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RECENZJA

w przewodzie doktorskim Pana mgra Wassima lbrahima
w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej Kompozycja iTeoria Muzyki,
specja lnośćKom pozycja,

zlecona przez Dziekana Wydziału Twórczości, lnterpretacji i Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej w Krakowie,
pismo z dnia 15 kwietnia 201-9 roku

Podstawowe dane o Doktorancie iocena dorobku artystycznego
Pan Wassim lbrahim urodził się w Damaszku, w Syrii. Po ukończeniu studiów w High

lnstitute of Music w Damaszku rozpoczął tamże pracę jako wykładowca. Ukończył również
studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji prof' Józefa Rychlika. obecnie

jest słuchaczem studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem

prof. dra hab. Wojciecha Widłaka. W dokumentacji przewodu doktorskiego Doktorant
prezentuje najważniejsze dokonania artystyczne w postaci wykonań utworów

Austrii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Libanie, Jordanii

i

w

Polsce,

Syrii. Jest także czynnym

wykonawcą, grającym na oud oraz śpiewakiem w Chamber Choir w Higher lntitute of Music

w Damaszku. Doktorant prowadził wykłady i zajęcia między innymi w Akademii Muzycznej

w Krakowie (gościnnie), w lnstytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
na Uniwersytecie Wisconsin, La Crosse, w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. W wykazie
wykonań i koncertów załączonym do dokumentacji znajduje się imponująca liczba wydarzeń,

jednak nie jest zawsze jasne, czy W danym koncercie Doktorant wystąpił jako kompozYtor,
czy jako wykonawca w utworze innego kompozytora lub jako kompozytor
jednocześnie. Warto

w

i

wykonawca

przyszłościw tego rodzaju zestawieniach wyraźniej tę różnicę

zaznaczyć.

Z punktu widzenia przedstawienia pracy doktorskiej w specjalności Kompozycja
istotny jest przede wszystkim fakt licznych wykonań utworów Doktoranta W wielu

Wspomnianych Wyżej krajach,

co jest dowodem na stałą działalnośćW

obszarze

rozpowszechniania własnej twórczości i zbieranie kompozytorskich doświadczeń'

Ocena

a

rtystycznej pracy doktorskiej

Jako artystyczną pracę doktorską Pan Wassim lbrahim przedstawił kompozycję
Harvest no instrument solowy, oktet instrumentalny

i

orkiestrę. Autorska koncepcjo

zastosowonia mikrotonów we współczesnym dziele muzycznym (partytura

i

nagranie).

Prawykonanie utworu odbyło się 20 grudnia 20]-8 roku w Sali Koncertowej im. Prof. Krystyny
Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie, wykonawcami byli Yousef Nasif

(kanun), orkiestra CoRda Cracovia pod dyrekcją Patrycji Pieczary. Załączone nagranie
pochodzi z prawykon ania. Z okładki partytury nie wiemy jeszcze jaki instrument solowy tutaj

występuje. Jednak

na dalszych stronach, iuż bezpośrednio stanowiących

partyturę,

dowiadujemy się, że instrument solowy jest ściśleokreślony, jest to kanun. W wykazie
instrumentów znajdujemy dokładną informację na temat obsady: kanun, oktet mikrotonowy

(3 flety, skrzypce l, skrzypce ll, altówka, wiolonczela, kontrabas), perkusja l, perkusja ll,
instrumenty smyczkowe (8, 6, 4, 4, Ż\. Czas trwania utworu wynosi około 16 minut.

objaśnienia znaków

i

sposobów notacji muzycznej sporządzone są bardzo precyzyjnie,

oddzielnie dla instrumentu solowego, mikrotonowego oktetu (z wyróżnieniem fletu

i

kwintetu smyczkowego) oraz dla orkiestry

smyczkowych

i

(z

wyszczególnieniem instrumentów

perkusji). Partytura zawiera także propozycję usytuowania instrumentów

na estradzie.

Cała kompozycja przebiega w trzech dużych fazach, co też przedstawia Doktorant
w opisie artystycznej pracy doktorskiej na stronie 39. W skali mikro z kolei Autor wskazuje na

dwie warstwy formalne:

faktury

i

,,[...]

wyższa przedstawia małe fragmenty, które odnoszą się do

i

niższa ,,prezentuje materiał wysokościowyi dramaturgię

instrumentacji"

kompozycji" (strona 41 opisu artystycznej pracy doktorskiej, zaśtabele, które prezentują

odcinki

i

numery taktów przedstawione

doktorskiej).

