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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ
MGR. ŁUKASZA DULEWICZA

Zleceniodawca recenzji
Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnia 12 kwietnia
2017 roku informujące o powołaniu mnie na recenzenta przez Radę Wydziału.
Dotyczy
Uchwał Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego nr 1/2015 i nr 2/2015 z dnia 20.10.2015 roku
oraz nr 11/2016/2017w sprawie:
·

wszczęcia, na wniosek Pana Łukasza Dulewicza z dnia 14 października 2015 roku,
przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

·

wyznaczenia promotora

·

wyznaczenia recenzentów

Do nadesłanego mi przez przewodniczącą Rady pisma datowanego

12.04.2017 roku,

informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby na recenzenta
pracy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Dulewicza pt. „Głos kontratenorowy – barokowy czy
uniwersalny. Charakterystyka głosu w kontekście jego przydatności i roli w wokalistyce
na przykładzie przekrojowej literatury wokalnej”,

została dołączona następująca

dokumentacja z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.10.2015 roku:
§

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego,

§

uchwała o wyznaczeniu promotora w osobie prof. Agnieszki Monasterskiej,

§

protokoły z przebiegu posiedzenia Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego,

§

protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań,

§

lista obecności członków Rady Wydziału,

§

lista członków Rady Wydziału zaliczanych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka do
minimum kadrowego,

Powyższe dokumenty zostały podpisane przez przewodniczącą Rady, protokolanta, członków
komisji skrutacyjnej. Liczba uprawnionych członków Rady wynosi 11 osób. Na posiedzeniu
wszczynającym było obecnych 8 uprawnionych członków Rady. Oddano 8 głosów ważnych,
za wszczęciem przewodu było 8 głosów, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących 0 głosy.
Kworum głosujących w chwili podejmowania uchwały zostało zachowane.
W dokumentacji dotyczącej posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16.01.2017 roku dołączono:
§

uchwałę o wyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej mgr.

Łukasza Dulewicza

mojej osoby a także dr. hab. Krzysztofa Szmyta
§

protokół z przebiegu posiedzenia Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego,

§

protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań,

§

lista obecności członków Rady Wydziału,

§

lista członków Rady Wydziału zaliczanych w dyscyplinie artystycznej Wokalistyka do
minimum kadrowego

Wskazane powyżej dokumenty opatrzone są podpisami: przewodniczącej Rady, protokolanta,
członków komisji skrutacyjnej oraz pieczęcią Dziekana. Liczba uprawnionych członków
Rady wynosi 10 osób. Na posiedzeniu było obecnych 7 uprawnionych członków Rady.
Oddano 7 głosów ważnych. Za powołaniem dr. hab. Krzysztofa Szmyta na recenzenta oddano
6 głosów, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących 1 głos. Za wyznaczeniem mojej osoby na
recenzenta oddano 7 głosów, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących 0.

Kworum

głosujących w chwili podejmowania uchwały zostało zachowane.
Niniejszym stwierdzam, że przyjęcie tematu pracy doktorskiej, jej koncepcji oraz wszczęcie
przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i recenzentów nie budzi żadnych zastrzeżeń
prawnych.
Podstawowe dane o Kandydacie
Mgr Łukasz Dulewicz

