
Prof. dr hab. rwona Kowelkowske poznarf, 07 st5rcznia 2019 r.

Dzi€dzina: sffirki muzyc-/ne

Dyscyplina: wokalisfyka

Akademia M'vyczna,im- I. J. Paderewskiego w poznaniu

RECENZJA PR{CY DOKTORS KIEJ

MG R KRZYSZTOFA }4 ATLISZAIC,{.

Zleceniodawca recenzji:

Na podstawic arl 14'ust. 2 pkr 2 ustawy z dnia 74 marta2003 roku o stopniach naukor*ych i

tytnle naukowym oraz o stopuiach i tyttrle w zakresie sztuki $ 6 ust- | i Z Rozporzadzenia Ministra

Nauki i Szkolnictnsa W1z:szcgo z dnia 30 pazdziernlka (Dz- lJ. z 2Al5 r- poz. l84Z), zostalam

powolana przeiz Radg 'Wydziakl .W'okalno-A.ktorskiego 
Akademii Muzycmel im G- i K-

Bacewiczow w Lodzi na recenzenta przewodu doktorskiego pana mgr Krzysztofa Matuszaka.

Dziekan Wydziatu Vfokal:no-Aktorskiego Akademii Muzyczrcj im C- i K.. Bacewicz6w w Lodzi,

proti dr hab- Urszula Krygea w imieniu Rady tego U&dziafq v{titz z pisrnem z dnia 8 pazdziernika

2018 zobowi4zujqcym mnie do sporz4dzenia recenzji zawierajqcej oceng pracy doktorskiej oraz

wyrazenia opinii, czy sllehia ona warunki wynikajqce z Ustawy, przekazala na moje rgce

dokumentacjg artystyczr.1t oraz pracg doktorskq mgp KrzXrsztofa Matuszaka pt- Mesj(@sz G.F.

Haendla w araniacii Sellastiana Lewickiegn- \Qkorrystanie glosu barytonowego szkolonego

klasycznic do wykonawsfiva wsp6lczesncgo dzicla oratoryjnego o charaktcrzc ro ywkowym.

Dogcry:

Uchwattr'Rady Wyd:zialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im G. i IL Baceu,icz6u.

w Lodzi z dnia dniu 31 pi#dziernika2012 roku, w sprawic powolania rcccnzcnt5w u/ przcwodzic

na stopief doktora sztuk muzycaych in' dyscyplinie arQsrycznej wokatristyka. w.szczgenn na

wn iosck m 91 Krzyszofu Matuszak a z dnia 29 paizdircmika 20 I 2 roku-

Dokurnentacja mgr Kr4,sztofa Matusizaka, niezbqdna do przeprowadzenia przewodu

doktorskiego. zawiera opr6cz koncepcji pracy doktorskiej obowi4zkowe dokumentlr" opisany

przebieg edukacji arffstycmej. tabelaryczny i chronologicmy wykaz osi4gnigd arrysrycznych

udokurnentowanych plakarlami i anonsami prasowlrmi. bardzo chwalebne opinie o panu Krrysztofie



Mattrszaku urystaw,ione ptzez prof. dr hab- Jerzego Knetiga, ft hab. Wandg Tch6rzewsk4 - Kapale

(dyrygent zespotu Solistdrv WOK) oraz dyrektora Zespolu Pafistwowych Szk6l Muzycznych im. Fr.

Chopina w Warszawie" a tak2e opisy pozostat5rch obszar6w dzialalno6ci doktoranta, w tym:

aktywnoSci pedagogicznej[, organizacyjnej i spolecznej- Do dokunentacji dot4czona zosrala takze

plyta CD ze streszczenienr pracy w jgzyku angielskirn- Zasadnicry czlan dostarczonej mi

dokurnentacji stanowi nagranie plytowe: Dzielo orlysnrczne ]!, ptzeu,odzie dohor.skinz

zarejestrotvqne na plyie DI/D Sehastian L.ewicki ,, " i praca doktorska zatytulowana

Mesj@rz G.E Haendla y; aranEacji Sehastiana Lew,ickiego. I4S,korrystanie glosrr barytonou,ego

szkoloneEyt klusyczni.e d'a ut'konawstv'a x,sp[rlczesnego dzietu oratarujnego o charakterze

r"ozrlowkowltnr, ktorej promrotorem jej jest dr hab- Aleksandra Bubicz - Mojsa

Podstawowe dane o Kandydacie:

Mgr Krry-sztof Matuszak urodzil siq w Sokotowie Podlaskim. gdzie rczpocz4l edukacjq

mtrzyczlrr1 w Ogpisku Ild:uzycmytn narrk4 gry na akordeonie i fortepianie. Od najmlodszych lat

przcjawial inkliaacjc organizatorskic wspoltworzqc zcspoly muzycznc graj4cc muz_l"kq titurgiczn4.

Po ukoriczeniu szkoty Sredniej studia rczpocz4l najpierw na Wydziale Teologii w KUL,

niemal jednocze5nie pode.imujqc naukq Spiewu solowego w Pafrstwowej Szkole Muzycznej II st.

im. T- Szeligowskiego w Lublinie w klasie I{amrzyny Baruch- Po dw6ch latach nauki Spiewu w

szkole Sredniej zda\ z pienmsz4lokatq egzaminy wstEpne na studia wokalne do 6wczesnej Akademii

Muzycmei im- F. Chopina (obecnie UMFCi. Mirno, i2 studiowal na specjatrizacji operowej, jego

zainteresowania koncenff<)waty sig wok6l hyki wokalnej" co tei zaowocowalo otrzymaniem I
nagrody na Migdzyuczrelrrianlrm Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pie6ni Artystycznej.

