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dr hab. Marcin Stańczyk                                                                    Łódź, 20 czerwca 2019 r.  

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

 

Recenzja w przewodzie doktorskim, wszczętym wnioskiem mgr. Artura Żuchowskiego  

z 21 stycznia 2013 r. o wszczęcie przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych, 

prowadzonym na podstawie art. 11-15 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789  

ze zm., dalej w skrócie: „Ustawa”) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Z 2018 r., poz. 261, dalej w skrócie: „Rozporządzenie”), 

sporządzona na zlecenie Dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

 

R E C E N Z J A 

Pracy doktorskiej mgr. Artura Żuchowskiego 

Pracę doktorską mgr. Artura Żuchowskiego stanowi utwór pt. Sine Nomine Missa 

na solistów, chór mieszany i orkiestrę (2017) oraz jej autoanaliza pt. „Sine Nomine Missa – 

czynniki determinujące formę i środki kompozytorskie” (dalej w skrócie także: „opis”). 

 

 

Praca teoretyczna  

Sine Nomine Missa - czynniki determinujące formę i środki kompozytorskie 

 

 Praca teoretyczna jest w istocie opisem kompozycji wskazanej przez kompozytora jako 

oryginalne dokonanie artystyczne w przewodzie doktorskim (jest jej autoanalizą). Po krótkim 

wprowadzeniu, Autor w kolejnych rozdziałach przedstawia formę utworu, elementy dzieła 

muzycznego i ich wpływ na kształt brzmieniowy oraz obsadę wykonawczą i fakturę utworu. 

Pracę wieńczy zakończenie oraz spis literatury. Gdyby z wprowadzenia usunąć elementy, które 

nie powinny się tam znaleźć, w tym m.in. CV chóru, niepotrzebne dywagacje Autora na temat 

możliwości wykonania solowych partii śpiewanych przez solistów śpiewaków (a nie solistów 

z chóru) czy wyjaśnienia sposobu edytowania przykładów muzycznych, liczyłoby ono ledwie 

kilkanaście wersów. W tych kilkunastu wersach Autor zdążył jednak – choć zdawkowo – 

przybliżyć zarówno genezę powstania utworu, jego inspiracje, jak i zadeklarować dlaczego 

zdecydował się na taką, a nie inną formę muzyczną.  
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 Pierwszy rozdział prezentuje przemyślenia Autora dotyczące formy kompozycji, w tym 

wpływu cyklu mszalnego na jej budowę, opis konstrukcji poszczególnych części, a także ich 

znaczenie dla makroformy. Autor klarownie wyjaśnił budowę utworu i opisał poszczególne 

jego części, przedstawił przemyślany plan agogiczny, a także ciekawe wykresy przedstawiające 

energetykę formy, w tym plan dynamiczny, motoryczny, nasycenie instrumentacyjne. Rozdział 

drugi jest opisem poszczególnych elementów dzieła muzycznego oraz ich wpływu na kształt 

brzmieniowy kompozycji, natomiast w trzecim rozdziale Autor przeanalizował funkcje 

poszczególnych grup orkiestrowych i brzmieniowych. 

 Problemem, który zauważyłem podczas lektury opisu kompozycji jest niepotrzebna 

chęć Autora do ubierania w kwieciste i egzaltowane słowa podstawowych operacji 

kompozytorskich, jak również próby nadawania szczególnego znaczenia ideowego 

najprostszym muzycznym ukształtowaniom. Nie współgra to z tematyką kompozycji i jej ideą, 

która zakładała stworzenie krótkiej formy o użytkowym charakterze, przeznaczonej dla chóru 

amatorskiego. Opisując tego rodzaju formę, skierowaną przecież do szerokiego  

i niewyrobionego grona odbiorców, można było poprzestać na wnikliwej analizie  

i wyprowadzonych z niej wnioskach, bez popadania w niepotrzebny patos i nieudolne silenie 

się na język naukowy wywodu, czy wreszcie szczególnie irytujące dążenie do sztucznej 

