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RECENZJA
Zleceniodawca recenzj!
Zleceniodawc4 recenzjijest Akademia Muzycnaim. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w

w N-odzi - Wydzial Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu.
Do pisma Dziekana informujqcego o Wznaczeniu mej osoby na

recenzenta pracy doktorskiej (pismo z dnia 8 lipca 2019 roku) mgra Karola Hilli
zatytulowanej ,,Tw6rczo5i Anthoniego van Noordta w kontek5cie dzialalno5ci
kompozytorskiej Jana Pieterszoona Sweelincka i jego wybranych uczni6w z
uwzglgdnieniem problematyki wykonawczej opracowaf wariacyjnych opartych na
melodiach psalm6w oraz form fantazli", zostala dol4czona prrygotowana przez Doktoranta i
Dziekanat nastgpuj4ca dokumentacja:

' dzieto artystyczne,

o dokumentacja doty czqcapostgpowania.

Podstawowe dane o Kandydacig
Karol Hilla urodzil sig w 1978 roku w Gdyni. Dyplom magistra sztuki w zakresie gry na
organach uryskal w 2003 roku na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im.
Stanislawa Moniuszki w Gdarisku. W ramach programu Socrates-Erasmus odbyl
roczne stypendium w Hochschule fiir Musik und Teather w Hamburgu. Tam te2, w 2008 roku
ukoriczyl z wyr62nieniem studia podyplomowe Konzertexamen, w klasie wybitnego
przedstawi c iel a gatunku prof. Wolfgan ga Zer era. Uczestni czyl w wielu kursach
mistrzowskich interpretacji muzyki organowej, prowadzonych przez takich pedagog6w jak
Harald Vogel, Susanne Landale, Jon Laukvik, Marek Toporowski, Lorenzo Ghielmi. JuZ w
czasie studi6w pracowal jako nauczyciel w Spolecznej Szkole Muzycznej II st. w Gdyni. Od
2009 roku Karol Hilla jest asystentem Wydziafu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki
Dawnej i Jazzu l6dzkiej Akademii lifuzycmej.
Jest laureatem II nagrody na Migdzynarodowym Konkursie Organowym w Rumi (2000) rok).

W roku 2002 zakwalifikowal sig do udzialu w Migdzynarodowym Konkursie Organowym
,,Grand Prix de Chaftres".
Przez kilka lat byl prezentatorem organ6w Archikatedry Oliwskiej. Obecnie pelni funkcjg
organisty w koSciele Sw. Andrzeja Boboli w Gdyni.
Wsp6lpracowal jako solista i muzyk orkiestry z Polskq Filharmoni4 Baltyck4 im. Fryderyka
Chopina, Orkiestr4 Symfonicm4 Akademii Muzycznej w Gdarisku Wystgpowal r6wnieZz
zespolem ,,Camerata Nova" ze Szczecina orazCappellq Gedanensis.

OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO
Karol Hilla prowadzi o2ywion4 dzialalnoil koncerlow4. Do otwarcia przewodu doktorskiego,
w latach 2003-2012 wykonal 70 koncert6w w kraju i za granicq, m. in.: w Gdansku, Gdyni,

Olkuszu, Jastrzgbiej G6rze, Stegnie, Zarnowcu, Jgdrzejowie, Bystrej Krakowskiej, Ole6nicy,
Virdti, Amsterdamie, Rotterdamie, Dedesdorf, Wernigerode, Hamburgu. Poniewaz kandydat
od 2013 roku do dnia dzisiejszego wykonal wiele koncert6w organowych, ch6ralnych i
kameralnych i nadal koncertuje, naleZy domniemywa6, i2 liczba koncerl6w znacmie
przekracza liczbg 100. W5r6d nich wymieni6 nalezy koncerty solowe, kameralne oraz z
towarzyszeniem orkiestr. Od porytywu prowadzi zespoty muryki dawnej. W szczeg6lnym
krggu zainteresowaf Doktoranta jest wykonawstwo muzyki dawnej, zlutlaszcza
p6lnocnoniemieckiej i niderlandzkiej oraz muryki wczesnoromantycznej. Prowadzi dwa
ch6ry" ,,Cantus" przy parafii 5w. Andrzeja Boboli w Gdyni oraz ch6r Uniwersytetu
Morskiego.
Karol Hilla jest czynnym animatorem kultury. Jest Wiceprezesem Pomorskiego
Stowarzyszenia ,,Musica Sacra", z kt6rym organizuje migdzynarodowy cykl koncert6w
organowych w koSciele NMP Wspomo2enia Wiernych w Rumi orazw gdyfskim ko3ciele 5w.

Andrzeja Boboli.
Jego dzialalno56 organizacyjna i popularyzatorska zasluguje na uznanie, a w kontek6cie
wielow4tkowej dzialalnoSci pedagogicmej i artystycmej stanowi pigkny wz6r do
na$ladowania.

