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Distinguished Ladies and Gentlemen,

Misteria Paschalia is one of the most important European festivals for 
early music lovers. The unique project, founded on the commitment of 
virtuosos specialising in historical pieces, has been attracting interna-
tional audiences to Kraków for many years. It is undoubtedly an unpar-
alleled artistic venture and a valued opportunity to meet world’s leading 
interpreters of early music here in Kraków. Thanks to the artists who 
give new life to forgotten scores and bring out their immortal beau-
ty from under the patina of time, at Easter our city becomes a stage 
for world premieres and presentations of religious masterpieces. Most 
importantly, however, in all editions of the festival, the masterly con-
temporary performances intertwine with the deeper meaning of the 
Paschal Triduum. The carefully designed programme, touching upon 
the universal symbolism of Death and Resurrection, invites music lov-
ers to find space for both delight and contemplation – so dearly needed 
in the face of dramatic events and disturbing reality of recent months. 

I  would like to sincerely thank all the artists and participants of 
the festival visiting Kraków. Thanks to your presence, this year the Holy 
Week will bring us all exceptional musical experiences. 

 

Jacek Majchrowski
Mayor of Kraków
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Szanowni Państwo,

Festiwal Misteria Paschalia to jedno z najważniejszych wydarzeń 
dla miłośników muzyki dawnej w Europie. Ten wyjątkowy projekt, 
realizowany dzięki zaangażowaniu wirtuozów wykonawstwa 
historycznego, od lat przyciąga do Krakowa międzynarodową 
publiczność. To bez wątpienia jedno z  najcenniejszych przedsię-
wzięć artystycznych, umożliwiające spotkanie w naszym mieście 
ze światową czołówką interpretatorów muzyki dawnej – artystów 
dających nowe życie zapomnianym partyturom i wydobywających 
spod patyny czasu nieśmiertelne piękno. Dzięki nim wielkanocny 
Kraków staje się sceną światowych prawykonań i prezentacji arcy-
dzieł muzyki sakralnej. Jednak najważniejszy we wszystkich edy-
cjach festiwalu jest fakt, że mistrzowskie współczesne wykonania 
łączą się z głębokim wymiarem Triduum Paschalnego. Starannie 
skonstruowany program, dotykający uniwersalnej symboliki 
Śmierci i  Zmartwychwstania, umożliwia każdemu melomanowi 
odnalezienie przestrzeni zarówno na zachwyt, jak i kontemplację 

– szczególnie cenną w obliczu dramatycznych wydarzeń i niepoko-
jącej rzeczywistości ostatnich miesięcy. 

Serdecznie dziękuję wszystkim goszczącym w  Krakowie 
artystom i  uczestnikom festiwalu – jestem pewien, że dzięki 
Państwa obecności tegoroczny Wielki Tydzień przyniesie nam 
wyjątkowe muzyczne doznania. 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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Distinguished Ladies and Gentlemen,

it is a great joy to be able to welcome you to Kraków, to the 19th 
Misteria Paschalia Festival: the first in two years that we can experience 
by participating in live concerts. To us, the organisers, there is nothing 
more important than to allow such an encounter and direct exchange of 
emotions between the artists and the audience.

We find this edition of the festival an opportunity to refresh its 
formula. We have invited Martyna Pastuszka, the artistic director and 
founder of one of Poland’s prime orchestras specialising in historically 
informed performance. Together, we have created a programme that 
invites and encourages to travel into ourselves and at the same time to 
return to the roots. It is also worth emphasising that it is the first time 
in the history of the festival when the number of participating wom-
en leaders of the ensembles is greater than that of men in the same 
role. Martyna Pastuszka, Maria Piotrowska-Bogalecka, Agnieszka 
Budzińska-Bennett, Anna Danilevskaya, and Elizabeth Rumsey are 
eminent artists, whose leadership adds a particular touch to the ensem-
bles at whose helm they stand.

I extend a very cordial welcome to our guests participating in the 
Conference and the General Assembly of REMA – European Early 
Music Network held during and in cooperation with the festival. May 
I also note that KBF and the Misteria Paschalia Festival have been the 
first Polish member of the network, and since 2017 have intensively 
promoted Polish culture on the international stage and participated in 
defining the future of early music worldwide.

It is a great joy to welcome you to Kraków and to our festival in 
this difficult and uncertain time.

Magdalena Doksa-Tverberg
KBF Director
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Szanowni Państwo,

Jestem niezmiernie szczęśliwa, mogąc przywitać Państwa 
w Krakowie na dziewiętnastej edycji Festiwalu Misteria Paschalia 

– pierwszej od dwóch lat, którą możemy przeżywać, uczestnicząc 
w  koncertach na żywo. Nie ma dla nas jako organizatorów nic 
ważniejszego niż umożliwienie spotkania i bezpośredniej wymia-
ny emocji między artystami a publicznością.

Ta edycja festiwalu jest dla nas okazją do odświeżenia 
jego formuły. Do współpracy zaprosiliśmy Martynę Pastuszkę, 
dyrektorkę artystyczną i  założycielkę jednej z  najlepszych 
w  Polsce orkiestr specjalizujących się w  wykonawstwie histo-
rycznym. Wspólnie z  nią stworzyliśmy program, który jest 
zaproszeniem do podróży w  głąb siebie i  zarazem – do powro-
tu do korzeni. Warto podkreślić także fakt, że w  tym roku po 
raz pierwszy w  historii festiwalu liczba biorących w  nim udział 
kobiet – liderek zespołów jest większa niż mężczyzn w  tej 
samej roli. Martyna Pastuszka, Maria Piotrowska-Bogalecka,  
Agnieszka Budzińska-Bennett, Anna Danilevskaya i  Elizabeth 
Rumsey to grono wybitnych artystek, których przywództwo nada-
je prowadzonym przez nie zespołom szczególny charakter. 

Pragnę serdecznie przywitać gości uczestniczących w  kon-
ferencji i  zgromadzeniu generalnym REMA – Europejskiej 
Sieci Muzyki Dawnej, która odbywa się w  czasie festiwalu  
i we współpracy z nim. Trzeba przypomnieć, że KBF z Festiwalem 
Misteria Paschalia jako pierwszy w Polsce dołączył do sieci w 2017 
roku i od tamtego czasu intensywnie działa, promując polską kul-
turę na arenie międzynarodowej i wspólnie kształtując przyszłość 
muzyki dawnej na świecie. 

Niezmiernie cieszymy się, że możemy gościć Państwa 
w  Krakowie i  na naszym festiwalu w  tym trudnym i  niepewnym 
czasie.

Magdalena Doksa-Tverberg
Dyrektorka KBF
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‡
1. 

The question I have tried to find an answer to was whether the 
observance and celebration of Tempus Paschalis is still a significant 
element in the long-term and everyday functioning of our world 
gone lay. What makes even those of us who have lost their religion or 
faith pass on the tradition of Easter and Christmas to our children? 
We share best wishes breaking the white wafer at work, and organise 
“little Christmas Eve Suppers” at schools. Maintaining family relations 
cannot be only the aspect that motivates us to follow the tradition. 
Like in December we feel the need of connection and celebrating 
the family dimension of the meeting coming over us, and we gently 
motivate ourselves to change (an additional boost coming from new 
year’s resolutions!), we have that inmost feeling that the Paschal  
ritual requires us to take another step, even though we can take  
“a greater advantage” from it. It offers more powerful stimuli to 
change, a promise of cleansing, “wiping the slate clean” and bracing 
the spirit, and urges to make the scope of our competency fuller.

The drama of the Holy Week confronts us with images that are 
far from pleasant. We can see ourselves in the mirror of the events: 
in Judas’ betrayal, the apostles falling asleep while keeping vigil during 
Christ’s agony in the Garden, Peter’s brash and confrontational sword-
waving, his “I don’t know the man” thrice repeated, and finally – in 
displacing the unpleasant borderline events connected to the death 
of Jesus from our conscience. Fortunately, this time closes in the 
unifying and joyful Resurrection and the subsequent Descent of the 
Holy Spirit.

Each day of the Misteria Paschalia Festival focuses our thoughts 
on a single event, defence mechanism, or emotion. Each comes with 
a set of essential tools we have prepared: texts in theory of music, 
theology, and psychology offering materials for further reflection, 
music – an aesthetic experience that enthuses and electrifies, and  
the concerts – the meeting and the shared space for everyone.
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‡
1. 

Pytaniem, na które starałam się znaleźć odpowiedź, było, 
czy obchody Tempus Paschalis ciągle jeszcze w naszym 
zlaicyzowanym świecie są istotnym elementem – 
w funkcjonowaniu długofalowym, ale też tym codziennym. 
Co powoduje, że nawet przy utracie religijności czy wiary 
nie rezygnujemy z przekazywania dzieciom tradycji Świąt 
Wielkanocnych czy też Bożego Narodzenia? W pracy łamiemy 
się opłatkiem, w szkole organizowane są „wigilijki”… Przecież 
nie tylko aspekt podtrzymania rodzinnych relacji motywuje 
nas do postępowania według tradycji. I tak jak w grudniu 
potrzebujemy poczucia więzi, celebrujemy familijny wymiar 
spotkania, w sposób łagodny motywujemy siebie samych do 
zmian (dodatkowym zastrzykiem są przecież postanowienia 
noworoczne!), to podskórnie czujemy, że rytuał paschalny 
wymaga od nas więcej, choć i więcej na nim możemy 
„skorzystać”. Oferuje mocniejsze bodźce do przemiany, daje 
obietnicę oczyszczenia, „wyzerowania licznika”, umocnienia 
ducha, nabrania chęci do uzupełnienia zakresu kompetencji. 

Dramatyzm Wielkiego Tygodnia konfrontuje nas 
z obrazami nieprzyjemnymi. Oglądamy samych siebie w lustrze 
wydarzeń: w zdradzie Judasza, zaśnięciu apostołów podczas 
czuwania w Ogrodzie Oliwnym, buńczucznym, impulsywnym 
wymachiwaniu mieczem przez Piotra, jego trzykrotnym: „Nie 
znam tego Człowieka”, wreszcie – w wyparciu ze świadomości 
wydarzeń nieprzyjemnych, granicznych, tych związanych 
ze śmiercią Jezusa. Na szczęście czas ten kończą jednoczące, 
radosne Zmartwychwstanie i uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. 

Każdy dzień Festiwalu Misteria Paschalia ogniskuje 
nasze przemyślenia wokół jednego wydarzenia, mechanizmu 
obronnego czy emocji. Na każdy z tych dni proponujemy 
niezbędnik: pasmo tekstów muzykologicznych, teologicznych 
i psychologicznych, które są materiałem do dalszych ref leksji; 
muzykę – doświadczenie estetyczne, ekscytujące, dopełniające 
i wypełniające; koncerty – spotkanie i przestrzeń wspólną dla 
wszystkich.
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2. 
With the springtime rebirth, the body and soul cry out for a more 
thorough confrontation with own vices, imperfections, and the loss 
of idealism. It could be good to lose yourself in reflection once a year, 
thus speeding the process of maturing. And to repeat the process 
ritually year by year. In our culture, formed by Christian religion, the 
time for such an uncomfortable soul-searching is that of the Holy 
Week and Easter lasting until the extremely joyful and optimistic 
Pentecost – the day of Descent of the Holy Spirit. That is the time 
when, stripped of the fear of the other, reconciled with our nature, 
and equipped with new competences we come out to complete the 
plans made earlier and our new missions. The whole ritual serves 
reinforcement and lets us climb another crest—of another wave.

