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RECENZJA
pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk muzycznych,
dyscyptinie arĘsĘcznej dyrygentura mgr. Krzysztofa Dudzika
Zleceniodawca; AkademiaMuzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zlecęnte podjęte w złviązka zI]ch-wńami Rady Wydziafu Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej AkademIiMuzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Pomanlu z dnia 17 . 0l. 201 8 - nr 4I1IY l20I7 l20l8 i nr
43lIYl20t712018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego dla mgr. Krzysżofa
Dudzika oraz powołania mojej osoby jako recenzęnta ( pismo DziekanaWydziŃu z
dniaZ3.0I.2018. ). Promotor: dr hab. Jan Borowski - prof. AM w Poznaniu.

Dane o kandydacie:
Magister lłzysńofDudzik ukończył w roku 2010 studia magisterskie na kierunku
Edukacj a artystyczn a w za\<r esie sźuki muzy cznej, prowadzonym przez Wydział
Kompozycj i, Interpretacj i, Edukacj i i J azzuAkademi i Muzy cznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach. Dyplomy magisterskie uzyskał w dwóch
specjalnościach: Edukacja mvzyazna i przedmioty teoretyczf|o -muzyczl7ę} z
wynikiem bardzo dobrym orazDyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno muzyamle, z wynikiem ceĘącym ( klasa dyrygowania prof. Jana Wojtachy ).
W czasie studiów i po ich zakończeniu był śpiewakiem dwóch zespołów : Chóru
Kameralnego Akademii Muzycznej w Katowicach (dyrygent - prof. Czesław Freund)
orazZespołu Wokalnego Contento Core ( dyrygent - dr Maria Piotrowska Bogalecka ).
Po studiach podjął pracę zawodową jako nauczyciel w Zespole Szkół
Ogólnoksńńcących w Rudzie Sląskiej (2010lż011 ), IV Licęum Ogólnoksńńcącym
w Chorzowie ( 2010 -2aI4) oraz Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu ( 2010 2015, również jako chórmistrz ).
Od roku 2012 zŃrudniony jest jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzię Śląskiej ( ksźałceniesłuchu, chór dzl,ecięcy, chór młodzieżowy,
dyrygowanie - fakultet ) a od roku 2a13 w AkademiiMurycznej w Katowicach
( dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów, Chór Kameralny AM - 2014 2018).

W roku 2006 K. Dudzik
dzisiejszego.

zŃoĄ

Chór Kameralny Batitudo, który prowadzi do dnia
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Z

zespołami chóralnymi ZSM I i II stopnia w Rudzie Śl., Akudemii Muzycznej w
Katowicach otaz Chórem Batitudo doktorant wystąpił podczas dużej Liczby
koncertów oraz zdobył wiele nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych
konkursach chóralnych. Bogata jest także działalnośćnaukowa, dydaktycznai
or ganizacyj na mgr. Ik zy sńofa Dudzika.
Przestawiona dokumentacjazostńawłaściwieopracowanaw zak,resie formalnego
układu materiału, stanowiącego podstawę do opiniotwórczej recenzji.

Ocena pracy doktorskiej

Dzieło arĘsĘczne - płyĘ CD oraz DVI)

Dzieło arĘstyczne stanowi Pasja według świetegoMarka na chór mieszanyo
baryton i recytatora Henryka Jana Botora (czas trwania 48'43" ), której to
prawykonanie odbyło się w dniu 1 1 . marca 2018 roku w Kościele pw. św.Marii
Magdaleny w Ęchach w ramach przewodu doktorskiego mgr. Krzysńofa Dudzika.
Koncert zostńutrwalony na dwóch nośnikach elektronicznych- pĘcie CD oraz

