
Bydgoszcz, 12.09.20 19 r. 

prof zw. dr hab. Mariusz Kończal 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Wydział  Edukacji Muzycznej 

Recenzja 

rozprawy doktorskiej Pani 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 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

w Warszawie w dniu 22 stycznia 2018 roku. 

Zleceniodawca recenzji 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, pismo z dn. 22 lutego 2019 r. 
wystosowane przez Prodziekana Wydzia łu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca - Panią  ad.dr Aimę  Ignatowicz-Glińską  
(OT-WV/A ł /62/2018. Przewód doktorski prowadzony na podstawie ustawy z dn. 14 marca 
2003 r. (t.j. Dz.U. 2016, poz. 882 z pó źn. zm.) 

Podstawowe dane o doktorantce 

Pani mgr Justyna Pakulak (ur. 28.04.1987 r. w Tomaszowie Mazowieckim) 
jest absolwentką  dwu specjalno ści - Teoria Muzyki (2011 r.) oraz Dyrygentura Chóralna 
(2012 r.), które uko ńczyła w Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. 
W macierzystej Uczelni ukończyła także dwuipółletnią  specjalizacj ę  z zakresu Kszta łcenia 
Słuchu. Pierwsze sukcesy artystyczne odnosi ła już  jako studentka, kiedy dwukrotnie 
reprezentowa ła warszawski Uniwersytet Muzyczny w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów 
Chóralnych w Poznaniu (2010 - wyró żnienie, 2012 - III miejsce i nagroda za najlepsz ą  
technikę  dyrygencką). Oprócz tego by ła stypendystką  MKiDN w latach 2010/2011 
i 2011/2012, a także Keymung Uniwersity (2011/2012). 

W 2015 r. rozpoczęła pracę  na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w 
Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej jako wykłądowca takich przedmiotów, 
jak kształcenie słuchu, ćwiczenia z harmonii oraz czytanie partytur. Aktualnie jest asystentem 
w Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii w w/w Uniwersytecie. 
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Aktywność  artystyczna Pani mgr Justyny Pakulak zwi ązana jest przede wszystkim 
z dwoma warszawskimi zespołami chóralnymi - Chórem Akademickim Politechniki 
Warszawskiej oraz Chórem Tibi Domine. 

Z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej doktorantka zwi ązana jest 
od 2008 r., gdzie pełni funkcję  II dyrygenta. Do chwili obecnej dyrygowa ła publicznie ok. 70 
utworów na 25 koncertach. Do znacz ących osiągnięć  należy bez wątpienia zdobycie Nagrody 
Głównej Grand Prix podczas VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica" w 
GnieŹnie (2016 r.). Dyrygentka nie tylko wspó łprzygotowuje ambitne pozycje literatury 
a cappella, ale także dzieła wokalno - instrumentalne (m.in. J.S. Bach - Kantaty, W. .Mozart - 
Requiem, Msza Koronacyjna C-dur, J. Haydn - Msza Nelso ńska, G.Mahler - VIII Symfonia, 
K. Penderecki - Siedem bram Jerozolimy na 5 solistów, recytatora, 3 chóry mieszane 
i orkiestrę). Ważnym aspektem pracy doktorantki z w/w chórem s ą  indywidualne zaj ęcia 
z kształcenia słuchu oraz rozwoju muzykalno ści. 

Istotną  działalnością  Pani mgr Justyny Pakulak jest praca z Chórem Tibi Dimine, 
który współzałożyła w 2011 r. Do chwili obecnej dyrygowała ok. 70 utworami a cappella na 
ok. 20 koncertach. Oprócz tego by ła odpowiedzialna za przygotowanie zespo łu do 
znaczących dziel wokalno - instrumentalnych (m.in. J. Haydn - oratorium Stworzenie Swiata, 
W. A. Mozart - Nieszpory, G. Puccini - opera Tosca, M. Palmieri - Missa a Buenos Aires). 
Przygotowane programy koncertowe prezentowane by ły przez doktorantk ę  na konkursach 
chóralnych randze mi ędzynarodowej i ogólnopolskiej (m.in. - Mi ędzynarodowy Konkurs 
Chóralny Cantu Gaudeamus - Srebrne Pasmo, Ogólnopolski Konkurs Ars Liturgica 
w Gnieźnie - Srebrne Pasmo, Festiwal Pie śńi Pasyjnej w Grójcu - II Nagroda) i znaczących 
koncertach w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak że 
w Kościele Mariackim w Krakowie. 

Doktorantka dbaj ąc o własny rozwój artystyczny bierze czynny udzia ł  w wielu 
warsztatach dyrygenckich za granic ą  (USA, Belgia, Francja, Niemcy, Litwa) i w kraju 
(Gdaisk, Poznań, Warszawa, Wroc ław, Legnica). 

Należy podkreślić  także zagraniczne osi ągnięcia doktorantki, która pe łni funkcj ę  
asystenta dyrygenta oraz pedagoga emisji g łosu podczas letnich warsztatów chóralnych Stage 
de Musique Montagne w Les Diablerets (Szwajcaria). Podczas tych wydarze ń  była dotąd 
odpowiedzialna za przygotowanie chóru do takich znacz ących dzieł  wokalno - 
instrumentalnych, jak m.in. M. Haydn - Requiem c-moli, W. A. Mozart - Messe c-moll KV 
427, G.Verdi - Requiem, C. Orff - Carmina Burana, G.Rossini - Petite Messe Solenneile, 
M. Palmieri - Missa a Buenos Aires. 

