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RECENZJA

w przewodzie doktorskim Pani mgr Justyny Mlynarcryk, przygotowana na zlecenie

Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki

Akademii Muryczrej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi, na podstawie ustawy z

dnia 14.03.2003 roku o stopniach i tytule naukowym orazo stopniach i t5rtule w zakresie

sztuki (Dz.U. 22016 r.,poa.882 zp6in. zm.).

Dotvczy:

Uchwaty nr 4llU20l8l20l9 z dnia 17 puhdziernika 2018 r. Rady Wydziatu Fortepianu,

Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazru Akademii Mu4rczrej im. G. i K. Bacewicz6w

w tr-odzi w sprawie:

. wyznaczenia mnie na recenzenta przewodu doktorskiego mgr Justyny Mtynarczyk w

dziedzinie sztuk mury czny ch, w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Do nadeslanego mi przezprzewodnicz4c4 Komisji pisma sygnowanego datq 28 czerwca2[2l

r. znstala dol1czonapraca doklorska oraz dokumentacja dorobku mgr Justyny Mtynarczyk.

PodEtawowe dane o Kandvdatce:

o Justyna Mlynarczyk urodzila sig w Katowicach29 marca 1984 roku.

oWyksztalcenie:
2002 ukoriczenie (z wyr62nieniem) Pafstwowego Liceum Muzyczrego im. K.

Szymanowskiego w Katowicach, w specjalno$ci wiolonczela (klasa prof. Bernarda Poloka);

2005 - ukofczenie Studia Aktorskiego Lart w Krakowie (kurs roczny);



2006 - uryskanie dyplomu licencjackiego w Akademii Muzyczrej im. K. Szymanowskiego w

Katowicach, w specjalnoSci wiolonczela (klasa ad. Piotra Janosika);

2010 - uzyskanie Dipldme d'Etudes Musicales w Conservatoire de Musique w Grenoble

(Francja), w specjalnoSci viola da gamba (klasa prof. Christine Plubeau);

2010 - uzyskanie dyplomu magistra szfuki w Akademii Muzryczrej w Krakowie, w

specjalnoSci viola da gamba (klasa dra hab. Marcina Zalewskiego).

. Pani Justyna Mtynarczyk wzigla tak2e czyt:urty udzia\ w kursach muzyki dawnej.

Prowadz4cymi byli m.in. wybitni specjaliSci w grze na violi da gamba: Paolo Pandolfo, prof.

Marianne Muller, Wieland Kuijken.

oPraca dydaktyczna:
2012 i nadal w Zespole Panstwowych Szk6l Muzrycznych - Panstwowej Og6lnoksztalc4cej

Szkole Mtazyczrta II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach jako nauczyciel gry na violi

da gamba oraz kameralistyki. Justyna Mlynarczyk zainicjowala otwarcie klasy violi da gamba

jako instrumentu gl6wnego;

2013 i nadal w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi jako wykladowca w

klasie violi da gamba oraz kameralistyki.

W ramach pracy badawczej i dydaktycznej Pani mgr Justyna Mlynarczyk prowadzi takie

szerok4 dzialalnoSd popularyzujqc4 mu4ykg poptzez prelekcje, warsztaty, wyklady, atakae

sprawowanie opieki nad projektami artystycznymi swoich uczni6w i student6w.

Dorobek artvstvczny Justvn], Mlynarczyk:

Dokumentacja przewodowa obejmuje okres od 2007 do 2018 roku i ukazuje

dzialalnoS6 artystyczn4 prowadzon4 z imponuj4c4 intensywnoSci4. W znacznym stopniu sq to

zr:acz4ce wydarzenia (w Polsce i za granc4) obejmuj4ce wystgpy w duzych skladach

kameralnych i orkiestrach instrument6w historycznych, w tym 127 koncert6w i 8 nagran

plytowych. Z tej czgici dorobku uwags przyciqgajq m.in. koncert muzyki renesansowej w

ramach festiwalu ,,Stour Music" wraz z zespolem Floripari (Anglia 2010), koncerty z

zespolem Weser - Renaissance prowadzonym przez Manfreda Cordesa w Bremie ,,Jubilate

Deo an der Kathedrale zu Krakau" i w Kempen ,,Virgo Prudentissima - Marienverehrung

am polnischen Kdnigshof' (Niemcy 2011), koncerty ,,Muzyka i slowa - Polak w seraju" z

{oh!} Orkiestr4 Historycfre, Capell4 Cracoviensis, Pera Ensemble i Oltremontano w Ankarze

i Stambule w ramach obchod6w 600-lecia polsko-tureckich stosunk6w dyplomatyczrych



