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 dr hab. Katarzyna Oleś – Blacha                                    Kraków, 04.09.2019 r. 

Akademia Muzyczna w Krakowie 

 

RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ 

MGR YU ZHANG 

 

Zleceniodawca recenzji 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Wokalno-

Aktorski,  pismo z dnia 10 kwietnia 2019 roku informujące o powołaniu mnie na recenzenta 

przez Radę Wydziału. 

 

Dotyczy 

Uchwały  Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie:  

 wszczęcia, na wniosek  Pani Yu Zhang z dnia 10.02. 2018 roku, postępowania celem 

nadania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka 

 wyznaczenia promotora 

 wyznaczenia recenzentów 

Do nadesłanego mi przez przewodniczącego Rady Wydziału, Prof. Ryszarda Cieślę pisma 

przewodniego, datowanego na dzień 10.04.2019 roku, informującego o wszczęciu przewodu 

doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr Yu Zhang 

zatytułowanej: Porównanie ról sopranowych w chińskiej operze „Regret for the past” Shi 

Guangnana i włoskiej operze „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego, zostały 

dołączone:  

 dokumentacja wniosku pani mgr Yu Zhang (przyjęta i zarejestrowana dn. 28.03.2018 

r.) wraz z podaniem do Rady Wydziału, życiorysem artystycznym, propozycją tematu 

pracy doktorskiej oraz z propozycją osoby promotora, a także z koniecznymi, 

uwierzytelnionymi odpisami dyplomów ukończenia studiów wyższych  

 koncepcja pracy doktorskiej w formie PLANU („Wstępny szkic pracy”) 

 dokumentacja dorobku artystycznego (drukiem oraz w zapisie cyfrowym), w tym 

wykaz konkursów, publikacji, nagród, osiągnięć artystycznych oraz kopie/skany 

plakatów, programów etc. (Part 2) 

 Część artystyczna pracy doktorskiej: Płyta CD CHINESE AND WESTERN 

OPERA ARIAS, Yu Zhang – soprano 
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 Opis artystycznej części pracy doktorskiej w wersji drukowanej oraz w formacie 

elektronicznym, noszący tytuł : 

Porównanie ról sopranowych w chińskiej operze „Regret for the past” Shi 

Guangnana i włoskiej operze „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego.  

 

Niniejszym stwierdzam, że przyjęcie tematu pracy doktorskiej,  jej koncepcji oraz 

wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i recenzentów nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. 

 

Podstawowe dane o Kandydatce 

Mgr Yu Zhang urodziła się w Xinxiang w Chinach. We wrześniu 2007 roku 

rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Xinyang, w specjalności: Muzyka.  

W 2011 roku uzyskała stopień licencjata sztuki tejże Uczelni. Swoją edukację muzyczną oraz 

pedagogiczną kontynuuje w ramach trzyletnich studiów drugiego stopnia w tej samej 

specjalności w Wyższej Szkole Pedagogicznej Prowincji Henan w latach 2011 – 2014. 

Zwieńczeniem nauki w ramach chińskiego szkolnictwa wyższego był uzyskany 30 czerwca 

2014 roku tytuł magistra sztuki. Nie ulega wątpliwości, że była wyróżniającą się studentką, 

czego dobitnym dowodem jest korowód Dyplomów: Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu 

prowincji Henan, Wzorowego Studenta Studiów Magisterskich, Honorowy Konkursu 

Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej Prowincji Henan (I Nagroda w kategorii Bel 

Canto).  

Dzięki zdobytym podczas studiów kwalifikacjom, a także warsztatowi doskonalonemu 

podczas konkursów i koncertów, Pani magister podejmuje w lipcu 2013 roku pracę  

w charakterze nauczyciela śpiewu oraz gry na instrumencie guzheng w Hongweng Centrum 

Muzyki i Sztuki, Yiwu w Chinach. Niewątpliwie interesujący z punktu widzenia naukowego 

oraz dydaktycznego jest kolejny rozdział w Jej karierze zawodowej, który rozpoczął się we 

wrześniu 2014 roku w Instytucie Edukacji Publicznej i Badań Naukowych w Pekinie.  