OC E NA DZIEL A A RTYSTYCZN EGO
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Karol Hilla swoj4 pracg doktorsk4 ,,Tw6rczo66 Anthoniego van Noordta w kontekScie
dzialalno6ci komporytorskiej Jana Pieterszoona Sweelincka ijego wybranych uczni6w

z uwzglgdnieniem problematyki wykonawczej opracowari wariacyjnych opartych
na melodiach psalm6w oraz form fantazjr" po5wigcil stosunkowo malo znanemu

kompozytorowi, ztttiEzanemu z Amsterdamem i z czasami, w kt6rym miastem rzqdzili
kalwini6ci. Byli oni generalnie niechgtni uZywaniu organ6w jako instrumentu,,papieskiego",
z.ri4zznego z liturgiq koSciola katolickiego od kilku ju2 wiek6w, ale dopuszczali organy do
wykonywania muzyki poza liturgi4 w formie koncertowej. Tym wigksza wartodi tw6rczo6ci
Anthoniego van Noordta (ok. l6l9-1675) na tle muryki niderlandzkiej XVI-XVII wieku.
W rozprawie przedstawiono fakty biograficzne tw6rcy, problematykg praktyki muzycmej

w holenderskim koSciele reformowanym w XVII wieku: psalmy, kancjonaly, funkcje
organ6w w kalwinist6w, praktykg improwizacji organowej i intonacji, oraz analizg
wybranych ,,Psalm6w i Fantazji" ze zbioru ,,Tabulatuurboeck" w zakresie wszelkich zadaf
wykonawczych realizowanych w omawianej epoce. Doktorant zestawil tw6rczoS6
Anthoniego van Noordta z istniejqc4 tradycj4 muzycmq ojca szkoty p6lnocnoeuropejskiej
J.P. Sweelincka oraz jego uczni6w i kontynuator6w (S. Scheidt, H. Scheidemann).
Karol Hilla wykonal olbrzymi4 pracg analityczn4 uryskujqc wiedzg z r6imych 2r6del,
por6wnuj4c je, wyci4gajqc wnioski, a nastgpnie wykorzystuj4c je w nagraniu dziela
artystycmego w postaci dw6ch ptyt CD z nastgpuj4cymi kompozycjami:
Samuel Scheidt -,,Wir gltiuben all'an einen Gott",
Jan Pieterszoon Sweelinck - "Psalm I16",
Jan Pieterszoon Sweelinck - "Psalm 36',
Anthoni van Noordt - "Psalm I19"
oraz ich om6wienia w rozdziale VI zatytulowanym ,,Wykorzystanie wynik6w badaf w
i nterpretacj i nagranego dziela artysty czne go" .

Szkoda, 2e autor w tak bogatej pracy nie przedstawil tre6ci psalm6w bowiem slowo jest
podstawowym tworzywem muzyczrrym, bez kt6rego trudno zrozumie6 istotg tw6rczo6ci
psalmodycznej.
Rozprawa doktorska mgra. Karola Hilli jest obszern?, 175-stronnicowQ starannie napisan4
prac4 naukowq. Mimo tego autor nie ustrzegl sig drobnych bt9d6w, liter6wek. Prrykladowo
na stronie 3 pracy (spis treSci) tytul zbioru,,Tabulatuurboeck"jest poprawnie napisany

w pkt. L1.2, natomiast blgdnie zapisany w pkt. IL4., w rozdzialeYl -2razy
wymieniony jest numer strony ll4. Na stronie 8 pracy gdzieniegdzie brakuje spacji, na

stronie 24 blgdnie napisano Nachthoorn - poprawna nazwa to Nachlhorn. Na stronie 30
slowo Himmelrickraz jest uzyte jako Hemelrijck, a w przypisach Hemeljrijlt na tej2e stronie

w przypisie nr 102 blgdnie zapisano slowo Vereinigung (bez litery a). Na nastgpnej stronie, w
przypisie nr 108 powinno byi gesangen, nie gezangen, a wyraz Hemelrijk z du2ej litery. Na
stronie 35 pojawita sig liter6wka w wyrazie charakteru. Na stronie 46 wida6 brak ciqgloSci
my5li: ,,Dyspozycja organ6w pozwalala na wigksz4 r62norodnoSd rejestracji w sekcjach
manuafu i w sekcji pedalu. Pory2sze zastrzehenie nie wyklucza wykonania komporycji A.
van Noordta na pozostatych instrumentach gl6wnych ko6ciol6w Amsterdamu". Na stronie 50
w zdaniu ,,(min. w poszczegdlnychwariacjach Psalmow", w nie powinno by pisane duiq
literq. Na nastgpnej stronie w zdaniu ,,Artykulacjg, kt6ra pelnila [...J, uzyskiwano poprzez