Jednocze5nie kontynuowal studia na KUL, kt6re sfinalizowal w" roku 1996 z wynikiern bardzo

dobrynn, podobnie jak i shnlia wokalnc w roku I998. W hrrn samyrn, 1998 roku, rozpocz4l pracg w

Warszawskiej Operze Kanneralnej jako solista i zarazern czlonek zespolu solist6w tego teatru. Od

roku 2009 jest tak2e pedag;ogiem crnisji glosu dla pioscnkarzy. Pod jego okicrn rozwrjaj4 siq talcnty,

kt6re z powodzeniern startuj4 v*,konkursach i programach wylaniaj4cych utalentowanych mlodych

pioscnkarzy. Pan Krzysztof Matuszak udzicla siq tak2c jako organizatar i spolccznik. Jcst

vn'spolzaloZycielern Stowazyszenia Cantores Varsovienses. dzialajqcego [a rzwz propagCIwania w

kraju jak i za granic4 (m- inn. wc Francji i Nicmczcch) rnuz-vki polskicj, zc szczcgllnym naciskiem

na polskq mu;rykg sakratrn4 okresu baroku Jest takZe zalo4rcielern Fundacji Musical Art stawiajqcej

sobie za cel miEdzy' innymi upowszechnianie muzyki musicalowej i ksztalcenie mlodych

wykonawcdw na poziornie dor6wnujEcsrm edukacji w najleps4rch europejskich szkotach

rnusicalowych. W ramach dzia*alno$ci tej Fundacji doktorant zajrnuje siE tak2e prornocj4 mtodych

polskich kompo4rtor6w i ich t'worczo$ci oratoryjno-kantatowej- Doktorant anga2uje sig roumiez w



place na Yzecz spoleczeristwq wsp6lpracuj4c z Towarzy tw,enl Przyjaci6t Dzieci. W
Srodowiskowych Ogniskach Wyehow'awczych znajdujqcych sig w gestii PTIrD prowadzi zajgcia

mWczrrc dla dzieci z rodin patologicznych i dysfunkcyjnych- w najbardziej zaniedbanyrn

spolecznie i kulturowo okrqgu Warszawy (praga p6lnoc)"

Dzialalno5d ar$s$rcma pana nrgr Kr4rszofa Matuszaka od 1998 roku do roku 2012

obejnruje wystgpy w charakterze solisty, kameralisty oraz czlor:*ia Zespotu solist6w W'arszar,vskiej

Opery Karneralne-i.

Doktorant przedstavuii w swojej dokurnentacji tabelaryczny .vq1kaz h4cznie 95 solistycmych

wykonari" w sktad kt6rychr wchodz4 rcalizacjc picrwszoplanowych pafiii oratoryjno - kantatowych,

drugoplanowych barytonowych 16l operouych i solistycznych recitali prezentuj4cych pieSni i arie.

Pan Matuszak wykonal micdzy innymi partic solowc w takich dzictach jak: M. Duruflc -

.,Requiem"; J- Elsner -.Jassio Dornini Nostri Jesu", ,-Requiern", .JVIsza c-moll"; M-J- Zebrolvski -

,,Magnificat"; G. Rossini - ",Stabat Mater"; C- Saint Saens - ",Oratorio de Nriel"; J.S. Bach -.,pasja
u"edtug Sra'igtego Marka*" Weinachtsoratorinm" : S. Moniuszko - Kantata iitew.ska ,.N4ilda"-. ,,I
Litania Ostrobrarnska"; V[.A. Mozart - ,.Requicm"'; G-G- Gorcrycki - Complctoliurn", ,.Motct5/",

W. Dankowski -,,Motety''". ,,Magnificat"; J- Zeidler -,,Stabat Mated', ,"Litania drnoll", ,,Litania do

NMP"'; J. Wariski -,,Litania do Trojcy Swigte.|";

Do partii operowyclL w jego wykonaniu nalezq: partia Kwicolapa (J- Stefani - ".Krakowiacy i
gorale"), partia Giorgio (G- Rossini ".La gazza, ladra'), (pffiiu Rotnego (P. Czajkowski -
,,Eugeniusz Oniegin"), partia Oreo (G. Rossini - ,,Semiramide"), partia Milortla (K- Kurpiriski -

.,tlenryk vI na lowach"), partia Habitanta (M. Pignolet de Monteclair - ,"Jephte"").

Jako solista pan Kz,gsztof Matr-rszak dokonai takze nagrari ptytowych. Sq to:

o TOTA PIJLCHRA ES MARIA. Ch6r Katolickiego Uniwersytetu Lubelskicgo.

Utwory rnarl{ne kornpozytor6w polskich od Sredniowiecza do wsp5lczesnoSci. Dyr.