3. 
The abundance of our rituals is an opportunity for the religious and 
the doubting, the obedient and the belligerent – everyone without 
an exception will find shared space for communication within them. 
The broad arms and variety of tradition build a bridge between 
various types of religiousness, often characteristic of specific periods 
in human life: free from reflection in childhood, active: pursuing 
individualisation and synchronisation, rooted in fear into piety and 
devotion, but also well established and mature. Religious observances 
and practising the rites of tradition are but few shards: the moments 
when we become a single tissue, we share the same identity, and we 
fail to notice (or at least are capable of forgetting) the differences, 
even if only for a moment.

Due to the universal nature of these rituals, providing an answer 
to the general need of self-improvement, we invite to the Misteria 
Paschalia all of you: people of other denominations, seekers, those of 
unorthodox reflection – trusting that this is where you can find space 
for yourselves. As this is precisely what the encounters through music 
at the festival are: the space that is shared. Ours.

Martyna Pastuszka 
Resident Artistic Director of the Misteria Paschalia Festival 2022
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2. 
Wraz z wiosennym odrodzeniem ciało i umysł dopraszają 
się gruntowniejszej konfrontacji z własnymi przywarami, 
niedociągnięciami, utratą idealizmu. Raz na rok dobrze 
byłoby się oddać ref leksji, popchnąć proces wewnętrznego 
dojrzewania. I powtarzać ten proces rytualnie, co roku. 
Czasem na niekomfortowe mentalne remanenty jest w naszej 
kulturze, ukształtowanej przez religię chrześcijańską, okres 
Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy – aż po niezwykle radosny 
i optymistyczny dzień Zesłania Ducha Świętego. Bo Zielone 
Świątki to moment, w którym pozbawieni lęku przed innymi, 
pogodzeni z własną naturą, wyposażeni w nowe kompetencje 
wychodzimy naprzeciw wcześniej powziętym planom i nowym 
misjom. Cały ten rytuał służy umocnieniu – pozwala wspiąć się 
na kolejny grzbiet… kolejnej fali. 

3. 
Bogactwo naszych rytuałów daje szansę na to, że religijni 
i wątpiący, posłuszni i wojujący – wszyscy bez wyjątku znajdą 
w nich wspólną przestrzeń komunikacji. Szerokie ramiona 
tradycji i jej różnorodność budują pomost pomiędzy religijnością 
różnych typów i okresów życia człowieka: tą dziecinną 
– bezref leksyjną; aktywną, dążącą do indywidualizacji, 
synkretyzacji; gorliwą czy dewocyjną, mającą swoje źródła 
w lęku; ale też ugruntowaną, dojrzałą. Obchody religijne 
i praktykowanie tradycji to nieliczne okruchy: momenty, 
w których jesteśmy jedną tkanką, dzielimy wspólną tożsamość, 
nie zauważamy różnic lub przynajmniej możemy o nich na chwilę 
zapomnieć. 

Ze względu na uniwersalną naturę tych rytuałów, 
stanowiących odpowiedź na powszechną potrzebę 
samodoskonalenia się, zapraszamy na Misteria Paschalia 
wszystkich – innego wyznania, poszukujących, 
o nieschematycznej ref leksji – ufając, że znajdą tu przestrzeń 
dla siebie. Bo tym właśnie są festiwalowe muzyczne spotkania – 
przestrzenią wspólną, naszą.

Martyna Pastuszka
Dyrektorka Rezydentka Festiwalu Misteria Paschalia 2022
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Martyna Pastuszka
Resident Artistic Director 
of the Misteria Paschalia Festival 2022 

Violinist, concertmistress, academic lecturer, music entrepreneur. Her 
performances are characterised by a great clarity of narration thanks 
to the combination of reliable work and the personality of a charismatic 
leader with a remarkable musical imagination. 

In 2019, 2020, and 2021, she was nominated for the prestigious 
Koryfeusz Muzyki Polskiej award in the “Personality of the Year” cate-
gory. She was nominated for the Paszport “Polityki” prize twice in the 
“Early Music” category (2019 and 2020). In 2021, she was nominated 
for the Opus Klassik in the category “Best Conductor”. 

In almost twenty years of her career, Martyna Pastuszka has 
given concerts in Poland and abroad, in cooperation with Arte dei 
Suonatori, Collegium 1704, Le Cercle de l’Harmonie, and Philippe 
Herreweghe’s Collegium Vocale Gent. As a soloist, chamber musician 
and concertmistress, she has performed with Le Concert de la Loge 
(Paris), Concerto Copenhagen, Aukso (Tychy), Hofkapelle München, 
Capella Cracoviensis, Le Parlement de Musique (Strasbourg),  
Le Concert Lorrain (Metz) and Collegium Marianum (Prague), among 
others. In 2022, she will perform as a concertmistress at the invitation 
of the Parisian ensemble Pygmalion led by Raphaël Pichon. This au-
tumn, she will conduct opera performances during the {oh!} Orkiestra 
Historyczna residency at the prestigious Bayreuth Baroque Festival.

In 2012, Martyna Pastuszka founded {oh!} Orkiestra Historyczna 
[Historical Orchestra] answering to the need to present the emotional 
and sensual aspects of music with its captivating rhythmicity. The or-
chestra instantly established itself as a leader of the Polish historically  
informed performance scene.

Martyna combines the career of a  committed performing mu-
sician with that of an academic career. She has taught the baroque vi-
olin class at the Academy of Music in Katowice since 2007. In 2017, 
she received a doctoral degree from her Alma Mater, having present-
ed a thesis on the work of the composer and violinist Johann Friedrich 
Schreyfogel.



13 F E S T I W A L  M U Z Y K I  D A W N E J  |  E A R L Y  M U S I C  F E S T I V A L

Martyna Pastuszka
Dyrektorka Rezydentka 
Festiwalu Misteria Paschalia 2022

Skrzypaczka, koncertmistrzyni, wykładowca akademicki, 
muzyczny entrepreneur. Dzięki połączeniu rzetelnej pracy z osobo-
wością charyzmatycznej liderki i niebanalną wyobraźnią muzycz-
ną prowadzone przez nią wykonania cechuje ogromna wyrazistość 
narracji. 

W  latach 2019, 2020 i  2021 otrzymała nominacje do presti-
żowej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w  kategorii „osobo-
wość roku”. Była dwukrotnie nominowana do Paszportu „Polityki” 
w kategorii „muzyka dawna” (2019 i 2020). W 2021 roku otrzymała 
nominację do przyznawanej przez niemieckich krytyków muzycz-
nych nagrody Opus Klassik w kategorii „najlepszy dyrygent”.

W  trakcie niemal dwudziestoletniej pracy koncertowa-
ła w  Polsce i  za granicą, podejmując współpracę z  Arte dei 
Suonatori, Collegium 1704, Le Cercle de l’Harmonie, Collegium 
Vocale Gent Philippe’a  Herreweghe. Jako solistka, kameralistka 
lub koncertmistrzyni występowała z Le Concert de la Loge (Paryż), 
Concerto Copenhagen, Aukso (Tychy), Hof kapelle München, 
Capellą Cracoviensis, Le Parlement de Musique (Strasburg), Le 
Concert Lorrain (Metz) czy Collegium Marianum (Praga). W 2022 
roku wystąpi w  roli koncertmistrzyni na zaproszenie zespołu 
Pygmalion kierowanego przez Raphaëla Pichona. Jesienią tego 
roku zadyryguje przedstawieniami operowymi w czasie rezyden-
cji {oh!} Orkiestry Historycznej na festiwalu Bayreuth Baroque.

W  2012 roku, odpowiadając na potrzebę przedstawienia 
muzyki od strony jej emocjonalności, sensualności i  porywającej 
rytmiczności, założyła {oh!} Orkiestrę Historyczną, która błyska-
wicznie uplasowała się w czołówce polskiego wykonawstwa histo-
rycznie poinformowanego. 

Pracę koncertującego muzyka Martyna Pastuszka łączy 
z  karierą akademicką. Od 2007 roku prowadzi klasę skrzypiec 
barokowych w  Akademii Muzycznej w  Katowicach. W  2017 roku 
obroniła doktorat na swojej Alma Mater, odkrywając twórczość 
kompozytora i skrzypka Johanna Friedricha Schreyfogla.



12.04.2022

p o s z u k i w a n i e  |  pursuit

Psalmy pokutne |
Psalms of Confession 
GOMÓŁKA

WIELKI WTOREK
HOLY TUESDAY
21.00 | 9pm

Bazylika archikatedralna 
św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu
Archcathedral Basilica 
of St Stanislaus and St Wenceslaus on Wawel Hill
Wawel 3

czas trwania | running time 
90 min
bez przerwy | no intermission



15 F E S T I W A L  M U Z Y K I  D A W N E J  |  E A R L Y  M U S I C  F E S T I V A L

ARTYŚCI | ARTISTS

Anna Zawisza – sopran | soprano
Chór Polskiego Radia | Polish Radio Choir
Compass Consort 
Elizabeth Rumsey – viola dyszkantowa, liderka | 
treble viol, leader
Agnieszka Budzińska-Bennett – kierownictwo artystyczne | 
artistic direction

Chór Polskiego Radia | Polish Radio Choir
Katarzyna Wajrak, Aleksandra Krzywdzińska, 
Anna Zawisza – sopran | soprano
Agnieszka Dynek, Agnieszka Piwko, 
Agnieszka Szostak – alt | alto
Krzysztof Michalski, Krzysztof Piotrowski, 
Jacek Ziobro – tenor
Adam Radnicki, Stanisław Rzepiela, 
Andrzej Zawisza – bas | bass

Compass Consort 
Elizabeth Rumsey – viola dyszkantowa | treble viol
Leonardo Bortolotto – viola d’arco
Caroline Ritchie – viola basowa | bass viol
Marc Lewon – viola d’arco, lutnia renesansowa | 
Renaissance lute
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PROGR AM | PROGRAMME

Mikołaj Gomółka (ca. 1535 – po | after 1591)
Melodie na psałterz polski (wybór)
Melodies for the Polish Psalter (selection)

Ratuy mię Panie | Holy Parent, bright help to me 
(Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae, Ps. 69) 

O który światem władasz | O Thou Who rulest the world with 
perpetual reins (Exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, Ps. 68)

interludium instrumentalne | instrumental interlude

Broń mię, móy Panie | O Lord, defend me 
(Eripe me, Domine, Ps. 140)

Psalmy pokutne | Psalms of Confession

Szcześliwy, komu grzechy odpuszczono | O thrice happy the man 
(Beati quorum remissae sunt iniquitates, Ps. 32)

W troskach głębokich ponurzony | Overwhelmed by the raging 
billows of affliction (De profundis clamavi ad Te, Domine, Ps. 130) 

interludium instrumentalne | instrumental interlude

Usłysz prośby moie | Holy Father, hear my prayers 
(Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus, Ps. 102)

Boże w miłosierdźiu swoim | O Saviour of the universe 
(Miserere mei, Deus, Ps. 51)

interludium instrumentalne | instrumental interlude
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Wysłuchay, wieczny Boże | O Creator of the universe, hear me 
(Domine, exaudi orationem meam auribus precipe, Ps. 143)

Czasu gniewu y czasu Twey popędliwośći | Preserver of the world, 
do not reprove me (Domine, ne in furore Tuo arguas me, Ps. 38)

Czasu gniewu y czasu swey zapalczywośći | O Lord, while Thy 
anger boils (Domine, ne in furore Tuo arguas me, Ps. 6)

Móy wiekuisty Pasterz mię paśie | The Lord superintends me 
(Dominus regit me, Ps. 23)

Do ćiebie, Panie, wzdycha serce moie | My hopes depend on Thee 
alone (Ad Te, Domine, levavi, Ps. 25)

Rzekł Pan do pana mego | The Lord thus spoke unto my lord 
(Dixit Dominus Domino meo, Ps. 110)
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‡ 
Craftily made 
For simpletons’ aid 
Not for Italians but for Poles, 
For our dull and simple folks.

