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Sylwetka doktoranta 
 
Mgr Mirian Khukhunaishvili swoją edukację dyrygencką rozpoczął już w szkole średniej, w II 

Państwowej Szkole Muzycznej w Tibilisi w klasie dyrygentury chóralnej prof. nadzw. Lii 
Chonishiwiliego, u którego później kontynuował naukę w Państwowym Konserwatorium w Tibilisi 
najpierw w ramach studiów licencjackich (ukończonych w roku 2011), a później w ramach studiów 
magisterskich. W międzyczasie w 2012 roku podjął studia magisterskie na kierunku dyrygentura 
w klasie prof. Stanisława Krawczyńskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie, które ukończył 
w 2014 roku. W tym samym roku na wspomnianej uczelni rozpoczął studia doktoranckie. 
Umiejętności dyrygenckie zdobyte pod kierukiem Lii Chonishiwiliego i Stanisława 
Krawczyńskiego rozwijał na kursach i warsztatach dyrygenckich zarówno z zakresu dyrygentury 
symfonicznej (prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Rafała Jacka Delektę, Jacka 
Kaspszyka, Aleksandra Libreicha, czy Tadeusza Strugałę) jak i dyrygentury chóralnej 
(prowadzonych przez Agnieszkę Franków-Żelazny). Jego działalność dyrygencka początkowo 
koncentrowała się głównie na koncertach wokalnych i wokalno – instrumentalnych, których 
repertuar obejmował m.in. pieśni gruzińskie, słynne arie i chóry operowe (Puccini, Verdi), a także 
muzykę baletową, filmową i teatralną m.in. Gii Kanczelego. W ramach tych koncertów 
poprowadził między innymi: Orkiestrę Narodowego Teatru Opery i Baletu w Tibilisi, Gruzińską 
Orkiestrę Symfoniczną, Orkiestrę Symfoniczną Konserwatorium w Tibilisi, Georgian Sinfoniettę 
oraz liczne chóry. Stopniowo po ukończeniu studiów magisterskich w Krakowie zaczął 
współpracować także z polskimi orkiestrami takimi jak: Filharmonia Podkarpacka, Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej, a w repertuarze koncertów, także z wymienionymi wcześniej 
orkiestrami gruzińskimi, zaczęły się pojawiać coraz bardziej znaczące pozycje repertuarowe: 
symfonie L.van Beethovena i P. Czajkowskiego, koncerty solowe J. Haydna. W.A. Mozarta,   
L.van Beethovena i P. Czajkowskiego, utwory J. Brahmsa (Nänie), A. Dvořaka (Carnival Overture), 
A. Brucknera (Te Deum), G. Rossiniego (Stabat Mater). 

Chociaż na razie dorobek dyrygencki Miriana Khukhunaishviliego jest raczej skromny, zwraca 
uwagę rosnąca z roku na rok ilość koncertów i coraz bardziej znaczący i wymagający ich program, 
co świadczy o ciągłym dynamicznym rozwoju doktoranta i pozwala mieć nadzieję na coraz 
dojrzalsze artystycznie produkcje pod jego kierownictwem.  

 



Opis pracy pisemnej 
 
Należy docenić wybór tematu i jego sformułowanie przez pana Miriana Khukhunaishviliego. 

Sylwetka Gii Kanczelego, to postać ważna dla muzyki współczesnej, znaczący głos kompozytorski 
twórców wywodzących się z byłego bloku wschodniego. Wielokrotnie zapraszany i wykonywany 
także w Polsce, chociażby podczas festiwali muzyki współczesnej „Warszawska Jesień” 
szczególnie w latach 90. XX wieku, ale również później w roku 2007, kiedy to wykonano jego 
utwór Kápote. Jednym z gorących propagatorów kompozytora i jego muzyki nie tylko w Polsce był 
Krzysztof Droba.  

 Utwór Don’t Grieve jest późnym utworem Kanczelego, który w wielu aspektach stanowi 
syntezę jego języka muzycznego i wieloletnich doświadczeń. Skupienie się na kontekście 
kulturowo-lingwistycznym utworu Don’t Grieve jest w pełni uzasadnione chociażby przez użycie 
przez kompozytora wielu fragmentów tekstów różnych autorów w czterech językach, co już samo 
w sobie daje pewien interesujący, warty głębszego zbadania kontekst kulturowy.  

