Markiewiczowskie Oratorium
Markiewiczowskie Oratorium - nowa świetlica dla dzieci? Ależ nie! To rozbudowany, epicki utwór
wokalno-instrumentalny, w którym pewne zdarzenie (w naszym wypadku postać bł. ks. Bronisława
Markiewicza) przedstawione jest za pośrednictwem głosów solowych i chórów. To takie krótkie wyjaśnienie z
zakresu muzyki. Na przestrzeni historii muzyki najwybitniejsze oratoria tworzyli Jan Sebastian Bach
(Oratorium na Boże Narodzenie i Oratorium Wielkanocne), Jerzy Fryderyk Haendel (słynne Alleluja pochodzi
z jego oratorium Mesjasz) czy Józef Haydn (Stworzenie Świata, Pory roku). Współcześnie spopularyzował tę
formę muzyczną P. Rubik. Libretto oratorium pt. "Bóg ponad wszystko" napisała s. Leonia
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Markiewicza) przedstawione jest za pośrednictwem głosów solowych i chórów. To takie krótkie wyjaśnienie z
zakresu muzyki. Na przestrzeni historii muzyki najwybitniejsze oratoria tworzyli Jan Sebastian Bach
(Oratorium na Boże Narodzenie i Oratorium Wielkanocne), Jerzy Fryderyk Haendel (słynne Alleluja pochodzi
z jego oratorium Mesjasz) czy Józef Haydn (Stworzenie Świata, Pory roku). Współcześnie spopularyzował tę
formę muzyczną P. Rubik. Libretto oratorium pt. "Bóg ponad wszystko" napisała s. Leonia Przybyło CSSMA,
a muzykę p. Piotr Pałka. Śmiem stwierdzić, że podstawowym źródłem powstania tego utworu jest Duch
Święty, którego natchnień wysłuchiwali autorzy i nadal to robią, gdy dzieło nabiera kształtów muzycznych,
refleksyjnych, duchowych. Były już dwie próby łączące śpiewaków, czyli chór michalicki (11 sióstr michalitek,
kilku kapłanów i ok. 10 kleryków michalickich) oraz chór Vox Angeli pod dyrekcją P. Pałki. Ostatnio dołączył
chór dziecięcy ze Stalowej Woli oraz p. Liliana Pociecha (sopran). Wystąpi jeszcze p. Marek Bałata (tenor), a
teksty zarecytuje krakowski aktor Piotr Piecha. Cóż jeszcze powiedzieć? To trzeba usłyszeć. Każda próba,
dyrygowana przez p. Piotra Pałkę zawiera mini muzyczno-duchowe konferencje np. na temat wyśpiewania
tekstu; O Duchu zstąp i odnów oblicze tej ziemi. Porusza mnie szczególnie fragment: Gdy duch nieczysty
opętał słowo miłość i dalsze partie. Nie dane mi było jeszcze słyszeć orkiestry, ale to dopiero będzie gra!
Polecamy w modlitwie twórców i wykonawców, aby to artystyczne dzieło wydało owoce ewangelizacji i
ukazało duchową drogę świętości naszego O. Założyciela. A może to będzie wyjątkowy drogowskaz na
dzisiejsze czasy dla michalitów i michalitek, Polski i Polaków; taki muzyczno-literacko-duchowy znak.
Prapremiera 16 czerwca 2012 r.w Krośnie. /s. Mariola Bochniak/
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