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dorobku artysĘcznego' pracy doktorski ej oraz dzieła afisĘcznego
Pana mgr Mateusza Rzewuskiego, sporządzona w nviryJ<tl zprzęprowadzonym

przez Wydział Instrumenta[no-Pedag ogicnry w BiaĘmstoku
Uniwersytetu Mtszycntego Fryderyka Chopina w Warszawie postępowaniem

ptowadzącym do nadania stopnia doktora sztuk muzycmych

Niniejsrym oświad czatn, że zŁaŻone przezkandydata dzieło artystyczte,

ptaea doktorska oraz dokumentacja dorobku afistycntego spełniają formalne

w).magania ustawy z ónia u.a3.z}03 roku ert.16 i 17 ust. 1" i2 tekst jednolĘ

tńz. c. nr 65. poz.595, wraz ze znianami Dz. U. wI64, poz. 1365 z dnia

iz.os.zoo5 ,.), óraz $ LI i].źFtaryovąśrnriaMnistaEdukacjiNarodowej i Sportu

z drua 15.01.2004 roku w sprawie szczegółowego Ębu przeprowadzania cTyn-

ności w przewodach doklorskim i habilitacyjnym otaz w postępowaniu

o nadarrie q4ufu profesora, tekst jednoliqy (Dz. U. Nr 15, poz. LŻ8, wTaz zę

zmianamiDz.U. Nr 252,poz.Z!Ż4,Dz.TJ. Nr 153, poz.1094) oraz nowelizacji

z2AL1 roku.

Zleceniodawcą niniejszej oceny jest Dziekan Wydziału Instrumentalno-

Pedagogicurego w Białymstoku, Prof. dr hab. Bozenrra Sawicka, pismem z óńa
23 liitopada Żafl, informującym o powierzenie mi funkcji recenzenta w prze-

wodńe doktorskim mgr Mateusza Rzewuskiego.

DoĘuy, UchwaĘ Rady Wydziafu z drua 28 marca ŻaI7 roku o wszczęciu

po"*ob,r doktorskiego dla mgr Mateusza Rzewuskiego w dyscyplinie arty-

Ęcznej * instrumentalistyka.
Postępówanie powyzsze nastąpiło w rułirylu z pismem mgr Mateusz Rzewu-

skiego z drias ti.topuaa2016 roku, w którym Twraca się on z prośbą o wSZcZę_

cie przewodu na stopień doktora sztuk muryczrrych
Stwierdzam, że prźedstawiona dokumentacja procedury wszczęcia przewodu

doktorskiego d1a Pana mgr Mateusz Rzewuskiego, jak również tryb powołania

Promotorul R"".*entów potwierdza prawomocność podj ętych decyzj i'



Doktorant przedstawił' niezbędne oświadc zetiai dokumenty, dokumentację do_

robku uźystycrutego, kserokopie folderów , plakatów i programów wykonanych

koncęrtów.
Główną częścią przedstawionej dokumentacji jest praca doktorska pt: ,,Sztuka
kreacji symfonicznych dzięł organowych o tematyce religijnej na podstawie cy-

Ltri śyłnphonie _ Passion op.Ż3 Marcela Dupre oraz L'Ascension oliviera
Messiaena"
Dzieło wźysĘczne _ ręcital organow Z Ęestracją obu utworów zastaŁ dołączo-

ny do pracy na nośniku CD.

I Podstawowę dane o Kandydacie

Mateusz Rzewuski urodził się w Łukowie w roku 199I. Studia m1Jzyczrle na

Wydziale Fortepianu Klawesynu i organów na Uniwersytecie Muzycanym F.

