
Poznań   10.09.2019 

prof. zw. dr hab. Marcin Sompoliński  
Akademia Muzyczna  
im I.J. Paderewskiego w Poznaniu  

Recenzja  

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki  
dla mgr. Marcina Piotra Łopackiego w dziedzinie sztuk muzycznych,  

w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.  

Zleceniodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 

Zlecenie podjęte w związku z decyzją Rady Wydziału z dnia 23 kwietnia 2018 r.,  
w sprawie powołania na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marcina Jana  
Łopackiego; 
pismo z dnia 7 maja 2018 r., na podstawie ustawy o stopniach i tytule naukowym 
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Doktorant złożył do recenzji pracę składającą się z dwóch części: 
• Dzieła artystycznego zarejestrowanego na płycie DVD w dniu 17 kwietnia 2019r 
• Rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa   

Kusiela - Moroza 

Przedstawiona dokumentacja została właściwie opracowana w zakresie formalnego 
układu materiału, stanowiącego podstawę do opiniotwórczej recenzji.  
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Podstawowe informacje o doktorancie 

     Pan Marcin Łopacki ukończył studia magisterskie w klasie kompozycji prof. 
Zygmunta Krauzego oraz studia licencjackie w klasie dyrygentury symfoniczno - 
operowej u prof. Marka Pijarowskiego na na Uniwersytecie Muzycznym im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich w 
Polsce i za granicą, w zakresie pianistyki dyrygentury.  
 W latach 2010 -  2012 dyrygował założoną przez siebie orkiestrą kameralną 
ad Hoc Ensamble  dokonując wielu nagrań i prawykonań. Dyrygował również 
Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus, orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży oraz orkiestrami studenckimi.  
 Jest laureatem ośmiu nagród i wyróżnień w krajowych konkursach 
kompozytorskich, a także trzykrotnym laureatem sekundowego muzyczny Forum 
Młodych organizowanego przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie i UMFC.  
W 2011 r. otrzymał stypendium banku Societe Generale.  
 Jego dorobek kompozytorski obejmuje ponad 80 utworów. Artysta prowadzi 
bogatą działalność koncertową jako pianista – kameralista , muzyk improwizujący, 
muzyk sesyjny, dyrygent i performer. 

Ocena działalności dydaktycznej, artystycznej i organizacyjnej 

Mgr Marcin Piotr Łopacki prowadzi ożywioną działalność dydaktyczną, artystyczną i 
organizacyjną  
 Od roku 2017 jest zatrudniony jako wykładowca UMFC prowadząc zajęcia z 
propedeutyki dyrygentury, czytania partytur będąc jednocześnie pianistą 
akompaniującym na zajęciach z dyrygentury i Zespołach Wokalnych 
  
 Działalność artystyczna realizowana jest przez doktoranta na wielu 
płaszczyznach. Pozostaje on aktywny jako kompozytor, pianista, performer oraz 
dyrygent. Załączona przez doktoranta w dokumentacji przewodu lista kompozycji 
zawiera imponującą (jak na jego wiek) liczbę, ponad osiemdziesięciu opusów.  
 Dorobek pianistyczny obejmuje szereg wykonań koncertowych obejmujących 
szeroki repertuarowo zakres stylistyczny - od muzyki barokowej do dzieł 
współczesnych. Warto zauważyć, że znajdują się tam pozycje wymagające od 
pianisty wysokiego kunsztu muzycznego.  
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 Na tym tle działalność dyrygencka prezentuje się mało efektownie. 25 
koncertów wydaje się być osiągnięciem zbyt skromnym by pozytywnie zaopiniować 
przyznanie kandydatowi stopnia doktorskiego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę trzy 
elementy: 
 Po pierwsze: znakomita większość dyrygowanych przez mgr. Łopackiego 
utworów, to dzie ła wspó łczesne, a zatem wymagające najczęściej 
ponadstandardowego okresu przygotowań.  
 Po wtóre: prezentowane były one często na prestiżowych wydarzeniach (jak 
przykładowo festiwal „Warszawska Jesień”), a poza tym zostały utrwalone i wydane 
na płytach CD. Nagranie pięciu płyt jest - zważywszy na wiek kandydata - 
niezaprzeczalnym osiągnięciem 
 Po trzecie i najważniejsze: działalność artystyczna doktoranta ma charakter 
wszechstronny i komplementarny, wskazując że mamy do czynienia z osobowością 
aktywną i kreatywną, co w przypadku awansów naukowych jest kryterium 
istotniejszym niż arytmetyczne wyniki.  

