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Prof. dr hab. Lidia Matynian 

Dziedzina: sztuki muzyczne 

Dyscyplina artystyczna: dyrygentura 

 

 

 
RECENZJA PRZEWODU DOKTORSKIEGO 

 

 Recenzja sporządzona w związku z wszczęciem procedury o nadanie stopnia doktora sztuk 

muzycznych dla ks. mgra Piotra Markisza. Zleceniodawca recenzji – Rada Wydziału Dyrygentury 

Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w Warszawie. Pismo z dnia 2 maja 2018 roku.  

 

Podstawowe dane o kandydacie:  

Ksiądz mgr Piotr Markisz, urodzony w Warszawie, w 1980 roku, w latach 1995-99 kształcił się 

w Liceum Muzycznym w Warszawie, w klasie skrzypiec, osiągając znakomite rezultaty. Nie 

kontynuował wiolinistyki. Podjął naukę w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym  

św. Jana Chrzciciela w Warszawie, przygotowując się do posługi kapłańskiej (święcenia 2006),  

a także rozwijając swoje umiejętności w zakresie muzyki liturgicznej, śpiewu i gry na organach.   

To pozwoliło Mu pełnić rolę  kantora i organisty. W 2010 roku podjął 5-letnie studia na kierunku 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w specjalności dyrygentura chóralna,  

w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które ukończył  w roku 2015 -  

z wynikiem celującym.  

W latach 2010-13 poszerzał swą wiedzę na Studiach Podyplomowych  z zakresu antropologii, 

psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie. W życiorysie znajduje 

się również informacja o studiach doktoranckich z teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego  (brak potwierdzenia  w dokumentach).  

Działalność dydaktyczna: 

Lata 2016-10  nauczyciel religii w szkołach warszawskich. 

Od 2013 Prefekt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela  

w Warszawie. Prowadzone zajęcia: chór i schola gregoriańska oraz zajęcia z grupowej i indywidualnej 

emisji głosu, wykonawstwa liturgicznego psalmów, czytań mszalnych, ewangelii i innych tekstów 

liturgicznych. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Muzyka Kościelna dla alumnów roku II i III.  

Od 2015 prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów Muzyka Kościelna i Fonetyka w Domu 

Formacji Roku Propedeutycznego w Urlach (brak potwierdzenia) oraz w Archidiecezjalnym 

Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.  

Od 2016 roku, jako asystent, prowadzi wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym – Collegium 

Joanneum w Warszawie. 

W roku akademickim 2016/17 prowadził wykłady w UMFC, na kierunku Muzyka Kościelna  

z przedmiotu Prawodawstwo Muzyki Liturgiczne. 

od 2017 prowadzi zajęcia i warsztaty z emisji głosu i wykonawstwa chorału gregoriańskiego dla 

Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. 

W 2018 r. był instruktorem wokalnym i asystentem dyrygenta w ramach zimowych warsztatów 

artystycznych Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Brał udział w przygotowaniach Archidiecezji Warszawskiej do Światowych Dni Młodzieży w 2016 

roku, prowadził rekolekcje wielkopostne dla organistów Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji 

Warszawsko-Praskiej (2017). 
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Pełnione funkcje: 

W lutym 2014 został powołany przez Arcybiskupa Kazimierza Nycza w skład Komisji Muzyki 

Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej, w której prowadzi prace związane m.in. z opracowaniem 

spisu pieśni do użytku liturgicznego w Archidiecezji Warszawskiej. 

W latach 2016, 2017 był członkiem komisji artystycznej w XXIX i XXX przeglądzie Chórów 

Federacji Caecilianum. 

 

Działalność artystyczna: 

Jako dyrygent: 

Ksiądz Piotr Markisz rozpoczął działalność dyrygencką już podczas studiów w UMFC będąc 

związanym z Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Mając do dyspozycji chór  

w Seminarium w latach 2013-18 Dyrygent poprowadził 44 koncerty, prezentując utwory 2, 3 i 4 

głosowe, m. in.: M. Gomółki, G.F. Haendla, W. Lewkowicza, A. Chlondowskiego, M. Frisiny,  

J. Ścibora i wielu innych. Spora część repertuaru to utwory księdza Wiesława Kądzieli
1
 (poprzednika 

księdza Markisza w Seminarium). Niektóre pieśni Doktorant sam opracował na chór i zespoły 

instrumentalne (Mozart, Frisina, Kądziela i Bębenek).W repertuarze znajdują się także Kolędy 

Staniąteckie. 