W odniesieniu do dorobku dydaktycznego nale ży podkreślić  aktywną  pracę  
Pani mgr Justyny Pakulak w Zespole Szkó ł  Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego 
w Warszawie, gdzie od ponad 5 lat realizuje własne ambicje zawodowe prowadz ąc zaj ęcia 
z kształcenia słuchu, audycji muzycznych, zasad muzyki oraz harmonii. 
Staram się  być  nauczycielem wymagaj ącym, zaangażowanym i pe łnym pasji. Praca 
pedagogiczna polega na stałym, cierpliwym i uporz ądkowanym d ążeniu do rozwoju m łodych 
muzyków, wykszta łceniu w nich kreatywno ści i otwartości na świat dźwięków, a także 
pokazywaniu wartościowych dzie ł  i zapoznaniu z sylwetkami najznamienitszych 
kompozytorów. Takim nauczycielem staram si ę  być  - konkluduje doktorantka w Życiorysie. 
Należy podkreślić  znaczące osiągnięcie doktorantki w tym obszarze dydaktyki muzycznej, 
gdzie w 2014 r. została laureatką  I Nagrody w Konkursie Pomys łów Metodycznych podczas 
Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYer we Wroc ławiu (2014 r.). Koncepcj ę  autorskiego 
podręcznika do kształcenia słuchu dla studentów dyrygentury chóralnej, doktorantka 
prezentowała na wielu konferencjach (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wroc ławiu). 
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W zakresie innej (zewnętrznej) działalności dydaktyczno - artystycznej 
należy wymienić  m.in.: 
- warsztaty muzyczne i kursy (np. uczestnictwo w Kursie mistrzowskim IMasterclass/ 
dla zespołów wokalnych prowadzonych przez Philipa Lawsona, Warsawa, 2013 r., 
uczestnictwo w Ogólnopolskich Warsztatach dla Dyrygentów Chóralnych, Kraków, 2013 r., 
prowadzenie zaj ęć  z dyrygowania podczas Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Krakowie, 
2017 r., prowadzenie warsztatów chóralnych oraz zaj ęć  z emisji głosu z Chórem Parafii św. 
Tekli w Ciechanowie, 2017 r.); 
- prowadzenie zaj ęć  z czytania nut g łosem i zasad muzyki (np. w Dominika ńskiej Szkole 
Spiewu Liturgicznego w Warszawie, 2016 r.); 
- uczestnictwo w pracach jury konkursów muzycznych (np. jury X Żoliborskiego Festiwalu 
Spiewających Seniorów, Warszawa, 2017 r.); 
- uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach (np. prelekcja Praca chórmistrza 
nad intonacją  - omówienie zagadnienia i ćwiczenia praktyczne podczas Ogólnopolskiego 
Seminarium dla dyrygentów chórów dzieci ęcych i młodzieżowych, Warszawa, 2013 r., 
Uczestnik czynny I Ogólnopolskiego Seminarium i Warsztatów Wspó łczesnej Muzyki 
Chóralnej, Gdańsk, 2013 r., Uczestnik w Konferencji „Kszta łcenie słuchu i wyobraźni 
muzycznej - wybrane konteksty XX wieku: rock, komputery i internet", Wroc ław 2014 r., 
Uczestnik Seminarium Chórmistrzowskiego w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chó rów 
Legnica Cantat 46, Legnica, 2015 r.; Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - 
Artystycznej „Chór wczoraj, dzi ś  ijutro", Wrocław, 2016 r.; 

Ocena rozprawy doktorskiej 

Na przedstawioną  rozprawę  doktorską  Pani mgr Justyny Pakulak pt. Kształtowanie 
intonacji w chórze amatorskim na podstawie wybranych przyk ładów z literatury a cappella, 
składają  się  dwa komponenty: rejestracja elektroniczna Dzie ła Artystycznego oraz Opis 
Dzieła Artystycznego (w formie rozprawy pisemnej), stanowi ące integralną  część  pracy. 
Na Dzieło Artystyczne autorstwa Pani mgr Justyny Pakulak sk ładały się  utwory chóralne 
a cappella powsta łe w XX i XXI w., wykonane i zarejestrowane podczas koncertu w dniu 
26 maja 2019 r. w ko ściele św. Andrzeja Aposto ła w Warszawie. Wykonawcami koncertu 
byli: Chór Tibi Domine oraz Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Justyna Pakulak - 
dyrygent. 

Program koncertu: 

Cz I - Chór Tibi Domine pod dyr. Justyny Pakulak 

Josef Rheinberger - Zwei Antiphone WoO 71 
Ola Gjeilo —Ave generosa 
Heinrich Kaminski - Der 130 Psalm 
Daniel Elder - Aye Maria 
Lajos Brdos - Libera me 
Andrej Makor - Otcze Nasz 
Sławomir Kaczorowski - Laudate Dominum 



Cz II - Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyr. Justyny Pakulak 

Dariusz Zimnicki - lustitia Pacalis (prawykonanie) 
Frank Martin - Messe pour double choeur: Kyrie 
Josep Vila - Salye Regina 
William Bradbury - t. Jefferson Hascall, opr. Shayyn Kirschner - Angel Band 
Jake Runestad, t. Alfred Noyes - Let My Loye Be Heard 

Połączone chóry pod dyr. Justyny Pakulak 

Eriks E"enyalds - Only in Sieep 

Przygotowanie repertuaru z łożonego z kompozycji XX i XXI w., a szczególne innego, 
niż  opartego na systemie dur - moil -„ wymaga zarówno od dyrygenta, jak i od wykonawców 
nie tylko szerokiej wiedzy i umiej ętności, ale przede wszystkim odmiennego przygotowania 
estetycznego. Pomimo ró żnorodności form, gatunków i technik kompozytorskich 
współczesnych dziel chóralnych, dyrygentka zadba ła o jedność  poszczególnych 
komponentów artystycznych, maj ących swe uwarunkowanie i uzasadnienie w przemy ślanej 
i świadomie realizowanej stronie merytorycznej. Nale ży w tym miejscu podkreślić, 
iż  w niniejszej rozprawie niezwykle cenne są  autorskie koncepcje metodyczne Pani mgr 
Justyny Pakulak (szczegółowy ich opis znajduje się  w pisemnej dysertacji), których 
odzwierciedleniem był  przygotowany i poprowadzony koncert stanowi ący Dzieło 
Artystyczne. W zwi ązku z powyższym piszący niniejszą  recenzj ę  będzie badał  i odnosił  się  
przede wszystkim do skuteczno ści koncepcji metodycznych doktorantki. Osobiste 
uczestnictwo w koncercie pozwoli ło recenzentowi na prze życie niepoliczalnych doznań  
estetycznych. Bardzo profesjonalnie przygotowane zespo ły pod dyrekcj ą  Pani mgr Justyny 
Pakulak wprowadzi ły słuchacza w klimat wyj ątkowy, w którym wartość  duchowa oparta na 
bogactwie tradycji i kultury sakralnej sta ła się  komponentem priorytetowym. 

