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Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w tr odzi, Wydzial Fortepianu, Organ6w,
Klawesynu i Instrument6w Dawnych, pismo zdnia 24 kwietnia 2019 roku o wszczgciu
przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej
instrumentalistyka dla Pani XiZhang, zlecenie podjgte w zwi4zku z uchwal4 Rady Wydzialu
Fortepianu, Organ6w, Klawesynu i Instrument6w Dawnych z dnia 18 kwietnia 2018 roku na
podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (teks jednolityDz.U.22017 r.poz.l789), par. 1 ust. I
RozporzEdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2sze go z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie
szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskim,
w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora ( Dz. lJ. z
2018 r., poz.26l). Do nadeslanego mi przez Dziekana Wydzialu pisma informuj4cego
o powierzeniu mi funkcji recenzenta w w/w postgpowaniu zostala dol4czona dokumentacja
zgodna z art.ll ustawy z dnia 14 marca 2013 r.(Dz. U. z dnia 26 wrzesnia 2016 r. poz. 882,
l3ll, par.l Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego z dnia 26 wrzeSnia
2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. I 586).

Podstawowe dane o Kandvdatce:

Pani mgr XiZhangurodzona dnia 10.04.1980 roku w Tianjin w Chinach, ukoriczyla studia
pianistyczne w Konserwatorium Muzycznym w Tianjin w 2013 roku, gdzie otrzyma\adyplom
i stypendium dla wybitnych absolwent6w Konserwatorium. Nauczycielem prowadz4cymbyl
prof. Yunxian Chen.

1.10.2015 r. rozpoczgla studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. Grulyny
i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi w klasie prof. dr hab. Anny Wesolowskiej -Firlej.

Pani Xi Zhangbyla i jest zatrudniona:

o od paldziernika 2002r. do wrzeSnia2003 r. - jako nauczyciel gry na fortepianie
wAkademii Muzyki Wsp6lczesnej w Pekinie,

o odpuldziernika 2003 r.-jako akompaniator
naWydz,iale Wokalnym w Konserwatorium Muzycznym w Tianjin,

o odpuhdziemika 2006 r jako akompaniator
na Wydziale Muzycznym w Instytucie Sztuki w Tianjin.



Ocena osiagnied artvstvcznvch

Pani Xi Zhangprzedstawila dokumentacjg dzial.ah artystycznych obejmuj4c4 okres
od roku 2007 do chwili wszczgciaprzewodu doktorskiego (18 kwietnia2}lS r.). W tym
czasie wzig\audzial w 7 koncertach solowych(N-6d2.Poznan, Tianjin) i 62 koncertach
kameralnych w roli pianistki-kameralistki (dwukrotnie w Krakowie orazna terenie Chin
w miejscowoSciach: Tianjin, Hebei, Hefei, Wuhan, Shijiazhuang, Shenzhen, Qingdao,
Zhthaioraz Pekinie.

Kilkukrotnie realizowala partig fortepianu podczas przygotowania oper
Czarodziejskiflet i Wesele Figara W. A. Mozarta, Turandot i Cyganeria G. Pucciniego,
Aida i La Traviata G.Verdiego, Yue Fei Anlun Huanga, Savage LandXiang Jina. Brala
teZudzial w wystawieniu w wersji koncertowej oper Turandot, Yue Fei i Swoge Land.

Wielokrotnie otrzymala wyr62nienie za najlepszy akompaniament na konkursach
muzycznych m.in. na Asia Young Singers Competition w Shenzen (2013),
Migdzynarodowym Konkursie Muzycznym w Rzymie (2013), Hong Kong Vocal Music
International Open w Hongkongu (2015, 2017), Taiwan Shihua Vocal Competition
(2015), Polsko-Chiriskim Festiwalu Mlodzie2y Artystycznej w Krakowie (2017).

W roku 1999, 2000 oraz 2002 otrzymala t5rtul i nagrodg Bing Xiu Art Award
przyznawanE w Chinach dla wybitnych nauczycieli.

Po przeanalizowaniu dokumentacji Pani Xi Zharg stwierdzam, 2e jest ona osobE bardzo
aktywnq artystycznie, a gl6wnym polem jej dzialafijest wsp6lpraca z wokalistami, gdzie
odno si znaczqce sukce sy.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani mgr XiZhang,, Rom6j elementdw techniki pianistycznej i irodkow
wyrazowych na przykladzie wielkich romantycznych sonat fortepianowych - Sonaty f-moll
Johannesa Brahmsa oraz Sonaty h-moll Franciszka Liszta - podobieristwa, r62nice i ich wptry
na wsp6lczesnq muzykg fortepianowq" sklada sig z dziel.a artystycznego zarejestrowanego na
noSniku elektronicznym orM opisu, stanowi4cychl1cznie praca pod wspomnianym tytulem.

