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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

ORAZ DOROBKU DOKTORANTA

MGR MICHAIŁA ZUBKOWA

Zleceniodawca recenzji:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Dyrygentury Chóralnej, 

Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca – pismo z dnia 28 października 2016 

roku, zlecenie zostało podjęte  na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz 595, z 

późniejszymi zmianami, rozdz. 2, art. 6 pkt 3).

Dotyczy:

Uchwały Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, 

Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, z dnia 26 września 

2016 roku dotyczącej wszczęcia postępowania doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w 

dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec mgr Michaiła Zubkowa i powierzenia mi funkcji 

recenzenta oraz członka komisji w/w przewodzie, w oparciu o pismo zawierające zgodę Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr D/414 z dnia 7 czerwca 2016 roku).

Otrzymałam następujące pisma:

- pismo z dnia 28 października 2016 ( OT-WV/A1/997/2016) informujące o powierzeniu mi przez 

Radę Wydziału funkcji recenzenta oraz członka komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i 

przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Michaiła Zubkowa

- kopię wyciągu protokołu nr 331 z posiedzenia RW, na którym podjęto uchwałę dotyczącą 

wszczęcia w/w przewodu, wyboru promotora oraz recenzentów.

Stosowną dokumentację kandydata mgr Michaiła Zubkowa otrzymałam 17 czerwca 2019 roku 

(wersja papierowa). Dokumentacja zawiera:

- podanie do Dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, 

Rytmiki i Tańca, prof. UMFC dr hab. Sławka A. Wróblewskiego oraz Rady Wydziału o otwarcie 

przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec

- oświadczenie o pokryciu kosztów związanych z przewodem
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- informację o gotowości do przystąpienia do egzaminów z tańca, estetyki oraz języka rosyjskiego

- egzemplarz dokumentacji dorobku kandydata (wersja papierowa)

- płyta DVD z fragmentami choreografii w latach 2005-2008 ( lekcja tańca współczesnego, „Noc

  Świętojańska”, „Listy George Sand”, „Sarabanda”)

- egzemplarz pisemnej pracy doktorskiej zatytułowanej „ Zasady Techniki Modern Dance w

  kształceniu zawodowych tancerzy. Wybrane zagadnienia”

- płyta DVD z nagraniem „Suita w starym stylu”/film i spektakl

***

W pierwszej części dokumentacji zawarte są wszystkie formalne dokumenty: kwestionariusz 

osobowy, życiorys, uwierzytelnione odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych i 

podyplomowych, propozycja tematu rozprawy doktorskiej i jej koncepcji, opinie, podziękowania 

oraz wykaz działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej, a w drugiej części jej 

udokumentowanie.

 Podstawowe dane o kandydacie (na podstawie otrzymanej dokumentacji).

      Mgr Michaił Zubkow urodził się 10 marca 1962 roku w Ufie, w Rosji. Jest absolwentem 

renomowanej szkoły- Państwowej Szkoły Baletowej w Perm (1980). Od 1980 roku rozpoczął 

karierę jako artysta baletu. Swoje pierwsze doświadczenia sceniczne zdobywał w Teatrze Opery i 

Baletu w Niżnym Nowogrodzie w Rosji przez 5 lat. Kolejne 7 lat (1985-1992) pracował w Operze 

Narodowej w Wilnie na Litwie, oraz w zespole Folklorystycznym „Fajerleh”, a od 1992 przez 10 lat

był solistą w Operze Krakowskiej. Tak więc przez 22 lata zdobywał swoje kompetencje zawodowe 

jako tancerz, aby później je rozwijać  jako pedagog i twórca. Mgr M. Zubkow tańczył nie tylko w 

baletach klasycznych ( m.in.„ Jezioro łabędzie”, „Don Kichot”, „Giselle”, „Rajmonda”, „Śpiąca 

królewna”), ale także w spektaklach współczesnych choreografów, jak pisze w swoim życiorysie – 

szkoda tylko, że nie ma podanego choć jednego nazwiska choreografa.

Mgr M. Zubkow jest absolwentem pedagogiki baletowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie (2009) oraz Podyplomowych Studiów Teorii Tańca (2013).

Swoje pierwsze kroki jako twórca- choreograf zaczął stawiać od 1993 roku, gdzie po raz pierwszy 

stworzył choreografię do musicalu „Skrzypek na dachu” J. Bock`a w reżyserii Marka Weiss 

Grzesińskiego. I tak też zaczęła się Jego aktywna działalność twórcza. Zrealizował liczne 

choreografie, m.in. dla programów TVP Kraków, dla Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, 

Filharmonii Częstochowskiej, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Znaczącym stało się założenie 

zespołu baletowego „Oranim Dance Group”(1995), w którym to realizował wszystkie swoje 

autorskie choreografie. Był uczestnikiem kilku Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych,
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Międzynarodowych Spotkań Baletowych, członkiem jury na Międzynarodowych Konkursach 

Choreograficznych i Konkursach Tańca. Jest założycielem, dyrektorem artystycznym 

Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego w Koszęcinie oraz Zimowych Warsztatów 

Tańca Współczesnego w Koszęcinie. Od 2002 roku do dzisiaj związany jest z Zespołem Pieśni i 

Tańca „Śląsk” w Koszęcinie jako pedagog i choreograf. 