W I części koncertu dyrygentka zaproponowa ła 7 zróżnicowanych kompozycji 
w wykonaniu Chóru Tibi Domine. 

Już  pierwsze dwie antyfony Josefa Rheinbergera (Zwei Antiphone WoO 71), 
które charakteryzuj ą  się  nieskomplikowaną  harmoniką, skupionymi akordami, wykazały 
swobodę  wykonawczą  chórzystów z uwagi na wygodne rejestry g łosowe. Dość  szybkie 
tempo 2 motetu, tekst realizowany sylabicznie obna żał  czasem problemy emisyjne, 
które w połączeniu z akustyką  kościoła, nie we wszystkich fragmentach przynios ły efekt 
korzystny. 

Motyw melodyczny prezentowany naprzemiennie w ró żnych glosach oraz połączenia 
akordów w stosunku tercjowym, to cechy kompozycji O. Gjeilo - Aye generosa. 0w 
początkowy motyw (t. 1-8) zaprezentowany zosta ł  w różnych glosach (nierzadko jest on 
zdublowany). Biorąc pod uwagę, iż  rozpoczyna si ę  od tercji malej i jest prowadzony 
przestrzennie eksponuj ąc regularną  pracę  motywiczną  w dalszej części utworu, niełatwym 
zadaniem dyrygenta jest nieustanna dba łość  o wyrównanie brzmienia przy zachowaniu 
kolorytu, często niełatwych segmentów motywicznych (np. wysoka tessitura basów). Nale ży 
podkreślić , że ciekawa barwa zastosowana w momentach ekspozycji tessitury basowej, 
a także we fragmentach wykorzystuj ących technikę  archaizuj ącą, to zdecydowanie atuty 
pracy metodycznej doktorantki, która zadba ła o wyrównanie barwowe wszystkich ekspozycji 
wokalnych. 
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Kompozycja niemieckiego kompozytora I po łowy XX w. Heinricha Karninskiego 
Der 130 Psalm, złożona jest z trzech cz ęści, jakże zróżnicowanych pod względem zależności 
harmonicznych oraz tzw. stylowo ści artystycznej. Doktorantka w łaściwie zinterpretowała 
kompozycj ę , biorąc pod uwagę  jej późnoromantyczny charakter, nasycony bogactwem 
rozwiązań  harmonicznych (cz. lilii) oraz stylowo ść  inspirowaną  klasycyzmem (cz. II). 
Wbrew pozorom realizacja utworu Kaminskiego wymaga niezwyk łej precyzji z uwagi na 
bliskie prowadzenie pionów akordowych, co sk łania do szczególnej dbałości o każdy składnik 
akordu. Dyrygentka zadbała o wszelakie szczegó ły kompozycji, która nasycona jest 
motywami zawieraj ącymi szereg nie łatwych pochodówchromatycznych, niewygodnych 
skoków interwałowych oraz brakiem spójno ści w prowadzeniu melodii (zachwianie korelacji 
melicznej i harmonicznej). Odpowiednia klasyfikacja metodyczna wybranych fragmentów 
zagwarantowała sukces intonacyjny zespołu poprowadzonego przez Justynę  Pakulak. 

W modlitwie Daniela Eldera —Ave Maria precyzyjna analiza harmoniczna doktorantki 
(zwrócenie szczególnej uwagi na problem bitonalno ści) pozwoliła na interesuj ące wykonanie 
kompozycji. Swiadomość  dbałości o harmoniczne uwarunkowanie konstrukcji w odniesieniu 
do zasadno ści zespolenia dwu współbrzmień  bitonalnych, podkreśla właściwe rozumienie 
zagadnień  analitycznych. Nierzadko akordy tworzone od g łosów najwyższych zaburzaj ą  
poczucie właściwej tonalności (brak oparcia o prymę  akordu). Ponadto realizacja interwa łu 
sekundy zwiększonej w głosie sopranowym, a także oparcie o dwie równoleg łe kwinty (t. 1-4), 
będące clou współbrzmienia bitonalnego, stawiaj  przed dyrygentem zadanie nie łatwe. 
Pomimo tak wymagaj ących segmentów konstrukcji dzie ła, zespó ł  pod dyr. Justyny Pakulak 
zinterpretował  kompozycję  bez większych rozchwiań  intonacyjnych. 

Dramatyczna wizja S ądu Ostatecznego w Libera me, autorstwa Lajosa Ba"rdosa, 
szybkie tempo, nag łe zmiany dynamiczne, glissanda i ostra akcentacja podkre ślająca ważność  
tekstu (szczególnie w altach i basach w technice „sotto yoce"), to najwa żniejsze cechy 
prezentowanego utworu pod dyr. Justyny Pakulak. Niezwykle trudne glissanda, podkre ślające 
wszelakie znaki na niebie i ziemi, kataklizmy oraz przygotowanie do paruzji, zosta ły 
zinterpretowane przez zespó ł  z właściwa dozą  potęgi dramaturgii. Odpowiednia koncepcja 
metodyczna doktorantki ( świadomość  skupienia uwagi na dźwięku ,c", pomimo drobnych 
chwiejności intonacyjnych i lekkim zaciskaniu samog łoski „u" w wysokiej tessiturze), 
przyczyniła się  do zamierzonego, finalnego efektu artystycznego. 

