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 Swoją edukację kompozytorską p. Paulina Załubska rozpoczęła w klasie prof. 
Moszumańskiej-Nazar, po czym kontynuowała pod kierunkiem prof. Anny 
Zawadzkiej-Gołosz, studiując równocześnie teorię muzyki w Akademii Muzycznej w 
Krakowie. Obie specjalności skończyła uzyskując dyplomy z wyróżnieniem w 2009 i 
2011 roku. Swe umiejętności kompozytorskie uzupełniała w Studio Muzyki 
Elektroakustycznej uczelni pod kierunkiem prof. Marka Chołoniewskiego i dra 
Mateusza Bienia. Ponadto ukończyła także studia podyplomowe w zakresie muzyki 
filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej oferowane przez Akademię 
Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Państwową Wyższą Szkołę 
Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Była także 
uczestniczką różnych międzynarodowych warsztatów kompozytorskich 
prowadzonych przez m.in. przez Kaiję Saariaho, Pera Norgarda, Martę Ptaszyńską, 
Michaela Pattersonena oraz Zygmunta Krauzego. Kontynuacją edukacji 
kompozytorskiej były studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Krakowie, które 
p. Załubska odbyła pod kierunkiem prof. Marka Chołoniewskiego. 
 
 
Ocena aktywności artystycznej 
 
 W okresie od obrony pracy magisterskiej do egzaminu doktorskiego Paulina 
Załubska skomponowała 10 utworów, w tym 5 z udziałem mediów elektronicznych. 
Wśród pozostałych są 4 ilustracje muzyczne do spektakli teatralnych i baletowych i 
tylko 1 na zestaw tradycyjnych instrumentów. Fakt ten wskazuje na szczególne 
zainteresowanie kompozytorki połączeniem instrumentów akustycznych z dźwiękami 
generowanymi elektronicznie. Również we wcześniejszych utworach da się zauważyć 
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ta tendencja. Próbując scharakteryzować jednym zdaniem warstwy elektroniczne jej 
utworów, można zaryzykować twierdzenie, że dominującą technologią stosowaną w 
ich komponowaniu jest rozszerzona musique concrète, tj. przetwarzanie uprzednio 
nagranych dźwięków instrumentów akustycznych, czasem bardzo nieznaczne, co 
powoduje, że z głośników słychać owe instrumenty niemal in crudo. Kompozytorka 
uzyskuje w ten sposób dużą homogeniczność materiału dźwiękowego w utworach na 
instrumenty akustyczne z udziałem dźwięków elektronicznych. Zabieg prosty i często 
stosowany przez kompozytorów, przez co nieco już osłuchany, ale spełniający 
założenie maksymalnej integracji świata dźwięków akustycznych z dźwiękami 
pochodzącymi z głośnika. Postulat ten kompozytorka wyraziście formułuje w 
załączonym do dokumentacji autoreferacie oraz w pracy pisemnej towarzyszącej 
przedstawionej do oceny partytury. 
 W partiach instrumentalnych dominuje modalne traktowanie materiału 
dźwiękowego, a w przebiegach linearnych permutacyjne wykorzystywanie 
poszczególnych stopni przyjętej skali. Jest też miejsce na aleatoryzm, czasami nawet 
zupełnie nieograniczony, co prowadzi do swobodnej improwizacji grających 
muzyków. 
 Ważną częścią twórczości Pauliny Załubskiej jest muzyka teatralna i filmowa. 
Już podczas studiów dała się poznać jako autorka muzyki do kilku spektakli 
teatralnych. Jej stała współpraca z teatrem CzystaReForma – Teatr Odwrócony, a 
także z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, zaowocowała kilkoma premierami, w 
tym w Teatrze Wielkim w Łodzi. Należy także odnotować jej aktywność w kreowaniu 
zdarzeń o charakterze performance oraz audio-video. 
 Wśród instytucji zamawiających u niej utwory należy wymienić: wspomniane 
wyżej teatry oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dwukrotnie 
przyznało jej stypendia za wyróżniające się osiągnięcia w nauce.  
 Utwory Pauliny Załubskiej wykonywane były na ważnych festiwalach muzyki 
współczesnej w kraju (m.in. AudioArt, Triduum Muzyki Nowej, Dni Kompozytorów 
Krakowskich) oraz zagranicą (Kolonia Essen, Lwów, Ostrawa).  
 
