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Zleceniodawca recenzii :

Akademia Muzyczna im. G i K. Bacewicz6w w todzi, Wydziat Fortepianu, organ6w,
Klawesynu Muzyki Dawnej i Jazzu, pismo z dnia 20 grudnia 2021 roku, zlecenie podjqte na
podstawie art. 77 Ustawy z dnio 14.03.2003 roku o stopniach naukowych itytule noukowym
oroz o stopnioch i tytule w zokresie sztuki (Dz. U. z 2077 r. poz. 17Bg) oraz 57 Rozporzqdzenia
Ministro Nouki i szkolnictwo wyiszego z dn. 79 stycznia 2018 r w sprowie szczeg1lowego
trybu i worunk6w przeprowodzonio czynnoici w przewodzie doktorskim, w postepowaniu
hobilitocyinym oraz w postepowoniu o nadonie tytulu profesora (Dz. U z 201g r. poz. 261).

Dotvczv:

Uchwaty Rady Wydziatu Fortepianu, organ6w, Klawesynu Muzyki Dawnej i Jazzu
Akademii Muzycznej w todzi nr 52/1112078/zolg z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie
wszczqcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na wniosek
mgra Ayhama Hammour.

Do przestanego przez Rektor Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewicz6w w todzi dr hab.
El2bietq Aleksandrowicz, prof. AM Agaty Jareckiej pisma z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie sporzqdzenia recenzji pracy doktorskiej mgra Ayhama Hammour zatytutowanej
,,Dramaturgia, retoryka, programowoii w sonatach fortepianowych sergiusza
Rach man inowa" zostaty zatqczone:

o uchwala nr 52, 53, 54, 55/ll/20L8/2olg z dnia 24 kwietnia 2ot9 roku o wszczqciu
przewod u doktorskieg o, wyznaczenia promotora oraz recenzent6w,

o dokumentacjq doktoranta zawierajqcq konspekt pracy doktorskiej, wykaz dorobku
artystycznego, zapis dziela artystycznego oraz jego opis zatytulowany
,,Programowo56, innowacyjno5i i dramaturgia w sonatach fortepianowych Sergieja
Rachmaninowa".

Podstawowe dane o Doktorancie
Ayham Hammour urodzil siq w Damaszku w 1985 roku, a naukq gry na fortepianie

rozpoczql w wieku 6 lat. Studia licencjackie ukoriczyt w Damaszku pod kierunkiem
prof' Cynthii Alwadii. swoje umiejqtnoSci doskonalit na studiach magisterskich, kt6re
ukof czyl z wyr62nieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Miroslawa
Herbowskie8o, ? obecnie jest doktorantem Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewicz6w
w t'odzi, gdzie studiuje pod kierunkiem prof. Mariusza Drzewickiego. Jest laureatem
konkurs6w pianistycznych takich jak: Miqdzynarodowy Konkurs Chopinowski w Wiedniu
(2018), Miqdzynarodowy Konkurs Pianistyczny Elevato - salzburg (nagroda specjatna debiut
w Mozarteum w Salzburgu), Miqdzynarodowy Konkurs "lnternational Golden Classical Music
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Awards" w Nowym Jorku a tak2e konkurs6w w Trzcianie (polska) i w wenecji. Brat udziat
w kursach mistrzowskich m'in. w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, pradze pod kierunkiem
prof' Andrzeja Jasifiskiego, prof. Katarzyny Popowej zydro(t, prof. Anny Malikovej,
prof' wolfganga Manza, prof. Kevin Kenner oraz prof. Bradtey'a Botena. wystqpowal
m'in' Grove Roxy Hall Baylor University w Stanach Zjednoczonych, Sali Barokowej Starego
Ratusza w wiedniu, Filharmonii syryjskiej, Konserwatorium w Zylinie na Stowacji,
Dworku l' J' Paderewskiego w Kq6nej Dolnej, jak r6wnie2 w salach koncertowych w Krakowie,
Kielcach, Nowym sqczu, wroclawiu, sanoku, Jaworznie, Mediolanie iwenecji. Jest
pedagogiem szkoly Muzycznej I st. im. Ks. Prof. J6zefa Tischnera w Domoslawicach oraz
szkoty Muzycznej I i ll st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. w 2013 oraz 2o!4 otrzymal
Nagrodq Dyrektora Szkoty Muzycznej w Domostawicach, a w 2077 roku Nagrodq Dyrektora
Szkoly Muzycznej im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