The Bible’s Book of Psalms – one of the all-time pinnacles of literature 
– fascinates and dazes with the uniqueness of the form and style of 
expression. The other books of the Holy Scripture are dominated 
by the objectivised language of the narrator – prophet, evangelist 
or a hero of mysterious narratives who, by disclosing to you the 
revealed truth, inspires your respect and awe, also through a particular 
alienation and distance of the bygone days, so unrealistic in our 
contemporary world. Against this background, the collection of 150 
poems placed between the books of wisdom: the Book of Job and the 
Proverbs of Solomon, stuns with the directness of communication, 
the poetry that becomes an expression of the most profound faith for 
the believer, an act of the art supreme for the doubter, and certainly 
a captivating display of rhetorical means for all. Rev. Józef Sadzik, 
the author of an impressive preface to one of the most magnificent 
contemporary Polish translations of the Book of Psalms by Czesław 
Miłosz, asks a thoroughly justified question: “How was it possible 
that poetic works of such unity of inspiration and spiritual load could 
gush in the space of several (probably seven) centuries? And yet that 
stream of identity is the work of many people!” The author points 
among others to the psalms’ power of impact in their capacity of 
a historic event, a very much alive and still valid phenomenon, as 
attested by their continuing power for inspiring successive poetical 
and musical interpretations.

From the time of the Codex Alexandrinus (5th century AD) 
the word psalterion, initially denoting a musical instrument, reinforced 
its other meaning, namely that of a collection of hymns of praise. It 
provided the origin for the Polish word “psałterz”. Psałterz Dawidowy, 
the first complete Polish paraphrase of David’s psalms, a work of Jan 
Kochanowski himself, was published by the Drukarnia Łazarzowa 
printing house in Kraków in 1579. In his religious opus magnum, the 
poet skilfully combined the message of the biblical poets with not 
only the properties of the Polish language but also with his native 
custom. Kochanowski translated all the categories of Psalms, whether 
expressing thanksgiving, pleas, repentance, prophecies, praise, 
kingship or patriotism, lament, wisdom, or deuteronomy, with equal 
power of lyrical expression. What was recorded as an extraordinary 
fact by the history of culture was turning that complete set into music, 
a work of a Polish Renaissance composer and instrumentalist, Mikołaj 
Gomółka, who presented his Melodie na psałterz polski, a cycle of four-
part short a cappella works but a year later. Who in Poland would not 
know the joyful, dancelike arrangements of the thanksgiving Psalm 47 
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‡
Są łacniuchno uczynione,  
Prostakom nie zatrudnione 
Nie dla Włochów, dla Polaków,  
Dla naszych, prostych domaków...

Biblijna Księga Psalmów – jedno z najwybitniejszych osiągnięć 
literackich wszech czasów – zachwyca i zadziwia odrębnością 
formy i stylu wypowiedzi. W pozostałych księgach Pisma 
Świętego dominuje zobiektywizowany język narratora – 
proroka, ewangelisty, bohatera tajemniczych historii, który 
zdradzając człowiekowi prawdy objawione, budzi tym samym 
respekt i strach, swoistą obcość i oddalenie, dystans czasów 
zamierzchłych, tak nierzeczywistych w obecnym świecie. Na tym 
tle zbiór stu pięćdziesięciu poematów umieszczonych pomiędzy 
częściami mądrościowymi: Księgą Hioba i Przypowieściami 
Salomona poraża bezpośredniością ekspresji, poezją, która dla 
wierzących staje się wyrazem najgłębszej wiary, a dla wątpiących 
aktem najwyższej sztuki, zachwycającym użyciem środków 
retorycznych. Ks. Józef Sadzik, autor imponującej przedmowy do 
jednego z najwspanialszych współczesnych polskich przekładów 
Księgi Psalmów autorstwa Czesława Miłosza zadaje jakże 
zasadne pytanie: „Jak to się stało, że na przestrzeni kilku wieków 
(prawdopodobnie siedmiu) mogły wytrysnąć utwory poetyckie 
o takiej jedności inspiracji i duchowego ładunku? Przecież 
ów nurt tożsamości wyszedł od wielu ludzi!”. Autor wskazuje 
między innymi na siłę oddziaływania psalmów jako wydarzenia 
historycznego, zjawiska niezwykle żywotnego i wciąż aktualnego, 
o czym świadczy ich nieustająca moc rażenia inspirująca do 
kolejnych interpretacji tak poetów, jak i muzyków. 

Od czasów Kodeksu Aleksandryjskiego (V wiek) słowo 
psalterion, oznaczające początkowo instrument muzyczny, 
ugruntowane zostało znaczeniowo jako określenie zbioru 
hymnów pochwalnych. To od niego pochodzi spopularyzowane 
w języku polskim określenie „psałterz”. W 1579 roku nakładem 
Drukarni Łazarzowej w Krakowie ukazała się pierwsza 
pełna polska parafraza Psałterza Dawidowego pióra samego 
Jana Kochanowskiego, który w swoim religijnym opus 
magnum umiejętnie połączył przesłanie poetów biblijnych 
z właściwościami nie tylko języka polskiego, ale i rodzimej 
obyczajowości. Mistrz z Czarnolasu przełożył z równą mocą 
lirycznej ekspresji wszystkie kategorie psalmów: dziękczynne, 
błagalne, pokutne, prorocze, pochwalne, patriotyczne, żałobne, 
a także mądrościowe i deuteronomiczne. Niezwykłym faktem 
w historii kultury stało się z kolei o rok późniejsze umuzycznienie 
owego pełnego zbioru przekładów dokonane przez polskiego 
renesansowego kompozytora i instrumentalistę Mikołaja 
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Kleszczmy rękoma (“Let’s clap our hands”), or the mourning Psalm 137 
Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody (“Sitting by the low banks 
of the waters of Babylon”) composed in the opposite mood. 

What deserves a particular attention in this collection is the 
group of seven penitential Psalms (6, 32, 38, 51, 102, 130, and 143). 
Their leading motif is the plea for divine mercy, and the emotions 
they emphasise are on the one hand the remorse and fear, but on the 
other the joy stemming from the profound faith and hope. Gomółka 
approached the text as a continuum of syllables, thus obscuring 
nothing of its substance. The expression of the humanist translation 
was interpreted through the rhythms of Polish dances and the use 
of particular idioms: the plaint and the lamentation, with solemnity 
rhyming both with the majesty of God–King, and the Kraków court.

The timeless quality of the Psalms is a significant phenomenon. 
Little wonder therefore that in modern times they have been 
translated by numerous poets, and put to music by among others Igor 
Stravinsky, Charles Ives, Leonard Bernstein, and Krzysztof Penderecki. 
To some the Psalms continue to offer strength, consolation, and 
reinforcement in faith, while they make others pensive as they strike 
the existential–lyrical tone.

“Trust Him in any time, my people, pour out your heart before 
Him” (Psalms 62:9, literal rendition of Czesław Miłosz’s translation).

Agnieszka Draus



21 F E S T I W A L  M U Z Y K I  D A W N E J  |  E A R L Y  M U S I C  F E S T I V A L

Gomółkę w Melodiach na psałterz polski, cyklu czterogłosowych 
krótkich utworów a cappella. Któż w Polsce nie zna radosnego, 
tanecznego opracowania psalmu dziękczynnego Kleszczmy rękoma 
(Ps. 47) czy przeciwstawnego mu nastrojem psalmu żałobnego 
Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody (Ps. 137). 

Na szczególną uwagę zasługuje w tym zbiorze grupa 
siedmiu psalmów pokutnych (Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 i 143). Ich 
motywem przewodnim jest prośba o Boskie miłosierdzie, z kolei 
emocjami wyróżnionymi – z jednej strony żal i obawa, z drugiej 
radość płynąca z głębokiej wiary i nadziei. W kompozycjach 
Gomółki tekst potraktowany został sylabicznie, przez co nie 
stracił na wyrazistości. Ekspresja humanistycznego przekładu 
zinterpretowana została rytmami polskich tańców oraz użyciem 
określonych idiomów: skargi i lamentacji, a także uroczystości – 
idiomu rymującego się z majestatem tak Boga–Króla, jak i dworu 
miasta Krakowa.  

Ponadczasowość psalmów to istotny fenomen. Nie dziwi 
więc fakt, że w czasach nowożytnych ich przekładu podjęli się 
liczni poeci, zaś umuzycznili je m.in. Igor Strawiński, Charles 
Ives, Leonard Bernstein czy Krzysztof Penderecki. Psalmy wciąż 
jednym dają siłę, pocieszenie i umocnienie w wierze, innych 
wprawiają w zadumę i nastrajają na ton egzystencjalno-liryczny. 

„Ufaj Mu na każdy czas, mój ludu, wylewaj przed Nim serce 
twoje” (Ps 62, 9, przekład Czesława Miłosza).

Agnieszka Draus
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‡‡ 
“And it was night” (John 13:30). With this short phrase, St John 
expresses all the drama of that evening. A moment earlier, Judas 
Iscariot, the one who, it was said from the very first pages of the 
Gospel, would betray Christ, had left the Cenacle. He went out into 
the night, “on a dark night”, to quote St John of the Cross. In tenebris.

Rev. Janusz St. Pasierb wrote: “The power of God does not 
manifest itself until all the weakness of man is revealed. Only in 
the deepest darkness is the splendour of God illuminated. [...] God 
chooses the night because it is not a time of human action. Night is 
the time of sleep or sleeplessness. [...] At night there are no colours or 
shapes. At night in Königsberg, Kant looked deep into the sky at the 
stars and deep into his own heart, at the moral order that resided in 
it. If one stays awake, night can be the time in which there is a ‘surge 
of conscience’. Darkness, sometimes comforting and protective, fills 
one with fear, exaggerates dangers, and also aids evil. [...] Christ was 
betrayed and delivered at night. Nights of the sick, the ‘hour of the 
wolves’, when one dies, when the night is darkest before dawn”. 

Night terror, this pavor nocturnus, can equally lead a sinner to 
conversion or drive him or her to despair. St Matthew will say of Judas 
that he “was remorseful and brought back the thirty pieces of silver 
to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying 
innocent blood” (Matthew 27:3–4). After his betrayal he came to his 
senses. What drove him to make the tragic decision to take his own 
life? Was it not the reaction of those to whom he showed remorse? 

