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Prof. dr hab. Aleksandra Paszek – Trefon 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

 

 

Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pakulak, sporządzona w związku z przewodem doktorskim 

w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura wszczętym przez Radę 

Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 

UMFC w Warszawie w dniu 22 stycznia 2018 roku. 

 

 

Zleceniodawca recenzji 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, pismo z dnia 22 lutego 2018 r. podpisane przez Prodziekana w/w 

wydziału - ad.dr Annę Ignatowicz-Glińską. 

Przewód doktorski przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ( tj. Dz. U. 2016, 

poz. 882 z pózn.zm.). 

 

Podstawowe dane o kandydatce 

Mgr Justyna Pakulak urodziła się 28 kwietnia 1987 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Jest 

absolwentką Uniwersytetu Fryderyka Chopina w dwóch specjalnościach: Teorii muzyki (201 lr.) oraz 

Dyrygentury Chóralnej (2012r.). 

Od roku 2013 zatrudniona w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola 

Szymanowskiego w Warszawie, prowadzi zajęcia takie jak: Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, 

Zasady muzyki, oraz Harmonia. 

Od 2015 roku pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina , najpierw na 

stanowisku wykładowcy a obecnie w Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii jako asystent. 

Działalność artystyczna kandydatki koncentruje się wokół dwóch zespołów chóralnych. 

Z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej doktorantka współpracuje jako II 

dyrygent od 2008 r. Pod Jej kierownictwem na VII Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica 

w Gnieźnie chór zdobył Grand Prix. Kandydatka wykazuje w dokumentacji, że z zespołem tym na ok. 

25 koncertach poprowadziła ok. 70 utworów. Jako II dyrygent zobowiązana jest do przygotowań partii 

chóralnych dzieł wokalno - instrumentalnych, a również do indywidualnego kształcenia umiejętności 

ogólno-muzycznych chórzystów. 

Drugi zespół, w którym kształtuje swój dorobek artystyczny doktorantka, to Chór Tibi Domine 
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współzałożony przez kandydatkę w 2011 r. Pani mgr Justyna Pakulak poprowadziła z Chórem Tibi 

Domine 20 koncertów, wykonując ok. 70 różnych utworów a cappella. Doktorantka podnosi swoje 

kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i warsztatach dyrygenckich ( czterech w kraju 

i czterech za granicą). 

Podczas letnich warsztatów chóralnych Stage de Musiąue Montanę w Les Diableres 

w Szwajcarii pracuje jako pedagog emisji głosu oraz asystent dyrygenta, gdzie realizowane są dzieła 

wokalno - instrumentalne. 

W swoim dorobku artystycznym doktorantka uzyskała następujące nagrody: 

Srebrny dyplom w kategorii chórów mieszanych na II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym 

Cantu Gaudeamus z Chórem Tibi Domine, Białystok 2017 r. 

Złoty dyplom w kategorii chórów mieszanych i nagroda GRAND PRIX na VII Ogólnopolskim 

Konkursie Ars liturgica z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej, Gniezno 2016 r. 

I miejsce w kategorii chóry na Festiwalu Pieśni i Piosenki religijnej Sacrosong z Chórem Tibi 

Domine, Otwock 2016 r. 

II miejsce na 17. Festiwalu Pieśni Sakralnej z Chórem Tibi Domine, Grójec 2016 r, 

Srebrny dyplom w kategorii chórów kameralnych na VI Ogólnopolskim Konkursie Ars liturgica, 

z Chórem Tibi Domine, Gniezno 2014 r. 

Na Festiwalu Wyobraźni Muzycznej m Year 2014 otrzymała Nagrodę główną w Konkursie Pomysłów 

Metodycznych. 

W przedłożonej do oceny dokumentacji doktorantka załączyła zestawienie dyrygowanego repertuaru, 

z czego wynika, że prowadziła 216 utworów a cappella i pracowała nad 35 utworami wokalno- 

instrumentalnymi. 