 
Ocena pracy doktorskiej 
 

Zaproponowana praca doktorska składa się z utworu-spektaklu Przenikanie na 
taniec, zespół kameralny i media elektroniczne. W skład zespołu instrumentalnego 
wchodzą: perkusja (3 wykonawców), 4 skrzypiec 2 altówki, 2 wiolonczele oraz 
kontrabas, zaś media elektroniczne to 3 pliki audio i 6 plików wideo. Partyturze 
towarzyszy praca teoretyczna zatytułowana Spektakl Przenikanie na taniec, zespół 
kameralny i media elektroniczne. Rola muzyki w sztuce intermedialnej.  

Utwór-spektakl jest czteroczęściowy i trwa ok. 21 minut. Część I jest 
rodzajem instrumentalnego prologu trwającego ok. 4,5 minuty. Po krótkim 
homofonicznym wstępie wprowadzającym materiał dźwiękowy będący skalą gis-dis-
e-h-cis-ais, wraz z instrumentami perkusyjnymi pojawiają się przebiegi melodyczne w 
partii marimby oparte na tym samym modusie. Niestety tu, kompozytorka – zapewne 
przez nieuwagę – napisała ais w oktawie wielkiej, które jest poza skalą marimby. 
Partię marimby uzupełniają stopniowo dwa inne instrumenty perkusyjne, a 
mianowicie dzwonki i wibrafon. Pewnie również przez nieuwagę partia dzwonków 
zapisana jest w kluczu perkusyjnym. W takcie 33 następuje zmiana modusu na e-f-a-
h-c-d, po czym następuje segment flażoletowy w partii smyczków. Tu należy 
zauważyć, że flażolety są zapisane w sposób niewłaściwy, zaś tremolanda, w których 
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jedną z nut jest dźwięk wydobyty ordinario, zaś drugi jest flażoletem, są niezwykle 
trudne do zagrania, o ile w ogóle możliwe. W takcie 39 następuje kolejna zmiana 
modusu, tym razem jest to skala e-f-gis-a-h-c-dis, w której wyraźnie wyeksponowany 
jest dźwięk e, stanowiący silnie zaznaczone centrum tonalne. Kolejną skalę 
wprowadza marimba w takcie 47. Jest to e-c-f-gis-h. Na tle trylów instrumentów 
smyczkowych i towarzyszących im akordów wibrafonu, marimba  wykonuje 
permutacyjnie zmieniające się sekwencje pasaży po dźwiękach skali. W takcie 53 
smyczki nagle kończą swoje tryle w dynamice ff; pozostają tylko instrumenty 
perkusyjne, które kończą tę część. 

W części II zespołowi instrumentalnemu, traktowanego podobnie jak w części 
I, towarzyszy obraz wideo oraz dźwięki elektroniczne. W partii (taśmy? – termin 
dzisiaj technicznie niepoprawny, lecz odnoszącym do tradycji i historii muzyki 
elektroakustycznej, co nadaje mu walor kwalifikujący) przeważają dźwięki o 
określonej wysokości, dla których bez trudu można wskazać źródło pochodzenia. I 
tak: mamy tu przetworzone smyczki, różne idiofony a zwłaszcza tam-tam, żeński głos 
śpiewający. Równocześnie z warstwą elektroakustyczną i grającymi muzykami 
pojawia się wideo. Pierwsze minuty są utrzymane w różnych odcieniach kolorów 
niebieskiego, białego i czarnego i przedstawiają stale zmieniające abstrakcyjne 
kształty. Po obejrzeniu wideo z 4 części nieodparcie nasuwa się skojarzenie, że te 
abstrakcyjne kształty są przetworzeniem obrazu tancerki zawieszonej na szarfach 
wykonującej swój taniec/akrobacje. Około 2’55” koloryt obrazu zmienia się z 
niebieskiego na pomarańczowy o różnym stopniu intensywności. Niemal 
równocześnie w partii elektroakustycznej pojawia się dwukrotnie zaśpiewany przez 
głos sopranowy dźwięk cis w oktawie dwukreślnej. Ta prawie synchroniczna zmiana 
kolorytu wideo i owego dźwięku ma pewnie jakieś symboliczne znaczenie. Jednak nie 
udało mi się ustalić jakie. Cała ta część trwa około 5 minut. Z partytury wynika, że 
czas trwania wideo i pliku audio jest identyczny. Nie jest. Nagranie wideo trwa 4’32”, 
zaś taśma 3’30’’. 

