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RECENZJA
w przewodzie doktorskim Pani mgr Justyny Mlynarczyk w dziedzinie: sztuki
muzyczne, w dyscyplinie artystycznej: instrumentslistyka (w dziedzinie sztuki,

dyscyplinie sztuki muzyczne wg nowej klasyfikacji)

Zleceniodawca recenzi i
Przewodnicz4ca Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
w zakresie sztuki prof. dr hab. Agata Jarecka z Akademii Muzycznej im. Grazyny i
Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi, pismo z dnia28 czerwca202l roku.

Dotyczv
uchwaly nr 5 Rady wydziatu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i
Jazzu Akademii Muzycznej im. Gra?yny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi z dnia 17
puldziemika 2018 roku w sprawie:
. wyznaczenia mojej osoby jako recenzenta w przewodzie doktorskim

mgr Justyny Mtynarczyk w dziedzinie sztuk muzycznych,
w dyscyplin ie artystycznej; instrument alistyka.

Do nadeslanego mi przezPruewodniczqcqRady pisma sygnowanego dat4 2g
czerwca 2021 roku, informuj4cego o wszczgciu przewodu doktorskiego, kt6rego
promotorem jest Pani dr hab. Ewa Mrowca-Ko6ciukiewicz i wyznaczeniu mojej osoby
recenzentem pracy doktorskiej Pani mgr Justyny Mlynarcryk na temat ,,pomigdzy
jeu d'harmonie a jeu de m6lodie. Koncerty na dwie viole da gamba Monsieur de
sainte-colombe w kontekScie sporu migdry Monsieur de Machy a Jeanem
Rousseau " zostaly dol4czone :

. dokumentacja doktorantki,

'. dzielo artystyczne doktorantki utrwalone na plycie cD wraz z opisem.

Podstawowe dane o kandvdatce

Justyna Mtynarczyk (ur. w roku 1984) jest artystk4 specjalizuj4c4 sig w
wykonawstwie muzyki dawnej na violi da gamba jak r6wnie2 prowadzi
dzialalnosd naukow4 oraz pedagogiczn4. uzyskala ona w tym kierunku bardzo
dobre wyksztalcenie m\zyczne oraz przygotowanie zawodowe wsparte jej wybitnymi
zdolnosciami w tym kierunku oraz dociekliwosci4 o charakterze naukowym.



W 2010 roku uzyskala dyplom Akademii Murycznej w Krakowie w specjalnoSci
gra na violi da gamba oraztytul zawodowy-naukowy magistra sztuki. Jej

wyksztalcenie uzupelniaj4ce to: rok 2005 - ukoriczone Studio Aktorskie Lart w
Krakowie, rok 2006 - ukoficzone studia licencjackie w Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach w specjalnoSci wiolonczelawrazz
przygotowaniem pedagogicznym, rok 2010 - ukofczone studia na Wydziale
Instrumentalnym Konserwatorium Muzycznego w Grenoble we Francji, gdzie

otrrymala dyplom z naiwyirsz4 not4 w specjalnoSci viola da gamba. W latach

2005-2016 Pani JustynaMlynarczyk wzigla udzial w I I kursach mistrzowskich
prowadzonych przez wybitnych specjalist6w dzialaj4cych na polu muzyki dawnej

zorganizowanych w Polsce, we Francji iw Republice Czeskiej. Pani Justyna
Mlynarcryk jest wybitn4 gambistk4 - solistk4 oraz kameralistk4, prowadzi
intensywn4 dzialalnoSd koncertow4, m znrczqce dokonania fonograficzne. W
latach 2007-2018 wykonala 68 koncert6w solorvych, w duecie iw malych skladach

kameralnych w Polsce, we Francji i w Niemczech,l2T koncert6w w duiych
skladach kameralnych i orkiestrach instrument6w historycznych w Polsce, Anglii,
Australii, Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Turcji i na Ukrainie. W tych samych

latach wzigla ona udzial w nagraniu l0 plyt kompaktowych w skladach kameralnych i

orkiestrowych, w tym 4 dla wytw6rni DUX i I dla CPO - Niemcy. Osobisty wklad
talentu artystycznego Pani Justyny Mlynarczyk jest w tych nagraniach dobrze
widoczny i znacz4cy j ako5ciowo.

