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Recenzent:prof. Marta Czarny- Kaczmarska           

Dziedzina: sztuki muzyczne 
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                                                                                        Kraków, 10.09.2019 

 

 

 

 

 

 

     Ocena pracy doktorskiej 

          mgr Justyny Kreft 

 
 

 

 

Zleceniodawca   

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Fortepianu,Klawesynu i Organów 

pismo  z dnia  31 lipca 2019 roku, zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 

14.03.2003 roku tekst jednolity  o stopniach i tytule naukowym oraz  o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 wraz ze zmianami Dz. U. z dnia 

27.07.2005 roku Nr 164, poz. 1365, art. 14ust. 2 pkt.  2). 

 

 

Dotyczy 

Uchwały Rady Wydziału Fortepianu,Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego 

w Warszawie z dnia 25.10.2018  roku w sprawie: 

 wszczęcia, na wniosek Pani mgr Justyny Kreft   przewodu na stopień 

doktora  sztuk muzycznych  w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, 

 wyznaczenia   recenzentów, 

  

                     Do nadesłanego mi przez Zleceniodawcę pisma z dnia 31 lipca 2019 

roku informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mej osoby 

recenzentem pracy doktorskiej  Pani mgr Justyny Kreft została dołączona  praca 

doktorska i dokumentacja przewodowa Kandydatki, spełniająca formalne 

wymagania ustawy z dnia 14.03.2003 roku art. 16 i 17 ust. 1 i 2 tekst jednolity 

(Dz. U. nr 65. poz. 595, wraz ze zmianami Dz. U. nr164, poz. 1365 z dnia 

17.08.2005 r.), oraz § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
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dnia 15.01.2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania  czynności 

w  przewodach 

doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, tekst 

jednolity (Dz. U. Nr 15, poz. 128, wraz ze zmianami Dz. U. Nr 252, poz. 2124, 

Dz. U. Nr 153, poz. 1094). 
 

 

 

Podstawowe dane o Kandydatce 

 

Pani Justyna Kreft urodziła się  w Gdyni. W roku 2009 ukończyła Państwową Szkołę 

Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w klasie prof. Katarzyny 

Popowej-Zydroń. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 

Warszawie, w klasie fortepianu prof. Ewy Pobłockiej i  wychowanką dr hab.Aliny 

Ratkowskiej prof.UMFC w klasie klawesynu. 

W roku 2016 rozpoczęła studia doktoranckie w macierzystej uczelni, podejmując 

następnie naukę w Królewskim Konserwatorium w Brukseli, w klasie fortepianu 

historycznego Prof. Claire Chevalier 

. Jest laureatką m.in. programu stypendialnego MKiDN „Młoda Polska”, II nagrody 

IV Akademickiego Konkursu Klawesynowego w Poznaniu, I nagrody XII 

Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego w 

Warszawie, XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie (II nagroda), 

V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im.  Ignacego Jana Paderewskiego w 

Piotrkowie Trybunalskim (wyróżnienie i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie 

utworu I. J. Paderewskiego). W 2013 została finalistką XVIII Międzynarodowego 

Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, występując w 

duecie razem z siostrą skrzypaczką. W roku 2018 została zakwalifikowana do 

drugiego etapu I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach 

Historycznych w Warszawie. 

Podczas kursów mistrzowskich pracowała z takimi artystami jak:Christophe 

Rousset, Matti Raekallio, Ralf Nattkemper, Piet Kujiken, Tobias Koch, Andreas 

Staier, Alexei Lubimov i Piotr Jabłoński. Artystka koncertowała m. in. w muzeum 

Handel & Hendrix House w Londynie, Musikinstrumenten-Museum w Berlinie, 

w Narodowej Akademii Sztuki i Nauki w Czelabińsku,w Filharmonii Narodowej 

w Warszawie, a także podczas Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i 

Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. 

Choć ocena dorobku artystycznego Kandydatki nie jest obligatoryjną składową 

recenzji w przewodzie doktorskim,chciałabym podkreślić,że w osobie mgr J.Kreft 

mamy do czynienia z wyjątkowo utalentowanym i wszechstronnym muzykiem, 

którego tak ilościowa jak i wielowymiarowa działalność artystyczna na wielu 

prestiżowych scenach Polski i świata oraz znaczące sukcesy koncertowe i 

konkursowe budzą duże uznanie, czego świadectwem było m. innymi zatrudnienie 

jej od roku 2017  w UMFC na stanowisku wykładowcy. 
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  OCENA   PRACY DOKTORSKIEJ 

 

         Pani Justyna Kreft przedstawiła, jako swą pracę doktorską, dysertację 

zatytułowaną „Kompozycje francuskich autorów przeznaczone na klawesyn 

obbligato z towarzyszeniem skrzypiec opublikowane w latach 1738-1760. 

