
1 
 

 

Prof. dr hab. Iwona Kowalkowska     Poznań, dnia 12/08/2019r. 

Sztuki Muzyczne 

Dyscyplina artystyczna: Wokalistyka 

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

 

Zleceniodawca recenzji: 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 12 

czerwca 2019 roku 

 

Dotyczy: 

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w sprawie: 

 Wszczęcia w dniu 18/05/2016 roku na wniosek Pani Ae Ran Kim z dnia 11/05/2016 

roku przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – 

wokalistyka 

 Wyznaczenia recenzenta 

Do nadesłanego mi przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC 

w   Warszawie pisma, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej 

osoby recenzentem pracy doktorskiej mgr Ae Ran Kim pt.”Specyfika koreańskich emocji w 

partii wokalnej Sim Tjong w operze Sim Tjong, kompozycji Isang Yuna”, napisanej pod 

kierunkiem Prof. dr hab.Ewy Iżykowskiej - Lipińskiej, została dołączona pełna dokumentacja 

doktorantki wraz z przedstawionymi do oceny: 

 Dziełem artystycznym - płytą CD zatytułowaną „8 wybranych scen Opery Sim Tjong: 

wersja na dwa fortepiany” zawierająca nagrane fragmenty opery napisanej przez Isang 

Yuna,  będącym integralną częścią pracy doktorskiej, 

 Papierową wersją opisu dzieła stanowiącego integralną część pracy doktorskiej  
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Podstawowe dane o kandydatce: 

Pani Ae Ran Kim urodziła się w Mesan, w Korei Południowej. Mieszka w Warszawie 

i  jest zamężna z obywatelem polskim.   

Edukację muzyczną rozpoczęła w college w Korei Południowej i kontynuowała na 

Wydziale Wokalnym w Uniwersytecie Keimyung w Daegu pod kierunkiem prof. Ewy 

Iżykowskiej. Studia ukończyła w roku 2004 i w tym samym roku podjęła dalszy tok  

studiowania w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem 

prof. Krystyny Szostek – Radkowej. W międzyczasie otrzymała stypendium od Rektora 

Uczelni, a w roku 2006 zakończyła studia uzyskując dyplom  z wyróżnieniem.  

Pani Ae Ran Kim brała udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez 

polskich i zagranicznych artystów, w tym: Paolę Larin, Jamesa Davida Brocka, prof. Ryszarda 

Karczykowskiego, prof. Janet Perry, prof. Krystynę Szostek – Radkową, prof. Ewę Iżykowską. 

W roku 2014 uzyskała najlepszy wynik rekrutacyjny i podjęła studia doktoranckie na Wydziale 

Wokalno – Aktorskim UMFC w Warszawie. Uzyskała także stypendium „Pro-Polonia”. 

W  latach 2010 – 2013 uczestniczyła w konkursach wokalnych otrzymując nagrody 

i  wyróżnienia: 

 finalistka X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach – Zdroju 

 nagroda specjalna „Peter Dvorsky” na konkursie „International Pustina Vocal 

Competition”  w  Zdar nad Sazavou 

 nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie im. J. Kiepury w Krynicy Zdroju. 

Pani Ae Ran Kim w 2014 roku brała udział w wystawieniu opery W. A. Mozarta Don 

Giovanni w Warszawskiej Operze Kameralnej i w Filharmonii Świetokrzyskiej jako Donna 

Elwira, w 2013 roku w wystąpiła na scenie  Rheinsberg Opera jako Scintilla w La Contadina  

J. A. Hassego. Śpiewała też partię Mimi w koncertowym wykonaniu  Cyganerii G. Pucciniego 

w UMFC. Jest artystką koncertującą. 

 Z ważniejszych jej wystąpień na scenie koncertowej wymienić można koncerty na 

Zamku Królewskim w Warszawie honorujące osobę J. I. Paderewskiego (2009 i 2010), recital 

w Chamber Filharmonia w Kuwejcie. Jako solistka pani Ae Ran Kim brała też udział 

w II  Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Kostrinella” w Kostrzynie nad Odrą (2004), 

X Festiwalu Muzyki Kameralnej w Miedzeszynie (2010), II Międzynarodowym Festiwalu 

Muzyki Kameralnej „Atelier” w Szczecinie (2011). 