Pani JustynaMlynarczyk wsp6lpracuje z zespolami: (oh!) Orkiestra
Historyczna (Katowice), Capella Cracoviensrs (Krak6w), Ars Cantus (Wroclaw),
Harmonia Sacra (Krak6w), Filatura di Musica (L6dL), Consortium Sedinum

(Szczecin), Parnassos (Katowice), Floripari (Krak6w), Extempore (Katowice),
Contento Core (Katowice), Camerata Cracovia (Krak6w). Od roku 2016 dzialaw
duecie viol da gamba, kt6ry tworzy wraz z mEilem Piotrem.

Pani JustynaMlynarczyk od roku 2012 do dzi6 pracuje jako nauczycielka gry
na violi da gamba i kameralistyki w Zespole Pafstwowych Szk6l Muzycznych w
Pafstwowej Og6lnoksztalc4cej Szkole Muzycznej II st. im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, a od 2013 roku do dziS jako wykladowca w klasie

violi da gamba oraz kameralistykiw Akademii Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta
Bacewicz6w w Lodzi.

W 2012 roku Pani Justyna Mtynarczyk zainicjowala otwarcie klasy violi da
gamba jako instrumentu gl6wnego w POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach. W roku 2013 jako ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
'Narodowego w dziedzinie violi da gamba wzigla udzial w tworzeniu norvych
podstaw programowych dla szkolnictwa artystycznego.

Od roku 2012Pani Justyna Mlynarczyk jest czlonkini4 stowarzyszenia Art in
Motion z siedzibqw Katowicach, kt6re promuje muzykg dawn4 w Polsce, a

szczeg6lnie na Sl4sku i kt6re doprowadzilo do powolania do Zyciaw 2012 roku (oh!)

O r kie s try H i s t o ry c znej, z kt6r4 doktorantka wsp6lpracuj e.



Opinia o nracv doktorskiei

Praca doktorska Pani Justyny Mlynarczyk sklada sig z dziela artystycznego
utrwalonego fonograficznie na plycie cD pt. ,,Pomigdzy jeu d'harmonie a jeu de
mdlodie. Koncerty na dwie viole da gamba Monsieur de Sainte Colombe w kontekjcie
sporu migdzy Monsieur de Machy a Jeanem Rousseau" oraz z opisu tegoz dziela
artystycznego w formie druku komputerowego zawartego na 289 stronach formatu A-
4 z ilustracjami oraz materialem nutowym.

Dzielo artystyczne zawiera 9 koncert6w na dwie siedmiostrunne viole da
gamba basowe Sainte Colombe'a zaczerpnigtych ze zbioru Concerts a deux violes
esgales oraz jednego koncertu (Le nouveau) bgd1cego aranaacj4 na dwie viole da
gamba trzech solowych utwor6w Sainte Colombe'a. Wszystkie utwory zostaty
nagrane przez dol<torantkg wraz z jej mgzem Piotrem Mtynarczykiem. Nagrafi
dokonano w dniach od 27 do 29 grudnia 2018 roku oraz w dniu I I stycznia 201 9 roku
w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Palacowym w Rudach. Calkowity czas trwania
nagranych utwor6w wynosi 59 minut. Tw6rczoSi gambowa wybitnego francuskiego
kompozytora okresu baroku Sainte colombe'a jest bardzo wyrafinowana pod
wzglgdem mnzycznp oraz technicznym, zawiera bogate zdobnictwo, elementy gry
jedno i wieloglosowej, gry akordowej, elementy wymagaj4cej wirtuozerii, jest
nieszablonowa od strony formalnej. Muzyka ta, czgsto operujQca wyszukanq harmoni4
- bardzo silnie angazuje od strony emocjonalnej, stawia przed wykonawcami
najwyLsze wymagania. Tw6rczosi tego kompozytora zachowala sig jedynie w
rgkopisach i wsp6lcze5ni wykonawcy rozstrzyga(, musz4 samodzielnie wszelkie
niejasnoSci zwi1zane z wykonywaniem tych utwor6w lub czasem wprowadzaj4 wlasne
innowacje. W dziele artystycznym Pani Justyny Mlynarczyk zawarte s4 nastgpuj4ce
rczstrzy gnigc i a tw6rcze :