 

Ocena rozprawy doktorskiej 

 

Na przedstawioną rozprawę doktorską zatytułowaną Kształtowanie intonacji w chórze 

amatorskim na podstawie wybranych przykładów z literatury a cappella, składają się: 

- dzieło artystyczne zarejestrowane na nośniku elektronicznym (DVD), 

- opis dzieła artystycznego w formie rozprawy teoretycznej (pisemnej). 

  

Promotorem niniejszego przewodu jest ad.dr hab. Dariusz Zimnicki  

 

opis dzieła artystycznego 

Dzieło artystyczne mgr Justyny Pakulak stanowi rejestracja Koncertu w ramach przewodu 

doktorskiego, który odbył się 26 maja 2019 r. w kościele św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, 
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a w realizacji wzięły udział następujące zespoły: Chór Tibi Domine oraz Chór Akademicki 

Politechniki Warszawskiej. Prezentowane nagranie tworzy zbiór kompozycji chóralnych do których 

nawiązuje opis dzieła artystycznego. Twórcami tam zawartych utworów są: Joseph Rheinberger, Ola 

Gjeilo, Heinrich Kamiński, Daniel Elder, Lajos Bárdos, Andrej Makor, Sławomir Kaczorowski, 

Dariusz Zimnicki, Frank Martin, Josep Vila, William Bradbury, Jake Runestad oraz Eriks Ešenvalds. 

Jako pierwszy zaprezentował się Chór Tibi Domine, który otwierając koncert wykonał 

Josepha Rheinbergera Zwei Antiphone WoO 71 - kompozycję składającą się z dwóch 

kontrastujących antyfon, nieskomplikowanych harmonicznie i intonacyjnie, wykonanych poprawnie 

pod względem charakteru. Uwagę moją skupiła kadencja części pierwszej, poprowadzona niestety 

mało precyzyjnym gestem dyrygenckim, co skutkowało nierówno wyśpiewanymi pionami 

akordowymi.  

 

Kolejnym utworem realizowanym przez Chór Tibi Domine było Ave generosa Ola Gjeilo. 

Autorka utwór ten zakwalifikowała pod względem kategorii błędów intonacyjnych do grupy utworów, 

w których harmonizacja melodii stanowi główny czynnik formotwórczy. Przewijający się przez 

kolejne głosy motyw melodyczny sprawiał chórowi problemy wykonawcze (emisyjne oraz 

intonacyjne). 

 

Kompozycja niemieckiego kompozytora Heinricha Kamińskiego Der 130 Psalm składa się 

z trzech części o wysokim stopniu trudności emisyjnych, intonacyjnych, a głównie harmonicznych 

i interpretacyjnych. Wykazując powyżej problemy emisyjno-intonacyjne mam na myśli finał części 

trzeciej, gdzie pod wpływem emocji, chór forsuje dynamikę, co bardzo niekorzystnie wpływa na 

jakość intonacyjną utworu. Na uznanie natomiast zasługuje dojrzałe frazowanie oraz bardzo dobrze 

wypracowana dykcja chóru.  

 

Kompozycja Daniela Eldera Ave Maria wypełniła wnętrza świątyni naturalną, spokojną 

i  płynną frazą pozostającą w pełnej jedności z niesionymi treściami modlitwy do Matki Boskiej. 

Utwór przepojony rozbudowaną harmoniką o współbrzmieniach bitonalnych oraz zmiennością temp 

i nastroju, wykonany został bez nadmiernej egzaltacji, mimo bogatych środków ekspresji. 