Doktorantka jest asystentką na wydziale Wokalno – Aktorskim w UMFC w Warszawie, 

pełni też funkcję  Koordynatora d.s. Studentów Koreańskich.  
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Swoje dokonania doktorantka potwierdza przedstawiając w dokumentacji  kserokopie 

dyplomów  oraz 41 posterów z solowych występów  scenicznych. Dokumentacja została 

starannie przygotowana.  

 

Ocena pracy doktorskiej: 

Płyta CD zawiera nagranie ośmiu wybranych przez doktorantkę fragmentów z opery 

„sim Tjong” skomponowanej przez Isang Yuna, koreańskiego kompozytora zamieszkałego w 

Europie. Stanowi ona dzieło artystyczne, które wraz z jego pisemnym opisem jest częścią 

składową dwuczłonowej pracy doktorskiej zatytułowanej .”Specyfika koreańskich emocji 

w  partii wokalnej Sim Tjong w operze Sim Tjong, kompozycji Isang Yuna”. Materiał muzyczny 

nagrany został w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w dniach: 

16  i 20 listopada, oraz 17 grudnia 2017 roku. Realizatorem dźwięku jest prof. dr hab. Katarzyna 

Rakowiecka – Rojsza. Wykonawcami dzieła oprócz doktorantki są także: dyrygent Przemysław 

Marcyniak, pianiści: Kyeong Yeong Seo i Marcin Łopacki, oraz śpiewacy soliści. Partię Sima 

– Ojca śpiewa  Michał Przygoński, partię Parka starającego się o rękę Sim Tjong wykonuje 

Jacek Szponarski, a partie Króla Kaisera – Jinhwan Hwang.  

A/ Ocena dzieła artystycznego 

Nośnik CD zawiera następujące cześci: 

1. Prolog: Niebiański świat (Sim Tjong; 05’39’’)  

2. Akt I, scena 1: W domu Sima (Sim, Sim Tjong; 02’03’’)  

3. Akt I, scena 2: Na ulicy miasto (Park, Sim Tjong; 04’47’’ 

4. Akt I, scena 3: W domu Sima (Sim, Sim Tjong; 06’36’’) 

5. Akt I, scena 4: Miejski pub (Sim Tjong; 03’39’’) 

6. Akt I, scena 5: W domu Sima (Sim, Sim Tjong; 08’19’’) 

7. Akt II, scena 1: W pokoju Króla (Kaiser, Sim Tjong; 07’14’’) 

8. Akt II, scena 3: W pokoju Króla (Kaiser, Sim, Sim Tjong; 09’57’’) 

Doktorantka, pani Ae Ran Kim, powzięła zamiar przybliżenia Polakom muzycznej 

kultury Korei, z położeniem nacisku na wskazanie jej charakterystycznych w  kręgu  azjatyckim 

cech.   Do realizacji tego celu wybrała operę Sim Tjong, bowiem podobnym przesłaniem, 

aczkolwiek ujętym w znacznie szersze, bo ogólnoeuropejskie i światowe ramy,  kierował się 

kompozytor dzieła.  Zostało ono napisane współczesnym (a ściślej XX - wiecznym) 

muzycznym językiem, w którym dominuje nie tyle atonalność, co brak w  partiach wokalnych 

harmonicznego wsparcia ze strony partii orkiestry (w przypadku zaprezentowanego nagrania 



4 
 

–  partii dwóch fortepianów). Takie potraktowanie struktury utworu wpisuje się w koreańską 

konwencję  muzyczną, o czym wypowiada się sam autor:  w koreańskiej muzyce słyszalnym 

jest tylko jeden dźwięk, nie ma tu akordów.   

Isang Yun stworzył tę operę w oparciu o ideę promowania na zachodzie kultury 

wschodu, oprawiając  elementy muzyki azjatyckiej w ramy europejskiej stylistyki.   

Mimo orientalnej tematyki, sposób wyrażenia muzycznej treść nie odbiega tutaj zatem 

zasadniczo od systemu przyjętego we współczesnym, europejskim kręgu kulturowym. 