[...J", uzyskiwano poprzez [...J", zamiast wyrazu ,,uzyskiwano" powinno sig zastosowa6
wyraz ,,realizowano". Tytul rozdziafu IV powinien brzniei: Zastosowanie wskaz6wek
wykonawczych p6lnocnoniemieckich uczni6w Jana Pieterszoona Sweelincka w utworach
Anthoniego van Noordta. Na stronie 54 autor dysertacji zastosowat sformulowanie
,,separacja artykulacyjna", a powinno by6 ,,separacja motywicmd' (czyli oddzielanie
poszczeg6lnych motyw6w). Na kolejnej stronie Wraz ,,uprzedzajqcy" powinien byi
zast4piony slowem ,,wskazuj4cy" b4dZ ,,informuj4cy". W kontek6cie tej uwagi (ak wskazuje
autor rozprawy doktorskiej) naleLry pamigta6 ,,[...J, 2e informacje zawarte w angielsko-
holenderskim syslemie nolacji majq wplyw na aspekty wykonawcze: stosowanq artykulacjg,
alrcentacjg oraz sposdb prowadzenia glosu. Hans Davidsson, opisujqc zdeterminowanq przez
wykonawstwo pra@k wspomnianej notacji trafnie por1wna jq do czegoi w rodzaju zapisu
cliwigkowego wykonania na papierze. "
Wszystkie tlumaczenia w pracy pochodz4 od autora (o ile nie zamaczono inaczej).

Wielkq zaslugq magistra Karola Hilli jest autorskie dokonanie korekty znanych do tej pory
wydaf omawianego zbioru utwor6w van Noordta, wykorzystywanych z kopii oryginafu
dziela odnalezionego w zbiorach Biblioteki Jagielloriskiej w 2005 roku.
Dzielo artystyczne zawiera sig w 2 plytach CD. Zasadniczo prezentowane utwory s4

wykonane w spos6b artystyczly z dbaloSci4 o szczeg6ly interpretacyjne. Zyczylibylmy sobie,
aby choralowe linie melodyczne byty prowadzone w spos6b crytelny dla sfuchacza, zar6wno
na manuale (np. S. Scheidt ,,Wariacja 1"), jak i w glosie najni2szym (np. S. Scheidt ,,Wariacja
4"). Jeheli melodia choralu umiejscowiona jest w glosach Srodkowych to naleLry j4 umiejgtnie
wyeksponowal poprzez zastosowanie wla6ciwej artykulacji oraztworzenie odpowiedniego
kontekstu w pozostatych glosach. Nalery pamigta6 o tworzonej harmonii, na skutek
prowadzenia niezale2nych, naktadaj4cych sig linii: melodia choralowa i kontrapunkty

(np. A. van Noordt ,,Psalm I19"). W niekt6rych utworach (np. J.P. Sweelinck ,,Psalm 116,

Vers 1", A. van Noordt ,,Psalm ll9, Vers 2) tw6rca nagrania z du2q frnezjq realizuje
powy2sze zadania. Nalezy mie6 na uwadze r6wnoczesne zakoficzenie akcji muzycznej
poprzez prawidlowe zdjgcie rgki i n6g z klawiatur. Doktorant przy wykonywaniu ,,Fantazji"

van Noordta powoluje sig na opinig Hertoga, i2fantazje te mogly by6 wykonywane r6wnie2
na klawesynie. St4d dziela te wykonal w jednej rejestracji. Wykonawca u2ywa w wigkszoSci



prezentowanych utworach wla5ciwych, aczkolwiek r6Znorodnych zestaw6w glos6w do
interpretacj i dziela artystycznego.
NaczelnE zasadqjest kierowanie sig intuicj4 rnuzycznq i mo2liwoSciami technicznymi oraz
brzmieniowymi instrumentu. Jak pisze autor omawianej dysertacji ,,V[/ instrumencie H.
Scherera w Tangermilnde manual glfwrry (Oberwerk) jest w wigkszym stopniu odporny na
wahania ciinienia spowodowane m.in. wykonywaniem szybkich Jiguracji ni2 Oberpositiv i
Rilckpositiv". Dlatego teL naleiry szybkie przebiegi, figuracje grat na Oberwercku, a jeSli

zajdzie potrzeba na innym Wercku - pamigtai nale2y tylko o wla6ciwym organowym touche!
KONKLUZJA

Biorqc pod uwagg dotychczasowe dokonania artystyczne mgra Karola Hilli,
jego wyksztalcenie, swobodg wykonania, artystyczne - indywidualne wykonanie

autorskiego wyboru dziel malo manych w Polsce, mimo drobnych zastrze2e6: blgd6w
jgzykowych i pewnych nie6cislo6ci, pracg doktorsk4 Karola Hilli przyjmujg i
popieram starania o uryskanie tytulu doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie
instrumentalistyka.

prof. Roman Perucki
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