Ze Scholą Wyższego Seminarium Dyrygent wystąpił 120 razy, w ramach  cotygodniowych –

czwartkowych Mszy Świętych w Kościele Seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 

Oblubieńca.  Schola wykonała wielokrotnie 100 utworów (spis w dokumentacji), w tym 7 Mszy. 

Ponadto brała udział w Mszach Świętych uświetniając ważne uroczystości w innych kościołach, m. in 

wielokrotnie w Bazylice Św. Krzyża – z transmisją radiową.  Schola wykonała Missa I Lux et Origo  

i Litaniae sanctorum w filmie Marka Brodzkiego „Historia w ożywionych obrazach – Jan Matejko 

Zaprowdzenie chrzescijaństwa R.P. 965”. 

Z Żeńskim Zespołem Wokalnym Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 

Kościelnej, Rytmiki i Tańca wystąpił Doktorant prezentując cykl Pieśni Maryjnych Ad Mariam Jana 

Fotka. Koncert odbył się w Uczelni - w ramach pracy licencjackiej oraz w Izabelinie, z okazji 85 

urodzin Kompozytora (2013).   

W 2015 roku ks. Piotr Markisz poprowadził chór i orkiestrę studentów i absolwentów Uczelni  

podczas Mszy Św. z koronacją obrazu Matki Bożej Dobrej śmierci, wykonując utwory Mozarta – 

Mszę Koronacyjną C-dur, Ave Verum oraz część Alleluja z Exultate, Jubilate i pieśni W. Kądziela Od 

wieków, Bogurodzico  we własnym opracowaniu na chór mieszany i orkiestrę. 

Jako wokalista: 

Jako chórzysta brał udział ksiądz Markisz w rozmaitych formacjach chóralnych, wykonując dzieła 

Bacha (Msza h-moll, motety) pod ręką Ryszarda Zimaka oraz  wielokrotnie śpiewy Ciemnej Jutrzni  

w Bazylice pw.  Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w latach 2014-18. Ponadto z zespołem Chopin 

Vocal Ensamble wykonał Psalmy Gomółki (dyr. Agata Góreczna 2015).  

Jako solista wystąpił 15 razy w roli narratora (Śpiew Męki Pańskiej), a także wykonując śpiew 

orędzia Paschalnego oraz dwukrotnie w IV Litanii Ostrobramskiej Moniuszki, pod ręka Marcina 

Szuppe (2014) – partia tenorowa. 

Jako kantor podczas Mszy św. Doktorant wykazał 10 mszy radiowych z Bazyliki Św. Krzyża  

w latach 2015-18, 2 Msze  - liturgie paschalne oraz Mszę Św. za Papieża Franciszka, w 5. rocznicę 

wyboru.   

Inne śpiewy nie związane z Mszą to: śpiew podczas pogrzebu prymasa Józefa Glempa, prowadzenie 

śpiewu wiernych i Scholi podczas Centralnych uroczystości Bożego Ciała w Warszawiew latach  2014 

– 17; a także w ramach VII,VIII i X-go Święta Dziękczynienia (2014, 2015, 2017), podczas procesji 
                                                           
1 ks. prałat Wiesław Kądziela, ceniony muzykolog, autor wielu pieśni kościelnych a także duszpasterz lektorów w 

archidiecezji warszawskiej http://archwwa.pl/aktualnosci/w-niedziele-rozpocznie-sie-50-jubileuszowy-kurs-lektorski-2/ 

http://archwwa.pl/aktualnosci/w-niedziele-rozpocznie-sie-50-jubileuszowy-kurs-lektorski-2/
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rezurekcyjnych na Starym Mieście (2017,18) oraz podczas Noworocznego Spotkania  

z przedstawicielami religii i mniejszości u Pary Prezydenckiej. 

Ksiądz mgr Piotr Markisz jest organizatorem i animatorem procesji. Prowadził przy tej okazji 

orkiestrę dętą.  

Jako skrzypek: 

Ks. mgr Piotr Markisz nie zarzucił gry na skrzypcach. Brał udział w prawykonaniach na Jasnej 

Górze i późniejszych wykonaniach utworów ojca Ireneusza Wybraniaka OSPPE Kantata o Słowie 

Bożym „Verbum Dei” 2015;  Corona – cykl Swiąt Maryjnych 2017. Utwory zostały wykonane  

i transmitowane dziesięciokrotnie w latach 2015-17 (TV Trwam). W niektórych prezentacjach 

Doktorant pełnił rolę koncertmistrza.  

Ponadto wziął udział w dwóch koncertach ku czci Św. Cecylii wykonując partię skrzypcową  

w Trio Ławrynowicz in memoriam na skrzypce, klarnet i fortepian  I. Frołowa oraz Ave Maria Bacha-

Gounoda (2013) i fragmenty z Partity na skrzypce solo J. S. .Bacha (2015).  