Kaziarierz CrSrski; I 992; Anlab

. OJCZYSTEJ ZIEMI SI-YSZE SpfeW- Ch6r Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Utwory ludo,nre i patriotyczne kornpozytor6w polskich. Dyrygcnt - Kazimicrz Gorski;

tr998; Friendr; of Catholic Llniw.ersity of Lublin

' CUD, CZYLIKRAKOWIACY I GORALE; Jan Stefani i Wojciech Boguslawski; rez.

Ka;zirnierz Dtejmek" dyr. Wtadystawa Klosiewicz; Warszawska Opera Kameralna;

2OO2; Fundacja Pro Musica Camerata

. RZECZPOST'OLITA OBOJGA NARODOW W MUZYCE POLSKIEGO I

LITEWSKIEGO ROMANTYZMU: utwory kompozytor6w litewskich: Juozasa

Naujalis4 Mikolaja Konstantego Ciurlionisa orzv polskich: Fetiksa Nowowiejskiego,



Stanislawa }4oniuszki (w tym:,"I Litania Ostrobrzmska F-dur"; dyr. Grzegorz Bogdan;

2005; Regiornalny OSrodek Kultury i Sztuki w Suwalkach

o TOTA PULCHRA ES MARIA: ,,Stabat Matei" oraz,, Litania d-rnoll de Beate Mariae

Virgine" J6zefaZeidlera(1774- 1806); Dyr- Kazimierz G6rski;2A07; Stowarzyszenie

Camcrata LuLbclska

' KOLEDI K.otrEdy i pastoralki kompozytor6w polskich i zagranicznych; Mlodzic2owa

Orkiesfa Dgta w P{olisku; dyr. Leszek Kalkowski; 2008; Miejskie Centrum Kultury w
Plorisku

Doktorant bral tak?e udzial rv nagraniach plyowych jako cztonek Zespofu Solistow WOK:

' Jacopo Peri - EURIDICE; Re2. Ryszard Peryt, dyr. Wadystaw Klosiewicz: DVD;

2000; Walszilv*,ska Opera Kameralna

o Georg Friedr:ich Haendel - GIULIO CESARE : Re2- Marek Weiss. dvr Wladyslaw

Kiosicwicz; i2008; Fundacja Pro Musica Camcrata

Nalezy tak2e wspomnie6 o jego pracy w charakterze czlonka Zespolu Solist6w Warszawskiej Opery

Kameralnej- Jak wynika' z dokurmentacji, wykonywal jq nieprzerwanie az do Z0lZ roku,

zamykaj4cego w)iszczegtrlnienie dorobku artSisfvczrego. Nie .y-est to wprarndzie dziatalloSi

solistyczna scnsu stnictc, niernnicj jcdnak odpowicdzialnoSi jaka jcj wykonywaniu towarzyszy

nadaje jej rangi i wagr. Zl,esp6l Solistow, -jak sarna nazwa wskazuie, rekrutuje w sklad czlonk6w
jedynie osoby z wyksta*ceniem solistycznlm i doskonalq, nienagannq technikq wykonawczq.

Niemal od poczqtk6vv swojego istnienia WOK byla insrynrcjE funkcjonujqc4 niejako na zasadzie

teatru impresaryjnego. Niernal do kazdego nowego (i nie tylko) przedsigwziqcia dyrektor zatrudnial

,,swoich'o etatowych soliritow na drodze casting6w i przesfuchari. Nie w.szyscy - znakomici

sk4din4d Spiewacy - bylii obsadzani zawsze w spektaklach jako protagoniSci. Wszyscy jednak

tworzyli Zespol Solist6w i jesli nie Spiewali wtaSnie rol solistycznych, wykorzystywani byli rak2e

do zadai ch6ralnych i karneralnych. Skiad grch 
",roboczach zespol6w" byl zawsze nieliczny i na

kazdym z jcgo czlonktirv spoczywala odpowiedzialno5d nicmal jednostkowcgo udiwignigcia

ch6ralnych partii napitsnrych na duze sklady osobowe- W tym miejscu warto przytoczyt opinig

wyta2onq o panu Krzysztofic Matuszaku przcz dr hab. Wandq Tch6rzcwskq - Kapalg, prof- UMFC
w' warszawie, dyrygenta 2lespolu Solist6w warszawskiej opery Karneralnei:

Pan Kre1';vsof Matuszak jako artysta obdarcony wujqtkow.vm glosem - banton. o niezwkle
szlachetne.i barw,ie i subtelnvn brnnieniu .jest jednq : twrdniajqq,ch sig postaci vltnienionego

zespolu- Pruez ostctnich siedent lat pou,ieruano tnu realizacjg wszvstkich poclejmowanvclr clo

u'ykonania ope4 zardwno ,mu+'ki dau,nej,.iak i u,spdlt:zesnej- On zai xnwiq,zlnval sig z ry,ch zailari z

nieaW'Hq preqzjq. zachowujqc idealnq intonacjg glon, brumienie. $namikg i ar7-vkulacjg



aheilonq w par$'twze. ,Iako ar\tsla posia&t celnq amiejgtttoit tktstosoagty+,unia sig tlo grup].

wykonaa'efil'tak. abyiega glos byl dla ws4'stkich v'sparciem. ale rdwnieL, aby wniejgtnie lqc44 sig

z innyrui glosomi. Samiennoii', obowiq:ko'r,toii i rzetelnoie lowarq.szq Punu KetsztoJbwi

Matuszakowi. co prceiaw,ia sig w sposobie jego niezwykle profesjonalnej pracy- (.-.) Swojq postawq

Pan K. Mutwszak y,,yr(tin:ia sig r(twniez podczas realizaxji zudufi srenicznl,ch okreilantch prcez

rcfu.seriw- Jest aklyunt, pruekonlnL,ajqcv. idealnie oddajqcy chatakter granvclt postaci.

