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RECENZJA 

pracy doktorskiej Pana mgr Pawła Choiny Polska twórczość chóralna po 1945 
roku inspirowana muzyką kurpiowską zlecona przez Radę Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z dnia 13 maja 2019 roku (pismo z dnia 
19 czerwca 2019). 

Ogólne dane o kandydacie 
 Pan Paweł Choina w roku 2014 ukończył studia na Wydziale Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na kierunku Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej w specjalności dyrygentura chóralna (w  klasie 
prof. dr hab. Sławka Adama Wróblewskiego).  
 Swoje umiejętności w zakresie dyrygentury pogłębiał na kursach 
mistrzowskich, m.in.: Volkera Hempflinga i Jonathana Valesco (dyrygentura; 
International Masterclass for Choral Conductors Marktoberdirf - Niemcy, 2015), 
Borysa Abaiyana (dyrygentura; II Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, Petersburg, 
Rosja, 2016) oraz Agnieszki Franków-Żelazny (wokalistyka, dyrygentura; 
Ogólnopolskie Warsztaty Wokalno-Dyrygenckie, Akademia Muzyczna w Gdańsku, 
2015) 

 Jeszcze podczas studiów, Pan Paweł Choina nawiązał współpracę jako dyrygent 
z Chórem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2010-2015). 
Obecnie swoją działalność artystyczną realizuje z zespołami: 
- Orkiestrą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina 

(asystent dyrygenta od 2015 r.), 
- Chórem Kameralnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

(gdzie pełni obowiązki asystenta dyrygenta, od 2015 r.) , 
- Chórem Męskim im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego Harfa (od 

2015 r.). 

 W dorobku artystycznym przedstawionym w dokumentacji znajduje się dość 
pokaźny, jak na młodego artystę, wykaz koncertów i występów okolicznościowych 
z zespołami: 
- Opery Kameralnej w Warszawie, 
- Chórem Mieszanym Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 

Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC, 
- Orkiestrą i Chórem ZPSM im. F. Chopina w Warszawie, 



- Chórem Męskim im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego Harfa, 
- Chórem Kameralnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Nieprzeciętne, artystyczne osiągnięcia potwierdzają  dyplomy i nagrody: 
• II miejsce z Chórem Męskim im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego 

Harfa otrzymane na X Konkursie Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce 
Patriotycznej (Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2015) 

• Srebrny dyplom dla Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa 
Śpiewaczego Harfa uzyskany podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego 
Cantat viWAT (Warszawa, 2016) 

• II miejsce dla Chóru Kameralnego SGGW uzyskane na III Ogólnopolskim 
Przeglądzie Chórów Akademickich Święty Krzyż 2016, (Kielce 2016) 

• wyróżnienie - Brązowa Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, (legitymacja 
nr 2/2016) 

Ocena pracy doktorskiej 
 Pracę doktorską - Polska twórczość chóralna po 1945 roku inspirowana 
muzyką kurpiowską stanowi dzieło - koncert, który odbył się w dniu 3 czerwca 
2019 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie 
(zarejestrowany w formie nagrania video) wraz z opisem. Chór Kameralny Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykonał pod kierunkiem Doktoranta 
utwory inspirowane folklorem regionu kurpiowskiego: 
Kazimierza Sikorskiego - Leć głosie po rosie, Walczyk kurpiowski ,  A w ogródeczku, 
Tadeusza Paciorkiewicza - U jeziorecka, 
Romualda Twardowskiego -  Ciemna nocka,  A kiedy jo jechał,  Jedźmy Jasiulu… 
Mirosława Gałęskiego - Uwoz mamo roz 
Marcina Wawruka - Leć głosie po rosie 
Anny Marii Huszczy - Zaświeć niesiądzu 
przy fortepianie zasiadł Maurycy Stawujak. 
  
 Zaprezentowane kompozycje stanowią wybór autora pracy, spośród utworów 
chóralnych, inspirowanych twórczością regionu kurpiowskiego, które powstały po 
1945 roku. Dokonując wyboru, Pan Paweł Choina starał się ukazać dzieła 
charakterystyczne dla poszczególnych okresów czasów powojennych. Podstawowym 
kryterium wyboru był jednak brak opracowań teoretycznych, opisujących wybrane 
pozycje literatury chóralnej.  
 W przedstawionej do oceny dokumentacji zwraca uwagę fakt, iż początkowy 
wybór kompozycji wyglądał inaczej niż przedstawiony w pracy (Koncepcja pracy 
doktorskiej). Obok utworów Kazimierza Sikorskiego i Romualda Twardowskiego 
miały pojawić się pieśni Kazimierza Jurdzińskiego (1894-1960), Pawła 
Łukaszewskiego (1968-) i Bartosza Kowalskiego (1977-). Szkoda, że w opisie nie 
znajduje się uzasadnienie poczynionych zmian. Zdawkowe odniesienie się 
w  zakończeniu opisu pracy (ostatni akapit) do całokształtu powojennej twórczości 
polskiej inspirowanej muzyką kurpiowską wydaje się niewystarczające, zwłaszcza 
w  kontekście tematu pracy, sugerującym czytelnikowi, iż opis obejmie CAŁĄ 
powojenną chóralną twórczość „kurpiowską”. Zrozumiałe sa argumenty wyboru, lecz 
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stracona została szansa, by dokonać choćby zestawienia całokształtu „kurpiowskich” 
dokonań kompozytorskich ostatniego okresu. Przedstawienie wybranych kompozycji 
na tym tle, stanowić mogło wyrazistszy obraz opisywanych problemów. 
 Zaprezentowane podczas koncertu utwory prezentują dobry poziom 
artystyczny. Chór śpiewa z dużym zaangażowaniem i dobrą dykcją, wykorzystując 
głównie naturalną emisję głosów chórzystów. Słuchacz znajduje wiele fragmentów 
ciekawych artystycznie:  
- płynną motorykę i dopracowane napięciowo przejście na III zwrotkę 