W

są na stronie 40 opisu artystycznej

pracy

utworze Doktorant wykorzystał w pewnym zakresie nowsze środki

artykulacyjne, zarówno w oktecie mikrotonowym, jak i w orkiestrze, na przykład: najwyższy
możliwy dźwięk na instrumencie (flety lub instrumenty smyczkowe) lub gra na odwróconym

talerzu położonymna membranie kotła. W aspekcie brzmienia partyturę cechuje

a

interesujące połączenie nowszych technik gry na instrumentach z dŹwiękami i sposobami

artykulacji bardziej tradycyjnymi' Autor wykazuje
W

W

utworze dużą umiejętność

operowaniu planami brzmieniowymi, które przenikając się tworzą spójną barwowo całość'

Jako przyktad może posłużyćodcinek od taktu 29. lnstrument solowy

z

perkusją

rozpoczynają ten fragment, następnie pojawiają się delikatne brzemienia fletów. Takty 33,
34 i 35 to wyraźne zastosowanie trzech, a nawet czterech warstw brzmieniowych (można je

- instrument solowy, druga - flety, trzecia czwarta - instrumenty perkusyjne). Po kilku kolejnych

określićbez hierarchizowania: pierwsza
instrumenty smyczkowe oktetu,

taktach oktetu i perkusji ptynnie wprowadzone zostają instrumenty smyczkowe orkiestry, aż

do kulminacji tego małego odcinka w takcie 45. Kolejne takty (46

-

48) ponownie ukazują

trzy warstwy: flety z oktetu, glissanda skrzypiec i altówek na tle stałych dźwięków wiolonczel
i kontrabasów.

Warstwę rytmiczną part$ury stanowią z jednej strony dźwięki długie i stabilne, ale
zmieniające sWą barwę (na przykład skrzypce l w taktach L7

-

19), przeplatane czasami

drobniejszymi, ostinatowymi fragmentami (na przykład takty 93 - 97) i niekiedy plastycznymi

strukturami rytmicznymi, które zanotowane zostały aleatorycznie

w odcinkach

ujętych

w znaki repetycji (na przyktad takt 60 w oktecie mikrotonowym). Podstawę struktury języka
wysokościowego utworu Harvest stanowią mikrotony Zastosowane w instrumencie solowym

i

oktecie (trzy flety

i

kwintet smyczkowy

w

pojedynczej obsadzie). Wszystkie kwestie

dotyczące mikrotonów, takie jak notacja, sposób czy moment przestrojenia instrumentu
zostały precyzyjnie opisane w objaśnieniach na początku partytury; na przykład skrzypce

l

przed wejściemna estradę z użyciem tunero, czy zastosowanie chwytów we fletach (tutaj

Doktorant skorzystał

z

bardzo dobrej książki Carin Levine, Christina Mitropoulos-Bott

The Techniques of Flute Playing, Bórenreiter, Kassel, 2002)' Koncepcja zastosowania
mikrotonów została także dokładnie przedstawiona W opisie artystycznej pracy doktorskiej.
Z pewnością zastosowanie mikrotonowej organizacji materiału wysokościowego w wymiarze

horyzontalnym i wertykalnym dało utworowi niezwykły obraz brzmieniowy' Dzieje się tak
miedzy innymi dlatego, że w przemyślanyi trafny sposób zostały wybrane instrumenty

oktetu mikrotonowego oraz orkiestry, w której mikrotonów Kompozytor nie zastosował.
Taka dyspozyĄa instrumentów pozwala osiągnąć dużą precyzję w intonacji mikrotonów
i odpowiedn ie

proporcje między poszczególnymi gru

pa

mi i nstrumentów.

lnstrumentem solowym w utworze jest qanun (kanun). Jak dowiadujemy się z opisu
artystycznej pracy doktorskiejjest to instrument, który występuje w różnych odmianach, zaś

w wykonaniu utworu Harvest (nagranie zalączone do dokumentacji) partia solowa została

wykonana na odmianie

tureckiej

strona 33 opisu artystycznej pracy doktorskiej.

