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Recenzja pracy doktorskiej mgr Xi Zhtngpt.:

"Rozw6j 
element6w techniki pianistycznej i 6rodk6w wyrazowych

na przykladzie wielkich romantycznych sonat fortepianowych -

Sonaly f-moll Johannesa Brahmsa oraz Sonaty h-moU Franciszka Liszte

- podobiefstwa, r62nice i ich wplyw na wsp6lczesnq muzykq fortepianowl'

Zleceniodawca recenzii:

Akademia Muzycz-na im.GrazSmy i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi, Rada Wydziatu

Fortepianu, Organ6w, Muzyki Dawnej i Jazru - pismo z dnra 24 kwietria 2019 roku.

Zlecerie podjgte na podstawie Ustmty z dnia 14 marca 201i roht, o stopniach i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zalqesie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,D2.U. Z

2005 nr 164 po2.1365)

I)otyczv:

Uchwal Rady Wydzialu Fortepianq Organ6w, Muzyki Dawnej i Jaznr Akademii

Mvzycnej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w l-odzi z dnia 18 kwietnia 2018 rokU

w zlwi4zkt z wnioskiem pani mgr Xi Zhang w sprawie wszczEcia przewodu

doktorskiego na stopniefr do}tora sztuk muzyczrych w dyscyplinie artystycznej

instrumentalistyka:

1. Nr 29llll20l7 12018 w sprawie wsz*z4ciaprzewodu doktorskiego



2. Nr 30/IV20l7l2018 w sprawie wyntaczeria promotora pracy doktorskiej

w osobie prof. dr hab. Anny Wesolowskiej-Firlej

3. Nr 32llll20l7l2}l8 w sprawie .uqtzrraczenia promotora pomocniczego w osobie

dra tr ukasza Kwiatkowskiego

Nr 32llll2}l7l20l8 w sprawie wyznaczeria recenz-enta pracy doktorskiej

w osobie prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyriskiej

Nr 33llll20l7l20l8 w sprawie wyz.naczetia mojej osoby recenzentem pracy

doktorskiej

Na podstawie ptzekazartej mi pnzez Paniq Dziekan Wydzialu Fortepianu, Organ6w,

Muzyki Dawnej i Jaznt Akademii Muzycznej im. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w

w Lodzi prof. dr hab. Ireng Wiselka-CieSlar - kompletnej dokumentacji, stwierdzam,

2e w Swietle (lstowy z dnia 14 muca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zalresie sztttki (Dz. tJ.Nr 65, poz. 595 z p6in. zn.) Rada

Wydziatu posiadala uprawnienia do prowadzeniaprzewodu doktorskiego w dyscyplinie

artystycznej instrumentalistyka. Uchwaty w sprawie wszczgcia przewodu doktorskiego

mgr Xi Xhang, .vq1aaczenia promotor6w i wyznaczeria recenzent6w zostaty podjete

prawomocnie, zgodnie zart.14 ust.2 pkt 2 w/w Ustavty.

Podstawowe dane o kandvdatce:

Pani mgr Xi Zhangurodzila sig 10 kwietnia 1980 roku wTianjin (Chiny). Studiowala

w Chinach w Konserwatorium Muzyczrtpw Tianjin, gdzie w roku 2002 ttzyskala tytut

licencjata. Studia magisterskie ukoriczyla w wyr62nieniem w 2013 roku w tym samym

Konserwatorium w Tianj in.

Doktorantka zdobyla szereg nagr6d i wyr62nieri za najlepszy akompaniament,

wyStepuj4c z wokalistami na nastgpujqcych konkursach:

- Young Vocalist of Asia Competition - Shen Zhen,lipiec 2013

-44 haly ,,V. Bellini" International Music Competition - Shen Zhen,lipiec 2013

- Rome Music Festival - Rzym, listopad 2013

- MistrzowsH Konlcurs Wotmtny w Pucharze Swiata- Tajpej, cznrwiec2}l4

4.

5.



- Hang Kong Vocal Music International Open Competition - Hong Kong. styczeri 2015

- Taiwan Shihua Vocal Competition -Taiwan' czerwiec 2015

- Asian Youth Singers Contest - lipiec 2015

- II Roman Music Feslivsl - listopad 2015

- Hong Kong Vocal Music International Open - Hong Kong. styczef20lT

Dzialalno$i artystyczra Doktorantki, dysponuj4cej szerokim repertuarem i duzym

doSwiaclczeniem w pracy z wokalislami, koncertuje sig gl6wnie na wysQpach

ze fpiewakami. Podczas studi6w doktoranckich w Akademii Mttzycznej w Lo&i,

rozpoczEtych w roku 2915, kilkakrotnie wystepowala na koncertach, prezentujqc

odpowied zialne solowe pozycj e reperttl arowe.