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska parna Krzysztofa Matuszaka MESiWZ - oretorium Mesjasz Georga

Friedriclm Haendla n' uraniacji Sebastiana Lewickiego. kfuykorzltstanie glasu bary-tonow,ego

szkolonego lclasycznie do uypsn*wstwa u,spilczesnego dziela sktada sig z dzicla afflrst5rczncgo,

zarejestrowanego na no(niku DVD i jego opisu. Nagrane dzielo jest zapisem live koncertu-

widowiska, kt6ry odbyl sir; w sokolowic Podlaskim w dniu l9 maja 2013 roku.

Koncert ten byl premierowym przedsravi"ieniem po fttz pierwszy dokonanej na polskim

gruncic muzy'ki rozrywkowcj aranzacji jcdncgo z najwybitnicjszych dziel oratoryjno-kantatowych

r*'szech czasiw -,,Mesjasza"'G- F. Haendla,-

Kompozycja powstala z myllq o wspolczesnej, niewyedukowanej i nieprzystosowanej do

percepcji muzyki klasyczrej widowni, z polo2eniem nacisku na pr-zestanie tre$ci muzycznych i
slownych zwwafiych w dziele w kienrnku mlodzie2y.

Pornyslodawc4 przedsiqwzigcia byl mgr Krzysrtof Matuszak- Inspiracjq do powzigcia

pomysfu i nealtzowania go w formie koncertu-widowiska stalo sig, jak pisze o sobie doktorant,

uysluchanie v, roht 1995 pfi'4,; Nev, Young Messiah- Dzielo to arywatlo na nirn ogromne wt-ctEenie.

Rriznorodnoii stylkn'czna, bogactwo araniacyjrte, perfekcja w.ykonania zartiwno partii tr;okalntch,

iak i instruntentttlnt-c"h or@z niszturklo emocjonalnoit tej aruniacji sprau,ily, ie pottziq! on silne

postanawienie o apracov\\aniu i realizacji podobnej, lqczqcej styl klaq,cmy i ronlnvkouy, tyle ie
p o ls ki ej u,e rsj i Mesj as z a-

Do aranZu, kt6ry zrealtzowal Sebastian Lewicki - kompozytor rnuzyki rozrywkou.ej

posiadaj4cy wyksztalccnic takic w zakresic rnuzyki klasyczncj, uLyto wcrsji par[rtury Mcsjasza

opracowanej przez Alfredia Manna, a wydanej przez Dover Publications INC. New York 1989. Jak

podaje pan Matuszak, jest to rcprint z part5rtu4r Mcsjasza wydawancj w latach 1959 (l cz.), l96l (II
cz.) i 1955 (lI[ cz.] zezbiordw Rutgers Uniwersity Document of Music.

Zaaran2owaaych zositalo jedenaScie czqsci Mesjasza:

. Sinfonia,

o rccytatyw Comfort yc,

. aria Every Valley,
5



o aria But who madc abidc,

o aria V/hy do the nations

. ch6r For unto us a child is born,

o recytatyw Forbehold darkness,

o aria The people that walked,

o aria z ch6rcm Lift up your heads,

. aria The trurnpet shall sound,

o ch6rAlleluja

L4czny sklad wykonawc6w koncertu. jak podaje w swoim opracowaniu pan Krzysztof

Matuszak, liczyl 57os6b- lVykonawcy:

' DYtYgenl i aranier:

- Sebastian Lewicki

. So/rici.'

- Krzysaof Mattrszak - batlrton, dysponujqcy gtoscm szkolonym klasycmic, kt6ry wykonat

cfiery z jedenastu czEfrci dziela:- dq Why do the nation*s, recytatyw For behold darkness, arrq

The people that walked oraz arig The trumpet shall sound

-Anna Seraflrnska - 1a7sft6fistka roz4rwkowa

- Monika Urlik - wokalistka rozqrwkowa

- Michal Ruda( - wolkatrista roz-rywkowy-

. Zesp(tl v.,okalnlt:

- 16 zawadowych vrokalistow, solist6w Warszawskicj Opcry Kamcralncj (przygotowanie -

Andrzej Borzpn)

e Orkiestra Mu.sical Art

o Nan'ator:

- Andrzej Ferenc - al<tor

Ponadto, w przedsigrvzigciu udzial wziqli:

o Nagloinienie i reiyseria cliu,igku:

- Firma NON Boleslaw Scholl

o Realizacja nargranie live:

- studenci Wydziaha Re2yserii Dfwigku Uniwersytetu trdunycztego irn. Fr. Chopina w
ril/arszawic: Jakub Zaczkowski oraz Michal Muzyka

o Wizualizacje:

- Pawel Szeplewicz -- autor, realizacja: l6dzka firma Yoikugroup Arkadiusza Stasiaka



Dzigki obejrzeniu nagranego na ptycie DVD widowiska moglam przywr6cid z pamigci

koncert, ktorego bylam shrchaczem w 20r3 roku sokotowie podlaskim.

