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Zleceniodawca recenzji: 
 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Fortepianu, Klawesynu i 
Organów, pismo Dziekan prof. dr hab. Anny Jastrzębskie- Quinn, zlecenie podjęte na podstawie 
Ustawy z dnia 14.03.2003 roku  o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz.U. Nr65, poz.595 ze zmianami Dz.U. z dnia 27.07.2005 roku Nr 164, poz. 1365, art.14 ust. 
2 pkt. 2 
 
 
Dotyczy: 
 
Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu  i Organów na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 16.01.2018  roku w sprawie: 
§ wszczęcia, na wniosek Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej- Pawlik przewodu doktorskiego w 
dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka, 
 
Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu  i Organów na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 16.01.2018  roku w sprawie: 
§ wyznaczenia mojej osoby na recenzenta 
 
Do nadesłanego mi przez Przewodniczącą Rady pisma z dnia 14.09.2018 roku, informującego 
o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby  recenzentem  pracy doktorskiej Pani 
mgr Jolanty Pszczółkowskiej - Pawlik pt. „Synteza poezji i muzyki na przykładzie Ballad Stanisława 
Moniuszki” dołączone zostały praca doktorska oraz dokumentacja działalności artystycznej 
Doktorantki. 
 
 
 
 
Podstawowe dane o Kandydatce 
 
JOLANTA PSZCZÓŁKOWSKA - PAWLIK – urodziła się 30.11.1961 roku. Ukoronowaniem 
edukacji muzycznej Doktorantki były studia w  Akademii Muzycznej  im. F. Chopina w Warszawie 
w klasie fortepianu prof. Barbary Hesse-Bukowskiej oraz w klasie  kameralnej prof. Krystyny 
Makowskiej - Ławrynowicz. Akademicką edukację p. Pszczółkowska uzupełniała współpracując 
także z takimi pedagogami jak:  Barbara Michałowska, Anna Radziwonowicz oraz prof. Włodzimierz 
Obidowicz. Brała także czynny udział  w kursach mistrzowskich prowadzonych przez T. Nikołajewę 
oraz J.E. Gardinera w ramach Bachakademie Stuttgart (1991). 
 
W roku 1989 Doktorantka podejmuje zatrudnienie w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w 
Warszawie współpracując do dziś w charakterze korepetytora z Wydziałem Wokalnym, początkowo 
w klasie Maestry Haliny Słonickiej obecnie ( od 2011 roku)  w klasie śpiewu prof. Włodzimierza 
Zalewskiego. Jako coach wokalny wielokrotnie bierze udział w  kursach mistrzowskich 
(prowadzonych m. in. przez R. Karczykowskiego w Radziejowicach oraz w Międzynarodowych 



Kursach Muzycznych w Łańcucie ), ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych 
otrzymując specjalne nagrody i wyróżnienia za najlepszą „pianistyczną współpracę”.Przez wiele lat 
towarzyszyła także na scenie swojemu synowi Łukaszowi (wiolonczela) z którym przez  lata 
występowała  na koncertach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia jako pianistka . 
Pani Pszczółkowska-Pawlik dokonała nagrań  dla Radia i Telewizji; w charakterze pianisty – 
kameralisty wielokrotnie występowała  w kraju i zagranicą. 
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 
 
 
Przebieg działalności artystycznej Pani Jolanty Pszczółkowskiej – Pawlik to przede wszystkim  
koncerty kameralne ze szczególnym uwzględnieniem recitali wokalnych. W Polsce Doktorantka 
występowała m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, na Zamku Ostrogskich , w Muzeum im. 
Paderewskiego, w Łazienkach Królewskich, w Filharmonii Narodowej, w Sali Kameralnej NOSPR, 
Pałacu Staszica, Pałacu w Wilanowie, Filharmonii Podkarpackiej, Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Lutosławskiego oraz wielu innych miejscach. Oczywiście działalność w charakterze 
korepetytora na Warszawskim UMFC owocuje wieloma koncertami związanymi z działalnością tak 
dydaktyczną jak i naukową w macierzystej uczelni. W ciągu ostatnich lat p. Pszczólkowska 
występowała również  zagranicą  m.in. w Rheinsberg Musikakademie, w Narodowej Filharmonii w 
Mińsku, Narodowej Filharmonii w Kownie, Bibliotece Polskiej w Paryżu. Na bogaty repertuar 
Pianistki składają się m.in. cykle pieśni Franciszka Schuberta, Roberta Schumanna, Ignacego 
Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina a także szeroki wachlarz  arii 
oratoryjnych, kantatowych i operowych. 
W działalności artystycznej Doktorantki na podkreślenie zasługują autorskie pomysły festiwalowe 
takie jak np. Festiwal Chopiniana w Opactwie Benedyktyńskim w Płocku czy Weekendy Melomana 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, które świadczą o wyjątkowej kreatywności pomysłodawczyni.    
 