Wszystkie te obszary działalności związane są  nie tylko z kreacjami choreograficznymi, ale także 

ze ścieżką pedagogiczną oraz organizacyjną kandydata.

       W 2013 roku mgr Michaił Zubkow został uhonorowany Medalem Brązowym za Długoletnią 

Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

I

Ocena dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizatorskiego kandydata

      Mgr Michaił Zubkow swoją karierę artystyczną rozpoczął w szkole baletowej w Perm, by 

potem rozwijać swoje umiejętności warsztatowe  i zdobywać cenne doświadczenie sceniczne jako 

tancerz w różnych zespołach (Teatr Opery i Baletu w Niżnym Nowogrodzie w Rosji, na Litwie w 

Litewskiej Operze Narodowej w Wilnie, Zespół Folklorystyczny „Fajerleh”, Opera Krakowska).

W życiorysie  dość lakonicznie podaje informacje związane ze swoją pracą artystyczną jako 

tancerz. Wspomina, że poza repertuarem klasycznym brał udział w spektaklach współczesnych 

choreografów oraz w projektach i warsztatach tanecznych o charakterze międzynarodowym (Izrael, 

Wielka Brytania). Trudno więc o wiedzę dotyczącą stricte Jego pracy artystycznej jako tancerza. 

Można jedynie wysnuć pozytywne wnioski na podstawie miejsc Jego zatrudnień – renomowanych 

teatrów. 

Twórczy rozwój artystyczny mgr M. Zubkowa jest obfity i dotyczy działalności w Polsce. 

Pierwszą znaczącą kreację choreograficzną stworzył w Operze Krakowskiej w 1993 – był to 

musical „Skrzypek na dachu”. Układy choreograficzne autora zostały docenione przez publiczność i

przez recenzentów: „(…) a pomysłowa i adekwatna do muzyki choreografia Michaiła Zubkowa jest

odtańczona na poziomie dawno nie widzianym na deskach Teatru Słowackiego…), pisze Ewa 

Siemidaj; i kolejne słowa: „(...)Na układy taneczne patrzyłam z przyjemnością: Skromne w 

środkach, a czyste w wyrazie, utrafione w stylu i zręcznie in zręcznie wplatane w tok akcji (...)”, 

pisze Jerzy Parzyński.  Tak rozpoczął swoją karierę twórczą mgr M. Zubkow. Przez kolejne 2 lata 

zdobywał swoje doświadczenie choreograficzne, realizując choreografie dla programów TVP 

Kraków do Gali Galicejskich w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego (1993-1995). Twórczość mgr 

Zubkowa można podzielić na kilka okresów i miejsc działalności artystycznej, to:

1. Opera Krakowska, Filharmonia Częstochowska, L`Art de la dance, 
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2. „Oranim Dance Group”

3. Balet Dworski Cracovia Danza

4. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Ad. 1

      Z Operą Krakowską mgr M. Zubkow był związany przez 10 lat, gdzie pełnił różne funkcje, 

pedagoga baletu, asystenta choreografa, choreografa. 

W Filharmonii Częstochowskiej przy współpracy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 

Częstochowskiej i Społecznej Szkoły Baletowe w Częstochowie  zrealizował 2 spektakle, „Carminę

Buranę”oraz „Dziadka do orzechów”. Spektakl „Carmina Burana” jako widowisko z udziałem 150 

osób został zaprezentowany na otwarcie Rynku w Olsztynie.

Istotnym była współpraca kandydata z Towarzystwem Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej 

„L`Art de la dance”, która zaowocowała wieloma artystycznymi wydarzeniami, by wymienić:

premierę spektaklu „Listy George Sand” (F. Chopina), która odbyła się w ramach projektu 

Mecenata Małopolskiego – Kultura bez granic; spektakl został zaprezentowany także w Lyon oraz 

na XX jubileuszowych Krakowskich Spotkaniach Baletowych. Z recenzji zawartych w 

dokumentacji wynika, ze spektakl został dobrze przyjęty i zyskał w mediach pozytywny wydźwięk.

Ad. 2

      Punktem kulminacyjnym, przełomowym było założenie w 1995 roku swojego zespołu 

baletowego „Oranim Dance Group”. Przez siedem lat działalności zespołu autor mgr M. Zubkow 

zrealizował wiele spektakli swojego autorstwa: „ Wesele Żydowskie” (G. Gerswina), „Noc 

Walpurgii” (Ch. Gounod, J. Du Prez), „Jokes Only” (J. Strauss), „Dark Side Of The Mirror” (W. 

Batulis), „Moja Chopiniana” (F. Chopin), „Pas De Trois” (F. Chopin, C. Debussy, G. Gerswin, R. 