W ramach swoich obowiązków Pani Yu Zhang prowadziła badania dotyczące programów 

nauczania i pokrewnych im elementów w zakresie edukacji muzycznej, a także sporządzała 

raporty w oparciu o analizę statystyczną. Ponadto kierowała kilkoma projektami oceny 

jakości kształcenia, w tym przy użyciu teorii IRT (ang. Item Response Theory) czyli 

zastosowania metody odpowiedzi na pozycje testu jako weryfikacji wiedzy. Jest to w mojej 

opinii niezwykle ciekawe zagadnienie, tym bardziej, że w IRT, w przeciwieństwie do 
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klasycznej teorii testów1, kluczową rolę odgrywa duża liczebność próby. Z pewnością stolica 

Chin jest idealnym miejscem do przeprowadzania tego typu badań. Można więc śmiało 

wysnuć wniosek, iż Pani magister prowadziła w swoim kraju działalność sensu stricto  

naukową opartą o nowoczesne metodologie badawcze.  Dowodem tego rodzaju aktywności  

są publikacje Jej autorstwa, dotyczące zagadnień zarówno z dyscypliny Wokalistyka jak 

i z Metodologii nauczania w szerokiej perspektywie pedagogicznej oraz artystycznej (np. On 

the assessment of aestetic education and artistic quality [Ocena estetycznej edukacji  

i wartości artystycznych], Hubei Education, 2015, współautor: Yao Chunyan). Czy nie jest to 

temat nieustannie nurtujący grono profesorskie wszystkich uczelni artystycznych? 

Jeszcze w czasie studiów rozpoczęła działalność koncertową na terenie Chin, 

wykonując utwory kompozytorów chińskich przy okazji ważnych uroczystości państwowych 

na obszarze prowincji rodzimych uczelni. Analizując wykaz dorobku artystycznego młodej 

Sopranistki można zaobserwować, że w przeciągu kilku lat, rozszerza Ona zarówno zakres 

geograficzny swoich występów, jaki i repertuar, który wzbogaca o kolejne, coraz bardziej 

wymagające arie operowe, takie jak Un bel di vedremo, Vissi d’arte czy Tu che di gel sei 

cinta. Od 2008 roku i pierwszego wykazanego przez Artystkę koncercie w Xinyang poprzez 

liczne występy m.in. w Pavarotti Music and Art Center, Pekinie, Chińskiej Akademii Nauk, 

aż do 2017 roku i oddalonej o ponad siedem tysięcy kilometrów Warszawy, Pani Zhang Yu 

pokonała daleką drogę i to nie tylko w sensie dosłownym. Pozwoliłam sobie na tego typu 

spostrzeżenie, by wyraźniej unaocznić rozwój wokalny oraz przesunięcie centrum 

grawitacyjnego Jej zainteresowań artystycznych w stronę światowej muzyki operowej. Pani 

magister wychowana i od początku przywiązana do chińskiej spuścizny kulturowej,  

a w szczególności muzycznej, w trafny i udany sposób sięga po arcydzieła europejskiej sztuki 

wokalnej. 

  Zaangażowanie, pasję i talent Zhang Yu odzwierciedlają liczne nagrody, stypendia 

oraz dyplomy. Jako studentka niejednokrotnie reprezentowała swoje uczelnie na forum 

ogólnokrajowym oraz (w przypadku tego ogromnego kraju pozwolę sobie użyć takiego 

sformułowania) makroregionalnym, wzbogacając dorobek Alma Mater o III Nagrodę 

przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej za spektakl „Zapach 

kwiatu pomarańczy” w trzeciej edycji Studenckich Pokazów Artystycznych, a także 

uzyskując II miejsce podczas III. Krajowego Konkursu Studentów Uniwersyteckich, również 

                                                      
1 Niemierko B., Testy osiągnięć szkolnych, WSiP, Warszawa 1975, Magnuson D., Wprowadzenie do teorii 

testów, PWN, Warszawa 1981 
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pod patronatem Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej w Xuchang w 2012 

roku. 

Edukacja artystyczna i wokalna, a także zainteresowania naukowe Sopranistki znalazły 

swoje przedłużenie w podjęciu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie doskonali swe umiejętności z zakresu techniki 

wokalnej, stylistyki oraz wszelkich aspektów wykonawczych a także, a może przede 

wszystkim, buduje swoją osobowość artystyczną, która mocno zakotwiczona w dorobku 

muzycznym Jej Ojczyzny, teraz ma szczególną okazję na poszerzenie horyzontów 

postrzegania Sztuki o spojrzenie z perspektywy studentki europejskiej uczelni. 