w A w ogródecku - K. Serockiego,  
- piękne, zrównoważone emisyjnie przejście „zaśpiewam po rosie” w II zwrotce 

Ciemna nocka… - R. Twardowskiego; 
- ekspresyjnie budowaną formę i zestrojone zakończenia w Walczyku kurpiowskim - 

K. Serockiego oraz A kiedy jo jechał i Jedźmy Jasiulu - R. Twardowskiego; 
- piękny nastrój zbudowany dynamiką, agogiką i ekspresją w kodzie Leć głosie po 

rosie - K. Sikorskiego; 
- pełne ekspresji brzmienie zespołu i  ujmującą dramaturgię stworzoną 

w U jeziorecka - T. Paciorkiewicza (piękne kwinty w męskich głosach! - brawo), 
a także w Uwoz mamo roz - M. Gałęskiego. 

 W kontekście wysoko ocenionych fragmentów utworów, zaskakiwać mogą 
elementy niedopracowane: dzielenie fraz i wyrazów oddechami rozrywającymi  sens 
muzyczny i znaczeniowy jak np. spektakularne wzięcie oddechu dzielącego słowo 
”cho-dziła” w głosach A/T (t. 52; Leć głosie po rosie - K. Sikorskiego), oddech 
w  środku frazy altowej; „konia- mam inszego” (t. 6/7 Leć głosie po rosie - 
M. Wawruka), rażąco długie spółgłoski w końcówkach wersów głosów męskich (t. 13 
i 15) i analogicznie żeńskich (t. 23 i 25) w Uwoz mamo roz - M. Gałęskiego. 
 Problemy intonacyjne i brak precyzji w wejściach głosów można położyć na 
karb presji, pod którą zespół niewątpliwie występował: koncert jubileuszowy, koncert 
w ramach przewodu doktorskiego, występ w prestiżowej sali koncertowej. Dyrygent 
starał się prowadzić utwory precyzyjnie, budując napięcia ekspresyjne i starając się 
pokazać płynność frazy. Niestety, prowadzenie płynności toku narracji stanowi 
problem w zespole. Pomimo intencji legato, częściej słyszymy portato. Efekt potęgują 
rytmiczne ruchy chórzystów artykułujących ciałem miary taktu. 
 W części opisowej pracy, Doktorant używa terminu „analiza”. Proponuję 
daleko idącą ostrożność w tego rodzaju określeniu i sugeruję pozostanie przy „opisie” 
wykonywanych utworów. Do powyższej opinii skłania fakt braku odniesień do 
konkretnych zjawisk muzycznych i ich sprecyzowania. Stwierdzenia: „każda ze 
zwrotek jest rozbudową poprzedniej” (s. 83), „swoisty łącznik”, „nowa jakość”, „nowy 
charakter” (s. 97), „ciekawy rezultat” (s. 98) nie stanowią informacji o zjawiskach 
muzycznych, zachodzących w opisywanych fragmentach utworów. 
 W Walczyku kurpiowskim - K. Serockiego Doktorant stwierdza, iż „Materiał 
melodyczny jest odmienny od wcześniej wykorzystywanego. Prawdopodobnie (sic!) 
jest to spowodowane inną tonacją niż zasadnicza oraz treścią wiersza” (s. 56). Otóż, 
nie! Materiał melodyczny zwrotki trzeciej jest ten sam. Melodia pieśni występuje 
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w B i T i prowadzona jest w imitacji. Pozostałe głosy tworzą kontrapunkty. Odmienna 
barwa (i charakter tej zwrotki) spowodowany jest właśnie tym zabiegiem oraz 
przeniesieniem skali o kwartę w górę w stosunku do początkowego dźwięku „a”.  
 W pieśni U jeziorecka - T. Paciorkiewicza proponowany podział nie wydaje się 
jedynym rozwiązaniem. Brak uzasadnienia w  opisywanych zjawiskach muzycznych 
pozwala na rozważenie innego zrozumienia początkowych części. Traktując zaśpiew 
to-la, to-ja (NB oparty na motywach 2 części wykorzystywanej melodii) jako wstęp, 
I zwrotka rozpocznie się w t 13 (nie zaś 16). Wskazuje na to agogika (rit.-a tempo) 
oraz akompaniament T (oparty na ostinatowym motywie wznoszącej się sekundy 
małej), towarzyszący melodii zwrotki I (w altach), rozpoczynającej się po 4 taktach 
wstępu (antycypacja akompaniamentu). Takty 29-36 można traktować jako zaśpiew 
przed II zwrotką (podobnie jak takty 5-12). Zwrotka II rozpocznie się więc w t. 37. 
Tym razem ostinatowy akompaniament prowadzony będzie w inwersji (sekunda mała 