Wiele z działań artystycznych ks. mgra Piotra Markisza jest udokumentowanych na stronach 

internetowych Polskiego Radia, Archidiecezji Warszawskiej i platformy you tube. 

 

W obszernej dokumentacji znajdują sie dwie opinie: księdza Wiesława Kądzieli i prof. dr hab. 

Małgorzaty Wacholc, które dopełniają obraz Doktoranta jako dobrego muzyka i osoby 

rozumiejącej ważną rolę muzyki w polskim kościele, cenionego eksperta w dziedzinie muzyki 

religijnej, aktywnego dyrygenta i instrumentalisty. Ze słów Doktoranta wynika, że rozumie 

swoje powołanie, również jako pracę nad pozostającymi pod jego opieką klerykami, którym 

pomaga w rozwijaniu ich wrażliwości muzycznej, naucza emisji głosu, śpiewu liturgicznego  

i kształtuje gust muzyczny.  

 

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 

 

 Praca doktorska ks. mgra Piotra Markisza „Msza o Najświętszej Maryi Pannie Matce 

Kościoła” Jana Fotka oraz „Missa Solemnis hommage a Josquin Desprez” Stanisława Moryty. 

Wybrane zagadnienia wykonawcze” składa się z dzieła artystycznego obejmującego koncert  

(zarejestrowany na nośnikach elektronicznych DVD i CD) oraz opisu.  

 

 Koncert odbył się 28 maja 2018 roku, w Kościele Seminaryjnym w Warszawie. Rozpoczęła 

go Improwizacja organowa na temat melodii Apelu Jasnogórskiego, w wykonaniu Radosława Kustry.  

 Jako pierwsza została wykonana  Missa Solemnis hommage a Josquin Desprez Stanisława 

Moryty, przez Collegium Instrumentale Sancti Ioannis Baptistale – zespół wywodzący się  

z Polskiej orkiestry Radiowej, Chór Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego oraz solistów: siostrę Karen 

Trafankowską CFSN - mezzosopran i kleryka Mikołaja Derentowicza - tenor.  

 

 

 10-częściowy utwór rozpoczął Introitus wykonany przez głosy męskie, wprowadzając 

modlitewny nastrój, a część Kyrie, już w pełnej obsadzie, przeniosła słuchaczy w świat muzyki quasi 

renesansowej, o odmiennej tonalności.  

 Zespół chóralny znakomicie radził sobie z realizacją partytury. Pozornie łatwa partia najeżona 

jest wieloma „niespodziankami” choćby w postaci tekstu w drobnych wartościach, np. w Credo –Et 

iterum... w szybkich tempach, albo bardzo długich frazach oddechowych w Glorii oraz w samym 

„odnalezieniu się” w skalach modalnych. Pewien problem miały głosy męskie, którym trudność 

sprawiały wysokie dźwięki – o czym wspomina w opisie Dyrygent, co spowodowało też zachwiania 

intonacyjne, w pierwszym wejściu. Dykcyjnie chór był bardzo czytelny, a emocjonalnie bardzo 
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przekonywujący. Wyczuwalne było zrozumienie tekstu i emocji jaki za sobą niesie. Szczególnie 

pięknie zabrzmiały części a cappella  Laudate Dominum, O Salutaris Hostia w  wyrównanej emisji  

i wielkiej sprawności dynamicznej z nienaganną intonacją. W częściach szybkich jak Gloria, Alleluja, 

czy Sanctus - z nieregularną metro-rytmiką, wyczuwalna była radość u śpiewaków oraz pewność 

głosowa i rytmiczna, co koresponduje z zawartą w dysertacji informacją, że msza jest utworem bardzo 

lubianym i chętnie wykonywanym przez chórzystów UKSW, co również świadczy wymownie o kunszcie 

i mistrzostwie tej kompozycji (str. 154). 

 Niezwykła jest część Credo. Cztery odcinki, rozpoczynające się od wymagającego świetnej 

kondycji oddechowej od muzyków wstępu trąbek z waltornią  i śpiewu solistki  - jakby 

jednoosobowego wyznania wiary, za każdym razem rozwijane są przez chór (np. Deum de Deo, Et in 

carnatus Est), zdążając do kulminacji. Dla chóru wyzwaniem były odcinki a cappella, np. Crucifixus, 

łączące się z wejściem orkiestry, za każdym razem  utrzymane w tonacji i z odpowiednio budowanym 

napięciem.  Ostatnie słowa modlitwy Et exspecto oddał kompozytor solistce, zamykając klamrowo tę 

część mszy, która wg zacytowanego Stanisława Dąbka, ma budowę wg symetrii środkowej.  