Schumann), „For You” (G. Gerswin).  Z pewnością jest to dynamiczna, prężna, rozwojowa, twórcza

praca kandydata. Swoje spektakle prezentował podczas wielu projektów, inicjatyw artystycznych, 

na Festiwalach, zdobywając nagrody. I tak „Oranim Dance Group”, prezentował się na:

- Projekt Szeroka 69 (1995, Kraków)

-  Festiwalu KSZEsło 995 (1995, Żyrardów)

-  Festiwalu Kultury Żydowskiej  w Teatrze Bagatela(1995, 96, Kraków)

-  w Nowohuckim Centrum Kultury/ Międzynarodowych Spotkaniach Baletowych (1995, 96, 98,

   99 Kraków)

- Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Shalom- 97” Wilno/ Litwa

- Krakowskich Spotkaniach Baletowych: VIII, X, XIII

- II, III, IV i V Międzynarodowym Festiwalu „Music World” Fivizzano (Włochy),  gdzie na
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  III Festiwalu zespół zdobył pierwsze trzy nagrody, a w 2001 roku mgr M. Zubkow otrzymał

  nagrodę specjalną jury „Za Najlepszą choreografię festiwalu „Music World”- fakt ten nie został

  udokumentowany!

- w Instytucie Polskim w Paryżu (2002)

- w Konkursie „ Le Printemps de la dance” w Bordeaux ( Francja), zdobył II nagrodę  (2001)

Ad. 3

      Współpracował także z Baletem Dworskim Cracovia Danza, najpierw jako tancerz (2000-2002),

a później w latach 2008- 2011 jako pedagog tańca klasycznego, współczesnego i choreograf. W 

sezonie artystycznym 2008/2009 był twórcą programu edukacyjnego „Roztańczona Europa” dla 

Filharmonii Narodowej, w 2011 roku  był współautorem choreografii do spektakli „Barwy Polski 

wg Karola Szymanowskiego).

Ad. 4

      Mgr Michaił Zubkow z Zespołem pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny związał się w 

2002 roku. I do dzisiaj jest pedagogiem tańca klasycznego oraz choreografem. Dyrekcja zespołu 

„Śląsk” powierzała artyście różnorodne zadania choreograficzne – od repertuaru ludowego poprzez 

klasyczny, aż do współczesnego. Między innymi zrealizował widowisko baletowe do muzyki 

Stanisława Moniuszki „Wróżby”, którego premiera odbyła się na scenie Teatru Rozrywki w 

Chorzowie w 2003 roku i zebrała dobre recenzje. W 2002 roku stworzył choreografię walca do 

muzyki Wojciecha Kilara, przygotowaną z okazji benefisu kompozytora w Teatrze STU w 

Krakowie. Z okazji 55 – lecia Zespołu „Śląsk” współtworzył widowisko z udziałem artystów 

„Śląska” i Gorana Bregovica – przygotował pionierską choreografię w technice tańca 

współczesnego do utworu „Ederlezi”(brak dokumentacji tego wydarzenia). Informacja ta pochodzi 

jedynie z rekomendacji Dyrektora Zespołu „Śląsk oraz zaznaczona jest w wykazie osiągnięć 

kandydata (2008).

      Na szczególną uwagę zasługuje założenie przez mgr M. Zubkowa Międzynarodowej Letniej 

Szkoły Tańca Współczesnego w Koszęcinie- 2006 rok. Do roku 2016, bo tutaj kończy się wykaz 

osiągnięć mgr M. Zubkowa odbyło się już kilka edycji: 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015. Istnieje luka, brakuje dokumentacji z roku 2008 oraz 2010, choć kandydat ujął w swoim 

wykazie osiągnięć te dwie edycje. We wszystkich edycjach Letniej Szkoły Tańca Współczesnego 

był jej dyrektorem artystycznym, pedagogiem tańca klasycznego oraz współczesnego. Był także 

organizatorem, dyrektorem artystycznym, także pedagogiem Zimowych Warsztatów Tańca 

Współczesnego w Koszęcinie, które odbyły się w 2012 oraz 2013 roku. 

Mgr M. Zubkow otrzymał wspaniałą rekomendację od Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 

Zbigniewa Cierniaka, w której to daje się poznać jako znakomity pedagog oraz wybitny choreograf,
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perfekcyjny o dużej wrażliwości artystycznej. Pełnym oddaniu dla rozwoju zespołu, przekazuje 

swoją wiedzę na najwyższym poziomie. Dyrektor w swojej rekomendacji ujawnia również udział 

mgr M. Zubkowa jako pedagoga i choreografa w Międzynarodowym projekcie artystyczno-

edukacyjnym „Polsko-norweskie ludowe inspiracje taneczne”, popularyzującym kulturę obu krajów

w ramach tras koncertowych i cyklu warsztatów tanecznych w Polsce i Norwegii (2014). 

      Mgr Michaił Zubkow wziął udział w X Międzynarodowym Konkursie Artystów Baletu i 

Choreografów w Moskwie (2005), w V Międzynarodowym Konkursie Sztuki Choreograficznej im. 

Sergiusz Diagilewa w Łodzi (2012). Był jurorem:

- Półfinałowego Międzynarodowego Konkursu dla Niepublicznych Szkół Tańca „Dance World

   Cup” w Polsce (2013), 

- International Dance Competition „Dance Revolution” na Litwie w 2014 i 2015

- IX Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych w Bytomiu w 2016

  roku

Był także organizatorem i prowadzącym Warsztaty Tańca Żydowskiego (2005 i 2006 roku).

