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ZLECENIODAWCA RECENZJI
Uniwersytet  Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; Wydział  Fortepianu, Klawesynu 
i Organów; pismo z dnia 14.09.2018 roku; zlecenie podjęte na podstawie art. 20 ust.5 Ustawy 
z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 roku poz. 882 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 1586).

DOTYCZY

• Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 roku 
w sprawie wszczęcia postępowania przewodowego dla mgr Jolanty Pszczółkowskiej-
Pawlik na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej 
– instrumentalistyka.

• Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 roku 
o wyznaczeniu prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej jako promotora 
pracy doktorskiej Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik.

• Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 15 lutego 2018 roku 
o wyznaczeniu dr hab. Aleksandry Nawe recenzentem pracy doktorskiej mgr Jolanty 
Pszczółkowskiej-Pawlik.

Do nadesłanego mi przez Panią Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów prof. 
UMFC  dr  hab.  Annę  Jastrzębską-Quinn,  przewodniczącą  Rady  Wydziału  pisma, 
sygnowanego  datą  14.09.2018  roku,  informującego  o  powołaniu  mej  osoby  na  funkcję 
recenzenta pracy doktorskiej mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik pt. Synteza poezji i muzyki 
na przykładzie ballad Stanisława Moniuszki  została dołączona następująca dokumentacja 
z posiedzeń Rady Wydziału w dniach: 16 stycznia 2018 roku i 15 lutego 2018 roku:

• Uchwała  Rady  Wydziału  Fortepianu,  Klawesynu  i  Organów  Uniwersytetu 
Muzycznego  Fryderyka  Chopina  w  Warszawie  z  dnia  16  stycznia  2018  roku 
o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie 
artystycznej – instrumentalistyka dla mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik.

• Uchwała  Rady  Wydziału  Fortepianu,  Klawesynu  i  Organów  Uniwersytetu 
Muzycznego  Fryderyka  Chopina  w  Warszawie  z  dnia  16  stycznia  2018  roku 
o  wyznaczeniu  prof.  dr  hab.  Katarzyny  Jankowskiej-Borzykowskiej  promotorem 
rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik.

• Uchwała  Rady  Wydziału  Fortepianu,  Klawesynu  i  Organów  Uniwersytetu 
Muzycznego  Fryderyka  Chopina  w  Warszawie  z  dnia  15  lutego  2018  roku 
o   wyznaczeniu  mojej  osoby  recenzentem  pracy  doktorskiej  mgr  Jolanty 



Pszczółkowskiej-Pawlik.
W dniu 16 stycznia 2018 roku liczba uprawnionych do głosowania członków Rady wynosiła 
20 osób. Na posiedzeniu było obecnych 15 uprawnionych członków Rady. Oddano 15 głosów 
ważnych:  11  za  wszczęciem  przewodu  doktorskiego,  3  głosy  wstrzymujące  się  i  1  głos 
przeciw.  Za  wyznaczeniem  promotora  oddano  15  głosów,  głosów  wstrzymujących  się 
i  głosów przeciw nie  było.  Quorum głosujących  w chwili  podejmowania  uchwał  zostało 
zachowane.
W dniu 15 lutego 2018 roku liczba uprawnionych do głosowania członków Rady wynosiła 
20 osób. Na posiedzeniu było obecnych 17 uprawnionych członków Rady. Oddano 17 głosów 
ważnych: 15 za powołaniem recenzenta w mojej osobie, 2 głosy wstrzymujące się, głosów 
przeciw nie było. Quorum głosujących w chwili podejmowania uchwały zostało zachowane.
Niniejszym stwierdzam, iż w świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku art. 14 ust. 2 pkt 
1, Rada Wydziału podjęła prawomocne Uchwały o wszczęciu przewodu na stopień doktora 
w   dziedzinie  sztuk  muzycznych,  w  dyscyplinie  artystycznej  –  instrumentalistyka, 
o wyznaczeniu promotora w osobie prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej oraz 
o wyznaczeniu recenzenta (2) pracy doktorskiej mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik.