 

Ocena pracy doktorskiej 

Praca doktorska mgr Zhang Yu pod tytułem: 

  

Porównanie ról sopranowych w chińskiej operze „Regret for the past” Shi 

Guangnana i włoskiej operze „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego  

 

składa się z dzieła artystycznego zapisanego na nośniku CD oraz jego opisu.  

 

Dzieło artystyczne  stanowią zarejestrowane na płycie CD opatrzonej tytułem 

CHINESE AND WESTERN OPERA ARIAS fragmenty dwóch dzieł operowych:  

G. Pucciniego „Madama Butterfly” (proszę pozwolić, że będę posługiwała się tak 

brzmiącym tytułem) oraz Shi Guangnana „Regret for the past”. 

Wykonawcy:  

Yu Zhang – sopran 

Dagmara Dudzińska – fortepian (domyślam się, że przy fortepianie mamy 

przyjemność podziwiać znakomitą pianistkę, kameralistkę oraz korepetytora solistów, która 

tym razem została ukryta pod ogólnie brzmiącym, być może tylko dla mnie, sformułowaniem 

art coach….  

Wonhyeok Choi – tenor 

Dezeng Shang – baryton 

 

Opiekę artystyczną podczas realizacji nagrania sprawował Promotor przewodu 

doktorskiego: prof. Ryszard Cieśla, Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 
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Niestety, okładka nie zawiera informacji na temat kiedy i gdzie dokonano nagrania oraz 

kto je realizował.  

Oto jak uzasadnia wybór tych właśnie a nie innych dzieł scenicznych wykonawczyni 

obu heroicznych partii: 

„Wybrałam te dwa dzieła, gdyż fabuła zarówno „Madame Butterfly” jak i „Żalu za 

przeszłością” rozgrywa się w tym samym czasie w różnych regionach Azji. Obaj 

kompozytorzy (wschodni i zachodni) wykorzystują swą muzykę do przedstawienia 

orientalnych kobiet (Japonki i Chinki). Chcę zbadać to, jak na obie opery wpłynęła 

zastosowana struktura muzyczna, język, aspekty geograficzne (…)”  (str. 4).  

Ta zaskakująca, niemal bliźniacza analogia zaowocowała przekrojowym zestawieniem 

najbardziej reprezentatywnych dla partii Cio-Cio-San oraz Zi Jun fragmentów solowych, 

którymi bez wątpienia są zawarte na płycie arie oraz kluczowe dla odzwierciedlenia 

wszystkich aspektów wykonawczych oraz dramaturgicznych duety.  

Na krążku znalazło się 8 zróżnicowanych wyrazowo, niezwykle wymagających pod 

względem warsztatowym oraz interpretacyjnym utworów (zachowuję w angielskich tytułach 

pisownię podaną przez redaktora okładki – moim zdaniem nie do końca poprawną): 

Chinese Opera 

„Regret for the Past” 

01. Aria „A touch of sunset” 

02. Aria „Bleak wind” 

03.  Aria „Unfortunate life” 

04. Duet „Wisteria Flower” 

 

Italian Opera 

„Madam Butterfly” [poprawnie: Madame Butterfly, analogicznie do treści pracy lub 

Madama Butterfly jak w tytule pracy] 

05. Aria „Un bel di vedremo”  [poprawnie: Un bel di, vedremo] 

06.  Aria „Che tua madre” 

07. Aria „Tu! Tu! Piccolo Iddio”  [poprawnie: Tu? Tu? Piccolo Iddio] 

08. Duet „Voliatemi bene” [poprawnie: Vogliatemi bene]  

 

Samo zestawienie poszczególnych fragmentów oper oraz ich kolejność uważam za 

trafne i dobrze przemyślane. Dwa zasadnicze dzieła wspaniale się dopełniają i korespondują 

ze sobą. Dość fortunnie dla odbioru płyty, poszczególne utwory uszeregowane w przypadku 
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arii w sposób chronologiczny, czyli zgodnie z ich umiejscowieniem w całym dziele, tworzą 

naturalną pod względem treści oraz nastroju, spójną, a przede wszystkim interesującą całość. 

Inny klucz zastosowano w przypadku duetów, które stanowią rodzaj podsumowania każdej  

z oper, domykając operę siłą emocjonalnego wyrazu już nie pojedynczego lecz 

wzmocnionego wspaniałym męskim głosem podwójnego canto.  