Jako pedagog poza pracą w zespołach Opery Krakowskiej, Cracovia Danza, Zespole Pieśni i Tańca 

„Śląsk”swoje kompetencje pedagogiczne przekazywał Szkole Tańca „Spazio Nu” w Pontederze we 

Włoszech. Współpracował także ze szkołami:Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. L. Różyckiego

w Bytomiu, Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. F. Parnella W Łodzi. Od 2015 roku kształci 

młodych adeptów sztuki tanecznej w Artystycznym Ognisku Wokalno-Baletowym im. Elwiry 

Kamińskiej w Zespole „Śląsk”.

      Reasumując działalność artystyczną, pedagogiczną, organizatorską, stwierdzam daleko 

posuniętą swobodę, spontaniczność i nieadekwatność w wykazie osiągnięć oraz w dokumentacji. W

życiorysie kandydat dość lakonicznie ujmuje swoje doświadczenia artystyczne. 

Przykładem są:

- brak dokumentacji dotyczącej kariery artystycznej jako tancerza. Udokumentowane są tylko

  występy w zespole Cracovia Danza („Tancrede”, „Kantata o kawie” w 2000 roku) a przecież był

  tancerzem także w innych zespołach. Doskwiera brak jakiegokolwiek udokumentowania,

  chociażby załączenia programów ze spektakli, w których kandydat wziął udział.

- brak źródeł gazety publikującej recenzje: autorami recenzji byli Ewa Siemidaj, Jerzy Parzyński

- podane niespójności czasowe niektórych dokonań artystycznych, np. w wykazie osiągnięć istnieje

 błąd – w 2011 roku mgr M. Zubkow informuje o VI edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca

Współczesnego, po czym w 2012 roku ponownie zamieszcza informację o VI edycji, a za tym idzie 

                                                                                  6



łańcuszek błędów, dotyczących VII oraz VIII edycji. Dopiero czytelnik orientuje się licząc 

realizacje w kolejnych latach, że było ich 10. A mgr M. Zubkow otrzymuje podziękowania i 

gratulacje z okazji X Jubileuszowej Edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca Współczesnego.

List załączony jest w dokumentacji.

- brak dokumentacji otrzymanej II Nagrody w konkursie „Le Printemps de la Dance” w Bordeaux,

  umieszczone jest tylko ksero afiszu Le Printemps de la Dance 24-27 mai, a o roku w którym się 

  w/w konkurs odbył dowiaduję się z wykazu osiągnięć oraz z przedstawionego życiorysu 

  kandydata. Szkoda, bo nagrodę zdobytą na Festiwalu Fivizzano we Włoszech udokumentował nie

  tylko afiszem, ale także oryginalnym dokumentem potwierdzającym zajęcie miejsca, a nawet

  uwierzytelnionym tłumaczeniem z języka włoskiego. 

      Jeśli zaś chodzi o działalność naukową kandydata pretendującego do otrzymania tytułu 

naukowego doktora w dziedzinie sztuki, to wykazuje jedynie udział w Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Taniec w kulturze globalnej. Zyski i straty”, która odbyła się w ramach Koła 

Naukowego Teorii Tańca przy Zakładzie Tańca UMFC w 2014 roku. Kandydat wygłosił referat na 

sesji III – Tradycje lokalne w zmieniającym się świecie, zatytułowanym „Podróż mazura do 

Petersburga”. 

Mgr Michaił Zubkow otrzymał trzy dobre rekomendacje: Dyrektora Zespołu Piesni i Tańca „Śląsk”,

Dyrektora Krakowskiej Akademii Tańca (L`Art de al Dance) oraz od dr hab. prof. UMFC Jagny 

Dankowskiej. Biorąc pod uwagę te opinie, jak również listy gratulacyjne otrzymane od Dyrektora 

„Śląska”, International Dance Competition Revolution oraz Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu, stwierdzam, pomimo licznych uchybień w dokumentacji, 

iż mgr Michaił Zubkow jest aktywnie działającym pedagogiem oraz choreografem o wysokich 

kompetencjach zawodowych. Ma duży udział w kształtowaniu i rozwijaniu talentu tancerzy 

przekazując im bogatą wiedzę merytoryczną oraz uwrażliwiając ich na sztukę tańca. Przez lata 

wypracował swój własny, indywidualny styl. Działalność artystyczna, pedagogiczna i organizacyjna

kandydata jawi się jako dynamiczna oraz poszukiwawcza. 

      Zważywszy na wszystkie komponenty osiągnięć kandydata, otrzymane dobre opinie w kraju i 

za granicą, jak i uhonorowanie Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę całokształt dorobku 

oceniam pozytywnie.
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Ocena pracy doktorskiej kandydata

      Dysertacja mgr Michaiła Zubkowa obejmuje pisemną pracę zatytułowaną „Zasady Techniki 

Modern Dance w kształceniu zawodowych tancerzy. Wybrane zagadnienia.” oraz dzieło artystyczne

„Suita w starym stylu” do muzyki Alfreda Schnittke.

