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RECENZIA

Zleceniodawc4 recenzji jest Akademia Muzyczna im. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w
w tr'odzi. Pismo Dziekana Wydziatu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej
i Jazzu z dnia 08 lipca 2019 roku, z proSb4 o sporzqdzenie przeze mnie recenzji dorobku
i pracy doktorskiej pana magistra Karola Hilli, pt. ,,Tw6rczoS6 Anthoniego van Noordta
w kontekScie dzialalnoSci kompozytorskiej Jana Pieterszona Sweelincka i jego wybranych
uczni6w, znwzglgdrrieniem problematyki wykonawczej opracowari wariacyjnych opartych na
melodiach psalm6w oraz form fantazji

Podstawowe dane o Doktorancie

Pan Karol Hilla urodzil sig 29 maja 1978 r. w Gdyni. Ukorlczyl PSM I stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, w klasie fortepianu oraz SSM II stopnia w Gdyni
w klasie organ6w. Nastgpnie ukoriczyl studia w Akademii Muzycznej im. Stanislawa
Moniuszki w Gdarisku w klasie organ6w prof. Romana Peruckiego. W ramach programu
Socrates-Erasmus odbyl roczrLe studia w Hochschule ffir Musik und Theater w Hamburgu.
W 2008 roku ukoriczyl z wyr6Znieniem studia podyplomowe, Konzertexamen, w tej samej
uczelni, w klasie prof. Wolfganga Zerera.

W czasie studi6w rozpocz$praca jako nauczyciel w SSM II stopnia, atakaejako organista
w parafiach w Polsce i w Niemczech. Od 2009 r. pracowal na stanowisku asystenta
w Katedrze Fortepianu, Klawesynu, Organ6w i Instrument6w Dawnych w Akademii
Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr-odzi.

Ocena dorobku

Zal4czona do recenzji dokumentacja obejmuje wyl4cznie wykaz aktywnoSci koncertowej
w latach 2003-2012 czyli do czasu wszczgcia przewodu doktorskiego. Doktorant prezentuje



teL szczeg6lowe programy koncert6w. We wspomnianym okresie wykonal 70 koncert6w -
recitali solowych i kameralnych ze wsp6lwykonawcq. W wigkszoSci s4 to koncerty w ramach
krajowych festiwali organowych. W wykazie znalazlo sig teZ 14 koncert6w wykonanych
zagrarricq - gl6wnie w Holandii i Niemczech w czasie kiedy Doktorant odbywal studia
uzupelniaj4ce w Hamburgu. Analizuj4c programy koncert6w moZna stwierdzi6, Ze

preferencje repertuarowe pana mgr Hilii w duZej mierze oscylujq wok6l muzyki XVI i XVII
wiecznej i korespondujq z zagadnieniami omawianymi w pracy doktorskiej. Ponadto
w katalogu wykonywanych utwor6w znajdujq sig kompozycje J. S. Bacha -trzebastwierdzi6,
ze w doS6 ograniczonym zakresie (Preludium i fuga Es - najczgsciej, takze c-moll, f-moll
i e- moll male oraz kilka opracowaf choralowych - moim zdaniem to trochg malo jak na

mlodego i rozwijaj4cego sig w tym czasie artystg). WSr6d utwor6w barokowych znalazlem
teZ dwie kompozycj e ze sztandarowego repertuaru p6lnocnoniemieckiego - preludium G
N. Bruhnsa i Toccatg d D. Buxtehude. Ponadto bardzo czgsto Sonaty Mendelssohna - I, II
i m i z p6iniejszej muzyki romantycznej o odpowiednim cigaarze gatunkowym wybrane
utwory L. Vierna - fragmenty z symfonii organowych. Caly zestaw wykonywanych utwor6w
zamykajq kompozycj e r62nej trudnoSci i gatunku . Nie jestem w stanie stwierdzi6 na ile s4 to
powtarzane utwory zrobione w okresie studi6w, a na ile Doktorant pracowal nad
poszerzeniem swojego repertuaru - a intensywnoS6 uczenia sig nowych utwor6w po studiach
jest dla mnie istotnymwznac:znikiem imperatywu mlodego wykonawcy.

Reasumuj4c naleZy stwierdzi6, 2e zar6wno iloSd wykonanych koncert6w, a tak1e
r62norodnoSd granego repertuaru nie porazaj4 wielkoSci4. Nie dyskwalifikowalbym jednak
tych dokonari, albowiem w r62nych okresach dzialalnoSci artystycznej gra sig tyle na ile
pozwalajq, mozliwoSci, a poza tym nie zawsze znaczna ilo56 wykonywanych koncert6w
Swiadczy o formacji i statusie wykonawcy. Nie wiem tez jak rozwijala sig dzialalnoS6
koncertowa Doktoranta w kolejnych latach do czasu ukoriczenia pracy doktorskiej. pozostaje
mie6 nadziejg, 2e w odpowiednim wymiarze? Zastanawiaj4cym jest jednak2e brak
w dokumentacji cho6by jednego przykladu z dzialalnoSci naukowej - wykladu otwartego
w swojej uczelni czy aktywnego udzialu w jakiejS sesji po5wigconej wykonawstwu jakiegoS
rodzaju muzyki czy teZ w konferencji organologicznej, co mogloby okreSlid wyru1niej
zainteresowania Dokto ranta.

