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Recenzja 
dotycząca pracy doktorskiej mgr Anastasiyi Senkayets 

sporządzona w związku z postępowaniem przewodowym o nadanie stopnia doktora 
sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, wszcz ętym przez Radę  Wydziału 
Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Ko ścielnej, Edukacji Muzycznej, Rytmiki i Jazu 
Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gda ńsku 

Zleceniodawca 

Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Wydział  Dyrygentury Chóralnej, 
Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej Rytmiki i Jazzu. 

Zlecenie podj ęte w związku z pismem z dn. 27 lutego 2019 r. w sprawie powo łania 
mojej osoby do pełnienia funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim pani mgr Anastasiyi 
Senkayets w dziedzinie sztuki muzyczne w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. 

Podstawowe dane o doktorantce 

Pani mgr Anastasiya Senkayets (ur. 24.02.1990 r. w Pi ńsku na Białorusi) ukończyła 
studia licencjackie oraz studia magisterskie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki 
Kóścielnej, Edukacji Artystycznej Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w 
Gdańsku, w klasie dyrygentury prof zw. dra hab. Waldemara Górskiego (2011-2013 oraz 
2013-2015). 

W 2015 r. w gdańskiej Alma Mater obroni ła pracę  magisterską  Muzyka cerkiewna na 
przyk ładzie Parafii św. Miko łaja w Gdańsku. Rola dyrygenta. 

W 2015 r. podj ęła studia III stopnia na kierunku Dyrygentura w klasie dyrygowania 
prof zw. dra hab. Waldemara Górskiego. 

Od 2017 r. jest dyrygentem Chóru Katedralnej Parafii św. Mikołaja w Gdańsku. 
Należy podkreślić , że współpracowała z wieloma uznanymi chórami z Polski i zza zagranicy 
(m.in. Chór Żeński Akademii Muzycznej w Gda ńsku Gaudiumper Canto, Chór Mieszany 
Akademii Muzycznej w Gda ńsku, Supra Vocalis Ensemble, Zespó ł  instrumentów 
historycznych z NFM, Chór Tutti e Solo, Chór Festiwalowy SSW Mundus Cantat, 
Chór Politechniki Warszawskiej, Chór Apollo (Bratysława, Słowacja), Chór Akademii 
Muzycznej w Mińsku (Białoruś). 



Dbając o swój rozwój artystyczny doktorantka podnosi ła swoje umiej ętności 
odbywając szereg kursów i warsztatów muzycznych (m.in. Kurs Mistrzowski dla dyrygentów 
„Estońska Muzyka Chóralna" (2012), Warsztaty Chóralne nt. Zagadnienie interpretacji 
chorału gregoria ńskiego i po4fonii  klasycznej (2013), Praktyki w The Akademy of 
Performing Arts in Bratislaya w ramach programu Erasmus (2013), Warsztaty Dyrygenckie 
oraz Koncert z Chórem Akademii Politechniki Warszawskiej (2014), Warsztaty Chóralne nt. 
Zagadnienie interpretacji chorału gregoria ńskiego i pol4fonii klasycznej (2014), Polsko-
Amerykańskie Warsztaty Muzyki Chóralnej (2016, 2017), Mistrzowski Kurs Dyrygencki: 
Risto Joost (2017),. 

Ponad to dyrygentka wzi ęła udział  w następujących konkursach i festiwalach 
chóralnych (np. XV Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanis ława 
Kulczyńskiego w Poznaniu (2014), II Ogólnopolski Festiwal Pie śni Religijnej Pater Noster 
(2016), V Roydo IV Open Chorał  Conductors Competition (2016), 2. Gdansk International 
Youth Choir Festiwal Mundus Cantat (2017). 

Od 2017 r. mgr Anastasiya Senkayets jest dyrygentk ą  Chóru Katedralnej 
Parafii Prawos ławnej p.w. św. Mikołaja w Gdańsku. 

Ocena rozprawy doktorskie. 

Na przedstawioną  rozprawę  doktorską  Anastasiyi Senkayets mgr zatytułowaną  Śpiewy 
i teksty liturgiczne Ko ścioła Prawosłąwnego na przyk ładzie twórczo ści białoruskich 
kompozytorów: Mn. Julianiji (Denisowej) I ks. Andrieja Bondarenki. Aspekty pracy 
dyrygenta, składaj ą  się  dwa elementy: 
- dzieło artystyczne zarejestrowane na no śniku elektronicznym (płyty cd, dyd, blu ray) 
- opis dzieła artystycznego w formie rozprawy pisemnej, którego promotorem jest prof zw. dr 
hab. Waldemar Górski z Wydzia łu Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Ko ścielnej, Edukacji 
Artystycznej Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gda ńsku. 

Prezentacja artystyczna zosta ła przedłożona do oceny w formie elektronicznego zapisu 
koncertu, który odby ł  się  w dn. 1 grudnia 2018 r. w Katedralnej Parafii Prawos ławnej p.w. 
św. Mikołaja w Gdańsku. 