Doktorantka pracowala .jako nauczyciel gry na fortepianie w Akademii Muzyki

Wspdlczesnej w Pekinie (2002-2003), a obecnie jest zatrudniona jako akompaniator

na na Wydziale Wokalnym Konserwatorium Mtvycznego w Tianiin (od 2003)

oraz jako akompaniator na Wydziale Muzycznym w InsQrtucie Szhrki w Tianjin

(od 2006). Byla talcZe akompaniatorem w Centralnym Konserwatorium u' Pekinie

(2015) otazw Tianjin Opera and Danse Theater (2016).

Ocena pracv doktorskiei

Praca doktorska mg Xi Zhangpt.:,,Rozrv6j clcmcnt6w tcchniki pianistyczncj i Srodk6w

wyrazowych na przykladzie wielkich romantycznych sonat fortepianowych - Sonury 1:

rnol/ Johannesa Brahmsa oraz Sonaly h-moll Franciszka Liszta - podobieristwa, rti2nice

i ich wptyw na wsp6lczesn4 muzykg fortepianow4" sklada sig z dziela afistycznego,

zarejestrowanego na ptycie CD i jego opisu, stanowi4cych l4cznie pracA pod

Ww tytulem.

Material fonografrczny, utrwalony na ptycie CD, obejmuje nagrania nastgpuj4cych

utwor6w:

- J. Brahms - Sonata f-moll oP. 5

- F. Liszt - Sonata h-moll.



Nagpania obu dziel dokonano w Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta

Bacewicz6w w Lodzi, w Studio przy ul. Zubardzkiei 2A w kwietniu 2018 roku

(Sonata f-moll op. 5 J. Brahmsa) i w styczniu 2019 roku (Sonara h-moll F. Liszta).

Brak informacji na temat instrumentu na kt6rym nagrywzu)o i osoby re2ysera dZwigku.

Ocena nracv doktorskiei

Dzielem artystycznym, przedstawionym do oceny prz;ez paniE mgr Xi Zhatg, sq dwie

wielkie sonaty fortepianowe: Sonata f-moll op. 5 Johannesa Brahmsa i Sonata h-moll

Franciszka Liszta. Oba utwory, to niezwykle odpowiedzialne pozycje romantycznej

literatwy fortepianowej, wymagajqce od wykonawcy znakomitego opanowania

warsztatu pianistycmego ortv ogromnej wyobra/ni i wrazliwo5ci dzwigkowej. Sonaty

te prezentuj4 nie tylko wirtuozowski rozmach i niezglgbione poklady ekspresji,

lecz takhe,,mySl romantyczn4", umocowan4 silnie w europejskiej tradycji i kulturze.

Doktorantka podjgla sig nielatwego zadania: interpretacji dziel, pochodz4cych

z odleglych kulturowo kraj6w. Pomimo wspolczesnej globalizacji Swiata

lrcwszeclurego dostepu do wiefuy i skarb6w kultury, wychowarrie i wyksztalcerrie

w kraju calkowicie odmiennym kulturowo i cywilizacyjnie, mo2e by6 ztSdlem

trudnoSci w nale2ytym zrozumieniu wykonywanych dziet. Interpretacje Pani mgr Xi

Zltang s4 logiczne i wywazone, a jednoczeSnie nie brak w nich emocji, szerokich

plan6w dynamicznych i kulminacii. SwiaAcr4 o poszukiwanich muzycznego sensu

i potrzebie tworzenia przekonujEcych muzycznych kreacji.

I czest Sonatv -f-moll J. Brahmsa - Allegro maestoso - to pokaz wielkich. skrajnych

emocji. Monumentalny pocz4tek, ,,motyw losu", fragmenty rapsodyczne czy szeroka

fraza drugiego tematu sprawiajE, 2e czgst ta jest bardzo barwna. Doktorantka odczytuje

tekst kornpozlora hardzo poprawnie. Pewne za^slrzelenia mozna miei do realizacji

czolowego motywu w kt6rym dwie trzydziestodw6jki s4 malo wyraziste oraz do zbyt

zachowawczych szesnastek w takcie 16. Prosty 6semkowy akompaniament drugiego

tematu m6glby byc bardziej podporz4dkowany dtugim dZwigkom, rozwijanym nawz6r

wokalny.