 Orkiestra dęta - Podwójne trio – jak napisał Ksiądz Markisz w dysertacji, złożona z 2 trąbek,  

2 waltornii i 2 puzonów, świetnie zestrojona i sprawna technicznie, brzmiała w przestrzeni kościoła 

znakomicie. Szczególne wrażenie zrobiły na mnie odcinki piano, które dla „dęciaków” są 

sprawdzianem umiejętności. Duże brawa dla trębacza za zakończenie Alleluja, choć szkoda, że 

Dyrygent bardziej nie wyeksponował tej partii.  

 Soliści z przejęciem realizowali swoje muzyczne zadania. Podobała mi się ciepła barwa  

w niewielkiej partii Mikołaja Derentowicza (werset w Alleluja i kończące Mszę rozesłanie Ite missa 

est). Siostra Trafankowska, dysponująca mocnym głosem, nie zachwyciła mnie w stu procentach.  

W wysokim rejestrze jej głos stawał się twardy, np. w Credo i Agnus Dei, szczególnie  

w tych frazach, w których musiała osiągnąć wysokie dźwięki lub śpiewać rozłożone akordy w górę. 

Brakło też legata w progresywnie opadających i wznoszących się ósemkach (Credo, Agnus Dei). Ale 

jeśli chodzi o charakter zdecydowanie potrafiła skupić uwagę słuchacza na muzycznej modlitwie.  

 Utwór znakomicie brzmi w nagraniu (niestety nie było mi dane uczestniczyć  

w koncercie), notabene zrealizowanym profesjonalnie. Zachowane są odpowiednie proporcje 

pomiędzy chórem i zespołem dętym. Dyrygent pewnym gestem i w dobrych tempach prowadził 

wykonawców, a narracja chóralna była cały czas obecna na jego ustach. Także mimiką, 

„podpowiadał” odpowiedni charakter.  Głęboka analiza utworu pozwoliła na podjęcie stosownych 

decyzji – opisanych w piątym rozdziale dysertacji, w zakresie agogiki, artykulacji, dynamiki  

i metrorytmiki i związanej z nimi gestykulacji, co świadczy o jego umiejętnościach dyrygenckich.  

W przebiegu czasowym dzieła musiał też wziąć pod uwagę sprawy czysto techniczne, jak zakładanie  

i zdejmowanie tłumików. Nie ustrzegł się Dyrygent drobnych  nierówności pomiędzy chórem  

i solistką, a instrumentami (np. część Credo – Genitum non fatum,  Et unum sanctam), a także  

w zakończeniach fraz orkiestrowych (np. przed Benedictus). Wynikło to z niezbyt precyzyjnego gestu 

do orkiestry i pozostawiania jej chwilami bez czytelnej „informacji, ale nie wpłynęło na ostateczny 

odbiór dzieła. Ostatnie wejście Ite missa est (tenor solo i chór) kontynuowane jest na kształt fanfary  

w zespole instrumentalnym. Mszę tę słusznie uważa Doktorant za dzieło skupiające uwagę słuchaczy 

na głębokiej, wewnętrznej medytacji, dając poczucie harmonii, pokoju i ładu, odrywając od tego, co 

świeckie (str 113). 

 

 W drugiej części koncertu zabrzmiała kompozycja Jana Fotka Msza o Najświętszej Maryi 

Pannie Matce Kościoła. W wykonaniu 15-częściowej kompozycji wzięli udział ci sami wykonawcy 

oraz Chór Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego JUBILUS (jako lud). Zespół 

instrumentalny został powiększony o smyczki, perkusję i dęte instrumenty drewniane, w podwójnej 

obsadzie.   Partię organową wykonał wspomniany już Radosław Kustra.  
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 Na wstępie należy zaznaczyć, że dobór wykonawców jest przez Doktoranta szczegółowo 

uzasadniony. Zależało mu, aby utwór napisany na Sacrosong, przeznaczony dla amatorów, wykonali 

przynajmniej w partiach chóralnych amatorzy, a partie solowe posiadały – jak pisze w dysertacji 

pewną wartość dodaną w postaci specyficznej głębi i wrażliwości duchowej, sprzyjającej 

wykonawstwu utworów religijnych. 

 Musiał również Ks. Markisz przygotować, stworzyć lub uzupełnić, materiał nutowy  

i ostateczną wersję partytury. W wyniku przeprowadzonych badań, w oparciu o rękopisy partytury  

i istniejący wyciąg organowy całej mszy oraz głosy orkiestrowe, na których kompozytor zawarł 

rozmaite uwagi,  nuty zostały przygotowane. Wymagało to od Doktoranta podjęcia stosownych 

decyzji m. in. w zakresie harmonii. 

