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RECENZJA
Zleceniodawca recenzii
Zleceniodawcą recenzji jest Uniwersytet Murycmy Fryderyka Chopina w Warszawie -
Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w BiĄmstoku. f]o pisma Dziekana z dnia

23 listopada 2017 r., informującego o wyznaczeniu mej osoby na recenzenta pracy

doktorskiej mgra Mateusza Rzewuskiego zaĘtułowanej ,,SŹuka kreacji symfonicznych dzieł
organowych o tematyce religijnej na podstawie cykli Symphonie Passion op. 23 Marcela
Dupró oraz L'Ascension Oliviera Messiaena'', została dołączona przygotowana przez

doktoranta i D ziękanat następuj ąca dokumentacja:

' dzieło arrystyczne,

' dokumentacja dotycząca postępowania'

Podstawowe dane o Kandyfueig

Matęusz Rzewuski (rocmik 1991) tyuł rnagistra otrzymał na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Watszarvie tv klasie organów prof. Andrzeja
Chorosińskiego (dyplom z wyńźmieniem i najwyższą oceną) oraz w Master of Music
Musikhochschule w Lubecę w klasie prof. F-ranza Dirrrksamtillera. 'Iam teżuczestntczył

w międzynarodowynr programie stypendialnym EI{ASMI_]S. Dcltrrtoranf jest

clwukrotnym stypendystą prez-yderrta nriasta stołeczrl'c'go Warszaury otaz Rektora
macierąlstej uczelni. atrzymał rówrrież sĘpendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ,,Młoda Polska'' pr'Zyzflawane za wybitne osiągnięcia artysĘczne.
Dwa lata temu ukcrńczvł Studiurn \pedagogiczne IMFC' potwierdzające posiadanie

kwalifikac.|i pedagogicznych. Obecnie studiuje organy i improwizację w Conservatoire d

Rayonnement Rćgional w Paryżu w klasie prof. Christophe Mantoux'a

OCENA DOROBKT] ARTYSTYCZNEGO

Doktorant prowadzi c7łnną działalność koncertową, w ramach rniędrynarodowych
festiwali upowszechniających muzykę organową w Polsce i za gtanicą (l.Tiemcy, Francja,
Holandia, Luksemburg' Litw'a, Czechy, Rosja, Słowacja, USA)' WymieniÓ naleĘ udział w'.

XXI Międzynarodowym Festiwalu Muą'ki organowej i Kameralnej w WolszĘnie (2015)'

XXIV Międzrynarodowym Festiwalu Muą'ki organowej i Kameralnej w Leżajsku (2015)'

V Międzynarodowym F'orum organowym w Katedrze Polo'ł-ej w Warszawie (2015).

W swoim dotychczasorłym dorobku posiada nagrania dla Telewizji Polskiei. W
2015 roku Mateusz Rzewuski brał cą'nny udział w II Międzynarodowej Konferencji
Naukowej ,,Organy i ludzie'' organizowanej przez Koło Naukowe LII\{F-C

Swe umiejętności doskonalił w ramach iicznych kursów mistrz-owskich prowadzonych
przez wybitnych znawców gafunku, profesorów takich jak: Guy Bovet' Pieter vart Dijk, Hans

Fagius, Gerhard Gnann, Olivier Latry, Ludger Lohmann, Christophe Mantoux, Michael
Radulescu, Daniel Roth czry Wolfgang Zerer.

Magister Mateusz Rzewuski jest laureatem I nagrody oraz nagrody specjalnej
na Międąynarodowym Konkttrsie Organowym ,,organiści Nowej Europy'' w Bardzie

(2013). Ponadto jest finalistą konkursu organowego ."v ramach Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Religijnej im' Ks. Stanisława Ormińskiegcl lv Rumi (201I) oraz ogólnopolskiego
Konkursu Improwizacji Organowej w Legnicy (2013). Dwa lata później otrzymał II nagrodę
oraz nagrodę specjalną na VII Międrynarodowym Konkursie C)rganovym im, M.K.
Ćiurliniosa w Wilnie.

#
Ważnym obszarem działalności mgra N{atęusza Rzęwuskiego jest popularyzacja

muzyki organowej, czego wyra7'em jest zainicjowanie w 20i3 roku Festiwalu Muzyki



-t(/,

Organowej i Kameralnej w Łukowie, lctórego jest równięż dyrektorem artystycmym.