Układ pracy pisemnej i podział na poszczególne rozdziały jest przemyślany i sensownie 
przeprowadzony.  

 W rozdziale I autor przedstawia sylwetkę kompozytora, okresy jego twórczości, styl i technikę 
kompozytorską oraz rolę muzyki wokalno-instrumentalnej i słowa w twórczości Kanczelego. 
Trafnie osadza go w realiach społeczno-politycznych świata, w którym przyszło mu żyć i tworzyć, 
pokazuje jego twórcze fascynacje i inspiracje.  

Niestety bardzo celne uwagi i cenne przemyślenia często są trudne do zrozumienia ze względu 
na specyficzną składnię, niezrozumiałe porównania i nieścisłości logiczne, które być może są 
skutkiem trudności autora w operowaniu językiem obcym, którym jest dla niego niewątpliwie język 
polski. Kilka przykładów tego rodzaju zdań: 

„Kompozytor jeden po drugim tworzy arcydzieła takie jak Styks (…)”. 
„(…) jeśli dramaturgia kompozycji przyjmuje kształt monochromatyczny”. 
„(…) charakter medytacyjny i agresja, słabe w wyrazie brzmienie solowe i pełne energetyki 

orkiestrowe tutti”. 
„Utwór (…) ma w całości obciążenie tekstowe, który określa jego wartość literacką i 

muzyczną”. 
„Słowa Borysa Pasternaka kompozytor komentuje własnym angielskim tekstem, co może 

stanowić próbę zatarcia granicy pomiędzy wartościami w poszczególnych językach”. 
 
Praca pisemna sprawia wrażenie niedopracowanej i zawiera wiele błędów i nieścisłości 

zarówno natury językowej (gramatyka, składnia, styl) jak i logicznej i merytorycznej, nie 
wspominając już o stronie edytorskiej. Jest jasne, że jako obcokrajowiec Mirian Khukhunaishvili 
nie posługuje się językiem polskim, w tym przypadku dodatkowo językiem naukowym w sposób 
tak zręczny, jak oczekiwalibyśmy tego od rodowitego Polaka, jednak nic nie stało na przeszkodzie, 
żeby oddać pracę do przeczytania i korekty czysto językowej i edytorskiej kompetentnej osobie. 
Szkoda, gdyż ilość błędów interpunkcyjnych, ortograficznych (stosowanie wielkiej litery), 
stylistycznych i wspomnianych już edycyjnych powoduje rosnącą irytację czytającego i stopniowo 
usuwa na plan dalszy mocne strony pracy, które giną w gąszczu niedociągnięć. Trudna do 
wytłumaczenia jest też niekonsekwencja chociażby w wyróżnianiu tytułów raz za pomocą kursywy 
innym razem umieszczanie ich w cudzysłowie, czy bałagan w przypisach.  

Niekonsekwencję widać chociażby w odmianie nazwisk. Autor na stronie 14 pisze: „Dzięki 
wsparciu kompozytora Luigi Nono, Gia Kanczeli otrzymuje w 1991 roku stypendium DAAD; nie 
odmieniając imienia włoskiego kompozytora, by kilka akapitów dalej napisać: „Powstaje Lament, 
poświęcony pamięci Luigiego Nono, (…), tym razem poprawnie odmieniając obydwa człony aby 
na stronie 20 otrzymały one formę: Luiji Nono. Podobnie rzecz ma się z Rainerem Marią Rilke, 
którego imię i nazwisko za pierwszym razem zapisane poprawnie już w następnym akapicie 
zyskuje formę: Rayner Maria Rylke (str. 26), czy Osipem Mandelsztamem, którego nazwisko na str. 
26 uzyskuje niemiecką pisownię Mandelschtam, by później pojawiać się już w spolszczonej formie 



Mandelsztam.  
Kolejną sprawą wywołującą pewne zamieszanie u czytającego opis są polskie tłumaczenia 

fragmentów tekstów i tytułów – z resztą bardzo potrzebne w wielu miejscach i dobrze, że 
zamieszczone w pracy. Niestety często przetłumaczenie tytułu nie jest sprawą prostą i wymaga 
znajomości szerszego kontekstu języka – google tłumacz - jakkolwiek ciągle doskonalony - z tym 
właśnie sobie (póki co) nie radzi.  