Chopina w Warszawie odbył pod moim kierunkiem i ukończył z oceną celującą

w roku 2015. Dalsze studia podyplomowe odbył w uczelniach Lubeki iParyŻa-

Ieszczejako student zóabywał laury na konkursach krajolvych i międąynarodo-

wych. Do Ęch najbardzi ej maczących zaliczyc taIeĘ I nagrodę na Międzyna_

rodowym Konkursie organowym ,,organiści Nowej E*ropy'' w Bardzie, II na-

grodę na Międzynarodowym Konkursie organowym im.M.K.Ciurlionisa w

Wilnie arazInagroda na Międzynarodowym Konkursie organowym w BiaĘm-

stoku. Ta ostatnia nagroda nie jest wymieniona w dokumentacji, bowiem po-

chodzi z roku 2OI7, azatempo ńoŻeniu dokumentacji przewodowej'

Był dwukrobrie sĘpendystąprezy,dsnta miasta stołecmego Warszałl/y ' 
Rektora

UMFC, laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedńctwa Narodowego

,,Młoda Polska''.

od 2013 roku prowadzi ozyrvioną działalność arrystylzną' której charakterysty-

ka będzie przedstawiona w dalszej części niniejszej opinii.

II Ocena dorobku arfYstYcznego

Pomimo krótkiego staa} koncertowego / w dokumentacji przedstawiony jest

okręs od Ża:'j.-Ż016 rola/ M. Rzewuski rna w swym dorobku imponującą

ilość koncertów. We wspomnianym okresie artysta wykonał około 30 koncer-

tów, so1olYych i kameralnych w Polsce, Niemczech, Luksemburgu Holandii i na



Litwie. Jest to pierwsza częśc dorobku afisĘcnlego dokumentacji ńażotej

wtazz dokumentacją w 2016 roku.

Wykaz prac twórcrycb i artystycznych, przedstawiony w sprawozdaniu po-

twierdzaj ą załączone kopie plakatów i programów konceńów. Ich lektura po_

nnrala stwierdzi i ,że Mateusz Rzewuski, jako solista, jest aĘstą o bogaĘm re-

pertuatze. Jego spektrum repertuarowe obejmuje ózieła twórców muzyki orga_

nowej od epoki renesansu włoskiego /A.Gabriel}i /,flamandzkiego /J.P. Swe_

elinck/, komporytorów wczesnęgo baroku lG. Muffat, Fr. Couperin,

J.Cabanilles,G. Boehm, D. Buxtehude/ wielu dzieł J.S.Bacha, kompozytorów

epoki romantyzmuff.Mendę1ssohn_Bartho1dy,Fr.Liszt,J.Reubke )

M. Reger,Ch.M' Wi dor, L.B oellmann,A. Guilmant/, po kompozytorów XX wi eku

/o.Messiaen,M.Sawą F.Rączkowski/.

Często poj awiaj ącym się elementem programów koncertowych M.Rzewuskiego

są improwizacje.

ArĘsta występuje równieŻ jako kameralista towaruysząc na organach soli_

stom/śpiew, klarnet, skrzypce/, chórom i orkięstrom.

Do dokumentacji M. Rzewuski dołączył dwanagrania live z koncęńów w Katę-

drze Polowej w Warszawię/L5.a2.Ż015l i Kościele Ś*. Jakuba w Lubece

/6.07.Ż015.. Jako nagrania live stanowią one istotny dokument potwierdzający

poziom artystycmY wYkonawcY.

Druga część działalności koncertowej Znarra mi z dalszych bezpośrednich kon_

taktów z dotrltorantem i pózniejszej dokumentacji, obejmuje koncertry z okresu

odpuździemika ŻaI6 roku do chwili obecnej. Uwzględnienie drugiej części ar-

tystycznych dokonan M. Rzewuskiego uwazam za właściwe i celowe, dla peł-

nego obtaztldokonari artysty w okresie po złoŻeniu dokumentacji- Tym bardziej,

Że |aury konkursowe zaowocowĄ w roku z0I7 udziałem w Znaczących festi

walach i koncertach w Europie i USA.

Działalność koncertowa od pużdziernika 2aL6 roku do sĘcznia 2018 roku, to

ponad 20 koncertów w następujących krajach: Polska, Niemcy, USA, Francja,

Luksemburg, Szwajcaria, Rosja, Wielka Brytania, Słowacja.