Głównym celem artystycznym - jak napisa ła w swej dysertacji doktorantka - by ło 
przekazanie modlitewnego charakteru kompozycji cerkiewnych, które zajmuj ą  szczególne 
miejsce nie tylko w kulturze białoruskiej, ale także w kulturze wszystkich Ko ściołów 
Wschodu (por. str.144). Miejsce prezentacji artystycznej zosta ło świadomie wybrane przez 
dyrygentk ę  z uwagi na .... chęć  przybli żenia atmosfery, która panuje podczas nabo żeństwa w 
Cerkwi Prawos ławnej (str.144). 

Wykonawcą  Koncertu był  Chór Projektu Doktoranckiego, z łożony ze studentów i 
absolwentów Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gda ńsku. Prezentacja koncertowa 
składała się  z dwu bloków artystycznych wybranych przez dyrygentk ę  następujących pieśni 
sakralnych autorstwa mn. Julianiji (Denisowej) oraz ks. Andrieja Bondarenko 
w następującym porządku: 

Mn. Jułianiji (Denisowa 	 S 

1. Antyfona 1 
2. Jednorodzony Synu 
3. Panie, zbaw pobo żnych oraz święty Boże 
4. Pieśń  Cherubinów 



5. Kondakion akatysta Św. Wielkiej Męczennicy Katarzynie 

Ks. Andriej Bondarenko 

1. Antyfona 1 
2. Antyfona 2 
3. Jednorodzony Synu 
4. Święty Boże 
5. Pieśń  Cherubinów 
6. Ojcze nasz 
7. Troparz wspólny Męczennikowi młodzieńcowi Gabrielowi (Troparion św. 

Męczennikowi Gabrielowi Białostockiemu). 

Kompozycje mn. Julianny (Denisowej), urodzonej w 1957 r. w Mińsku, mają  - 
zdaniem doktorantki - cechy wspólne: śpiewność  melodii, przejrzysto ść  formy, duchowość . 
Te elementy zauważalne już  było w Antyfonie I - B łogosław duszo moja Pana, kompozycji 
opartej o fakturę  homofoniczną  z zastosowaniem śpiewu antyfonalnego. Przepiękna 
inwokacja solisty, pełniącego funkcj ę  kanonarchy, oparta na s łowach Błogosławi, dusze moja, 
Gospda... wprowadziła licznie przyby łych słuchaczy w świat refleksji modlitewnej. Zwrotki 
Antyfony I mają  tu charakter melorecytacji realizowanej na przemian przez g łosy męskie i 
żeńskie. Nie zawsze równa recytacja sylabiczna w glosach m ęskich (w przeciwieństwie do 
bardzo precyzyjnie wyrównanych tonów melicznych w glosach żeńskich), nie zachwiała 
duchowych doznań  antyfonalnych. 

Głosy żeńskie wraz z tenorami w interesuj ący sposób rozpoczęły drugą  pieśń  koncertu 
Jednorodzony Synu, opartą  na hymnie z V w., będącą  opracowaniem Znamiennogo raspiewa. 
Bardzo wyrównana barwa, precyzyjne artyku łowanie sylab i doskonała dykcja, a także czysty 
burdon w basach i barytonach podkre śliły hymniczny charakter jak że wartościowego 
opracowania. Dyrygentka w szczególny sposób zadba ła o wyeksponowanie meliki opartej 
głównie o ruch sekundowy, co w analizie horyzontalnej konstrukcji utworu nie nale żało do 
zadań  łatwych, biorąc pod uwagę  stały, niezmienny burdon w niskich glosach męskich. 

Panie, zbaw pobożnychi wys łuchaj nas - to prośba diakona, będąca jakby inwokacją  
pięśni trój święta, będącą  opracowaniem melodii bizantyjskiego raspiewa, a wi ęc 
nawiązującego do Wschodniego Kościoła Chrze ścijańskiego. Wreszcie Swialyj Bo że, Swiatyj 
KriepkU - zwrotkowa forma powtórzona czterokrotnie pocz ątkowo wyłącznie przez głosy 
żeńskie. Ostatnie powtórzenie, b ędące kulminacj ą  z udziałem wszystkich wykonawców, 
dzięki precyzji dyrygenckiej Anastasiyi Senkayets zosta ło zrealizowane niezwykle 
ekspresyjnie, w właściwy sposób artykułując finalne .. . .pomiłuj nas ... oparte na stabilnych, 
surowych kompilacjach burdonowych w glosach m ęskich. 

