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Zleceniodawca: Rada Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie (na podstawie art. 14 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 14 03 2003 roku o stopniach 
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RECENZJA 

dorobku artystycznego i pracy doktorskiej 

mgr Artura Żuchowskiego 

sporządzona w związku z postępowaniem doktorskim 

w dziedzinie - sztuk muzycznych,  w dyscyplinie artystycznej - 

kompozycja i teoria muzyki,  specjalności -  kompozycja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylwetka doktoranta 

 

Artur Żuchowski urodził się 6 marca 1982 roku w Mławie. Po ukończeniu klasy 

organów w Salezjańskim Liceum Muzycznym im. Ks. Antoniego Chlondowskiego w 

Lutomiersku (2001) podjął studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej w Łodzi pod 

kierunkiem prof. Bronisława Kazimierza Przybylskiego (2001 – 2006). Ponadto ukończył  

Podyplomowe Studia Kompozycji u prof. Zbigniewa Bagińskiego w Uniwersytecie 

Muzycznym w Warszawie (2006 – 2008). Studiował także dyrygowanie u prof. Jana 

Miłosza Zarzyckiego w Akademii Muzycznej w Łodzi 

Otrzymał wyróżnienie na I Konkursie Kompozytorskim imienia Zygmunta 

Mycielskiego, nagrodę drugiego stopnia na pierwszym 

Konkursie Kompozytorskim imienia Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn 2011). Otrzymał 

także półroczne stypendium twórcze ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 

2011. 

 

 

Ważniejsze utwory  i wykonania doktoranta 

Artur Żuchowski jest kompozytorem wszechstronnym, otwartym na 

nowe zjawiska estetyczne i kulturowe. Piszę muzykę instrumentalną: solową, kameralną  i 

orkiestrową (także na orkiestry dęte), wokalno – instrumentalną, chóralną oraz 

elektroniczną. Kompozytor łączy świat muzyki akustycznej i elektroakustycznej. Duża część 

utworów jest napisana na instrumenty akustyczne i elektronikę. 

 

Ważniejsze kompozycje: 

Suita na organy (2000-2001)1 

Trzy pieśni na baryton i fortepian (2002-2005) 

O miłowaniu na recytatora, chór mieszany, organy i orkiestrę (2004) 

Uwertura na orkiestrę dętą (2004-2005) 

Sonata na fortepian (2005)  

Fantazja na organy lub na organy i orkiestrę (2005) 

Myśli symfoniczne na orkiestrę (2006) 

                                                           
 



Na oczy nieznajomej na baryton, skrzypce i fortepian (2006) 

Zamiast listu na akordeon (2006-2007) 

Duo na trąbkę i organy (dwie wersje; 2006-2007-2008) 

Koncert na akordeon, saksofon altowy i orkiestrę (2007-2008) 

Surrealizm - na fl. sx. alt vc. acc. perc. i aktora do słów Ewy Lipskiej (2010) 

II Sonata na akordeon („Smętek") (2010) 

Magnificat warmińskie - na chór i orkiestrę kameralną (2010) 

Śpieszmy się - na chór czterogłosowy do słów ks. J. Twardowskiego (2011)  

Walc luster (walc nr II - wiedeński) na zespół kameralny (2011) 

Großes Solo für Anton - na skrzypce solo (2013) 

Cebula - do słów Wisławy Szymborskiej na chór dwugłosowy i fortepian, lub bez fortepianu 

(2013) 

LULLA(B)YSCHERZO  czyli krótkie wariacje szkolne na jeden z szopenowskich 

tematów na wokal, wibrafon, zestaw perkusyjny, gitarę, fortepian i akordeon (2014) 

II Fantazja na organy (Aria, Preludium Toccata) (2016) 

Pieśni zalotne i miłosne - na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2016) 

Vocalisations - na wokal lub instrument i fortepian (2017) 

Marsz Nr 2 na wielką orkiestrę dętą (2017) 

Sine Nomine Missa - na solistów, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (2017) 

Preludium na wibrafon (2017) 

II Sonata na fortepian (aforystyczna) (2018) 

 

Utwory doktoranta wykonywane były na wielu koncertach Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, koncertach Koła Młodych Związku 

Kompozytorów Polskich (w tym na festiwalu „Warszawska Jesień” 2009, 2016), w 

Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, koncertach organizowanych przez warszawski 

oddział Związku Kompozytorów Polskich. 

W roku 2017 Żuchowski otrzymał zamówienie na utwór Vocalisations przez First 

International Music Schools Young Pianists Festival "Sonorus Piece 2017". W 2018 otrzymał 

zamówienie w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” Instytutu Muzyki i 

Tańca. Kilka  utworów zostały wydane drukiem w wydawnictwie Ars Medica w Lisowicach.  

