
MDSiI@SZ - oratorium Mesjasz Georga Friedricha
Haendla w atanr2acji Sebastiana Lewickiego.

Wykorrystanie glosu barytonowego szkolonego
klasyc znie do urykonawstwa wsp6lczesnego dziela

oratoryjnego o charakterze tozrylrkowym.

STRESZCZENIE

Mesjasz G.F. Haendla to jedno z najbardziej popularnych dziel
oratoryjnych w swiatowej literaturze muzycznej, ktore od pocz4tku
powstania w 1741 ulegalo czgstym przemianom. W czasach wspolczesnych,
na fali odrodzenia sie formy oratoryjnej w muzyce rozrywkowej, powstalo
wiele nowych opracowai Mesjasza, glownie kompozytorow amerykanskich
i angielskich. Istniej4 takhe dwie polskie aran2acje tego dziela - jedn4 z nich
jest Mesj@z Sebastiana Lewickiego. Prawykonanie tej najnowszej aranzacji
fragmentow Mesjasza G.F. Haendla odbylo sie 19 maja 2ol3 roku
w Sokolowskim Domu Kultury w Sokolowie Podlaskim, z inicjatywy autora
niniejszej dysertacji. Dzielo zostalo zarejestrowane w formie nagrania audio-
video i stalo sie punktem wyjScia do naukowych refleksji zawartych w pracy
doktorskiej.

Zasadniczyrn tematem badawczlr:,r. rozvrahanym w pracy jest analiza
zagadnien wykonawczych, ze szczegolnym uwzglgdnieniem granic adaptacji
glosu szkolonego klasycznie do realizacji partii wokalnych w dziele
o charakterze rozr5rwkowyffi, jakim jest Mesj@sz Lewickiego. Badania te
sluzyc maja udowodnieniu tezy, 2e rnolliwe jest prawidlowe wykonanie -
przez glos szkolony klasycznie wspolczesnego dziela oratoryjnego
o charakterze rozr5rwkowym, z zachowaniem wszystkich wymogow
stylistycznych muzyki rozr5rwkowej .

omawiana praca sklada sig czterech rozdzialow. w pierwszym,
zatytulowanym: ,PonadczasouA charakter oratorium Mesjasz Georga
Friedicha H aendld, przedstawiono biograhg art5rst5rczn4 tego kompozytora,
okolicznoSci powstania Mesjasza i jego pierwszych wykonawcow, a takie
ekspansjg popularnosci tego dziela w Europie i w Ameryce. Nastgpnie na
bazie krotkiego rysu historycznego formy oratoryjnej i charakterystyki
oratoriow G.F. Haendla przedstawiono Mesjasza jako prryklad oratorium
barokowego w stylu haendlowskim. Autor zamieScil krotka charakterystyke
omawianego dziela obejmuj4c4: opis konstrukcji i treSci Mesjasza



na podstawie libretta, omowienie elementow stylu operowego, znaczenie
partii choralnych oraz instrumentacjg dziela. Kolejne podrozdzialy
poSwigcono problematyce ro2nych wydan i opracowan Mesjasza, z\rracaj4c
uwage na najwainiejsze autogra$r partytury i jej kopie stworzone za irycia
Haendla, a takie wersje partytury powstale po Smierci kompo4rtora.

Drugi rozdzial noszacy tytut: ,Najnousze opracowania Mesjasza G.F.
Haendla w kontekScie odrodzenia si7 formg oratoryjnej ut muzAce XX/ XXI
wielsl w caloSci poSwigcono zagadnieniom wspolczesnej tworczoSci
oratoryjnej w muzJrce klasycznej i rozrywkowej poprzedzajac je krotkim
rysem historycznym - od klasycyzmu do wspolczesnoSci. Przedstawiono
liczne przyklady formy oratoryjnej w rrluzyce XX i XXI wieku. Dokonano
klasyfikacji formy oratoryjnej we wspolczesnej muzyce rozr5rwkowej,
wyodrgbniajac w niej oratoria o tematyce Swieckiej i religrjnej. Na tym tle
rrkazano liczne wspolczesne aranlacje Mesjasza G.F. Haendla jako przyklad
formy oratoryjnej o tematyce religrjnej.

W trzecim rozdziale, pod tytulem: ,Mesj@sz Sebastiana Leuickiego -

wsp6lu,esna aran:2acja Mesjasza G.F. Haendla - dzielo oratoryjne
o charakterze rozrywkotuyrf przedstawiono sylwetke Sebastiana Lewickiego,
omowiono okolicznoSci powstania Mesj@sza i jego premierowego wykonania.
Dokonano tal<Ze analizy formalnej i wyrazowej tego dziela, ze ztroceniem
szczegolnej uwagi na element5r klasyczne i rozrywkowe w warstwie
instrumentalnej i wokalnej. Rozdzial powylszy zamyka ogolna
charakterystyka koncertow muzyki klasycznej i rozrywkowej. PodkreSlone
zostaty podobienstwa i ro2nice skladajace sie na ogoln4 atmosfere takich
wydarzen kulturalnych.

W czurartyrn rozdziale niniejszej pracy, noszacym tytul: ,Realizacja
soloutgch partii wokalngch w Mesj@szu s. Lewickiego zagadnienia
uykonanaud zawarto bogat4 tematyke z dziedziny wykonawstwa wokalnego.
Poruszono zagadnienia ksztalcenia glosu wedlug kanonow klasycznych
i rozrywkowych. Przedstawiono rys historyczny sztuki belcanto, omowiono
podstawowe elementjr techniki Spiewu skladaj4ce sig na Swiadoma prace
wokalisty klasycznego. Pokazano afroamerykanskie i klasyczne korzenie
Spiewu rozrynrkowego oraz wspolczesne trendy w ksztalceniu wokalistow
rozrywkowych. Zaznaczono obszary wzajemnego przenikania sie stylu
klasycznego i rozrynrkowego w wykonawstwie wokalnym spiewakow
i piosenkarzy. Szczegolnej refleksji poddano prace wokalisty wyksztalconego
klasycznie nad parti4 barytonow4 w Mesj@szu Sebastiana Lewickiego.
Zasygnalizowano specyfikg i uwarunkowania glosu barytonowego oraz jego
klasyfrkacjg. Przedstawiono takhe opis i realiz.acjg partii barytonowej
w Mesj@zu na bazie zaloZen wykonawczych. W podsumowaniu,
znajduj4cym sig na koncu rozdzialu, przedstawiono wnioski ptynace z badan



nad prawidlowym wykonaniem dziela o charakterze rozrynvkowym przez glos
szkolony klasycznie.

W Zakonczeniu niniejszej pracy przedstawiono osobiste refleksje autora
na temat dokonanej pracy badawczej oraz zagadnien edukacji wokalistow
rozrywkowych. W ostatnich zdaniach autor wyrazll opinig, iit Mesj@sz
S. Lewickiego mo2e stanowii wa2ny element edukacyjny w ksztaltowaniu
gustow masowej publicznoSci w Polsce.