Nie wiern' czy spra'ivit to czas, kt6ry od tamtej chwiti uptynai, czy rejestracja elektroniczna

ale bardziej przern6witer do mnie wersja, lfi6rej wysfuchatarn w warunkach domowych. Jak

pamigtam, w warunkach zecrywistych razily rnnie - nie pozwalaj4c na spokojn4 percepcjg -
zar5wno natgzenie gloSnosci jak i akustyczne dysproporcje istrriej4ce pomigdzy nagloSnieniern

instrurnent6w i gtos6w wokalnych, w szczeg6lno5ci zaS nagloSnieniern gtosu barytonowego. Brak

r6wnowagi akustycznej zauwaialny jest tak2e na nagraniq niernniej jest on jti znacznie mniej

dotkliwy' niL podczas stuchania w sokolowskiej sali wykonywanej na zywo muzyki. Co tcz istotnc

- potencjometr aparafury odsfuchowe-! rno2na szrmernu obr6ci6 w ler*.4 strong. Muszg przyzrrac,2e

taka jakicj bylam Swiadkir:m, forma prrybliilania dzrct minionych cpok wsp6lczcsnym stuchaczom

do rnnie samej nie przernarania, podobnie jak nie rnogg - cho6 usilujE - zaakceptor+"a6 wielu
wsp6lczesnvch inscenizacj i operowych.

Aby zatem spojrzec na sokolowsk4 realizacje Mesjasza - La ile to tylko mo2liwe -

obic'ktyumym wzrokicm, pozwolilam sobic po konccrcic porozmawiai z mlodzic24, kt6ra

zachgcona reklarn% na rvi<Iowni Iicznie sig zgromadzila- Z opinii rntodych ludzi rvynikalo, ze cho6

niekt6rz-v poznali Mesjasza Haendla dopiero teraz i rzadko sfuchaj4 muzyki klasycznej, a kilkoro z
nich dopiero w tym doiu po raz pierwszy w zyciu z takim typeur rauzyki sig zetknglo, wszyscy

wychodz4 z koncertu niezwyHe usaffsfakcjonowani. Dla uzyskania w miarq rniarodajnych opinii
dotycz4cych percypowania takiej ,,uwsp6tczesnionej" klasycmej formy mu-4rcmej pvez mtodych

ludzi, pokazalarn nagranie, DVD dw6m grupom mlodziezy: osobom, kt6re choc nie s4 z.,64zane

profbsjonalnie z wykonavvstwem mu4rki ale posiadaj4 czgsciow'e wyksztatcenie muzyczne i
osobom bez wyksztatceniia muzycznego ale pochodz4cym z rodzin, gdzie rnuzyka klasyczna

towatryszy zyciu codzicnncmu- Ich opinie na tcmat tego dzicla s4 odmicnnc w sto$tnku do grupy

skladajqcej sig ze sluchaczy koncertu live, kt6ry odbyl sig l9 maja 2013 roku.

W kontckScie propagatorskiej roli" jakq nadali swojej misji pomyslodawcy i rcalizatorzy

przedsiqwzigciq nie poczuwarn sig zatem do oceny w,arto6ci tego wydarzenia i skupiania uw,agi na

warunkach tcchnicznych i walorach muzycznych koncertu. Moim celcm pozostanic li tylko

zrecenzowa:rie prezentacji wokalnej dokonanej przlz -jednego z wykonawc6w tego muzycznego

pcrlormancc.

Mesjasz Haendla, jako oryginalne dzielo, stawia przed wykorawc a, partii barytonow.ej

niez*ykle trudne zadanie. Arnbitus skali przypisanej gtosowi barytonowemy nie jest wprawdzie

imponujqco rczlegly (Fis-el ), niemniej Haendel nakazuje mu niernal perrnanentnie porusza6 sig w

najwyZszej tessiturze i na dodatek z wieikq koloraturowa sprawnoSciq a jednoczesnie prowadzi

Iiniq glosu skokowo w nrajniisze rejestry, niemal 24daj4c basowego osatlzenia. Od Spieu,aka



l})/rnaga tuta,i kornpozytor nienagannej intonacji i legowania dZwigku idealnie pror*'adzonego na

skoncentn:wanyrn slupie powietrza. SoliSci podejmujqcy sip spiewania tej partii rnusza dysponowai

zatern nalwy2srymi walorami technicmej sprawno5ci" ciep}4 i glgbok4 barwq sporq sii4 dZwigku a
jednoczeSnie trekko6ci1i znaczerrq no$noSci4. Moge to z;rtem Spiewa6 albo basy o du2ej sprawno6ci

Iub barytony o dobrze brzni4cych dolach. Kuidaztrzecharii" kt6re Haendel powierzyl barytonom,

podobnie jak i drva recitativi, wymaga od solisty petnej $wiadomoSci zarowno w odniesieniu do

techniki wokalnej, frazowania jak i emocjonalnej w5rrazowoSct rv,ti4zatrej z tekstem stownlrm

obrazowanyrn rnuzyk4.

Aran2acja autorstwit Scbastiana Lcwickicgo, w przypadku partii giosu baryrtonowcgo, w

zasadzie nie ingerow ala w zamysl kompozlrtorski prerwowzoru.

