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Recenzja pracy doktorskiej mgr Justyny Kreft 

 
dr hab. Maria Banaszkiewicz- Bryła, prof.AM                                                                                                              

Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu 

Dziedzina: sztuki muzyczne 

Dyscyplina: instrumentalistyka 

 

Poznań, dnia 11 września 2019 r. 

 

Dotyczy  

Uchwały Rady Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego w 

Warszawie  z dnia 25.10.2018 o powołaniu recenzentów  pracy doktorskiej mgr Justyny Kreft, 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplinie – 

instrumentalistyka 

Temat rozprawy – Kompozycje francuskich autorów przeznaczone na klawesyn obbligato z 

towarzyszeniem skrzypiec opublikowane w latach 1738-1760. Analiza wybranych zagadnień 

interpretacyjnych. 

 

Zleceniodawca opinii 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Fortepianu, Klawesynu i 

Organów. 

Dokumentacja nadesłana w związku z przewodem doktorskim Pani Justyny Kreft zawiera: 

1. Sygnowane datą 31 lipca 2019 roku pismo Dziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i 

Organów, prof.UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej - Quinn 

2. 1 egzemplarz pracy doktorskiej składającej się dzieła artystycznego, zarejestrowanego 

na nośniku elektronicznym i opisu dzieła w wersji drukowanej i elektronicznej 

 

Podstawowe dane o kandydacie 

Studia  

2012 - UMFC Warszawa, stopień licencjata, specjalność: gra na fortepianie, klasa prof. Ewy 
Pobłockiej  
2014 - UMFC Warszawa, tytuł magistra, specjalność: gra na fortepianie, klasa prof. Ewy 
Pobłockiej ( wynik A+/24,celujący ) 
2016 - UMFC Warszawa, tytuł magistra, specjalność: gra na klawesynie, klasa dr hab. Aliny 
Ratkowskiej ( wynik A+/25, celujący ) 
Uzupełniające studia muzyczne: 
od 2017  - studia magisterskie w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie 
fortepianu historycznego Prof. Claire Chevalier. 
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2014/2015 I semestr, Berlin Universität der Künste, pobyt w ramach stypendium Erasmus + 
w klasie klawesynu. 
 

Kursy Muzyczne 

Doktorantka brała udział w wielu kursach mistrzowskich pracując pod kierunkiem tak wybitnych 
artystów jak m.in. Christophe Rousset, Matti Raekalio, Ralf Nattkemper, Piet Kujiken, Tobias 
Koch, Andreas Staier, Alexei Lubimov, Friedemann Rieger i  Piotr Jabłoński. 
 

Praca 
- Praca etatowa jako wykładowca na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym 
w Białymstoku w latach 2015-2018. 
- Prowadzenie zajęć wykładowych dla pianistów z II wydziału UMFC z Zagadnień 
Wykonawczych Muzyki Dawnej przez I semestr 2016/2017, po polsku i po angielsku. 
- Praca jako akompaniator na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, w latach 
2015/2016 oraz 2017/2018. 
 
 Nagrody i wyróżnienia  

- Laureatka Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Młoda Polska na rok 2016. 
- Laureatka II nagrody oraz Nagrody JM Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu - IV Akademicki 
Konkurs Klawesynowy, Poznań 2015. 
- Finalistka na XVIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza, 
Łódź 2013. 
- Laureatka I nagrody (fortepian solo)- XII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza 
Zarębskiego, Warszawa 2012. 
- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne na 
rok 2013/2014.  
– Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego 2011/2012, 
– Stypendium Miasta Gdyni, 2010-2015, 
– Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II 2011- 2014. 
 