Najważniejsze miejsca : Uniwersytet w Tampie w USA, Katedra pw. NMP w

San Francisco w USA, Katedra w Topece w USA, Katedra w Luksembur8łł

Kościoł św. Sewer5ma w Paryżu, Marktkirche w Hanowerze, Evangelische Kir-

che Duesseldorf_obęrkassel, Katedra w Dunblane w Wielkiej Brytanii, Katedra



w Edynburgu, Kościół św. Michała w Londynie, Sala koncertowa Moscontsert

w Moskwie, Kościoł św. Stanisława w Sanłt Petersburgu.

Nowe utwory w reperluarze doldoranta:

Utwory nagrane na doktorskiej płycie CD: M. Dupró * Symphonie_Passion, o-

Messiaen - L'Ascension.

Repertuar M.Rzewuskiego został wzbogacony o dalsze, Znaczącą monumental-

ne dziełamuz,yki francuskiej : L. Vieme * VI. Symfonia organowa h-moll op.

sg,L.Vięrne _ II. Symfonia organowa e-moll, C. Saint-Seans _ Dance Macabre

(transkryp qa na organy E. Lemare), C. Franck _ II i III ChorĄ h_moll i a_

moll. Rozszetzony został róvłnieŻ repertuar muzyki dawnej. oto nięktórę pozy-

cje muzryki renęsansu i baroku: D. Buxtehudę Preludium fis-moll'

BuxWVl 46, J. A. Reincken - An Wassenfluessen Babylon, J. U Steinglieder -
Variatlonnen Vąter unser irn Himmelreich, J. P. Sweelinck _ Uruter den Linden

gruene,F. Tunde t - Komm heilieger Geist, Herre Gott, V' Luebeck - Preludium

C-dur, H. Scheidemann - Dic nobis Maria.

Konkluzja:

Dorobek artystyczny mgr Mateusza Rzewuskiego ocenianr bardzo wysoko i

niniejszym przyjmuję.

m ocena pracy doktorskiej i dzieła artystycznego
_ nagrania na pĘcie CD

Pracadoktorska pt: ,,Szfuka kreacji symfonicznych dzieŁ organowych o tematy-

ce religijnej ttu pbd.tt*ie cykli Symphonie - Passion op.23 Marcela Dupre oraz

L, A s c ńs iin o\iv\era Messiaena'' składa się z następuj ący ch r ozdziałów :

Wstęp

i. Stanbadan

II. SylwetkaMarcelaDuPre

il. Sylwetka Oliviera Messiaena-

Iv. Analizacyklu Symphanie-Passion op. 23 Marcela Duprćgo

v. Interpretacja wykonawcza &zleła Symphonie_Passion op. 2 j

vL Analizacyklu L'Ascensio,leolivieraMęssiaena



vII. Interpretacja wykonawcz a dńeła L'Ascension

vm' Porównanie utworów

Zakończenie

Spis ilustracji

Bibliografia

OPisPlYt/

Ptzedomówieniem merytorycznej zawartości pracy doktorskiej, stwierdzam

wie1e drobnych błędów stylistycznych i językowych jak równiez tnł. ,,lkeró'
wek".

Treść pracy maŻnapodzietić na cztęry części:
Pi"'*'"ą stanowią Wstęp, rozdział I - Stań badań, merytorycnie ściśle

powiryarly z Ząkończeniem i B ib lio gr afi ą.

Część drugą stanowią RozdziĘ II' ilL IV i VI, w których autor ptzed-

stawia w szerokim kontekście historycrulymsylwetki kompozytorów i dokonuje

analizy obu utworów utrwalonych na pĘcie CD.