W partyturze Harvest instrument solowy pełni jednak rolę trochę ,,nieoczywistą", a przez to

tym bardziej intrygującą. W relacji do oktetu i orkiestry najczęściejjest wyeksponowany,
faktycznie solowy (jak w odcinku od taktu 26 lub od taktu 106), a w innych, znacznie
krótszych fragmentach, jest wtopiony w oktet mikrotonowy i orkiestrę (jak w odcinku od

taktu L34\. Qanun posiada dwie duże kadencje określonejako oriental improvisotion
(przytoczony już takt 26 i dalej oraz zakończenie utworu). Charakter samej partii solowej jest

także różnorodny. obok wspomnianego bardziej improwizacyjnego czy ,,swobodnego",
qonun posiada też charakter ,,ścisłyi precyzyjny" (na przykład takt 143 i dalej). Sam sposób

wprowadzania instrumentu solowego, na zasadzie płynnego wyłaniania się

i

zanikania,

uważam również za interesujący i oryginalny.

W partyturze pojawiło się kilka drobnych pomyłek, głównie w notacji lub redakcji
partytury: frulloto fletów

-

obok skrótu frull. nuta powinna posiadać zapis jak tremolo;

czasami brakuje komunikatu o powrocie do gry arco, na przykład po col legno battuto {takt
125 lub t4o, w domyślearco); w takcie 57 nie jest wyjaśnioneo jaki rodzaj col legno chodzi _

tratto czy battuto (natomiast póŹniej określeniatrotto i battuto występują) i co oznaczają
główki nut w postaci krzyżyków, warto to opisać w legendzie lub w toku partytury'

Są to jednak drobne usterki, które nie mają większego wpływu na całą partyturę'
Kompozycja zapisana jest bardzo precyzyjnie

iz

zachowaniem najwyższych standardów

współczesnej notacji muzycznej.

Ocena opisu artystycznej pracy doktorskiej

Pan Wassim lbrahim przedstawił pracę Harvest na instrument solowy, oktet
instrumentalny i orkiestrę. Autorska koncepcja zostosowania mikrotonów we współczesnym
dziele muzycznym (Harvest for solo instrument, instrumental octet and orchestra. An original

concept of use of microtones in a contemporory music work)w języku angielskim, z opisem

skróconym w języku polskim na końcu pracy. W pierwszej częścipracy Genesis and the
context of the composition. Basic terms Autor opisuje kolejno motywacje wyboru tematu,

a
inspirację i stopniowo wprowadza czytelnika w światmikrotonów, które to zagadnienie jest

kluczowe dla trzeciego rozdziału. Doktorant przedstawia w ogólnym zarysie mikrotonowe
systemy istniejące na Bliskim Wschodzie (te opisane są bardziej precyzyjnie), w Europie i we

Wschodniej Azji,

a

kolejny podrozdział poświęcamuzyce zachodniej XX

i

XXl wieku.

W podsumowaniu tego rozdziału napotykamy Wazną informację: ,,Zatem ta praca doktorska
opiera się na istniejących instrumentach, bez potrzeby budowania nowego, mikrotonowego

instrumentu. Nawiązuję do muzyki maqam, unikając badań matematycznych" _ strona 27

opisu artystycznej pracy doktorskiej. Postrzegam to zdanie jako istotne dla dalszego
rozważania i interpretacji ocenianej pracy. otóż Autor jasno deklaruje, ze nie jest Jego
intencją tworzenie nowego instrumentu mikrotonowego, czy jakiegośsystemu opartego na
matematycznych wyliczeniach. Korzysta w tym zakresie z tradycji, którą dobrze zna i pragnie
odczytać ją na nowo, przedstawić ją W nowym kontekście, w swoim dziele. Drugi rozdział
pracy/ który zatytułowany został Harvest _ initial recognition skupia uwagę na instrumentacji

oraz formie

i

organizacji czasu

w

utworze. Na początku tej częścipracy znajdujemy

imponujący wykres, który w graficzny sposób przedstawia zasadnicze parametry kompozycji
Harvest, między innymiformę (na poziomie makro i mikro), dynamikę, elementy melodyczne

i harmoniczne, instrumentację czy fakturę. Doktorant opisuje także pochodzenie i odmiany

instrumentu solowego, uzasadnia wybór instrumentów oktetu mikrotonowego oraz
orkiestry. Następnie opisana zostaje forma utworu na poziomie makro i mikro, również ujęta

w wykresy i tabele. Rozdział ten pozostawia jednak pewien niedosyt. Prawdopodobnie
właśnieW tym rozdziale mógł pojawić się choć krótki opis relacji między instrumentem
solowym a oktetem i orkiestrą oraz między oktetem a orkiestrą. Qanun został określony
w dziele jako instrument solowy, zatem pełni w założeniu rolę szczególną, a nie jest jednym
z instrumentów zespołu czy orkiestry. Wspomniana wcześniejprzez piszącego te słowa rola

instrumentu solowego jest już pewną interpretacją, jest kwestią Zapewne odmiennych

doświadczeń artystycznych

i

indywidualnego odbioru. Byłoby bardzo interesujące dla

czytelnika poznać w tej kwestii zamierzenia twórcze Doktoranta. W trzecim rozdziale pracy