      Praca ta jest wynikiem wieloletniego doświadczenia, z którego autor wysnuwa refleksje 

dotyczącą systemu edukacji w Państwowych Szkołach Baletowych, gdzie, jak uważa potrzebne jest 

zanalizowanie systemu w celu wprowadzenia zmian wychodząc naprzeciw wymaganiom 

współczesnego rynku tanecznego. Słusznie stwierdza, iż posiadanie li tylko warsztatu technicznego 

nie wystarcza, potrzebne jest kształcenie pełnej świadomości ciała poprzez znajomość anatomii, 

fizjologii i psychologii. Dlatego celem niniejszej pracy autora jest przedstawienie wybranych 

technik modern dance, które wspomagają proces kształcenia w tańcu klasycznym.

Rozprawa doktorska mgr Michaiła Zubkowa obejmuje 53 strony i zawiera: podziękowania, 

dedykację, rozdziały właściwe  ( 3-5) z podrozdziałami, podsumowanie oraz bibliografię.

      Rozdział pierwszy niniejszej dysertacji zatytułowany „Nieco historii w charakterze 

wstępu”autor poświęca ewolucji szkolnictwa tanecznego: od estetyki klasycznej do modern dance,

nowatorowi metodyki tańca klasycznego- Borisowi Kniaseffowi, modern dance – techniki, która 

wciąż nie poddaje się kodyfikacji oraz Martha Graham – prekursorce i osobowości modern dance. 

Z przybliżenia historycznego autor stwierdza: „ (…) taniec klasyczny i modern dance zaczęły 

równoprawnie istnieć obok siebie w przestrzeni teatralnej. (...)powstały nowe spektakle, w których 

bez wątpienia zauważa się wpływ tańca współczesnego.”1

Dalej autor podaje przykład Borisa Kniaseffa, który to opracował własną metodykę, a jest nią la 

barre au sol. Ta metoda jest stosowana powszechnie  w szkołach baletowych głównie na Zachodzie.

Według autora system ten nie jest włączony do programów nauczania w polskich szkołach 

baletowych. Według mojej opinii dzisiaj w Polsce technika ta jest znana i praktykowana. Nie jest 

obca dla absolwentów szkół baletowych. Być może, nie jest traktowana jako osobny przedmiot, ale 

jako technika uzupełniająca kształcenie w technice tańca klasycznego. Kolejne dywagacje autora 

dotyczą techniki modern dance, która nie jest skodyfikowana do końca, choć przecież Martha 

Graham jest Matką techniki modern dance. W kolejnym rozdziale „Teoria- tancerz w szkole 

wyobraźni”, autor porusza problem metodyki nauczania tańca klasycznego, ryzykując stwierdzenie,

iż w zawodowych szkołach zaniedbuje się ważny aspekt, mianowicie - kształtowanie kreatywnego 

myślenia o ciele artysty, „Metodyka daje warsztat rzemieślniczy, a wyobraźnia może sprawić, że 

tancerz stanie się artystą”2. Uważa także, że: „w programie szkolnym nie podejmuje się próby 

1 Michaił Zubkow, Zasady Techniki Modern Dance w kształceniu zawodowych tancerzy”, rozprawa doktorska, 2019,
s. 11

2 ibidem, s.21
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znalezienia takiej równowagi pomiędzy treningiem fizycznym a ćwiczeniami obrazów 

mentalnych.”3 Autor słusznie konstatuje, iż od wiedzy praktycznej, teoretycznej a w szczególności 

osobowości pedagoga zależy proces edukacji przyszłych adeptów sztuki tańca na poziomie 

świadomości ciała i rozpoznaniu wszystkich mechanizmów związanych z nauczaniem. To aspekt 

psychologiczny, mentalny, wyobrażeniowy. Umiejętność pracy  w kreatywnym myśleniu o ciele.

Te teoretyczne rozważania autor podpiera przykładami stosowanymi w praktyce, w kolejnym 

rozdziale. Odwołuje się do stosowania obrazów mentalnych, pracy- obraz-ciało-cel, które 

usprawnią świadomość dziecka poprzez ich stosowanie jako wspomagających zrozumienie danych 

ćwiczeń, np. port de bras, trzymanie prawidłowej postawy ciała, pracy kręgosłupa..etc…

W kolejnym rozdziale rozprawy autor przechodzi do meritum zagadnienia, czyli do praktyki. W 

rozdziale tym poruszone są zagadnienia dotyczące pracy umysłu i wyobraźni oraz pracy ciała. Mgr 

M. Zubkow wysnuwa słuszne wnioski, mianowicie: wszystkie stosowane i znane nam techniki 

uzupełniające, jak pilates, metoda Alexandra, Feldenkreisa, joga, stosowanie obrazów mentalnych, 

techniki medytacyjne, trening psychofizyczny, sprzęt treningowy sprzyjają rozwojowi 

wszechstronnych umiejętności tancerza, jednak na ogół tancerze stykają się z nimi poza szkołą, 

czyli na dodatkowych warsztatach i po zakończeniu edukacji szkolnej, co Jego zdaniem jest zbyt 

późno. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, bowiem sama będąc przez 10 lat kierownikiem baletu 

Opery Wrocławskiej mogłam obserwować różnice między absolwentami szkół baletowych w 