I tak Silent Prayer to raczej Cicha Modlitwa, a nie jak chce na str. 15 autor Cichy modlący się 
(pisownia oryg.), Midday Prayers to nie jak chce autor Modlitwa dnia – to kojarzy się w języku 
polskim raczej z „daniem dnia” albo „ofertą dnia” - ale zręczniej Modlitwy (prayers to liczba 
mnoga) dzienne, lub Modlitwy w ciągu dnia (jeżeli weźmiemy pod uwagę stosowaną w modlitwie 
brewiarzowej polską nazwę). Swoistym kuriozum jest tłumaczenie tekstu And farewell goes out 
sighing jako (Pożegnanie ciężko wzdychając); oryginalny tekst Szekspira z Troilus and Cressida 
brzmi: Welcome ever smiles, And farewell goes out sighing, co można przetłumaczyć jako: 
Powitanie zawsze się śmieje, a pożegnanie wychodzi wzdychając. Lulling the Sun to raczej 
Kołysanie słońca lub ewentualnie Kołysząc słońce, a nie jak chce autor Kołysanka słońcu 
(kołysanka to po angielsku lullaby). Tłumaczenie tytułu utworu Kanczelego stanowiącego podstawę 
pracy Don’t Grieve na str. 12 i tylko w tym jednym przypadku przyjmuje formę Nie martw się. 
 O wiele zgrabniejsze jest tłumaczenie, pojawiające się w innych miejscach pracy: Nie smuć się. 
(odpowiednikiem angielskiego „grieve” jest polskie „smucić”, a „nie martw się” to raczej „don’t 
worry”).  

Trudny do wyjaśnienia jest fakt, dlaczego te same tytuły tłumaczone są w różnych miejscach 
pracy w różny sposób. Tekst W.Audena: „to be free is often to be lonely” – przetłumaczony jest na 
str. 43 niezbyt zgrabnie jako „być wolnym, często samotnym”, chociaż kilkanaście stron wcześniej 
w tabelce zestawiającej wszystkie teksty mamy poprawne, zgrabne tłumaczenie: „być wolnym, to 
często być samotnym”. Podobnie tekst angielski autorstwa Kanczelego: „World is vicious, world is 
vile, faith’s defying” tłumaczony jest w kolei w tabelce jako „Świat jest okrutny, świat jest 
obrzydliwy, wiara przeciwstawia się”, by na stronie 43 pracy otrzymać formę: „świat jest okrutny, 
świat podły, wiara chwieje się”, co daje kompletnie inny wydźwięk w języku polskim temu samemu 
przecież angielskiemu tekstowi.  Jeżeli chodzi o przypisy, to autor niniejszej recenzji należy jeszcze 
do pokolenia, które przez 12 lat uczyło się w szkole najpierw podstawowej, a później średniej 
języka rosyjskiego. Rozczytanie więc zarówno nazwisk autorów jak i tytułów ich dzieł w 
przypisach nie stanowi dla niego większego problemu. Jednak, jeżeli chodzi o język gruziński, to 
bez transliteracji na alfabet łaciński znakomita większość czytelników nie ma żadnych szans na 
odtworzenie nawet zarysów umieszczonych w przypisach słów. Dotyczy to również zamieszczonej 
na końcu pracy bibliografii.  