Część trzecią
będące ornówieniem
tystyczrego.

przedstawiona analiza porównaw-oddzielną częśc stanowl tabelaryczrie
cza obu utworów _rozdziałYIll

W niniejszej opinii o dysertacji doktorskiej odniosę się do wspomnianych trzęch

części pracy.
AnaLlza porównaw cza ptzedstawiona w tabeli zawartej w rozdzia|e VIII jest

próbą zna\eziertta cech wspólnych dla obu nagranych utworów- Doktorant stwo_

irył ói"l*u*y' autorski katalog czternastu elementów, których podobieństwa lub

analogie próbuje odnaleźć w Syrnphorlie Pąssion i L'Ascension'
Ana]i_zata prowad ń w zasadzie do ,,nikąd'', tak rózre bowiem pod prawi e każ-

dym względem są oba ózieła. Zasadrucząróżmicąjest fakt ,ze utwór

o.M**rńrru, nielest utworem ,,pasyjnym" , & Zteologicznego punktu widzenia

ko1ejnym etapem ź 4"iu Chrystusa . Pa Zmarźwychwstaniu/ostatlria część

Sympńonie P as sion/ now ątreścią jest Wni eb ow s tqptenie /L' As c ens iołl/ -

wyuot o natomiast oceniam metodologię w podejściu do określenia elementów

aitaamlryafrLego, które mogą być przedmiotem ana\izy porównawczej'

stanowią rozdziały V i vil _ Interpretacja wykonawcza,

koncepcji interpretaryjnej nagranych utworów - dzieła ar-



Autor we Wstępie, cel pracy określił słowami:
Celem nirliejszej pracy jest udowodnienie, w jaki sposób wiedzą wpĘwa na

interpretację wylr.ollclwczq. W konsekwencji badań, analiz oraz własnych prze-

myśleń nad cyklami Symhonie-Passion op. 23 oraz L'Ascension zostało zareje-

strowane nagranie na płycie CD, zawierajqce wskazane utwory orgcłnowe o te-

matyce religijnej.

Treść pracy jest potwierdzeniem źezy,ze wnikliwai szczegołowa wiedzahisto-

ryrori,kontekst biograficzrry otaz szczegołowa ana|uawykonywanego ćzieła
muTycznego, jest fundamentem dla tworuenia własnej wiĄi interpretacyjnej.

Potwierdzalnerfttego załazenia jest sposób podejścia do materiałów zródłowych

- bibliografii, któr ę w rozdziale Stan Badąń zostająpoddane szczegcłłowej ana_

1izie pod kątem ich wykorzystania w niniejs zej ptacy. Wymienione Są tu publi-

kacje, glównie obcojęzycztuą a\etezi polskie odnoszące się, zarówno ogólnie

do twóiczości obu kompozytorów, jak również da zbliŻonychtemaĘcntię za-

gadnień wykonawczycV Piotr GĄter, F,łłŻej Elster, Julian Gembalski/.

Autor konktuduj e,Żew świętle andrizy stanu baóuń, jego praca jest istoilrym

wkładem do szerok ich r orw erŻań nad zagadnieni ami interp retacji symfonicmej
muzyki francuskiej XX wieku.
Ko}ejne dvłarozdziĄ pracy ukaząąsylwetki kompozytorów Marcele Dupre i
oliviera Messiaena oraz podd ają szczegółowemu opisowi dzieŁa obu twórców.

Konstrukcja kazdego z tych razdziałow jest podobna, potwierdzają to Ę,tuł
podtozdziałów.
Krótki rys biograficnly jestnieco zbe|etryzowaną formą wiedzy encyklopedycz_

nej, wzbogaconej dygresj ami rwiązanymi z faktam i z Ę cia kompoąytorów

/ wypowiedzi profesorów, ptzyjaciół ezy cytaty z pamiętnikód.
W nocie biograficzrej o.Messiaena wkradł się błąd doĘczący obozu koncentra_

.yj*go, w którym przebywał kompozytor w czasie II Wojny Swiatowej _ w pra-

cy jest błędnie wyrnienione Goerlitz, właściwie był to obóz w Gross Rosen.