1. wykonanie pizzicato (obie gamby) koncertu Le raportd w aranzacji Piotra
Mlynarczyka,

2. pol4czenie wersji duetowych i solowych w nagraniu gawot6w i saraband z
koncert6w L'Emportd i La Rougeville,

3. stworzenie nowego koncertu na duet viol da gamba (La nouveaz) na podstawie
manuskrypt6w zawieraj4cych partie basowe do gambowych utwor6w solowych z
wykorzystaniem badari doktorantki nad czgstymi praktykami improwizowania w
czasach baroku, czy wprowadzaniazmian w stosunku do wersji oryginalnych.

Propozycje te s4 w dzisiejszych interpretacjach nowatorskie i stanowi4 cenny wklad w
dziedzing tw6rczego kreowania interpretacji utwor6w gambowych. Instrumenty u|yte
do nagrari dziela artystycznego sq wsp6lczesnie wykonanymi kopiami instrument6w
barokowych i charakteryzuj4 sig pigknym brzmieniem, kt6re artysci potrafi4
znakomicie wyeksponowad. Partie obu gamb s4 r6wnorzgdne pod wzglgdem stopnia
trudnoSci, cigLaru gatunkowego i udziatu w artystycznym kreowaniu dzieta. Takie
sformulowanie tematu pracy doktorskiej wymusilo na doktorantce siggnigcie do
dostgpnych 2r6del dotycz4cych nie tylko Sainte Colombe'a, ale r6wnieZ De Machy
oraz Jeana Rousseau, jak r6wnieZ kontekstu historycznego w wymaganym zakresie.



Przy tak dogtgbnym przygotowaniu teoretycznym interpretacje Pani Justyny

Mlynarczyk s4 wspaniale wywaZone, bardzo dobrze przemySlane, Swiadome, a

zarazem wsparte jej muzykalno6ci4, emocjonalnie interesuj4ce i dojrzale, prawdziwe,

niejednokrotnie porywaj4ce i wdzigczne. Ostatni ze znajduj4cych sig na nagraniu

koncert6w (Le nouvearz) stworzony/zrekonstruowany zostal przez doktorantkg i

wykonany ze smakiem w taki spos6b, 2e stanowi naturaln4 kontynuacjg
poprzedzajqcych go utwor6w z zachowaniem takich cech jak: dialogowanie,

blyskotliwa wymiana motyw6w melodycznych pomigdzy glosami, tworzenie

ciekawych struktur harmonicznych poprzez zastosowanie wigkszej liczby glos6w w
partii kazdej gamby, obfite i urozmaicone zdobnictwo, efektowne popisy

wirtuozowskie. Zgranie obu gamb na nagraniu jest znakomite. Proporcje brzmieniowe

s4 bardzo dobre - wywazenie poszczeg6lnych glos6w w obu gambach daje efekt

czytelnej harmonii, przejrzystej struktury brzmieniowej, slyszymy uwypuklenie
glos6w istotnych dla przebiegu harmonii, waZniejsze przebiegi melodyczne s4

eksponowane, a w odpowiednich momentach glosy s4 tak wyr6wnane i pol4czone ze

sob4 brzmieniowo, 2e moLna ustyszei efekt jednolitych klaster6w. Na podkreSlenie

zasluguje znakomita intonacja w grze doktorantki, w kt6rej moZna uslyszei, przy
og6lnym zastosowaniu stroju r6wnomiemie temperowanego, operowanie elementami