urodził się

w Skarżysku Kamiennej. W tym właśnie mieście

ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Z. Noskowskiego w 1999 roku. Naukę gry na
skrzypcach kontynuował w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie.
Dyplom uzyskał z wynikiem celującym w klasie mgr Haliny Podgórskiej-Dutki. Po maturze
kontynuował naukę w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości,
Interpretacji i Edukacji Muzycznej, w klasie dyrygentury prof. Stanisława Krawczyńskiego.
W 2008 roku obronił z wyróżnieniem pracę magisterską pt. „Madrygaliści Capelli
Cracoviensis – zarys monograficzny”. Kontynuował studia na krakowskiej Alma Mater na
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Wydziale Wokalno-Aktorskim. Odbył studia licencjackie i magisterskie uzyskując wspaniały
dyplom z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w 2013 roku. Jego pierwszym
nauczycielem śpiewu był dr Marcin Wolak. Studia odbywał w klasie śpiewu solowego
znakomitej artystki i pedagoga prof. Agnieszki Monasterskiej.
W latach 2004–2012 był członkiem wokalnego zespołu a cappella „Octava Ensemble”,
z którym wystąpił blisko 100 razy. Od 2006 roku śpiewa w znanym na świecie zespole
„Capella Cracoviensis”. Łączy go współpraca z licznymi zespołami i instytucjami
muzycznymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Wystarczy wymienić włoski zespół „Cappella
Augustana” Matteo Messori’ego, „Harmonia Sacra” Marcina Szelesta czy „Concerto
Polacco” Marka Toporowskiego. Główny trzon działalności Łukasza Dulewicza stanowi
muzyka oratoryjna. Dał się poznać jako znakomity wykonawca altowych/kontratenorowych
partii solowych w dziełach mistrzów Baroku. Na szczególną uwagę zasługują tutaj jego
kreacje w oratoriach i operach G. F. Haendla, dziełach C. Monteverdiego. Znaczącym w jego
dorobku artystycznym stał się udział w polskiej prapremierze scenicznej opery Anioły w
Ameryce Petera Eötvösa pod batutą samego kompozytora. Wydarzenie to miało miejsce w
Operze Wrocławskiej 3 października 2013 roku. Łukasz Dulewicz ma w swoim dorobku
artystycznym kilkanaście płyt z muzyką dawną. Fakt ten jest niekwestionowanym
świadectwem jego pozycji artystycznej wśród młodej generacji polskich śpiewaków. Niektóre
z nich otrzymały nominację do nagrody „Fryderyk”.
Doktorant był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na polu
konkursowym ma znaczące osiągnięcia – został półfinalistą II Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego Muzyki Dawnej „Canticum Gaudium” w Poznaniu oraz laureatem I nagrody na II
Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej „Musica Antiqua Viva” w Żorach. Wystąpił
tam wraz ze stworzonym przez siebie zespołem „Soundguardians”.
Należy zaznaczyć, że od roku 2010 pracuje z chórem „Dominanta” Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie jako nauczyciel emisji głosu i drugi dyrygent.
W 2013 roku rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii
Muzycznej w Krakowie. Prowadzi przedmiot „Nauka czytania nut głosem”.