płycie DVD, zńączonych do pracy pisemnej jako głowna częśćpracy doktorskiej.
Wykonawcami koncerlu byli
Chór Kameralny Akademi t Muzy cznęj w Katowicach
Maciej Gorczyczyński - baryton
ks. Paweł Sobierajski - recytator
Całośćprzygotował i poprowadzlł doktorant. Realizatorem nagraniabył Kordian
Gojowy.
Jako recenzentbyłem obecny podczas koncertu. Swoje wnioski formufuję więc
głównie na podstawie moich notatek z koncertu.
Pasja wg św.Marka H. J. Botorato nięzwykłe dzieło, ukazujące wielkośćmyśli
kompozytorskiej jego autora, niesamowite zrozumięnie aparatu wykonawczego jakim
jest tu chór mieszal7y a cappella, wielką spójnośćcałości(łącznie zpartiami
barytonu i recytatorĄ, sposób,, wejścia,, kompozytoru w tręśćtekstu Ewangelii wg
św.Markaiprzełożenie go na adekwatne do przebiegazdarzeń środkiwrazu.
Utwór stawia bardzo dużę wymagania wobec wszystkich wykonawców, szczególnie zaśdlachóru, ktory prowadzi całośćnarracji dzieła, operując często niezwykle
trudnymi przebiegami we wszystkich głosach. Zespoł chóralny musi bycbardzo
skupiony, by akcja dramatycznazachowńa spójność inie zatrzymała się w relacjach
chór - solista - chór - narrator.
Największe wzwanie kompoąltor dzięła postawił dyrygentowi od którego zaleĘ
powodzenie całościwykonania. Powinien on właściwieztozumieć intencję twórcy
dzieła, wniknąć w jego głęboką duchowośc zawartą w poszczególnych jego
fragmentach. Moim zdanięm - Ikzy szof Dudzik stał si ę zakomity m rcalizatorem
prawykonania Pasji H. J. Botoratworząc niezwykłą kreację artystyczną i umiejętnie
pr zęnosząc j ą na wszystki ch wykonawc ów dzieła.
Znakomitę znozumienie przesłania kompozytora otaz for-y utworu, spójność
:

_3koncepcj i wykonaw cz€1, bezbłędne poporowa dzęrua niezwykle długich i trudnych
wykonawczo partii utworu, bardza dobra p§nność nanacji, spokój i opanowanie
dyrygenta w najtrudniejszych fragmentach dzieła,bardzo dobra technika dyrygencka
or az nięrwyl<ła muzykalno ść mgr. Kr zysztofa Dudzika - tak pokrótc e można by
scharakte ry zow ać arty styczne walory doktoranta.
Bardzo dobre wyczucie mniejszych i większych kulminacji w utworze,
podkreślanie waznych słów izdań, m.in. wtaktach: 13 - 15,21 -25,31 -33,I25
128 i I4I - 1 54 i 163 - 168, 216 - 2I9, 248 - 250, 293 - 301, 3 15 _ 334, 343 - 367,
379 - 385, 390 -393,4II - 445,529 - 532,54l - 545, 558 - 575.
Świetna r ealizacja utworu poptzęz właściweuzyc ie pauz generalnych lub
fragmentów recytowanych, m.in. w taktach: 106, l40, 16I, |69, 20I , 2I5, 235 , 277 ,
307, 3ż1, 342 - 343!, 368, 469 _ 47a!, 493 i 505.
B at dzo sprawna kontynuacj a utworu po pauz ach poprzez bar dzo profesj onalne
użycie kamertonów przez zespół chóralny. Znakomtte kreacje artystyczne solistów
barytona ( bezproblemowo operującego równiez kamertonem ) i recytatora. Obaj
panowie stanowili razcm z chórem niezwykle spójny organizm, co znaaząca
przyczyniło się do sukcęsu całościwykonania.
Brzmienie Chóru Kameralnego AM w Katowicach oraz jego technika wokalna
zachwycŃy! Wyczuwało się wielką symbiozę mtędzy dyrygentem a zespołem
chóralnym.
W tym miejscu autor recenzji chciałby wyrazic wielki żaI, żę był to jeden z
ostatnich koncertów tego znakomitego zespofu w jego dwudziestoletniej historii.
Zostń on zńożony przęz nięodżńowanej pamięci Profęsora Częsława Freunda
wspaniałego Człowieka i Dyrygenta. Jak podano bowiem w notce o Chórze w Opisie
dzięła artystycznego - zespół zakończył działalnośćw czerwcu roku 2018!
1 1 .marca 201 8 roku byliśmy wszyscy, łącznie z ltcznie zgtomadzoną publi cznością,
świadkami niezwykłego wydarzenia artystycznego. Prawykonanie Pasji wg św.
Marka H. J. Botora stało nanąvrryższym poziomie artysĘcznym. Jego rezultatem
było bardzo.vqrozuwalne zadowolenie samego kompozytora jak i wszystkich
wykonawców araz długie, niemilknące owacje.
Krzysńof Dudzik udowodnił, ze jest znakomitym artystą, potraftącym świetnie
zinterpretować wykonawczobardzo trudny utwór i wniknąć w jego treść.Doktorant
dał temu Wrazrówniez w Opisie dzięła artystycznego.
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Opis dzieła arĘsĘcznego
Rozprawa pt. Pasja według świętegoMarka Henryka Jana Botora. Wizja
kompozytora w interpretacji dyrygenta stanowi integralną częścpracy doktorskiej
mgnKrzysńofa Dudzika, w pełni nawiązując do zapręzentowanego dzieła
artystycznego. Praca pisemna ujmuje temat w sposób niezwykle szczegółowy oraz
nowatorski. Jej układ jest logiczny orazprzĄrrysty. Autor podzielił jąna crtery
rozdziŃy, uzasadniając ten podział we wstępie. Całośćpracy wieńczy bogata
Bibliografta orazAneksy. Załączonazostńarówniez partytura dzieła H. J. Botora.