Niestety muszę wyrazić ubolewanie nad faktem, że w tak cennej publikacji 

fonograficznej (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jej funkcję popularyzatorską  

i edukacyjną, jak ma to miejsce w przypadku prezentacji chińskiej opery), w opisie „Żalu za 

przeszłością” oraz „Madame Butterfly” próżno szukać możemy… nazwisk kompozytorów 

[sic!], nie wspominając już o latach ich urodzin i śmierci, których podanie w przypadku tego 

rodzaju wydawnictw należy do edytorskiego bon ton. Kolejnym bolesnym niedomówieniem 

jest brak informacji, z którego aktu pochodzi dany fragment opery.   

 Piszę o starannej redakcji okładki, gdyż mam podstawy sądzić, że nie jest to ostatnia 

płyta w dorobku Pani Magister, chciałabym zatem zapobiec podobnym brakom w przyszłych 

projektach. W przypadku repertuaru operowego umieszczenie numeru aktu, a przede 

wszystkim nazwiska twórcy jest absolutnym wymogiem.  

Ów brakujący element, na który pozwoliłam sobie zwrócić uwagę, nie wpływa jednak 

na moją pozytywną, wysoką ocenę merytoryczną przedstawionej w postępowaniu doktorskim 

części artystycznej pracy. 

Słuchając i analizując śpiewu Yu Zhang starałam się ocenić wykonanie nie tylko od 

strony wokalnej, ale także odczytać ładunek emocjonalny utworów, ich nastrój, sposób 

wypowiadania włoskiego i chińskiego tekstu oraz zrozumiałość treści, które z sobą niesie. 

Niestety w przypadku mandaryńskiego pozostało mi jedynie podziwiać bogactwo i koloryt 

tego niezwykłego, jakże trudnego dla nas języka i chłonąć jego różnorodność brzmieniową.  

Wybrane przez Doktorantkę arcydzieła operowe wymagają od wykonawczyni 

dysponowania bardzo dobrze wysyconym głosem, gęstym w brzmieniu na całej przestrzeni 

skali, a zwłaszcza w jej dolnym odcinku oraz średnicy. To oczywiście warunek sine qua non.  

Ponadto artystyczne wykonanie tak spektakularnie brzmiących fraz nie może się obyć bez 

umiejętności swobodnego operowania głosem od najwyższych do najniższych tonów, przy 

jednoczesnym zachowaniu pełnej palety barw i różnic dynamicznych od piano poprzez 

wysublimowane mezza voce aż do pełnego fortissimo. Uważam ponadto, że uwypuklenie 

zmian w konstrukcji charakterologicznej oraz przemian osobowościowych  

i psychologicznych postaci stanowią element szczególnie trudny do zrealizowania zważywszy 

na fakt, że na nasze zmysły działa wyłącznie sama muzyka, bez obrazu i gry scenicznej! 
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Trudno także mówić o przekonującej interpretacji opery XIX i XX wieku bez 

opanowania techniki wokalnej, która pozwalałaby elastycznie kształtować rozpięte na 

interwałach o rozległym ambitusie frazy werystyczne, wspomagane w wyrazie płynnym 

crescendo i decrescendo. Wszystkie wymienione przeze mnie aspekty wykonawcze zostały 

zrealizowane na nagraniu. Słychać, że mamy do czynienia z młodą Wokalistką, której bardzo 

przysłużyłaby się praktyka w roli adepta na scenie, niemniej trudno Jej odmówić swoistej 

Prawdy interpretacyjnej, zaangażowania w próbę wyrażenia emocji, które targają duszą  

i sercem heroin. Mimo młodego wieku, ogromnego wyzwania technicznego jakie stawia 

przed śpiewaczką każdy z wybranych fragmentów, z uznaniem śledziłam owe zmagania. 

Wartością dodaną płyty jest jej funkcja poznawcza, propagująca zupełnie nieznane 

odbiorcom sztuki operowej dzieło „Regret for the past”.  

Od pierwszych dźwięków arii A touch of sunset, wzruszającej wypowiedzi intymnej 

głównej bohaterki dramatu pełnej lirycznej kantyleny, poprzez pełną kontrastów, wymagającą 

ogromnej spoistości oraz homogenii brzmienia głosu, również w jego niskim rejestrze drugą 

arię Bleak wind czyli w tłumaczeniu Autorki pracy Ponury wiatr, aż do dramatycznego 

„ okrzyku pełnego bólu na słowie Ah (…) To zew Zi Yun” (część pisemna, str. 69). 