 
W rozdziale II autor dokonuje analizy formalnej kompozycji Don’t Grieve, bardzo trafnie 

prezentując najpierw główne motywy (dlaczego w zamieszczonych przykładach brakuje kluczy?!) – 
niektórym z nich nadając nawet wyrazowe nazwy, a później układając je w III-fazową formę, 
przypominającą klasyczne allegro sonatowe z ekspozycją, przetworzeniem i repryzą, poprzedzone 
wstępem i zakończone podwójną codą. Szkoda, że w tabelce, która bardzo czytelnie obrazuje 
podział formy, jako tytuł kolumny zawierającej – jak się domyśliłem – numery taktów, w których 
zaczyna się dana faza lub mniejsza cząstka formalna, widnieje krzyżyk „#”. Również określenie 
„Summa”, umieszczone jako tytuł ostatniej kolumny tabelki, nie komunikuje zbyt klarownie, że 
chodzi tu o liczbę taktów danego odcinka. W opisie II fazy znajdziemy następujący fragment: 
„Temat, który obejmuje wszystkie trzy skale barytonu (niską, środkową i wysoką) (…). 
Podejrzewam, że autorowi chodzi tu nie o trzy skale, ale o trzy rejestry głosu. Podobnie dalej autor 
pisze: „Melodia rozłożona w tak szerokiej skali (A2 - Fis4 - zapis oryg.) (…)”. Takiej skali nie 
powstydziłby się żaden sopran. W rzeczywistości chodzi tu o skalę (a- fis1). Ciekawą zagadką było 
poszukiwanie w tej fazie taktu na 3/8 o którym autor pisze: „Specyficznego brzmienia motywowi 
nadaje metrum 3/8 oraz mikro motyw, który wprowadza solo barytona (…). Po gruntownym 
przejrzeniu partytury okazało się, że w całym utworze występują jedynie dwa takty w metrum 3/8 



264 i 266, obydwa to pauza generalna. Na stronie 43 pracy autor jednak konsekwentnie upiera się: 
„Przekształcenie w motywie E metrum z 3/8 na metrum 2/8 przygotowuje nowy muzyczny 
przebieg”. Jak można się domyśleć również taktu 2/8 nie ma w całym utworze. Po krótkiej analizie 
wywnioskowałem, że autor nie miał na myśli metrum 3/8 i 2/8, ale metrum trójdzielne w tym 
przypadku 12/8 i metrum dwudzielne np. 4/4.  

Opisując fragment następujący od taktu 122 (po fermacie na kresce taktowej) autor stwierdza, 
iż: „Motyw brzmiący w wysokim rejestrze w wykonaniu harfy, oraz skrajnie wysokiej skali 
dzwonków”. Niestety opisany motyw nie występuje w partii harfy, ale fortepianu, zaś owa skrajnie 
wysoka skala dzwonków jest zaledwie średnicą (w zapisie g1- d2, przy skali tego instrumentu 
w pisowni c1-c3; inna sprawa, że brzmi on dwie oktawy wyżej niż zapisano). 

Przykłady tego typu można by mnożyć, nie chodzi tutaj jednak o szczegółową korektę, ale 
o zasygnalizowanie problemu. 

 
W rozdziale III traktującym o recepcji i rezonansie kompozycji Mirian Khukhunaishvili podaje 

przyczyny i powody wyboru Don’t Grieve jako podstawy dzieła artystycznego. Opisuje 
w interesujący sposób reakcje krytyki na prawykonanie w San Francisco. Przytacza też pewne 
nieścisłości między nagraniem pierwszej prezentacji utworu a zapisem partyturowym. 
W następującym podrozdziale 2. zwraca uwagę na pewne detale dotyczące przygotowania 
materiałów nutowych na podstawie partytury i wyciągu fortepianowego. Jeżeli chodzi o sposób 
edycji partytury, to sprawa umieszczenia cyfr oznaczających zmiany metrum małą czcionką 
w każdym systemie albo dużą czcionką tylko nad najwyższym systemem partytury, jest sprawą 
indywidualnego gustu i preferencji dyrygenta. Podobnie, jeżeli chodzi o „chowanie” nieużywanych 
systemów. Osobiście autor niniejszej recenzji jest zwolennikiem stałego układu systemów 
niezależnie od tego, czy dane instrumenty w danej chwili grają, czy nie. Taki stały układ pozwala 
w mgnieniu oka zorientować się na podstawie topografii strony, jakie instrumenty lub grupy 
instrumentów w danym momencie grają. Jeżeli chodzi o błędy, które autor dysertacji wyszczególnia 
chwilę później, to nie wiadomo, które źródło jest dla niego wiarygodne. Autor pisze: 