opadająca) w głosie altowym. 
 Podobnie problem z określeniem formy napotykamy w Jedźmy Jasiulu - 
R. Twardowskiego. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem: „ Analizując ten fragment 
oraz kolejne pod względem budowy tekstu można stwierdzić, że każdej zwrotce 
przypisany jest dwuwiersz trzynastozgłoskowy” (s. 82). Dlaczego więc autor pracy 
wydziela 6 odcinków struktury pieśni, zamiast 3 (?) - odpowiadających 3 zwrotkom 
(przy czym materiał trzeciej, oparty na tekście pierwszej, rozumiany być może jako 
koda pieśni). Powtarzanie się materiału melodycznego w ramach zwrotki nie jest 
wystarczającym argumentem na traktowanie jej jako 2 odrębnych części. Wszak 
budowa zwrotki to 3 + 5 taktów - przy czym ostatnie dwa takty zwrotki stanowią 
ewolucyjne powtórzenie drugiej części wersu, ze zdobieniem kadencyjnym 
podkreślającym zakończenie. Taki podział sugeruje także prowadzenie głosów 
łącznika (t. 8 i 16 oraz 22 - ale rola tego ostatniego jest już inna. W kontekście 
mistrzowsko rozegranej przez kompozytora zwrotki kodalnej, w której motyw 
ćwierćnuty i 2 ósemek przeplata się przez kobierzec faktury, niczym barwna nić 
(sopran/tenor/alt/bas/sopran), by następnie rozpłynąć się w augumentacji 
sopranowego motywu z przełomu taktów 19/20. 
 W opisowej części pracy pojawiają się także informacje sprzeczne 
z  wcześniejszą wizją formy, czy użytej techniki kompozytorskiej. Stwierdzenie: 
„czwarta i ostatnia zwrotka są skomponowane…” (s. 62) sugeruje, że zwrotek jest 5, 
choć autor dzieli pieśń A w ogródecku - K. Serockiego na 4 (i słusznie) części 
(zwrotki) - s. 61. W Jedźmy Jasiulu - R. Twardowskiego dowiadujemy się: „Odcinek 
ten pełni również rolę kulminacyjnej wariacji” (s. 83), nie znajdujemy jednak ani 
wcześniej, ani później informacji, jakimi technikami wariacyjnymi operuje 
kompozytor w tej pieśni oraz gdzie tak nazwane „wariacje” się znajdują. 
 Poszukiwania nowych rozwiązań stanowią cechę ludzi wybitnych. Pozwalają na 
eksplorację obszarów nieznanych, ukazują to co znane w nowym świetle. 
Poszukiwania Doktoranta nowej barwy i brzmienia zespołu chóralnego wydają się 
jednak dalece kontrowersyjne. Propozycje rozwiązań technicznych opisanych na 
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stronach 50 i 114 pracy, są po prostu nieprawidłowym układem aparatu głosowego . 1

W tym kontekście problemy intonacyjne występujące w zespole, we fragmentach 
utworów Leć głosie po rosie - K. Sikorskiego oraz Zaświeć niesiądzu - A. M. Huszczy 
mogą wydawać się konsekwencją zastosowania opisywanej techniki wykonania 
mormorando. 

Konkluzja 

Po analizie całości przedstawionej dokumentacji i pracy artystycznej 
stwierdzam, iż Pan mgr Paweł Choina jest artystą, który posiada umiejętności do 
prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. Opracowane zagadnienie stanowi 
oryginalne rozwiązanie podjętego problemu naukowego. Spełnia warunki zapisu 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. „o  stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki” art. 13 ust. 1. 

 Życząc Doktorantowi umiejętności odnajdywania właściwej drogi 
w  meandrach poszukiwań twórczych wnoszę do Rady Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie o dopuszczenie Kandydata do 
publicznej obrony.  

Kraków, dnia 11 września 2019 r. 

         Jan Jazownik

 informacje na ten temat znaleźć można w wypowiedziach i publikacjach autorytetów związanych 1

z emisją głosu: Jadwigi Gałęskiej-Tritt, Włodzimierza Siedlika, Elżbiety Wtorkowskiej, także zob. 
B.Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie, Universitas, Kraków 2003, s.157.

!  5