Drugą część w obu rczdńałach traktujących o kompozytorach stanowią szaze-

eołoń opisy organów, pw których tworzyli swe działa organowe , Marcel
ńr'p'" -oigu''y kościoła Św. Sulpicjusza w Paryzu oraz organy w kościele Sw.

T'ojcy w Paryzu , gdzie graŁ i tworzył olivier Messiaen.
ońj kompozyto rry bylri organistami tytularnymi wspomnianych kościołów,

M.Dupre ptzezokres 37 lat, o.Messiaen od 1931 roku do śmiercl l199Żl.

Przedstawienie dysp ozy cji głosów i charakterystyki obu instrumentów
A.Cavalille_Col}a jest zasadne, wobec decyzji doktoranta o wyborze organów

tego budowniczego na nagrani. pŁyty CD. Zostało one dokonanę w kościele Sw.

Ikryżaw orleanie.
Kolejne części obu rozdziałów pracy przedstawiają twórczośó organową obu

kompozytorów.



Autor wymienia wszystkie it 
'"łuDuprego 

i Messiaęna opatrując je komenta_

tzem)głównie zwięanymz kontekstem history c6lym i geneząpowstania po-

'rrr"gólrych 
utwoiów. W przypadlcu niektórych dzieł autor dokonuje krótkiej

analiiy charakteru, dynamiki "4 konstrukcj i,bez odniesięń do budowy formal_

nej . Pizedstawiaj ąc twórczość M.Dupre, M. Rzewuski wymienia szczeg&łowo

j.go tta1daĘ pejagogi czrle, dalej transkryp cje i araluacje oraz opracowania

Ędawniczi ut*orow J. S. B acha, F. Mendelssohna -B artholdy' e go, F.Liszta,

R. S chum anTŁa i C. Francka.
W przypadku utworów o.Messiaena spotykamy odniesięnia do charakterysĘcz'

.'yón elementow jęryka mlJzycznego: modi o oglaniczonej transpozycji, rytmy

hinduskie, rytmy nieodwracalne, czy śpiew ptaków'

Błędnym jesi okreŚlanie ptzezdoktoranta ilości transpozycji w odniesieniu do

skal stosowany chptzezkompozytora. Skala całotonowa ma jedną transpozycję,

nie dwie -jak pisze autor, piórwsze modi ma dwie, a nie ttzy transpozycje i tak

postępuje ten błąd w dalszych ska|ach messiaennowskich .

Ża>ł.óeo]nikowó odniósł się M.Rzęwuski do dwóch części z cyklu Livre

d,rrgń, którę są najbard ziij zrnczącymprry!<Ładem nieodwracalności rytmów:

lReprise par intirvirsion/, gdzie mamy do czrynienia, nie tylko z nieodwracal-

"y'ł'i 
strtlklurami rytmicznymi, a|erównież nieodwracalną konstrok"ją całego

utworu.
Uwaga tadoĘcry również ostabriej części cyklu lSoixante'quatre durees/,

gdzie-ma *i*js.. najbardziej rozbudowany przykład,,wartości dodanej'' od jed-

iostki podstawowej do jej 6a - krotnej augmentacji. Sąd tlrtuł tej części -
,,sześć dzie s iąt crtery trwania'' /tłum - A. Ch. /.

Ńi"oo^*iaią jest intencja autora w podroz dziaLe Światopoglqd oliviera
Messiaena. Tytuł zapowiadazgołainną zawartość merytoryc6lą W istocie jest

wstępem do ireści ,i*u*yrh w trzech dalsrych podrozdziałachlll części pracy.