3

Ocena pracy doktorskiej
Praca doktorska mgr. Łukasza Dulewicza pod tytułem „Głos kontratenorowy – barokowy czy
uniwersalny. Charakterystyka głosu w kontekście jego przydatności i roli w wokalistyce na
przykładzie przekrojowej literatury wokalnej” składa się z dzieła artystycznego zapisanego na
nośniku CD oraz jego opisu. Dzieło artystyczne stanowi 13 zróżnicowanych utworów od
średniowiecznej monodii do muzyki XXI wieku. Zapisane zostały według następującego
porządku:
1. Hildegarda z Bingen O Virtus Sapientiae
2. Henry Purcell O solitude
3. Antonio Vivaldi, recytatyw Ben mal' accorto z kantaty „Care selve, amici prati” RV 671
4. Antonio Vivaldi, aria Placido in letto ombroso z kantaty „Care selve, amici prati” RV 671
5. Johann Sebastian Bach, aria Widerstehe doch der Sünde z kantaty „Widerstehe doch der
Sünde" BWV 54
6. Georg Friedrich Haendel, aria Furibondo spira il vento z opery „Partenope” HWV 27
7. Wolfgang Amadeusz Mozart, recytatyw Ahimè! Che veggio mai? z opery
„Ascanio in Alba" KV 111
8. Wolfgang Amadeusz Mozart, aria Al mio ben mi veggio avanti z opery „Ascanio in Alba"
9. Franz Schubert Litanei auf das Fest Aller Seelen
10. Reynaldo Hahn À Chloris
11. Charles Ives Charlie Rutlage
12. Benjamin Britten, aria I know a bank z opery „A Midsummer Night’s Dream”
13. Péter Eötvös cześć I scena IX Kobieta i Hannah z opery „Angels in America"
W nagraniu wzięli udział muzycy grający na barokowych instrumentach:
Zofia Wojniakiewicz – I skrzypce
Jadwiga Czepielowska – II skrzypce
Mariusz Grochowski – I altówka
Teresa Wydrzyńska – II altówka
Agnieszka Oszańca – wiolonczela
Grzegorz Frankowski – violone
Anna Wiktora Swoboda – teorba
Aleksander Mocek – klawesyn
oraz pianistka: Dorota Moliszewska
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Nagranie zostało zrealizowane w dniach 21 i 22 grudnia 2015 roku w siedzibie Capelli
Cracoviensis w Krakowie oraz dnia 10 lutego 2016 roku w Sali Koncertowej krakowskiej
Akademii Muzycznej.
Realizacja nagrania: Kamil Madoń.
Kiedy po raz pierwszy sięgnąłem po płytę z nagraniem dzieła artystycznego Łukasza
Dulewicza, zanim zagłębiłem się w jego opis – uwagę moją zwróciła niespotykana rozpiętość
czasu powstania zarejestrowanych na płycie utworów. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z
zestawieniem literatury wokalnej z okresu 900 lat! Taki właśnie okres dzieli powstanie „O
Virtus Sapientiae” Hildegardy z Bingen po operę „Angels in America” węgierskiego
kompozytota Pétera Eötvösa . Już pierwsze dźwięki monodii przedstawiły głos wyjątkowej
urody, który wprowadził w świat piękna ponadczasowego i prawdziwego sacrum. Zauważyć
można przy tym znakomitą technikę wokalną, nieskazitelną intonację! Po tak wyjątkowym
wprowadzeniu doktorant przenosi słuchającego w światy magii dźwięków kolejnych epok. W
utworze Purcella dochodzi teorba, która towarzyszy głosowi doktoranta stwarzając piękny
klimat i autentyzm brzmienia. Współpraca i wzajemne zrozumienie obojga wykonawców jest
tutaj znaczące. Słowa uznania dla Anny Wiktorii Swobody, która gra na tym instrumencie.
Układ programu płyty jest starannie przemyślany i dowodzi uniwersalności głosu
kontratenorowego na przestrzeni dziewięciu wieków. Łukasz Dulewicz jest artystą
świadomym i doskonale odnajduje właściwe środki ekspresji, stylistykę i wzorowe realizacje
barokowych arii ze szczególnym uwzględnieniem arii da capo. W wirtuozowskiej arii z
„Partenope” Haendla zaprezentował wysokiej klasy kunszt a jednocześnie umiar. Dzieła
Vivaldiego wymagają szczególnie instrumentalnego słyszenia i prowadzenia głosu.
Zaprezentowane w kantacie „Care selve, amici prati” kaskady koloratur są przejrzyste i
czytelne. Głos z ogromną swobodą porusza się na przestrzeni całej rozpiętości interwałowej
skali zaprojektowanej przez kompozytora. Na szczególną uwagę zasługują recytatywy
poprzedzające arie Vivaldiego i Mozarta. Są one wzorowym przykładem wykonania zarówno
w kontekście muzyki barokowej, jak i klasycznej. Kantata BWV 54 jest poważnym
wyzwaniem dla głosów altowych i kontratenorowych, szczególnie w stroju 415 Hz. Napisana
w niskiej tessiturze wymaga nasyconego brzmienia głosu w rejestrze piersiowym. Łukasz
Dulewicz ukazał tutaj swoje wyjątkowe możliwości wokalne i zrozumienie istoty przekazu
Bachowskiej retoryki. Z wielką radością i satysfakcją wysłuchałbym całej Kantaty, której
wykonanie zapewne pozwoliłoby umieścić wśród najlepszych w fonografii światowej. Po
imponującej prezentacji arii z „Ascanio in Alba” Mozarta, doktorant przenosi słuchacza w
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świat XIX-wiecznej liryki wokalnej. Oto słyszymy piękną „Litanię” Schuberta, która wzrusza
prostotą, szczerością. Legato jest tutaj wzorowe. Duże wrażenie zrobiła na mnie urzekająca
zmysłowością pieśń Hahna „À Chloris”. Bardzo atrakcyjne pieśni Ivesa i Brittena stały się
pomostem pozwalającym na przejście w świat muzyki XXI wieku, w której Łukasz Dulewicz
znakomicie się odnajduje.
Należy podkreślić świetną współpracę z Zespołem Instrumentalnym, który uskrzydlał
wszelkie intencje i zamysły interpretacyjne doktoranta. Słychać znakomite porozumienie,
wspólny oddech, budowanie napięć dynamicznych i emocji.
Jestem również pod wrażeniem gry Doroty Moliszewskiej, doświadczonej we współpracy ze
śpiewakami znakomitej pianistki. Jej gra wskazywała na nie budzące cienia wątpliwości
panowanie nad klawiaturą, co przyczyniało się do barwnej prezentacji interpretowanych
pieśni. Wielkie brawa!
Do płyty CD, stanowiącej dzieło artystyczne w przewodzie doktorskim załączona została
również praca pisemna, w zamierzeniu będąca opisem zarejestrowanego na nośniku
elektronicznym muzycznego programu.
Praca zbudowana jest poprawnie pod względem metodologicznym. Zawiera wstęp, w którym
autor przekonująco, z polotem pisze o doborze wybranych utworów, nagranych na płycie
CD. Tak to konkluduje: „Opracowany materiał został dobrany w taki sposób, aby był jak
najbardziej zróżnicowany pod względem wymagań technicznych, tradycji wykonawczej,
kolorystyki, ekspresji i stylistyki. Utwory pochodzą z różnych epok, pisane były przez
kompozytorów w różnych okresach ich życia i w różnych okolicznościach – przedstawienie
ich w jak najbardziej wierny sposób w zgodzie z duchem epoki przez śpiewaka znajdującego
się na konkretnym etapie rozwoju artystycznego stanowi nie lada wyzwanie” (strona 10).
W rozdziale pierwszym autor zapoznaje czytelnika z różnymi rodzajami głosu
kontratenorowego.