  Pani Justyna Kreft  jest instrumentalistką, która regularnie koncertuje, grając zarówno na 
klawesynie jak i fortepianie. Wystąpiła z recitalami m. in. w Muzeum Handel & Hendrix House w 
Londynie, Musikinstrumenten-Museum w Berlinie, w Narodowej Akademii Sztuki i Nauki w 
Czelabińsku, w Filharmonii Narodowej i Zamku Królewskim w Warszawie, Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, podczas Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Była półfinalistką Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2018), brała udział w 
wielu recitalach chopinowskich ( m.in. w Żelazowej Woli), a do jej ważnych osiągnięć 
artystycznych należą także następujące koncerty- recital fortepianowy w ramach cyklu Jour 
Fixe- Musik am Nachmittag, NIFC w Warszawie, recital fortepianowy w ramach cyklu Młode 
Talenty, Muzeum im. Fryderyka Chopina, Słupsk Zamek Książąt Pomorskich, półrecital na 
Estradzie Młodych 48. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Pani Justyna Kreft była również 
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wykonawczynią partii klawesynu w Koncercie Kameralnym G. Ligetiego w  Muzeum 
Archidiecezjalnym  w Katowicach. 
W dziedzinie muzyki dawnej realizowała partie basso continuo m. in. podczas 
I Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej Schloss Scharfeneck, występowała również z 
recitalami;  z cyklu Marek Toporowski przedstawia. Od galant do Empfindsamer Stil, w 
programie J. Podbielski, D. Scarlatii, C.P.E. Bach, W.F. Bach, w Akademii Muzycznej im. I.J. 
Paderewskiego w Poznaniu, w Muzeum G.F. Handla „Handel& Hendrix House” 
w Londynie, w ramach koncertów British Harpsichord Society, w UMFC Warszawa, Wieczór 
Muzyki Klawesynowej, Laureaci V Akademickiego Konkursu Klawesynowego w Poznaniu, w 
Ratuszu Głównym w Toruniu, koncert finałowy V Festiwalu Cichej Muzyki z zespołem La 
Tempesta, w Sarnach, koncerty w ramach I Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej 
Schloss Scharfeneck -realizacja partii basso continuo w dziełach: G. Meali, C. Monteverdiego, 
G.P. Cimy,J. Rosenmüllera; występ z Martyną Pastuszką (skrzypce), Piotrem Kusiewiczem 
(śpiew), Arno Paduchem (cynk, Hochschule für Musik und Theater Lipsk) oraz Wim Becu (puzon 
barokowy), w Jarosławiu -  Koncert Finałowy w ramach Accademia Estiva del Madrigale: - 
realizacja partii basso continuo w Madrygałach VII i VIII Księgi Claudio Monteverdiego, 
Filharmonia Narodowa w Warszawie, koncert dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, brała udział jako solistka z tow. Orkiestry Instrumentów Historycznych pod 
kierunkiem Agaty Sapiechy w koncercie podwójnym G.B. Pergolesiego,  Musikinstrumenten-
Museum w Berlinie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, udział w koncercie -Wieczór 
Klawesynowy,Carl Philipp Emanuel Bach 300. rocznica urodzin i w  Narodowej Akademii Kultury 
i Sztuki w Czelabińsku (Rosja) – był to udział w 
koncercie w ramach wymiany UMFC z rosyjską uczelnią, koncerty w Schlitz- Fulda (Niemcy) 
wramach Pianale-Klavier Akademie. 
Pani Justyna Kreft brała udział w VII Sesji Naukowej Muzyka Klawesynowa UMFC, „Przemiany 
Stylistyczne w Muzyce Klawesynowej oraz Rozwój Basso Continuo we Francji XVII i 
XVIII wieku”, wygłaszając wykład Pieces de clavecin en sonates avec accompagnement de violon. 
 
 

                                                 OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 

 

 

Praca doktorska Pani mgr Justyny Kreft  pod tytułem Kompozycje francuskich autorów 

przeznaczone na klawesyn obbligato z towarzyszeniem skrzypiec opublikowane w latach 

1738-1760. Analiza wybranych zagadnień interpretacyjnych., składa się z dzieła artystycznego 

zarejestrowanego na nośniku elektronicznym i opisu dzieła, stanowiących łącznie pracę pod 

wspomnianym tytułem. 

 

Dzieło artystyczne obejmuje prezentację następujących utworów: 
 
Jean-Joseph  Cassanéa de Mondonville, IV Sonata, ze zbioru  Pièces de clavecin en sonates avec 
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accompagnement de violon, OEuvre 3 
Allegro 
Aria 
Giga. Allegro 
 
Jean-Joseph  Cassanéa de Mondonville, ze zbioru Pièces de clavecin avec voix ou violon,  
OEuvre 5 : 
Regna terrae. Cantate Deo 
Protector meus 
 
Jacques Duphly, ze zbioru Troisième livre de Pièces  de clavecin: 
 La de Casaubon 
La du Tailly 
La de Valmalette 
 
Charles Noblet, Sonata Les Bouffons ze zbioru Nouvelles suites et trois sonates 
avec accompagnement de violon 
Andante – Allegro – Andante – Allegro 
 Andante 
1er Menuet, 2e sans Violon 
 