               Osobnym, bardzo ciekawym nurtem działalności Doktorantki są nagrania płyt CD z liryką 
wokalną. Wymienić należy tu płytę z pieśniami  F. Schubert - „Die schöne Müllerin” - 
zarejestrowaną ze znakomitym tenorem Karolem Kozłowskim nominowaną w 2013 roku do 
Fryderyka. Z tym samym solistą w 2015 roku dokonana została rejestracja cyklu ”Winterreise” 
 
                  Od roku 2014  praca Artystki koncentruje się na nagraniu kompletu pieśni Stanisława 
Moniuszki- na szczególne podkreślenie zasługuje odwaga pianistki związana z zaangażowaniem 
młodych, obiecujących śpiewaków z którymi autorsko przygotowuje  wybrane pieśni Stanisława 
Moniuszki. 
Dotychczasowe płyty przychylnie zostały przyjęte przez krytykę, otrzymały także  wyróżnienie 
pisma „Hi-Fi i Muzyka”w rankingu najlepszych nagrań z muzyką klasyczną roku 2015 oraz  tytuł 
„Płyta Roku 2015” ( F. Schubert - „Winterreise”  z Karolem Kozłowskim 2015 DUX). 
Pani Jolanta Pszczółkowska – Pawlik jest również członkiem Towarzystwa Miłośników Muzyki 
Moniuszki. Na szczególne podkreślenie zasługują także menadżerskie umiejętności Doktorantki, 
która z wielkim  powodzeniem,  samodzielnie prowadzi Agencję Koncertową „Pawlik Relations”. 
 
           Podsumowując,  szeroko rozumiana działalność artystyczna Pani Pszczółkowskiej jest 
niewątpliwie bogata i stanowi ją nie tylko kilkadziesiąt koncertów, nagrania płytowe, udział w 
festiwalach, konkursach, ale także   odnajdywania  się na trudnym artystycznym rynku  w zakresie 
menadżerskiej umiejętności realizacji artystycznych pomysłów i projektów.      
 

 
 



 
OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 

 
       Praca doktorska Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej - Pawlik pt. „Synteza poezji i muzyki na 
przykładzie Ballad Stanisława Moniuszki” składa się z dzieła artystycznego zarejestrowanego na 
nośniku elektronicznym oraz opisu, stanowiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem. 
       
           Dzieło artystyczne zawiera utrwalone przez Doktorantkę Ballady Stanisława Moniuszki w 
naastępującym porządku: Trzech budrysów, Świtezianka, Książę Magnus i Trolla, Magda 
Karczmarka, Czaty, Powrót taty, Rybka. Wykonawcami pieśni są kolejno :Michał Dembiński – bas, 
Elwira Janasik – mezzosopran, Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Wanda Franek – mezzosopran, 
Andrzej Lenart – baryton, Krzysztof Chalimoniuk – bas -baryton. 
          
