sporej świadomości 

technicznej          i umiejętnościach pozwalających racjonalnie rozłożyć siły w czasie długiego 

koncertu. 

 Podsumowując stwierdzić należy, iż dzieło artystyczne Pani Liu Yang stanowi ze 

wszech miar udaną próbę ukazania bogactwa arii Antonio Vivaldiego, a także piękna głosu 

oraz naturalnej muzykalności i techniki wokalnej. Artystka zaprezentowała szeroki wachlarz 

swoich możliwości, od fraz legato po skomplikowane koloratury. Wysłuchanie tego koncertu 

było prawdziwą przyjemnością.  

Opis dzieła, przedłożony przez doktorantkę, składa się ze wstępu, logicznie 

skonstruowanych trzech rozdziałów, podsumowania oraz obszernej bibliografii i aneksu 

nutowego. Już sam wstęp przynosi interesujące wnioski na temat stanu badań nad muzyką 

Vivaldiego w Chinach. Okazuje się, że w tak ogromnym kraju dostęp do materiałów 

obejmujących tę tematykę jest niemalże znikomy. Z tego powodu można pokusić się                               

o stwierdzenie, że praca doktorska pani Liu Yang będzie cennym źródłem wiedzy dla 

Chińczyków, a jej nieskrywana pasja do muzyki baroku może zaowocować wzrostem 

zainteresowania muzyką tej epoki. 

Rozdział pierwszy, zatytułowany „O Antonio Vivaldim” jest swoistym leksykonem 

faktów z życia kompozytora. Autorka bardzo dokładnie odniosła się do każdego gatunku z 

jego twórczości wokalnej, zwracając uwagę na tak istotne elementy, jak oratoria, msze, 

motety, kantaty, psalmy, serenaty, czy wreszcie twórczość instrumentalną. Interesującym 

jest wątek o wzrastającej roli, jaką w procesie tworzenia dzieła odgrywali dostępni do angażu 

śpiewacy oraz jak ewoluował w związku z tym styl kompozytorski i skala trudności arii 

tworzonych przez Vivaldiego. Mając na uwadze temat rozprawy doktorskiej, autorka słusznie 

skupiła się na utworach wokalnych, jedynie zarysowując dorobek instrumentalny 

kompozytora.  

„Style i  techniki wokalne w XVIII wieku”, to tytuł rozdziału drugiego, a jego treść to 

niezwykle przydatna skarbnica wiedzy dla każdego, kto planuje pracę nad muzyką baroku.                    

W rozdziale tym autorka skorzystała z imponującej liczby źródeł i dokonała rzeczowej analizy 

każdego z elementów, które tworzą podstawy techniki wokalnej, niezbędnej do 

wykonywania utworów A. Vivaldiego. Znaleźć można tu podrozdziały traktujące o intonacji, 

ozdobnikach, trylu, czy przednutkach. Szczególnie interesująca jest część dotycząca wibracji 

dźwięku i jej funkcji w muzyce baroku. W rozdziale drugim znalazło się także syntetyczne 
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ujęcie problematyki powstania i rozwoju recytatywu i arii, jako fundamentu twórczości 

wokalnej XVII i  XVIII wieku. 

Ogromną satysfakcję sprawia lektura rozdziału trzeciego, zatytułowanego 

analogicznie jak cała praca, czyli „Wirtuozeria wokalna w operach A. Vivaldiego”. 

Wątpliwości budzi tylko nomenklatura tytułów podrozdziałów, w których powtarza się 

niefortunne sformułowanie „poziom technik wokalnych”. Być może należy zrzucić to na karb 

sporządzenia niedoskonałego tłumaczenia na język polski. Sama treść tej części pracy 

dostarcza wielu trafnych wskazówek wykonawczych, jak również przybliża strukturę 

formalną omawianych arii. Autorka uwypukla newralgiczne, naznaczone trudnościami 

technicznymi fragmenty arii i stara się wytyczyć kierunek, który doprowadzić może do ich 

opanowania, na podstawie własnych doświadczeń. Dokonuje tutaj udanej próby 

zaadaptowania omawianych w rozdziale drugim przednutek, ozdobników i innych 

elementów na praktyczne zastosowanie w konkretnych frazach. Na podstawie rozdziału 

trzeciego można powziąć przekonanie, jak trudne i skomplikowane są arie i duety 

skomponowane przez A. Vivaldiego, a wąskie grono śpiewaków wykonujących ten repertuar 

jest tego dowodem. Całość opatrzona jest odpowiednio dobranymi przykładami nutowymi, a 

także tłumaczeniami analizowanych utworów. 

 

 

Konkluzja 

Praca doktorska Pani Liu Yang w obu swych częściach przejawia twórczy charakter i 

wnosi niezwykle istotny wkład w rozwój dyscypliny artystycznej-wokalistyka. W kontekście 

braku dostępności nut, a także niewielkich zasobów literatury na temat utworów wokalnych 

A. Vivaldiego, praca doktorantki stanowić powinna ogromny wkład w badania nad muzyką 

wokalną epoki baroku. Część artystyczna dowodzi jej znacznych umiejętności wokalnych, 

kompetencji technicznych, wyczucia stylu i muzycznej naturalności, natomiast część opisowa 

to imponujący rezultat ogromnej pracy wykonanej przez autorkę. W pełni wyczerpała ona 

temat „Wirtuozerii wokalnej w operach A. Vivaldiego”, rzetelnie i precyzyjnie ukazując go w 

wielu wymiarach, odwołując się zarówno do aspektów natury formalnej, jak i stricte 

wykonawczej. Stosunkowo niewielki dorobek artystyczny przedstawiony w nadesłanej 

dokumentacji został w pełni zrekompensowany jakością nagrania oraz przedłożonej części 

opisowej. 

W związku z powyższym stwierdzam, że kandydatka spełniła wymagania ustawy. 

Stawiam wniosek o przyjęcie jej pracy doktorskiej. 

 

 

 

dr hab. Jarosław Bręk 