Napisana w 2002 r. Pieśń  Cherubinów składa się  z dwu części oraz cody. Nieznany 
autor opisuje mistyczne wydarzenia, które odbywaj ą  się  w trakcie liturgii. Dyrygentka 
dokonała wnikliwej analizy homofonicznej kompozycji z elementami imitacyjnymi. Chór pod 
dyrekcj ą  Anastasiyi Senkayets śpiewał  z pełnym zrozumieniem intencji kompozytorki, która 
poprzez taki układ tre ści wzywa wiernych do duchowej koncentracji porównania 
indywidualnej egzystencki z życiem aniołów. Nawet niezwykle dynamiczny fragment Jako 
da Carla wsiechpodymiem.... oparty o bardzo dynamiczneforte, zosta ł  przez dyrygentkę  
poprowadzony niezwykle płynnie, a doskonała korespondencja z wykonawcami pozwoli ła 



Anastasiyi Senkayets na wydobycie mocnego, lecz nie przerysowanego brzmienia, opartego 
na przepięknej modlitwie nasyconej interesuj ącymi rozwiązaniami harmonicznymi, 
zakończonej coraz bardziej uspokajaj ącym Alliłuja, Alliłuja, Alliłuja...... 

Kondakion akaiysta Św. Wielkiej M ęczennicy Katarzynie, to ostatnia kompozycja mn.. 
Julianny Denisowej, zaprezentowana podczas koncertu doktorskiego Anastasiyi Senkayets. 
Pieśń  napisana w 1995 r. na sopran 1, sopran II, alt, tenor 1, tenor II, baryton i bas nawi ązuje 
do św. Katarzyny, która zmarła w wielu 18 lat śmiercią  męczeńską  za Chrystusa. 
Ogromne kontrasty dynamiczne, za śpiewane przez chór z nale żytą  wrażliwością, zostały 
poprowadzone przez dyrygentkę  bardzo precyzyjnie i ze zrozumieniem tre ści hymnu 
pochwalnego. Na uznanie dyrygentki zas ługuje też  dbałość  o dykcję , co szczególnie istotne 
było w realizacji takich zwrotów artykulacyjnych, jak . . . .sochrani, soc/zrani, sochrani (t.25-
30), w których doktorantka zaprezentowa ła przepiękne i czyste piano pianissimo oparte do 
końca na czytelnej ekspozycji tekstu liturgicznego. 

Druga część  koncertu oparta zosta ła na fragmentach cyklu liturgii św. Jana 
Chryzostoma. Pierwsz ą  kompozycją  autorstwa ks. Andrieja Bondarenko (ur. W 1955 r. w 
Wilnie) była Antyfona I napisana w 1996 r., należąca do cyklu antyfon izobrazitielnych. 
Część  I kompozycji stanowi antyfonalny dialog solisty, g łosów męskich i żeńskich. Z kolei 
część  II stanowi homofoniczne opracowanie interesuj ących motywów opartych na s łowach 
Błahosłowien, B łahosłowien, Blahosłowienjesi, Hospodi. Dyrygentka zadbała o realizacj ę  
precyzyjnych, regularnych, niezwykle równo realizowanych sylab antyfonalnych, które w 
korespondencji z bardzo interesuj ącą  barwą  głosu tenora (Mateusz Ko łos) przyczyniły się  do 
perfekcyjnego wykonania jakże nasyconej wieloma zmianami harmonicznymi kompozycji. 

Antyfona II, napisana w 1995 r. posiada podobn ą  strukturę  formalną  i można ją  
podzielić  na dwie części. Chwali, dusze moja, Gospoda..... już  pierwsze akordy kompozycji 
świadczą  o bardzo profesjonalnej pracy dyrygentki. Niezwykle równe i czyste intonacyjnie 
piony akordowe, dbałość  o czytelność  artykulacji (szczególnie w przebiegach trudnych 
harmonicznie opartych na „gęstości" pierwiastków harmonicznych), wp łynęły w znaczący 
sposób na przepiękną  barwę  zespołu chóralnego, który realizował  utwór ze świadomością  
zrozumiałej estetyki. Jedynym uchybieniem realizacji kompozycji by ło zaproszenie do 
wykonania partii solo Łukasza Górczyńskiego (baryton), którego technika wokalna oraz 
wartość  estetyczna aparatu g łosowego nie zawsze wspó łgrała z nieskazitelną  intonacj ą, 
wspaniale prowadzonym legato i doskonale postawionym forte (zwłaszcza w sopranach!) 
w.oparciu o niełatwe piony akordowe (Sława Otcu i Synu ... ..... Amin - t. 47-55). 

Jednorodzony Synu - kompozycja powsta ła w 1993 r. złożona jest z dwu części o 
kontrastowym charakterze oraz cody. Ju ż  początkowa ekspozycja sekundowych pochodów 
głosu altów na tle wyrównanych barwowo bez jakichkolwiek uchybie ń  intonacyjnych trzech 
głosów męskich przykuwa uwagę  słuchaczy. Niezwykle ekspresyjna cz ęść  II piu mosso 
ukazuje interesuj ące możliwości techniczne chóru, który pod dyrekcj ą  Anastasiyi Senkayets 
rozwija pełną  paletę  dynamiki, aby przy końcu fiazy (04-37) stopniowo doprowadzi ć  do 
przepięknego diminuendo opartego na słowach Swiatomu Duchu, spasi, spasi, spasi nas. 