W trzecim utworze Nieszczęśliwe życie stopniowo nabierałam przekonania, iż mamy do 

czynienia z wyjątkowym, bardzo pięknym i wartościowym dziełem. Bardzo trudnym 

kondycyjnie, napiętym tessiturowo, najeżonym trudnościami interpretacyjnymi  

i technicznymi, które stawia przed wykonawczynią czołowej roli kobiecej twórca, posługując 

się wszechobecna w przestrzeni sopranowej partii, liryczno- wirtuozowska, wzbogacona 

wokalizami kantylena. Yu Zhang z dużą dozą wrażliwości oraz z dbałością o estetykę 

dźwięku porusza się po linii melodycznej zapisu kompozytorskiego. W duecie powraca 

przesycony liryką nastrój, by po solowym fragmencie każdego ze śpiewaków, połączyć się  

w miłosnej imitacji dialogowania głosów. Podsumowując wrażenia po wysłuchaniu części 

płyty poświęconej operze chińskiej należy z całą pewnością stwierdzić, że stanowi ona 

zarówno ciekawy, jak i wartościowy pod każdym względem oraz bardzo wymagający dla 

wykonawców materiał badawczy. Pełen licznych analogii do opery europejskiej, ale także 

wprowadzający do sztuki muzycznej własne, niepowtarzalne elementy. 

Sztuka wokalna Yu Zhang zabiera słuchacza w podróż do świata opery włoskiej  

i chińskiej poprzez starannie prowadzoną przez Artystkę legatową frazę, dość duże 

możliwości dynamiczne głosu od eterycznego piano do pełnego, często nacechowanego 

dramatycznym wyrazem fortissimo, tak jak ma to miejsce w interpretacji jednego  

z najsłynniejszych duetów miłosnych w literaturze Vogliatemi bene. Dowodzi on umiejętności 
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różnicowania kolorystycznego i dynamicznego głosu przez Wykonawczynię oraz sprawności 

warsztatu wokalnego, zaś z całą pewnością jest również testem na kondycję i wytrzymałość 

głosu (podobnie jak cała partia tytułowej bohaterki dzieła Pucciniego). W przytoczonym jako 

przykład utworze szczególnie urzekło mnie piękne dolce e piano na tekście un bene di 

bambino quale a me si conviene, po raz kolejny ukazujące muzykalność i wrażliwość 

interpretacyjną Śpiewaczki.  

 Jeden drobny element wymowy tekstu nad którym można by na chwilę się zatrzymać, 

aby dokonać korekty, to czytelność niektórych słów w języku włoskim, zwłaszcza 

„sprężystość” oraz precyzyjna artykulacja spółgłosek, szczególnie podwójnych (np. w słowie 

prometto, pioggia, notte). Poza tym, jestem pełna uznania dla krągłych w brzmieniu, dobrze 

upozowanych i klarownie formowanych samogłosek, które w decydujący i pozytywny sposób 

determinują odbiór opery „Madama Butterfly”.  

Ponadto moją uwagę zwróciła lekka niestabilność głosu, nieco zbyt drżący rodzaj 

wibracji w kierunku tremolando (na przykład na słowie collina w arii Un bel di, vedremo), 

która stała się zauważalna zwłaszcza w drugiej części płyty,  poświęconej operze Giacomo 

Pucciniego. Bardzo wnikliwy słuchacz może wyśledzić także kilka dźwięków o intonacji 

nieco zaniżonej (np. w zaczęciu drugiego utworu na krążku). Te nieliczne zastrzeżenia nie 

odgrywają jednak kluczowej roli w odbiorze całokształtu dokonania artystycznego, jakim bez 

wątpienia jest płyta CD CHINESE AND WESTERN OPERA ARIAS. Zdaję sobie sprawę, 

niejednokrotnie pracując ze studentami z Chin czy Korei, jak ciężką pracę muszą ci młodzi 

ludzie wykonać aby estetycznie, warsztatowo oraz mentalnie zmierzyć się z muzyką 

europejską, zwłaszcza operową. Jednak widzimy na wielu przykładach, w tym również na 

przykładzie Yu Zhang, że zaangażowanie i wytrwałe dążenie do zamierzonego celu, 

wcześniej czy później dają zamierzony efekt. Jest to możliwe dzięki bliskiej współpracy  

z osobą mentora artystycznego. W przypadku tego przewodu doktorskiego z całą pewnością 

jest nim Prof. Ryszard Cieśla. 