      Badania psychologiczne dowodzą, że mechanizm tkzw. pierwszego wrażenia trwa około 10 
sekund- w tym czasie oceniamy i klasyfikujemy zjawiska z jakimi mamy do czynienia. Początek 
płyty p. Pszczółkowskiej to wstęp do ballady Trzech budrysów- od pierwszych taktów moją uwagę 
przykuły dramaturgiczne umiejętności Doktorantki  - dynamika, artykulacja, kontrastowość, wreszcie 
dysponowanie czasem przekonują, że mam do czynienia z Artystką bardzo kolorową, ą zarazem 
świadomą. Kolejne utwory potwierdzają moje bardzo dobre pierwsze odczucia. Każdą pieśń cechują  
pieczołowite odczytanie i zrozumienie warstwy  literackiej, której supremacja   
odczuwalna jest w tworzeniu tkanki muzycznej. Na podkreślenie zasługuje tutaj wyjątkowo dbałość 
młodych śpiewaków o wyraźne, komunikatywne przekazanie tekstu ( to zapewne również w dużej 
mierze zasługa p. Pszczółkowskiej, która pracowała ze śpiewakami nad przygotowaniem projektu). 
Dzięki temu każdą z ballad cechuje bardzo indywidualne uchwycenie atmosfery przejawiające się w 
dysponowaniu zróżnicowaną, dedykowaną poszczególnym odcinkom wyrazistą, zdecydowaną 
artykulacją połączoną z barwowo – płaszczyznową dynamiką, która zawsze w wyważony sposób 
koreluje z muzyczną narracją głosu tworząc homogenną, dopełniającą się całość. Może czasami ( jak 
np. w Czatach czy Trzech Budrysach) chciałoby się usłyszeć bardziej uwypuklone zmiany 
harmoniczne w basie, ale jest to już kwestia indywidualnych upodobań słuchającego. Partnerstwo 
kameralne odczuwalne jest również w dobrym dysponowaniu czasem muzycznym – częste fluktuacje 
temp (szczególnie w Świteziance, Trzech Budrysach  i Czatach)  realizowane są z muzycznym 
smakiem i wyczuciem, również wszystkie tzw. fragmenty recytatywne ( np. W Trzech Budrysach) 
mają unerwiony, potoczysty charakter co potwierdza moje odczucia wzajemnej korelacji i 
przenikania się partii głosu z partią fortepianu. Wreszcie zauważyć należy kameralną dojrzałość i 
wytrawność p. Jolanty Pszczółkowskiej – w żadnym momencie nie odczuwam w jej grze chęci 
muzycznego dyktatu czy dominacji nad młodymi przecież adeptami sztuki wokalnej. Wprost 
przeciwnie – jej czujność dynamiczna, a przede wszystkim instynktowna dbałość o tzw. oddechowy 
komfort wokalisty znamionują, iż mam do czynienia z doświadczoną, kompetentną  kameralistką – 
korepetytorką znającą te najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze tajniki dobrej pianistycznej 
współpracy  z wokalistą. 
            
          Stanisław Moniuszko to bez wątpienia kompozytor w polskiej historii muzyki wybitny, także 
w kontekście rozwoju naszej narodowej liryki wokalnej, jednakże trudno jest pominąć nie zawsze 
najbardziej udaną samą pianistyczną  płaszczyznę  poszczególnych pieśni Ojca Opery Narodowej. 
Otóż, z pozoru błahe i proste krótkie pianistyczne odcinki w rzeczywistości napisane są  często 
wyjątkowo karkołomnie nastręczając kłopotów ( faktura ballady Świtezianka czy  modulacje w 
balladzie Czaty, oktawowe miejsca w Magdzie Kaczmarce). Z tymi a`pianistycznymi fragmentami 
Doktorantka daje sobie radę bardzo dobrze – wyrazistość artykulacyjna, a przede wszystkim 
świadomość i determinacja w osiąganiu zamierzonego muzyczno-wyrazowego celu od pierwszych 
do ostatnich taktów nagrania są najważniejszą artystyczną „busolą”. 
              
 



        Na wyrazy uznania zasługują także  prawie wszyscy młodzi śpiewacy biorący udział w 
projekcie, którzy w dojrzały, świadomy sposób    współkreują komunikatywnym i sugestywnym 
przekazem klimat  poszczególnych moniuszkowskich obrazów, dopełniając całość muzyczną 
świeżością i witalnością. 
              
           Przedstawione dzieło artystyczne jest więc wypadkową świadomej, dojrzałej,  kreatywnej 
interpretacji wynikającej  z własnych subiektywnych emocji i odczuć. Antycypując więc rok 
Stanisława Moniuszki Doktorantka niewątpliwie wzbogaciła polską  dyskografię o nowe, 
interesujące nagranie rzadko wykonywanych Ballad. 
 