Trysagion (Swiatyj Boże ... ), to bardzo statyczna w konstrukcji kompozycja o 
ogromnym ładunku ekspresji. Dwuczęściowa budowa formalna pozwala na swobodne 
rozłożenie materiału dźwiękowego w oparciu o coraz bardziej gęstą  harmonię  nasyconą  
mnóstwem pierwiastków wyrazowych. Chór prowadzony przez Anastasiyi ę  Senkayets 
brzmiał  znakomicie, prezentuj ąc walory wokalne miary najwyższej. Zachwycały szczególnie 
fragmenty progresji dynamicznej (t.20-25, t.40-45), a także te, które przyczyni ły się  do 
uspokojenia motoryki kompozycji (t.46 - 52, t.59-63). Niestety partia sopranu realizowana 



przez Lucynę  Kończak nie odpowiadała wartości technicznej i estetycznej adekwatnej do tego 
gatunku kompozycji (zbyt duże vibrato na wysoki ęh dźwiękach (t.53, t.56), stosowanie 
brzmienia „wycofanego" d źwięku (t.60). 

My, którzy Cherubinów tajemnie przedstawiamy ... ... to pierwsze słowa niezmiennej 
części w Prawosławnej Swiętej Boskiej Liturgii do tekstów św. Bazylego Wielkiego oraz św. 
Jana Chryzostoma. Kompozycja Iże Cheruwimy autorstwa ks. Andrieja Bondarenko sk łada 
się  z dwu części. Część  I Andante molto oparta jest na swobodnej imitacji głosów na tle 
akompaniamentu akordowego. Dyrygentka rozumiej ąc strukturę  formalną  poprowadziła ten 
fragment sempre legatissimo wydobywając z zespołu chóralnego najdrobniejsze szczegó ły 
kolorytu aparatu wokalnego, co przyczyni ło się  do zwiększenia warto ści emocjonalnej tre ści. 
Znakomita korespondencja wokalna sopranów i tenorów, a pó źniej pozostałych grup 
głosowych wyeksponowała niecodzienną  wrażliwość  i kulturę  brzmienia gdańskich 
śpiewaków. Kulminacj ą  doskonałej techniki wokalnej okaza ła się  część  II Allegro, gdzie 
szczególnie w końcowym Alli łuja chórzyści bez jakichkolwiek uchybień  technicznych i 
brzmieniowych przyczynili się  do jeszcze większych doznań  duchowych prezentowanej 
kompozycji. 

Ojcze nasz, to kompozycja na sopran solo i 8- g łosowy chór mieszany. Zespół  
prowadzony przez Anastasiyi ę  Senkayets wykazał  pełne zrozumienie modlitewnego 
charakteru kompozycji, nasyconej czynnikami refleksji, a nawet medytacji. Bardzo 
interesuj ące przestrzenie harmoniczne rozlewa ły się  po świątyni przywołując błagalne prośby 
wiernych - Przyjdź  Królestwo Twoje. Solo sopranowe (Lucyna Kończak ) nasycone 
niezwykłym blaskiem, a j ednocze śnie spokojem ijakby oczekiwaniem na mistyczny moment 
odpuszczenia nam naszych win...., doskonale korespondowa ło z warto ścią  estetyczną  chóru. 

Finalną  kompozycj ą  koncertu by ł  Troparion św. Męczennikowi Gabrielowi 
Białostockiemu. Dwuczęściowa kompozycja o bardzo wysokim ładunku emocjonalnym 
została poprowadzona przez dyrygentkę  ze zrozumieniem wszelakich walorów estetycznych. 
Znaczne zagęszczenie harmoniczne w cz ęści II utworu nie spowodowało jakichkolwiek 
zmian intonacyjnych i brzmieniowych zespo łu wykonawczego, dla którego wykonanie 
ostatniej kompozycji stanowiło apogeum wykonawstwa liturgicznej muzyki Ko ścioła 
Prawosławnego. 

Przygotowanie repertuaru sakralnego, a szczególne innego, ni ż  opartego na 
tradycji rzymskokatolickiej, wymaga zarówno od dyrygenta, jak i od wykonawców nie tylko 
innej wiedzy i umiej ętności, ale przede wszystkim odmiennego przygotowania estetycznego. 
Zadanie artystyczne, którego podj ęła się  doktoranta należy uznać  z samego założenia za zgoła 
ryzykowne. Wielogłosowy repertuar oparty na liturgii prawos ławnej wnika bardziej dogłębnie 
w warstwę  historyczną, teologiczną, a także kulturę  społeczną  i nawiązuje do głęboko 
duchowego synkretyzmu religijnego, b ędącego nierozerwalnym z szerokimi aspektami 
kulturotwórczymi, ni ż  wszelkie formy kultury muzycznej obowi ązujące w ogólnym obszarze 
tzw. teologii użytkowej, kształtowane we wspó łczesnej Europie. 