Przełstawiona jest w nictrw sposób sumaryczny sylwetka kompozytora jako,

organisty, jako teologa, kolorystę i twórcę własnego systemu rytmiczrega, ataz

ańięr.'*ych pochodow - modi, zawartych w dziele Technique de mon langu-

age musical.
ńktorant , zrlany z dęeniado perfekcjonizmu na kaŻdym odcinku

arĘstycznej aktywności, doskónale dobrał instrument do programu swojego

dziełaartystycznego. Decyzja o dokonaniu nagrania na organach kościoła w or-

lęanie wymagała 
"pokor'ania 

wielu trudności organizaryjn1ch, logistyczrrych i
barier finansowych. wszaLze, w korrtekście informacji o tolerancji obu kompo_

rytorów w k*estii poszukiwania kompromisu rejestraryjnego, nagranie na wie_

lu instrumentach *_Pol'.* mogłoby byó bliskie estetyce brznieniowej organów

francuskich, doktorant zdecydował o utrwaleniu recitalu na autenĘcnrych orga_

nach A.Cavaille-Co11a.
Dla osób mających Mateusza Rzewrrskiego wysłuchanie tego recitalu jest

prawdziwą p'"yj**ością. Przede wszystkim dlatego, iz sĘszalne są w nim

najwazniej sże cóchy, charaktery nĄącej ego g.ę j ako doj rzałego arlysty.



Mgr Mateusz Rzewuski opanował grę na organach w stopniu umozliwiającym
sięganie po prakrycnłie kaŻdy utwór, ntezalentie od j*go stopnia trudności.

Wykonanió jest nienaganne techniczrrie, technika jednakże nie jest celem sa-

mym w sobie. Jest podporządkowana logice narracji i kształtuje materię mu-

zy1zrrąw sposób twórcza i pełen wyra^remocjonalnego, jakże waznego wmu-
Zyce o podt"kś"i" programowym /Symphonie Passian/ i teologicmym
lL'Ascerusion/.

Nagranie pokazuje takŻe skalę możliwości wykonawcy w zakresie mu_

zycnej ekspresji . Brawurowe i wirtuozowskie fragmenty obu utworów sytuują

się .1ą przeciw nastrojom kontemplacji w skrajnych częściach L'Ascension, czy

ll'cz. śymphonie Passion. Ręcital otrzymuje w tęn sposób formę dabrze zapla-

1o**Lg ó ,,pązabldramaturgilzrtego'', powodujący satysfakcjonujący odbiór

zdarueń emocjonalnych.
Artysta reaŁinąetekst nutowy z wielką dokładnością i precyzją. Wyjątek stano-

wi t<ina fragmintów z I części Symphonie Pąssion Dla ich identyfikacji odno'

szę się do partytury wydawnictwa Alphorlse Leduc, wskazując stronę parlytury i
takt na o}rreślonym systemie pięciolinii. Dotyczy to dwóch analogicznych tak-

tów: na stronie 5 przedostatni takt w drugim systemie _mekum 3ńi strante 10 -
ostatni takt w ttzęcimsysternie _metrum 618, gdzie dlarealizacji sostenuto, wy-

konawca przesadni e wydhna wartości ósemek do wymiaru ćwierćnuty - Z tego

powodu efekt dramatyzmu, przed ?avzą generalną, zostaj e zminimalizowany.

Moj e zastrzęŻenia doĘ czą r ównieŻ zbyt daleko posuniętej swobody rytmiczrej

w IV części L'Ascension, gdzie przy wskazanym tempie ,,Extrement lenf'nale_

Ę precyzyjnie dotrzymywać dźwięki i akordy na dfugich wartościach. W więk-

''os"i 
przypaćkow Są one przetzymywane. W komporyqach o.Messiaena czas

trwania wartości przedłuŻanej ldodanej/ jestnieprrypadkowe i powinno być re-

a1izowane z wielkąprecyzją. Samo nagranie zrealizowane jest w sposób pro-

fesjonalny, oddaje naturańe brzmienie organów i akustykę kościoła w orleanie-

Jednalcze;, ze wźględu na dużry pogłos świątyni, tempa niektórych fragmentów

utworów mogłyby być mniej rywiołow e,bą*Ź system rozmieszczenia mikrofo_

nów taki, aby zbalartsować tzw- bliski i daleki plan .