  

 Mszę rozpoczyna Antyfona - Witaj Święta zaprezentowana przez chór ludu poprzedzony 

krótkim wstępem pełnej orkiestry. Prostą fakturę uatrakcyjnia pierwsze wejście chóru mieszanego -

dialog głosów (żeńskie-męskie), w interwale oktawy. Ta szybka, energiczna część jest wstępem do 

utworu wielobarwnego, ale bez jednolitej linii stylistycznej, który jest w pewnym sensie wachlarzem 

możliwości kompozytorskich twórcy, a w roku 1974 wychodził naprzeciw oczekiwaniom odbiorców 

Festiwalu Sacrosong.  

 Fotek skomponował proste melodie z akompaniamentem organów, utrzymane  

w czystej diatonice (głównie wykonywane przez chór ludu). Pieśń II – Pocieszycielko strapionych – 

najbardziej wpadająca w ucho i z ciągle aktualnym tekstem, stałaby się prawdopodobnie bardzo 

popularna,  gdyby Msza była bardziej znana ogółowi.  Do tej grupy można też zaliczyć Antyfonę  na 

ofiarowanie Zdrowaś Maryjo i ostatnią część, również z „chwytliwą” melodią, aczkolwiek 

zastosowany rytm, z pauzą na zakończenie każdego motywu jest osobiście dla mnie bardzo uciążliwy. 

Obok tych prostych melodii pojawiają się w utworze fragmenty o bardziej skomplikowanej melice,  

z wyrafinowaną harmonią, jak np. przejmująca Pieśń III – Człowiecza droga na Golgotę.  

Zastosowana w utworze instrumentacja jest mocno zróżnicowana, a niektóre rozwiązania harmoniczne 

są zaskakujące, np. w Agnus Dei,  gdzie w finalnej frazie można odnieść wrażenie błędów  

w wykonaniu.  

 Warta zauważenia jest konsekwencja kompozytora w akompaniamentach, nawiązująca do 

tradycji. O ile „ludowi” towarzyszą organy, często poprzedzane improwizacją – co jest pomysłem 

Dyrygenta – to w partiach solowych zazwyczaj jest to kwintet jak. np. w I Pieśni – Cały świat czekał, 

któremu to kwintetowi należy się wielka pochwała za wyczucie i muzykalność. Pochwała należy się 

również organiście za zaproponowane improwizacje przed wejściami chóru ludu, a także, za 

utrzymanie synchronizacji z pozostałymi grupami wykonawców, mimo naturalnego opóźnienia 

instrumentu. Słuszna decyzja o wprowadzeniu kamery i monitora na kontuarze ułatwiła zdecydowanie 

kontakt z Dyrygentem, ale  znaczenie w wykonaniu miało przede wszystkim doświadczenie organisty 

i jego szybki refleks.  

 

 Około 30-osobowy chór mieszany miał trudne zadanie, ze względu na dużą ilość podziałów 

divisi i zbyt wysokie, a czasem zbyt niskie usytuowanie partii. Szczególnie było to trudne dla grupy 

tenorów. Niewielka liczba głosów męskich wpłynęła też na mało słyszalne fragmenty w  Credo, gdzie 

występuje dialog par głosów, czy od tekstu On to dla nas ludzi.. gdzie  zbyt intensywnie śpiewały 

swoją wokalizę głosy żeńskie. W Pieśni I Witaj Święta chór  był mało słyszalny w niskich rejestrach,  

a początki kolejnych wersów nieprecyzyjne i niezsynchronizowane z orkiestrą, szczególnie  

z perkusistami. Zdarzyły się też miejsca, w których zabrakło synchronizacji z organami np. w Glorii 

od słów Panie Boże, Baranku Boży i kilkakrotnie w Credo. Wspomniane błędy nie wpłynęły na 

ostateczną ocenę zespołu, który pewnie realizował często zaskakujące harmoniczne współbrzmienia, 
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 a także części w zmiennym metrum, utrudniającym przekaz tekstu (Gloria)  i tak jak w  utworze 

Stanisława Moryty, wykazał sprawność emisyjną, dobrą dykcję, intonację, muzykalność, a przede 

wszystkim zapał, wyraźnie słyszalny, np. w Sanctus. 

 W dysertacji Dyrygent napisał – najtrudniejsza praca dotyczyła chóru JUBILUS, który nie zna 

nut. Chór ludu, śpiewający unisono, reagował na gest, balansował dynamicznie melodie i  śpiewał  

z wielkim zapałem. Oczywiście zdarzyły się błędy - pomyłki w tekście lub wysokościach, niepewne 

wejścia, np. wejście Wierzę w Boga Ojca i nierówności – spowodowane zazwyczaj przez nieregularna 

metro-rytmikę, ale wszystko to powodowało jeszcze większą naturalność, po prostu  śpiew ludu 

podczas Mszy Św.   