stroju naturalnego znakomicie eksponuj4cego szlachetnodi brzmienia w bogatszych

harmonicznie wsp6lbrzmieniach oraz daj4cego mo2liwo6i zwigkszania ekspresji i

wyrazistoSci przebieg6w melodycznych.Przy pewnej monotonii brzmienia dwu takich

samych instrument6w basowych doktorantce udalo sig stworzyi ciekawy i btyskotliwy
dialog mtJzyczny, co zostalo osi4gnigte poprzez zastosowanie r6znego rodzaju

kontrast6w - w barwie brzmienia instrument6w, w bardzo ciekawej, zr6Znicowanej

artykulacji, szerokiej palecie zmian dynamiki, pigknej, bogatej emocjonalno6ci,
zr6lnicowaniu charakter6w i temp gry. Estetyka dZwigku prezentowanego przez

doktorantkg jest najwyZszej pr6by. Wyb6r dziel Sainte Colombe'a dla ,,pogodzenia"
obu stron tytulowego sporu jest bardzo trafiry, poniewaz w dzielach gambowych tego

kompozytora znajdujemy bogat4, bardzo Smialo i wyrazi5cie zaznaczon1 oryginalnq
harmonig petn4 dysonans6w i zaskakuj4cych treSci w pol4czeniu ze Spiewnymi

motywami melodycznymi, blyskotliwie sig uzupelniaj4cymi, dialoguj4cymi ze sob4,

przyjmuj4cymi czgsto formotw6rczy charalder. W gambowej tw6rczodci Sainte-

Colombe'a melodia i harmonia - wsp6lgraj4 ze sob4 na r6wnych prawach. Dzielo
artystyczne - nagranie Pani Justyny M\ynarczyk jest przekonywuj4cym dowodem na

prawdziwoS c powyZszego stwierdzenia.

Opis dziela artystycznego sklada sig z fizech rozdzia\ow. W. rozdziale
pierwszym zatytulowanym - Viola da gamba we Francji w drugiej polowie XVII
wieht. Kontelrst historyczny i og6lnomuzyczny, gliwne tendencje, najwa2niejsze

postaci - doktorantka przedstawia Francjg II polowy XVII wieku i zwi1zek jaki istnial
pomigdzy ?yciem politycznym i muzyk4 we Francji w tamtym okresie. Na tym tle
zarysowuje ona sytuacjg violi da gamba, rozw6j lutnictwa tego instrumentu,
przedstawia najwa;Zniejszych kompozytor6w, pisma teoretyczne. Szczeg6lne miejsce

zajmuje om6wienie postaci Sainte Colombe'a, De Machy'ego oraz Jeana Rousseau.



W rozdziale drugim doktorantka wyja$nia na czym polegaj4 dwa sposoby gry na

violi da gamba - spos6b melodyczny oraz spos6b harmoniczny, przedstawia teL
spos6b podejScia do tego problemu przez De Machy'ego i Jeana Rousseau. W
ostatniej czgSci tego rozdzialu autorka przedstawia rgkopiSmienny zbior 67 koncert6w
na dwie viole basowe Sainte Colombe'a. Opis ten nabiera szczegolnego znaczenia ze

wzglgdu na to, i2 autorka miala moZliwo56 osobistego zbadania oryginalnego rgkopisu
i znajdujemy w tym opisie ciekawe elementy natury naukowej oraz emocjonalnej.
Autorka dokonata tl,umaczenia Tabeli alfobetycznej zawieraj1cej tyuly 67 koncert6w
oraz ich opisy, kt6re wyjaSniaj4 charakter poszczeg6lnych koncert6w. Rozdzial trzeci
zawiera analizy utwor6w wchodz4cych w sklad dziela artystycznego, a takze
faksymile tych utwor6w z zachowanego rgkopisu 2r6dlowego oraz opracowafi
wlasnych. Analizy poszczeg6lnych koncert6w przeprowadzone zostaly bardzo
skrupulatnie, pocz4wszy od rozwrtah dotyczqcych opis6w zawartych w tabeli
alfabetycznej, poprzez rozwuZania o tym, na ile ksztatt koncertu znany nam z rgkopisu
zgodny jest z pierwotn4 wersj4 dziela, w jaki spos6b dany koncert m6gl byi
wykonywany przez kompozytora, jakich zmian w przebiegu utworu m6gt dokonywa6
sam kompozytor, u2 do analizy formy, faktury, sposobu przeprowadzenia melodii,
akompaniamentu basowego, harmonii, akcydencji, charakteru emocjonalnego,
okre5lenia ewentualnych blgd6w, a skofczywszy na wyszczeg6lnieniu element6w
i I ustracyj ny ch zaw arty ch w tresci muzy cznej kon cert6w.