rozbudowy opisu. Autor z upodobaniem używa sformułowań typu „w pewnym sensie”, „jakby 

w kanonie” (s. 8), „podejmuje jakby interwencje głos męski” (s. 9). Efektem tego są zdania, 

które nie mówią nic, jak np. „Sam tekst w pewnym sensie determinuje tutaj formę części, 

niemniej jednak daje on pewną swobodę jej kształtowania” (s. 7 opisu). Kulminację tego stylu 

osiąga Autor na s. 55, gdzie pisze m.in., że „najbardziej transparentne wystąpienia harfy,  

a zarazem dotyczące integralności formy, odnaleźć można w odcinkach [gdzie orkiestra gra]  

ad libitum”. I dalej: „Są to fragmenty solowych wystąpień grupowych, gdzie harfa współdziała 

z instrumentami perkusyjnymi, a także solowymi wiolonczelami pizzicato, nadając koloryt 

melodyczno-harmoniczny wyeksponowanym na pierwszy plan walorom rytmicznym”. 

Pozostawię to zdanie bez komentarza, ufając, że sam Autor po jego powtórnym przeczytaniu 

wyciągnie wnioski dotyczące formułowania jasnych myśli i nienadużywania słów  

w wypowiedziach pisemnych. Wydaje się zresztą, że ma On świadomość pewnych mielizn, 

których nie uniknął dokonując autoanalizy, o czym świadczą zacytowanie w zakończeniu opisu 

słowa Witolda Lutosławskiego i Oliviera Messiaena. 

Sztucznemu rozbudowywaniu rozmiarów pracy służy także mnożenie przykładów 

nutowych (w 61-stronnicowej rozprawie jest ich aż 82). Nie wszystkie z nich są potrzebne. 

Podobny cel może mieć także niewłaściwe formatowanie, a szczególnie nad wyraz częste 

rozdzielanie tekstu akapitami. W pracy notorycznie zdarzają się strony z wieloma akapitami, 
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składającymi się wręcz z pojedynczych zdań (np. s. 37 opisu), a każdy z nich jest niepotrzebnie 

oddzielony większą interlinią. Cała strona edytorska pracy została sporządzona niejednolicie 

i niechlujnie. Autor stosuje niejednakowe wielkości interlinii (s. 9), pozostawia tzw. sieroty  

na końcach wersów, uparcie nie stawia kropek po zakończeniu przypisu czy po każdej pozycji 

bibliograficznej, nie opanował zatem zasad tworzenia bibliografii. W treści opisu nie może 

się także zdecydować, czy przy wskazywaniu taktów stosować skrót, czy nie (s. 10). 

 Dojrzałym sądom i ciekawym pomysłom Autora towarzyszą fragmenty, w których 

najwidoczniej forsował on rozbudowaną narrację, próbując przypisać napisanym nutom 

większe znaczenie, niż mają one w rzeczywistości. Dla przykładu, pisząc na s. 16 opisu 

o tryumfalnym punktowanym rytmie trąbek, ma w istocie na myśli 4 pojedyncze motywy 

składające się z odbitej szesnastki z ćwierćnutą w tempie 56 uderzeń na minutę. Są one może 

rodzajem sygnału, choć jest on zamazany przez identyczne układy obojów i rożka (już nie 

tryumfalne?).  

Pomimo wyszczególnionych wyżej znacznych uchybień językowych i edytorskich, 

w treści pracy Autor wykazuje dojrzałość muzyczną i świadomość wykorzystywanych 

środków kompozytorskich. Najczęściej potrafi także uzasadnić swoje wybory artystyczne, 

nawet jeśli nie zawsze są one trafne (o tych przypadkach będzie mowa poniżej). Jednak,  

co istotne, wykazał się przy tym znajomością zastosowanych technik kompozytorskich oraz 

wiedzą z zakresu kompozycji i teorii muzyki, która potwierdza umiejętność samodzielnego 

prowadzenia pracy artystycznej. 

 

 

Utwór muzyczny. Sine Nomine Missa (2017) na solistów, chór mieszany i orkiestrę. 