Przepiękna modlitwa prawosławna Otcze nasz Andreja Makora, napisana prostymi 
akordami w układzie skupionym jest przykładem nieco odmiennego traktowania prowadzenia 
melodii w ujęciu „czystości" intonacyjnej. Faktura utworu potwierdza, że nie zawsze priorytet 
pielęgnacji powyższego zagadnienia powinien być  ukierunkowany na motyw początkowy. 
W tym przypadku dyrygentka zadbała, aby ostatnią, długą  nutę  we frazie również  
„podtrzymać" oddechowo, by uniknąć  rozchwiania intonacji. Dobre, nie za wolne tempo 
kompozycji, zagwarantowało doktorantce właściwą  pracę  oddechową  chórzystów 
(w przypadku sk ładu kameralnego tzw. oddech wymienny móg łby zaburzyć  artykulacj ę  
legatissimo). Długie frazy (np. takt 9,12), nasycone szerokimi zwrotami wyrazowymi, 
podkreślają  szczególną  dbałość  dyrygentki o prozodię  tekstu w odniesieniu do warto ści 
muzycznej. 

W kolejnym utworze - Laudate Dominum Sławomira Kaczorowskiego - dość  szybkie 
tempo, artykulacja non legato, a także realizacja melodii opartej na po łączeniu zabiegu 
repetycji w oparciu o skoki tercjowe z pewno ścią  nie ułatwiały pracy oddechowej 
chórzystów. Dodatkowym problemem jest tu realizacja tekstu w oparciu o repetycj ę  tego 



samego dźwięku w nieco niskiej, niewygodnej skali dla sopranów i tenorów, eonie by ło 
jednak zbyt dużym problemem dla chórzystów „Tibi Domine". 
Znacznie trudniejsze zadanie kompozytor powierzy ł  altom i basom (realizacja dźwięków w 
średnicy skali - wbrew pozorom - nie nale ży do prostych), Sytuacja ta spowodowa ła brak 
właściwej pracy oddechowej, co skutkowa ło drobnymi uchybieniami intonacyjnymi. 
Jednakże z uwagi na trudność  techniczną  utwom,całość  interpretacji nie zaburzy ła ogólnej 
wartości stylistycznej dzie ła łódzkiego kompozytora. 

Wykonawcą  części II koncertu by ł  utytułowany wieloma prestiżowymi nagrodami 
krajowymi i zagranicznymi - Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej. 

lustitia Pacalis Dariusza Zimnickiego (prawykonanie), to kompozycja,, w której 
trudno odnie ść  się  do konkretnej tonacji. Pomimo swobodnego zestawienia akordów, utwór 
utrzymany jest w konwencji klasycyzuj ącej (akordy budowane tercjowo z zastosowaniem 
składników dysonujących). Doktorantka właściwie zrealizowała artykulacj ę  legato już  na 
samym początku, co mogłoby być  problemem niemalym, przy zachowaniu w łaściwego 
frazowania, które podporz ądkowane jest tu g łównemu tematowi realizowanemu w sopranach. 
Liczne zboczenia modulacyjne, chromatyka, melodie o kierunku wznosz ącym i skoki 
interwałowe, to podstawowe cechy tematu. Pomimo mnóstwa elementów sk ładających się  na 
trudność  melodyczną  tematu głównego, dzięki zastosowanej metodzie autorskiej doktorantki, 
chór zabrzmiał  niezwykle interesuj ąco (bez większych uchybień  intonacyjnych), 
a prawykonanie kompozycji Dariusza Zimnickiego nale ży z pewnością  ująć  w kategorii 
sukcesu, czego wyrazem by ły długie brawa licznie przybyłych słuchaczy. 

Kyrie z Mszy na podwójny chór Franka Martina (Frank Martin - Messe pour double 
choeur: Kyrie), to fragment niezwykle interesuj ący, aczkolwiek nasycony problemami 
intonacyjnymi (szczególnie w odniesieniu do melodyki i harmoniki). Ju ż  początek dzieła, 
kiedy motyw I realizowany jest przez glos altowy liii chóru (niemai że bez wsparcia 
harmonicznego innych głosów), stawia przez wykonawcami wyzwanie nie łatwe (zwłaszcza 
realizacja dźwięku „al"). Dzięki metodzie doktorantki, zarówno ten zabieg, jaki kolejne 
(np. motyw sopranowy na dźwiękach d-c-h) nale ży zaliczyć  do udanych (t. 1-4). 
Wykonawstwo szczególnie trudnego fragmentu motywicznego (t.28-36) z łożonego z 4 
odcinków stawia przed dyrygentem problem wielozadaniowy (d źwięki repetytywne, nag ła 
realizacja skali frygijskiej, niewielki ambitus z centralnym d źwiękiem c2, wykorzystanie 
dźwięków diatonicznych z niewygodną  tessiturą  głosu sopranowego w okrawie razkre ślnej). 
W warstwie harmonicznej nierzadko zauwa żamy rozwiązania impresjonistyczne 
połączone z typowymi układami klasycznymi. 
Dzięki metodzie stosowanej na próbach, doktorantka trafnie rozwi ązała powyższe 
zagadnienia, znajduj ąc oparcie w harmonicznej fakturze akordowej, dzi ęki czemu te i inne 
fragmenty zabrzmiały czysto, klarownie, przestrzennie. 