OCENA DZIEŁAARTYSTYCZNEGO

Praca doktorska Mateusza Rzewuskiego ,,Sztuka kreac.'ii symfonicmych dzieł
organowych o temaĘce religijnej na podstawie cykli Symphonie - Passion op. 23 Marcela
Duprć oraz L'Ascension oliviera Messiaena'' napisana jest z licznymi błędami językowymi,

powtórzeniami, błędami stylistycznymi, gramaĘcznymi i interpunkcyjnymi. Autor uĄnła
neologizmów, skrótów myślowych oraz mowy potocmej. Ponadto ni,; przeprowadził korekty

tzw. literówek.
Przykładowo:
Strona 10 rozpraw ,,t...] juk również jego dorobk kornpozytorski jest bardzo bogaty [. '.]''
Strona 12 ro?prawy:,, Autorka opisując twórczość [...] skupia się na ogólnikowym
porównaniu komporytorów pod względem wpĘwu wojny, typu organów''.
Strona 55 rozprawy: ,,Z tego względu wydaje się oczywiste, Że aby dobrzę zrozumięć
światopogląd kompo:rytora, taleĘ ki|ka zdail poświęció kłŻdej z Ęch óziedz'in, którym

olivier Messiaen oddawał się bez reszĘ".
Strona 102 rozptaw'. ,,oczywiście naleĄ dokonać pewnej adaptacji w zaleŹności od

wielkości instrumentu''.
Strona l05 rozprawy: ,,Będzie to widoczne batdz'o dobrze w zamieszczonych za chwilę
przykładach''.
Strona 1 07 ro?prawy :,,[. .' ] Dulacian e oznacza zaw szę Gembę [. . . ]''.
Strona 113 rozprary'. '[...] wolniejszetempo lepiej pasuje do charakteru niepokoju."
Każda praca naukowa powinna być pisana w trzeciej osobie, czego w omawianej pracy

zabrakło. Można zau:waĘć częste nłroty w pierwszej osobie, stawiające wyżej własne

przemyślenia nad sugestiami doĘczącymi wykonawstwa, lĘcia rejestracji, wskazówek
interpretacyjnych podanych przez kompozytorów. Praca w tej formie w żadnym fragmencie
nie powinna byÓ publikowanabez gruntownej interwencji w zakresie poprawności sęzryku
i fachowych sformułowań.

Wańością pracy doktorskiej mgra Mateusza Rzewuskiego jest bezwzględnie wybór

dwóch rzadko wykonywanych dzieł sakralnych wybitnych przedstawicieli francuskiej
literatury organowej, dokonanej na pięknym instrumencie epoki - organach Aristida Cavaillć

- Colla z 1880 roku w Katedrze św- KrzyŻa w orleanie we Francji.
Autor rozprawy doktorskiej przedstawił biografie twórców, zebrał większość ich dzieł.
omówił formę utworów, faktury kwestie vlykonawcze stojące przed aĘstą _ wykonawcą
oraz problemy wynikające z róinic w dyspozycji insbumentu (np. brak łącznLka Pos/Gd
orgue). Indywidualne podejście do sposobu rejestracji utworu - w wypadku Synphonie '
Passion op. 23 zdaniem recenzenta jest zby't dowolnym traktowaniem wskazówek
kompozytora. Choó z drugiej strony doktorant stosując dowolność rejestracyjną t\ilorzy nowe
brzmienie.
W I części Symfonii Pasyjnej Mateusz Rzewuski prezentuje doskonałe vrryczucie czasu _

dobre prowadzenie melodii chorałowej Christe redemptor dominium, czy kanonu
oktawowego pomiędzy głosami skrajnymi sopranem i partią basową z przesunięciem
jednooktawowym. W tr części zastosował dobry puls. Przed 18 taktem uĘł zbyĄ dużego

oddechu, niwecząc ciągłość pulsacji ry'tmicmej (tzw. efekt kołysania). Dalej przed tempo di

marcia .... --96'' zrnieniając rejestrację dokonał generalnego cięcia - a kompoąutor w tym
miejscu \łymaga ciągłości nuty ais(b). Na stronie 20 wyd. Leduc w miejscu Recit na Voix

coelestis Mateusz Rzewuski za głośno zarejestrował pedał (wskazanie kompozytora
violoncello plus łącznik Sw/Ped). Partia głosu najniższego jest zbyt dominująca, choć samo

przeprowadzenie pieśni bożonarodzeniowej Adeste Fidelis zasługuje na pochwałę. Na
początku części trI Symfonii zbyt mało czytelny jest rytm na klawiaturze noŹnej. Partia
wykonywana na głosach jęrykowych w Recit przykrywa brzmieniowo skomplikowany rytm
w głosie tajntŻszym. Dodatkowo naleĘ wskazać, Że te dwa plany mLłzyczr'e według
wskazań kompozytora mają być wykonane w dynamice pp. Podobna syfuacja ma miejsce na

stronie 25 wydawnictwa Leduc: Ped R jest za głośny w stosunku do manuału.
W łm fragmencie powinien być słyszalny kanon prowadzony pomiędry prawą i lewą