 

Wykonawcy: 
Justyna Kreft - klawesyn 
Joanna Kreft – skrzypce 
Katarzyna Denkiewicz - Stawujak – skrzypce 
Magdalena Pikuła – sopran 
 
Program dzieła został wykonany na klawesynie dwumanuałowym, o dyspozycji 8' 8' 4' 
+ rejestr lutniowy, William Dowd 1976 , replika instrumentu francuskiego Blanchet, 
 a zarejestrowany podczas czterech sesji nagraniowych, w terminach: 03.11.2018, 05.01.2019, 
23.07.2019, 26.07.2019, na sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 
Warszawie. 
 
Realizacja nagrania, montaż,  mastering  - Jędrzej Luciński  
 
 
Dzieło artystyczne przedstawione do oceny prezentuje wybór  francuskich utworów 
klawesynowych obbligato z towarzyszeniem jednego lub dwóch głosów, a skomponowanych w 
latach 1738-1760. Celem pracy jest według Doktorantki przedstawienie wartości artystycznej i 
ogromnej różnorodności tego repertuaru. W rzeczywistości starannie wyselekcjonowane 
utwory reprezentują odmienne style i zróżnicowaną fakturę, a także relacje między 
instrumentami z uwzględnieniem idiomatycznej specyfiki dźwiękowej. Niewątpliwie daje to 
wykonawcom możliwość pokazania całej gamy środków wykonawczych i umiejętności 
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kameralnych. Pośród utworów wchodzących w skład  dzieła artystycznego szczególnie 
zachwyciły mnie sonaty Mondonville’a i Nobleta. Świetnie słychać w nich ewidentne walory  
warsztatu instrumentalnego Pani Justyny Kreft  - zróżnicowaną i precyzyjną artykulację, lekkość 
gry,  kreatywność interpretacji i wrażliwość na barwę dźwięku. Nie bez znaczenia jest też duża 
wrażliwość kameralna i zdolność wspólnego odczuwania agogiki z wykonującą partię skrzypiec 
Joanną Kreft.  W interpretacjach tych zwraca uwagę, poza precyzją i czystością intonacyjną 
wykonania, bardzo dobry i celowy dobór temp, szczególnie tanecznych, który ewidentnie 
podkreśla formę i wizję artystyczną całości ( np. szybki menuet w sonacie Nobleta). Kandydatka 
logicznie buduje formę zarówno w dużych cyklach jak i w  wykonywanych z  wdziękiem  i 
francuską giętkością frazy miniaturach ( Duphly).  
Chociaż temat pracy doktorskiej skupia się głównie na problematyce związanej z utworami 
klawesynowymi z towarzyszeniem skrzypiec, to Doktorantka zdecydowała się zaprezentować 
dwa utwory na obsadę zwiększoną o głos sopranowy. Jest to bardzo udana próba pokazania 
złożoności problemu wyboru obsady, która nie zawsze przez kompozytora była jednoznacznie 
sprecyzowana. Włączenie do programu dwóch psalmów z Pièces de clavecin avec voix ou violon 
Mondonville’a pozwala na ocenę kreacji artystyczno-wykonawczej Pani Justyny Kreft zarówno w 
formach instrumentalnych jak i instrumentalno-wokalnych.                                                                                                           
Opis dzieła artystycznego stanowi  komplementarną część całej pracy doktorskiej. Układ pracy   
jest bardzo logiczny i starannie zakomponowany. Zawiera trzy rozdziały, a  do całości dołączone 
są aneksy prezentujące pierwodruki wykonywanych utworów, oryginały i tłumaczenie 
przedmów kompozytorskich oraz  klawesynowe utwory akompaniowane , opublikowane w 
latach 1738-1760 we Francji. Pracę zamyka wykaz wykorzystanej literatury i  spis 
zastosowanych  przykładów. 
Swoje rozważania Doktorantka rozpoczyna od omówienia źródeł i przyczyn powstania utworów 
akompaniowanych, wskazując na dwie wczesne tradycje, leżące u ich podstaw – tworzenie 
improwizowanych partii instrumentów melodycznych w solowych utworach klawiszowych i 
lutniowych, oraz tworzenie transkrypcji i redukcji utworów wokalnych i instrumentalnych na 
organy lub klawesyn. Przedstawiony został obecny stan badań, uwzględniający najnowsze 
publikacje w postaci dysertacji doktorskich i artykułów, ale także odnoszący się do 
podstawowych, fundamentalnych pozycji bibliograficznych, jak chociażby dzieła Boydena, 
Newmana, czy Reesera. Główna część rozprawy, odnosząca się do specyfiki akompaniowanej 
muzyki klawesynowej, została zawarta w rozdziałach II i III. Autorka przytacza liczne komentarze 
i przykłady z literatury francuskiej, które charakteryzują ten gatunek i stanowiły o jego 
popularności i oddźwięku społecznym. Definiuje także termin  szeroko pojętego 
akompaniamentu ( z uwzględnieniem pojęć  obbligato-ad libitum ) i omawia główne założenia 
kompozycyjne wybranych przykładów. Swoje rozważania opiera na idei estetycznej les goűts 
réunis.  
Jakkolwiek jestem pod wrażeniem rzetelności i poprawności merytorycznej niniejszej dysertacji, 
muszę odnieść się do stwierdzenia, z którym nie mogę się zgodzić. Na str. 19 możemy 
przeczytać, że „…niektóre z utworów Couperina zawierają wskazówkę: pièces croisées, które 
kompozytor polecał wykonać na dwóch klawesynach…” i dalej następuje nieadekwatny do 
cytatu przykład utworu Couperina La Julliet. Mam wrażenie że Doktorantka pomyliła pojęcia 
klawesyn - klawiatura. Sam Couperin  o tym oznaczeniu  pisze „… w trzeciej księdze znajdują się 
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utwory, które nazwałem pièces croisées. Warto przypomnieć, że w drugiej ( księdze) na str.62 
znajduje się utwór tego typu zatytułowany Les bagatèlles, jest on dokładnie tym co nazywam 
pièces croisées. Utwory, które noszą to określenie powinny być grane na dwóch klawiaturach, z 
których jedną się odłączy, czy też oddzieli…” ( tł. Dorota Zimna Wariantywność obsady w 
twórczości instrumentalnej François Couperina ). Dalej kompozytor rozważa sytuację gdy 
klawesyn posiada jeden manuał...  Wracając do podanego przykładu – La Julliet nie jest 
utworem croisées,  nie posiada  w tekście określenia  pièces croisées,  a jedynie inskrypcję 
rzeczywiście dozwalającą wykonanie na dwóch instrumentach lub z zastosowaniem contre 
partie. 
 