Pomimo tych uwag , vważartprezentację wymienionych dzieŁ jako kreację

afi sĘ człtą na bardzo wysokim poziomie.
Ana1izautworów i opis dzieła artystyczrr ego zawafte są w rozdz\ałach IV i V w
odniesięniu do nąrania Symphonie Passiorz i VI , vII w odniesieniu do nagra-

nia L'Ascension.
Rozdńały Iv i VI SQ, W pierwsz,ych podrozdńałach opisem obu utworów z per_

spektywy genez! ich powstanią kontekstu historycznego i temaĘczrego'

Kolejny pódrozdziałw odniesieniu do obu utworów traktuje o formie, fakturze,

konstrukcji i melodyce utworów.
Analiza dziełma charakter opisowy i odnosi się w przew'ażającym stopniu do

określeni a zwiqkutekstu rilr1yczrLego z symboliką i programowością co w
sumie składa się na afekt Mł,lzycztly. Autor tym samym odnosi się do istoty



teorii racjonalistyczrej estetyki mlrtycrcr:j, w której celem muzyki jest wyraze_

nie emocj i, poprzezdobór elementów - rytmu' tempa i harmoniki.

Jest to więc_analiza ukierunkowana dla potrzeb arfysty, przyszłego wykonawcy

ózieła mvzy c?.rLego, dla okre ślenia emocj onalnego credo dla kreow arua wiĄi
interpretacyjnej.
oceniają , i t"i- p"rspektywy oba rczdziaĘ stwierdzam ich ścisły rvłiązek z opi-

sem dziełamuzycmego jako całości.
opis interpretacji utrwalonej na płycie stanowią PtozdziaĘ V i vII.
We wprowadzeniu do RozdziafuV M. Rzewuski uzasadnia wybór instrumentu

dla nagrania niniejszej płyty. W rezultacie poszukiwń, w odczuciu atysty' or_

gany,{ristida Cavail[e-ioitu w katedrze Św. Iłzyżaw orleanie są instrumen-

iernktóry... ,, W pełni oddaje zatierzenia brzmieniowe kompozytorów y'łrazz

oryginaln ie zapisaną registra Cj€' .

PĘmując do wiadomości powyzsze stwierdzenie, trudno nozlłrrieć stosowa-

''i. 
ti"o'yth wariantów Ęestracyjnych uzytych w nagraniu, stanowiących

brzmieniowy subsĘrfut sugestii kompozytorów. Juz sam fakt umieszczenia po-

rytywuw organach w orleanie i konieczrość stosowania quasi ,,multip1eksowe_
go,; uirycianaprzemiennie tego manuaŁuzGrand orgue rodzipytanie o faklycz-

ią trafność w_wyborze tegoz instrumentu do nagrania. Historycznie trafirym by_

łaby rca1tzuqu óń"łamlzycznego na organach w St. Sulipce i St. Trinite.

W łalszej cięści rorwaŻartia wykonawcy na temat artykulacji, agogiki i ekspre-

sji , w spósób przekonywujący uzasadniają stosowane niuanse interpretacyjne

wykonywanych utworów.
Dzieło aĘstyczne i wymienione cztery rozdńaĘ pracy łączą się w całośó, cha_

ralłeryruiąwielością ói.ku*y.h wniosków i komerftarz:r rejestracyjnych i inter_

pretacyjnyóh, *i"i'cami dyskusyjnych, ale świadczących o dojrzałości dokto_

ranta, iako badacza złoŻolłości zagadtień wykonawczrych.

KONKLUZJA
oceniając dzieło arffstyczne, jego opis oraz pracę doktorskę mgr Mateusza

Rzewuskiego, sfwierdzam wysoki kunszt i dojrzałość aĘsfyczrLą.
Potwierdzajątalent oraz predyspozycje do samodzielnej pracy badawczej, [8_

ukowej i artystycznej doktorarfta.
Stwierdzam niniejStyffi, że dorobeĘ dzieło arĘstyczne _

recital utrwalony na nośniku CD i praca doktorska w pełni

spełniają wymogi art.17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.2003
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