Analiza wybranych zagadnień interpretacyjnych”   
Do pracy pisemnej dołączono, jako jej integralną część,  dzieło artystyczne w 

postaci płyty CD z wybranymi pozycjami francuskiej XVIII-wiecznej  literatury  

klawiszowej akompaniowanej autorstwa Jean-Josepha Cassanea de Mondonville, 

Jacques'a Duphly'ego i Charlesa Nobleta, ściśle związanymi z podjętym tematem. 

 Autorka stawia sobie za cel naukowo-artystyczny przedstawienie i podjęcie 

gruntownej analizy możliwości interpretacyjnych jednej z  bardzo interesujących 

i mało znanych form we francuskiej muzyce klawesynowej XVIII  wieku jaką 

stanowią utwory na klawesyn z akompaniamentem instrumentów melodycznych 

lub głosu. Taka praktyka angażowania   instrumentalistów, głównie skrzypków, 

czasem także wokalistów, do towarzyszenia podczas wykonywania solowych 

utworów klawiszowych była bardzo rozpowszechniona we Francji , o czym 

świadczy wiele przywoływanych przez Autorkę   dokumentów z epoki.                                                      

Ta  ciekawa i efektowna forma utworu jest doskonałą egzemplifikacją jednej z  

zasad muzyki baroku jaką była pewna swoboda traktowania zapisu muzycznego i  

wyboru obsady wykonawczej a również improwizacyjnego traktowania linii 

melodycznej. Mamy tu także przykład charakterystycznego w tym czasie 

przenikania się stylów francuskiego i włoskiego, dającego świadomemu 

wykonawcy możliwość zastosowania szerokiego wachlarza środków 

ornamentacyjnych . 

Doktorantka, analizując szczegółowo zagadnienia wykonawcze,związane z tą 

formą muzyczną, stawia pytania o cel  tak nietypowego gatunku i właściwy sposób  

interpretacji. 

 

Wychodząc od przedstawienia w pierwszym rozdziale wieloaspektowej jego 

genezy, sięgającej jeszcze czasów Renesansu, omawia w części drugiej 

charakterystyczne cechy klawesynowego repertuaru z akompaniamentem, 

powstałego we Francji w latach 1738-60, wyjaśniając równocześnie złożoną i 

często mylącą nomenklaturę, stosowaną przez kompozytorów tego okresu. 

Analizuje nastepnie funkcję instrumentów melodycznych w tego typu repertuarze 

klawesynowym , powstanie praktyki tworzenia transkrypcji oraz pojawienie się 

partii obbligato. W bardzo interesujący sposób kreśli  obraz społecznych aspektów 

powstania i popularności tego rodzaju kompozycji.. 

 

       Francuska akompaniowana muzyka klawiszowa jest tą formą,  która dziś 

wzbudza tak wśród wykonawców jak i muzykologów wiele wątpliwości i sporów 
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interpretacyjnych, prowadzących nawet czasem do deprecjonowania wartości 

artystycznej tego typu repertuaru. Doktorantka, mierząc się z tym wyzwaniem, 

przedstawia w III rozdziale swej dysertacji własną wizję rozwiązań 

kompozycyjnych i interpretacyjnych wybranych utworów, zarejestrowanych 

następnie na płycie CD jako dzieło artystyczne. 

 Dokonując szczegółowych analiz formalnych przedstawionych kompozycji 

zajmuje się możliwościami doboru obsady wykonawczej. Analizuje wnikliwie 

aspekty agogiczne i artykulacyjne a także wielorakie problemy zdobnictwa. 

Wyjaśniając czytelnikowi szczegółowe wybory interpretacyjne, podkreśla  

szczególne znaczenie czynnika harmonicznego , silnie powiązanego z oczywistą 

wówczas sztuką realizowania improwizowanego akompaniamentu basso 

continuo. Powołuje się także na historyczne wskazówki i zasady, które mogą być 

pomocne we właściwym odczytaniu i interpretacji muzyki klawesynistów 

francuskich., zawarte w wybranych materiałach żródłowych ,którymi są  przede 

wszystkim  traktaty metodyczne wybitnych twórców  a także wstępy do wydań ich 

utworów dotyczące zarówno konkretnych elementów wykonawczych jak i 

ogólnych rozważań ich autorów na temat muzyki  i jej znaczenia dla ówczesnego 

społeczeństwa. 

 

            

Całość pisemnej części pracy zamykają 3 aneksy: 

Aneks I – zawierający kompletny materiał nutowy utworów prezentowanych na 

nagraniu, w formie pierwodruków francuskich z I poł. XVIII wieku 

Aneks II- będący zbiorem przedmów kompozytorskich do materiału nutowego, w 

tłumaczeniu własnym Doktorantki 

Aneks III- w formie katalogu klawesynowych utworów akompaniowanych, 

opublikowanych we Francji w latach 1738-1760 

 

Podkreślić też należy niezwykle bogatą bibliografię, na którą składa się 

kilkadziesiąt obcojęzycznych publikacji a przede wszystkim niezwykle 

interesujący i szczegółowo opisany i  zanalizowany aktualny stan badań w tej 

materii w literaturze światowej. Ten swego rodzaju przewodnik po dostępnych 

publikacjach jest szczególnie ważny dla młodych wykonawców wobec 

całkowitego braku w polskiej literaturze muzykologicznej pozycji dotyczącej 

problematyki utworów klawiszowych z akompaniamentem. 