Wyraźną różnicę dostrzec możemy natomiast w muzycznym obrazowaniu ludzkich emocji. 

Kontrast kulturowy zaznacza się w tym dziele szczególnie w przypadku emocjonalnej 

wyrazowości głównej bohaterki dramatu, bowiem dychotomia jej emocji nie znajduje 

uzewnętrznienia poprzez powszechną w zachodnim świecie werbalizację.  

Wypowiedź słowna jest w tym przypadku  stosowana oszczędnie, co koresponduje 

z  koreańską tradycją hyo, jeong i han. Adekwatne zobrazowanie uczuć protagonistki 

kompozytor  osiągnął natomiast poprzez użycie takich środków wyrazowych jak: glissanda, 

szept, krzyki, rozległe skoki interwałowe, wysoka tessitura linii wokalnej, czy też towarzyszące 

tej partii sopranowej chóralne  i instrumentalne efekty dźwiękonaśladowcze.  

Doktorantka  śpiewająca na nagraniu partię Sim Tjong dysponuje głosem mocnym, 

dźwięcznym, otwartym i brzmiącym ciepło w  rejestrach niskich i w obszarze średnicy tzw. 

głosu mówionego. Posiada duże możliwości operowania różnorodnym kolorytem 

dźwiękowym, co jest wręcz pożądane w przypadku kreowania przez nią tej roli.  Dysponuje 

dobrą techniką i dużą elastycznością pozwalającą na uzyskanie kontrastów dynamicznych 

(od  pp do ff i sf) i bezproblemowe osiąganie skoków interwałowych o szerokim ambitusie. 

Dostrzegalne jest przy tym minimalne, charakterystyczne dla azjatyckich głosów, 

ponadprzeciętne w kontekście europejskiej emisji vibrato.  

Przynależna partii Sim Tjong linia wokalna w większości zaprezentowanych części 

opery  usytuowana jest w wysokiej sopranowej średnicy, przechodząc często w  progowe 

dla  sopranowego głosu dźwięki h2 i c3. Niektóre,  wykraczające znacznie wyżej poza ten 

rejestr,  bardzo sprawnie przez doktorantkę wykonane fragmenty każą domyślać się, 

iż  wokalistka operuje gęstym sopranem koloraturowym.  

W płynnie prowadzonej frazie, charakteryzującej się jednorodną wysokościowo linią 

melodyczną, jej głos brzmi ciepło i nierzadko delikatnie. Na osiąganych skokowo wysokich 

dźwiękach, brzmienie jednakże nie zawsze bywa przyjemne.  Odnosi się wrażenie, 

że  śpiewaczka „zamyka gardło” jak to ma miejsce przy naturalnym, niepozowanym krzyku. 

Prawdopodobnie zastosowanie takiej emisji jest kompozytorskim zabiegiem i wynika  z 
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tradycji koreańskiego śpiewu pansori, do etiologii którego (niestety tylko skrótowo)  nawiązuje 

śpiewaczka w swej pracy pisemnej.  

Zamierzona przez kompozytora nieobecność harmonicznych odniesień rodzi dla 

mierzących się z zadaniem wokalistów niebezpieczeństwo intonacyjnych hiper lub 

hypotonacji. Nadmienić zatem należy, że zarówno doktorantka jak i towarzyszący jej partnerzy 

znakomicie poradzili sobie z piętrzącymi się intonacyjnymi trudnościami.  

Na uznanie zasługuje realizacja partii orkiestry, na użytek niniejszego nagrania 

zinstrumentowanej na dwa fortepiany. Towarzyszący śpiewakom pianiści perfekcyjnie oddają 

narratywny charakter instrumentalnej wypowiedzi jak również stymulują gradację napięć, 

wspierając solistów w emocjonalnym wyrazie ich wokalnych kwestii.  