Tak wiqc solista musiat sprostac wszystkim wymicnionyrn vvy2cj wyzwaniom stawianym

przez Haendla przed wykonawcq parrii basowej Mesjasza Z petnym pruekonaniem mogq

stwierdzi6, ie' wystEp pana Krqysaofa Matuszaka stanowil - mrairywszy mbi gust - jedyny walor

wysluchanego przeze mnire koncertu- Pan Matuszak wywiEzal siE ze swojego Tsflaniaznakornicie.

Mimo, iz jcgo gtos zostal naglo$niony (nicstc,ty nic moma bylo tcgo ,,fltrancwru" uniknqi z powodu

nagtoSnienia calego instn:mentarium), nie dostrzeglam zadnych elernent6rv daj4cych stuchaczowi

dyskomfort - moze z jedtnyrn wyjqtkiern, gd), ulegtam wraieniu, jakby solista szykujQc siE do

rozpoczgcia frazy dokonal weumghzrcgo - jeszcze nie emisyjnego - fatstartu. Doktorant Spiewat

glosern w petni wyszkcrlonym klasycznie, Swiadomie fizzuj4c" pokazal doskonal4 technikE

koloraturowa i oddechowqp. Przy wsrystkim wrqcz urzekl cieptym i gtgbokim brzmieniem glosu, a

r*'e fragrnentach, kt6re jako nieliczne wykazujq wspolczem4 ..modyfikacjq', nie skusil sig by uzyc

glosu w spos6b ra2:4co,,rozr1rwkowy''. Co uw.vam za nterutykle istohe - anniacja (a byi moze

bylo to tylko rnalo spra\rure wykonanie warstwy instrumentalnej utworu) sprawiala na mnie

wrazcnic wprowadzaj4ccj chaos rnu-4iczny, morncntami granicz4cy z kakofoniE. W tych warunkach

Spiewak nie dysponujecy doskonala technik4 i doskonale wyksztalconE inhriej4 sluchowq, m6glby

nicjcdnokrotnie zostad wylr4cony z przypisancj sobic linii wokalncj. Pan Matuszak nie dat siq nigdy

z wlaSciwogo toru il]uz)"cznego ",wykoleii".
Na koaicc nalczy jcszczc wspomnicc o Srodkach maj4cych ubogacif widowisko oraz o

samych warunkach qoystawienia tego Mesj(@sza- Jestem zr*oolennikiem przedstawiania dziel

sakralnych (takzc wsp6lczresnych) wc wnqtrzach do tcgo prcdystynowanych, czyli w Swi4tyniach

Iub specyficzrym plener:re, w kt6rym panuje na-str-6j adekwatny do muzyki i tresci dzieta i

wolalabym aby to w talcich warunkach koncert mial miejsce. Lubujg sig tez we wnqtrzach

ascetycznych, najlepiej o gotyckim i renesanso\Mym wystroju i stylu architektonicznym.

Pierwowzor (Mesjasz G-F. Haendla) zostal jednak stworzony w epoce baroku kochaj4cej

ornamentvkg i blichtr ztotego kruszcu. ZwaiyvtsnJ takie,2e to wspaniate dzieto poczqtkowo nie



mogto ztale1t naleirytega sobie uznania, bowien:r jego drugie - Iondynskie wystawienie odbyto sig

w teatrze' nie zaS w odporviadajacej sakralnej tematyce Swiqtyni i z tego powodu podlega*o przez

pewien czas swoistej ,,anatemie'", nie bgdg powiela6 mentalnych wzorc6w z epoki baroku i nie

poddam sokolowskich warunk6w wy-stawiennicrych lcytyce. W koficu preecie7 degustibus non

disputandum est. NadrnieniE tylko, 2e autorern wizualizacji zlo2onej z videoclip6w prezentujqcych

dzieta malarstwa barokowego i Sredniowiecznego o tematyce skorelowanej z librettep i ekspresj4

muzyczr:E poszczeg6lnyctr czgSci byt Fawet Szeplewicz azrealizowata j4 tldzkafirma Yoikugroup

Arkadiusza Stasiaka.

Praca piscrnna zatytulowana MESJ@SZ - oratariunt Mesjasz Georga Frierlrichet Haenclla w

araniarji Sebastiana Leuvickiego. bfykor4s{anie glosn bandtonowego szkolonego klasycznie do

uTtkonaw"stna u'spdlczesnego dziela jcst intcgraln4 czqici4 praclr dolitorskicj. Dokrorant stawia tu

tezg, ie mozlitve jest praaidlowe wtkonanie ltr:e; glos szkolony, klasycznie wspdlczesnego dziela

oratoruinego o charuklerze rutnurvkowym, z zcrchotreniem wszystkich uvrnog|v, s4ilistycznyck

muryki rozrywkou,ej. blJ'nika to z Jitktu, ii tv wokalisg,ce ro;ry,,rvkou,ej moina odnaleic tr,iele

odniesiefi do ipiev:u klasycznego, zas obs sposoby emisji glosu: klasycznt: i
r o z 1,-t v kow yi tfi o gq p rz e tt i k a i s i g trz c i e rn n i e.

Pr6ba udowodnienia tej tezy rozlohana zostala na hlisko 200 stron pokamej dysertacji

skladaj4cej sig ze wstgpu, czterech razdda4aw podzielonych na wiele podrozdzial6w. i zakoriczenia.