Działalność organizacyjna 
 W załączonej dokumentacji działalność organizacyjna p.Łopackiego 
przedstawiona została zaledwie w dwóch akapitach życiorysu artystycznego, co 
uważam za uchybienie. Na oficjalnej stronie internetowej doktoranta jest ona 
zdecydowanie bogatsza.    
 Przykładowo: w dokumentacji przewodowej brakuje informacji, że w 2010 
roku był on kuratorem festiwalu „Chopin. Transgresje”. Z punktu widzenia 
recenzenta najistotniejsze jest jednak, że p. Łopacki w bardzo aktywny i 
konsekwentny sposób podejmuje działania organizacyjne, z jednej strony kreując 
własne projekty,  z drugiej zaś uczestnicząc w pracach tak poważanych 
stowarzyszeń jak Jeunesses Musicales, czy też Związek Kompozytorów Polskich.  

Wymienione powyżej dokonania, a także dorobek przedstawiony w 
dokumentacji są zgodne z wymogami ustawy i pozwalają na rozpoczęcie 
oceny pracy doktorskiej 
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Ocena pracy doktorskiej  

  
 Na pracę doktorską p. Marcina Piotra Łopackiego składają się: dzieło 
artystyczne, oraz rozprawa doktorska p.t. „Problemy wykonawcze kompozycji 
wykorzystujących techniki perkusji wokalnej w pracy z chórem amatorskim” 
 Płyta DVD zamieszczona w formie dodatku do pracy teoretycznej zawiera 
informacje o dacie i miejscu koncertu, oraz nazwisko dyrygenta. Poszczególne 
punkty programu zostały umieszczone jako oddzielna pliki, co ułatwia orientację. 
Niestety w opisie nagrania zabrakło informacji o wykonawcach biorących udział w 
koncercie, co uważam za niedopatrzenie.  
 Nagranie cechuje się wysokim technicznie stopniem jakości. Dźwięk jest 
przestrzenny i naturalny, obraz zapisany bardzo dobrze. Materiał został 
zmontowany z ujęć kilku kamer, co niewątpliwie czyni jego odbiór atrakcyjny, jednak 
z pozycji recenzenta, najbardziej wartościową wersją jest obraz z jednej kamery, 
która rejestruje koncert z pozycji wykonawcy. Szczęśliwie znakomita większość 
ujęć  filmowana jest właśnie w taki sposób dzięki czemu recenzent posiada 
możliwość rzetelnej oceny dyrygenckich przymiotów doktoranta.  
 Z racji swojej specjalności omawiając zarejestrowany koncert, skupię się 
przede wszystkim nad tymi utworami, w których obsadzie poza zespołem 
wokalnym udział biorą również instrumenty.  
 Pan Łopacki posiada umiejętność naturalnego kontaktu z zespołem. Jego 
postawa sprawia, że prowadzeni przezeń muzycy w sposób niewymuszony 
koncentrują swą uwagę na liderze. Asertywna sylwetka sprawia, że zespół z 
zaufaniem rozpoczyna koncert w przekonaniu, że prowadzony jest przez w pełni 
zaufaną osobę.  
 Technika manualna doktoranta cechuje się przejrzystością i klarownością. 
Nie ma tu niepotrzebnych gestów, czy też zbędnych ornamentów. Każdy auftakt 
jest wyrazisty i precyzyjny. Sposób frazowania w pełni czytelny i oczywisty. Pan 
Łopacki potrafi znakomicie utrzymać właściwą pulsację a zarazem w swej intuicji 
znakomicie rozpoznać fragmenty w których nachalny gest mógłby zaszkodzić 
frazie.  
 Znakomicie było to widoczne szczególnie w dwóch utworach: 
W Vessels Philipa Glassa wszyscy wykonawcy oczekują od dyrygenta wsparcia dla 
swej pulsacji. Minimalistyczne i repetytywne konstrukcje, tak charakterystyczne dla 