Rozdziń
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- Męka Pańska w tworczości kompozytorów polskich w XXI wieku

stanowi niezwykłe kompendium wiedzy o utworach pasyjnych, powstałych w Polsce
w ostatnim dwudziestoleciu. Autor dotarł do partytur poszczęgólnych utworów
( niektóre znich czekają jesz;zę na pierwsze wykonanie ). K. Dudzik przedstawia
wypowiedzi nietrćórych twórców tych dzięł artystycznych. Na uwagę zasługuje
wykorzystanie znaczącej monografii autorstwaBlżbiety Szczurko, wydanej przęz
Wydawnictwo AkademiiMuzycznej w Bydgoszcz! pt. Pasja w twórczości polskich
kompozltorów XX i początku XXI wieku na tle historii gatunku.
KrzysńofDudzik omawia więc koncertowe formy pasyjne autorstwa następujących
twórców: Pauli Ptach - Dembskiej,Krzysztofa Knittla, Igora Jankowskiego,
Sebastiana Szymańskiego, Dariusza Przybylskiego, Mikołaja Gąsiorka i Adriana
Robaka. Pasja H. J.Botorazostńa szczegóŁowo omówiona w rozdzialę III. W
rozdziaIe I autor dysertacji w specjalnym podrozdziale omówił również, powstałe na
początku)Oil wieku pasje liturgiczne, autorstwa ks. Wojciecha Kńamarza. W
pod sumowaniu te go r ozdzi ału dokto t ant zauw ńa,, ni eprzerw aną żyw otno Ś Ć te go
gatunku".
Rozdział II - Indywidualne cechy językakompozytorskiego Henryka Jana Botora
w ffiórczości chóralnej a cappella - charakteryzuje twórczość kompozytora w
zakresię dzięł przęznaczonych na chór mieszany. Autor powołuje się tu na cenną
pozycję literatury którą jest rozprawa doktorska pt. Henryk Jan Botor i jego muzyka
chóralna: idee - konteksty - zagadnienia wykonawcze naprzyl<ładzię utworów:
Missa de Misericordia Domini oraz Hymn Misericordias Domini autorstwa doktora
Andrzeja Citaka - dyrygenta chórów w Nowym Sączu. Krzysźof Dudzik wskazuje
tu na indywidualny, bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny jęryk muzyczny H. J.
Botora, którym kompozytor opeĄe poprzęz swoje dzieła,przęznaazone na chór
mieszany a cappella. Autor prezentuj e i szczegółowo omawia następujące
kompozycje : Msza wawelska ,,Missa in honorem sancti Stanislai", judica me Deus,
Pater noster, Sub tuum praesidium,Litania do świętegolozefa, Cheruwimskaja piesn,
Jęzu ozdobo aniołów, Trypłk paschalny, Alleluja, opracowania kolęd, Psalm
pochwalny, Confido.
W rozdziale III pt. ,,Pasja według świętego Marka Henryka Jana Botora" autor
bezpośrednio odnosi się do Dzięła ariysĘcznego. Jest to niezwykle wnikliwa analiza
tego utworu. Krzysńof Dudzik bardzo szczegóŁowo omawia dzieło H. J. Botora w
zakresie : obsady wykonawczej, warstwy literackiej, budowy formalnej, elementów
dzidlamuzyczrręgo ( melodyki, rytmiki, artykulacji, harmoniki i dynamiki ) oraz
retoryki ( figur retorycznych ).Na uwagę zasfugują bardzo adekwatnie do tekstu
dobrane przykłady nutowe.