Osobiste uczestnictwo w koncercie pozwoli ło piszącemu niniejszą  recenzj ę  na 
przeżycie niepoliczalnych dozna ń  estetycznych. Bardzo profesjonalnie przygotowany zespó ł  
pod dyrekcj ą  Anastasiyę  Senkayets wprowadzi ł  słuchacza w klimat wyjątkowy, w którym 
wartość  duchowa oparta na bogactwie tradycji i kultury religii prawos ławnej stała się  
komponentem priorytetowym. 

Biorąc pod uwagę  fakt, iż  dyrygentka dysponowała zespo łem projektowym złożonym 
ze studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, którzy nie byli wyznania 
prawosławnego, zadanie Jej było znacznie utrudnione. Problem dotyczy ł  tu nie tylko 
zagadnień  fonetycznych wynikaj ących z czytelno ści języka cerkiewnosłowiańskiego, 
„zaopatrzenia" chórzystów w nivanse wynikaj ące z korespondencji s łowa i muzyki, 



ale przede wszystkim z szerokiego przekazu teologicznego, znajomo ści historii i tradycji 
kultury liturgii prawosławnej i wielu innych czynników warunkuj ących odpowiednio dobre 
poruszanie się  w wiadomym obszarze estetyki ów świata sacrum. Odpowiedź  na pytanie, czy 
wyżej opisany zabieg powiódł  się  i czy nie pozostawił  jakichkolwiek złudzeń, iż  opisane 
wyżej ryzyko artystyczne mog ło wzbudzać  kontrowersje, mo że być  wyłącznie jednoznaczne. 
Pani mgr Anastasiya Senkayets poprowadzi ła koncert z głębokim zrozumieniem 
stylistycznym. Przekaz dyrygentki był  zrozumiały, oparty na realizacji wielu elementów 
retoryki muzycznej, która wkomponowana w przepi ękną, historyczną  świątynie wprowadziła 
słuchacza w świat duchowej abstrakcji artystycznej „ umiej ętnie kierowany przez dyrygentkę  
w przestrzeni wręcz metafizycznej. 

Bardzo dobra technika manualna doktorantki pozwoli ła na swobodne prowadzenie 
poszczególnych elementów fazowych z podkre śleniem najistotniejszych zwrotów 
tekstowych opartych o nierzadko skomplikowane przebiegi melodyczno - rytmiczne. 
Szerokie kompetencje w zakresie teologii religii prawos ławnej przyczyniły się  do niezwykle 
autentycznego przekazu artystycznego warto ściującego koncert jakże wysoko w obszarze 
doznań  estetycznych. Dyrygentka poprowadzi ła koncert z troską  o każdy szczegół  
artykulacyjny, kreuj ąc estetyczną  wartość  poszczególnych segmentów tre ściowych liturgii 
prawosławnej. Czytelny gest manualny, komunikatywno ść  przekazu, dobre relacje z 
zespo łem chóralnym umożliwiły artystce swobodę  wykonawczą, pozwalającą  w niemałej 
mierze na biskość  relacji twórca - odbiorca. Zespó ł  przygotowany przez Anastasiyę  
Senkayets reagowa ł  na najdrobniejsze elementy wynikaj ące z gestu manualnego artystki, co 
podkreśliło wiele, najdrobniejszych szczegó łów wybranych kompozycji sakralnych i 
przyczyniło się  do sukcesu artystycznego, którego wyrazem by ły długie owacje licznie 
przybyłych słuchaczy. 

Ocena pracy teoretycznej 

Nierzadko opis dzie ła stanowi funkcj ę  informacyjną, uzupełniającą, komentuj ącą, w 
niewielkim stopniu bywa ścisłym komponentem retoryki analitycznej, badawczej, rozprawy 
naukowej. W przypadku niniejszej pracy teoretycznej (zwanej dalej „opisem dzie ła 
artystycznego" w dyscyplinie artystycznej dyrygentura) mamy do czynienia z bardzo 
merytorycznym operowaniem poszczególnych segmentów o wymiarze g łęboko 
humanistycznym. Znakomity j ęzyk naukowy, komunikatywno ść  wypowiedzi literackiej, 
umiejętność  zastosowania wielu form retoryki pi śmienniczej, logiczny sposób prowadzenia 
treści, przemyślane i trafne wnioski, to zdecydowanie atuty pracy teoretycznej autorstwa 
Anastasiyi Senkayets. 

Dysertacja pisemna pt: Śpiewy i teksty liturgiczne Ko ścioła Prawosłąwnego na 
przyk ładzie twórczo ści białoruskich kompozytorów: Mn. Julian Ęji (Denisowej) i ks. Andrieja 
Bondarenki. Aspekty pracy dyrygenta składa się  z czterech rozdzia łów: 

I Teologiczno - historyczne uwarunkowania muzyki cerkiewnej 
II Analiza struktury muzycznej 
III Analiza tekstu słownego 
IV Wybrane problemy wykonawcze 



Twórczość  współczesnych kompozytorów białoruskich - mniszki Julianiji 
(Denisowej) oraz ks. Andrieja Bondarenki - i ich wybrane kompozycje, sta ły się  dla 
doktorantki głównym przedmiotem badań. W odniesieniu do tekstów kanonicznych wj ęzyku 
cerkiewnosłowiańskim, autorka za przyczyn ą  wybranych elementów porównawczych 
dokonuje szczegó łowej analizy poszczególnych segmentów tekstów liturgicznych i ich 
związku z warto ścią  konstrukcji kompozytorskiej. 