(Turcja 2014) oraz koncerty muzyki XVll-wiecznej z zespolem Le Podme Harmonique pod

kierownictwem Vincenta Dumestra w ramach festiwali ,,Musica Sacra" w Krakowie i ,,XV[
Festiwalu Bachowskiego" w Swidnicy (2016). Z nagrafi p$towych warto wymienii CD

Frangois Couperin - L'ordre agreable nagranej przez siedmioosobowq grupg wykonawc6w i

wydanej przez Akademig Mvzyczrq im. G. i K. Bacewicz6w w tr odzi (2014). Dorobek

Justyny Mlynarczyk w zakresie prezentacji solowych, w duecie i w matych obsadach

kameralnych takze jest niezwykle obfity. Zawiera 68 koncen6w i 2 nagrania ptytowe. Sq

wSr6d nich m.in. koncerty w Bibliotece Polskiej w Paryzu z zespolem Cantica Sacra - ,,La

musique du roi Jean III Sobieski (2013) i prezentacja poSwigcona C. Ph. E. Bachowi (2014), a

takze CD Frangois Couperin - Compositeur Royal , w kt6rej nagraniu wziql udzial

trzyosobowy sklad kameralny: Karolina Jesionek - flet traverso, Dorota Zimna - klawesyn,

Justyna Mtynarczyk- viola da gamba (wyd. AMFN Bydgoszcz 2016) oraz CD Giovanni

Antonio Pandolfi-Mealli Sonate a Violino solo opera terza nagranej przez zesp6l w skladzie

Mateusz Malecki - skrzypce barokowe, Ewa Mrowca - klawesyn, Justyna Mtynarczyk -
viola da gamba (wyd. EKB 2018).

Pani Justyna Mlynarczyk czgsto wsp6lpracuje z zespolan:/r zwiqzarrymi z Katowicami,

Krakowem oraz Lodzi4 takimi jak {oh!}Orkiestra Historyczna (Katowice), Capella

Cracoviensls (Krak6w), Ars Canlas (Wroclaw), Harmonia Sacra (Krak6w), Filatura di

Musica (t-6d2), Parnassos (Katowice), Floripari (Iftak6w), Extempore (Katowice), Contento

Core (Katowice), Camerata Cracovia (Iftak6w), trio viol da gamba Gambasada (Krak6w).

Od roku 2016 ze swoim mgZem Piotrem firorzy duet viol da gamba.

Chociaz dorobek artystyczny Kandydatki nie podlega ocenie naleiry stwierdzi6, 2e ws4rstkie

osi4gnigcia artystyczne Pani Justyny Mlynarczyk stanowi4 istotny wklad w kulturg rrruzyczrr%

zar6wno na terenie kraju, jak r6wnie?poza granicami Polski.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani mgr Justyny lvllynarcryk pod tytulem ,,YormiqAry ieo
d'harmonie a jeu de melodie. Koncerty na dwie violg da gamba Monsieur de Sainte

Colombe w kontekfcie sporu migdry Monsieur de Machy a Jeanem Rousseau sktada sig

z dziela artystycznego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym oraz opisu, stanowi4cych

l4cznie pracA pod wspomnianym tytulem. Nagrania dokonano w Pocysterskim Zespole

Klasztorno-Palacowym w Rudach w dniach 27-29 grudnia 2018 r. oruz 11 stycznia 2019 r.



Refserem nagrania byl Grzegorz Stec. Justyna Mtynarczyk grala na siedmiostrunowej violi

da gamba - kopii wg Richarda Mearesa z ok. 1660 roku, wykonanej przez Jacka

Wesolowskiego w Gdansku w roku 2018. Wsp6hnrykonawc4 nagrania byl Piotr Mtynarczyk

grajecy na siedmiostrunowej violi da gamba - kopii wg Nicolasa Bertranda z 1704 rolru,

wykonanej przez Petra Vavrousa w Pradze w 2006 roku.