PODSTAWOWE DANE O KANDYDATCE

Pani mgr Jolanta Pszczółkowska-Pawlik urodziła się 30 listopada 1961 roku w Warszawie. 
Studia  w  Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Barbary 
Hesse-Bukowskiej oraz w klasie muzyki kameralnej Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz 
ukończyła w roku 1988. Kształciła się również pod kierunkiem Barbary Michałowskiej, Anny 
Radziwonowicz oraz Włodzimierza Obidowicza. Brała udział w kursach mistrzowskich 
prowadzonych przez Tatianę Nikołajewą oraz Johna Eliota Gardinera w ramach 
Bachakademie Stuttgart w roku 1991. Czterokrotnie otrzymywała stypendium im. Fryderyka 
Chopina dla młodych i utalentowanych warszawskich pianistów.
Od 1989 roku pracuje w macierzystej Uczelni. Ponad 20 lat jest wykładowcą na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim gdzie współpracowała z wybitnymi pedagogami: prof. Haliną Słonicką 
i prof. Jadwigą Rappe a od roku 2011 pracuje w klasie śpiewu prof. Włodzimierza 
Zalewskiego. Współpracowała z Bożeną Betley, Urszulą Trawińską-Moroz, Jerzym 
Artyszem, Izabelą Kłosińską, Ryszardem Cieślą, Arturem Stefanowiczem. Uczestniczyła w 
wielu kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez prof. Ryszarda Karczykowskiego 
w Radziejowicach oraz w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie. 
Wielokrotnie brała udział w koncertach i konkursach wraz ze swoim synem Łukaszem – 
wiolonczelistą, zdobywając nagrody i wyróżnienia przyznawane najlepszym towarzyszącym 
pianistom, m.in. na Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu 
w roku 2000, gdzie Łukasz Pawlik zdobył Grand Prix.
Jolanta  Pszczółkowska-Pawlik  jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Muzyki 
Moniuszki. Od 2014 roku Jej praca skupia się na nagraniu kompletu pieśni tego kompozytora. 
Dwie pierwsze płyty z cyklu Moniuszko – Pieśni, ukazały się w latach 2014 i 2016. 
Prezentowały wśród wielu i takie utwory, które w płytowej wersji wydane zostały po raz 
pierwszy. Za sukces należy uznać fakt, iż nakład obu płyt został wyczerpany.
Istotnym aspektem działalności Doktorantki jest angażowanie do swych autorskich projektów 
wykonawców młodych, uzdolnionych studentów i śpiewaków będących już absolwentami 
warszawskiej uczelni. Poszerzanie ich repertuaru i przygotowywanie do nagrań kolejnych 
płyt wspomnianego wyżej cyklu, to praca nad wyraz cenna.
Jolanta Pszczółkowska-Pawlik ma na swym koncie także dwie płyty z cyklami pieśni Franza 
Schuberta.  Die schöne Müllerin  z  roku  2012  i  Winterreise  nagrane  w  roku  2015  wraz 



z tenorem Karolem Kozłowskim, wydane przez wydawnictwo DUX. Dokonała także nagrań 
dla Radia i Telewizji, koncertuje w kraju i zagranicą, m.in. w Wiedniu, Dreźnie, Rheinsbergu, 
Mińsku, Kownie, Paryżu.
Jest menadżerem i producentką 12. płyt swojego męża Włodka Pawlika, w tym 
uhonorowanego w roku 2014 Nagrodą Grammy albumu Night in Calisia.

Dorobek artystyczny Doktorantki nie podlega ocenie, jednak należy podkreślić, iż jest on 
istotny ze względu na rangę wydarzeń i wykonywany repertuar. Stanowi więc znaczący 
wkład w kulturę muzyczną.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Pracę doktorską Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik pt.  Synteza poezji i muzyki na 
przykładzie ballad Stanisława Moniuszki stanowi dzieło artystyczne zarejestrowane na 
nośniku elektronicznym oraz jego opis, tworzące logiczną, uzupełniającą się wzajemnie 
całość.
Płyta CD zawiera siedem ballad Stanisława Moniuszki umieszczonych w następującej 
kolejności:
Trzech budrysów, sł. Adam Mickiewicz
Świtezianka, sł. Adam Mickiewicz
Książę Magnus i Trolla, ballada szwedzka, przekład Lucjan Siemieński
Magda karczmarka, sł. Ludwik Sztyrmer
Czaty, sł. Adam Mickiewicz
Powrót taty, sł. Adam Mickiewicz
Rybka, sł. Adam Mickiewicz
Współwykonawcami dzieła są kolejno: Michał Dembiński – bas, Elwira Janasik – 
mezzosopran, Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Wanda Franek – mezzosopran, Andrzej 
Lenart – baryton, Krzysztof Chalimoniuk – bas-baryton i ponownie Elwira Janasik – 
mezzosopran.
Nagrania zrealizowane zostały w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda 
Lutosławskiego w Warszawie. Za reżyserię dźwięku odpowiadała Ewa Guziołek-Tubelewicz.

Założenie, aby w omawianym dziele przedstawić kompozycje Stanisława Moniuszki, po które 
sięgają nieliczni wykonawcy z uwagi na ich złożoną budowę i duży stopień trudności okazało 
się nader trafne i jest godne podziwu. Na uznanie zasługuje sugestywna realizacja partii 
fortepianu w połączeniu z tekstem ballad i konsekwentnie prowadzony dialog pomiędzy 
głosami. Różnorodność kolorystyczna, sprawność techniczna i szeroki wachlarz walorów 
artystycznych to elementy pianistyki mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik, które ujawniają się 
już przy pierwszym zetknięciu z nagranymi utworami.
Ballada Trzech budrysów, pierwszy utwór na płycie, to klarowny przekaz trudnego tekstu 
literackiego i partii fortepianu heterogenicznej agogicznie i barwowo. Doktorantka ukazuje 
szeroką paletę niuansów artykulacyjnych a znakomitym wyczuciem czasu wspiera narrację 
wokalną.
Świteziankę otwiera wstęp zagrany pięknym dźwiękiem, którym pianistka otula słuchacza na 
całej przestrzeni tej wyjątkowej opowieści. Poszczególne sceny są interpretowane przez 
wykonawczynie obu partii w sposób przejrzysty i czytelny. Zwracają uwagę zmiany nastroju 
osiągnięte wyrazistą artykulacją zespolonych ze sobą słów i dźwięków.