 

Libera me Lajosa Bárdosa to kolejny utwór wykonany na koncercie przewodowym. Jest to 

kompozycja prezentująca dramatyczną wizję Sądu Ostatecznego, pełna efektów zawartych w partiach 

chóralnych takich jak glissanda, nagłe zmiany dynamiczne i ostra artykulacja. Kompozycja ta 

w  wykonaniu Chóru Tibi Domine pomimo drobnych niedoskonałości wybrzmiała z właściwą dozą 

ekspresji, grozy i dramaturgii. 
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Następną kompozycją, którą z wyjątkowym zaangażowaniem poprowadziła doktorantka jest 

Andreja Makora Otcze Nasz. Utwór nasycony emocjonalnością wykonany został z bardzo dobrze 

rozplanowaną perspektywą dynamiczną, dojrzałym wysłuchaniem kadencji, a także z pełną 

odpowiedzialnością za prozodię tekstu i odpowiednie tempo. 

 

Pierwszą część koncertu zamknął utwór Sławomira Kaczorowskiego Laudate Dominum 

nacechowany elementami figuracyjnymi, lekkością i zwiewnością. W uzyskaniu właściwego 

charakteru tego niełatwego w interpretacji utworu, pomógł precyzyjny i oszczędny ruch dyrygentki, 

przez co naturalnie wybrzmiały dialogowane partie poszczególnych głosów. 

Podsumowując występ Chóru Tibi Domine uważam, że dyrygentka umiejętnie 

wyegzekwowała od wykonawców realizację swoich założeń interpretacyjnych, tworząc z nimi 

kreację artystyczną na wysokim poziomie. 

 

Prawykonaniem kompozycji Dariusza Zimnickiego Iustitia Pacalis prezentację swoją 

rozpoczął Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej. Fakturalnie zróżnicowany utwór o zmiennym 

charakterze i skomplikowanych przebiegach harmonicznych stanowił spore wyzwanie wykonawcze. 

W dającej się odczuć “świeżości” interpretacyjnej, dostrzegłam muzykalne prowadzenie spokojnych 

fraz, dobre rozplanowanie fragmentów kulminacyjnych, precyzyjne wykonania przebiegów 

rytmicznych oraz nienaganną technikę wokalną i intonacyjną chóru. 

 

Spośród pięcioczęściowej Messe pour double choeur Franka Martin, doktorantka wybrała 

do koncertu przewodowego tylko część Kyrie. Aparat wykonawczy podzielony jest tu na dwa chóry 

mieszane. To kolejny, bardzo wymagający utwór, tym razem pod względem harmoniki 

impresjonistycznej i innych środków wyrazu, w tym dynamiki i artykulacji, z których chór wywiązał 

się bardzo dobrze. Doktorantka świadoma konstrukcji utworu odpowiednio budowała i rozwiązywała 

napięcia harmoniczne, kreując aurę kompozycji z pewnością w zgodzie z zamysłem twórcy. 

 

Kolejny zaprezentowany utwór, to Salve Regina Josepha Vila, gdzie doktorantka dobrze 

rozplanowała i ujęła przestrzennie formę utworu. Niestety problemy komunikacyjne między 

dyrygentem a zespołem spowodowały braki precyzji wykonawczej w postaci nierównych wejść 

poszczególnych głosów. Na pochwałę zasługuje bardzo dobra ekspresja chóru i technika wokalna, 

która umożliwiła realizację skomplikowanych partii tej kompozycji. 

 

Następny w repertuarze utwór, tym razem o charakterze ballady z wyeksponowanymi kolejno 
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chórami: żeńskim, męskim i w końcu mieszanym, to Angel Band Williama Bradbury w  pracowaniu 

Shown Kirshner. Pięknie i spójnie brzmiący Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej wykonał 

utwór z niekłamanym zaangażowaniem. Doktorantka poprowadziła kompozycję bardzo ekspresyjnie, 

lecz niestety znów emocje wzięły górę nad precyzją gestu. 

 

Pod kierownictwem mgr Justyny Pakulak dwuczęściowa kompozycja Let My Love Be Heart 

Jake Runestad , zabrzmiała zgodnie z intencjami i założeniami interpretacyjnymi doktorantki. 