B/ Ocena pracy pisemnej 

Do płyty CD dołączony został pisemny opis dzieła, stanowiący integralną część pracy 

doktorskiej pani mgr Ae Ran Kim. Pisemna praca zawiera następujące części: 

 Abstrakt w języku polskim 

 Abstrakt w języku angielskim 

 Rozdział I zatytułowany: Historia europejskiej muzyki klasycznej i opery  w Korei wraz 

z podrozdziałami: Historia europejskiej muzyki klasycznej w Korei Południowej; 

Historia europejskiej opery w Korei Południowej;  

 Rozdział II zatytułowany: Biografia i twórczość kompozytora Isang Yuna wraz z 

podrozdziałami: :Dzieciństwo; Młodość, Lata dojrzałe – rozpoczęcie studiów w Europie 

(lata 1956-57);  

 Rozdział III zatytułowany: Charakterystyka oper Isang Yuna wraz z podrozdziałami: 

„Sen Liu – Tunga” (Der Traum des Liu – Tung); „Wdowa Motyla” (Die Witwe des 

Schmetterings); „Miłość duchów” (Geisterliebe)  

 Rozdział IV zatytułowany: Filozofia Isang Yunawraz z podrozdziałami: Taoizm; 

Buddyzm; Konfucjanizm; Koreański folklor; 

 Rozdział V zatytułowany: Budowa opery Sim Tjong kompozytora Isang Yuna wraz z 

podrozdziałami: Autor libretta „Sim Tjong” – dr. Harald Kunz; Historyczne tło 

powstania; libretto; obsada; Skład i charakterystyka orkiestry i chóru; historia 

wystawienia spektaklu dramatycznego w Niemczech oraz w Korei; objaśnienie 

oryginalnej baśni „Sim Tjong” i omówienie czym różni się od opery; 

 Rozdział VI zatytułowany: Koreańskie emocje i sposób ich wyrażania wraz z 

podrozdziałami: Wpływ sąsiadujących mocarstw – okupantów na specyfikę emocji 
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koreańskich; Wpływ tradycji koreańskiej na charakter emocji tego narodu; 

Różnorodność emocji wykorzystywana w operze Isang Yuna; Różnice między 

emocjonalnością koreańską a europejską: Specyfika geograficzno – środowiskowa, 

Różnice w sposobie myślenia miedzy wschodem a Zachodem; Moje doświadczenia 

zdobyte w Polsce w związku ze studiami oraz realizacją trzech oper – G. Puccini „La 

Boheme”, J.A. Hasse „Die Kluge Bauerin”, W.A. Mozart „Don Giovanni”. 

 Rozdział VII zatytułowany: Omówienie cech charakterystycznych muzyki zachodniej i 

tradycyjnej muzyki koreańskiej – specyfika muzyki Isang Yuna: Analiza prologu, 

Analiza Aktu I, sceny: I,II, III, IV, V; Analiza aktu II, Sceny: I, III 

 Podsumowanie 

 Bibliografia 

 Aneks zawierający zdjęcia ilustrujące cytaty zawarte w pracy 

Meritum opisu dzieła artystycznego pani Ae Ran Kim stanowi analiza wpływu tradycji, 

obowiązujących norm zachowań oraz uwarunkowań społeczno – historycznych na kształt i 

ekspresję uczuć oraz emocji człowieka i przełożenie uzyskanej w toku badawczym wiedzy na 

wokalną pracę sceniczną.   Za podstawę badawczą doktorantka przyjęła specyfikę koreańskich 

emocji w kontekście opery stworzonej przez kompozytora koreańskiego, tworzącego jednak 

swe dzieła poza ojczystym krajem.  

Autorka we wstępie bardzo lakonicznie wyjaśnia z jakich pobudek podjęła swój temat 

badawczy. Dopiero w toku pracy, w podrozdziale rozdziału szóstego zatytułowanym Moje 

doświadczenia zdobyte w Polsce w związku ze studiami oraz realizacją trzech oper – G. Puccini 

„La Boheme”, J.A. Hasse „Die Kluge Bauerin”, W.A. Mozart „Don Giovanni”, możemy 

wniknąć w sedno jej decyzji, co stanowi klucz do odczytania sensu podjętego przez doktorantkę 

trudu.   

Czytamy zatem, że pani Kim Ae Ran przyjechała z Korei Południowej do Polski nie 

mając wcześniej bliższych kontaktów z obcokrajowcami. Młoda kobieta z dalekiego wschodu 

musiała odnaleźć się w całkowicie obcej kulturze, której przede wszystkim nie rozumiała. 