Książę Magnus i Trolla, najkrótsza z nagranych ballada brzmi jasno i dobitnie, z pewnością 
także ze względu i na to, iż jest jedynym utworem nagranym przez głos sopranowy. 
Nienaganna dykcja śpiewaczki w połączeniu z przemyślaną realizacją partii fortepianu tworzą 
interesującą całość.
Magda karczmarka zachwyca charakterystycznym, zróżnicowanym przekazem 
wielowątkowej treści ballady autorstwa Ludwika Sztyrmera. Słuchacz otrzymuje obraz 
słowno-muzyczny działający na wyobraźnię, świadczący o nieograniczonych możliwościach 
interpretacyjnych obu wykonawczyń.
Ballada Czaty to jeden z częściej wykonywanych utworów Stanisława Moniuszki. Imponuje 
tempo początkowe i sprawność techniczna pianistki. Trzyczęściową formę pieśni zręcznie 
ukazał wokalista współwykonujący utwór.
Powrót taty ze względu na niedostatki emisyjne śpiewaka brzmi mniej interesująco, jednak na 
najwyższe uznanie zasługuje gra Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik, która podbudowę 
dźwiękową tej opowieści realizuje z największą starannością i zaangażowaniem 
emocjonalnym.
Rybka, najtrudniejsza z omawianych w tym dziele ballad jawi się jako podsumowanie 
kompetencji i świadectwo absolutnego opanowania sztuki współkreacji, określanej błędnie 
akompaniowaniem. Na wysoki poziom takiego wykonania składają się wyjątkowe 
umiejętności techniczne, muzykalność, ekspresja tekstu, koordynacja oddechu i wszystkie 
elementy wpływające na interpretację utworu: tempo, frazowanie, dynamika, artykulacja, 
agogika, pedalizacja, aplikatura a także i nade wszystko, niezbędna we współpracy 
z muzycznymi partnerami empatia.

Uzupełnieniem dzieła artystycznego jest jego opis, który składa się ze wstępu, trzech 
rozdziałów, podsumowania, streszczenia w języku angielskim, spisu przykładów nutowych, 
bogatej bibliografii, która umknęła Autorce w spisie treści i wykazu utworów zamieszczonych 
na płycie CD.
Dysertację rozpoczyna pytanie: Dlaczego Ballady? Czytający otrzymuje na nie odpowiedź 
i na kolejnych stronach zostaje przez Autorkę w sposób jasny i logiczny przeprowadzony 
przez następne wątki, przykłady i założenia interpretacyjne.
W Rozdziale I poznajemy genezę i charakterystyczny rys ballad poetyckich w romantycznej 
literaturze angielskiej, niemieckiej i polskiej.
Rozdział II dotyka zagadnień związanych z balladą w umuzycznieniach… od tej bez słów, 
tworzonej przez Fryderyka Chopina po ballady wokalne Franza Schuberta, Carla Loewe czy 
Roberta Schumanna.
Rozdziałem III Doktorantka potwierdza celowość przeprowadzonych badań. Dokonuje 
wnikliwej analizy poszczególnych ballad, omawia kolejno wiersze i muzykę będącą 
dźwiękową ilustracją poszczególnych strof.
W Podsumowaniu odnajdujemy ostatnie spostrzeżenia dotyczące formy ballad Stanisława 
Moniuszki, trybu pracy podczas ich nagrywania, celu jaki niesie za sobą zbadanie tego tematu 
oraz nazwiska współwykonawców dzieła.
Z obowiązku recenzenckiego muszę wspomnieć o kilku przeoczeniach edytorskich, które nie 
mają wpływu na ocenę merytorycznej zawartości opisu dzieła.
Należy podkreślić, iż rozprawa Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik po dokonaniu 
niezbędnych korekt ma szansę stać się ważną publikacją opisującą niebadany dotąd obszar 
muzyki kameralnej Twórcy polskiej opery narodowej.

KONKLUZJA



Praca doktorska Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik dzięki ogromnemu doświadczeniu, 
wysokim umiejętnościom i artystycznej dojrzałości Doktorantki oraz zastosowaniu 
odpowiednich narzędzi badawczych w wyczerpujący sposób rozwiązuje przedstawioną 
problematykę. Jest niezwykle oryginalnym przedsięwzięciem artystyczno-naukowym przez 
co wzbogaca kulturę muzyczną w Polsce i stanowi znaczący i twórczy wkład w rozwój 
instrumentalistyki i całej dziedziny sztuk muzycznych.
Niniejszym stwierdzam, że Doktorantka wykazała się wiedzą praktyczną i teoretyczną, 
a także umiejętnościami do prowadzenia pracy artystycznej. W ten sposób Kandydatka 
rozwiązała założone zagadnienia artystyczne i spełniła bez zastrzeżeń wymagania Art.13 ust.
1 Ustawy z dnia 14.03. 2003 roku.

Pracę doktorską Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik przyjmuję.

Aleksandra Nawe