Ta część pracy pozwala mu również przybliżyć tradycję i kontekst

śpiewania przez mężczyzn wysokimi głosami.
W rozdziale drugim, zatytułowanym „Średniowiecze i Barok”, autor prowadzi czytelnika
przez twórczość kompozytorów, których dzieła stanowią dzieło artystyczne. Pojawia się
zatem Hildegarda z Bingen, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach i Georg
Friedrich Haendel.
Trzeci rozdział pt. „Klasycyzm i Romantyzm” to ukazanie w szerokim kontekście twórczości
Wolfganga Amadeusza Mozarta i Franciszka Schuberta.
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Rozdział czwarty pt. „XIX i XX wiek” to omówienie zarejestrowanej na płycie CD
twórczości Reynalda Hahna, Charlesa Ivesa oraz Beniamina Brittena.
W zamieszczonym dodatku pt. „Wiek XXI” autor ukazał sylwetkę węgierskiego kompozytora
Petera Eötvösa, sylwetki kastratów współpracujących z Haendlem, sylwetki kastratów
współpracujących z Vivaldim oraz innych znanych kastratów.
Następnie pojawiają się trzy znakomicie przeprowadzone autorskie wywiady, będące
niekwestionowanym świadectwem profesjonalizmu artystycznego i zarazem naukowego
Łukasza Dulewicza. Zostały one przeprowadzone z Fabio Bonizzonim, Vincentem Dumestre
oraz najwybitniejszym z kontratenorów światowego wymiaru Paulem Esswoodem.
Pracę zamyka zakończenie, bibliografia, opis płyty CD oraz załączony materiał nutowy.
Praca jest z wielu względów niezwykle ciekawa i wręcz pionierska – porusza zagadnienia,
które rzadko podejmowane są przez śpiewaków. Ponadto znajomość przez autora języka
angielskiego pozwoliła mu poruszyć tematy, które w polskim piśmiennictwie są zaledwie
sygnalizowane.
Niecodziennym zjawiskiem jest fakt, że tytuły podrozdziałów są sformułowane w sposób
publicystyczny, co czyni opis dzieła artystycznego wyjątkowym – np. „Życie jako teatr
namiętności”; „Muzyczna rękawica rzucona śpiewakowi”; „Muzyczny wzorzec zaklęty w
prostocie”; „Gdy Ameryka spotka się z Europą” i in. Łukasz Dulewicz ukazał czytającemu
pracę, że jest wysmakowanym artystą nie tylko w tworzeniu samego dzieła, ale również i jego
opisu. Można z satysfakcją pogratulować pomysłowości!
Obowiązkiem recenzenta jest nie tylko uwypuklenie i ocena pozytywnych stron pracy, ale
również wskazanie pewnych niedoskonałości, na które w tym miejscu chciałbym zwrócić
uwagę.
Otóż:
- tytuł pracy na pierwszej stronie, tytułowej – po tytułach nie stawia się kropki (uwaga ta
dotyczy również wszystkich tytułów podrozdziałów, zob. s. 23, 29, 38, 44, 46, 55, 63, 71, 78,
87, 94, 101, 113, 125, 133, 141, 142),
- spis treści. Z metodologicznego punktu widzenia dobrze by było, aby wszystkie
podrozdziały były również numerowane, a więc 1.1. Hildegarda z Bingen; 1.2. Henry Purcell,
itd.
Ponadto zastanawiającym jest fakt, że zamieszczony w pracy „Dodatek. Wiek XXI” znajduje
się bezpośrednio po rozdziale IV. Zarówno ów „Dodatek”, jak i „Wywiady” winny nastąpić
po Zakończeniu. Zakończenie bowiem stanowi istotną, niezbędną część pracy, a dodatki czy
wywiady z istoty swojej nie są elementami niezbędnymi.
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