Brzmienie głosów męskich w partii chorałowej, rozwijające się plany dynamiczne oraz realizacja 

rytmiczna utworu zasługują na uznanie. 

 

Utworem finalizującym dzieło artystyczne mgr Justyny Pakulak, była kompozycja Eriksa 

Ešenvaldsa Only in Sleep, w wykonaniu połączonych chórów. Doktorantka tym razem wystąpiła 

w roli solistki i pięknym, emanującym spokojem wykonaniem partii solowej przekazała słuchaczom 

wiele pozytywnym wrażeń. Udowodniła tym samym, że jest zdolna pokierować zespołem nie tylko 

tradycyjnym gestem dyrygenckim. 

 

Wykonań wszystkich kompozycji wysłuchałam z przyjemnością i rosnącym 

zainteresowaniem. Trudny i obszerny repertuar wykonany został prawie w całości z pamięci, zarówno 

przez chóry jak i prowadzącą koncert dyrygentkę. Pani mgr Justyna Pakulak wraz ze swoimi 

chórzystami, musiała się wykazać spokojem i koncentracją stawiając czoło hałasom panującym 

w świątyni, co z całą pewnością znacznie utrudniło jej zadanie.  

 

Zaprezentowane nagranie koncertu, jako dzieło artystyczne wyróżnia się różnorodnością 

barwową, artykulacyjną i dynamiczną. Dobre rozwiązania i koncepcje interpretacyjne, 

czytelność tekstu, poprawność intonacja, właściwa emocjonalność, dbałość o konstrukcję formy, 

to niewątpliwe walory nagrania jakie tworzy dzieło artystyczne w przewodzie doktorskim mgr 

Justyny Pakulak. 

Całość dzieła przedstawionego w załączonym do dokumentacji nagraniu oceniam pozytywnie, 

uznając, że spełnia ono warunki określone w Art.13.1 o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, 

poz.595, z późniejszymi zmianami). 

 

Opis rozprawy teoretycznej 

Dysertacja mgr Justyny Pakulak Kształtowanie intonacji w chórze amatorskim na podstawie 

wybranych przykładów z literatury a cappella, zawiera: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, 
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bibliografię i streszczenie w języku angielskim. 

Niezbędnym elementem pracy badawczej noszącej znamiona naukowe jest właściwa 

konstrukcja wstępu, w którym winno się wyodrębnić: wprowadzenie do obszaru problemowego pracy 

oraz motywy badawcze o charakterze naukowym. Ponadto jednoznacznie wyznaczyć należy cel pracy 

oraz określić metody, techniki i narzędzia badawcze. O ile uznać można, że doktorantka określiła we 

wstępie obszar własnych doświadczeń i podała motywy działań o charakterze naukowym, o tyle nie 

spełniła tych wymogów w stosunku do pozostałych elementów metodologicznych. W pierwszym 

zdaniu rozprawy autorka stwierdza:  

Celem niniejszej pracy doktorskiej jest analiza intonacji występującej w literaturze chóralnej 

a cappella XX i XXI wieku oraz próba rozwiązania problemów związanych z tą materią, to jest 

podwyższania i obniżania lub nie nastrojenia w warstwie melodycznej i harmonicznej.  

Nieszczęśliwie złożyło się, że rozprawę otwiera zdanie, po pierwsze stylistycznie niepoprawne, a po 

drugie błędne, gdyż analiza - w tym wypadku problemów intonacyjnych, nie może stanowić celu 

pracy, a jedynie narzędzie badawcze. 