Kolejna, część III trwa 4’28”. Tu główną postacią jest tancerka zawieszona na 
dwóch szarfach, której towarzyszą tylko dźwięki elektroakustyczne. Charakter partii 
taśmy jest podobny do tego, co już można było usłyszeć w części poprzedniej, jednak 
forma owej przeszło 4-ro minutowej części jest już bardziej wyrazista. Podzielona na 
5 segmentów ilustruje – jak twierdzi w autorskim omówieniu kompozytorka – 
zmienne emocje towarzyszące wspinaczce wysokogórskiej. Owa segmentacja nie jest 
wyraźnie zaznaczona, gdyż przetworzone dźwięki instrumentów akustycznych, 
wzbogacone o dźwięki o charakterze szumowym, tworzą dość jednolitą aurę 
brzmieniową. I podobnie jak w części poprzedniej, pod koniec tej części pojawia owe 
tajemnicze cis dwukreślne śpiewana przez głos żeński. 

IV część, będąca finałem spektaklu trwa 6’40” i jest jego najdłuższą częścią. 
W tej części kompozytorka angażuje wszystkie media: taniec, dźwięki elektroniczne, 
obraz wideo i zespół instrumentalny. Wydaje się, że partia elektroakustyczna jest 
wyznacznikiem czasu tej części. Podstawowym materiałem dźwiękowym są 
nieznacznie przetworzone lub w ogóle nieprzetworzone dźwięki instrumentów 
perkusyjnych (bęben, talerze), klawesynu, jakiegoś instrumentu klawiszowego (być 
może fortepianu) oraz smyczków. Szczególną rolę pełni nuta pedałowa e, grana w 
oktawie kontra przez kontrabas cztery razy, która stanowi rodzaj cezury między 
pięcioma segmentami tej części. Z kolei kolejne pliki wideo, które w poprzednich 
częściach wydawały się abstrakcyjnymi plamami, stopniowo przedstawiają coraz 
bardziej konkretny obraz, aby pod koniec spektaklu pokazać, że materiałem 
wyjściowym owych abstrakcyjnych kształtów był obraz tancerki zawieszonej na 
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szarfach i wykonującej skomplikowane ewolucje akrobatyczne. Zmieniające się 
obrazy wideo są rodzajem partytury dla tancerki. Jest ona zobowiązana imitować te 
figury, które przedstawia obraz wideo. Zespół instrumentalny jest traktowany 
podobnie jak w częściach poprzednich z tą różnicą, że jest tu więcej 
zsynchronizowanych w pionie dźwięków tworzących akordy, które - być może (tego z 
partytury nie można się dowiedzieć) – korespondują z uderzeniami bębna nagranymi 
na taśmie. 

Ten z konieczności pobieżny opis utworu pozwala jednakże dostrzec kilka 
jego cech charakterystycznych: 

1. Utwór jest skomponowany logicznie ze starannie przemyślanego materiału 
wysokościowego, który z kolei został zamknięty w wyraziste struktury melorytmiczne 
i harmoniczne. To one stanowią jedyny budulec kompozycji. Ich relatywnie niewielka 
ilość powoduje, że utwór charakteryzuje się zwięzłością materiałową i niezwykłą 
wręcz homogenicznością. 

2. Kompozytorka jest świadoma formy utworu, w szczególności starannie 
zaplanowała przebieg jego dramaturgii.  Niezwykła powściągliwość w doborze 
materiału dźwiękowego wymusza zupełnie inny sposób słuchania; skłania do 
“zanurzenia się” w czasie, który jakby się zatrzymał, co nadaje kompozycji 
kontemplacyjny charakter. Takie rozplanowanie utworu jest z pewnością zamierzone i 
konsekwentnie zrealizowane. 

3. Znamienną cechą przedstawionej kompozycji jest dominacja planu 
harmonicznego nad planem melodycznym. Motywy melodyczne są najczęściej 
wywiedzione z harmonii, co powoduje, że wymiar melodyczny jest często artefaktem 
zakomponowanej harmonii i faktury. 

4. Partytura jest napisana jasno i przejrzyście. Nie jest jednak wolna od 
drobnych usterek i przeoczeń. Zastrzeżenia można mieć również do strony opisującej 
skład zespołu instrumentalnego. Nazwy instrumentów są podane w języku 
angielskim, ale nie ma odpowiadających im skrótów. Tymczasem w partyturze zespół 
smyczków jest identyfikowany przy użyciu włoskich skrótów. Przecież cb odnosi się 
do włoskiej nazwy kontrabasu, a nie do angielskiego double bass. Można mieć 
wątpliwości, czy właściwe jest użycie języka angielskiego; wszak nie ma powodu 
rezygnować z kilkusetletniej tradycji używanie języka włoskiego w notacji 
muzycznej. Zapewne przez nieuwagę w legendzie opisującej partie perkusyjne 
pojawia accelerando, a powinno być rallentando. 