“And they said, ‘What is that to us? You see to it!’” (Matthew 27:4). 
The repentance which the criminal shows towards his principal causes 
only derision, revulsion and mockery. The bargain had been struck. 
Jesus was handed over, the money was paid. Who is now interested in 
the betrayer’s “surge of conscience”, in the moral order awakening in 
his heart? Certainly not those who drove him to betrayal. 

Judas – as Rev. Jakub Wujek said – “was remorseful” and went 
with this remorse to the wrong people. Could he have still come 
back to Jesus to show his repentance? It was already too late. He was 
only horrified by what he had done when he saw “that He had been 
condemned” (Matthew 27:3). Only then did he come to his senses. 
Jesus had already been sent to the Roman governor Pontius Pilate. 
There was no chance either to reverse the course of events or to get 
close to Jesus. The Lord would not look at him the way he looked at 
Peter. And he would not make him weep bitterly. 

The tragic fate of Judas is not only a story of betrayal, but also 
one of a missed opportunity for conversion and penance. When 
the prophet Nathan reproaches David for his sin, he will take as his 
witness not only “all Israel” but also the sun. And when the prodigal 
son returns home, he will confess and repent before his father that 
he has sinned not only against him but against heaven. Conversion 
and penance require witnesses. Not just any witnesses, but rather the 
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‡‡
„A była noc” (J 13, 30)1. W tej krótkiej frazie św. Jan wyraża cały 
dramatyzm tego wieczoru. Chwilę wcześniej z Wieczernika 
wyszedł Judasz Iskariota, ten, o którym od pierwszych kart 
Ewangelii pisano, że miał Go wydać. Wyszedł w noc, „w noc jedną 
pełną ciemności”, mówiąc św. Janem od Krzyża. In tenebris.

Ks. Janusz St. Pasierb pisał: „Siła Boga nie ukazuje się, 
dopóki nie objawi się cała słabość człowieka. Dopiero najgłębsza 
ciemność rozjaśnia blask Boży. […] Bóg wybiera noc, ponieważ 
nie jest to pora działania człowieka. Noc jest porą snu lub 
bezsenności. […] Nie ma wtedy kolorów i kształtów. Nocą 
w Królewcu Kant patrzył w głąb nieba na gwiazdy i w głąb 
własnego serca, na istniejący w nim porządek moralny. Noc może 
być porą »przypływu sumienia«, jeśli człowiek czuwa. Ciemność, 
czasem przytulna i opiekuńcza, napełnia trwogą, wyolbrzymia 
niebezpieczeństwa, pomaga także złu. […] Chrystus został 
zdradzony i wydany nocą. Noce ludzi chorych, »godzina wilków«, 
kiedy się umiera, gdy noc najczarniejsza jest przed świtem”. 

Trwoga nocna, ów pavor nocturnus, może doprowadzić 
grzesznika zarówno do nawrócenia, jak i do rozpaczy. O Judaszu 
powie św. Mateusz, że „opamiętał się, zwrócił trzydzieści 
srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: »Zgrzeszyłem, 
wydawszy krew niewinną«” (Mt 27, 3–4). Po zdradzie przyszło 
opamiętanie. Co pchnęło go do tragicznej decyzji odebrania sobie 
życia? Czyż nie reakcja tych, wobec których okazał skruchę? „Lecz 
oni odparli: »Co nas to obchodzi? To twoja sprawa«” (Mt 27, 4). Żal, 
który przestępca okazuje wobec swojego mocodawcy, wywołuje 
jedynie szyderstwo, wstręt i kpinę. Targ został dobity. Jezus 
został wydany, pieniądze wypłacono. Kogo teraz interesuje 

„przypływ sumienia” u zdrajcy, prawo moralne budzące się w jego 
sercu? Na pewno nie tych, którzy go pchnęli do zdrady. 

Judasz – jak powie ks. Wujek – „żalem zdjęty” poszedł 
z owym żalem nie do tych, co trzeba. Czy mógł jeszcze wrócić 
do Jezusa, by okazać swą skruchę? Było już za późno. Tym, co 
zrobił, przeraził się dopiero „widząc, że Go skazano” (Mt 27, 3). 
Dopiero wtedy się opamiętał. Jezus był już w drodze przed oblicze 
rzymskiego namiestnika Poncjusza z Pontu. Nie było szans ani na 
to, by odwrócić bieg wydarzeń, ani by zbliżyć się do Jezusa. Pan 
nie spojrzy na niego, jak spojrzał na Piotra. I nie wzbudzi w nim 
gorzkiego płaczu. 

Tragiczne dzieje Judasza są nie tylko historią zdrady, ale 
także historią straconej szansy na nawrócenie i pokutę. Kiedy 

1 Cytaty biblijne we wszystkich tekstach autora za Biblią Tysiąclecia, 

 wyd. III poprawione, Warszawa–Poznań, 1992.
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very ones against whom the sin was committed, as well as the sun and 
heaven – the silent witnesses of the cosmos. Yes, Judas repented, he 
came to his senses, and returned the blood money. But there was no 
one to show him forgiveness. It was this lack of forgiveness that drove 
him to despair. 

And it was night. Nox atra cava circumvolat umbra (Virgil, Aeneid). 
Black night envelopes them with her hollow shade. Sometimes it is the 
night of repentance, a time of coming to one’s senses and conversion. 
And sometimes, it is a night of penance. But sometimes, it is a night 
of despair. One of the psalmists lamented: “Loved one and friend You 
have put far from me, And my acquaintances into darkness” (Psalms 
88:19). Into such a night went a man who had not been granted 
forgiveness. 

Rev. Andrzej Draguła
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prorok Natan będzie wypominał Dawidowi jego grzech, na 
świadka weźmie nie tylko „cały Izrael”, ale także słońce. A kiedy 
syn marnotrawny z przypowieści powróci do domu, to wyzna 
ze skruchą przed ojcem, że zgrzeszył nie tylko przeciwko niemu, 
ale także względem niebios. Nawrócenie i pokuta domagają się 
świadków. Nie jakichkolwiek świadków, ale tych samych, wobec 
których grzech popełniono, a także słońca i nieba– milczących 
świadków kosmosu. Owszem, Judasz żałował, opamiętał się,  
zwrócił pieniądze naznaczone krwią, ale nie miał nikogo, 
kto mógłby mu okazać przebaczenie. To właśnie ów brak 
przebaczenia popchnął go ku rozpaczy. 

A była noc. Nox atra cava circumvolat umbra (Wergiliusz, 
Eneida). Ciemna noc krąży wokoło głębokim cieniem. Bywa, że 
jest to noc żalu, opamiętania i nawrócenia. Bywa, że i pokuty. 
Ale bywa, że to noc rozpaczy. „Domownikami moimi stały się 
ciemności” – żalił się psalmista (Ps 88, 19). W taką noc wkroczył 
ten, któremu nie dane było doznać przebaczenia.

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡

Feeling lost is an inalienable element of the human condition. On 
our path of development, throughout our lives, we undertake ever 
new challenges and tasks. The end of a stage produces fear: what 
has been safe ground until now, slips from under our feet. The old is 
leaving us, and the new is either not yet to be seen or we can’t find 
ourselves within it. We may experience a sense of guilt, thinking 

“I should know how to live the way I used to” and yet I can hardly afford 
to endure and test this new role, time, and tasks. This is the time of 
precontemplation: it seems that something bad must have happened 
to the world, if we find things so dark, murky, and uncertain. I have 
no access to my own interior, and I don’t yet know what I don’t know. 
How to live in harmony with the rhythm of my heart, while I am still 
deaf?

Our being seems to consist of a range of illusions that are here 
so that we don’t get lost in the devaluation of ourselves and the world. 
They make it possible to survive, catch our breath, look around at the 
novelty that has arrived, and buy the time necessary to adapt. And 
the fact that they distort your own image? So what? That is a bearable 
cost, and it is the lighter, the more positive colouring they bestow 
on the I. You need, however, to stay vigilant lest they fossilise, lodge 
themselves in the tissue of the psyche; we need to make sure that 
a false perception does not transform us into mythomaniacs, tall-tale 
storytellers, and hypocrites.

Wallowing in self accusations, catastrophisations, and 
helplessness is the trap of stagnation and doubt. For “I don’t know” 
does not mean “I’ll never know”. Lack of strength at a time of impasse 
does not mean that energy will not return in future. It is only as little 
or as much as this horrible “now”, that will go away. Acceptance of 
being lost, allowing yourself ignorance, erring, and chaos is essentially 
to consent to the demolition of the old structure and to wave it 
goodbye. You also need prudence so as not to look for relief in the 
return to the grooves of habits, automatisms, beliefs, and convictions 
we know so well and elegantly call the worldview.

To seek, you need to lose (yourself) or sense a lack of change. 
Seeking is fuelled by frustration. By lack of comfort, boredom, and 
dissonance. Seeking is an activity that calls for energy. It is propelled 
by feelings as different as anxiety, disappointment, bitterness, fury, 
hope, and curiosity. All you need is the courage to hear the voice of 
your own feelings, without judging them; giving in to them without 
giving up; listening without rationalising. “Mindfulness” of what we 
feel becomes the searchlight directing its beam at the difficult, the 
unknown, and the scary. In the light, fear turns into understanding – 
of yourself.

Mariusz Makowski
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‡‡‡

Zagubienie stanowi nierozerwalny składnik kondycji ludzkiej. 
Na naszej drodze rozwoju w ciągu całego życia podejmujemy 
coraz to nowe wyzwania i zadania. Koniec uprzedniego 
etapu przynosi trwogę; to, co stanowiło bezpieczny grunt 
funkcjonowania, usuwa się spod nóg. Stare odchodzi, a nowego 
albo jeszcze nie widać, albo nie potrafimy się w nim odnaleźć. 
Zdarza się nam poczucie winy, bo przecież „powinienem, 
powinnam umieć żyć jak dawniej”, a ledwie stać mnie na trwanie, 
testowanie nowej roli, czasu, zadań. To czas prekontemplacji: 
zdaje się, że ze światem stało się coś niedobrego, skoro nam tak 
ciężko, mroczno i niepewnie. Dostępu do własnego wnętrza brak, 
jeszcze nie wiem, czego nie wiem. Jak żyć w zgodzie z rytmem 
własnego serca, kiedy wciąż głuchym się jest?  

Własna istota zdaje się składać z szeregu iluzji, które są po 
to, aby bez reszty nie przepaść w dewaluacji siebie i świata. One 
pozwalają przetrwać, zyskać oddech, rozejrzeć się w nowym, 
kupić czas niezbędny na adaptację. Cóż z tego, że wykrzywiają 
obraz siebie – ten koszt jest do uniesienia. Tym lżejszy, im 
pozytywniej zabarwiają one nasze Ja. Strzec się trzeba, by 
nie skostniały, nie wmurowały się w tkankę psychiki. Aby 
użycie fałszywej percepcji nie przeobraziło nas w mitomanów, 
konfabulatorów i kabotynów.