W II czgsci - Andante espressivo - Doktorantka dobrze potrafila oddai charakter

olcreSlony ptzez poetyckie motto. Na poczqtku w parii prawej rgki niect-r zbyt wyraZnie



slychat .,oddech" pomigdzy tukami kantyleny, w dalszej czgSci tego efektu juz nie ma"

a kantylena rozwiia sig w spos6b naturalny. Fragment Poco piu lento, opatrzony

okreSleniem Alufierst leise und zart, brzmialby piekniej, gdyby zagrat, go spokojniej,

delektujqc sig pigknem dZwigku i harmonii. Niezrozumiale jest zakoriczenie, w ktr5rym

ostatnie akordy arpeggio armonioso e soslenulo wykonane s4 dwa razy wolniei.

lll czgSc - Scherzo - jest pelna energii i Zycia. Dobra artykulacja podkreSla charakter

czgSci.

IV czESi to nastrojowe Intermezzo. Ogromny ladunek emocji, do66 wolnre tempo

i faktura akordowa wymagaj4 zwigkszej dbaloSci o jakoS6 brzmienia akord6w, kt6re

w dynarnice .//' s4 czasari zbyt ostre. Fragment una corda rn6glby zabrznie(; bardziej

,,niebiansko", tworzqc kontrast dla vvszechobecnego motywu losu.

Ostatnia Y czgSt cyklu - Finale - z uwagi na bogactwo tematyozne i fakturalne,

jest bardzo wymagaj4ca. Doktorantka wykonuje tq czEfit z wirtuozowskim rozmachem,

wla5ciwym czg$ciom finalowym. Pewne zatrzehenia moze budzi6 .lakoS6 dzrrigku,

szczegolnie w akordach, zar6wno w forte staccato (gl6wny temat) jak i w dlugich

warto(ciach rytmicznych i dyranrice rozwijarrei od piano do forte (tenrat w Des-dur).

Sonata h-moll F. Liszta jest najbardziej romantycznq wSr6d romantycznych sonat:

wirtuozowska,lirycr,na, dramatycz,n4 filoz,oficz,na i wieloznacT,na. OkreSlenia mol,na

mno2y6, lecz dla pianisty ortacza ona niewyczerpane 2r6dlo inspiracji, a jednoczeSnie

duze techniczno-interpretacyjne. Porywaj4ca treSi dziela wymaga

doskonalego panowania nad instnrmentem, Swiadomego budowania kulminacji

oraz sugestywuej kreacji fi'agmentr5w o charakteize improwizaoyjnym. Doktorantka

bardzo dobrze radzi sobie z fragmentami wirtuozowskimi. Doskonala technika sprawia,

ze jej gra jest wyrazista, pehra energii i blasku. To godne podkre5lenia, zwaSwsry

na niezby duzq rgkg pianistki (wszystkie akordy w obrgbie nony sQ ,,lamane").

Mniej przekonuj4ce sq fragmenty liryczne. recytatywy. aszczeg6lnie czE56 Srodkowa -
andante sostenuto. TreSC muzyczrra o charakterze hryczrrym wymaga prowadzenia

frazy na wz6r wokalny, wigkszej dbaloSci o glgbig dzrvigku i jego wybrzmiewanie,

duzej gigtkoSci i elastyczno6ci frazowania. Interpretacja Doktorantki jest zgodna

z tckstcm kompozytora, chod nickicdy jcj obicktlwiztn mohc wywotywad pcwicn

niedosyt emocjonalny. Z obowiqzku recenzenta muszg zwr5cii uwagg na nieprecyzyjnE



realizailg szesnastek oktawowych w motywie czolowym Allegro energico (t. 8)

otaztanieuzasadnionq zniang tempa w takcie 40.

Daelo artystyczne przedstawiole przez Panie mgr Xi Zhang zasluguje rur oceng bardzo

pozytywnq. Wydaje sig, 2e emocjonalno66 Sonaty f-rnoll Bralunsa jest bliZsza

Doktorantce, co sprawia, 2e interpretacja tego dziela jest bardziej przekonuj4ca"

ni2 Sonaty h-moll Liszta. Zastrzeaeria brzmieniowe (ostroS6 akordow, brzmienie

kantyl en y) wynikaj q prawdopodobni e z utrwal on ych n awyk 6w techni czn ych.

Opis dziela artvst]rcznego jest obszern4 pt c% obejmuj4c4 127 stron mas4mopisu.

CaloSi zostala prodzielona na wstgp, cztery rozdzialy, z*ohczenie, bibliografig

oraz streszczenle w jgzyku angielskim. Pierwszy roaJzial nosi tytul: ,,Charakterystyczne

cechy tw6rczoSci Johannesa Brahmsa i Franciszka Liszta". Drugi to: ,,Om6wienie

technik fortepianowych oraz rozwoju Srodk6w wyrazu na przyHadzie Sonaty f-moll

nr 3 Johannesa Brahmsa oraz Songty h-moll Franciszka Lisztd'. Trzeci rozdzial jest

zatytulowany,,Przeslanie muzyczne Brahmsa i Liszta w okresie ich poznej tw6rczoSci",

a czvtarty - ,,Wplyw twdrczoSci J. Brahmsa i t. Liszta na muzykg wsp6lczesn4".