Największym problemem było dla niej oswojenie się z zachodnią emocjonalnością i zbyt 

ekstrawertycznym - jak na wschodnie standardy -  sposobie jej uzewnętrzniania.  Drastycznie 

odmienna konwencja społecznych  zachowań, a co za tym idzie także różne standardy 

kształcenia na Wschodzie i Zachodzie, stawiały początkowo barierę skutecznie utrudniającą 

rozwijanie umiejętności zawodowych i przyswajanie przez Koreankę wiedzy. Proces swoich 

zmagań pani Ae Ran Kim opisuje w niniejszym podrozdziale.  
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Dowiadujemy się, jak wielką pracę nad okiełznaniem własnej psychiki musi wykonać  

osoba chcąca zasymilować się z obcym kulturowo środowiskiem, jakich nakładów  dobrej woli 

i inteligencji (nie tylko emocjonalnej)  musi użyć, aby w późniejszej działalności artystycznej  

wykorzystać wszystkie  zdobycze tej swoistej dla siebie terra ignota.  

Doktorantka związując swoje życie z Polską (wyszła za mąż za Polaka) zyskała pełną 

świadomość, że pracę nad własną akulturacją musi wykonać także poprzez przybliżenie 

swojemu nowemu otoczeniu kultury koreańskiego narodu. Konstatacja ta stanowi zapewne  

asumpt przystąpienia do badawczej pracy. Jak mniemam, inspirację do wyboru Isanga Yuna 

jako reprezentatywnego dla tego celu twórcy, stanowiło pewne  podobieństwo losu 

kompozytora i doktorantki. Oboje bowiem podjęli ten sam trud wchłaniania obcej kultury i 

nauczenia się obcej kulturowo sztuki, obojgu też przyszło żyć na dalekiej obczyźnie – choć o 

tym status quo zadecydowały zupełnie różne okoliczności.  

Jak możemy zauważyć śledząc układ pracy i zaznajamiając się z tytułami pierwszych 

czterech rozdziałów i ich podrozdziałów, doktorantka przeprowadza czytelnika przez życie i 

twórczość koreańskiego kompozytora, wprowadzając jednocześnie  w historię 

upowszechniania w Korei europejskiej muzyki i opery. Autorka opisuje także filozoficzno – 

religijne zasady, na których gruncie powstała współczesna koreańska kultura. 

Wnikając w treść dysertacji stwierdzamy, że  umieszczenie w pracy  

„wprowadzających” rozdziałów  było zabiegiem celowym, nie zaś konformistycznym 

podejściem do problematyki. Świadczy o tym dbałość o  wyjaśnienie wszystkich aspektów 

składających się na ostateczny format i jakość sztuki Isang Yuna. Szczególnie istotną jest próba 

wyjaśnienia pobudek zainteresowania się kompozytora muzyką Zachodu, oraz przybliżenie 

jego artystycznej osobowości i wpływów oddziałujących na jej kształtowanie.  

Isang Yun urodził się na początku XX wieku, kiedy to Korea po długich latach ścisłego 

izolacjonizmu  nawiązała już stosunki dyplomatyczne z różnymi krajami  i otworzyła się na 

obce kultury. W tym czasie, wraz z uprawomocnieniem się chrześcijaństwa jako systemu 

religijno - filozoficznego współistniejącego z dotychczas kultywowanymi, przybył do tego 

kraju także pierwszy „muzyczny powiew zachodu” (pieśni religijne). Chłonny umysł nie 

pozwolił twórcy zasklepiać się jedynie w obszarze koreańskich muzycznych tradycji, więc już 

jako młody chłopak zaczął zgłębiać tajniki zachodniej muzyki. Będąc „muzycznym 

kosmopolitą”, Isang Yung pozostał równocześnie silnie zakorzeniony w systemie wschodnich 

wartości. W konsekwencji jego wiodącą ideą stało się to, jak czytamy,  by na bazie koreańskiej 

tradycyjnej muzyki ludowej powstała muzyka na światowym poziomie.  
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Bez informacji zawartych w  pierwszych czterech rozdziałach niniejszej pracy 

niemożliwym byłoby  zrozumienie muzyki, z dźwiękami której  przyjdzie  się  później 

zaznajomić.  