 

 

 

 



Dorobek organizacyjny doktoranta 

 

Doktorant udziela się jako członek w Stowarzyszeniu „Ciechanowskie Forum Muzyczne". 

Od 2012 r. jest członkiem zarządu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. 

Posiada bardzo duże zasługi w budowaniu bazy materiałowej polskiego szkolnictwa 

artystycznego pierwszego stopnia. W latach 2014 - 2016 doktorant pełnił 

funkcję pełnomocnika do spraw utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Przasnyszu. Wielce 

angażując się w organizację tego przedsięwzięcia w roku 2015 otrzymał pełniącego 

obowiązki dyrektora szkoły, a w następnym roku szkolnym został mianowany dyrektorem tej 

szkoły. 

 

Dorobek dydaktyczny doktoranta 

Jeszcze w czasie studiów doktorant podjął pracę jako nauczyciel w Państwowej Szkole 

Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie.  

W roku 2008 podjął pracę w gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku, gdzie jest dyrygentem i 

aranżerem gminnej dętej orkiestry.  

W roku akademickim 2008 -2009 prowadził  harmonię, instrumentację, propedeutykę 

kompozycji i aranżację w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

Ocena partytury i pisemnej pracy doktorskiej 

 

Głównym przedmiotem rozprawy doktorskiej jest utwór Sine Nomine Missa na solistów, chór 

mieszany i orkiestrę symfoniczną. Utwór jest ukłonem doktoranta w stronę zaprzyjaźnionego 

Ciechanowskiego Stowarzyszenia Muzycznego (a także chóru, który należy organizacyjnie 

do stowarzyszenia) pod nazwą Sine Nomine. Utwór powstał na zamówienie dyrygentki chóru 

pani Joanny Makijonko. Sine Nomine Missa w kategorii archetypów mszy łacińskich jest 

przeciwieństwem do mszy „okolicznościowej” takiej jak solemnis czy pro defunctis.  

Msza składa się z siedmiu części: Introitus, Kyrie, Gloria, Intermezzo, Sanctus - Benedictus, 

Agnus Dei, Ite missa est. Konstruując formę utworu kompozytor poczynił pewne zmiany w 

stosunku do klasycznego wzorca. Doktorant usunął najbardziej pojemną część credo i zamiast 

tego wprowadził część, która stanowi oś formalną całej konstrukcji- intermezzo. Części 

Sanctus i Benedictus połączył w jedną całość. Ta nowa hybryda na równoważni formy 



lustrzanej całego utworu stanowi przeciwwagę dla części Gloria. Tak czy inaczej konstrukcja 

formalna całości wydaje się być bardzo ciekawa ze względu na to, że główną oś formalną 

stanowią dwie części skrajne: Introitus i Ite missa est z centralną częścią środkową, która 

stanowi formalną oś całości. Doktorant postanowił, że te części bazowe będą wyłącznie 

instrumentalne. W związku z tym, mamy do czynienia z formą lustrzaną, gdzie części 

śpiewane zawarte są pomiędzy tymi trzema instrumentalnymi częściami bazowymi. Całość 

stanowi zwartą konstrukcję, z bardzo dobrym rysunkiem dramaturgii utworu. Aby to 

osiągnąć, Żuchowski wprowadził główny determinant narracji poprzez element agogiczny. 

Zmian tempa jest bardzo dużo, co wpływa przede wszystkim na wartki i wyrazisty typ 

ekspresji całości. Naturalnie, na dynamizm i energetykę przebiegu dźwiękowego wpływają 

także konstrukcje instrumentacyjne i duża rozpiętość dynamiki. Założeniem kompozytora jest 

to, żeby utwór wykorzystać w dwójnasób: liturgicznie podczas mszy świętych  i koncertowo. 

Całość dobrze zaistnieje w kontekście mszy liturgicznej ze względu na niezbyt obszerną 

pojemność siedmiu części. Przy koncertowym wykonaniu, części te stopią się w zwartą 

dynamicznie całość. Co stanowi o idiomatycznym charakterze utworu. Harmonika. U 

Żuchowskiego przybiera postać dwuwarstwową. Pierwszą warstwę stanowią współbrzmienia 

chóru, który z natury jest chórem amatorskim i wymusza niejako prowadzenie narracji w 

sposób prosty i „tonalizujący”. Na tę warstwę kompozytor nakłada zdecydowanie bardziej 

rozbudowaną harmonicznie warstwę instrumentalną. Całość stanowi bardzo ciekawe zjawisko 

muzycznego laserunku. Takich struktur słucha się bardzo dobrze, a ludzka podświadomość 

słuchacza z lubością i przyjemnością wyłapuje „grę” tych dwóch warstw harmonicznych. Idąc 

dalej - nakładając na to zjawisko częste zmiany metryczne ze zmienną pulsacją - muzyka 

stanowi niejako bardzo ciekawy brzmieniowy „kalejdoskop”. Także kapitalne znaczenie ma 