W zakofczeniu doktorantka przedstawita szereg slusznych wniosk6w, kt6re
wysnula w trakcie pracy badawczej nad doktoratem, np.:
o Sainte colombe stworzyl sw6j wlasny styl sztuki gambowej, w kt6rym

melodia i harmonia s wazne iwzajemnie sig uzupelniaj4,
o Sainte Colombe udowodnil, 2e dogmaty nie stuz4 sztuce, a stawanie na

barykadach zawgZa pole widzenia,
o Sainte Colombe komponowal w stylu harmoniczno-melodycznym, kt6ry

kontynuowali wielcy mistrzowie violi da gamba.

Do opisu dziela arffstycznego dol4czone zostaty trzy aneksy zawieruj1ce tabelg
ornament6w, tabelg konkordancji pomigdzy zbiorem duet6w oraz zbiorami utwor6w
solowych Sainte Colombe'a oraz tabelg nazw tafc6w wraz z rodzajami
gramatycznymi w jgzykach francuskim i polskim. Bibliografia zostala dobrana i

wykorzystana wlaSciwie, lrodla muzyczne zawierajq najwaZniejsze pozycje
zachowane w rgkopisach oraz reprinty i wydania wsp6lczesne, a szerokim
uzupelnieniem sA liczne 1rodla internetowe. 2r6dla teoretyczne obejmuj4 reprinty
opisywanych traktat6w oraz wydania wsp6lczesne. Lista 2r6del teoretycznych
iaczerpnigtych z internetu jest r6wnieZ bardzo obszema. Bibliografia zostala
dopelniona wykazem opracowafi drukowanych orazznajduj4cych sig w intemecie.

Opis pracy artystycznej zawarty zosta\ na289 stronach formatu 44. Do analizy
kazdego z dziesigciu wybranych koncert6w dol4czone zostaty pelne teksty mvzyczne
w wydaniu faksymilowym wysokiej jakoSci poligraficznej. Autorka czgsto postuguje
sig odnoSnikami.



Od strony merytorycznej praca jest poprawna. Jgzyk opisu jest komunikatywny
i zrozumialy. Uklad pracy jest dobry, wybrane koncerty bardzo dobrze ilustruj4 tezy
postawione w rozprawie.

Konkluzia

Pani Justyna Mlynarczyk jest artystk4 obdarzon4 talentem muzycznym, posiada

gruntowne i wszechstronne przygotowanie do pracy naukowej i pedagogicznej, jest

wybitnym wirtuozem violi da gamba, koncertuje jako solistka oraz kameralistka, a
tak2e czlonkini wigkszych zespol6w orkiestrowych graj4cych na instrumentach

historycznych. Jej repertuar jest szeroki i obejmuje dziela najwybitniejszych
kompozytor6w utwor6w gambowych. W szczeg6lnie doglgbny spos6b pozna\a ona

tajniki barokowego stylu francuskiego w grze na violi da gamba i poszerza swoj4

wiedzg oraz umiejgtnoSci w tym zakresie r6wnie2 kontaktuj4c sig bezpoSrednio z

wybitnymi autorytetami w tej dziedzinie.

Praca doktorska Pani Justyny Mlynarczyk posiada znaczqcq warto6i naukow4

ze wzglgdu na oryginalnoS6 poruszanego tematu, zwlaszcza na gruncie polskim oraz

ze wzglgdu na naukow4 zawartoSi poszczeg6lnych rozdzial6w opisu dziela
artystycznego. Koncerty Sainte Colombe'a doczekaly sig niewielu caloSciowych
nagrafi w skali Swiata, a na terenie Polski dzielo Pani Justyny Mlynarczyk ma wartoS6

unikaln4.