 

Kompozycja składa się z siedmiu części realizowanych attaca: 

I. Introitus 

II. Kyrie 

III. Gloria 

IV. Intermezzo 

V. Sanctus-Benedictus 

VI. Agnus Dei 

VII. Ite, missa est! 

 

Czas trwania utworu jest określony przez kompozytora na ok. 14 minut. Partytura 

poprzedzona jest wykazem składu wykonawczego, schematem rozmieszczenia chórzystów 
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oraz skromną legendą. Kompozycja przeznaczona jest na potrójną obsadę instrumentów dętych 

drewnianych, 4 saksofony, 4 waltornie, 3 trąbki, 3 puzony, perkusję dla 3 lub 4 wykonawców, 

chór mieszany, wyłonionych z chóru solistów (sopran, mezzosopran, baryton), harfę oraz 

kwintet smyczkowy. 

 Utwór jest w istocie cyklem mszalnym zawierającym dodatkowo trzy części czysto 

instrumentalne, skrajne: Introitus oraz Ite, missa est! oraz stanowiące formalną oś symetrii 

środkowe Intermezzo. Introitus posiada tradycyjny charakter wstępu. Właściwa narracja 

rozpoczyna się wraz z pierwszym wystąpieniem chóru w Kyrie. Część ta ma klarowną 

trzyczęściową budowę ABA, wyznaczoną poprzez powtórzenie partii chóru. Zgodnie z główną 

ideą kompozytora, partie chóru są w dużej mierze dublowane przez instrumenty dęte blaszane, 

ale także smyczki czy dęte drewniane, co pozytywnie wpłynie na intonację śpiewaków.  

W tej części kompozytor wykorzystuje głównie technikę imitacyjną, powtarzając krótkie 

motywy melodyczne w różnych ukształtowaniach instrumentacyjnych. Gloria posiada bardziej 

złożoną budowę, pojawiają się tutaj wyłonieni z chóru soliści oraz orkiestrowe tutti. Ciekawym 

pomysłem jest kameralizacja brzmienia i obniżenie poziomu dynamiki przed samym finałem,  

na słowach: Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, i występujące bezpośrednio potem 

zaskakujące Amen (tutti). Mniej fortunny jest być może niezamierzony cytat z popularnej 

piosenki Happy birthday to you w partii chóru (t. 30), przez który cały ustęp na słowach: 

Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe kojarzy się 

nieco ludycznie, a nie uroczyście. Krótkie Intermezzo wygasza nagromadzone emocje, 

przypominając motywy westchnień, znane ze wstępu. Zastanawiające są jednak słowa 

kompozytora (s. 15 opisu) o wyjątkowym charakterze t. 28-29 tej części; ten krótki 

(dwutaktowy!) odcinek wskazuje jako jedną z kulminacji wyrazowych całego utworu. Brzmi 

to dosyć niepokojąco. Autor upatruje bowiem kulminacji mszy w części zatytułowanej 

Intermezzo, w odcinku bez tekstu słownego, stanowiącym w istocie 4-dźwiękowy motyw 

piccolo na trzymanym akordzie piano.  

Kolejna część Sanctus-Benedictus posiada uroczysty charakter, który kulminuje 

w szeroko rozpisanym imitacyjnym odcinku na słowach: Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

To ten fragment jawi się, jako główna kulminacja kompozycji, choć dla podkreślenia jego 

charakteru i znaczenia, mógłby być nieco dłuższy. Część kończy się nieco ekscentrycznie, 

kameralizacją obsady i brzmienia na słowach Hosanna in excelsis,  na akordzie z pomieszanymi 

trybami w niskim rejestrze. Agnus Dei formalnie przypomina Glorię – tutaj również najpierw 

soliści są przeciwstawieni chórowi, potem następuje fragment aleatoryczny, a po nim tutti. 