W utworze wspó łczesnego kompozytora hiszpańskiego Josepsa  Vila Saiye Regina 
główna melodia powierzona zosta ła altom na tle sylabicznego akompaniamentu akordowego 
pozostałych głosów, co stanowi niełatwe zadanie dla g łosu prowadzącego. Doktorantka 
znakomicie wyeksponowała charakterystyczny pochód dwóch kwint czystych oraz melodii 
o kierunku opadającym w tonacji b- moil (t.51-54). Stąd właśnie dźwięk „b" stanowi tu 
centrum tonalne ca łości fragmentu staj ąc się  epicentrum problemu intonacji w tej że 
kompozycji. Biorąc pod uwagę  bitonalną  konstrukcj ę  kompozycji, doktorantka doskonale 
przygotowała chórzystów do swego rodzaju izolacji dwóch, ró żnych tonacji, przy 
jednoczesnym zachowaniu sta łości harmonicznej ka żdego z akordów, czego wynikiem by ł  



brak zaburzeń  intonacyjnych, przy nasyceniu interesuj ących rozwiązań  harmonicznych, co 
dało znakomity efekt estetyczny wyrazony czysto ścią  brzmienia i klarownością  tonalną . 

Kompozycja amerykańska Williama Bradbury (t. Jefferson Hascail, opr. Shawn 
Kirschner) Angel Band, zosta ła mocno osadzona w trybie dur, moli, bez zb ędnych modulacji,, 
problemów chromatycznych, skomplikowanej artykulacji i trudnych przebiegów 
interwałowych. Dyrygentka dobrze odczyta ła intencje kompozytora, który połączył  język 
klasyczny z elementami techniki typowej dla muzyki popularnej. Budowa para okresowa, 
złożona jak gdyby z refrenu i zwrotki. Trudno ścią  intonacyjną  było tu połączenie pierwszych 
czterech stopni gamy. Rozbudowana obsada (ekspozycja w równym stopniu g łosów męskich 
i żeńskich), stopniowe dublowanie składników akordów (do 9 głosów) podkreśliło pracę  
doktorantki w aspekcie dobrej techniki wokalnej i interesuj ącej barwy wykonawców. 

W dwuczęściowej kompozycji Let My Loye Be Heard autorstwa Jacka Runestada 
(t. Alfred Noyes) doktoranta dobrze zinterpretowa ła temat przewodni utrzymany w 
nastrojowym, spokojnym charakterze. Dwukrotne powtórzenie frazy w utworze przez ró żne 
grupy głosowe, a w następstwie ekspozycja tenorów, poprzez inne ustawienie zespo łu 
przyniosło zamierzony efekt intonacyjny i akustyczny nie burz ąc warstwy harmonicznej 
dzieła chóralnego. 

Ostatnim punktem programu artystycznego sk ładającego się  na Dzieło Artystyczne 
była kompozycja Eriksa Enyaldsa Only InSleep, którą  wykonały połączone zespo ły 
chóralne. Only In Sleep - to utwór o podobnej budowie, jak Angel Band Wiliama Bradbury. 
Doktorantka udowodniła, iż  melodia pozornie prosta poprowadzona starannie i zachowuj ąca 
swego rodzaju monolit artykulacyjny, staje si ę  wyznacznikiem barwy, nad któr ą  doskonale 
panuje kierownik zespo łu. Dbałość  o interwał  kwinty czystej na początku każdej frazy 
podnosi walory estetyczne zespo łu wykonawczego. Nale ży tez podkreślić, iż  temat solowy 
poj awia się  w partii chórzystów tylko raz. W tym przypadku odpowiedzialno ść  intonacyjna 
należała tu w pełni do solistki i dyrygentki wjednej osobie. Ciep ła, klarowna barwa g łosu 
emanowała nastrojem spokojnej modlitwy wieczornej znakomicie podkre ślając wartość  
akustyczną  świątyni. Doskonała technika wokalna Justyny Pakulak pozwoli ła na kierowanie 
zespołem nie klasycznym gestem dyrygenckim, lecz oddechem, co w innych przypadkach 
byłoby zabiegiem ryzykownym. W interpretacji doktorantki zabieg ten okaza ł  się  
jednoznacznym sukcesem, czego wyrazem by ły długie owacje publiczno ści. 

Podsumowuj ąc realizacje Dzie ła Artystycznego nale ży podkreślić, że Pani mgr 
Justyna Pakulak poprowadzi ła koncert z głębokim zrozumieniem stylistycznym. Przekaz 
dyrygentki był  zrozumiały, oparty na realizacji wielu elementów retoryki muzycznej, która 
wkomponowana w przepiękną, historyczną  świątynie wprowadziła słuchacza w świat 
duchowej abstrakcji artystycznej, umiej ętnie kierowany przez dyrygentk ę  w przestrzeni wr ęcz 
metafizycznej. 

Bardzo dobra technika manualna doktorantki pozwoli ła na swobodne prowadzenie 
poszczególnych elementów frazowych z podkre śleniem najistotniejszych zwrotów 
tekstowych opartych o nierzadko skomplikowane przebiegi melodyczno - rytmiczne 
współczesnych technik kompozytorskich. Szerokie kompetencje w zakresie kszta łcenia 
słuchu i emisji głosu przyczyniły się  do niezwykle autentycznego przekazu artystycznego 
wartościującego koncert jakże wysoko w obszarze dozna ń  estetycznych. Dyrygentka 
poprowadzi ła koncert z niezwyk łą  swobodą, ajednocze śnie z troską  o każdy szczegół  
intonacyjny, kreuj ąc estetyczną  wartość  segmentów semantycznych. 



Poszczególne komponenty autorskiej koncepcji metodycznej przynios ły efekt w 
postaci świadomego przekazu intonacyjnego. Czytelny gest manualny, komunikatywno ść , 
dobre relacje z zespo łami chóralnymi, umożliwiły Doktorantce swobodę  wykonawczą, 
pozwalającą  w niemałej mierze na biskość  relacji twórca - odbiorca. Zespo ły poprowadzone 
przez Kandydatk ę  reagowały na najdrobniejsze elementy wynikaj ące z gestu manualnego, co, 
podkreśliło wiele najdrobniejszych szczegółów intunacyjnych wybranych kompozycji 
współczesnych i przyczyni ło się  do sukcesu artystycznego, czego wyrazem by ły długie 
owacje licznie przyby łych słuchaczy. 