Praca teoretyczna pani mgr J.Kreft ma więc niewątpliwie  charakter publikacji 

naukowej o istotnym znaczeniu dla budowania i poszerzania wiedzy na  temat 

XVIII-wiecznej francuskiej muzyki akompaniowanej i jak sama autorka sugeruje, 

może być punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych badań nad problemami tu 

poruszanymi. 

Pod względem merytorycznym i formalnym oceniam pracę bardzo pozytywnie. 

Pewnym niewielkim mankamentem rozprawy jest jej strona edytorska, 

zawierająca trochę drobnych niedociągnięć stylistycznych i tzw, literówek. Nie 

zmieniają one istotnego sensu wypowiedzi ale ze względu na duży walor 
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merytoryczno-edukacyjny pracy i być może przyszłą publikację, sugerowałabym 

ponowną korektę redakcyjną. 

  Owocem i ilustracją wnikliwych analiz i badań teoretycznych autorki jest 

dzieło artystyczne omawianej pracy doktorskiej, w formie dołączonej do części 

opisowej płyty CD , na którą składają się następujące utwory: 

 

1.Jean-Joseph Cassanea de Mondonville- IV Sonata ze zbioru Pieces de clavecin 

en sonates avec accompagnement de violon. Oeuvre 3: 

Allegro-Aria-Allegro 

 

2.Jean-Joseph Cassanea de Mondonville – ze zbioru Pieces de clavecin avec voix 

uo violon, Oeuvre 5: 

Regna terrae.Cantate Deo – Protector meus 

 

3.Jacques Duphly,  ze zbioru Troisieme livre de pieces de clavecin: 

La de Casaubon – La du Tailly – La de Valmalette 

 

4.Charles Noblet, sonata Les Bouffons ze zbioru Nouvelles suites et trois sonates 

avec accompagnement de violon: 

Andante – Allegro- Andante- Allegro Andante – Ier Menuet – 2e sans violon 

 

Wykonawcy: 

Joanna Kreft- skrzypce, Katarzyna Denkiewicz- Stawujak – skrzypce 

Magdalena Pikuła – sopran 

Justyna Kreft – klawesyn 

Nagranie zostało dokonane w sali koncertowej UMFC w terminie 03.11.2018- 

26.07.2019 ( montaż, miks, mastering Jędrzej Łuciński). 

Program wykonano na klawesynie dwumanuałowym Williama Dowda 1976 

(replika instrumentu francuskiego Blanchet 

 

              Przyjmując z uznaniem doskonałą homogeniczność obu części pracy 

doktorskiej, podkreślić należy, że dzieło artystyczne tu przedstawione spełnia nie 

tylko rolę  egzemplifikacji tez  zawartych w części opisowej dzieła ale jest z całą 

pewnością  samodzielnym aktem artystycznym wysokiej klasy, dostarczającym 

słuchaczowi nie tylko istotnych informacji teoretycznych ale i całej gamy przeżyć 

estetycznych i emocjonalnych. 

 Płyty słucha się z zainteresowaniem i dużą przyjemnością. Bogata wyobraźnia 

muzyczna klawesynistki, z dużą dozą inwencji ornamentacyjnej, muzyczna 

intuicja i dojrzałość sprawiają ,że prowadzi ona słuchacza poprzez  materię 

dźwiękowo-muzyczną z pełną wirtuozowskiego rozmachu  fantazją a 

równocześnie  drogą mądrego współdziałania i doskonałego dialogu ze 

współwykonawcami. Wynika to nie tylko z dogłębnie przeprowadzonych studiów 

i badań , dokumentowanych w opisie dzieła ale przede wszystkim z bogatego 

doświadczenia muzycznego Doktorantki, jako klawesynistki, doskonale 
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rozumiejącej język muzyczny utworów połączony ze świadomie indywidualnym 

podejściem do realizacji tekstu muzycznego, w całkowitej zgodzie z rozumieniem 

estetyki  muzyki XVII/XVIII w. 

Z uznaniem odnotowuję też doskonale stopliwe, homogeniczne i ciepłe brzmienie 

całego zespołu  i wysoki poziom wykonawczy wszystkich muzyków, biorących 

udział w nagraniu. 

 

 

 

Konkluzja 

Pracę doktorską Pani Justyny Kreft uważam, zarówno pod względem formy jak i 

treści za twórczy wkład w rozwój dziedziny sztuk muzycznych, sfery edukacyjnej 

i budowania kultury muzycznej w kraju. Stwierdzam, że Kandydatka wykazała się 

wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi  samodzielną pracę artystyczną i 

dydaktyczną i tym samym spełniła bez zastrzeżeń wymagania art.13 ust.1 z 

dn.13.03.2003 r. 

 

Pracę  przyjmuję. 

 