Polsce, a absolwentami szkół baletowych z zagranicy. Za każdym razem podczas odbywających się 

audycji do teatru byłam zadziwiona wyraźnymi różnicami w umiejętnościach tych młodych 

tancerzy i to nie tylko w aspekcie warsztatowym, technicznym, ale przede wszystkim dojrzałością 

artystyczną, osobowością tancerzy. Oczywiście mówię tu uogólniając, o średnim poziomie naszych 

absolwentów. Biorąc pod uwagę trzy najważniejsze elementy, które są składowymi w metodyce 

tańca klasycznego, jak: aplomb, środek ciężkości, port de bras, oddech, en dehors i koordynacja 

autor zwraca uwagę na konieczność zastosowania ćwiczeń z modern dance, które będą sprzyjać w 

osiągnięciu jak najlepszych efektów warsztatowych oraz osobowościowych przyszłych tancerzy, 

tak aby absolwent po zakończeniu swojej edukacji był gotowy pod każdym względem do podjęcia 

pracy artystycznej. Pozwolę sobie na małą dygresję, otóż pewnego razu prowadząc próbę byłam tak

zmęczona uczeniem tancerzy jak powinni określone pas wykonać, że powiedziałam głośno „ kiedy 

ja się doczekam takich tancerzy, których nie będę musiała uczyć jak się wykonuje pas”. Marzyłam 

o spotkaniu z pełnowymiarowymi artystami, gdzie technika powinna być środkiem, a nie celem w 

samym sobie.

3 ibidem, s. 22
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Dlatego słuszne są uwagi autora o powinności zmiany myślenia w kształceniu przyszłych tancerzy. 

Wspomnę, iż poza wprowadzaniem i wykorzystaniem obrazów mentalnych, np. dotyczących 

aplomb, interesującym są ćwiczenia w wodzie, np. port de bras, a będąc znaczącej pracy rąk w 

tańcu, to, aby nadać im odpowiednią dynamikę powinno się zastosować metodę z tańca 

współczesnego, gdzie ręce powinny stanowić przedłużenie energii. Dalej, bardzo ważnym 

czynnikiem i dość zaniedbywanym jest oddech w tańcu- mamy kilka technik oddechowych, z 

których można by czerpać. Z kolei praca nad en dehors powinna zawierać naprzemienne 

wykorzystywanie rotacji w stawie biodrowym, co zwiększa świadomość możliwości i ograniczeń 

ciała. A z kolei dodatkowe elementy a tańca modern włączone do techniki tańca klasycznego 

wzbogacają tak ważną koordynację.

Te poruszane i wybrane przez autora zagadnienia są bardzo słuszne i całkowicie się z nimi 

zgadzam.

W ostatnim rozdziale autor podsumowując opisuje pracę nad „Suitą w starym stylu”, która niejako 

jest świadectwem stosowanej przez Niego praktyki i jest wskazana jako dzieło artystyczne, które 

stanowi integralną część rozprawy doktorskiej kandydata.

      Strona formalna pracy pisemnej doktoranta mgr M. Zubkowa zawiera pewne niedociągnięcia:

- błędy literowe

- brak numeracji wszystkich rozdziałów, tak jak są umieszczone w spisie treści oraz w bibliografii

- brak informacji o autorze zdjęć oraz osób, które na nich są (jedyną informacją jest wymienione

   nazwisko w podziękowaniach na początku pracy)

- brak informacji o autorze zamieszczonych szkiców

Autor przed każdym rozdziałem umieszcza motto w formie cytatów, co wydaje się ciekawe, 

ponieważ już z nich wynika podejmowany problem w kolejnych rozdziałach.

Przypisy zastosowane są prawidłowo. W mojej opinii proporcje poszczególnych rozdziałów pracy 

są nieadekwatne do poruszanego przez autora zagadnienia: I rozdział – wstęp historyczny jest 

najobszerniejszy (14 stron), II rozdział- teoria (6 stron), III rozdział – praktyka (12 stron), IV 

rozdział- podsumowanie, praktyka pedagogiczna na sali i na scenie (14 stron) w tym 7 stron ze 

zdjęciami oraz szkicami. O ile byłoby ciekawsze, gdyby autor skupił się bardziej na poruszanym 

zagadnieniu, aniżeli na stronie opisu historycznego. Zarys historyczny, sylwetka B. Kniaseffa oraz 

M. Graham są znane. Wystarczyłoby przecież wyciągnąć meritum. Strona merytoryczna pracy 

wprawdzie posiada walory poznawcze, jednak w mojej ocenie nie jest do końca adekwatna z 

tytułem. W myśl zawartemu w tytule tematowi: „Zasady techniki modern dance w kształceniu 

zawodowych tancerzy. Wybrane zagadnienia”oczekiwałabym skonkretyzowania, które zasady 

techniki tańca współczesnego zaproponowane przez autora są ważne w kształceniu zawodowych 
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tancerzy. Otrzymuję natomiast dużo wiedzy teoretycznej, podpartej kilkoma przykładami ćwiczeń z

zastosowaniem obrazów mentalnych, a w podsumowaniu jest opis procesu powstawania spektaklu 