Ocena pracv doktorskiei
Praca doktorska mgra Ayhama Hammoura sktada siq z dziela artystycznego -

fonogramu zawierajqcego 2 sonaty sergiusza Rachmaninowa, sonaty d-moll op. 2g [Allegro
moderato; Lento; Allegro molto] oraz sonaty b-moll op. 36 (ll wersja z 7g37 roku) [Allegro
agitato; Non allegro; Allegro molto] oraz opisu dziela zatytulowanego ,,programowo6i,
innowacyjnoid i dramaturgia w sonatach fortepianowych sergieja Rachmaninowa,,. Nagranie
zostalo zrealizowane w sali kameralnej Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewicz6w w todzi
a realizatorem byt Wojciech Grabowski.

w niniejszej recenzji odniosq siq zar6wno do interpretacji dzieta artystycznego, jak
i do narzqdzi badawczych, zastosowanych irodel oraztezpracy pisemnej.

Doktorant podjqt temat tw6rczoSci sonatowej jednego z najwa2niejszych
kompozytor6w muzyki fortepianowej i legendarnego pianisty sergiusza Rachmaninowa.
Druga z sonat, sonata b-moll op. 36 jest jednym z najchqtniej wykonywanych dziel Swiatowej
literatury pianistycznej, natomiast zainteresowanie pierwszq, d-moll opus 2g wzrosto
dopiero w ostatnich latach. Sonata b-moll zostata zrewidowa na przez kompozytora w 1931
roku i tq wta6nie, ll wersjg zarejestrowat mgr Ayham Hammour. W polsce badania nad
kompletem sonat Rachmaninowa przeprowadzila dr Agnieszka przemyk-Bryta wydajqc
ksiq2kq wraz z dwuptytowym nagraniem pt. ,,sonata w tw6rczosci siergieja Rachmaninowa,,
(Wydawnictwo Adam Marszalek 201,4).

W opisie dziela artystycznego mgr Ayham Hammour nakreSlil ewolucjq formy
sonatowej w XVlll iXlX wieku, nastqpnie om6wil sonaty w tw6rczo5ci wsp6tczesnych
Rachmaninowowi kompozytor6w rosyjskich, wreszcie przeanalizowat I oraz ll sonatq
Rachmaninowa pod wzglqdem formy oraz problem6w wykonawczych. w tak rozleglym
temacie, jak historia rozwoju formy sonatowej trudno bylo ustrzec siq Doktorantowi przed
uproszczeniami i daleko idqcymi uog6lnieniami. Przykladem moie by6 akapit z pracy:
,,Kontynuatorem tej2e idei IBeethovena] stal siq Franciszek schubert. Jego wczesne sonaty sE
jeszcze zakorzenione we wzorcach i schematach klasycznych, natomiast w ostatnich
Sonatach c-moll D- 958, A-dur D. 959 oraz B-dur D. 960 zauwa2ai mo2na zmiany, jakie



pojawily siq w zakresie ksztaltowania formy. cechuje je odmienne podej6cie do dynamiki,agogiki oraz stosowanie kontrast6w. Uwypukleniu ulega znamienna dla schuberta
melodyjno6d" (str' 7). Nie moina odm6wii tak2e wczesnym sonatom Schuberta
melodyjnosci, natomiast z trzech ostatnich, tylko sonatq B-dur D. 9Go mo2na okresli. jako
szczeg6lnie melodyjnq. Traktowanie schuberta, kt6ry tworzyt r6wnolegle do Beethovena
i zmart rok po nim za jego kontynuatora jest nadmiernym skr6tem mySrowym.