Dzielo artystyczre przedstawia dziesig6 koncert6w, zlrJt6rych dziewiQ6 pochodzi zp zbioru

Monsieur de Sainte Colombe Concerts a detn violes esgales, a jeden, bgd4cy arunlacjq

Justyny Mlynarcryk utwor6w solowych Sainte Colombe'a na dwie viole da gamba, pochodzi

z Manuskryptu z Toumus. W sklad dziela artystycznego wchodz4 koncerty o nastgpuj4cych

tytulach:

I Le Roportd (w aran2acjiPiotra Mtynarczyka na dwie viole da gamba):

LUwertura, 2.La belle. Passacaille du raporti, 3.Chaconne raportd

II Le Cor

III Les Bateries

l.Uvertura, 2.Sarabande en bourrasque

IV Le Changi

l.Uwertura, 2. Sarabande. La suivie

V La Caligie

VI L'emportd

l. Uvertura, 2.Gavote, 3. Sarabonde

VII La Rougeville

L Uwertura, 2. Gigue, 3. Sarabande, 4. En gavote-en gigue, 5. Menuet lente,

d.Pianelle lente, 7. Chaconne de Rougeville

VIII La Prdcipitd

l.(Jwertura, 2.Gigue

IX Lefigurd

X Le nouveau (na dwie viole da gamba na podstawie utwor6w solowych pochodzqcychz

Manuskryptu z Tournus, improwi zacja i xan2acjalustyny Mlynarcz,yk)

l.Allemande, 2. Sarabande, i.Gigue a la maniere du Vieuc Gautier.

Koncerty zawieraj 4 lqczrie 25 utwor6w.

Pani Justyna Mlynarczyk do swoich badan doktorskich nad problematykq idiomu violi

da gamba, ukazanej na tle gor4cych spor6w pomigdzy wybitnymi murykami z II polowy

XVII wieku, wybrala rzadko prezentowany publiczrie zbi6r komporycji Saint Colombe'a.



Stawiaj4 one bardzo wysoko poprzecrkg interpretacyjnq m.in. w kwestii obsady, wymagaj4

bowiem idealnego zespolenia muzycznego duetu gambist6w. Prezentowane dzielo

artystyczne cechuje taka wlaSnie nada wyczajna wig? wykonawc6w. Dzigki niej te
przelomowe, w kontekScie problematyki badawczej pracy doktorskiej Kandydatki,

komporycje stanowi4 przekonuj4cy dow6d na wysoki potencjal artystyczny wykreowanego

ptzez Saint Colombe'a stylu harmoniczno-melodyczlego w muzyce nd violg da gamba.

Pani Justyna Mlynarczyk zinterpretowala utwory Saint Colombe'a w taki spos6b, aby jak

najpelniej uchwyci6 r62norodne aspekty jEzyka mvzyczrrego violi da gamba i ukazai ich

walory przez dob6r odpowiednich Srodk6w wykonawczych. Wnikliwe pozranie i zbadanie

materiafu muzyczrrcgo oraz kontekstu historycznego w jakim zaistnial Kandydatkatznala za

klucz do uchwycenia stylistyki nie tylko muzyki gambowej Saint Colombe'a, czy innych

utwor6w z tego okresu, ale takze za celne ukierunkowanie poszukiwaf interpretacyjnych w

zakresie dziel piliniej srych.

Rozprawa doktorska Justyny Mtynarczyk uwidacania jak bardzo szeroki jest zakres prac

badawczych, tw6rczych wyzwan i interpretacyjnych wybor6w stawianych przed muzykiem

wykonuj4cym ten repertuar. Justyna M$narczyk z wsrystkich tych zadah wywiqzala sig

znakomicie. Dzigki swym wysokim rmlrzycmym i intelektualnym kompetencjom ukazala

niekwestionowane walory stylu harmonicmo-melodycznego muzyki gambowej. Opracowane

ptzez Kandydatkg komporycje Saint Colombe'a stworzyty przekonuj4cX bogat4 w swej

r6znorodnoSci i obfitoSci Srodk6w artystycznych, koncepcjg interpretacyjn4. Pozwala ona

dostrzec oryginalny, twbrcry potencjal wykonawc6w, ich artyzm, wspaniaty warsztat

wykonawczy i doskonaly smak mlzyczny.

Dzielo artystyczne przedstawione jest w taki spos6b, ze sluchacz podqza za jego

przebiegiem, daj4c sig poruszy6 wywotywanym przezen afektom, naturalnemu pigknu i
duchowemu oddzialywaniu. Jest to pigkna mryczf,La opowieS6 (wiadcz4ca o wielkiej

artystycznej wyobraT;nie i wiedzy Pani Justyny Mtynarczyk. Poszczeg6lne decy4e

interpretacyjne pozwolity Kandydatce na uzyskanie niezwyklego bogactwa efekt6w

brzmieniowych, co dodatkowo wptynglo nabardzo dobry odbi6rtej muzyki

Ksztah dziela oraz sztuka wykonawcza Kandydatki oraz wsp6twykonawcy dziela s4 godne

najwyilszel oceny.