 Solistka - Siostra Trafankowska  zdecydowanie bardziej podobała mi się w tym utworze. 

Uchwyciła charakter Pieśni Cały świat czekał  i Pocieszycielko strapionych, a także bardzo 

emocjonalnej Pieśń III Człowiecza droga na Golgotę,  z ciemnym, mrocznym wstępem smyczków. 

Pieśń jest poruszająca, oryginalna i trudna, gdyż partia solistki nie jest podparta orkiestrą.  

 Mikołaja Derentowicza bardzo chwalę za piękne Kyrie, które ks. Markisz uważa za jeden  

z najpiękniejszych fragmentów Mszy (str.70), a  także za pozostałe fragmenty (Psalm międzylekcyjny.  

Antyfona na Komunię). Jego melodyjny, ciepły głos wprowadzał spokój i kontemplacyjny nastrój.  

 

Podsumowując -  Dyrygent przygotował utwór z wielką dokładnością, i co ważne, wg 

własnej, przemyślanej koncepcji. Tak jak w Mszy Stanisława Moryty, sprawnie i z wyczuciem 

prowadził narrację, zachowując odpowiednie proporcje. Większość zmian temp, artykulacji  

i dynamiki była czytelna w geście, a zaistniałe nierówności nie wpłynęły na ostateczny efekt.   

 
 Warto w tym miejscu nadmienić, że koncert był poświęcony Kardynałowi Stefanowi 

Wyszyńskiemu w 37. rocznicę śmierci. W obszernych zapowiedziach przed każdym utworem została 

przypomniana historia związana z Jego działaniami i zabiegami, aby Matkę Bożą uczynić Matką 

Kościoła, co wprowadziło dodatkowo podniosły charakter koncertu. 

 

Część opisowa.  

 Na część pisemną składa się 5 rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem wskazującym cel 

pracy i inspiracje podjęcia tematu. Od pierwszych słów praca „wciąga”, jak najlepsza książka. Piękny 

polski język, fachowa terminologia, przejrzystość struktury, a przede wszystkim konkretna wiedza - 

zachęcają do czytania. Blisko 170 stronicowa dysertacja jest znakomitą kompilacją informacji 

zasięgniętych z wielu, trafnie dobranych źródeł (ponad 250 odwołań i cytowań) z komentarzem 

Autora, jego przemyśleniami i wnioskami.  Szerokie spektrum prowadzonych badań umocowane jest  

w bogatej bibliografii (dokumenty kościoła, partytury utworów, materiały archiwalne, wywiady, prace 

naukowe, booklety, artykuły, strony internetowe i inne).   

 

 Rozdział I poświęca autor kompozytorom. O ile życie i twórczość Stanisława Moryty są znane  

i wielokrotnie opisane, nawet przez samego kompozytora, to informacje dotyczące Jana Fotka są dość 

ograniczone. Autorowi udało się stworzyć 20-stronicową biografię, głównie na podstawie trzech 

wywiadów przeprowadzonych z kompozytorem. Oprócz informacji dotyczących losów rodziny, 

czasów młodości, wykształcenia i całej drogi twórczej, materiał zawiera opis ponad stu kompozycji  

(w niektórych przypadkach bardzo dokładny), ich prawykonań, wydań, nagrań, a także informacji 

komu były dedykowane. Ta wielka praca Doktoranta zasługuje na ogromne uznanie. 

  

 Na początku rozdziału II Doktorant przedstawia zmiany zaistniałe w kościele, dotyczące roli 

muzyki w liturgii po II Soborze Watykańskim. Wszystkie informacje znajdują odbicie w stosownych 

dokumentach. Autor przypomina założenia oraz główne wskazanie, że najistotniejszym było aby 
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czerpać z tradycji przy tworzeniu utworów, przy wykorzystaniu nowatorskich technik i języka 

ojczystego. Miejscem, które stwarzało możliwość prezentacji nowego „ducha” muzyki religijnej  był 

Festiwal Sacrosong, dzieło ks. Jana Palusińskiego. Opisane pokrótce losy Festiwalu i jego spuścizny 

stanowią dla niniejszej pracy dodatkowy kontekst, bowiem jak przypomina Autor, podczas Festiwalu 

zostało wykonanych ok.20 cykli mszalnych, w tym wiele z rozbudowaną warstwą orkiestrową.  