Nadrzędnym celem niniejszej dysertacji naukowej - zdaniem doktorantki —jest opis 
oraz analiza warstwy s łownej i muzycznej wybranych kompozycji mniszki Julianiji 
(Denisowej) oraz ks. Andrieja Bondarenki. Innym istotnym celem - kontynuuje autorka —jest 
przedstawienie wybranych oraz najbardziej charakterystycznych problemów wykonawczych, 
które można napotkać  podczas wykonania omawianych kompozycji /str.145/. 

W Rozdziale I doktorantka przedstawi ła historię  i rozwój śpiewu liturgicznego na 
terytorium dzisiejszej Białorusi w kontek ście bogactwa nabożeństw w Cerkwi Prawos ławnej. 
Autorka opisała dokładnie strukturę  nabożeństw (głównie Swiętej Boskiej Liturgii). 
Niezwykle bogate kompendium wiedzy z zakresu liturgiki ko ścioła prawosławnego 
w oparciu o interesuj ącą  literaturę  naukową  świadczy o wnikliwości badawczej doktorantki. 

Precyzyjną  analizę  poszczególnych komponentów muzycznych w odniesieniu do 
prezentowanego dzie ła artystycznego, przedstawi ła autorka w rozdziale II. Wydzieli ła w nim 
opis kompozycji autorstwa Mn. Julianiji (Denisowej) oraz ks. Andrieja Bondarenki. 
Twórczość  mn. Julianyi (Denisowej) zosta ła podzielona na dwa okresy obejmuj ące życie 
świeckie oraz okres po wstapieniu do zakonu. Autorka dowodzi, że kompozytorka w I okresie 
nierzadko stosowała modulacje, akordy dysonansowe, progresje, z kolei okres II nasycony by ł  
duchowością, koncentracja na modlitwie i stosowaniem w ograniczonym stopniu wszelkich 
środków wyrazu artystycznego. W oparciu o wskazania metodyczne kompozytorki, autorka 
powołuje się  na jej słowa i wyjaśnia na przykład, dlaczego „stała zmiana metrum przeszkadza 
całościowemu postrzeganiu raspiewa już  na początkowym etapie wykonania utworu, a tak że 
ustosunkowuje się  do problemu swobodnej rytmiki w wybranych kompozycjach oraz 
wartości sylab w kontekście pomiaru czasowego, gdzie jednostk ą  metryczna jest ćwierćnuta. 
Frazowanie tekstu liturgicznego stanowi podstawowe miary podzia łu taktowego (por. str. 32). 
Proces analizy dokonany został  przez doktorantkę  z niezwykłą  staranno ścią  i obj ął  takie 
elementy, jak forma muzyczna, budowa metro - rytmiczna, harmonika, melodyka, dynamika 
oraz precyzyjny opis aparatu wykonawczego. Zainteresowanie recenzenta wzbudzi ła 
szczególnie analiza Pieśni Cherubinów oraz Kondia/wn akatysta św. Wielkiej M ęczennicy 
Katarzynie. W Pie śni Cherubinów autorka trafnie zauważyła, iż  sposób kształtowania 
melodyki (pomimo bogactwa jej walorów) ma charakter deklamacyjny i opiera si ę  głównie o 
śpiew sylabiczny. Zdaniem autorki zabieg ten ma ścisły związek z warto ścią  liturgii, a w 
szczególności z czytelno ścią  jego przekazu. Stosuj ąc analizę  porównawczą  dwóch 
kompozytorów autorka dowodzi, że mn. Julianija Denisowa (w przeciwieństwie do ks. A. 
Bondarenki), stosuje ten sam zestaw akordów w każdej frazie muzycznej (c-moll - G-dur - 
As - dur - c - moll - G - dur). Poza tym odnosz ąc się  do agogiki autorka dowodzi, że 
pomimo, iż  kompozycja napisana jest w tempie umiarkowanym, z uwagi na opisywane 
wydarzenia oraz bogatą  tradycj ę  Cerkwi Prawos ławnej) w ostatniej cz ęści następuje nagła 
zmiana tempa. Doktorantka dokonuje te ż  porównania dwóch wyda ń  nutowych, gdzie w 
wydaniu z 2011 r. Hymn Cherubinów utrzymany jest w metrum 4/4, z kolei w pó źniejszym 
okresie twórczo ści Mn. Julianiji (Denisowej) ewoluowa ł  i w wydaniu z 2015 r. nie ma już  
zapisu metrycznego. Zdaniem autorki metrum przeszkadza w ca łościowym, duchowym 
odbiorze kompozycji, staje się  elementem instrumentalnym, oboj ętnym emocjonalnie. 
Podobne zjawisko doktorantka zauważa w Kondaktionie akalysta św. Wielkiej M ęczennicy 
Katarzynie, gdzie w zbiorze utworów cerkiewnych wydanym w 2015 r. kompozytorka nie 
stosuje metrum w zapisie nutowym. W krótkiej pie śni liturgicznej, przekazuj ącej istotę  