 
Konkluzja 
Całokształt pracy doktorskiej Pani  mgr Justyny Kreft  i jej  wysoce satysfakcjonujący poziom,       
w zdecydowany sposób podkreśla  gotowość Doktorantki do samodzielnej i kreatywnej 
działalności  badawczej i artystycznej. Warstwa wykonawcza jest ściśle związana z częścią 
analityczną, a interpretacje zawarte w dziele artystycznym są poparte wnikliwą analizą i 
badaniami nad problematyką repertuaru klawiszowego obbligato z towarzyszeniem 
skrzypiec. 
Podjęcie się badań nad klawesynowymi utworami akompaniowanymi, z racji swej 

unikatowości i braku nawiązań  w polskim piśmiennictwie muzycznym, stanowi bardzo 

oczekiwaną próbę przybliżenia wykonawcom tej dość powszechnej we Francji w  XVIII, a 

także XIX wieku, tradycji wykonywania utworów klawesynowych (klawiszowych). Można  

śmiało stwierdzić, że praca Pani Justyny Kreft pod tytułem „Kompozycje francuskich autorów 

przeznaczone na klawesyn obbligato z towarzyszeniem skrzypiec opublikowane w latach 

1738-1760. Analiza wybranych zagadnień interpretacyjnych.” stanowi znaczny wkład w 

rozwój dyscypliny instrumentalistyki, jest także przykładem celowości badań nad 

historycznymi  praktykami wykonawczymi w aspekcie rozwoju tej dziedziny.   

Biorąc powyższe pod uwagę z  satysfakcją stwierdzam, że  Pani Justyna Kreft wykazała 

umiejętności niezbędne do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i artystycznej, w  

związku z powyższym stwierdzam, że spełniła wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 

roku (z późn. zm.) o stopniach naukowych i tytule oraz o stopniach i tytułach w zakresie 

sztuki, stawiane kandydatom do stopnia doktora  sztuki. 

 Pracę przyjmuję bez zastrzeżeń. 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                         dr hab. Maria Banaszkiewicz – Bryła, prof.AM 