Dzielo artystyczne stanowiq zapisane na plycie CD prezentacje nastgpuj4cych utwor6w:

1. Johanes Brahms - Sonataf-moll op. 5
Allegro maestoso
Andante
Scherzo
Intermezzo
Finale

Nagrania dokonano w kwietniu 2018 roku w Studio Zubardzka2A
(wAkademiiMuzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w tr odzi)

2. Ferenc Liszt - Sonata h-moll

Nagrania dokonano w styczniu 2019 roku w Studio Zubardzka2A
(wAkademiiMuzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w tr odzi)



Opis dziela artystycznego sklada sig ze wstgpu, 4 rozdzialow, zakofrczenia i bibliografii.
Autorka w opisie (120 stron) omawia:
o na wstgpie uzasadnia wyb6r tematu pracy doktorskiej, jej cele i zadartia oraz opis struktury

pracy doktorskiej,
o w rozdziale pierwszym Pani XiZhangprzedstawi a?yciorysy, charakterystyczne cechy i etapy

tw6rczoSci J. Brahmsa i F. Liszta,
o w rozdziale drugim doktorantka dokonuje analizy struktur badanych dziel jak r6wnie2

omawia Srodki ..uqlrazu artystycznego i charakterystyczne cechy tych kompozycji,
o w rczdziale trzecim autorka bada podobieristwa i r62nice w pogl4dach artystycznych obu

kompozytor6w, ich stosunek do religii oraz Lycia i Smierci,
o w rozdziale czwartym Pani Xi Zhang podkreSla doniosl4 rolg jak4 tw6rczoS6 J. Brahmsa
i F. Liszta odegrala w historii muzyki i ich wptyw na kolejne pokolenia tw6rc6w, ze
szczegillnym uwz gl gdnieniem chiriskiej szkoly piani stycznej,

o w zakofczeniu doktorantkarozwala podejScie J. Brahmsa do tradycji, jej wykorzystywanie
przy jednoczesnym jej podwazani\orazpodkreSla rolg F. Lisztaw kreowaniu nowych technik
pianistycznych.

W opisie dziela artystycznego Pani mgr Xi Zhang przedstawia wyniki swoich badari nad
Zyciem i tw6rczoSci4 J. Brahmsa, o kt6rym m6wi: ,,WartoSci i znaczenie objawione przez
muzykg Brahmsa sq absolutne. Odmienne od obecnego Swiata. Ogieri, kt6ry plonie w jego
dzielach ukazuje 2ycie wieczne. Ogieri ten nigdy nie zgaSnie". Ta ocena dokonana przez
doktorantkg jest mi niezwykle bliska. Podobnie badaj4c Zycie i tw6rczo56 Ferenca Liszta Pani
Xi Zhang nie ogranicza sig tylko do przedstawienia jego ogromnego wplywu na rozw6j
pianistyki, ale teZ przeprowadza analizy poSwiadczaj4ce jego wizjonerstwo harmoniczne
i kompozytorskie. Liszt sam o tym m6wil: ,,Prawdziwi tw6rcy nie chc4 jedynie obserwowa6
osi4gnig6 przeszlych pokoleri, ale zdaj4 sobie sprawg ztego,2e musz4kontynuowa6 ich pracA
wytwarzaj4c nowe formy zdolne przekaza1 nowe idee".

Wnikliwe badania i analizy doktorantki dotycz1 nie tylko analizy etap6w tw6rczoSci obu
kompozytor6w, ale prowadz1do filozoficznychpytan o miloS6, |yciei Smieri, ich rolg i orply*
jaki mialy na tw6rczofiC, i Zycie kompozytor6w. Wa2nq czg56 rozwazafi doktorantka poSwigca
muzycznej estetyce autonomicznej i estetyce heteronomicznej, a co sig ztymwi42e roli poezji
i innych czynnik6w pozamuzycznych w opisywanych dzielach.

W dalszej czgSci wywodu pani Xi Zhang ukazuje spuScizng kompozytorskE L van
Beethovenajako 2r6dlo tw6rczoSci zar6wno Brahmsajak iLisdaorazichwplyw Qtoprzez ich
innowacyjnoS6 i swego rodzaju ,,bunt") na tw6rczoS6 nastgpnych pokoleri. Wedlug sl6w
J. Petera Burkholdera przytaczanych przez doktorantkg: ,,Tak wigc Brahms nie potrzebuje
innych wzorc6w, aby uzyskad miano najnowoczesniejszego kompozytora korica XlX-wieku
(...) Jego operowanie mtnyk4 stalo sig najbardziej typow4 technik4 tworzenia dlaprzyszlych
pokoleri kompozytor6w. Stal sig takZe kompozytorem, kt6ry mial najwigkszy wplyw na
muzykg klasyczn4 XXI wieku". Doktorantka bada teZ wplyw dziel Liszta na takich
kompozytor6w jak C. Debussy i M. Ravel.