Dysertacja pisemna mgr Justyny Pakulak stanowi naukow ą  analizę  opartą  o bogate 
doświadczenia doktorantki z zakresu nauki kszta łcenia słuchu, szeroko poj ętej emisji głosu 
(indywidualnej i zespołowej), metodyki prowadzenia chóru, a także psychologii i pedagogiki. 
Już  sam tytuł  Kszta łtowanie intonacji w chórze amatorskim na podstawie wybranych 
przyk ładów z literatury a cappella sugeruje szerokie zainteresowania autorki powy ższymi 
zagadnieniami. Praca zawiera Wstęp, cztery Rozdziały, zakończenie, Bibliografi ę  i Synopsis. 
Jak podkreśla Autorka kluczowym problemem w dysertacji jest termin „kszta łtowanie", 
rozumiany jako wpływanie na co ś  w celu osiągnięcia okre ślonego efektu. Chciałabym 
wykaza ć, iż  praca nad holistycznym obrazem utworu, a poprzez jej kszta łtowanie uzyska ć  
można nie tylko czysto techniczn ą, prawidłowo zaśpiewaną  melodię, czy piony akordowe, ale 
także umiejętnośc słyszenia przestrzennego, świadomość  harmoniczną  ... ...... podkreśla 
doktorantka. 

Bardzo profesjonalne prowadzenie poszczególnych warstw tre ści podkreśla logikę  
retoryki literackiej w odniesieniu do kolejno analizowanych zagadnie ń . Autorka bardzo 
szczegółowo odnosi się  do aspektu intonacji występującej w literaturze chóralnej a cappella 
XX i XXI wieku, podkre ślając, iż  zajmują  Ją  w szczególności kolejne etapy rozwi ązywania 
problemów związanych ściśle z praktyczną  metodą  szeroko poj ętego zagadnienia 
kształtowania intonacji w zespole chóralnym. 

Już  w Rozdziale I mgr Justyna Pakulak bardzo precyzyjnie obja śnia termin i znaczenie 
intonacji w odniesieniu do zagadnień  metodycznych i pedagogicznych. Rozdzia ł  oparty jest 
na literaturze, ale tak że cennych uwagach wynikaj ących z doświadczenia artystycznego 
doktorantki. Interesuj ąca jest tu polemika autorki, która zastanawia si ę, czy istnieje „intonacja 
idealna", wskazuj ąc na rolę  melodycznej pamięci muzycznej, co pozwala poprawnie 
realizować  nawet skomplikowane struktury harmoniczne. Doktorantka podejmuje prób ę  
odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywi ście chórzysta amator jest „ bez szans" w porównaniu z 
chórzysta profesjonalistą  Istr. 77. Innym, ważnym zagadnieniem jest psychologiczne i 
osobowościowe wykształcenie chórzysty. Rozważania autorki odnoszą  się  do takich 
terminów, jak myślenie, rozumienie, świadomość  muzyczna. Doktorantka słusznie zauważa, 
że Jej zdaniem najwyższe efekty przynosi praca nad intonacj ą  w sposób harmoniczny. 
Dyrygentka nierzadko używa terminów jakże osobliwych, bliskich swojej terminologii, 
swego rodzaju neologizmów (np. „Nuta kotwica" - str. 13), które - zdaniem recenzenta - nie 
tylko nie są  chybione, ale swą  kolorystyką  ubogacają  język metodyczny. Autorka wyodrębnia 
tek, metody pośrednie, jak formy pracy nad rytmiką  utworu chóralnego. Poza tym podejmuje 
interesuj ące zagadnienia kontrowersyjne, jak choćby używanie fortepianu jako narzędzia 
korygującego intonacj ę . W związku z powyższym autorka wnioskuje, że omawiany problem 
jest procesem, wypunktowuje sytuacje, w których fortepian mo że być  pomocny, oraz te, 
kiedy nie należy korzystać  z jego pomocy. Niezwykle trafna jest sentencja ko ńcowa, w której 
doktorantka podkre śla, że intonacja nale ży do jednej z najtrudniejszych dziedzin chóralistyki, 
wymaga czasu, cierpliwo ści, ogromnego skupienia, zarówno od dyrygenta, jak i 
chórzystów ...../str. W. 



Rozdział  II stanowi metodyczne opracowanie szeroko poj ętego zagadnienia 
rozśpiewania w odniesieniu do pracy chórmistrza nad intonacj ą. Już  na początku rozdziału 
autorka wyróżnia istotne elementy, dzi ęki którym proces roz śpiewania może być  bardziej 
skuteczny. Dyskusyjnym wydaje się  tu, iż  zwracanie szczególnej uwagi na intonacj ę , 
doktorantka nazywa „nowatorskim podej ściem do czasu przeznaczonego na roz śpiewanie" 
/str. M. W dalszej części wyj aśnia jednak, że należałoby zwiększyć  intensywność  ćwiczeń  
oraz objaśnień  odnoszących się  do procesu intonacji (w aspekckie materia łu melodyczno - 
harmonicznego), aby chórzyści roumiejąc i wykonuj ąc poprawnie wyizolowane struktury 
intonacyjne, lepiej adoptowali je w utworach repertuarowych /str. 17/. W związku z 
powyższym doktorantka zamieszcza niezwykle interesuj ący cykl autorskich ćwiczeń, który 
z uwagi na podejmowaną  problematykę  został  podzielony na następujące elementy: ćwiczenia 
jednodźwiękowe, ćwiczenia wykorzystuj ące I i V stopień  gamy oraz interwał  kwinty, 
ćwiczenia wykorzystuj ące IV stopień  gamy oraz interwał  kwarty, ćwiczenia wykorzystuj ące 
drugi stopień  gamy oraz interwał  sekundy i septymy, ćwiczenia wykorzystuj ące zmiany trybu 
oraz interwał  tercji, ćwiczenia oparte na progresjach akordowych oraz trójd źwiękach z triady 
harmonicznej, ćwiczenia związane z harmonizacj ą  gamy durowej i mollowej w odmianach, 
ćwiczenia związane ze śpiewaniem skali chromatycznej ca łotonowej, śpiewanie akordów 
zmniejszonych lub zwiększonych równolegle i rozbieżnie w górę  i w dół , śpiewanie kadencji 
(zróżnicowanie ich trudno ści w zależności od repertuaru i poziomu artystycznego zespo łu, 
ćwiczenie z akordami dysonuj ącymi, ćwiczenia z pochodami półtonów i całych tonów w 
różnych głosach. Niezwykle precyzyjne przedstawienie powy ższych elementów w uj ęciu 
praktycznym, interesuj ący zestaw oryginalnych, autorskich ćwiczeń  podkreśla 
profesjonalizm doktorantki, jej pasj ę, umiejętność  korelacji oryginalnych rozwi ązań  
problemowych z dziedziny emisji g łosu i kształcenia słuchu, a także nieodpartą  chęć  
poszukiwania nowych rozwiązań  metodycznych w odniesieniu do koncepcji nowych 
rozwiązań  zagadnień  współczesnej percepcji intonacji. 