Pułapką stagnacji i zwątpienia jest nurzanie się 
w samooskarżeniach, katastrofizacjach i bezradności. „Nie wiem” 
nie oznacza przecież „nigdy nie poznam”. Brak sił w momencie 
impasu nie znaczy, że energia w przyszłości nie powróci. To 
tylko i aż straszne teraz – które odejdzie. Akceptacja zagubienia, 
pozwolenie sobie na ignorancję, błądzenie, chaos jest w istocie 
zgodą na zburzenie i pożegnanie starej struktury. Trzeba też 
roztropności, by ulgi nie szukać w kojącym powrocie w koleiny 
znanych nawyków, automatyzmów, mniemań i przekonań, które 
elegancko nazywamy światopoglądem.

Aby szukać, trzeba (się) zgubić lub poczuć brak odmiany. 
Poszukiwanie jest zasilane frustracją. Brakiem komfortu, 
znudzeniem, dysonansem. Szukanie jest aktywnością, która 
wymaga energii. Niosą ją uczucia, tak różne jak niepokój, 
rozczarowanie, gorycz, złość, nadzieja i ciekawość. Trzeba 
tylko odwagi, aby usłyszeć głos własnych uczuć, nie oceniając 
ich; poddawać się im, nie ulegając; słuchać, nie racjonalizując. 

„Uważnienie” tego, co czujemy staje się ref lektorem oświetlającym 
to, co trudne, nieznane, trwożące. W świetle lęk zamienia się 
w rozumienie – siebie.

Mariusz Makowski
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p o k or a  |  humbleness

Davidde penitente 
MOZART
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PROGR AM | PROGRAMME

Niccolò Jommelli (1714–1774)
Miserere g-moll HocJ C1.23 
Miserere in G minor HocJ C1.23

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symfonia nr 40 g-moll KV 550
Symphony No. 40 in G minor K. 550 

***

Wolfgang Amadeus Mozart
Davidde penitente KV 469
Davidde penitente K. 469
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‡
There was a time when Niccolò Jommelli was one of the best-known 
and most respected eighteenth-century composers. The famous 
Italian joined the court of Duke of Württemberg Charles Eugene in 
Stuttgart in 1753. He produced mostly operas for his generous patron, 
and only occasionally, religious works. It is very likely that the undated 
Miserere in G minor HocJ C1.23, known from a number of sources, was 
composed in Germany as a piece to accompany Requiem (Missa pro 
defunctis) in E flat major HocJ A1.3, one of Jommelli’s most popular 
works. Both were composed for the solemn funeral of Maria Augusta 
von Thurn und Taxis, who died in 1756. Miserere is truly extraordinary, 
as it shows the finesse of a composer neither following the fashions nor 
chasing novelties. Jommelli only made the polyphonic arrangements 
of the even verses of Psalm 50, and a part of the first and last, leaving 
the rest to be chanted. He wrote music conducive to scrutiny of the 
word and penitent contemplation – reflexive and greatly focused. 
Miserere shuns both glamour and literalism, yet is not lacking fine 
artistry. 

Though Jommelli’s oeuvre quickly fell into oblivion after his 
death, it was not unknown to Mozart. While staying in Naples in 1770, 
the author of The Magic Flute became acquainted with the opera 
Armida abbandonata. The young Wolfgang appreciated the composer’s 
skill and the aesthetic values of his work, however he recognised it 
as “too sophisticated and old-fashioned for a theatrical piece”. With 
time he would grow into a great innovator of opera, but that was yet 
to come. As was one of the most beautiful and yet most mysterious 
works of the eighteenth century, the Symphony in G minor K. 550, 
completed in July 1788. It was once believed to originate from the 
idealistic need to write for the generations to come without the 
slightest chance of having it performed. That romantic attitude can 
no longer be defended though, as there are two different autographed 
scores of the Symphony in G minor, differing in the instrumentation: in 
one, the clarinets are no longer there, but in the other, Mozart clearly 
includes them. Nevertheless, its colour and the power of the musical 
expression helped to promote such an idealised view. In the eighteenth 
century the key of G minor normally implied a violent, unbridled, and 
tempestuous mood. Yet in this piece Mozart decided to quieten down 
the emotions. He opted for refined subtlety, distance, and the sublime. 
As a result, his music speaks in a highly genteel yet also lyrical (the 
second movement) manner, even though not short of gloom. There is 
also violence, however, it is ingeniously hidden rather than expressed 
straightforwardly.

Three years before the Symphony in G minor, that is on 13 and 
15 March 1785, the Viennese audience gathered in the Burgtheater 
had an opportunity to listen to Wolfgang Amadeus’s cantata Davidde 
penitente K. 469. The work adorned the programme of charitable 
concerts for the widows and orphans of Austrian musicians organised 
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‡
Niccolò Jommelli był swego czasu jednym z najbardziej znanych 
i szanowanych kompozytorów XVIII wieku. Ten słynny Włoch 
od 1753 roku działał na dworze księcia wirtemberskiego Karola 
Eugeniusza w Stuttgarcie. Dla swego szczodrego pracodawcy 
pisał głównie opery, zaś dzieła religijne – okazjonalnie. 
Niedatowane Miserere g-moll HocJ C1.23, znane z kilku przekazów, 
najprawdopodobniej powstało właśnie w Niemczech jako utwór 
towarzyszący jednemu z najpopularniejszych dzieł Jommellego –  
Requiem Es-dur HocJ A1.3. Obydwa skomponowane zostały na 
uroczysty pogrzeb Marii Augusty von Thurn und Taxis zmarłej 
w 1756 roku. Miserere jest doprawdy niezwykłe – ukazuje kunszt 
kompozytora, który nie oglądał się na mody ani nie gonił za 
nowinkami. Jommelli opracował wielogłosowo jedynie parzyste 
wersy Psalmu 50, część pierwszego i ostatniego wersu. Resztę 
pozostawił do wykonania chorałowego. Napisał muzykę 
sprzyjającą kontemplacji słowa, pokutnej zadumie, ref leksyjną 
i pełną skupienia. Miserere stroni od zbędnego blichtru czy 
dosłowności, ale nie jest pozbawione wyrafinowanego kunsztu. 

Po śmierci Jommellego jego twórczość szybko popadła 
w zapomnienie, nie była jednak obca Mozartowi. Podczas 
pobytu w Neapolu w 1770 roku autor Czarodziejskiego f letu poznał 
operę Armida abbandonata. Młody Wolfgang docenił warsztat 
kompozytorski i walory estetyczne dzieła, aczkolwiek uznał,  
że jest „zbyt wyszukane i staroświeckie jak na dzieło teatralne”. 
Sam z czasem wyrósł na wielkiego nowatora opery, choć wówczas 
niemal wszystko było jeszcze pieśnią przyszłości. Także jedno 
z najpiękniejszych, ale i najbardziej tajemniczych dzieł  
XVIII wieku – Symfonia g-moll KV 550, ukończona przecież 
w lipcu 1788 roku. Kiedyś uważano, że ta muzyka powstała 
z idealistycznej potrzeby pisania dla potomnych, bez cienia 
widoków na wykonanie. Tego romantycznego spojrzenia dłużej 
obronić się nie da. Istnieją przecież dwie autorskie redakcje 
Symfonii g-moll, różniące się obsadą: w jednej Mozart nie 
przewidział klarnetów, w drugiej – jak najbardziej. Niemniej 
jej koloryt, siła jej muzycznego wyrazu – tej idealizacji mogła 
sprzyjać. Tonacja g-moll w XVIII wieku niosła nastroje 
nieokiełznane, gwałtowne czy burzliwe. Tutaj natomiast Mozart 
zdecydował się emocje wyciszyć. Postawił na wyrafinowaną 
subtelność, dystans i szlachetność. Jego muzyka przemówiła tym 
samym w sposób wyraźnie dystyngowany, także liryczny (część 
druga), chociaż mroku w niej nie brakuje. Jest i gwałtowność, nie 
eksponowana wprost, lecz raczej zmyślnie ukryta. 

Trzy lata przed Symfonią g-moll (13 i 15 marca 1785 roku) 
zgromadzona w Burgtheater wiedeńska publiczność mogła 
usłyszeć kantatę Wolfganga Amadeusza Davidde penitente KV 469.  
Dzieło uświetniło program charytatywnych koncertów na rzecz 



36M I S T E R I A  P A S C H A L I A

by the Wiener Tonkünstler-Societät. Mozart resorted to the lyrics of 
Saverio Mattei, based on themes from the penitential psalms and the 
First Book of Samuel (the libretto refers to questions of crime and 
punishment, remorse, and pleas for mercy and support addressed to 
the Absolute). Far more noteworthy, however, is the fact that Mozart 
decided to reuse his own music here: the tissue of Kyrie and Gloria 
from the unfinished Mass in C minor K. 427. He obviously added new 
pieces: two arias with concertante winds (A te, fra tanti affanni and 
Fra l’oscure ombre funeste) and the cadenza in the finale (Chi in Dio sol 
spera), which provided a pretext to demonstrate the mastery of the 
solo vocalists. The cantata composed in ten movements (N.B.: the 
title Davidde penitente is not Mozart’s) was a great success in 1785, 
even though it is the Mass that is far better remembered today, while 
Davidde penitente has withdrawn into the shadows.

Marcin Majchrowski 
(Polish Radio Programme 2)
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wdów i sierot po austriackich muzykach zorganizowanych 
przez Wiener Tonkünstler-Societät. Mozart skorzystał z tekstu 
Saveria Matteiego opartego na wątkach psalmów pokutnych 
i Pierwszej Księgi Samuela (libretto odnosi się do kwestii winy 
i kary, wyrzutów sumienia czy kierowanych w stronę absolutu 
próśb o miłosierdzie i wsparcie). Zdecydowanie ciekawszy jednak 
jest fakt, że zdecydował się Mozart wykorzystać tu po raz wtóry 
własną muzykę: materię Kyrie i Glorii z nieukończonej Mszy c-moll 
KV 427. Dokomponował oczywiście nowe fragmenty – dwie arie 
z koncertującymi instrumentami dętymi (A te, fra tanti af fanni 
i Fra l’oscure ombre funeste) oraz kadencję w finale (Chi in Dio sol 
spera), które stały się pretekstem do zaprezentowania kunsztu 
solistów śpiewaków. Dziesięcioczęściowa kantata (notabene tytuł 
Davidde penitente od Mozarta nie pochodzi…) odniosła w 1785 roku 
duży sukces. Dziś zdecydowanie bardziej pamięta się o Mszy – 
Davidde penitente pozostaje w cieniu.

Marcin Majchrowski 
(Program 2 Polskiego Radia)
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‡‡
“Lord, is it I?” (Matthew 26:22), His disciples asked, “each of them”, 
when Christ said: “One of you will betray Me” (Matthew 26:21). 
None of them imagined that he might be the betrayer. Anyone else, 
but not him. Not me. St Matthew will write that they asked this 
question in a tone that was “exceedingly sorrowful”. But what was 
it that they were more sorrowful about: that their Lord and Master 
would be betrayed or that one of them would turn out to be the 
betrayer? It is true that the Gospel records only Peter’s passionate 
declaration a moment later, assuring Christ: “Even if all are made to 
stumble because of You, I will never be made to stumble,” (Matthew 
26:33). And also: “Even if I have to die with You, I will not deny 
You” (Matthew 26:35). However, as Matthew the Evangelist, who 
was present among them, noted, “so said all the disciples” (Matthew 
26:35). They were all equally as sure of themselves as Peter. No one 
wanted to be the weakest link in the apostolic chain. None of them 
suspected themselves of being unequal to the task. All were as strong 
as each other. One feels like dedicating to them the following words 
of St Paul, their later companion: “Therefore let him who thinks he 
stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you except 
such as is common to man” (1 Corinthians 10:12–13).