Rozdziń IV - Dzieło w aspekcie interpretacyjnym - to nąważniejsza częśćpracy
doktorskiej, bezpośrednio związana z tematem jej całości.Autor przedstawia tu
ustaloną na podstawie analizy partytury oraz informacji uzyskanych od kompozyloru
wizję pasji wg św.Marka. Stała się ona znakomitym odniesieniem dla doktorartta,
ktory przygotował prawykonanie utworu Henryka Jana Botora w dniu 11, marca
2018 roku w Kościeleśw.Marii Magdaleny w Ęchach w ramach przewodu
doktorskiego. Rozdział ten to niezvłykłaanaliza, ukazującabardzo dużąwiedzę jego
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autora i wyczucie irrtencji komporytora. W podsumowaniu K. Dudzik podkreśla
główne cechy dziŃaH. J. Botora, przede wszystkim misĘczrrość,przekazduchowy
oraz medytacyjny charakter i uzycie adekwatnych technik kompozytorskich. Bardzo
duże znaczenię ma wykorzystanię osobistych komentarzy kompozytora na linii
dyrygent - twórca, twórca - zespoł wykonawczy. Nie mam wąĘliwości,ze dzięki tej
wiedzy wykonanie utworu stało na tak wysokim poziornie.
Całośćpracy pisemnej podsumowano rv Zakończeniu, syntetycznie ukazującym
wnioski autora pracy.
Bardzo bogata jest Bibliografia, obejmująca paĄrrury, pozycje literatury
przedmiofu oraz wykaz źródełintemetowych.
Aneksy są bardzo cel}nym dodatkiem do całościpracy. Niezwyklę znamięnne jest
wyzranie twórcy dzieła- Henryka Jana Botora, doĘczące pracy nad utworem i
rea\izacjiprawykonania. Doktorantprzedstawia równiez zyciorys kompozytora,
wykazjego dzieł onz informaoje o wykonawcach. Całośćuzupełnia streszczenie w
ję"yko polskim araz angietrskim i parĘćura utworu.
Praca napisana zywym i bogatym językiern . Czyta się ją z duirym
zainteresowaniem. IJkazuje ogfofimą wiedzę i umiejętnośćjej zastosowania w
praktyce ptzęzdoktoranta. Edytorsko ptacaniezwykle staranna,wręczwzorcowa.
Podsumowując, oceniam barózo dobrze Opis dzi&aartysĘcznęgo,zeprezentowahy
przezmgr. KruysńofaDudzika. Spełnia on wymagania ustawowe i jest bardzo
cennym uzupehrieniern Dzieła artysĘcznego.

Konkluzja
Po zapuznaniu się z przedstawioną dokumentacją orau pracą doktorsĘ w
postaci Dzieła artystycznego i jęo Opistl stwierdzamrże mgr Krrysztof Dudzik
?.apręzentował oryginaln e rorwiązanie problenru arĘstycznego a fa,kże wykazał
się ogólnąwiedzą teoretyczną i znakomitymi umiejętnościamiw zakresie sztuk
muzłcznych. Powołując się więc na zapisy Ustawy z dnia 14. 03. 2003. o
stopniach naukowych i §tule naukowym orez o stopniłch i Ętule w zakresie
sztrrki, z późniejsrymi znrianami, z pełnyrn przekonaniem wnioskuję o przyjęcie
pracy doktorskiej i w konselrwencji nadanie mgr Krzysztofowi Dudzikowi
stopnia doktoran w dziedzinie: Sztuka, dyscyplinie arĘstycznej: Sztuki
mu,Tyezne,
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