 
Praca teoretyczna Spektakl Przenikanie na taniec, zespół kameralny i media 

elektroniczne. Rola muzyki w sztuce medialnej uzupełnia partyturę, dając w 
Rozdziale II autorską analizę  i interpretację Przenikania. Wszak praca teoretyczna 
jest tylko dodatkiem do partytury, jednak chciałoby się, aby zawarta w niej 
autoanaliza była bardziej szczegółowa.  

Rozdział I rozpoczyna się od wskazania inspiracji, uzasadnienia wyboru formy 
spektaklu oraz omówienia prekompozycyjnych założeń kompozytorki, które miały 
dwojaki charakter. Z jednej strony była to potrzeba homogenizacji świata dźwięków 
akustycznych z dźwiękami elektroakustycznymi, do której to idei zainspirowała 
kompozytorkę twórczość Kaiji Saariaho. Drugą inspiracją był świat teatru, gdzie 
wszystko się dzieje naprawdę: aktorzy grają na żywo, a nie są uprzednio nagrywani, 
tancerze tańczą, muzycy grają. W tej fascynacji wszystkim, co staje się na oczach i 
uszachwidzów i słuchaczy, niejasna jest rola warstwy elektroakustycznej. Czy jest ona 
odtwarzana z pliku dźwiękowego, czy kreowana na żywo? W partyturze nie 
znalazłem odpowiedzi na to pytanie. 
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W dalszej części tego rozdziału autorka przedstawia genezę i różne formy 
sztuki multimedialnej, powołując się na wypowiedzi jej twórców oraz cytaty z 
licznych publikacji na ten temat. Rozdział ten kończy podrozdział zatytułowany 
Multimedia a intermedia – definicja pojęć i ich rozwinięcie. Spodziewałem się 
klarownego wyjaśnienia różnicy między terminami „multimedia” i „intermedia”. 
Niestety ta część pracy nieco mnie rozczarowała. Autorka  twierdzi za Dickiem 
Higgensem, że działalność grupy Fluxus było sztuką intermedialną, zaś performans 
Andy Warhola z roku 1966 był przykładem sztuki multimedialnej. Dość nieoczywiste 
jest stwierdzenie, że multimedia charakteryzują się tym, że poszczególne media są ze 
sobą luźno połączone, bez ograniczonej spójności, zaś „założeniem intermediów jest 
scalanie mediów oraz wyłanianie ukrytych sensów, które tworzą się pomiędzy nimi, 
jakby na pograniczu mediów”. Pracę kończy jednostronicowa Konkluzja, która 
właściwie jest streszczeniem Rozdziału II. 
 
 
Ocena dorobku dydaktycznego 
 

Od wielu lat mgr Paulina Załubska jest nauczycielem kontraktowym w 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Krakowie. Swoją działalność edukacyjną nie ogranicza tylko do roli nauczycielki 
przedmiotów teoretycznych; organizuje konkursy kompozytorskie, prowadzi 
dodatkowe wykłady, organizuje sesje naukowe, aktywizując w ten sposób młodych 
adeptów muzyki do działań wykraczających poza program nauczania. W roku 
akademickim 2012/13 prowadziła także zajęcia W Studiu Muzyki Elektroakustycznej 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Jak pisze w swym autoreferacie „uczenie zarówno 
w szkole średniej jak i na uczelni wyższej jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale 
także sprawia wiele przyjemności gdy na moich oczach rozwijają się młode talenty”. 
To wyznanie pozwala sądzić, że Paulina Załubska jest znakomitym pedagogiem; 
wszak tylko ci najlepsi traktują swój zawód w ten sposób. 

 
 

KONKLUZJA 
 
Zasadniczą częścią pracy doktorskiej z kompozycji jest utwór muzyczny. 

Przedstawiona do oceny partytura jest starannie przemyślana i świadczy o wyrazistym 
zamyśle twórczym kompozytorki, która od początku pracy nad nim wiedziała, że 
projektuje spektakl intermedialny, w którym muzyka spełnia rolę wiodącą. Nie mam 
wątpliwości, że utwór-spektakl Przenikanie spełnia wymogi Artykułu 13 Ustawy z 
dn. 14 marca 2003 r. (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenia MNiSW z dn. 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego 
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 
nr 204 poz. 1200). Dlatego też rekomenduję przyznanie p. Paulinie Załubskiej stopnia 
doktora sztuk muzycznych. 

 

 
 
Prof. dr hab. Stanisław Krupowicz 