to, że partia chóralna (obok  jednolitych klasycznych akordów lub unisono) wymyka się spod 

reżimu pulsacyjno - metrycznego i przechodzi we fragmenty „ad libitum” o swobodnych 

relacjach rytmicznych i melicznych. Zwracam także uwagę, że rozbudowany skład 

saksofonów i instrumentów perkusyjnych także wpływa na dynamiczny koloryt całości. W 

jakiś sposób uatrakcyjnia i unowocześnia dosyć przyciężkawą w odbiorze powszechnym 

estetykę formy mszy. I wprowadzenie harfy jest  dobrym posunięciem. Daje to całej formie 

charakter wysublimowanej zwiewnośći i fantastyczności.  

W tym kontekście niezwykle ważne są zacytowane przez doktoranta słowa księdza Ireneusza 

Pawlaka który stwierdza że "…liturgia jest nie tylko rzeczywistością należącą do porządku 

wiary, ale ważnym elementem ludzkiej kultury. Między liturgią i kulturą istnieje organiczny 



związek, swoiste sprzężenie zwrotne. Kultura tworzy liturgię w jej zewnętrznym kształcie, a 

liturgia jest źródłem inspiracji dla wytworów kultury, które mają być zarazem dziełem 

sztuki". Utwór doktoranta powstał w myśl tej sentencji. Jest bardzo dobrym przykładem 

wykreowania  dynamicznego, potoczystego dzieła muzycznego z fascynacji trochę 

zaskorupiałej w szerszym oglądzie struktury mszy liturgicznej. Na którą warto spojrzeć 

szerzej, nie tylko jako na obrzęd, ale także na bardzo ciekawy krajobraz egzystencjalnych i 

duchowych przeżyć człowieka. Dlatego bardzo cieszy otwartość umysłu i kreatywność 

doktoranta, który stworzył dzieło na przecięciu liturgiki i niezależnego koncertowego dzieła 

muzycznego. 

 

 

Partytura napisana jest z dużą starannością, layout wydruku jest bardzo dobrze 

zoptymalizowany i czytelny. Na uwagę zasługuje bardzo dokładne objaśnienie skrótów i 

symboli wykonawczych i wszystkich fragmentów improwizacyjnych. 

Niestety, partytura nie jest wolna od niedociągnięć. Mam wiele zastrzeżeń do 

ortografii  zapisu enharmonicznego materiału dźwiękowego. Znalazłem zbyt wiele takich 

miejsc, które doktorant powinien poprawić (na przykład sekwencje taktów 9 do 16 oraz 45 do 

49 w części Kyrie). W całym utworze kompozytor nie zainstalował oznaczeń typu „rehersal 

mark”. Wykonanie utworu bez tych oznaczeń będzie niezwykle utrudnione.  

 

Praca dyplomowa pisemna ma charakter ściśle analityczny. Składa się z trzech 

rozdziałów. Pierwszy dotyczy formy, w drugim rozdziale doktorant zajmuje 

się podstawowymi elementami dzieła muzycznego i  ich przełożeniem na walor brzmieniowy 

utworu. W części trzeciej kompozytor omawia  sferę orkiestrowej faktury utworu. Niestety, 

brakuje mi tutaj refleksji nad inspiracją do napisania utworu i szerszym 

kontekstem historycznym formy mszy. 

Praca jest napisana stylistycznie dobrym językiem,  a układ strukturalny pozwala dokładnie 

zanalizować materię muzyczną utworu.  

 

 

 

 

 



Konkluzja 

Artur Żuchowski  jest dobrze zapowiadającym się kompozytorem.  

Bogactwo języka dźwiękowego doktoranta jest oryginalne i ciekawe. Cechuje je wyrazistość 

obrazu i pewna fantazyjność przekazu dźwiękowego. Łączy on quasi- tonalność z atonalnym 

sonoryzmem, fragmenty eufoniczne ścierają się z fragmentami o  skrajnej 

dysonansowości, kontemplatywność przeplata się z agresywną motoryką. 

Osiągnięcia artystyczne Artura Żuchowskiego  stanowią nie tylko znaczny wkład w samą 

dyscyplinę, więcej - są również ich efektywnym przełożeniem na sferę  dydaktyki i 

upowszechniania kultury oraz kształtowania estetycznych postaw polskiego społeczeństwa, 

szczególnie regionu północnego Mazowsza (gdzie doktorant mieszka i działa).  

Zatem  stwierdzam, że dorobek artystyczny i pedagogiczny  Pana  mgr Artura 

Żuchowskiego spełnia wymagania art. 14 ustawy z dnia 14.03.2003 roku.  Popieram 

wniosek o nadanie doktorantowi  stopnia doktora w dziedzinie:  

sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej: kompozycja i teoria muzyki,  specjalności: 

kompozycja. 

 

 

 