Zakres wiedzy    na temat historii, tradycji, religii i wynikającego z nich koreańskiego 

kodeksu zachowań społecznych został w niniejszej pracy obszernie przedstawiony, pozwalając 

czytającemu wniknąć w istotę myśli wschodniej i ukształtowanych przez nią norm moralnych 

i obyczajowych. 

Dysertacja stanowi więc swoiste studium kładące podwaliny pod zrozumienie  psychiki 

ludzi  Dalekiego Wschodu.  

Poruszony  został  tutaj także problem wzajemnej empatii osób pochodzących z 

antypodów geograficzno-kulturowych, co w przypadku międzynarodowej kooperacji 

scenicznej, może mieć niebagatelne znaczenie.   W nawiązaniu do tego zagadnienia   

doktorantka opisuje swoje trudności w początkowym stadium nauki w polskiej muzycznej 

uczelni. Przytacza pewne zdarzenie: podczas pracy nad rolą Mimi poproszono ją aby kwestię 

Si, mi chiamano Mimi, ma il mio nome e Lucia wypowiedziała w sposób najbardziej naturalny, 

tak jakby przedstawiła się po koreańsku. Pani Ae Ran Kim pisze: profesor nie zauważył różnicy 

pomiędzy zasadami koreańskimi, a europejskimi w odniesieniu do definicji skromności. Myślał, 

że jak będę znała koreańskie znaczenie  (tekstu), to będzie mi łatwiej zaśpiewać tę partię. 

Jednak w sytuacji, kiedy istnieją potężne różnice kulturowe należałoby wziąć pod uwagę jedną 

ważną sprawę. mianowicie kulturę społeczną, która różni się w zależności od okoliczności. 

Profesor myślał, że świadomość znaczenia słów pomoże mi zaśpiewać. W Korei tradycja 

podczas przedstawiania się nakazuje składać ręce i kłaniać się delikatnie, nie nawiązując 

kontaktu wzrokowego. (…) Próba otworzenia mnie przez profesora zamknęła mnie jeszcze 

mocniej. Dalej doktorantka pisze, że odtąd zwracała baczną uwagę, by rozpoczynając pracę  

nad rolą najpierw przyjrzeć się wszystkim istotnym kontekstom.  

Pani Ae Ran Kim zasadę tę wdrożyła realizując także partię Sim Tjong w operze, której 

w pełni poświęca rozdziały V, VII i VIII swej pracy.  

Muszę w tym miejscu nadmienić, że mam pewne zastrzeżenie odnośnie umiejscowienia 

bardzo sensownej skądinąd treści w rozdziale VI zatytułowanym Koreańskie emocje i sposób 

ich wyrażania i w jego podrozdziałach pt.: Wpływ sąsiadujących mocarstw – okupantów na 

specyfikę emocji koreańskich; Wpływ tradycji koreańskiej na charakter emocji tego narodu; 

Różnice między emocjonalnością koreańską a europejską: Specyfika geograficzno – 

środowiskowa, Różnice w sposobie myślenia miedzy wschodem a Zachodem. Uważam, że dla 

zrozumienia sztuki (w szczególności zaś muzyki) i osobowości Koreańczyków (a kompozytor 
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wywodził się przecież z tej nacji) korzystniejszym byłoby umieszczenie tej części na czołowym 

miejscu dysertacji jako rozdział I.  Podrozdział tego rozdziału  Różnorodność emocji 

wykorzystywana w operze Isang Yuna przeniosłabym zaś do rozdziału III jako jego wstęp lub 

zakończenie, ze zmianą w tytule liczby pojedynczej „w operze” na mnogą „w operach”. Część  

treści tego  podrozdziału (poczynając od trzeciego wersu strony 83 do końca podrozdziału) 

odnoszącą się bezpośrednio do opery Sim Tjong, osadziłabym w obszarze poświęconym 

bezpośrednio temu dziełu.  

Libretto Sim Tjong oparte jest na koreańskiej bajce – legendzie, mówiącej o poświęceniu 

się kobiety dla drugiego człowieka i przypisanej jej roli oczyszczenia tego człowieka z 

popełnionych złych ziemskich czynów.  