In his poem Judasz, Rev. Janusz St. Pasierb puts the following 
words into the mouth of the betrayer: “I, too, am a revelation / 
without me / you would not know so much / about him and about 
yourselves”. The same words could have been uttered by Peter himself 

– if not as a betrayer, then at least as a renegade. He also teaches us 
the truth about humanity. “We know ourselves only as far as we’ve 
been tested,” wrote the Nobel prize winner. They already know 
themselves: both Judas and Peter. They know that they are capable 
of betrayal, of denying the One whom they followed – it seems – out 
of love. “An emotion similar to that felt by lovers, artists, men of 
science, that moment when a man binds himself to another man to 
death or to a thought, filled Iscariot when he saw Jesus”. That was 
roughly three years ago when he saw Him for the first time. What 
happened now? “Satan entered him” (John 13:27), St John will state 
briefly. Peter too had his – let us call it this way – “satanic episode”. 
When he admonished Jesus for foretelling His death and resurrection, 
he heard the following bitter words in reply: “Get behind Me, Satan!” 
(Matthew 16:23). Then, in the desert “when the devil had ended every 
temptation, he departed from Him until an opportune time” (Luke 
4:13). And now the time has come, and Satan circles around Jesus, 
Peter and Judas. 

King David also experienced in his life one “satanic episode”, 
perhaps even more than one. An ancient chronicler noted: “Now 
Satan stood up against Israel, and moved David to number Israel”  
(1 Chronicles 21:1). But “God was displeased with this thing; therefore 
He struck Israel” (1 Chronicles 21:7). God was displeased because 
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‡‡
„Chyba nie ja, Panie?” (Mt 26, 22). Tak pytali się „jeden przez 
drugiego” Jego uczniowie, gdy zapowiedział: „Jeden z was Mnie 
zdradzi” (Mt 26, 21). Żaden z nich nie wyobrażał sobie, że to on 
może być zdrajcą. Każdy, ale nie on. Nie ja. Św. Mateusz napisze, 
że stawiali to pytanie „bardzo tym zasmuceni”. Czym bardziej: że 
ich Pan i Mistrz zostanie zdradzony czy tym, że zdrajcą okaże się 
jeden z nich? To prawda, że w Ewangelii zostały utrwalone tylko 
gorliwe deklaracje Piotra. „Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja 
nigdy nie zwątpię” (Mt 26, 33) – będzie zapewniał gorąco chwilę 
potem. I jeszcze: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę 
się Ciebie” (Mt 26, 35). Ale – jak zanotował obecny wśród nich 
Ewangelista Mateusz – „podobnie zapewniali wszyscy uczniowie” 
(Mt 26, 35). Wszyscy byli tak samo pewni siebie. Nikt nie chciał 
stanowić najsłabszego ogniwa apostolskiego kręgu. Nikt sam 
siebie nie podejrzewał o słabość. Same mocne ogniwa. Aż 
chciałoby się im zadedykować słowa św. Pawła, ich późniejszego 
towarzysza: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, 
aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która 
zwykła nawiedzać ludzi” (1 Kor 10, 12–13).

W wierszu Judasz ks. Janusz St. Pasierb wkłada w usta 
zdrajcy słowa: „ja także jestem objawieniem / beze mnie / nie 
wiedzielibyście tyle / o nim i o sobie”. Te same słowa mógłby 
wypowiedzieć Piotr – jeśli nie zdrajca, to przynajmniej 
zaprzaniec. On też uczy nas prawdy o człowieczeństwie. „Tyle 
wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” – pisała noblistka. Oni już 
wiedzą o sobie: i Judasz wie, i Piotr. Że są zdolni do zdrady, do 
zaparcia się Tego, za którym poszli – jak się zdaje – z miłości. 

„Wzruszenie podobne do tego, jakie czują zakochani, artyści, 
ludzie nauki, ów moment, gdy człowiek na śmierć i życie wiąże 
się z innym człowiekiem albo z jakąś myślą, przepełniło Iskariotę, 
gdy ujrzał Jezusa” (S. Márai, Trzydzieści srebrników). Tak było 
mniej więcej trzy lata temu, gdy zobaczył Go po raz pierwszy. 
Co się stało teraz? „Wszedł w niego szatan” (J 13, 27) – krótko 
powie św. Jan. Piotr też miał swój – nazwijmy to tak – „szatański 
epizod”. Kiedy napominał Jezusa zapowiadającego swoją śmierć 
i zmartwychwstanie, usłyszał od Niego gorzkie słowa: „Zejdź 
mi z oczu, szatanie!” (Mt 16, 23). Wtedy, na pustyni, „gdy diabeł 
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu” (Łk 4, 13). 
Oto teraz ten czas przyszedł. A wraz z nim szatan krążący wokół 
Jezusa, Piotra, Judasza. 

Także w życiu króla Dawida był „szatański epizod”, może 
nawet niejeden. Starożytny kronikarz zanotował: „Powstał 
szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył 
Izraela” (2 Krn 21, 1). Ale „nie podobała się ta rzecz Bogu, więc 
ukarał Izraela” (2 Krn 21, 7). Nie podobała się, bo Dawid policzył 
lud należący do Jahwe. „Bardzo zgrzeszyłem tym, czego 
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David numbered the people who belonged to Yahweh. “I have sinned 
greatly, because I have done this thing” (1 Chronicles 21:8), confessed 
a repentant David before God whose punishment he feared. But 
this was not David’s first sin, but rather his last. David already had 
on his conscience the adultery he had committed with the beautiful 
Bathsheba, and the death of her husband Uriah the Hittite, whom he 
had ordered to have placed where the battle would be most fierce, and 
then abandoned to die. When the prophet Nathan made David aware 
of the crime he had committed, the king confessed: “I have sinned 
against the Lord”. Then Nathan assured him that he would not die, 
because the Lord had forgiven his sin, but death would befall the son 
he conceived with Bathsheba. It was then, on that night when the child 
fell ill that “David fasted and went in and lay all night on the ground” 
(2 Samuel 12:16). According to the Bible, “when Nathan the prophet 
went to him, after he had gone in to Bathsheba” David implored the 
Lord with these words: “Have mercy upon me, O God, According 
to Your lovingkindness; According to the multitude of Your tender 
mercies, Blot out my transgressions” (Psalms 51:1). Henceforth, he 
knew everything about himself and had put himself to the test in 
every way possible: “For I acknowledge my transgressions, And my sin 
is always before me” (Psalms 51:3). He knew he was capable of every 
sin. 

Rev. Andrzej Draguła
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dokonałem” (2 Krn 24, 10) – wyznał skruszony Dawid przed 
Bogiem, którego kary się lękał. Ale nie był to pierwszy grzech 
Dawida, a raczej ostatni. Dawid miał już na swoim sumieniu 
cudzołóstwo, którego dopuścił się z piękną Batszebą, oraz śmierć 
jej męża Uriasza Chetyty, którego kazał postawić w bitwie tam, 
gdzie walka będzie najbardziej zażarta, a potem odstąpić, by 
zginął. Kiedy prorok Natan uświadomił Dawidowi, jaką zbrodnię 
popełnił, król wyznał: „Zgrzeszyłem wobec Pana”. Wówczas 
Natan zapewnił go, że nie umrze, bo Pan odpuścił mu grzech, 
natomiast śmierć dotknie syna poczętego z Batszebą. To właśnie 
wtedy, tej nocy, gdy dziecko zachorowało, „Dawid zachowywał 
surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi” 
(2 Sm 12, 16). Tradycja biblijna utrzymuje, że „gdy przybył do 
niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą”, Dawid błagał 
Pana tymi słowami: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według 
wielkiego miłosierdzia twego: a według mnóstwa litości twoich 
zgładź nieprawość moję” (Ps 51, 1; tłum. J. Wujek). Odtąd wiedział 
już o sobie wszystko. Wszystko o sobie sprawdził: „Albowiem ja 
znam nieprawość moję, i grzech mój jest zawżdy przeciwko mnie” 
(Ps 51, 5). Wiedział, że jest zdolny do każdego grzechu. 

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡
Following precontemplation, contemplation is the next step on 
the path towards awareness. Here the question “What am I like?” 
emerges to replace the old “What would I like to be like?” The 
possible and expected dissonances test your character: how much 
consternation, disillusion with myself, fury at myself, abomination, 
and surprise can I take to learn my true self? The truth that will peel 
the scales from my eyes, strip the glossy varnish from the hard wood, 
and will let me perceive a unique mosaic of noble and low traits 
beneath. Embracing the sublime within me with the abominable, 
frees me from the anxiety of the evil hidden away within the I.

Coming out to meet the shadow within, the murky and 
displaced part of the I carries the risk of getting stuck in its external 
layers, making do with the colloquialisms of “Well, no one’s perfect” 
and “I don’t know everything, true” type. My insight is only 
superficial then, as I only reach for truths universal for everyone, 
and not ones born from an experience resulting from the journey 
towards the inner self. A different threat is entailed in getting stuck 
in a particular masochism. The discovered irregularities of self-
assessment can easily turn into ruts, while wallowing in them can 
easily create an illusion of virtue. Thoughts about myself turn into 
ruminations, self-cloning negative impulses that automatically drag 
me under as soon as I encounter but the smallest of hardships. The 
gravity of the unmeditated and never properly expressed feelings 
becomes a new mask for the I. It may be (mis)taken for endurance or 
patience, and may cause me to be admired. Yet, like any other mask, 
masochism moves me away from myself, my needs, desires and 
dreams. In this way, it is counter-productive to development, as it is 
not progress, but an apotheosis of stasis.

We owe the grace of accepting what has been disavowed to 
humility, which it fuels at the same time. Humility allows me to 
understand my own human nature. It is born from the awareness 
of my own limitations, contradictory needs and values, the paradox 
of growing and losing. Humility is the courage to suspend self-
confidence in favour of uncertainty about my own essence. About 
its multidimensionality. It is the paradoxical consent I give to myself: 

“I know that I may not know”. In narcissistic times, humility used to 
be considered a weakness, surrender, deference: almost a symptom 
of conformism. Learning its secrets requires relinquishing many 
beautiful self-illusions. And that hurts. However, failing to accept 
that cost inseparably connected to life, leaves you exposed to the 
slings and arrows of fate.

Mariusz Makowski
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‡‡‡ 
Kontemplacja jest kolejnym po prekontemplacji krokiem na 
drodze ku świadomości. Pojawia się w niej pytanie: „Jaki, jaka 
jestem?”, które zastępuje stare: „Jaki chciałbym być?”. Możliwy 
i spodziewany dysonans jest próbą charakteru: jak wiele 
konsternacji, rozczarowania sobą, złości na siebie, odrazy 
i zaskoczenia mogę pomieścić, by poznać prawdę o sobie. Prawdę, 
która zdejmie łuski z oczu, zeszlifuje błyszczący werniks z litego 
drewna, pozwoli dostrzec w sobie unikatową mozaikę cech 
szlachetnych i niskich. Przytulenie tego, co w nas wzniosłe, jak 
i tego, co plugawe, uwalnia od niepokoju przed złem ukrytym 
wewnątrz Ja.