WartoSd merytoryczna pracy doktorskiej Pani Justyny Mtynarczyk jest

wysoka, tezy zosta*y sformulowane i rozwinigte czytelnie, spos6b przedstawienia

wniosk6w jest bardzo komunikatywny i zrozumialy. Wybrane utwory zostaly
przedstawione w bardzo efektownej formie, na poziomie najwy2szej klasy wirtuozerii
gambowej, w czgdci opisowej zostaly one poddane krytycznej analizie, a wyci4gnigte

z tego wnioski zostaly zinterpretowane w jasny, nie budz4cy w4tpliwoSci spos6b

zgodny z duchem prawidlowo dobranej literatury przedmiotu.

Pod wzglgdem redakcyjnym praca Pani Justyny Mlynarczyk jest wzorowa,

uklad pracy jest prosty i czylelny, styl jest jasny, zrozumialy, szata graficzna na

najwylszym poziomie.

Wnioski korflcowe

Praca doktorska Pani mgr Justyny Mlynarcryk stanowi oryginalne rozwi4zanie
problemu artystyczno-wykonawczego istotnego dla rozwoju wykonawstwa na violi

,da gamba. Stanowi ona cenny przyczynek do poznania i wla5ciwego zrozumienia

tw6rczo5ci wybitnych francuskich mistrz6w violi da gamba z okresu baroku drugiej
polowy XVII wieku. Trafnie wybrany i interesuj4co przedstawiony temat pracy,

bardzo interesuj4cy wyb6r utwor6w, ich doglgbne zrozumienie i przedstawienie we

wlasnej koncepcji artystycznej z zaznaczeniem istotnych cech stylu, formy, w spos6b

mistrzowski - wirtuozowski, urozmaicony artykulacyjnie z zastosowaniem szerokiej
palety odcieni brzmieniowych z peln4 skal4 dynamiki, a zarazem z wyrazistym



podkre5leniem cech muzycznych ilustrujqcych gl6wnq tezg pracy i zarazem j4
potwierdzaj4cych.

Udziat w nagraniu drugiego znakomitego artysty gambisty Piotra

Mlynarczyka r6wnie2 zapewnil temu dzietu wysokie walory artystyczne.

Od strony naukowej rozprawa doktorska Pani Justyny Mtynarczyk
reprezentuje wysoki poziom i spelnia stawiane pmed niq wymagania.
Doktorantka rvykazala sig w niej szerokq i ugruntowan4 wiedz4 teoretycznq w

wymaganym zakresie. Tw6rczy wklad Pani Justyny Mlynarczyk w rozwiEzanie
problem6w, kt6re sobie postawila w rozprawie doktorskiej jest znaczqcy, pozwolil jej
na osi4gnigcie wysokiego poziomu artystycznego prezentowanego w dziele
artystycznym. bgdzie wzorem dla kolejnych artyst6w-wykonawc6w oraz umo2liwi
czerpan ie z tego 2r 6dla in sp i racj i artystyczn ej or az wiedzy fachowej .

Na tym polega znaczqcy wklad pracy doktorskiej Pani Justyny Mlynarczyk w
rozw6j reprezentowanej przez niq dyscypliny artystycznej oraz calej dz,iedziny sztuk

muzycznych.

Niniejszym stwierdzam, 2e doktorantka wykazala sig wiedzq teoretycznq, a

takZe umiejgtnoSciami do prowadzgnia samodzielnej pracy artystycznej. W ten spos6b

doktorantka rozwiqzala zaloinne zagadnienie artystyczne i spelnila bez zastrzeleir
wymagania art. l3 ust. I ustawy z dnia 14.03,2003 roku.

Pracg doktorsk4 Pani mgr Justyny Mlynarczyk przyjmujg.

{Y{*r*

prof. dr hab. Marcin Zalewski,
UMFC w Warszawie