Treść legendy na potrzeby libretta została nieco zmodyfikowana i jej baśniowy świat w 

ostatecznej swej formie  łudząco przypomina chrześcijański wątek religijny. Opera zawiera 

ponadto pierwiastki filozofii i religii wschodnich (buddyzm, taoizm, konfucjanizm), a także 

dawnego szamańskiego kultu. Dostrzegalne są tu także znamienne dla koreańskiej kultury 

cechy: szacunek do starszych (szczególnie wobec rodziców), hierarchiczność, z którą wiąże się 

posłuszeństwo wobec osób wyższych statusem społecznym, kolektywizm w działaniu i 

nastawienie na dobro grupy społecznej kosztem własnego ego, etc.  

Jak pisze pani Ae Ran Kim, w koreańskiej muzyce tradycyjnej nie ma zjawiska dźwięku 

harmonicznego, a całość opiera się na melodii monotonicznej i im bardziej delikatny i subtelny 

jest rytm, tym wyższa jest wartość utworu. Analiza formalna, dokonana przez doktorantkę pod 

kontem ekspresji zawartej w stworzonej przez Isanga Yuna operze,  celnie odkrywa  

charakterystyczne elementy muzyczne obrazujące uczucia protagonistki i jej stany 

emocjonalne. Dla przykładu: rozterka i niepokój Sim Tjong zobrazowane zostały przez 

kompozytora zmianami dynamiki, skokami interwałowymi i glissando, albo z kolei: aby oddać 

dobrze postawę grzecznej i miłej córki, podczas rozmowy ojca i Sim wykorzystano następujące 

odcienie dynamiczne: pp. P. mp. (…). Średnie i niskie  częstotliwości pozwalają na zachowanie 

delikatnej atmosfery i rodzą poczucie bezpieczeństwa oraz dają wytchnienie.  Wszystkie 

obserwacje prowadzą autorkę do  konstatacji, że  Isang Yung dążył do zharmonizowania muzyki 

wschodniej z zachodnią poprzez zastosowanie specyficznych  układów i efektów rytmiczno -  

akustycznych.  

Podsumowując, obszernie zakrojony opis dzieła artystycznego uznaję za niezwykle 

wartościowy w wielu aspektach.  Mogę z pełną świadomością określić tę pracę jako swoisty 

traktat historyczny, filozoficzny i  kulturowy.  
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Autorka nie uniknęła jednak pewnych niedoskonałości: uważam, że wskazane ze 

względów poznawczych byłoby umieszczenie odniesienia  szczegółowo wyjaśniającego 

sposoby użycia głosu  w technice koreańskiego śpiewu pansori.  Zamieszczone w pracy 

objaśnienie tej kwestii jest zbyt lakoniczne. Po odsłuchaniu nagrania CD zyskałam pewność, 

że było to konieczne, ze względu na wielokrotne posługiwanie się przez kompozytora tego 

rodzaju wokalizacją.   Dogłębnej charakterystyki koreańskiej  techniki śpiewu dokonała jedna 

ze studentek prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej, pisząc pod jej kierunkiem niezwykle wartościową 

pracę porównawcza. Opis pansori umieszczono tu w kontekście europejskiego belcanto, co 

pozwala na uzmysłowienie różnic występujących w emisji głosu Koreańczyków i 

Europejczyków. Szkoda, że doktorantka nie skorzystała z tej wykraczającej absolutnie poza 

ramy pracy magisterskiej  dysertacji. 

 Do mankamentów niniejszej pracy należą także literówki, błędy interpunkcyjne i 

stylistyczne, jak również edytorskie. Jak już nadmieniałam, mam także zastrzeżenia do układu 

rozdziałów. Ponadto, odniesienia i wykaz bibliografii nie zostały podane w pełni zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce zasadami redagowania publikacji naukowych.  

Powyższe uchybienia są jednak wytłumaczalne i nie wpływają negatywnie na ogólną 

ocenę pracy. Czytając miałam bowiem pełną świadomość, że pisząca ją osoba jest 

obcokrajowcem, zaś wiedza autorki, język, stylistyka i logika wywodów zasługują 

bezwzględnie na ogromne uznanie.  

 

 