ręką. Doktorant pięknie wykonał dalszą część utworu (strona 27) oddając tragtzn i
okrucieństwo przybijania Chrystusa do krzyŻa na Golgocie. W końcowym fragmencie
znakomicie przedstawił bezdenny smutek i zal komporytora z faktu ukrzyżowania Chrystusa'
W IV części Resurrection ze względu na ogromny pogłos kościoła, w tr<tórym dokonano
nagrania, należałoby pańię zapisaną ósemkami wykonać krótszą aĘkulacją, zwiększając
czytelność utworu.
NaleĄ stwierdzić' że Mateusz Rzewuski zasadniczo respektuje uwagi kompozytora
w zakresie lĘct'a żaluzji, choć widocmy jest brak ich zastosowania np. na stronie 32.

Ponadto mimo wskazane1o przez kompozytora ciągłego rytmu na stronie 34 (przed Recit)
wykonawca lĘł zbyt dużego oddechu' rwąc w ten sposób narrację. Podsumowując



wykonanie Synphonie - Passion op. 23 Marcela Duprć należy stwierdzlÓ, ze aĄsta ogólnie
realizuje sugestie autora kompozycji, oddając swoim wykonaniem głębokie treści religiine
'mviązane z Męką i Zmartv,rychwstaniem Clrrystusa wybitnego Iiancuskiego twórcy. Autor
cloktoratu co prawda pisze w pracy, Że Marcel Dupró pozostawił ańyście uykonawcy duże
możliwości interpretacji. Trudno jednak z tym stwierdzeniem się zgodzic. Marcel Duprć
należał do twórców bardzo dokładnych w zapisie nutolYym, jednoznacznym sposobie
rejestracji. nie pozrvalającym na zbyt duŻą dobrowolność. Jeśli np. wskazuje I'onds Recit - to

oznaczawbór głosów podstawowych z oboe 8'!, ale bez głosów językowych. Jeśli w tekście
lnuzycznym znajduje się omaczenie Anches .R - to oznacza lĘcie głosów jęz"vkowych

manuału Żaluzy1nego; ieślrt Anches 8', 4' Recit - to uĘcie głosów jęrykowych 8' i 4' i tylko
tyle, albo uŻ tyle.l)latego dla recęnzenta tiezłoz-umtała jest do kofrca tak głęboka ingerencja
w dzieło ańystyczrre kompozytora w zakresie rejestracji dokonanej przez doktoranta. Jeśli
choózi zaś o sposób prowadzenia narracji mlzycznej, odcąltanie tekstu muzycznego i
intencji komporytora, techniki gry, ogólnej sprawności manualnej gra Mateusza Rzewuskiego
pozostaje bez uw'ag-

Bez zarzutu i zvrryrazami vznania możfia się odrrieść do wykonania cykIu L'Ascension
oliviera Messiaena, zwłaszcz'a do sposobu prowadzenia narracji muzycz'nej w tempie
wolnym - IV część (Iktremement lent) zarówno w sposobie prowadzenia linii melodyczrrej z
bogatą harmonią, jak i odcirytania tekstu, rejestracji w części autorskiej (np. brak głosu
Piccolo 7' w organach), doktorant w sposób autorski rozstrzygnął ten dylemat. Artysta
wykonawca zawsze staje przed ńŻnymi kwestiami związanymt z rejestracją utworów. Olivier
Messiaen podobnie jak jego wielki poprzednik Marcel Duprć iłrał makomicie możliwości
brz'rnieniowe instrumentu francuskiego twórcy Aristide Cavaille - Cola. o ile u Marcela
Duprć można wybrać głosy spośród wskazanych przęz komporytora zestawów
brzmieniowych, o fyle olivier Messiaen wymaga od arĘsĘ wykonawcy uĄoia wskazanych
rejestrów i Ęlko takich! Nie pozostawia zhyt duŻej możliwości ingerencji w zakresie
interpretacji. Choć zę względu na wybór danego instrumentu Zawszę będzie trzeba wybrnąć
z opresji ze wzg|ędll na brak poszczególnych Ąestrów w dyspozycji organów. Nalezry

podkreślić, żeMateusz'Rzewuski poradził sobie z tynri problemarni w bardzo dobrze.

KONKI,TIZJA

Biorąc pod uwagę dokonania artysĘciłre mgra Mateusza Rzewuskiego, jego

wyksŹałcenie, duŹą swobodę wykonania' arrystyczne - indy'widualne wykonanie autorskiego
rvyboru dwóch dzieł mało znanych w Polsce, mimo zastrzeżeń: ewidentnych błędów
językowych i nięścisłości' pracę doktorską Matetrsza Rzewuskiego przyjmuję i popieram

slarania o tytuł doktorski.
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prof. Roman Perucki