Zdecydowanie doceniam pasjg i dociekliwoS6 badawcz4 doktorantki. W4tpliwoSci budz4
niekt6re opisy i sformulowania wywodu, spowodowane niew4tpliwie trudno5ciq przekazania
dokladnej mySli i treSci pelnego obrazowoSci jgzyka chiriskiego w jgzyku polskim. Kilka
merytorycznych blgd6w znalaz\o sig w rozdziale poSwigconym analizie Sonaty f-moll op.5
J. Brahmsa (mySlg, 2e jest to wynik blgd6w popelnionych podczas tlumaczenia pracy). S4 to
m.in. niewlaSciwe tonacje, stosowanie numeracji zamiast opusu oraz mylne przedstawienie
iloSci czgSci Sonaty f-moll.

Pomimo tychzastrzeZefi czgfi(, opisow4 pracy doktorskiej oceniam pozytywnie.



Ocena dziela artvstvcznego

Jak juz uprzednio wspomnialarn, dzielo artystyczne stanowiE zapisane na plycie CD
prezentacje Sonaty f-moll op. 5 Johannesa Brahmsa i Sonaty h-moll Ferenca Liszta.
Utwory te nalezq bez w4tpienia do bardzo skomplikowanych wykonawczo
i interpretacyjnie pozycji Swiatowego kanonu literatury fortepianowej. Mimo spigtrzonych
trudnoSci technicznych Pani Xi Zhang wykazal.a sig dobr4 pianistyk4, kt6ra pod wzglgdem
warsztatowym reprezentuje bardzo wysoki poziom. W interpretacji doktorantki obu wyZej
wspomnianych dziel przewuila przesadne podej6cie ,,molekularne" w ksztahowaniu formy,
frazowania i operowania czasem. Mam wra2enie, ze dElenie doktorantki do rzetelnej realizacji
tekstu mvzycznego ma znacz4cy wplyw na wydobycie wlaSciwej dramaturgii utwor6w, jednak
powSci4gliwoS6 emocjonalna tych interpretacji skutkuje pewn4 jednostajnoSciE wyrazow4,
malym zr62nicowaniem i kontrastowoSci4motyw6w. Bardziej ckspresyjne dpenie do punkt6w
kulminacyjnych pomogloby w wyrazistszym ksztahowaniu formy Sonat. Doktorantka stosuje
bardzo precyzyjnE pedalizacjg utrudniajEc4 jednak uzyskanie ,,symfonicznego" brzmienia,
niezbgdnego w wielu fragmentach przedstawianych utwor6w (zwlaszcza w Sonacie
J. Brahmsa). Opisywany tu obiektywizm przekazu na pewno ma rwi1zek z r62nicarri
kulturowymi; swoista introwertycznoSd kultur wschodnich nie pomaga w uzyskaniu
,,diabolicznoSci" i prezentacji wielkich namigtnoSci zawartych w przeslaniu kompozytor6w.
Chcialabym jednakZe podkreSlii wysoki poziom pianistyki Pani Xi Zhang i fakt, Ze

z merytorycznego punktu widzenia wykonania nie budz4 zastrzehen (znielicznymi wyj4tkami).

Dzielo artystyczne doktorantki przyj muj g.

KONKLUZJA

Szerokie spektrum badari i arraliz przeprowadzonych przez mgr Xi Zhang potwierdza jej
fascynacjg tw6rczoSci4 i sylwetkami Johanesa Brahmsa i Ferenca Liszta, a przede wszystkim
ich ponadczasowym oddzialywaniem zar6wno na nastgpne pokolenia tw6rc6w jak i rozw6j
szeroko poj gtej pianistyki.

Niniejszym stwierdzam,2e praca doktorska Pani Xi Zharg spetnia warunki okreSlone
w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tyule w zakresie sztuki art.l3 ust.l (D2.U.2003 nr 65 poz.565 zp62n.zm.), gdyl
prezentuje oryginalne rozwi4zanie problemu artystycznego, a doktorantka wykazala sig
glgbok4 wiedzE teoretyczn4 w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Stawiam wniosek o jej przyjgcie.
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