 Chciałabym w tym miejscu recenzji podkreślić rolę znakomitej pianistki, pani Dagmary 

Dudzińskiej. Prawdziwie wykreowała Ona warstwę brzmieniową fortepianu, współtworzyła 

prezentowane dzieło. Co więcej, bezsprzecznie stanowiła artystyczną inspirację dla 

Sopranistki, wyrażoną w mistrzowskiej realizacji partii fortepianu, godnie i pełnie realizując 

struktury przeznaczone w zamyśle twórców na ogromny organizm orkiestrowy. W moim 

odczuciu, pełna pasji a przy tym także smaku i wyczucia stylu gra pianistki, nie tylko nie 

pozostawia niedosytu, ale daje nam piękną, pełną reinterpretację arcydzieła Pucciniego oraz 

ciekawej i nowej dla mnie odsłony operowej, której autorem jest Shi Guangnan. W dziele 
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scenicznym „Żal za przeszłością” wykonanie partii orkiestry w wersji na fortepian wymaga 

absolutnie wirtuozowskiej swobody, umożliwiającej podołanie bardzo gęstej, miejscami 

karkołomnie skonstruowanej fakturze instrumentalnej. Brava!  

Na uwagę zasługują także obdarzeni ciekawymi głosami artyści Wonhyeok Choi oraz  

Dezeng Shang. W wyczuciem i wrażliwością partnerowali oni odtwórczyni partii Madame 

Butterfly oraz Zi Jun, walnie przyczyniając się do pozytywnego odbioru nagrania.   

 

Do dzieła artystycznego, zawartego na nośniku elektronicznym, załączona została praca 

pisemna, w zamyśle i według regulacji prawnych będąca jej opisem. 

Jest ona zbudowana z pięciu logicznie następujących po sobie rozdziałów 

poprzedzonych Streszczeniem. Na temat budowy formalnej części pisemnej wypowiem się  

w kolejnym  fragmencie recenzji.  

Rozdział pierwszy noszący tytuł Wstęp zawiera cztery podrozdziały, w których zawarte 

zostało, ze wszech miar słusznie, wprowadzenie i naświetlenie kontekstu omawianej 

problematyki, z uwzględnieniem kroków metodologicznych, omówieniem istniejącej 

literatury oraz aktualnego stanu badań. Nie wiem tylko, dlaczego Wstęp stanowi pierwszy 

rozdział pracy. Z definicji powinien być słowem wstępnym do kolejnych rozdziałów, bez 

numeru i podrozdziałów. Jeśli część pisemna pracy doktorskiej wymaga kilku słów 

przedmowy to powinny się one znaleźć we Wstępie.  Ponadto wydaje się, że korzystniejszym 

miejscem na zamieszczenie streszczenia (rozumianego jako resume pracy pisemnej) tak  

w języku polskim, jak i w języku angielskim jest koniec pracy, a nie jej początek. Być może 

był to świadomy zabieg, ale nie odczytałam jasno intencji, której miałby on służyć… 

Rozdział drugi, „Opera włoska i chińska – historia rozwoju. Prezentacja dzieł 

wybranych do analizy porównawczej”, w dwóch pierwszych podrozdziałach stanowi próbę 

sporządzenia szkicu historycznego rozwoju opery włoskiej (2.1) oraz chińskiej (2.2).  O ile  

w przypadku mało do tej pory eksploatowanego obszaru badań, jakim jest dorobek twórczy 

chińskich „ojców opery”, ten fragment pracy uważam za bardzo potrzebny i dostarczający 

nam dobre kompendium wiedzy na temat rozwoju gatunku operowego w Chinach, o tyle 

podrozdział pierwszy, według mojej opinii nie jest zbyt dobrze sporządzony. Dość pobieżnie, 

wybiórczo oraz wyraźnie słabiej pod względem stylistycznym omawia ogromne i złożone 

zagadnienie, które jest zbyt obszerne, by móc go rzetelnie przedstawić na kilku stronach. Nie 

jest to zresztą według mnie w tej pracy potrzebne. Wystarczyłby kontekst historyczny 

dotyczący weryzmu i twórczości Giacomo Pucciniego, który spotykamy w podrozdziale 

czwartym.   
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Natomiast w rozdziale trzecim „Analiza powstania muzyki operowej” Autorka pracy 