„Odnosząc się do edycji w wyciągu fortepianowym, podam niektóre istotne, moim zdaniem 
błędy w partyturze w tekście literackim i muzycznym: (…)”. Analiza podanych przykładów 
wskazuje jednak jasno, że zapis w partyturze jest zapisem właściwym obowiązującym. Błędy 
występują w wyciągu fortepianowym. Ponadto w przykładzie 1 (!) podając wersję skorygowaną 
(„powinno być”) autor co prawda koryguje dźwięki w drugiej części taktu, pozostawia jednak 
błędne cis2 na początku taktu (powinno być h1). Bardzo trafne są z kolei uwagi dotyczące 
transliteracji z języka rosyjskiego (autor błędnie używa tu terminu transkrypcja). Faktycznie jest 
ona w partyturze absolutnie kuriozalna i dla kogoś, kto ma nawet mgliste pojęcie o języku 
rosyjskim jasne jest, że nie tylko nie pomaga ona w odczytaniu tekstu, ale zaciemnia i fałszuje jego 
obraz fonetyczny.  

 
    
Opis dzieła artystycznego 
 
Prezentacja Don’t Grieve Gii Kanczelego pod batutą Miriana Khukhunaishvilego dołączona do 

opisu dzieła artystycznego w formie DVD, miała miejsce w czerwcu 2018 roku w sali koncertowej 
Filharmonii Podkarpackiej z tamtejszą orkiestrą symfoniczną. Partię solową zaśpiewał Radosław 
Żukowski.  

Interpretowanie muzyki Kanczelego nie jest sprawą dla dyrygenta łatwą. Mało w niej 
efektownych tutti, wirtuozowskich pasaży pozwalających muzykom orkiestrowym zaprezentować 
swój kunszt, mało wymagających technicznie fragmentów, mobilizujących i koncentrujących 
wykonawców. Wiele za to fragmentów prostych, ale skupionych wewnętrznie, kontemplacyjnych, 
co wielokrotnie podkreślał doktorant w swojej dysertacji. Muzyka Kanczelego jest muzyką ciszy 
i skupienia. Ów spokój i zawieszenie w czasie, musi zostać zainspirowane przez dyrygenta. Musi 
on odpowiednio wyważyć tempa, by z jednej strony muzyka mała czas by wybrzmieć, z drugiej zaś, 



by przy zbyt wolnym tempie nie zgubić narracji i spójności formy. Trudne to zadanie postawione 
przed młodym dyrygentem, tym bardziej, że Don’t Grieve to utwór dojrzałego kompozytora 
mającego w chwili napisania utworu 65 lat, bogatego w wieloletnie doświadczenia twórcze. Mirian 
Khukhunaishvili wywiązuje się ze swojego zadania bardzo dobrze, prowadząc dzieło nad wyraz 
dojrzale, spokojnie, z dużym wyczuciem formy i narracji. Na pochwałę zasługuje bardzo dobry 
dobór temp, bliski wpisanym przez kompozytora w partyturę wartościom metronomicznym, które 
są miejscami bardzo wolne, przez co trudne psychologicznie do utrzymania zarówno przez 
dyrygenta, jak i wykonawców. Zwraca również uwagę bardzo dobry kontakt z solistą. Ani przez 
chwilę nie ma wątpliwości, że dyrygent śledzi czujnie partię solisty, bacząc zarówno na dźwięki, 
które śpiewa jak i na tekst i jego wyraz. Poszczególne partie instrumentalne wprowadza bez 
szarpania, spokojnym ruchem, budując ogólny nastój skupienia i ciszy. Chociaż nie ma 
jednoznacznych, niezmiennych reguł, kiedy powinno się dyrygować ruchem rozbijanym na 
mniejsze wartości, a kiedy ciągłym, szczególnie w bardzo wolnych fragmentach utworów 
muzycznych, a w zależności od tempa i preferencji dyrygenta ten sam fragment może być 
poprowadzony technicznie w rożny sposób, to wydaje się, że decyzje, podjęte przez doktoranta 
podczas prowadzenia prób i koncertu odniosły dobry skutek artystyczny, pozwalając na wydobycie 
z muzyki Kanczelego tego co najważniejsze. Nie zagłębiając się w drobne detale chciałem zwrócić 
uwagę na kilka drobnych aspektów dyrygenckich i wykonawczych, którą mogą pomóc przy 
kolejnych prezentacjach utworu przez doktoranta, które jak pisze są wkrótce planowane.  