W dalszym ciągu (rozdziały II i III) Autor dysertacji omawia oba utwory, pod względem 

budowy i użytego tekstu. Badaniom warstwy słownej poświęcił wiele miejsca. Określa pochodzenie 

nawet konkretnych wersów i potrafi usytuować je w księgach Kościoła. Wskazuje różnice pomiędzy 

tekstami oryginalnymi, a wersją wykorzystaną w utworach. Wszystko w kontekście funkcji jaką pełnią 

w liturgii i ich szczególnego dla wiernych.  W badaniach sięga głęboko, nawet do wydania Wulgaty 

klementyńskiej z 1592roku (str. 102). Interesujące są Jego własne interpretacje antyfon i wierszy 

Jadwigi Korczakowskiej. Porównuje je z innymi podobnymi w wymowie tekstami, jak np. kazanie św. 

Bernarda (str.60), czy przypowieści zaczerpnięte z Biblii (np. przypowieść o bogaczu i św Łazarzu).  

  

 Na uznanie zasługuje pomysł usytuowania obu mszy w kontekście innych cykli mszalnych, 

 z dziesięcioleci „okalających” - jak to sformułował Autor - ich powstanie. Wiedza o utworach nie jest 

powszechna. Wynika to z wielu przyczyn, m.in. z twórczości w ramach jednego środowiska (miasta) 

lub braku publikacji, a także braku przepływu informacji w środowisku. Tym bardziej omówienie, 

nawet pobieżne, utworów mszalnych powstałych w latach 1965-75 (24 utwory), w przypadku 

Fotka, a dalej lat 2000-10 (40 utworów) w kontekście mszy Moryty, jest dodatkową, wielka 

wartością tego doktoratu.  

 Autor wyciągnął wnioski ze swoich badań  24 cykle mszalne pierwszej dekady po Soborze 

Watykańskim II, w czasie której powstała również Msza Jana Fotka, jest to okres stałej, niesłabnącej 

popularności tej formy kompozycji wśród polskich twórców. Dostrzegalna jest również ogromna 

różnorodność modeli stylistycznych powstających w tym czasie mszy wielogłosowych, oraz ich typów. 

Wydaje się też, że wyczuwalna jest (…)skłonność do sięgania po polski tekst (…), jako owoc odnowy 

posoborowej. Jednocześnie oddziałuje na kompozytorów wpływ nowych nurtów, beatu i jazzu, 

przenikających do cykli mszalnych oraz rodzącego się Festiwalu „Sacrosong”.  

oraz w przypadku drugiej omawianej dekady: 

 Podsumowując pierwszą dekadę XXI w. w obszarze twórczości mszalnej kompozytorów 

polskich możemy stwierdzić najpierw ogromne bogactwo jej form i niesłabnącą popularność. Od 

strony warstwy słownej – co ciekawe – na gruncie tej formy dominuje wciąż język łaciński. 

Prawdopodobnym motywem używania tego języka jest perspektywa wykonania utworu za granicą. Nie 

ma wśród omówionych wyżej kompozycji ani jednej, która reprezentowałaby typ mszy z polskim 

tekstem liturgicznym, ani tzw. mszy polskiej, pisanej na wzór pieśni kościelnych. Dostrzegalna jest 

różnorodność w obsadzie wykonawczej, wynikająca bardziej z osobistych preferencji kompozytorów 

niż z narzuconych reguł.  Msza jest na początku XXI wciąż bardzo żywą i atrakcyjną formą muzyczną, 

do której sięgają kompozytorzy współcześni z bardzo różnych motywów. Dla wielu jest ona 

nierozerwalnie związana z celebracją Najświętszej Ofiary i wielowiekową tradycją Kościoła, dla 

innych, ten związek jest raczej luźniejszy, skutkiem czego powstają msze o przeznaczeniu 

koncertowym. W omawianej twórczości mszalnej, co warto podkreślić, pojawia się kilkakrotnie  

w dedykacjach osoba wielkiego papieża Jana Pawła II, będącego przez szereg lat punktem odniesienia 

i autorytetem, którego strata dotknęła wielu. Msze Jemu dedykowane są wyrazem czci, jaką 

powszechni był otoczony. Nie można jednak uchronić się od refleksji, że dla niektórych, niższej klasy 

kompozytorów, była to jedynie okazja do pewnego rodzaju „zaistnienia”. 

 Pozwoliłam sobie na zacytowanie tych dwóch przemyśleń Doktoranta, bo świadczą one  

o umiejętności oceny zgromadzonego materiału oraz trzeźwej oceny sytuacji. 
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Obie partytury są manuskryptami. Dyrygent dokonał pewnych korekt na podstawie analizy 

partii instrumentalnych i wokalnych i ich porównania. Dokonał również analizy formalnej  

i wybiórczej analizy materiału muzycznego (motywika, faktura, harmonia, dynamika, agogika), 

posiłkując się publikacjami, m. in. Marii Wacholc i Stanisława Dąbka.   