zaproponowała pewien klucz, według którego dokonała w późniejszym fragmencie tego 

odcinka tekstu analizy dwóch wybranych przez siebie oper. Wskazuje na cztery czynniki: 

politykę, kulturę, religię oraz geografię jako determinanty rozwoju oraz ewolucji gatunku 

operowego. To nietypowe, subiektywne spojrzenie, stanowi świetny przyczynek do 

merytorycznej dyskusji na ten temat. Być może polemizowałabym z niektórymi wnioskami 

oraz doborem argumentacji a nawet z nazewnictwem zjawisk dotyczących historii Europy 

oraz religii. Nie mogę jednak nie stwierdzić faktu, że spojrzenie na nasz dorobek i procesy 

historyczne oczami Yu Zhang, patrzącej z perspektywy naukowców chińskich (poprzez 

przytoczone badania oraz bibliografię) jest dość intrygujące i skłania do pogłębionej refleksji 

na tematy dotyczące kultury w szerokim tego słowa rozumieniu. 

Za najbardziej istotne i wartościowe pod względem sprawności operowania narzędziami 

metodologicznymi uważam zasadnicze dla tematu pracy rozdziały czwarty oraz piąty. 

Dotykają one najmocniej meritum bo w sposób bezpośredni odnoszą się do części 

artystycznej pracy. Pani magister konsekwentnie zapoznaje czytelnika z poszczególnymi, 

reprezentatywnymi dla wykreowania obrazu bohaterki utworami, szczegółowo opisując swą 

partię w kontekście sytuacyjnym, eksponując rolę aspektów dramatycznych oraz 

muzycznych. W ostatnim, piątym rozdziale mamy do czynienia z próbą analizy 

muzykologicznej poszczególnych elementów dzieła muzycznego w utworach zawartych na 

płycie w analogicznej do nagrania kolejności. Autorka ponadto zwraca uwagę i wyjaśnia 

wymagania kompozytorskie dotyczące interpretacji, doboru środków technicznych oraz 

dramaturgicznych objawiających się w warstwie muzycznej, które są świadectwem 

artystycznej dojrzałości i świadomości wokalnej kandydatki pretendującej do stopnia doktora 

sztuk muzycznych. Podobne zdanie można wysnuć po lekturze ostatniej części pracy 

pisemnej, czyli Podsumowania. Ten fragment utwierdza czytelnika w przekonaniu  

o słuszności przedstawionych tez oraz logice i konsekwencji w części analitycznej opisu  

i wreszcie o trafności wniosków. 

Omawiana praca to ciekawe studium porównawcze dwóch korespondujących ze sobą 

dzieł operowych, a także szczegółowy opis ról sopranowych, które – trzeba to przyznać  

– z dużym sukcesem pani Yu Zhang opisała, określając zakres kompetencji wykonawczych,  

a przede wszystkim, założenia te z powodzeniem zrealizowała  podczas nagrania. 

Pełnienie funkcji recenzenta jest dla mnie dużym zaszczytem. Oznacza również niestety 

obowiązek zwrócenia uwagi na pewne mankamenty (w szczególny sposób w aspekcie 

językowym, stylistycznym oraz edytorskim), które w pracy są również obecne. Niewątpliwie 
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mogą one wynikać z faktu, że praca została przetłumaczona z języka angielskiego. Chcę też 

podkreślić, że jestem pełna podziwu dla ogromu pracy Pani magister oraz Promotora, który 

musiał zostać włożony w przewód doktorski realizowany w obcym dla studentki z Chin 

języku!  

Chciałabym zasygnalizować następujące rodzaje uchybień dotyczących głównie edycji 

tekstu a także błędów stylistycznych oraz podać ich przykłady:    

1. Pozostawianie wolnych znaków (pojedyncza litera na końcu wiersza) str. 1, 3, 4, 5, 6, 

9, 10 i kolejne… 

2. Wstęp jako rozdział pierwszy (dokładne omówienie powyżej) 

3. Konsekwencja w stosowaniu cyfr rzymskich i arabskich (np. 3 wiek naszej ery, gdzie 

przyjęto pisownię III wiek…) 

4. Brak konsekwencji w pisowni: „ ”  oraz  ” ” 

5. Brak jednoznacznego i konsekwentnego określania tytułów oraz podtytułów 

6. Niepotrzebne spacje (str. 7, 15, 19 etc.) 

7. Liczne powtórzenia (np. Renesans str. 8, opera str. 9, okres nastoletni str. 10 etc.) 

8. Brak oznaczenia (cudzysłów lub kursywa) określeń obcych, zapożyczonych, własnych 

np. dramma per musica etc. 