tego kompozytora, stawiają muzykom ekstremalne wymagania. Długie fragmenty w 
których praktycznie nie sposób wziąć oddechu, zmuszają do precyzyjnego 
zaplanowania każdego z nich (oddechów).  
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 Podkreślić należy, że sytuacja w której na oddech pozostaje minimalna ilość 
czasu, może skutkować spóźnieniem się na następującą miarę, a w konsekwencji 
zachwiać, czy wręcz zburzyć synchronizacje pionów rytmicznych. Prowadzony 
przez p. Łopackiego zespół znakomicie poradził sobie z interpretacją tego trudnego 
utworu. Wszelkie podziały były naturalne i wyraźne, znaki lewą ręką definiujące 
zmiany repetycji pozwoliły uniknąć nieporozumień mogących doprowadzić  (o co 
bardzo łatwo w przypadku tego typu utworu) do rozminięcia się poszczególnych 
wykonawców. Nieliczne zachwiania intonacyjne zespołu wokalnego wynikały być 
może z problemów kondycyjnych - nie wpłynęły jednak na ogólne znakomite 
wrażenie odbiorców 
 Wśród programu koncertu znalazła się też kompozycja samego doktoranta - 
„Crowd” op. 84 na czterogłosowy chór mieszany i 11 instrumentów smyczkowych.  
Bardzo interesujący utwór w którym dostrzegłem asocjacje z barokową tradycją, 
impresjonistyczną sonorystyką i mariażem minimalizmu z techniką aleatoryczną, 
wywarł na mnie szczególne wrażenie. Ukazał też, że p. Łopacki jako dyrygent 
specjalizujący się w prowadzeniu chóru znakomicie potrafi zapanować nad 
zespołem instrumentalnym (co niekoniecznie jest domeną wszystkich 
chórmistrzów).  
 Znakomite panowanie nad materią, precyzyjne wskazania „wejść” czytelne 
inicjowanie odcinków pizzicato i swoboda prowadzenia narracji to najważniejsze 
wyróżniki tej interpretacji. Cechą która zdecydowanie wyróżnia doktoranta jako 
dyrygenta jest panowanie nad formą. Chociaż wszystkie z prezentowanych 
utworów były dziełami stosunkowo nieobszernymi, to sposób kształtowania narracji, 
relacje pomiędzy współczynnikami formy, gradacja napięć czy też budowanie 
kulminacji przebiegały w sposób logiczny i konsekwentny, dzięki czemu słuchacz 
zyskiwał poczucie harmonii i satysfakcji.  
 Wszystko to wynika ze znakomitej znajomości partytury popartej rzetelną 
analizą wykonywanych utworów. Postawa taka cieszy szczególnie - zwłaszcza w 
obliczu prowadzenia zespołów amatorskich budując w młodych muzykach 
przekonanie o potrzebie świadomego wykonywania muzyki.  
 Warto też zwrócić uwagę, że repertuar prezentowany na koncercie stawia 
bardzo wysokie wymagania przed wykonawcami. W tym kontekście słowa 
szczerego uznania należą się Warszawskiemu Chórowi chłopięcemu, który ze 
swobodą poruszał się w tak trudnej materii. 
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Praca jest bardzo spójna i logiczna, posiadając bardzo konsekwentny układ. 
Napisana jest ładnym stylem. Bardzo staranna w edycji - tym bardziej dziwi że tekst 
nie został wyjustowany.  
 Pierwszy rozdział zawiera skondensowane kompendium warsztatu chórzysty 
wraz z podstawowymi ćwiczeniami rytmicznymi, oddechowymi i interwałowymi. 
Drugi poświęcony jest perkusji wokalnej. Autor stwierdza, że „dla potrzeb dalszych 
rozważań będziemy tym terminem określać naśladowanie brzmienia instrumentów 