Ostatnia część, Ite, missa est!, posiada wyraźny charakter zakończenia i stopniowo rozładowuje 

napięcie zbudowane w końcowym fragmencie Agnus Dei. 
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Autor świadomie operuje językiem kompozytorskim w zakresie związków słowno-

muzycznych. Poszczególne części mszy są interpretowane w sposób tradycyjny, a zatem zgody 

z wyrazem tekstu literackiego. Również prozodia języka łacińskiego jest zazwyczaj zachowana, 

na co wskazuje zgodność akcentacji muzycznej z gramatyczną. Kompozytor stosuje 

z upodobaniem muzyczne figury retoryczne. Tutaj również najczęściej postępuje zgodnie 

z tradycją muzyczną, co w utworze o charakterze liturgicznym jest zrozumiałe. Ze szczególnym 

upodobaniem stosuje figurę exclamatio wyrażaną poprzez układy homorytmiczne  

jak np. na słowach Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam (w t. 12-15 Glorii), 

gdzie sylabicznie i deklamacyjnie opracowanie tekstu w partii chóru zostaje wzmocnione przez 

partie instrumentalne (saksofonów i puzonów), a także poprzez charakterystyczny skok 

melodyczny, jak na słowach Quoniam tu solus sanctus, również opracowanym sylabicznie 

z charakterystycznym skokiem o kwartę w górę w opracowaniu tu solus [Sanctus] (Gloria, 

t. 30). Często stosowaną figurą jest również epizeuxis, czyli powtórzenie melodii z innym 

tekstem, np. we fragmencie Pleni sunt caeli et terra, gdzie wznosząco-opadająca linia 

melodyczna w t. 42-43 zostaje prawie dosłownie zduplikowana na kolejnym stopniu skali  

na słowach gloria tua w t. 44-45. Czasami Autor świadomie przeciwstawia tradycyjną 

akcentuację i figury retoryczne (katabasis na słowie laudamus, t. 7-8 Glorii w partii solistów) 

ukształtowaniom odwrotnym, jak w nietradycyjnej figurze anabasis na słowach: glorificamus 

te w t. 11 Glorii w partii solistów, co przydaje wyrazowi muzycznemu tekstu pewnej 

niejednoznaczności. Wydaje się jednak, że we fragmentach gdzie Kompozytor postępuje 

wbrew tradycji, robi to świadomie, np. w Sanctus-Benedictus, gdzie po retorycznej exclamatio 

i skoku o oktawę na słowie Hosanna, Autor zmienia rejestr i kończy tę część akordem w niskim 

rejestrze na słowach in exelsis (sic!). Wyjątkowo zdarza się również, że tekst jest podłożony 

nieprawidłowo lub po prostu źle rozpisany, np. na początku Glorii w partii chóru, gdzie mimo 

prawidłowego zastosowania tradycyjnej anabasis sam tekst jest rozpisany jako Gloria ine 

xelsis Deo!. Ufam jednak, że są to jedynie omyłki pisarskie Autora, który posiada przecież 

bogate doświadczenie organistowskie. Za pomocą figur retorycznych Kompozytor buduje 

czytelne kulminacje, jak np. w t. 35-43 Glorii, z anabasis w partii chóru na słowach: Tu solus 

Altissimus i następującą bezpośrednio później exclamatio w homorytmicznym fragmencie Iesu 

Christe. Również powiązanie konkretnych słów mszy z muzyczną budową formalną zdradza 

rozległe związki z tradycją, np. w imitacyjnym fragmencie Cum Sancto Spiritu (t. 49-54 Glorii, 

partia chóru). Podsumowując zagadnienie związków muzycznych w kompozycji należy 

wskazać, że Kompozytor umiejętnie odnosi się do tradycji, zachowuje prawidłową prozodię 

tekstu i prawidłowo stosuje barokowe figury retoryczne, co potwierdza dużą wiedzę 

i doświadczenie w zakresie teorii muzyki. 
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 Pomysł napisania krótkiej mszy przeznaczonej do wykonania w ramach liturgii oceniam 

jako bardzo dobry, choć nie do końca konsekwentnie przeprowadzony. Język kompozytorski 

Autora jest bardzo tradycyjny, jednak sprawdza się w kontekście postawionego sobie zadania 

napisania utworu o charakterze użytkowym. Temu samemu celowi zdaje się przyświecać 

przeznaczenie partii chóralnej dla chóru amatorskiego, a także wybór i rola solistów, zarówno 

śpiewaków wyłonionych z chóru, jak również instrumentalistów z orkiestry. Sam wybór 

głosów solowych z chóru zdaje się zresztą dokonany świadomie i nie uwzględnia rzadziej 

spotykanych głosów (tenoru i altu). Z kolei soliści-instrumentaliści nie eksponują czynnika 

wirtuozowskiego, realizują po prostu trudniejsze przebiegi i fragmenty kameralne.  