Bardzo starannie zostala;zgrornadzona odno6na bibliografia, zawieral4ca w sunie I05 pozycji

(tak2e anglojg4vcznych), z czego 55 to panJcje ksi42kowe, a 50 to zr6dla internetowe. Doktorant

zal}czyt tahie apendyks zawieraj4cy tlumaczenia tekst6w biblijnych, kt6re stanowi4 fieSi

poszczeg6lnych czgsci utvsoru (Pismo Swigte Starego i Now,ego Testamentu. Bibtria warszawsko-

praskL lV przekladzie zjrpzyk6w oryginalnyoh opracowal Kazirnierz Romaniuk, pierwszy biskup

warszawsko- praski, Towarrystwo Biblijne w Polscc, Warszawa 1997j, przyklady nutowc z
parfytury Mesj@sza S. Lewickiego, zestawienie nagran ptytowych i cd oratorium Mesjasz hw,v 56

wedtug Philippe'a Gctrinauda (stan na kwiccierl2007), oraz sklad wykonawcry zarcjcstrowancgo na

plycie DVD dziela.

Picrwszy razdzial pracy" wraz z cztcrcma podrozdzialami, zawicra obszemc i skrupulatnic

zgronadzone wiadomo6ci na temat Mesjasza G-F. Haendla - pierwowzoru, ktory stal sig podstaw4

do stwozcnia wsp6tczc;snej araniacji Scbastiana Lcwickiego. I tak, doktorant przybliaa

okolicznoici powstania dzlela, zapoznaje z historiq jego wykonai i interwencji w ksztah mu.4iczny,

kt6rych oratoriurn doSwiadczalo od chwili swego powstania, takie zrgki samego Haendla. Znajduje

sig tu tak2e rys hisoryczn'y formy mlycznej oratorium, charakterystyka oratori6w"haendlowskich

i samego Mesjasza, w tym jego budowy i struktury fbnnalnej. Doktorant z'\,vraca uwagg na elementy



dzieta ci424ce w kierunku sfllu operowego i wskazuje stricte oratoryjne. Pokr6tce przybli2a takie
sylwetkg samego kompozytora-

Kolejny rozdzial dotyczy wspSlczesnych trend6w rar ksztahowaniu sip formy oratoryjnej. I
tak dowiadujerny sig, zer sigga siq po ni4 nadal, zar6wno w tzw. trruzyce klasyczrej jak i
rozywkowej, a ternatyka'- podobnie jak dawnie.| - oscyluje w-okol wqtk6w Swieckich i religijnych.

Doktorant wyszczegolnia;przy q,.rn wszystkie upowszechnione dot4d publicznie aran2acje Mesjasza

G"F. Haendla.

W rczdzia\ trzecim niezwykle szczegolowo opisany zostaje wsp6lczesny arun2 Mesjasza

Hacndla. dokonany prztrz:" Sebastiana Lcwickicgo. Zaponrajcrny sig z sylwctk4 kompozytora -
tw6rcy aran2u, z inspira{ami stanowi4cyrni bodziec do powstania Mesj@)szq z caloksztahern

zawado5ci treSci muzycznych (instrurncntarium, gtosy wokatrne, spos6b u2ycia clcmcnt6w

klasycznych i rozrywkovqach etc.) oraz forrnalnyn ksztaltem utrvoru. Doktorant opowiada takze o

trudnoSciach i pracy, jaka towarzysryla przygotowaniom do jego wykonania, oraz tturnaczy cel,

ktory stal u podlo2a powstania tej wspolczesnej przer6bki haendlowskiego dziela-

Ostafrri rozdzial poiiwiqcony zostal glosowi barytonowcmru szkoloftcmu klasycznic i jcgo

przydatno5ci do rvykonywania muzyki rozryr*,kowej, w szczeg6lnoSci zaS partii wokalnej w
opisywanej araniacji Sebiastiana Lewickiego. CzeS6 ta stanowi wiqc zasad^cry czlor- niniejszej

dysertacji- Pan Krryszrof Matuszak 1xzywdal w swoinr opisie podstawy rnetodyki klasycznego

Spiewu solowego, w tyrtr przede wszystkim zasady v4dz4ce technik4 belcanta barokowego i
romantycznego. Skupil sig te2 na wyja5nieniu ro2nic i podobiefistw istniejqcych w poslugiwaniu sig

glosem w Spiewie klasyczrrym i rozqgwkowycL wyszczeg6lnil sposoby realtzacjirozrych gatunk6w

Spiewu roarwkowego, olztz wyja5nit,,rodow6d" poszczeg6lnych styl6w Spiewu roz4rwkowego.

Doktorant podkreSlil wagg ksztalcenia wszystkich wokalist6w - niezaleinie od gatunku

muzyki, jak4 wykonuj4 - w zakresic uzyskania poprawncj tcchniki cmisyjncj i podstaw bclcanto.