Tytut czqsci pisemnej pracy doktorskiej mgra Ayhama Hamm o,r ,,programowo6i,
innowacyinoS6 i dramaturgia w sonatach fortepianowych sergieja Rachmaninowa,, zostal
nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do pranowanego ,,Dramaturgia, retoryka,
programowosc w sonatach fortepianowych sergiusza Rachmaninowa. Teza o programowosci
pierwszej sonaty jest bezdyskusyjna, natomiast potemizowatabym z okresleniem tw6rczosci
sonatowej Rachmaninowa jako innowacyjnej. Rachmaninow uznawany jest raczej za
neoromantyka i jak stusznie zauwa2a w swej pracy Doktorant, muzyka Rachmaninowa
"zawsze nawiqzuje do przeszlo5ci, szczeg6lnie do tradycji rosyjskiej,, (str. 40). por6wnanie
chocia2by dokonari Aleksandra skriabina w rozwoju formy sonatowej oraz jqzyka
muzycznego, zawartych zresztE w rozdziale pracy ,,Forma sonatowa w dzietach
kompozytor6w rosyjskich wsp6tczesnych sergiuszowi Rachmaninowowi,,, z dokonaniami
Rachmaninowa w tym zakresie wskazujq na przewagq Skriabina. Rachmaninow deklarowal
niechqi do eksperyment6w, w kt6re obfitowala muzyka L potowy XX wieku. przyznawal,2e
starat siq usilnie zrozumiei wsp6tczesnq jemu muzykq, lecz ona do niego nie przemawiata.
zwiqzek w estetykq romantyzmu wynikat z dominacji pierwiastka emocjonalnego jako
gt6wnego imperatywu jego tw6rczosci, na co stusznie wskazuje Doktorant w rozdziale
,,lnterpretacja sonat fortepianowych sergiusza Rachmaninowa,, (str. TTl.sluchajqc nagrania
mgra Ayhama Hammour mo2na odczu6, 2e silnie identyfikuje sig osobowosciq kompozytora
ize Swiatem jego przeiyi. Jednym z cel6w, jakie sobie postawil w pracy doktorskiej to
osiqgniqcie,,szczeroici przekazu i naturalnosciwypowiedzi muzycznej,, (str. TTl.zsatysfakcjq
stwierdzam, 2e ten cel zostat osiqgniqty.

w rozdziale ,,ll sonata fortepianowa jako przyktad innowacyjnych zmian w formie
sonatowej" doktorant wskazuje na powiqzanie tematyczne czqsci oraz ptynne przechodzenie
miqdzy nimi. Taka koncepcja sonaty pojawila sie wiqc ju2 1oo rat wczesniej
beethovenowska sonata As-dur op. 110 jak i schubertowska sonata B-dur D. g60 sq
w aspekcie tematyczno-motywicznym jednoczg(ciowe. przed Rachmaninowem
jednoczqsciowe formy sonatowe tworzyt Liszt, a przelomowym dzielem w literaturze
fortepianowej stala siq lisztowska sonata h-moll. sonata b-moll Rachmaninowa nie tyle jest
nowatorska, co wyrasta z tradycji.

lnteresujqcq czqSciq pracy pisemnej jest analiza warstwy programowej sonaty d-moll
op' 28' Zgodnie z tytutem swojej dysertacji mgr Ayham Hammour zwraca tu szczeg6lnq
uwaBe na wyraz muzyczny, jego zawarto56 symbolicznq, opisuje figury retoryczne oraz ich
wptyw na przebieg dramaturgiczny utworu. Swiadomosi gqstej ekspresji i mistycyzmu
I Sonaty zaprocentowata w przekonujqcej interpretacji, kt6ra anga2uje stuchacza.
Naktadajqce siq tematy i silnie polifoniczna faktura sa przedstawione przez pianistq



klarownie i plastycznie. Doktorant nieustannie dba o Spiewnosi i emocjonalne nasycenie
fraz, co jest wielkim walorem jego gry. Mgr Ayham Hammour starannie planuje kulminacje
i potrafi zarysowywai dlugie linie narracyjne, przez co dobrze oddaje monumentalizm
obydwu dziel. W pracy pisemnej zauwaza rolq doboru dynamiki w ksztattowaniu formy
(str. 79) i daje siq to zauwa2yi w jego grze. W petni doceniam troskq pianisty o wsp6tgranie
wolumenu brzmienia z emocjonalnym kontekstem.