       Część opisowa,  starannie opracowana pod względem merytorycznym, składa się z 3 rozdziałów. 
Praca ma  przejrzystą konstrukcję, a narracja prowadzona jest konsekwentnie z zachowaniem 
równowagi pomiędzy teoretycznym i praktycznym aspektem wykonawczym.  Otwiera ją Wstęp, w 
którym Autorka uzasadnia wybór tematu oraz przedstawia   koncepcję pracy, którą  zdeterminowanie 
i konsekwentnie realizuje w dalszej części dysertacji. 
              
          Pierwszy rozdział poświęcony jest genezie powstania ballady z wyczerpującym opisem jej 
charakterystycznych właściwości. Drugi rozdział przybliża specyfikę gatunku ballady 
zaadoptowanego na grunt muzyczny. Doktorantka w wyczerpujący sposób syntetyzuje informacje 
dotyczące przed- Moniuszkowskich ballad ze szczególnym uwzględnieniem instrumentalnej 
twórczości Fryderyka Chopina oraz wokalno – instrumentalnej Franza Schuberta, Carla Loewe, i 
Roberta Schumanna. Trzeci rozdział  to autorski komentarz Doktorantki przedstawiający wszystkie 
zarejestrowane na CD utwory. Podoba mi się układ tego Rozdziału – opis każdej ballady rozpoczyna 
jej tekst, następnie możemy zapoznać się z genezą jej powstania, budową literacką by na końcu 
dowiedzieć się ciekawych wniosków dotyczących tzw. „aspektu interpretacyjnego”. Werbalizowane 
muzyczne wrażenia Doktorantki  mają mocno  emocjonalny, subiektywny wydźwięk, co mnie 
osobiście podoba się szczególnie. Pani Pszczółkowska posługuje się poprawnym językiem, którego 
przymiotnikowe nasycenie podkreśla poetyczność, urokliwość 
i romantyczną specyfikę opisywanych pieśni. Niewątpliwym walorem pracy jest także duża ilość 
uwag wykonawczych, które, moim zdaniem,  zawsze powinny stanowić clou opisu dzieła 
artystycznego. Na uznanie zasługuje także naukowy resarch Pani Pszczółkowskiej ( w sumie 35 
pozycji bibliograficznych) – autorka „dotarła” do naprawdę niszowych mało znanych  publikacji jak 
chociażby wydawnictwa  Towarzystwa Naukowego KUL z lat 50 – tych. 
          
             Z recenzenckiego obowiązku na koniec zauważyć muszę pojawiające się  gdzieniegdzie 
tkzw. literówki oraz błędy interpunkcyjne, które oczywiście  w żaden sposób nie wpływają na 
merytoryczną zawartość  pracy. Również sama strona graficzna pracy, szczególnie dotyczy to estetyki 
wklejonych przykładów,  mogłaby  być wykonana nieco  precyzyjniej i „zgrabniej”. Oczywiście są 
to uwagi o charakterze czysto technicznym.  | 
               
       Reasumując,   pracę doktorską tak w części nagraniowej jak i pisemnej  Pani mgr Jolanty 
Pszczółkowskiej – Pawlik  przyjmuję – trafne, osobiste wnioski i  uwagi dotyczące wykonawczego 
aspektu opisywanych ballad, sprawność językowa,   ciekawa bibliografia, a przede wszystkim 
indywidualny, kreatywny  stosunek Pianistki do nagrywanych i opisywanych pieśni  pozwalają  
stwierdzić dojrzałość naukową i artystyczną Doktorantki.   
 
 
Konkluzja 
 
Pracę doktorską Pani mgr Jolanty Pszczółkowskiej - Pawlik oceniam pozytywnie. Doktorantka 
ukazując w sposób wyczerpujący wciąż jeszcze mało eksplorowaną i wykonywaną polską lirykę 
wokalną XIX wieku  wzbogaca swoim nagraniem i dysertacją kulturę muzyczną przyczyniając się 



do rozwoju  zarówno dyscypliny artystycznej reprezentowanej przez Doktorantkę jak i całej 
dziedziny sztuk muzycznych. 
Niniejszym stwierdzam, że Doktorantka wykazała się głęboką wiedzą praktyczną i teoretyczną, a 
także umiejętnościami do prowadzenia pracy artystycznej. W ten sposób Doktorantka rozwiązała 
założone zagadnienie 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. 
                                                                                              
                                                                                                                          
 
 