Autor skupia się na organizacji wysokości dźwięków w strukturach mikrotonowych. opisane

zostało tutaj wnikliwie kluczowe dla kompozycji Harvest zastosowanie mikrotonów

w wymiarze horyzontalnym i wertykalnym. Zakończenie tego rozdziału stanowi

płynne

przejście do czwartej i ostatniej częścipracy ln the field of sound colors ond mood. Autor

uzasadnia Wybór instrumentów tym razem pod względem barwy, ale przede wszystkim
skupia się na swojej interpretacji użycia na dużą skalę mikrotonów
brzmieniowości kompozycji. Doktorant ujmuje
lnstruments and sound colors, Microtones

-

i ich znaczenia

te zagadnienia w trzech
sound colors

-

dla

podrozdziałach:

moods oraz Microtones

and moods. Bardzo ciekawą częśćpracy stanowi Conclusion and finol remarks. Performing
and theoretical issues' która zawiera opis doświadczeń Doktoranta z prob i przygotowań do
wykonania kompozycji. Świadczy to bardzo pozytywnie o uważności,wnikliwości, pragnieniu
wyciągania wniosków na przyszłośći zbieraniu doświadczeń w tak nieoczywistej materii jaką

jest mikrotonowy język wysokościowy, ale także w ogóle o pracy nad nowym utworem

z

wykonawcami, która zawsze

jest bezcenna' Pracę pisemną zamyka

prawidłowo

sporządzona i bogata bibliografia'

W całej idei pracy doktorskiej pojawia się jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, która
dotyczy przede wszystkim dzieła artystycznego, ale w konsekwencji takze opisu dzieła. Jest

to próba połączenia pewnych elementów muzyki Bliskiego Wschodu z muzyką
Dodam od razu

-

Zachodu.

próba bardzo udana i przekonująca. o tych połączeniach wspomina Autor

W pracy pisemnej, między innymi na stronie 24 ,,I...] kompozycja Harvest prezentuje
mikrotony na różne sposoby. Mikroton jest przedstawiony jako podstawowa wysokość
w systemie modalnym moqam muzyki Bliskiego Wschodu, ale także jako wynik techniki
glissando z muzyki Zachodu" lub na stronie Ż8 ,,I...7 w kompozycji Harvesf jest wiele pojęć
połączonych z muzyką orientalną i innych związanych z muzyką Zachodu". Te pojęcia obu

kultur muzycznych są opisane W pracy. Wspomniane dwa światymuzyczne tworzą w dziele

Pana Wassima lbrahima spójny, oryginalny

i

bardzo interesujący obraz dźwiękowy'

W przedstawionym dziele słychać, że Doktorant te dwie kultury muzyczne zna, rozumie
i obie są dla Autora źródłemprzemyślanej, zbadanej izgłębionej inspiracji.

Konkluzja

opanowanie warsztatu kompozytorskiego, dbałośćo techniczne detale, staranne
kształtowanie brzmieniowości, wnikliwość w rozwiązywaniu kompozytorskich zagadnień,
autentycznośćto najważniejsze aspekty, które cechują pracę doktorską Pana Wassima
lbrahima i pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszą drogę artystyczną Doktoranta.

Bardzo wysoko oceniam

i z

pełnym przekonaniem przyjmuję dorobek artystyczny

t-

Pana Wassima lbrahima oraz przedstawioną pracę doktorską Harvest na instrument solowy,

oktet instrumentalny i orkiestrę w postaci partytury i opisu artystycznej pracy doktorskiej.
Stwierdzam,że mgr Wassim lbrahim spełnia warunki artykułu 13 ustęp L ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia L4 marca

2003 roku (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z poźn. zm.) i wnioskuję do Rady Wydziału Twórczości,

lnterpretacji

i

Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej

w

do obrony pracy doktorskiej.
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