za pomocą narządów mowy” (str. 14), w konsekwencji wykazując renesansowe 
madrygały jako pierwsze w europejskiej muzyce zastosowanie perkusji wokalnej. W 
opinii recenzenta definicja pojęcia jest zbyt szeroka, a przykłady renesansowych 
madrygałów stanowią raczej formę muzycznych onomatopei co wcale nie musi    
być  tożsame z „perkusją wokalną”. Niewątpliwie interesujący jest podroździał 
poświęcony Human Beatbox  w którym autor zawarł wyczerpującą egzemplifikację 
dźwięków beatboxowych.  
 W kolejnym rozdziale mamy do czynienia z opisem dzieła artystycznego, 
gdzie każdy z wykonanych na koncercie utworów poddany został dogłębnej 
analizie. Analizy te przeprowadzone są w bardzo wnikliwy i wyczerpujący sposób. 
Ujęte w formie tabelarycznej zestawienia motywów melodycznych, struktur 
rytmicznych i zasad kształtowania formy budzą szacunek. Każdemu z omawianych 
utworów poświęcony jest też krótki opis zawartych w nim problemów 
wykonawczych.  
 Istotnym mankamentem pracy jest brak zakończenia. Chociaż cel wywodu 
jest logiczny i konsekwentny, autor nie dokonuje podsumowania, a co za tym idzie 
w niewystarczająco wyrazisty sposób dookreśla cel swej pracy.  
 Silnym punktem rozprawy są natomiast zawarte w niej dodatki: Pierwszy 
zawierający zestaw ćwiczeń opartych na modelach rytmicznych, drugi - na 
modelach interwa łowych. Obydwa u łożone wed ług stopnia trudności, 
sklasyfikowane, czytelnie przedstawione i niezwykle obszerne (ponad 200 
ćwiczeń).  
Dodatek C stanowi aplikacja multimedialna przydatna do samokształcenia 
członkom zespołów amatorskich. Prosty, nieco archaiczny interfejs sprzyja 
czytelności, zapewniając  intuicyjność poruszania się po aplikacji. Omówienia 
teoretyczne są merytorycznie dopracowane, jednocześnie przedstawione w bardzo 
prosty sposób. Testy słuchowe nagrane są w bardzo dobrej jakości. Jedyną 
sugestią dotyczącą udoskonalenia przewodnika byłoby umieszczenie oznaczeń 
artykulacyjnych na przykładach nutowych zamiast opisowych (np. że „kropka” 
skraca artykulację). Należy jednak stanowczo podkreślić, że załączona aplikacja 
jest z pewnością narzędziem które w znakomity sposób wspomaga naukę zasad 
muzyki i posiada kapitalne znaczenie w kształceniu muzycznym amatorów.  
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Konkluzja 

 Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz rozprawą doktorską 
w postaci dzieła artystycznego jego opisu stwierdzam że p. Marcin Piotr Łopacki 
zaprezentował oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, a także wykazał się 
ogólną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami umożliwiającymi samodzielną pracę 
dyrygenta. Tym samym powołując się na art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 
o stopniach naukowych i tytule naukowym, oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
wnioskuję do Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 
Kościelnej, Rytmiki i Tańca o nadanie panu Marcinowi Piotrowi Łopackiemu stopnia 
doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych the Styki artystycznej dyrygentura 

 

       
       prof.dr hab. Marcin Sompoliński
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