„Suita w starym stylu”. W większości tekstu to stwierdzenia autora „wprowadzanie technik modern 

dance”  oraz ich zasadność, ale brakuje konkretu. Notabene jestem zgodna z autorem o słuszności 

poruszanego zagadnienia i celowości stosowania technik modern dance w udoskonalaniu 

kształcenia techniki tańca klasycznego. Rozumiem to jednak, że w zależności od wiedzy, praktyki 

zawodowej, zarówno artystycznej, merytorycznej i metodycznej pedagodzy powinni zwrócić uwagę

na wartości płynące ze stosowania niektórych zasad techniki tańca współczesnego i wprowadzać je 

do metod nauczania tańca klasycznego jak stwierdza autor: „ Łączenie stylów, estetyk technik 

sztuki już na poziomie edukacji otwiera ludzi na niekonwencjonalne poszukiwania twórcze, a 

jednocześnie konkretnie w wypadku wprowadzania technik modern dance do kształcenia tancerzy 

klasycznych dodatkowo jest zabezpieczeniem przez kontuzjami i opóźnianiem czy łagodzeniem 

pewnych zwyrodnień anatomicznych przypisanych do tego zawodu. O wiele bliższy naturze 

modern dance pozwala na rozluźnienie  klasycznego gorsetu”4

Reasumując, słuszność poruszanego przez doktoranta zagadnienia jest dla mnie oczywista. Jednak 

uważam, że temat ten jest o wiele bardziej obszerny i poddawany stałemu dyskursowi. Zaznaczę 

tylko, iż w programach szkół baletowych znajduje się przedmiot Taniec współczesny, a z kolei sam 

autor podkreśla: „Gdyby młodzi tancerze nie mieli podstaw klasycznych nasze porozumienie na 

płaszczyźnie tańca współczesnego byłoby ograniczone.”5

Wyrażam nadzieję, że zagadnienie poruszone w niniejszej rozprawie będzie ewoluowało na 

płaszczyźnie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, co oznacza: opracowanie konkretnych 

ćwiczeń z tańca współczesnego i ich zasadność w stosowaniu i poszerzaniu metodyki tańca 

klasycznego.

Ocena dzieła artystycznego „Suita w starym stylu”

      Suita jest formą spektaklu zrealizowanego przy współudziale uczniów Ogólnokształcącej 

Szkoły Baletowej im. F. Parnella w Łodzi- 12 osób od 6 do 8 klas. Czas trwania tej kompozycji to 

20 minut. Tancerze ubrani w czarne kostiumy (panowie w t-shirtach i bokserkach, panie w 

tunikach; w poszczególnych częściach mieli założone „fraki”). Kostiumy świetnie korespondowały 

z całą kompozycją choreograficzną i nadawały jej dodatkowych walorów nie przeszkadzając w 

żadnym ruchu. Scena ascetyczna- najważniejsi byli tancerze, oświetlani nienachalnym światłem, a 

raczej budującym nastroje poszczególnych części. Kompozycja choreograficzna stworzona do 

4 ibidem, s. 51
5 ibidem, s. 40
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muzyki Alfreda Sznitke składa się z 6 części. I właśnie ona stała się inspiracją dla autora, który sam 

mówi: „Charakter muzyki był dla mnie głównym tropem w poszukiwaniu ruchu...skojarzyłem go z 

obłokiem kolorowych baniek mydlanych unoszących się w powietrze...”6 Głównym celem do 

stworzenia tejże kompozycji było przedstawienie lekcji tańca klasycznego rozbudowaną o elementy

tańca współczesnego, gdzie autor połączył tradycyjną technikę tańca klasycznego z wybranymi 

elementami tańca współczesnego. Z dużym zainteresowaniem obejrzałam to nagranie. W mojej 

opinii uczniowie świetnie sobie poradzili z nowym materiałem, który zaproponował mgr M. 

Zubkow. Widać było ich ogromne zaangażowanie i pasję, z jaką współtworzyli choreografię. Byli 

swobodni i co dla mnie najważniejsze dojrzali artystycznie i emocjonalnie. Ich interpretacja 

zasługuje na słowa uznania. Nie przeszkadzał mi brak synchronów w scenach zespołowych, 

bowiem wiem jaką drogę pracy przeszli ci młodzi tancerze. Uważam, że kompozycja autora jest 

ciekawą propozycją dla szkół baletowych. Za włączonymi elementami tańca współczesnego autor 

nie ukrywa niedostatków młodych artystów, a wręcz przeciwnie, podwyższa poprzeczkę, aby 

tancerze zmierzyli się z takimi elementami jak off balance w partnerowaniach, trzymanie 

wspólnego rytmu-oddechu w momentach tańczonych na ciszy (co nie jest łatwe), zmierzenia się z 

dynamicznymi zmianami rysunków przestrzennych oraz kierunków ruchu, świadomych połączeń 

wynikających z użycia narzędzi tańca współczesnego: en dehors- pararel, pozy typu arabesque i 

inne– z zejściami roll up, pracy z contraction, połączenie port de bras z dynamicznymi zmianami 

rąk, wykorzystanie złamań rysunku, np. ustawienie w szachownicy, po czym zejście do swobodnej 

grupy, etc...Pierwszą etiudę rozpoczyna obrazek grupy tancerzy puszczających bańki mydlane, po 