wydarzenia ( święta), autorka podkre śliła zróżnicowanie meliki. Poza tym trafnie uj ęła analizę  
harmoniczną  dowodząc, że w tej kompozycji jest głównym elementem kształtującym 
brzmienie zespołu chóralnego. Doktorantka analizuj ąc poprzednie kompozycje, wnosi, iż  
Kondaktion .... jest utworem o największym zróżnicowaniu harmonicznym w porównaniu 
do dzieł  powstałych w II etapie twórczo ści mn. Julianiji (Denisowej). Autorka udowadnia 
(poprzez trafną  analizę  harmoniczną) „ iż  ładunek emocjonalny kompozytorki skupia si ę  
wokół  dwóch poziomów emocji: trwogi i niepokoju (patrz: tabele i przyk łady, str.46-48). W 
dalszej części autorka wyjaśnia, że harmonika w tej że kompozycji nie jest przypadkowa. 
Wynika bowiem z jeszcze szerszej akcentacji s łowa i podporządkowaniu go warstwie 
muzycznej (np. akord D-dur w tonacji d-moll, na którym wybrzmiewa s łowo pienje). 
Interesuj ącym zjawiskiem jest tek fakt, i ż  mn. Julianija (Denisowa) kilkukrotnie zastosowa ła 
akord chopinowski na słowie Allilu (ja, co komentuje autorka na str. 47. 
W analizie kompozycji ks. Andrieja Bondarenki autorka zwraca uwag ę  na przynależność  do 
cyklu „Liturgii loanna Z łatoustego" (Liturgii św. Jana Chryzostoma). Podkre śla, że cykl 
skąłda się  z 17 kompozycji „ które odpowiadaj ą  fragmentom Swiętej Boskiej Liturgii. 

W Rozdziale III autorka przedstawi ła i omówiła warstwę  słowną  poszczególnych 
elementów liturgii prawosławnej. Niezwykle cennym jest podrozdzia ł  dotyczący genezy i 
ukształtowania j ęzyka cerkiewnos łowiańskiego w procesie zmian fonetycznych na przestrzeni 
wieków. Bardzo warto ściowy jest też  kontekst semantyczny w odniesieniu do konkretnych 
zwrotów w poszczególnych elementach konstrukcji kompozytorskiej. Cennym elementem jest 
przedstawienie prawidłowej akcentacji cerkiewnos łowiańskich tekstów liturgicznych. Nale ży 
dodać , że tłumaczenia na j ęzyk polski znajduj ą  się  w anaksach. 

W ostatnim IV Rozdziale autorka dokona ła szczegó łowej analizy wybranych 
problemów wykonawczych kompozycji liturgicznych Julianiji (Denisowej) oraz ks. Andrieja 
Bondarenki związanych głównie z intonacją, wymowa i fazowaniem, dynamik ą, metro 
rytmika i agogiką. Ostatnim omawianym ogniwem są  problemy dyrygenckie. W tymże 
podrozdziale autorka zwraca szczególn ą  uwagę  na wysoki poziom trudno ści wykonawczych 
prezentowanych kompozycji. Odnosi si ę  do zagadnień  metrorytmicznych, precyzyjnego 
przekazu tekstu wj ęzyku cerkiewnosłowiańskim, problemów dynamicznych i 
artykulacyjnych w odniesieniu do interpretacji, a tak że podejmuje rozważania na temat 
zależności agogicznych i akustycznych. Dodaje równie ż , że ..... nie zostały przedstawione 
wszystkie problemy wykonawcze i dyrygenckie, które powsta ły lub mogą  powstać  podczas 
wykonania kompozycji. Omówione zosta ły najbardziej charakterystyczne oraz najciekawsze 
problemy i ich rozwi ązania... (str.130). 

Zakończenie zawiera przemyślane wnioski oraz podsumowanie wszelakich 
omawianych zagadnień  problemowych. 