Wyjście na spotkanie cienia w sobie, tej mrocznej 
i wypieranej części Ja, niesie ryzyko utknięcia w zewnętrznych 
jego warstwach, poprzestania na kolokwializmach: „cóż, nikt 
nie jest doskonały”, „to prawda, nie wiem wszystkiego”. Wtedy 
wgląd jest pozorny, gdyż sięga się po prawdy uniwersalne, dla 
wszystkich, a nie te zrodzone z przeżycia wynikłego z podróży 
w głąb siebie. Inne zagrożenie wiąże się z ugrzęźnięciem 
w swoistym masochizmie. Odkryte nierówności samooceny mogą 
łatwo stać się koleinami, a utknięcie w nich może stworzyć iluzję 
cnoty. Myśli o sobie stają się ruminacjami, samoklonującymi 
się negatywnymi impulsami, które automatycznie zalewają 
człowieka przy lada trudności. Ciężar nieprzetrawionych 
i niewyrażonych należycie uczuć staje się nową maską Ja. 
Niekiedy bywa ona brana za wytrzymałość, cierpliwość, czasem 
przynosi nawet podziw otoczenia. Tymczasem jak każda maska 
masochizm oddala od samego siebie, swoich potrzeb, pragnień 
i marzeń. W ten sposób przeciwdziała rozwojowi: stanowi 
apoteozę trwania, a nie progresu.

Przyjęcie tego, co wyparte, dokonuje się dzięki pokorze 
i równocześnie ją zasila. Ona pozwala na zrozumienie własnej, 
ludzkiej natury. Rodzi się ze wzrastającej świadomości własnych 
ograniczeń, kontradykcji potrzeb i wartości, paradoksu 
wzrastania i tracenia. Pokora jest odwagą zawieszania pewności 
siebie na rzecz niepewności co do własnej istoty. Co do jej 
wielowymiarowości. Stanowi dane samemu sobie paradoksalne 
przyzwolenie: wiem, że mogę nie wiedzieć. W narcystycznych 
czasach pokorę przyjęto uważać za słabość, uległość, niemal 
za przejaw konformizmu. Poznanie jej tajemnicy wymaga 
rezygnacji z wielu pięknych iluzji o sobie – to boli. Jednak bez 
przyjęcia tego kosztu, który nierozerwalnie wiąże się z życiem, 
człowiek pozostaje odsłonięty na uderzenia ciosów od losu.

Mariusz Makowski
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‡
Composer Johann Joseph Fux’s oeuvre is as lavish as it is (mostly), 
forgotten. The first reflex is to associate the name – of the author of, 
after all, several hundred religious pieces, over 20 operas, and several 
oratorios and instrumental works – with the theoretical Gradus ad 
Parnassum. And did Fux not serve three emperors: Leopold I, Joseph I,  
and Charles VI? Therefore, his works reflect the functions music 
played in the court of Vienna, the demand for new music, and the 
preferences of the monarchs, who by the way were great aficionados 
of the art of sound.

Gesù Cristo negato da Pietro. Componimento sacro per musica 
is one of Fux’s passion oratorios. Written in 1719 to the libretto of 
the imperial court poet, Pietro Pariati (whose lyrics Fux used in his 
most famous opera, Costanza e fortezza, four years later), it was first 
performed at the Hofburgkapelle on Good Friday, 7 April of the 
same year. The piece consists of two expanded movements, and 
opens with the instrumental Sinfonia fluently melding into the first 
choir. It is followed by a sequence of recitatives and arias wrapped up 
with another, shortish, choral part. Parte seconda is nearly identical: 
it is a similar sequence of arias with a final choral piece, additionally 
enriched with a duo in the middle. As much as Fux’s religious music 
mostly retains the conservative a cappella style or what was known 
as stylus mixtus (a combination of the older vocal technique with the 
newer, that is the concertante), the musical layering of the oratorio 
Gesù Cristo negato da Pietro is a manifestation of creative freedom. 
Working in this genre, the court composer, adhering to the strict 
quarterly etiquette in his daily business, felt liberated. Thus, Fux 
manifests a modern approach to music, grabbing all the available 
means of expression. The work can also be considered the epitome 
of the mature style of the Austrian-Italian baroque from the days 
of Charles VI. The range of instruments used for the componimento 
sacro is quite homogenous (strings, basso continuo, and trombone 
obbligato), and forms a solid foundation for the great variety of motifs 
and emotions in the vocal parts. The individual arias impart the whole 
palette of feelings: here, love comes alongside hatred, fear leads to 
despair, and grievance seems omnipresent.

Pariati’s text, written in a rich and highly florid style, 
overexaggerated in a manner highly characteristic of the Baroque, 
builds a noteworthy dispute around Peter’s denial. Apart from  
St Peter the Apostle and Ballila, Caiaphas’ servant, it involves figures 
from several allegories: God’s Love for Man, the Sinful Mankind, the 
Jewish Hatred of Christ, and two collective figures – the Choir of 
Sinners Awaiting Salvation, and the Choir of Jews. By the end, the 
protagonist of the oratorio will have understood his profound downfall. 
There would, however, be no plea for forgiveness, only for the grace of 
mercy. The richness of the text, its emotional nuances, and the affect 
carried by the individual words find a reflection in Fux’s music: an 
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‡
Dorobek kompozytorski Johanna Josepha Fuxa jest tyleż 
bogaty, co w przeważającej mierze właściwie zapomniany. 
Jego nazwisko – w końcu autora kilkuset utworów o tematyce 
religijnej, ponad dwudziestu oper, kilkunastu oratoriów oraz 
dzieł instrumentalnych – w pierwszym odruchu kojarzy się 
z teoretycznym dziełem Gradus ad Parnassum. A przecież Fux 
służył trzem cesarzom – Leopoldowi I, Józefowi I i Karolowi VI.  
Jego twórczość odzwierciedla więc funkcję muzyki na 
wiedeńskim dworze, zapotrzebowanie na nowe dzieła, jak i gust 
władców, notabene wielkich miłośników sztuki dźwięków. 

Gesù Cristo negato da Pietro. Componimento sacro per musica jest 
jednym z kilku oratoriów pasyjnych Fuxa. Powstało w 1719 roku 
do libretta dworskiego poety cesarskiego Pietra Pariatiego (autora 
m.in. tekstu do najsłynniejszej opery Fuxa, późniejszej o cztery 
lata Costanza e fortezza). Zostało wykonane w Hof burgkapelle 
w Wielki Piątek 7 kwietnia tegoż roku. Składa się z dwóch 
rozbudowanych części. Całość otwiera instrumentalna Sinfonia, 
płynnie przechodząca w pierwszy chór. Potem następuje 
sekwencja recytatywów i arii podsumowanych jeszcze jednym, 
niedługim chórem. Parte seconda jest niemal identyczna: 
to również podobna sekwencja arii z chóralnym finałem, 
dodatkowo – w centralnym punkcie – wzbogacona duetem. Jeśli 
religijna muzyka Fuxa w przeważającej mierze utrzymana jest 
w konserwatywnym stylu a cappella albo tzw. stylus mixtus (czyli 
połączeniu dawnej techniki wokalnej z nowszą – koncertującą), 
to muzyczna warstwa oratorium Gesù Cristo negato da Pietro jest 
manifestacją twórczej swobody. Na polu tego gatunku nadworny 
kompozytor, na co dzień kultywujący surową dworską etykietę, 
mógł czuć się uwolniony. Fux manifestuje więc nowoczesne 
podejście do muzyki i w pełni korzysta z dostępnych środków 
wyrazowych. Dzieło to można uznać jednocześnie za wizytówkę 
dojrzałego stylu włosko-austriackiego baroku z czasów cesarza 
Karola VI. Instrumentarium jest w tym componimento sacro 
raczej homogeniczne (smyczki, basso continuo i puzon obbligato), 
tworzy solidną podstawę dla dużej różnorodności motywicznej 
i emocjonalnej partii wokalnych. Poszczególne arie przekazują 
bowiem całą paletę uczuć – miłość sąsiaduje tu z nienawiścią, 
strach prowadzi do rozpaczy, żal wydaje się wszechobecny. 

Tekst Pariatiego, napisany językiem bogatym, mocno 
kwiecistym, w charakterystyczny dla baroku sposób 
przeładowanym, stanowi ciekawą dysputę wokół zaparcia się 
Piotra. Oprócz Piotra Apostoła i Ballili – służącej Kajfasza toczą 
ją postaci alegoryczne: Boża Miłość do człowieka, Grzeszna 
Ludzkość, Żydowska Nienawiść do Chrystusa oraz dwie 
zbiorowości – Chór Grzeszników oczekujących na zbawienie 
i Chór Żydowski. Na koniec tytułowy bohater oratorium 
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extremely informed and open-minded composer, he was at the same 
time a theoretician of music. Let the testimony to his skill and love of 
counterpoint be the sophisticated choirs, each making use of fugues.

Gesù Cristo negato da Pietro remained unperformed for 300 
years. We owe the contemporary interpretation of the oratorio to 
Gunar Letzbor and his Ars Antiqua Austria ensemble, who decided 
to cut some of the recitatives and replace them with short spoken 

“summaries” in January 2020. Although controversial, as the musical 
and dramatic richness of Johann Joseph Fux’s componimento sacro 
can only be gleaned in its original and complete version, it is also 
remarkable, as it aims at increasing the communicative power of the 
text and bringing the eighteenth-century poetic content closer to 
a contemporary audience.

Marcin Majchrowski 
(Polish Radio Programme 2)
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zrozumie swój głęboki upadek. Nie będzie jednak prośby 
o przebaczenie, jedynie prośba o łaskę litości. Bogactwo tekstu, 
jego emocjonalnych niuansów i niesionych przez poszczególne 
słowa afektów odbija się w muzyce Fuxa. Był przecież niezwykle 
świadomym i światłym kompozytorem, a jednocześnie 
teoretykiem muzyki. O jego sprawności warsztatowej 
i umiłowaniu kontrapunktu świadczą kunsztowne chóry – 
w każdym pojawia się technika fugowana. 

Przez ponad trzysta lat Gesù Cristo negato da Pietro 
pozostawało niewykonywane. Współczesnej interpretacji 
oratorium dokonał w styczniu 2020 roku Gunar Letzbor ze 
swoim zespołem Ars Antiqua Austria, który zdecydował się 
zrezygnować z części recytatywów i zastąpić je krótkimi 
mówionymi „streszczeniami”. Zabieg to nieco kontrowersyjny 
(przecież muzyczne i dramatyczne bogactwo componimento sacro 
Johanna Josepha Fuxa objawia się w jego oryginalnych, pełnych 
kształtach), choć także interesujący – bo dążący do zwiększenia 
komunikatywności tekstu i przybliżenia współczesnym 
słuchaczom treści ubranych w oryginale w XVIII-wieczną poezję.

Marcin Majchrowski 
(Program 2 Polskiego Radia)
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‡‡
“Lord, are You washing my feet?” (John 13:6) – it is hard not to hear 
surprise in this question that Peter addresses to Jesus. The task of 
washing a master’s feet was performed by servants, slaves, possibly 
disciples, but not the other way around. Washing feet was a servile act, 
and He is, after all, the Teacher and the Master. Hence, at first Peter 
is vehement in his opposition: “You shall never wash my feet!” (John 
13:8) but, in keeping with his sanguine character, he quickly changes 
his mind: “Lord, not my feet only, but also my hands and my head!” 
(John 13:9). 