9. Błędy interpunkcyjne (np. brak kropki między zdaniami, str. 11 lub niepotrzebna 

kropka na str. 13, brak przecinka lub przecinek niepotrzebny str. 16 itp.) 

10. Niekonsekwencja w pisowni tytułu opery Pucciniego. W temacie pracy napotykamy 

na „Madama Butterfly” w tekście najczęściej widzimy pisownię „Madame Butterfly”, 

na okładce płyty widnieje „Madam Butterfly”, natomiast ja postanowiłam przywiązać 

się do tyułu „Madama Butterfly” (pod warunkiem, że nie cytowałam wypowiedzi 

Doktorantki). 

 

Zgodnie z tym, co wcześniej już sygnalizowałam, podstawą przewodu doktorskiego  

w obszarze sztuki jest dzieło artystyczne. W tym przypadku mamy do czynienia  

z wartościowym, ciekawym nagraniem, które ze względu na walory głosowe a także 

artystyczne Yu Zhang starającej się uzyskać stopień doktora sztuki, nie budzi istotnych 

zastrzeżeń. Dopełnieniem całości pracy jest opis dzieła artystycznego czyli praca pisemna. 

Dlatego więc wypunktowane powyżej, przykładowe nieścisłości czy uchybienia nie mogą   

mieć decydującego wpływu na odbiór kluczowego dla doktoratu w zakresie sztuk 

muzycznych przedmiotu. Z drugiej strony moje uwagi krytyczne musiałam zawrzeć 
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w recenzji, aby uszanować fakt, iż przygotowując pracę pisemną trzeba również, mimo 

wyjątkowo trudnego zadania, zachować należytą staranność językową oraz metodologiczną.  

 

Konkluzja 

Praca doktorska mgr Yu Zhang posiada twórczy, oryginalny, i edukacyjno- 

popularyzatorski charakter. Decyduje o tym fakcie przede wszystkim na temat związany  

z nieznanym i nigdy nie wykonywanym w Polsce dziełem scenicznym Shi Guangnana. 

Dodatkowy walor niesie z sobą zestawienie tej opery z arcydziełem Pucciniego, co dało 

możliwość szerszego spojrzenia na zjawiska dotyczące sztuki, kultury oraz wokalistyki. Tak 

pomyślana praca doktorska wnosi ciekawy wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny 

artystycznej, dostarcza nowej wiedzy z zakresu historii i zasad wykonawstwa utworów 

twórców z Chin. 

Dzieło w części artystycznej pracy, uważam za interesujące, zaś część opisowa  

w znacznej mierze bazuje na doświadczeniach wykonawczych młodej Sopranistki, które 

zdobyła podczas koncertów oraz angażując się w twórcze zgłębianie wiedzy praktycznej  

i teoretycznej w ramach swojej pracy naukowej w Chinach, a także, at last not least podczas 

Studiów Doktoranckich w Warszawie. 

Prezentuje Ona, w mojej opinii, w pełni satysfakcjonujący poziom muzyczno-

artystyczny, zaś opisując zrealizowane na nośniku cyfrowym nagranie, Pani magister 

udowodniła, że dysponuje wiedzą teoretyczną i merytoryczną, która w połączeniu  

z udokumentowanym dorobkiem artystycznym daje nam obraz Artystki słusznie 

pretendującej do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuk muzycznych. 

O Jej dojrzałości możemy się przekonać, czytając słowa przepełnione głęboką 

wdzięcznością, które kieruje do swoich mentorów, profesorów i bliskich we wzruszających 

Podziękowaniach dołączonych do pisemnej części pracy. Piszę o tym dopiero w końcowym 

fragmencie Konkluzji, aby nadać rangi pewnej ważnej Prawdzie: tam gdzie istnieje 

Szczerość, Pamięć, Miłość tam, i tylko tam, znajdziemy Człowieka a więc i Sztukę. 

 

Pani mgr Yu Zhang rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła tym samym 

wymagania Ustawy. 

Stawiam wniosek o jej przyjęcie. 

 

                                           

    dr hab. Katarzyna Oleś – Blacha 