Ocena pracy

Dokonania tw6rc6w muzyki na instrumenty klawiszowe dzialaj4cych na przelomie XVI
i XVII viieku na terenie Niderland6w, jak r6wniez p6lnocnych Niemiec, stanowi4 istotne
2r6dlo zar6wno inspiracji artystycznej ogniskuj4cej sig wok6l dynamicznie rozwijaj4cego sig
i zr6hnicowanego budownictwa organowego w owym czasie i powstaj4cych na te instrumenty
kompozycji organowych , jak i zwi}zanej z tym zagadnieniem troski wykonawc 6w, ale te|
interesuj4cych sig tymi obszarami sztuki miloSnik6w muzyki organowej, o potrzebg
zglgbiaria wiedzy o istocie stylu i jego charakterystyce. W polskiej rzeczywistoSci Srodowisk
organowych moZe to byi jeszcze dziS, cho6 w mniejszym stopniu, poklosie braku dostEpnoSci
w poprzednich latach do dostateczrie du2ej iloSci material6w zr6dlowych, kt6re mogtyby



poprawid stopief SwiadomoSci na ten temat- mam tu na mySli gl6wnie Srodowiska
akademickie, ksztalc4 ce przy szlych wykonawc6w.

Gruntowne przeanalizowanie tego obszaru stylistycznego, wzajemnie przenikajqcych sig
wplyw6w, zalehnoSci za sprawq dzialajqcych tam kompozytor6w- organist6w stalo sig dla
Doktoranta punktem wyjScia do badan naukowych nad tw6rczoSciE A. van Noordta- postaci
malo znanej w Polsce - tu mySlimy Sweelinck ( z pewnoSci4 to kluczowa posta6) jako jedyny
punkt odniesienia w kontekScie muzyki niderlandzkiej . Takie mySlenie to chyba jednak za
duZy skr6t i uproszczenie nie daj4ce pelnego pogl4du na dokonania i rozw6j muzyki
klawiszowej gl6wnie 6wczesnego Amsterdamu, gdzie obok Sweelincka dzialalir6wnie2 inni
wuhni tw6rcy.

Podjgcie tego tematu pewnie bylo wyznaczeniem kierunku zainteresowari doktoranta
w okresie jego studi6w w Hamburgu, gdzie poznal najciekawsze instrumenty, zetkn4l sig
z wryksz? iloSci4 muzyki tamtego czasu, a dokonania van Noordta staly sig dla niego
obszarem poszukiwari uzupelniaj4cych pogl4d na temat rozwoju stylu muzycznego
Niderland6w i p6lnocnych Niemiec, kt6re staly sig dlari - van Noordta- strefq wptyw6w
i wzajemnych korelacj i.

Przedstawiona do recenzji pracadoktorska obejmuje dzielo artystyczne - zarejestrowane na
plycie CD utwory krggu kompozytor6w niderlandzkich - Sweelincka i van Noordta
kontynuatora stylu oraz niemieckich uczni6w Sweelincka - Samuela Scheidta i Heinricha
Scheidemanna. Integralnq czgsciq pracy jest opis dziela, w kt6rym autor definiuje wszystkie
elementy skladaj4ce sig na okreSlenie styl, takie jak: spos6b opracowania materialu
muzycznego- zakres stosowanych figur retorycznych, ozdobnik6w, spos6b przedstawienia
cantus firmus, spos6b prowadzenia glos6w, traktowania faktury, poslugiwania sig figuracjami
i typ ksztaltowania formy. Wskazuje jednoczeSnie na cechy wsp6lne tych2e kompozytor6w
jak i r62nice. Robi to w spos6b bardzo przemySlany, uporz4dkowany i czytelny co w efekcie
koricowym przeklada sig na wiarygodny obraz tych rozwazah i w spos6b wlaSciwy
zakotwicza i przybliha Anthoniego van Noordta jako posta6 wrtnq, a w kilku aspektach
nowatorsk4, w zakresie dokonari szkoly niderlandzkiej. Atutem opisu jest latwo przyswajalny
typ narracji, przystgpny jgzyk - no moze poza zbyt namigtnym poslugiwaniem sig
okreSleniami: egzemplifikacja, implikowa6, inklinacja. Uzywanie do nazwania czegoS
polskich sl6w- czgsciej- lub cho6by naprzemiennie, nie obnizyloby w moim odczuciu
naukowych walor6w opisu, a sprawiloby, 2e caloSd brzmialaby moZe bardziej przyju1nie
i naturalnie. Ale to nie jest zarzuttylko subiektywne odczucie. Konsekwentnie, bardzo trafnie
dobrany jest repertuar wykonywanych utwor6w, eksponuj4cych bardzo wyru1nie omawiane
zagadnienia. Takze dob6r instrumentu, kt6ry byl dla Doktoranta wa2nym czynnikiem
wiarygodnoSci i spelnienia wymog6w stylistycznych dotycz4cych registracji i typu brzmienia
okazal sig sluszny. Przeciel spos6b komponowania zdeterminowany byl typem instrumentu
jaki mieli do dyspozycji prezentowani autorzy - to zagadnienie, nota bene, i konsekwencje
charakteryzuj4ce ich kompozycje bardzo dobrze przedstawia autor w dysertacji. Organy, na
kt6rych dokonano nagrania to moim zdaniem zdrowy kompromis w typie brzmienia
i sposobie doboru glos6w, pozwalajqcy w satysfakcjonuj4cym stopniu odda6 idiom
brzmieniowy zarezerw owany dla tych kompozycj i.