Istotnym elementem pracy badawczej jest również sformułowanie wnikliwej tezy, popartej 

wiedzą i będącej pretekstem do przeprowadzenia badań. Na stronie 3 doktorantka pisze:  

Główną tezą mojej pracy jest fakt, iż do poprawnego intonowania przebiegów melodycznych 

i harmonicznych jako dyrygenci i pedagodzy potrzebujemy wykształcić chórzystę w dwóch obszarach: 

głosowym (prawidłowa emisja) i słuchowym (rozwój umiejętności audiacyjnych oraz posiadanie 

wiedzy z zakresu teorii muzyki). Przy czym oba te obszary wzajemnie się dopełniają, wpływają na 

siebie i warunkują. Dzięki prawidłowej emisji głosu mamy szansę śpiewać czysto, ale bez dobrego 

słuchu muzycznego nie mamy szansy śpiewać w ogóle. 

Przyznaję w tym miejscu, że doktorantce udało stworzyć się z całą pewnością zamiast intrygującej 

tezy - irytującą pseudotezę! 

 

Aspekt intonacji - definicja, analiza, rozważana metodyczne i pedagogiczne, to tytuł rozdziału 

pierwszego, w którym autorka snuje wielowątkowe teorie czym jest intonacja. Porównuje intonację w 

chórze i w zespole instrumentalnym wskazując na rodzaje strojów muzycznych. Podejmuje problem 

kształtowania intonacji w chórze (głównie amatorskim ) w przypadku słuchu relatywnego bądź 

absolutnego. Stwierdza, że na intonację składa się wiele źródeł takich jak: emisja głosu, 

wykształcenie, świadomość, “inteligencja i mądrość” muzyczna, teoretyczna wiedza oraz umiejętność 

słuchania innych głosów. Używa nawet trafnego określenia chór słuchający w odniesieniu do zespołu, 

w którym do właściwej intonacji droga wiedzie poprzez myślenie harmoniczne. Autorka słusznie 

zauważa, by nie spowodować skutku odwrotnego do zamierzonego  

(...) warto, aby dyrygent pracował nad intonacją właśnie przez skupienie się na innych 
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elementach dzieła muzycznego np. uwypuklenie tekstu, prawidłowość rytmiczną, barwę głosu, oraz 

poprzez zwracanie uwagi na prawidłowe elementy emisji głosu takie jak, oddech, kolor samogłosek 

i ich rezonacja, pozycja dźwięku.  

W końcu autorka podejmuje problem kontrowersyjnej metody pracy chórmistrza na próbie przy 

użyciu fortepianu, jako narzędzia korygującego intonację. Wskazuje na sytuacje, w których używanie 

tegoż instrumentu Jej zdaniem jest dozwolone, z czym zgadzam się w zupełności. 

 

Rozdział drugi - Rozśpiewanie jako wstęp do pracy nad intonacją - przykładowe ćwiczenia 

oraz ich analiza, zawiera interesujące przykłady ćwiczeń harmonicznych. Autorka słusznie przypisuje 

elementom rozśpiewania ogromną rolę w procesie kształcenia intonacyjnego chóru, dlatego na 

podstawie literatury zagranicznej (zamieszczonej w bibliografii),opracowała zestaw ćwiczeń, 

w którym znajdują się m.in: 

- ćwiczenia wykorzystujące różne stopnie gamy oraz interwały, 

- ćwiczenia oparte na progresjach akordowych oraz trój dźwiękach triady harmonicznej, 

- ćwiczenia związane z harmonizacją gamy durowej i mollowej w odmianach, ćwiczenia ze 

śpiewaniem skali chromatycznej , całotonowej, ćwiczenia z akordami dysonującymi. 

 

W rozdziale trzecim zatytułowanym Specyfika pracy pod względem intonacji w Chórze Tibi 

Domine i w Chórze Akademickim Politechniki Warszawskiej skupia się na różnicach i podobieństwach 

pracy nad intonacją 25- osobowego chóru kameralnego, którego działalność nie przekracza 5 lat, oraz 

50 - osobowego zespołu mieszanego ze znakomitym 17- letnim dorobkiem artystycznym. Rozdział ten 

ze względu na swoje małe rozmiary wydaje się zaburzać proporcje rozprawy teoretycznej, dlatego 

sugerowałabym zweryfikowanie treści i przebudowanie struktury pracy. 