Warto w tym miejscu ptzytoczyt jednq z jego wypowiedzi. Dotyczy ona wprawdzie Spiewu

musicalowego, rnoim zdarriem jcdnak" adresatem Sch s16w powinni byi przedc wszystkim polscy

piosenkarze z gatunku rnuzyki pop: luo/taliici najlepszych rnusicalowrr.h scen Europl, i iwiata

r62niq sig od u,igl<szoici polskich wokslistort tvzrytt'kouvch posiadaniem Hastcznego

uyksztalcenia v'okahtego. To u,lainie ,,klastczna baza'" i umiejgtne .iej altkorztstanie decyrluje o

ro2ruicy pomigdzy poziomem spektakli ntusicalowych w Polsce i na na.jlepsz,-ch scenach Sw^iata.

Naszym wokqlistont music,nlotn'm brakuje wedfug {-.-) ,,pigknego dirvigku", ktin.nie tylko w},nika

2.fi'azj' murycznej i z emo'cji ptzekaqwvanych przez arh,stdw, ale jest talcile wynikiern braku (I.K.)

itt i o damoi ci t e c fuiki y,o ka I nej -

Jeden z podrozdzial6w tego ",metodycznego" czwartego rozdziafu opisuje pracg, jak4

wykonal doktorant przygotowujqc sig do realizacji solowych czgsci przeztaczonych w omawianym
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araniu dla jego glosu- P'an Matuszak pokusil sig tutaj tak2e o klasytikacjg swojego glosu: w

odczuciu Kn.tsztofu Matu:szaka. w,r,konawcy partii barytonotrej a, (jednoczeinie atttora

ninieiszei cll,sertacji) jegt glos moinu :alavalifi.kowat jako barytton nohle lwlt banton kattalerski.

Dzigki temu iest w stanie realizowat partie mrdw,no stricte barytonovv,e, jak i baso,,ve.

lak za:uuta)a doktorant u2ycie kiasycznego Spiewaka do realizacji <izieta muzycmego o

charakterze rozrywkowym jest jak najbardziej mozliwe i zasadne, gdy dysponuje on prawidlow4

technik4 i gigtkoSci4 glorsu umo2liwiajEc4 modyfikacje barwy i poszukiwanie nou'ej jckoici

sonorysttucznej na bazie wtlaiciwej prac): aparatu glosowego i oddechow,ego.

Ia zal pokuszq sii- o spostrzczcnic. 2c o ilc nic ma oczywiScie niczcgo nicwla6ciwcgo w
pr6bach l1czenra konwenLcji Spiewu klasycznego i rozrlrwkowego we wspo*czesnych fonnach

sccnicznych, to jednak tak dfugo Swiary tc pozostan4 sobic obcc, jak dhrgo wokaliSci rozrywkowi

nie bgd4 posiadali doglghnego wyksztatcenia muzycznego i wokalnego wykszralcenia opartego na

podlozu zw klasycznym- tJwaiam! ze konstatacje, jakie zawarl w swej dysertacji pan Matuszak

bYly mozliwe do wyrazetia jedynie dlatego, Le zardwno pr-ebieg melotlii, jak i tonac.ie

paszczegdlnych fragmentdw' zasadniczo pozostaty zgadne z haendlouxkrrm zapisem. zai partig

bar"'torrowq un'konano w, miarg moiliwoici zgoclnie : klaq'czttymi zasadarni s:tuki w,okalne.j. A

sama aran2acja zawierala jak najwigkszq zgodnoii jakoici dn+.igku w partii barytonowej z

o4'ginalrym, barufux,rynn charakterem dziela Huendla, pra' jednoczesnym prektzeniu

aranilowanyc h.fragmentiatl ne fitu4?cznt j gz,\"k wspillczes noici ;
I v' tym kontekScie praca niniejsza stanowi zrtacz4cy wklad w uzmyslawianie istniejqcego

problemu zar6wno kompozytorom, aranisl6m, organizatorom widowisk, samym Spiewakom jak i
ich pedagogom- Moze ltakZe stanowid kolejny krok do niwelowania z publicznej pzestrzeni

dZwiqkowej szkodliwych dla zdrowia spolecznego i nieesteercznych pod wzglgdern jakosci

dZwigku form przckazu wokalncgo-

Praca zostatra napisana bardzo prawidlov'1m jgzykienu chociaz doktorant nie ustrzegl sig

nielicznych blgd6w slvlistycznych, logicznych i gramatycmych. Jcj uklad, szatz graftczna i

edytorska s4 bez zastrzeile:ft, takze odsylacze opracowano niezurykle starannie.

Konklsla

Pan mgr Krzysztof Matuszak to 6picwak charaktcryzujqcy siq duz4 kultur4 wykonawcz4,

doglgbnie wyksztaicony mu4/czftie, dysponuj4cy bardzo dobry technik4 wokaln4 i glosem o

pigknej, cieplej barwie. Jal<oS{ wykonania przedstawionego do oceny dziela jest bez zarn:tr,l, a jego

opis zostal opracowany iz dbalo3ci4 o wyczerpanie podjEtej ternatyki. co sprawilo, 2e niemal

w1'kracza poza ramy dysertacji doktorskiej. Dorobek artystyczny i pozaartystyczny pana
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Krzysztofa Mattnzaka. ciroi nie podlega ocenie, jest satysfakcjonuj4cy. powy2sze pozwala mi na

wyskwienie pozytywnej r:cety jego pracy doktorskiej. Stawiam rvniosek o jej przyjgcie.

Prof. dr hab- Iwona Kor,valkow,ska

!2