Podzial tresoi pruoy na poszozegr5lne rozJzialy jest prawidlowy, w4tpliwoSoi mo2e

budzi6 zasadnoSi umieszczeniarczAzialu trzeciego, kt6ry nie ma mwryku z tematem

pracy, okreSlonym w t5rtule. .Byd mo2e Doktorantka uznala treSci tarrl zawarte

za wyj4tkowo atrakc:yjne i wazne.

We wstgpie czytamy: Praca slanowi pierwszq chirisk4 analizg por6wnuwczq Brahmsa

i Liszta (str. 5). CaloS6 zostala napisana w jgzyku chffiskim, a przedstawiona do oceny

praca jest jedynie jej ttumaczeniem. WyjaSnia to szereg niezgrabnoSci jgzykolvych

czy r6inic w stosowanym nazewnictwie. Skladnia jgzyka chinskiego jest calkowicie

inn4 niz w jgzyku polskim, inny jest takze spos6b formulowania mySli i prowadzenia

wywodn. Przystepuj4c do lekflry pracy przeanalizowalam jej bibliografrg, z kt6rej

wynik4 2e Doktorantka opierata sig wyl4cznie rta wydawnictwach w jgzyku chiriskirtr

i angielskim. Mo2na zatem przyjqc, ze te6ci zawarte w pracy s4 w duZej mierze

odzwierciedleniem chiriskiego postrzegani a mt:zyki europei skiei.

Gl6wny trzon pracy - rozdzial drugi - jest bogalo ilustrowany przykladami nutowymi

z omawianych dzicl, a tak:Zc wybranych utwor6w Bccthovcna i Schubcrta. Autorka

prawidlowo analizuje utwory, przedstawia ich budowg fbrmalnE, zwraca uwagg na ich

cechy charakterys ty cme i symfonizacjE faktury fortepianowej.



Ttzwi rozdzial i fiagmenty czwartego. sa najbardziej kontrowersyjne w swej treSci.

Doktorantka podkre$la bardzo mocno znaczenie tematu $mierci i jej 
"plyw

na tw6rczoSc Brahmsa i Liszta. Byc mo2e z perspektywy odleglej, umocowanej

w starozytnoSci kultury chiriskiej, tak wlaSnie postrzegana jest tw6rczoSri

kompozytorow, nalea4cych do kultury Zachodu. A moZe te wlaSnie fundamentalne

tematy - Zycia i Smierci - definiuj4, zdaniem Chiriczyk6w, wszelk4 tw6rczoSd

artystycznq. Jest to interesuj4cy temat do dyskusji podczas ustnej obrony pracy.

Praca z pewnoSciq zostanie przez Doktorantkg wykorzystane w Chinach. W Polsce

musialaby przej 56 gruntown4 korektg j gzykow4. Nalezy poprawii m. in. :

- na str. 19 - ktnata sk'zypcowa G-dur op. 78 - jest: Sonata deszczowu ttp. 78

- na str. 44 - Sonatafortepianou,a Brahmsal:moll op. 5 - jest: h-moll nr 5

- na str. 57 -sonatafortepianowaJis - moll z roku 1852 - jest:f- moll

- na str. 114 - pisownia nazwisk: Krause i D'AIben - jest: Klauze i Darbert (pisownia

fonetyczna)

Konkluzia

Przedstawiona do oceny praca doktorska Pani mgr Xi thang pt.: ,,Rozw6j element6w

techniki pianistycznej i Srodk6w wyrrdzowych na przykladzie wielkich romantyczrrych

sonat fortepianowych - Sonaly.f-mol/ Joharuresa Braluusa oraz Sonaly h-rnoll Franciszka

Liszta - podobicrtstwa, r62nicc i ich wpf1rw na wsp6tczcsnq muzykg fortcpianowq"

Swiadczy o dobrym przygotowaniu do prowadzenia dalszej dzialalnoSci artystyczno -
naukowej. Doktorantka zaprezentowala wysoki poziom wykonawstwa artystyczrego

i przedstawila oryginalne, bo z perspektywy chiriskiej, ujecie tematu teoretycznego.

Srwierdzam, ze praca doktorska Pani mgr Xi Zhang spelnia wymagania art. 13 ust. I

ustawy z dnia 14. 03. 2003 roku.

Pracg doktorsk4 Pani mgr Xi Zhang przyjmuje.