Sposób konstrukcji utworu ujawnia dążenie kompozytora do prostoty przekazu i wykonania – 

elementów niezbędnych dla funkcjonowania utworu w ramach liturgii.  

 W tym kontekście nie do końca jasne są natomiast intencje Autora w zakresie użycia 

orkiestry. Partia orkiestry jest wyraźnie ukształtowania w taki sposób, aby ułatwić śpiewanie 

chórzystom, dublując ich partie. Powinna być zatem również przeznaczona dla orkiestry 

amatorskiej, lub na przykład szkolnej. Tymczasem wybrany przez Autora skład orkiestrowy  

nie koresponduje ani z założeniem łatwości samego wykonania, ani możliwości doprowadzenia 

do wykonania kompozycji w czasie liturgii przez amatorów. Pozostanie dla mnie zagadką, 

dlaczego użyto tak rozbudowanej perkusji, w tym dużych instrumentów jak gran cassa, roto-

tomy, tom-tomy, quint-tomy, kotły, wibrafon, o harfie nie wspominając, czyli instrumentów nie 

kojarzonych z zespołami amatorskimi. Wydaje się, że Autor dał się ponieść wyobraźni, 

a skutkiem tego jest fakt, że utwór do dziś dnia nie został wykonany. Podobnie mieszane 

odczucia towarzyszą pomysłowi „topofonicznego” (przyp. Aut.) rozmieszczenia chórzystów, 

polegającym w istocie jedynie na naprzemiennym ustawieniu głosów pierwszych i drugich 

w grupach. Po pierwsze, chórzyści stoją razem w jednym miejscu w tradycyjnym układzie, 

najczęściej śpiewają unisono, a poszczególne głosy dzielą się tylko w dwóch krótkich 

fragmentach ad libitum, gdzie każdy realizuje swoją partię osobno i niezależnie. Tego rodzaju 

ustawienie choru nie przyniesie efektu topofonicznego, nie będzie efektywne, nie ma zatem 

sensu. Po drugie, jeśli utwór przeznaczony jest na skład amatorski, a w szczególności amatorski 

chór, to dlaczego kompozytor utrudnia mu zadanie, wprowadzając niestandardowe ustawienie? 

 Partytura została sporządzona przejrzyście, starannie i czytelnie, choć i tu zdarzają 

się błędy. Dla przykładu, ostatnie dźwięki Intemezza i początkowe Santus-Benedictus zdają się 

wskazywać, że kontrabasy są pięciostrunowe, Autor nie oznaczył jednak tego w partyturze. 

Taką informację podaje dopiero w opisie pracy (s. 15) być może licząc, że wykonawcy będą 

czytać opis utworu przed jego wykonaniem. Stosowanie dźwięków enharmonicznie 

równoważnych dis-es (t. 9 i nast. Kyrie) w partii chóru jest być może powodowane większą 
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łatwością wykonania dla śpiewaków (skok nie o tercję zwiększoną dis-b, a kwartę es-b w dół), 

nie ma jednak uzasadnienia w przypadku dublujących głosy instrumentów. Nie do końca jasny 

jest zapis niektórych detali, jak np. obszernych glissand wiolonczeli w t. 25-26 Kyrie,  

II skrzypiec w t. 18 Intermezza, wiolonczeli w t. 17 czy tremoland II skrzypiec w t. 31-33  

Ite, missa est!. Tego rodzaju uchybienia można by mnożyć, pomińmy jednak ten redakcyjno-

notacyjny aspekt, gdyż, jak wspomniałem, generalnie partytura jest napisana starannie, a tego 

rodzaju błędy, bez profesjonalnej korekty, są prawie nieuniknione. 