 

Rozdziały czwarty i piąty są szczegółowym, chronologicznym opisem pracy dyrygenckiej  

i stanowią niezaprzeczalny dowód, że ks. Markisz jest świadomym dyrygentem. Przygotowaniom do 

wykonania Mszy Fotka poświęcił Autor aż 40 stron Ze względu – jak pisze w dysertacji - na 

rozbudowaną formę i dość duży aparat wykonawczy oraz oryginalność języka muzycznego, a także 

kilkudziesięcioletnią „lukę” wykonawczą tego utworu. 

 

W ostatnich zdaniach opisu Autor ponownie podkreśla wartość obu utworów i wyraża nadzieję na 

wykonanie pozostałych, nigdy nie wykonanych utworów Jana Fotka, które czekają na swój „wielki 

dzień”.  

 

Podsumowując, przedstawiona dysertacja nie jest typowym opisem dzieła artystycznego.  

Emanuje z niej wyraźny przekaz – najważniejszy jest „duch” prezentowanej muzyki i emocje 

jakie wywołuje u słuchaczy. W moim odczuciu, tak zgłębić muzyczne dzieło liturgiczne może 

tylko osoba duchowna, mająca świetne wykształcenie. Wnioski ks., mgr Markisza są czytelne  

i trudno z nimi polemizować.  

 

Na zakończenie warto dodać, że już podczas studiów w UMFC Doktorant zainteresował się 

muzyką Jana Fotka co przerodziło się w działania konkretne, w postaci nagranej płyty Ad Mariam - 

Cykl Pieśni Maryjnych i wydania nagranych utworów przez wydawnictwo Hejnał w Płocku.  Ponadto 

w roku 2015 Doktorant wygłosił referat  podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej - 

Nieznane a warte poznania. o zapomnianej muzyce polskich kompozytorów  pt. Muzykę zawsze 

kochałem – wspomnienie o Janie Fotku. 

 
 

Konkluzja 

 

 Przedstawione dzieło artystyczne miało na celu – jak napisał Doktorant w podsumowaniu
2
 

Przybliżenie cykli mszalnych, pochodzących z „różnych światów”, co dało przede wszystkim okazję do 

ukazania ich piękna w perspektywie dzielących je różnic... Projekt miał również na celu „przywrócenie 

do życia” kompozycji Jana Fotka, niewykonywanej od premiery w 1974 roku. W połączeniu z Mszą 

Stanisława Moryty  była to zamierzona konfrontacja. Dyrygent – posiadając szeroką wiedzę  

w wykonawstwie śpiewów gregoriańskich (w tym wielu mszy), podjął się tego trudnego zadania.  Oba 

dzieła zostały poddane badaniom i w mojej ocenie, wnioski z nich płynące znalazły swoje odbicie  

w prezentacji artystycznej. Założenia zostały zrealizowane, a Dyrygent udowodnił swoje dyrygenckie 

kompetencje.  

  Doktorat ten ma jeszcze dodatkowy atut. Podniesienie kwalifikacji osoby duchownej, kształcącej 

przyszłych księży, daje nadzieję na wyższą jakość śpiewu w kościele i tym samym szansę na 

rozwinięcie wrażliwości muzycznej społeczeństwa.   

 

                                                           
2 cały cytat:  Przybliżenie cykli mszalnych, pochodzących z „różnych światów”, co dało przede wszystkim okazję do ukazania 

ich piękna w perspektywie dzielących je różnic wynikających m.in. z zastosowanego w każdym z nich odmiennego tekstu 

słownego, elementów języka muzycznego, aparatu wykonawczego, estetyki brzmienia, czy stylistyki. 
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Niniejszym stwierdzam, że ks.mgr Piotr Markisz wykazał się wiedzą teoretyczną, a także 

umiejętnością prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej, rozwiązując tym samym założone 

zagadnienie artystyczne i spełnił wymagania art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 roku. 

Poruszona tematyka stanowi niezaprzeczalny wkład w rozwój dyscypliny artystycznej 

dyrygentura. Dodatkową wartością doktoratu jest stworzenie szczegółowej biografii Jana Fotka, 

kompozytora niedocenianego. W związku z powyższym pracę doktorską księdza mgra Piotra 

Markisza przyjmuję i wnioskuję o nadanie stopnia doktora sztuk muzycznych.  

 

 

 
Kraków, dnia 12.09.2019r. 

 

 