 

Najbardziej obszerny, główny - czwarty rozdział rozprawy pt. Klasyfikacja problemów 

intonacyjnych i próba ich rozwiązania na podstawie utworów wykonywanych podczas koncertu 

przewodowego, autorka rozwiązuje w bardzo szczegółowy i wyczerpujący sposób. Powołując się na 

autorytety zagraniczne klasyfikację rozpoczyna od uporządkowania najczęściej popełnianych błędów 

intonacyjnych wg dr Kenta Hatteberga, który wyróżnia błędy: fizyczne, psychiczne, wokalne 

i muzyczne. Autorka cytuje również prof. Jerzego Kolarza, który problem rozpatruje 

w subiektywnych i obiektywnych problemach intonacyjnych. 

 

Doktorantka stworzyła także własne kategorie błędów intonacyjnych. Przyjmując klucz 

podziału repertuaru koncertowego pod względem połączeń harmonicznych, wyróżniła cztery grupy 

utworów: 
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- z połączeniami charakterystycznymi dla harmoniki funkcyjnej, 

- z połączeniami rozbudowanej harmoniki funkcyjnej z dużą ilością opóźnień i wtrąceń, 

- z harmonizacją melodii w roli czynnika formotwórczego, 

- z czynnikiem melodycznym przewijającym się w poszczególnych głosach. 

 

Kolejne dwa podrozdziały dotyczą kształtowania intonacji, gdzie autorka przyjmuje podział na 

przebiegi harmoniczne i melodyczne. Skutecznie i wyczerpująco podejmuje się opisu sposobów 

rozwiązań problemów, które zaistniały podczas prób przygotowujących repertuar koncertowy. Pracę 

pisemną zamyka zakończenie, w którym autorka wskazuje pośrednio, że cel pracy został osiągnięty. 

Ujmuje w treści efekty badań i dociekań, wysnuwając jednocześnie wnioski odnoszące się głównie do 

praktycznej strony dzieła artystycznego. Zakończenie wieńczy konkluzja. 

W pracy zamieszczona jest jeszcze bibliografia zawierająca 19 poprawnie zanotowanych publikacji 

i streszczenie w języku angielskim. Dołączono także program koncertu w ramach przewodu 

doktorskiego mgr Justyny Pakulak. 

 

Stwierdzam, że treści pracy są integralne z dziełem artystycznym. Autorka zawarła 

w rozprawie, szereg wiadomości, które mogą być bardzo przydatne dla chórmistrzów 

szukających informacji na temat problemów intonacyjnych w zespołach chóralnych. 

Mankamentem dysertacji jest język , którym posługuje się doktorantka, niestety niepoprawny 

z bardzo licznymi uchybieniami, głównie stylistycznymi. Ponadto istotna, zwykle porządkująca 

i pomagająca w dociekaniu i wnioskowaniu część metodologiczna we wstępie pracy, jest nie 

przemyślana a wręcz pominięta. 

Zarzuty te, nie wpływają ostatecznie na pozytywną ocenę całokształtu rozprawy, 

wartościowej i spełniającej kryterium opisu dzieła artystycznego w przewodzie doktorskim. 

 

KONKLUZJA 

 

Uznając przedstawione w dokumentacji osiągnięcia artystyczne mgr Justyny Pakulak 

stwierdzam, że przedstawione dzieło artystyczne i jego opis spełniają kryteria określone w Art. 13.1 

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 r. (Dz.U.Nr 65, poz.595, z późniejszymi zmianami). Tym samym wnioskuję 

o dopuszczenie do publicznej obrony oraz nadanie mgr Justynie Pakulak tytułu doktora w dziedzinie 

sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej dyrygentura. 

 

Katowice, 13 września 2019 r. 