W nagraniu ponad sferq wymagaf teoretycznych - wlaSciwa akcentacja, podkreSlanie nut
waZnych, szeroko omawiany w opisie problem tempa, tactus, ozdobnik6w stoi czlowiek -
wykonawca i jego emocjonalnoS6. Oczywi5cie emocjonalnoS6 tej muzyki to temat trudny
i wyrafinowany. StojEca na styku rygorystycznej, podporz4dkowanej Scistym regulom prima

prattica i nieco bardziej swobodnej seconda prattica, wywiedzionej z improwizacji stanowi
problem istotnej refleksji intelektualnej i wywaZenia pomigdzy sposobem odczuwania
wykonawcy, a tym co z punktu widzenia teorii, estetyki stylu, waZne. Trudno tej interpretacji
coS zatzrrci6- jest po prostu profesjonalna, slychad w niej starania artysty o wlaSciwq
artykulacjg, dobrze kontrolowan4 emocjonalnoSd, kt6ra zapewnia wlaSciwy przebieg tej
muzyki' Chod jeSli mialbym poddai coS krytyce jako recenzent, to dla mnie czasami
w przebiegach sekundowych, linearnych za d:uho jest d6tach6. Czasem te2 troszkg, ale
nieczgsto sig to zdarzylo, uciekaj4 najslabsze wartoSci w figurach 6semka i dwie szesnastki,
zwlaszcza w niskim rejestrze, w lewej rgce. Sprzyja to czasami powstawaniu wrazenia
,,technicznego" niepokoju. Ponadto w opracowaniach z carfiis firmus
w pedale dzwigk atakowany jest zbyt wolno co skutkuje wraZeniem nadmiernego oci4gania
narracji. Ale s4 to drobiazgi i w Zadnymrazie nie deprecjonuj4 interpretacji. Wracaj4c jeszcze
do emocjonalnoSci - moze ja czasem szukalbym w tych utworach efektu w wigkszych
kontrastach. Prezentowane nagranie czasem z tego powodu - zbytniego przywiqzywania
uwagi do sfery technicznej- rytmicznej, niz wyrazowej-zbyt pionowe, rytmiczne zarniast
swobodniejsze narracyjnie w rozdrobnieniach skutkuje nadmiern4 statyk4. Niemniej
powtarzam jeszcze raz - wykonawca zr6wnowaZyl to zgodnie z poczuciem wlasnej
emocjonalnoSci, pilnuje sig i wystrzega zbytniej swobody, co w tym gatunku wychodzi na
lepsze.

Konkluzia

Stwierdzam, 2e praca doktorska pana mgra Karola Hilli dotyka oryginalnego, wznego
problemu artystyczno-naukowego i w istotny spos6b uzupelnia lukg na polskim rynku
material6w 2r6dlowych traktuj4cych o muzyce klawiszowej XVI i XVII wieku. Autor
wykazal sig tozlegl? og6ln4 wiedzqteoretyczn4w reprezentowanej ptzez siebie dziedzinie,
odpowiednim przygotowaniem do wykonawstwa tej muzyki, co pozwala na samodzieln4
prac9 artystyczn4. W tym Swietle, mimo zaakcentowanych przeze mnie uchybieri, spelnia
wymogi artykulu 13 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki z 14.03.2003 r. (wruzp6funiejszymi zmianami).

Na podstawie powy2szej konkluzji wnoszg o podjgcie dalszych krok6w postgpowania
przewidzianego w/w ustaw4 umoZliwiaj4c4 uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Pracg doktorsk4 pana mgra Karola Hi[i przyjmujg.