Szczeg6low4 problematykg i zalohony cel artystyczny czytelnie przedstawia obszemy opis

dziela artystycznego. Jest on zintegrowany z daelem artystycmym i prezentuje przebieg oraz

reniltaty badan prowadzonych przez Justyng Mlynarczyk. Autorka bardzo doktadnie i

wszechstronnie przedstawia kontekst historyczno-kulturowy zwiqzany z tw6rczoSci4



gambow4. Prezentuje istotne elementy z zakresu gambowej instrumentologii, przedstawia

repertuar oraz mistrz6w gry, ich biografie, traktaty i wstgpy do ksi4g utwor6w na violg da

gamba. Wazne miejsce zajmujq om6wienia traktat6w oraz innych tekst6w mti4zanych

bezpoSrednio z tematem pracy. Pani Justyna Mlynarcryk przytaczaje w oryginale oraz w

tlumaczeniu na jgzyk polski, dzigki czemu czytelnik mo2e doskonale wczul sig w atmosferg

czas6w, w kt6rych iryl i tworzyl Monsieur de Sainte Colombe. Autorka bardzo rzetelnie i
dokladnie przedstawia szczeg6Ny historycznego sporu dotycz4cego jeu d'harmonie i jeu de

melodie pomigdzy Monsieur de Machy a Jeanem Rousseau oraz charakterystykg Concerts a

deux violes esgales Monsieur de Saint Colombe. Na szczeg6ln4 uwagg zasfuguje Rozdzial3.,

w kt6rym Justyna Mlynarcryk zawarla bardzo precyzyjny opis badan oraz analizg stylu

harmonicmo-melodycznego kompozycji skladaj4cych sig na dzielo artystyczne. Dolqczenie

do opisu material6w nutowych poszczeg6lnych utwor6w bardzo pomaga w Sledzeniu

wywod6w Autorki. Cennym elementem pracy jest talc2e opis zr6del, z ktlrych pochodz4

utwory skladaj4ce sig na dzielo artystycme, ich wnikliwa analiza oraz bibliografra, w kt6rej

Autorka umieszcza obszerny wykaz fu6del muryczirych i teoretycmych oraz publikacji

wsp6lczesnych. Do pracy dol4czone sq bardzo wartoSciowe dla badari rnrrycznych aneksy.

TakZn pod wzglgdem redakcyjnym praca spelnia wysokie standardy.

Swoj4 zrakomit4 rozpraw4 doktorsk4 Pani Jusyna Mtynarczyk odpowiada na du2e i nadal

rosn4ce zapotrzebowanie Srodowiska edukacyjnego na tej klasy publikacje specjalistyczre.

Konkluzja:

Praca doktorska Pani mgr Justyny Mtynarcryk ma ogromnq wartoS6 poznawczqi edukacyjn4,

zar6wno w zakresie zawartoSci artystyczrej, jak i teoretycznej. Kandydatkabardzo obszemie

i rzetelnie ujmuje oryginalny, nieobecny w dotychczasowych polskich publikacjach, temat

dotyczqcy problematyki idiomu violi da gamba w siedemnastowiecznym repertuarze oraz

sporu z tym zviqzanego, toczonego ptzez 6wczesne autorytety muzyczle.

Przedstawiaj4c w opisie dziela artystycznego caloSciowy i wnikliwy obraz tych zagadnief

wtaz ze szczeg6lowE, logicznie i precyzyjnie przedstawiorq analiz4 praca mo2e byi bardzo

przydatna w badaniach naukowych, artystycznych i dydaktyce. W caloSci zawartoSd pracy

doktorskiej Kandydatki stanowi znaczqcy wklad w rozw6j reprezentowanej przez Ni4

dyscypliny artystycmej, jak i calej dziedziny sztuki.



Podsumowujqc:

Stwierdzam, 2e mgr Justyna Mtynarczyk przedstawila oryginalne dokonanie artystyczne oraz

vtykazala zar6wno glgbok4 wiedzg teoretycm4 w dziedzinie szfuk mrycznych, jak teZ

umiejgtnoSci badawcze niezbgdne do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej oraz

artystycznej. Recenzowana praca odpowiada warunkom i wymogom okreSlonym w

przepisach sformulowanych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 z

p6in. zm.).

Rozprawg doktorsk4 Pani mgr Justyny Mlynarczyk przyjmujg i wnoszg o dopuszczenie

Kandydatki do dalszej procedury prze\ryodowej.
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