 Narracja utworu prowadzona jest dosyć pewnie, a forma została wyraźnie 

ukształtowana i podkreślona przejrzystą, zróżnicowaną instrumentacją, dowodząc dużej 

wiedzy kompozytora w tym zakresie. Poszczególne części charakteryzują się zmiennymi  

i płynnie formowanymi układami instrumentacyjnymi. Autor popisuje się umiejętnością 

wprawnego operowania zarówno gęstą, jak i skameralizowaną fakturą. Zdarzają się 

sporadyczne błędy, jak np. dźwięki oboju w dynamice piano i niskim rejestrze (Intermezzo,  

t. 30-33) czy pierwsze wejście sopranu solo w Glorii ( t. 7-11), również napisane za nisko,  

tak jakby kompozytor liczył na to, że amatorka z chóru będzie potrafiła świadomie operować 

rejestrem piersiowym. Ogólnie jednak, na niewielkiej w sumie przestrzeni kilkunastu minut, 

Kompozytor zaprezentował rzetelny warsztat, zarówno jeśli chodzi o tradycyjne układy 

imitacyjne czy fugowane, jak i te stanowiące już tradycję współczesności (w odcinkach  

Ad libitum). 

 Podsumowując przedstawioną kompozycję, należy docenić przede wszystkim pomysł 

napisania krótkiego utworu przeznaczonego do wykonania w ramach liturgii. Przesądza  

on o tym, że nie można oceniać utworu w oderwaniu od tego pierwotnego i głównego założenia. 

Wydawać by się mogło, że użytkowy charakter kompozycji wskazuje na postawę regresywną, 

jednak w moim przekonaniu brakuje w literaturze współczesnej tego rodzaju prób, a muzyka 

tworzona przez współczesnych kompozytorów zbyt rzadko funkcjonuje w kościołach, 

szczególnie w ramach liturgii. Zgadzam się również z Autorem, że istotą dzieła muzycznego 

może być również jego funkcjonalność i taki głównie charakter dostrzegam w przedłożonej 

kompozycji. Nie sposób nie zauważyć, że pozytywny obraz samej idei burzy nieco brak jej 

pełnej i konsekwentnej realizacji. Zastanawiające jest, dlaczego utwór, który powstał dwa lata 

temu na koleżeńskie zamówienie dyrygentki chóru i uwzględnia zarówno jego możliwości 

wykonawcze, jak i ewentualne trudności ekonomiczne związane z prawykonaniem, do dziś 

dnia nie został wykonany. Ponieważ jednak wykonanie utworu w przewodzie doktorskim  

nie jest wymagane, zostawiam ten temat, żywiąc nadzieję na rychłe prawykonanie. 
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Idea stworzenia kompozycji przeznaczonej do wykorzystania w ramach liturgii jest 

w dzisiejszych czasach niespotykana. Dysponując wiedzą i doświadczeniem praktycznym 

wywiedzionym ze swojej działalności zawodowej Doktorant zaprezentował oryginalny 

pomysł, który w znacznym stopniu świadomie zrealizował, wykazując przy tym znajomość 

technik kompozytorskich i profesjonalne ich opanowanie, a także świadomość warsztatową 

i estetyczną potwierdzającą rzetelną wiedzę z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Doktorant 

nie ustrzegł się błędów i niekonsekwencji, szczególnie w opisie pracy, jednak liczę na to,  

że – jak sam deklaruje – ewentualny sukces przewodu doktorskiego będzie przyczynkiem  

do dalszej pracy oraz samodoskonalenia zawodowego i artystycznego. 

Stwierdzam, że mgr Artur Żuchowski spełnia warunki artykułu 13 ust. 1 ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

z 14 marca 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) i wnioskuję do Rady Wydziału 

Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

o dopuszczenie go do obrony pracy doktorskiej. 

 

 

                                                                                                           Marcin Stańczyk 