Interesuj ące omówienie zró żnicowanej pracy metodycznej w odniesieniu do dwu 
zespołów chóralnych - realizatorów niniejszego dzie ła artystycznego, stanowi tre ść  Rozdziału 
III. Doktorantka przedstawia tu problem naboru do chórów, rozwoju zainteresowa ń  
chórzystów, przebieg prób, a tak że sposoby rozwi ązywania zagadnień  metodycznych w 
dwóch zespołach chóralnych, szczególnie w odniesieniu do intonacji. Zdaniem Autorki, 

istnieją  dwie płaszczyzny do rozwoju prawid łowego intonowania dźwięku: precyzyjna 
praca nad każdą  frazą  oraz rozwój świadomości poprawnego intonowania opartego o wiedz ę  
w zakresie interwałów, gam, akordów i harmoniki dur - moli /str. 32/. Na zakończenie 
rozważań  autorka trafnie podsumowuje, iż  korelacja wiedzy, s łuchu muzycznego i 
prawidłowej emisji głosu daje nadziej ę  na owocna pracę  nad poprawnością  intonacyjną  
podczas prób i koncertów /str.34/. 
W Rozdziale IV doktorantka dokonuje klasyfikacji problemów intonacyjnych, a tak że próby 
ich rozwiązań  w odniesieniu do kompozycji sk ładających się  na Dzieło Artystyczne, których 
wykonawcą  są  zespoły omówione w III Rozdziale. Zdaniem recenzenta, jest to kontynuacja 
zagadnień  z poprzedniego rozdzia łu (wykonawcą  są  przecież  te same zespo ły), lecz 
ukierunkowanych juk wy łącznie na repertuar podlegaj ący ocenie w ramach przewodu 
doktorskiego. Dlatego z większą  korzyścią  od strony budowy formalnej pracy naukowej, 
byłoby skonstruowanie 1, a nie 2 rozdziałów, tym bardziej, że Rozdział  III omawia tylko 1 
zagadnienie i zawiera si ę  w 3,5 stronach!. Fakt ten nie ujmuje jednak warto ści Rozdziału IV, 
w którym Autorka już  na wstępie podkreśla, iż  pomimo różnic w zakresie stażu pracy, a także 
poziomu artystycznego, trudno ści intonacyjne, które napotkała podczas przygotowania 
wybranych kompozycji chóralnych, okaza ły się  zbliżone. W wyniku do świadczeń  
zawodowych doktorantka dosz ła do wniosku, ze chóry amatorskie znacznie cz ęściej zaniżają  
intonację, niż  ją  zawyżają . Stąd  zrodziła się  u Pani mgr Justyny Pakulak próba 



wyartykułowania czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkuj ących ów problem. 
W wyniku takiej analizy powsta ła autorska kategoryzacja błędów intonacyjnych w 
kompozycjach Dzieła Artystycznego. Inspiracj ą  do utworzenia w/w kategorii były dla Autorki 
trzy kategoryzacje b łędów intonacyjnych autorstwa zagranicznych dyrygentów, 
kompozytorów, teoretyków muzyki - dra Kenta Hatteberga (USA), prof. Per Gunnara 
Alldahla (Szwecja) oraz prof. Jiriego Kolara (Czechy). Profesjonalnie wyodr ębnione 
kategorie błędów intonacyjnych zostały podzielone przez Doktorantkę  pod względem 
połączeń  harmonicznych na cztery nast ępujące grupy (w tre ści opisu z niezrozumiałych 
powodów autorka pisze, że wyodrębnia tylko trzy grupy /str. 38-42/): Utwory, w których 
występują  połączenia charakterystyczne dla harmoniki funkcyjnej (J. Rheiberger - 
Zwej Antiphone WoO 71, H. Kaminski - Der 130.Psalm, F. Martin - Kyrie ... ) -„ 
Utwory, w których harmonizacja melodii stanowi g łówny czynnik formotwórczy 
(W. Bradbury, opr. S. Kirchner - Angel Band, E. Esenyalds - Only In sieep, O. Gjeilo - Ave 
generosa), Utwory powstałe w XXI w. „oparte na rozbudowanej harmonice funkcyjnej, z du żą  
ilościa opóźnień, wtrąceń, składników dysonujących i dodanych (A. Makor - Otcze nasz, 
J. Runestad - Let my loye..., D. Elder —Aye Maria, D. Zimnicki - lustitia Pacalis), 
Utwory, w których dominuj ącą  rolę  odgrywa czynnik melodyczny w poszczególnych glosach 
(L. Bardos - Libera me, S. Kaczorowski - Laudate Dominum ). W dalszym przebiegu 
doktorantka niezwykle szeroko i wnikliwie omawia dwa nast ępujące zagadnienia: 
kształtowanie intonacji w przebiegach melodycznych oraz kszta łtowanie intonacji w 
przebiegach harmonicznych wyróżniając problemy i próby ich rozwiązania. Zdaniem 
recenzenta, to najważniejsza i najbardziej autorska część  pracy, w której doktorantka znajduje 
oryginalne i jakże nowatorskie rozwi ązania wielu zagadnień  intonacyjnych w wybranych 
fragmentach z repertuaru sk ładającego się  na dzieło artystyczne. Niezwykle interesuj ące jest 
przedstawienie zbioru kilkunastu ćwiczeń  wspierających słuch harmoniczny chórzysty oraz 
pomagaj ących wykształcić  prawidłowe intonowanie melodii w wielogłosie. Doktorantka 
zamieściła mnóstwo warto ściowych przemyśleń  i cennych rad (szczególnie w zakresie 
problemu intonacji), wynikaj ących z osobistych do świadczeń  zawodowych. Bardzo 
profesjonalna analiza formalna, harmoniczno-melodyczna i tekstowa ma odniesienie tak że do 
problemów psychologicznych chórzysty, aby w sposób najbardziej przyst ępny znaleźć  
koncepcj ę  ich rozwiązania. Przemy ślane i interesuj ące ćwiczenia z zakresu kszta łcenia słuchu 
i emisji głosu, podkre ślają  bez wątpienia bardzo profesjonalne i świadome przygotowanie 
merytoryczne dyrygentki, co skutkuje niezwykle wysok ą  wartością  niniejszego rozdziału. 
Stronę  naukową  podkreśla bogata i wyczerpuj ąca bibliografia zawieraj ące pozycje wydane od 
1970 r. do 2017 r. 