Pierwsza sprawa to fermaty. Wiele zostało napisane przez doktoranta w opisie pracy 
artystycznej o ciszy w muzyce Kanczelego. Warto więc z pełną determinacją i konsekwencją 
wykorzystać tą wiedzę przy prowadzeniu utworu. Dotyczy to chociażby pauz generalnych 
z fermatami w taktach 10.  i 12., a nawet wcześniej w takcie 8. Takty te trwają właściwie dokładnie 
tyle, ile trwałyby bez fermat. Zdaję sobie sprawę, że przerywanie narracji tak częste na samym 
początku utworu jest absolutnie niekomfortowe, przerywa dopiero co zaczętą narrację, 
nadwyrężając gotowość i koncentrację wykonawców. Ale jednak konsekwentne wytrzymanie czasu 
może dać bardzo dobre efekty muzyczne. Zbyt krótka wydaje się również fermata w takcie 163. 
Takt ten niewiele lub w ogóle nie różni się długością od dwóch poprzedzających, w których fermat 
nie ma, być może dlatego, że dyrygent przestaje w pauzach dyrygować, co upodabnia do siebie 
wszystkie wspomniane takty.  

Drugą ważną kwestią, wartą poruszenia w świetle przedstawionego do recenzji wykonania jest 
kwestia szeroko rozumianej dynamiki, a co za tym idzie barwy poszczególnych odcinków utworu.  

W wielu przypadkach odniosłem wrażenie, że dynamika była spłaszczona, daleka od 
ekstremów, w których chciałby ją widzieć (słyszeć) kompozytor. Zakres użytej przez Kanczelego 
dynamiki obejmuje ppppp do fffff, często szczególnie w epilogu zestawiając ze sobą dynamiki 
skrajne. W brzmieniu orkiestry słyszalny zakres obejmuje w zasadzie dynamiki od p do ff. Być 
może jest to kwestia samego nagrania, które z pewnością w jakimś stopniu redukuje amplitudę 
dynamiczną. Również solista, przy wielu bardzo pozytywnych cechach swojego śpiewania takich 
jak: niezła intonacja, bardzo dobra wymowa tekstu, w kwestii dynamiki i barwy śpiewa bardzo 
jednostajnie, nie realizując w zasadzie żadnych określeń dynamicznych kompozytora i pozostając 
cały czas w zakresie mf-f. Oczywiście znowu zdaję sobie sprawę z dużego ambitusu jego partii, 
o czym niejednokrotnie wspomina w swoim opisie doktorant. Jest jednak wiele takich miejsc, 
w których można sobie pozwolić na cieniowanie dynamiczne, tym bardziej, że kompozytor 
z wielkim pietyzmem instrumentuje fragmenty wokalne cały czas bacząc, by instrumentacja nie 
była zbyt ciężka i dawała soliście przestrzeń wykonawczą. Ta jednorodność dynamiczna udziela się 
towarzyszącej orkiestrze – szczególnie instrumentom smyczkowym, które nawet w dynamice pppp 
grają dość konkretnym dźwiękiem zawsze z wibracją (dużo bardziej z resztą intensywną 
w wiolonczelach i kontrabasach niż w skrzypcach). Przy kolejnych planowanych wykonaniach, 
o których wspomina doktorant, dobrze byłoby przemyśleć zarówno kwestie dynamiki jak i barwy. 
Być może niektóre fragmenty w ekstremalnie cichej dynamice lepiej zabrzmiałyby non wibrato. 
Można poeksperymentować też z sul tasto ew. flautando aby uzyskać odrealnione, pełne przestrzeni 
i powietrza brzmienie smyczków. Wtedy też solista mógłby sobie pozwolić na większe piano.  