Stuchajqc nagrari obu Sonat miatam wra2enie, 2e pianista przeznaczyt mniej czasu na
przygotowanie ll Sonaty b-moll. Wkradlo siq tam sporo nieprecyzyjnoSci tekstowych
itechnicznych. Do najbardziej zauwa2alnych zaliczam niedogranq partiq lewej rqki,
nieodzywajqce siq diwiqki w akordach czy nieczystq pedalizacjq. Faktura, kt6rq operuje
Rachmaninow pozwala na stosowanie czesto bardzo dtugiego pedatu, jednak2e w wykonaniu
Doktoranta zmiany pedatu sa nieprecyzyjne. W wielu miejscach natomiast, szerokie
akordowe arpeggia nie sq przytrzymane pedatem, przezco gubiq siq diwiqki wa2ne dla logiki
prowadzenia glos6w.

Autor doSi pobie2nie odnosi siq do istnienia dw6ch wersji ll Sonaty b-moll op. 36.
Ze wzglqdu na ich wsp6tistnienie wsp6lczesne wydawnictwa, jak brytyjski Boosey&Hawkes
(wydanie z L993 roku) czy monachijski Henle (wydanie z 2OtB roku) dokonujq krytycznych
por6wna6, korekty ewentualnych biqd6w druku i ostatecznie prezentujq obie wersje
r6wnorzqdnie 12. W mojej opinii zasadne bytoby siqgniqcie przez doktoranta do tych edycji
i przeanalizowanie ich w pracy pisemnej, mimo, 2e ostatecznie zdecydowat na ll wersjq
Sonaty b-moll korzystajqc z wydawnictwa Muzgiz z 194g roku.

Doktorant oparl swojq rozprawq doktorskq o analizq zawarto5ci emocjonalnej
ifilozoficznej Sonat, inspirowal sie zar6wno utworami kameralnymi, wokalnymi
i symfonicznymi Rachmaninowa, jak i rosyjskq literaturq (choi nie wymienia konkretnych
autor6w) (str. 76, 78). Nie podjqt natomiast fascynujqcego i niezmiernie wa2nego z punktu
widzenia mtodego pianisty obszaru tradycji wykonawstwa Sonat Rachmaninowa
wyznaczanej przez takie nazwiska jak Vladimir Horowitz, Alexis Weissenberg czy Boris
Berezovsky, a tak2e rozwa2af nad unikatowym stylem pianistycznym samego Sergiusza
Rachmaninowa, co mogto byi cennym wkladem w badania nad tw6rczo6ciq wielkiego
rosyjskiego mistrza pianistyki.

Reasumujqc - interpretacja mgra Ayhama Hammour trafnie oddaje gtqbokq
uczuciowo56 dziet Rachmaninowa, przekonujqcq kreSli wielkE sonatowq formq, nawiqzuje
wiql ze stuchaczem dziqki naturalno6ci wypowiedzi artystycznej. Wykonanie zwlaszcza
I Sonaty d-molljest du2ym osiqgniqciem pianistycznym ze wzgtqdu na piqtrzqce siq trudnoSci
techniczne i rozmiary utworu. Chociai w og6lnym zarysie poprawna, to jednak w szczeg6lach
praca pisemna mgra Ayhama Hammour nie jest wolna od nieprecyzyjno6ci. Jej lekturq nieco
utrudnia zbyt czqste rozpoczynania zdania od nowego akapitu.
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Konkluzia

Stwierdzam, 2e Doktorant spelnil wymagania stawiane w ort. 74 oraz 20 lJstowy
z dnio 14'03'2003 roku o stopnioch naukowych itytule noukowym oroz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 17gg) oroz 56 ust l, 2 Rozporzqdzenio Ministro Nouki
i szkolnictwa wyiszego z dn. 79 stycznio 2018 r w sprawie szczegilowego trybu i warunk6wprzeprowodzania czynnoici w przewodzie doktorskim, w postqpowoniu hobititocyjnym oraz
w postQpowaniu o nodanie tyturu profesoro (Dz. u z 201g r. poz. 26r.).

Pracq doktorskq pzyjmujq.

W6l*