Należy podkreślić , ze część  piśmiennicza została przez doktorantk ę  bardzo starannie 
opracowana pod kątem semantycznym, formalnym, graficznym. Wszystkie przyk łady 
nutowe, itp. zostały rzetelnie przygotowane i nie budz ą  jakichkolwiek zastrze żeń . 
Czasem zdarzaj ą  się  jednak pewne „potyczki" j ęzykowe, jak np.: 
- poWtórzenie tego samego wyrazu (np. str. 5 - ....z jak  największa dokładnością  wysokości 
wykonania właściwej, zapisanej w utworze muzycznym wysoko ści danego dźwięku.; 
str. 32— ....nad  każda frazą  z każdym z chórzystów.....str. 57— w czterech tonacjach... 
w czterech różnych glosach.; str.67 - .. .najcz ęściej problem intonacyjny pojawił  się  
w ostatnim takcie, a swoje źródło najczęściej mial w zbyt zaci śniętym i śpiewanym w zbyt 
dalekiej pozycji dźwięku. 
- stwierdzenia potoczne (np. str.6 - Intonacja od zawsze sta ła w p21u zainteresowania..... 
str. 8— brak poczucia, jakim składnikiem jest nuta, którą  wykonuje chórzysta..... 
- składnia (np. str. 11 - Umiej ętność  poprawy i wysłyszenia szczegó łów natomiast wymaga 
zaawansowanych umiej ętności słuchowych i technicznej wiedzy na temat śpiewania.; 
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str.5 8 - Rozpatruj ąc drugi przypadek natomiast kluczem do pozbycia si ę  intonacyjnych 
kłopotów. 
- terminologia muzyczna (np. str. 23 - do śpiewywanie tercji durowej lub mollowej lub na 
przemian). 
- językowe (np. str. 9- stoj ę  na stanowisku, str. 40— tempo rubato (z ła odmiana przypadku),. 
str.39 - utwór... .utrzymany w ballady w stylu muzyki rozrywkowej (j.w.), str. 42— Maj ąc w 
pamięci temat mojej pracy doktorskiej...., str. 57 - pierwszymi dwoma nutami. 

Powyższe uchybienia nie wp ływają  w żaden sposób na wysoką  wartość  merytoryczną  
pracy, której opisane zagadnienia wynikaj ące z do świadczeń  osobistych doktorantki 
w zakresie kształcenia słuchu i emisji głosu, są  oryginalnym rozwi ązaniem poszczególnych 
ogniw tematycznych. 

Podsumowując całość  rozprawy doktorskiej autorstwa mgr Justyny Pakulak, na któr ą  
składało się  Dzieło Artystyczne i jego Opis, należy jednoznacznie stwierdzić, iż  wartość  tych 
komponentów jest bezsprzecznie wysoka. Na podkre ślenie zasługuj ą  nowatorskie, oryginalne 
koncepcje, a także autorskie metody służące rozwiązywaniu problemów w szerokim obszarze 
intonacji w odniesieniu do wybranych, wspó łczesnych kompozycji chóralnych a cappella. 

Konkluzja 

Po zapoznaniu się  z rozprawą  doktorską  Pani mgr Justyny Pakulak Kształtowanie 
intonacji w chórze amatorskim na podstawiewybranych przyk ładów z literatury a cappella, 
na którą  składa się  dzieło artystyczne i jego opis, stwierdzam jednoznacznie, że Pani mgr 
Justyna Pakulak zaprezentowa ła oryginalne rozwi ązania problemów dyrygenckich 
związanych z realizacj ą  opisanego dzie ła muzycznego i wnosi znaczący wkład w rozwój 
dyscypliny artystycznej dyrygentura. 

Całość  dzieła artystycznego przedstawionego w załączonym do dokumentacji 
nagraniu oraz opisie dzieła oceniam pozytywnie uznaj ąc, że spełnia ono warunki okre ślone 
w Art. 13.1 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 2016, poz.882, z pó źniejszymi zmianami). 

Tym samym wnioskuj ę  o dopuszczenie do obrony i przyznanie pani mgr Justynie 
Pakulak stopnia doktora w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej dyrygentura. 

Bydgoszcz, 12 wrze śnia 2019 r. 
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