W kontekście tego typu poszukiwań barwy i dynamiki zaśpiewanie przez solistę niektórych 
wysokich fragmentów falsetem (o czym pisze doktorant omawiając interpretację Eglisa Silinsa) 
wydaje się być ciekawym pomysłem. W kontraście do cichych intymnych fragmentów kulminacje 
brzmią zbyt słabo. Zdaję sobie sprawę, jak czasem trudno jest przekonać muzyków orkiestrowych 
do przekroczenia pewnej bariery głośności i jakości dźwięku, która dla nich - bazujących na 
estetyce muzyki klasyczno-romantycznej - wydaje im się jakością graniczną. Jak trudno uzyskać 
ekstremalną ekspresję i barwę, jak chociażby w taktach 172 czy 174, gdzie w smyczkach (poza 
kontrabasami) kompozytor życzy sobie pizzicata bartokowskiego w dynamice między ff, a fff, które 
jest na nagraniu słabo słyszalne, poddając w wątpliwość, czy muzycy w ogóle grają pizzicato 
bartokowskie. A jednak kompozytor wydaje się właśnie do tego zachęcać, opatrując kulminacyjne 
fragmenty nie tylko ekstremalną dynamiką ffff lub nawet fffff ale określeniami słownymi wild 
i cruel co oznacza dziko i okrutnie i dodatkowo włoskimi: secco i marcatissimo.  

Warto by było również z całą konsekwencją przypilnować w przyszłych wykonaniach 
rezonansowego taktu 253, w którym po największej w utworze kulminacji wybrzmiewa akord 
fortepianu, uderzenie tam-tamu, wielkiego bębna i talerza wiszącego. Jest oczywiste, że 
wybrzmienie takiego akordu z dynamiki fff będzie trwało co najmniej 30 sekund. Jest to jednak 
absolutnie uzasadnione potęgą i ciężarem gatunkowym poprzedzającej akord kulminacji. Niestety 
muzycy wiedzą lepiej i mimo uwagi kompozytora w partyturze: „Do not dampen the Tam-tam or 
piano until sound has completely died away, pianista zdejmuje pedał, a tam-tam milknie w kilka (7) 
sekund.  
 

Konkluzja 
 
Pomimo znacznych błędów i nieścisłości w opisie dzieła artystycznego omówionych wcześniej 

w tej recenzji, należy stwierdzić, że opis stanowi co prawda integralną, aczkolwiek nie 
najważniejszą część dzieła artystycznego przedstawionego do recenzji. Zasadniczą jego częścią jest 
dla dyrygenta poprowadzenie koncertu lub wskazanego do oceny utworu stanowiącego część 
koncertu. Utwór Don’t Grieve Gii Kanczelego został zadyrygowany i zinterpretowany przez 
Miriana Khukhunaishvilego bardzo dobrze z dużą wnikliwością, wyczuciem formy i aparatu 
wykonawczego. Nie ma wykonań doskonałych. Jako artyści przez cały czas staramy się 
maksymalnie zbliżać do wyobrażonego ideału interpretacyjnego, nigdy go de facto w pełni nie 
osiągając. Wnikliwość, pokora w poszukiwaniu najlepszych artystycznych rozwiązań 
i determinacja w dążeniu do postawionych sobie celów artystycznych pozwala uznać pana Miriana 
Khukhunaishvilego za w pełni świadomego, ukształtowanego artystę, któremu chciałoby się życzyć 
jak najwięcej dobrych koncertów i wykonań i z uwagą obserwować dalszy rozwój jego 
dyrygenckiej drogi.   

 
Praca Miriana Khukhunaishvilego spełnia wymogi jakie nakłada na prace doktorskie art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 poz. 882 z późn. zm.). Rozprawę doktorską pana Miriana 
Khukhunaishvilego przyjmuję w całości i wnoszę do Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji 
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie o dopuszczenie Doktoranta do dalszej 
procedury przewodowej. 

 
 

 