Uzupełnieniem dysertacji jest właściwie podzielona Bibliografia (29 pozycji), 12 
odniesień  netograficznych oraz 10 artyku łów. Interesuj ącym jest także wywiad z mniszką  
Julianiją  (Denisową) przeprowadzony przez autorkę  29.11.2016 r. w Monasterze św. Elżbiety 
w Mińsku oraz 22.08.2017 r. z ks. Andrejem Bondarenką  w Katedrze Opieki Naj świętszej 
Maryi Panny w Grodnie. Do pracy dołączono aneksy zawieraj ące: 

- materiały nutowe z oryginalną  wersj ą  tekstową  wjęzyku cerkiewnos łowiańskim 
wraz z fonetyczna wymową  przygotowana specjalnie dla wykonawców. 
- elektroniczny zapis koncertu zarejestrowanego w dn. 1.12.2018 r. w Katedralnej 
Parafii Prawosłąwnej p.w. św. Mikołaja w Gdańsku, będącego oryginalnym dziełem 
artystycznym przedstawionym do oceny w procesie doktorskim (CD, DVD oraz BLU 
RAY) pani mgr Anastasiyai Senkayets. 



Podsumowanie 

Zarówno profesjonalnie napisana praca teoretyczna, jak i wysoki poziom koncertu 
przygotowanego i prowadzonego niezwykle starannie przez Anastasiyi ę  Senkayets maj ą  
swoje źródło w świadomym rozumieniu kultury sakralnej. W odniesieniu do realizacji muzyki 
liturgicznej (wszelakiej), nale ży podkreślić  wyjątkową  rolę  zarówno wokalnego prowadzenia 
frazy, jak i koordynacji gestu dyrygenckiego. Owa wyj ątkowość  wynika w tym przypadku z 
ogromnego balastu strony merytorycznej - wiedzy teologicznej i muzykologicznej - które w 
sposób nierozerwany powinny być  syntezą  wszystkich elementów dzieła muzycznego 
realizowanych według norm danej liturgii. Tym bardziej zwi ększa się  rola dyrygenta, który 
rozumiejąc wagę  problemu powinien zgłębić  wszelakie tajniki wiedzy teologicznej na 
najwyższym poziomie. Płaszczyzna intelektualna odgrywa tu rol ę  niezwykle wysoką, bowiem 
zaspokaja estetyczne warto ści duchowe, normatywne, jak i wszelakie inne, werbalne, które 
mogą  być  ocenione na podstawie weryfikacji partytury i strony wykonawczej. Przedstawione 
dzieło do oceny stało się  dla recenzenta refleksj ą, która można by skwalifikować  w obszarze 
asomatii konfesyjnej: Czy prawos ławne aspekty głęboko duchowe, odwzorowuj ące 
poszczególne warto ści liturgii (zarówno w formie autentycznej, jak i w postaci cytatu lub 
współczesnego opracowania pie śni artystycznej) mo żna oceniać  w kategorii warto ści 
artystycznej, przeznaczonej do koncertowania w świątyni lub w prestiżowych salach 
koncertowych?. Czy wreszcie konsekwentne prowadzenie przez dyrygenta poszczególnych 
komponentów liturgii prawos ławnej może mieć  wpływ na ostateczny kszta łt dzieła 
koncertowego i czy świadomość  realizacji artystycznej przez wykonawców mo że i powinno 
wpłynąć  na jeszcze większe przeżywanie afektywno ści metafizycznej ?!. Podejmuj ąc 
głębokie refleksje teocentrycznego rozumowania eterycznych aspektów rozumienia 
akontestowo ści niematerialnych czynników szerokiego spektrum świata sacrum, po kolejnym 
wysłuchaniu dzieła artystycznego bezsprzecznie stwierdzam, że wyjątkowość  jego polega na 
świadomym i niezwykle rozumnym prowadzeniu poszczególnych (nierzadko jak że bogato 
zróżnicowanych) segmentów liturgii prawosławnej przygotowanych i świadomie 
kierowanych przez Anastasiyi ę  Senkayets. Dbałość  dyrygentki o każdy szczegół  realizacji 
wokalnej ma swoje źródło w szerokim obszarze wiedzy teologicznej, a także w świadomym 
kreowaniu postaci artystycznej, której wyraz ju ż  na tym etapie mo żna określić  jako dojrzały. 

Konkluzja 

Po zapoznaniu się  z rozprawą  doktorską  pani mgr Anastasiyi Senkayets 
Spiewy i teksty liturgiczne Ko ścioła Prawosłqwnego na przyk ładzie twórczo ści białoruskich 
kompozytorów: Mn. Juliani (Denisowej) i ks. Andrieja Bondarenki. Aspekty pracy 
dyrygenta, na którą  składa się  dzieło artystyczne i jego opis, stwierdzam jednoznacznie, 
że pani mgr Anastasiya Senkayets zaprezentowa ła oryginalne rozwi ązania problemów 
dyrygenckich zwi ązanych z realizacj ą  opisanego dzieła muzycznego i wnosi znaczący wkład 
w rozwój dyscypliny artystycznej dyrygentura. 

Całość  dzieła artystycznego przedstawionego w za łączonym do dokumentacji 
nagraniu oraz opisie dzieła oceniam pozytywnie uznaj ąc, że spełnia ono warunki określone 
w Art. 13.1 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami). 

Tym samym wnioskuj ę  o przyznanie pani mgr Anastasiyi Senkayets stopnia doktora 
w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej dyrygentura. 