czym następuje taniec 8 dziewczyn (panowie schodzą ze sceny w sposób zaplanowany). Autor 

bardzo sprawnie łączy technikę tańca klasycznego z elementami tańca współczesnego, począwszy 

od demi-plie, poprzez kroki, battement tendus, port de bras, rozmaite przejścia z pozy w pozę, 

piruety, etc...po solo dziewczyn następuje adagio – cała gama niekonwencjonalnych partnerowań, 

używanie kanonu w ruchu, co daje ciekawą propozycję rozwiązań choreograficznych. Druga część 

to allegro w wykonaniu uczennic klas niższych w urozmaiconych wejściach na scenę i zejściach, 

także partnerowania na poziomie podstaw (oprowadzenia, piruety , podnoszenia w pasie, etc…). 

Kolejne części, to solo tancerza, solo tancerki (z wyższych klas). Te części są ciekawie 

zakomponowane i pokazują pełnię możliwości warsztatowych obojga solistów. W dwóch ostatnich 

częściach mamy już partnerowania, gdzie dziewczyny tańczą w pointach- to już wyższy poziom 

trudności. Trafne są połączenia wszystkich części, wynikające jedno z drugie. Całość ułożona 

bardzo muzykalnie z użyciem elementów technicznych adekwatnie do poziomu uczniów. Wyraźnie 

widać, że choreograf starał się traktować tancerzy jako współtwórców, dlatego też spektakl stał się 

6 ibidem, s. 41
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bliski tym młodym tancerzom. Wyobraźnia, emocjonalność, muzykalność, warsztat to mocne strony

tej kompozycji. W moim odczuciu założenie choreografa zostało w pełni zrealizowane i przedstawił

w tej propozycji kompozycji choreograficznej wizję, która może się stać przykładem pracy na 

etapie edukacji młodych tancerzy. W pełni wykorzystał potencjał tych młodych ludzi.

„Poznanie, analiza i uwzględnienie przez pedagoga lub choreografa wrodzonych cech osobowości 

przyszłego artysty baletu jest niezmiernie wa ważnym czynnikiem w kształtowaniu tancerza 

zawodowego. Na bazie tych informacji można wszechstronnie rozwijać cechy 

osobowości,...wymaganych do wykonywania tego zawodu. W taki oto sposób można wykształcić 

dojrzałego świadomego swoich wad i zalet, a przede wszystkim zdolnego dbać i umiejętnie 

gospodarować resursem swojego ciała, będącego głównym narzędziem pracy, profesjonalnego 

tancerza”.7 Tymi słowami, autor konstatuje swoją próbę znalezienia „złotego środka” w celu 

optymalnego przygotowania młodych tancerzy do pracy artystycznej- scenicznej.

Załaczone nagranie DVD nie jest zwykłym nagraniem ze spektaklu, ale połączony jest z reportażem

dotyczącym procesu prób, wypowiedzią samego autora na temat niniejszej pracy, ale również z 

opiniami uczniów, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. 

Mgr Michaił Zubkow jawi się jako pedagog- choreograf o dużej kulturze osobistej i klasie, o 

pozytywnej energii, artyście z wiedzą, pokorą i szacunkiem dla ciężkiej pracy tancerza, nie 

traktując ich przedmiotowo, lecz prowadząc z nimi dialog.

      Niepokojącą stroną jest słaba działalność naukowa (tylko jeden wygłoszony referat) mgr M. 

Zubkowa, ale kierując się słowami dr hab. prof. UMFC Jagny Dankowskiej: „(…) studia te 

ujawniły dodatkową dyspozycję artystyczno-naukową Michaiła Zubkowa, jaką jest umiejętność 

teoretycznej refleksji nad sztuką tańca w wymiarze aksjologicznym i istotnościowym, a więc 

refleksji natury filozoficznej. (…) Podjęcie przez Pana Michaiła Zubkowa pracy o charakterze 

naukowym uważam za godne poparcia, bowiem jej rezultaty przyczynią się do rozwoju teorii 

tańca”- (opinia zamieszczona w dokumentacji kandydata), wyrażam nadzieję, iż mgr Michaił 

Zubkow będzie stwarzał nowe drogi, nowe punkty widzenia w tej trudnej, ulotnej sztuce, która jest 

TANIEC.

Konkluzja

      Skonstatować pragnę, iż po zapoznaniu się z całością dokumentacji- dorobku artystycznego, 

dydaktycznego, organizacyjnego, pisemną pracą doktorską, oraz przedstawionym dziełem 

choreograficznym, choć nie wolnych od uchybień- oceniam pozytywnie.

7 ibidem, s. 42
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Praca doktorska Pana mgr Michaiła Zubkowa w zakresie dzieła doktorskiego stanowi twórczy 

wkład w rozwój dyscypliny artystycznej Rytmika i Taniec, wskazuje na interesujące podejście 

kandydata do tematu metodyki nauczania tańca klasycznego w edukacji młodych tancerzy.

      Przedstawiony dorobek artystyczny, a także praca doktorska odpowiada wymaganiom 

stawianym kandydatom ubiegającym się o stopień doktora (art. 12-15 ustawy z dnia 14. 03. 2003 r.)
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