It will not be an easy evening for Peter. First, Jesus will announce 
that he will be betrayed. Peter will ask anxiously: “Who it was of 
whom He spoke?” (John 13:24). For it cannot be about him, not 
the questioner himself. But then he will hear those bitter words 
addressed to him directly: “The rooster shall not crow till you have 
denied Me three times” (John 13:38). But Peter refuses to accept 
this and zealously, perhaps too zealously, assures Christ that he will 
not deny Him. Rev. Janusz St. Pasierb wrote in Czas otwarty: “[Jesus] 
was denouncing naive, primitive faith, based on human calculation, 

‘calculated’ on the basis of some earthly situation. He did not want 
simple, conflict-free faith that costs nothing. He did not tolerate 

‘insured’, self-confident, satiated faith. Christ said to Peter, who had 
promised that even if all should deny Him, he alone would never do 
so, that he nevertheless would deny Him three times. But after this 
humiliation He made him His representative, because Peter had 
acquired a new qualification: he had experienced a moment of faith. 

The question of faith arises from the very beginning of Peter’s 
adventure with Jesus. On that night, will Peter reflect on the events 
that marked out the path of their acquaintance? One such event 
was when Peter saw the Lord walking on the Lake of Gennesaret. 

“Lord, if it is You, command me to come to You on the water.” So, 
Jesus said, “Come” (Matthew 14:28–29). Peter knew that he 
could not take the step by himself, on his own initiative. “Peter 
knows,” Dietrich Bonhoeffer wrote in Nachfolge, “that he must 
not leave the boat on his own, the very first step would have ended 
in his drowning. [...] Christ must therefore first call out; only on 
hearing His word can one take the step.” Could it be that Peter had 
forgotten this in uttering his passionate declarations? The Lutheran 
theologian adds: “To follow without Jesus Christ is to choose one’s 
own way, perhaps an ideal one, perhaps that of martyrdom, but 
devoid of promise. Jesus must condemn it,”. And Jesus does just 
that. The announcement of Peter’s denial of Jesus three times is 
a condemnation of the disciple’s zeal, which is based only on his 
own strength. “Even if all are made to stumble because of You, I will 
never be made to stumble” (Matthew 26:33). And also: “I will lay 
down my life for Your sake,” (John 13:37) says Peter. Indeed he will, 
but just not yet.
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‡‡
„Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” (J 13, 6) – trudno w tym pytaniu 
Piotra skierowanym do Jezusa nie usłyszeć zdziwienia. To 
słudzy myli panom nogi, niewolnicy, ewentualnie uczniowie 
myli nogi mistrzowi, ale nie odwrotnie. Mycie nóg było 
czynnością służebną, a On przecież jest Nauczycielem i Panem. 
Najpierw więc Piotr gwałtownie się opiera: „Nie, nigdy mi 
nie będziesz nóg umywał” (J 13, 8), ale zgodnie ze swoim 
sangwinicznym charakterem szybko zmieni zdanie: „Panie, nie 
tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę” (J 13, 9). 

To nie będzie dla Piotra łatwy wieczór. Najpierw 
Jezus zapowie, że zostanie zdradzony. Piotr będzie pytał 
z niepokojem: „Kto to jest? O kim mówi?” (J 13, 24). Bo przecież 
nie o nim, nie o pytającym. A potem usłyszy gorzkie słowa 
skierowane już wprost do niego: „Kogut nie zapieje, aż ty trzy 
razy się Mnie wyprzesz” (J 13, 38). Ale Piotr nie przyjmuje tego 
do wiadomości i gorliwie, nazbyt gorliwie, zapewnia, że się 
Go nie wyprze. Ks. Janusz St. Pasierb pisał w Czasie otwartym: 

„[Jezus] dementował wiarę naiwną, prymitywną, opartą na 
ludzkich wyrachowaniach, »wyliczoną« z jakiejś sytuacji 
ziemskiej. Nie chciał wiary łatwej, bezkonf liktowej, która nic 
nie kosztuje. Nie znosił wiary »ubezpieczonej«, pewnej siebie, 
sytej. Piotrowi, który zarzekał się, że choćby wszyscy Go się 
wyparli, on jeden nigdy tego nie uczyni – zapowiedział, że 
zaprze się Go po trzykroć, ale po tym upokorzeniu uczynił go 
swoim zastępcą, gdyż Piotr zyskał nową kwalifikację: przeszedł 
przez doświadczenie wiary”. 

Pytanie o wiarę pojawia się od samego początku przygody 
Piotra z Jezusem. Czy tej nocy Piotr będzie rozpamiętywał 
wydarzenia, które znaczyły drogę ich wspólnej znajomości? 
Na przykład to, gdy Piotr zobaczył Pana kroczącego po 
jeziorze Genezaret. „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść 
do siebie po wodzie!”. A Pan mu powiedział: „Przyjdź!” (Mt 14, 
28–29). Piotr wiedział, że nie może zrobić kroku sam z siebie, 
z własnej inicjatywy. „Piotr wie – pisał Dietrich Bonhoeffer 
w Naśladowaniu – że nie wolno mu opuścić łodzi na własną rękę, 
już pierwszy krok zakończyłby się zatonięciem. […] Chrystus 
musi więc najpierw zawołać, jedynie na Jego słowo można 
uczynić krok”. Czyżby Piotr o tym zapomniał, wypowiadając 
swoje gorliwe deklaracje? „Naśladowanie bez Jezusa Chrystusa 
to wybranie własnej drogi, może idealnej, może męczeńskiej, 
ale pozbawionej obietnicy. Jezus musi ją potępić” – dopowiada 
luterański teolog. I Jezus to właśnie robi. Zapowiedź potrójnego 
wyparcia się Jezusa jest potępieniem Piotrowej gorliwości, 
którą ten buduje jedynie na własnej sile. „Ja nigdy nie zwątpię!” 
(Mt 26, 33), ba, „życie moje oddam za Ciebie” (J 13, 37) – mówi 
Piotr. Tak, owszem, odda, ale jeszcze nie teraz.
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“I do not know what you are saying” (Matthew 26:70), he will 
reply for now to the suggestion of a servant girl that he too was with 
Jesus of Galilee “I do not know the Man!” (Matthew 26:72–74), he will 
twice swear to those who stood in the courtyard of the High Council. 
Was this opportunism time serving? Can one demand courage from 
a man in the face of the fear that arises in him? After all, this fear was 
justified. Who could be sure that the conspiracy against Jesus would 
not also affect his disciples? Just a few days earlier, Peter was with 
Jesus in Bethany at the home of Martha, Mary and Lazarus, whom 
Jesus had once raised from the dead. He must have known that “the 
chief priests plotted to put Lazarus to death, too” (John 12:10). Who 
knows, maybe their proscription list was longer and included not only 
Jesus but also His most ardent followers, His closest disciples? He 
could ignore the servant girl but “those who stood by” (Matthew 
26:73)? Were they not the same individuals who “had laid hold of 
Jesus” (Matthew 26:57)? The rest went into hiding. He was the only 
one of the Twelve, who, blending in with the crowd, followed Jesus that 
far. But would it not be too risky to acknowledge Him? It is good that 
the Lord does not demand it of him, that he foresaw Peter’s weakness. 
After all, as John the Evangelist says of Jesus – “He knew all men, and 
had no need that anyone should testify of man, for He knew what was 
in man” (John 2:24). He knew what was in Peter too. 

Rev. Andrzej Draguła
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„Nie wiem, co mówisz” (Mt 26, 70) – odpowie tymczasem 
służącej na sugestię, że i on był z Galilejczykiem Jezusem. „Nie 
znam tego Człowieka” (Mt 26, 72. 74) – dwukrotnie będzie się 
zaklinał i przysięgał wobec tych, którzy stali na dziedzińcu 
Wysokiej Rady. Czy był to koniunkturalizm, oportunizm? Czy 
można żądać od człowieka odwagi wobec lęku, który się w nim 
rodzi? A był to przecież lęk uzasadniony. Któż mógł mieć pewność, 
że spisek przeciwko Jezusowi nie dotknie także Jego uczniów? 
Jeszcze kilka dni temu Piotr był z Jezusem w Betanii u Marty, 
Marii i Łazarza, którego niegdyś Jezus wskrzesił z martwych. 
Pewno wiedział, że „arcykapłani […] postanowili stracić również 
Łazarza” (J 12, 10). Kto wie, może ich lista proskrypcyjna była 
dłuższa i obejmowała nie tylko Jezusa, ale też Jego najgorliwszych 
zwolenników, najbliższych uczniów? Służącą można by 
zignorować, ale ci, „którzy tam stali” (Mt 26, 73)? Czy to nie byli 
czasami ci sami, „którzy pochwycili Jezusa” (Mt 26, 57)? Reszta się 
ukryła. Tylko on jeden z Dwunastu, wtopiony w tłum poszedł za 
Jezusem tak daleko. Ale czy przyznanie się do Niego nie byłoby 
zbyt ryzykowne? Dobrze, że Pan od niego tego nie żąda. Dobrze, 
że przewidział Piotrową słabość, wszak – jak powie o Jezusie 
Ewangelista Jan – „wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku 
się kryje” (J 2, 24). W Piotrze też.

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡
The line our path charts through life is drawn by norms, patterns, 
habits, and rituals. They build a structure that makes it possible 
to function among and “with” others. They push away the risk of 
becoming lost in chaos and preserve the individual identity. Am I my 
habits, or, perhaps, what I call personality and character is actually 
a collection of those? To what degree do I control life, and to what 
degree is it life that controls me? Staying faithful to myself is useful 
when it means addressing needs, and avoiding harm in a manner that 
is unique to every creature. It becomes less comfortable and more 
costly when, among conflicting values, I opt for the good that is 
distant and uncertain. That is why, looking at people, we consider how 
much they are ready to sacrifice to remain faithful to principles. For 
we appreciate courage that exceeds our own.

Fear is an archetypal human emotion: a reference to imagined, 
potential, bygone, fantastic worlds. We feel it, as we have been 
granted the difficult gift of knowing about our own transience. An 
egalitarian experience known to infants and doyens. How much of it 
can we accommodate, remaining at the same time mindful of others? 
So that we don’t get trapped in the cocoon of egotism or in a belief 
in the exceptional quality of our own wounds? We are afraid of the 
unknown, of the consequences of our choices, and of spontaneous 
decisions. Following the general, the popular, and the fashionable 
seems to dull this internal tremor. The warm sense of being similar 
and normal thus born gives us the right of belonging to the herd. 
However, a day will come when others will desert me. What will I be 
left with then?

When the authorities lose value, when no one greater than we 
are can be assigned that role, all we can see ahead are the nearest 
steps to take. Lack of authority cuts the perspective short. In a crisis 
situation, it is harder to rely only on yourself for support: you lack 
someone who sees further and more broadly, someone who would be 
a guardian and advocate of ideas that go beyond values: justice, truth, 
hope, equality, and love. When a sailor lacks a lighthouse among the 
night-time waves, any distant flickering light can pass for the harbour.

We are stretched between the ideal I and the real I – between 
what we would like to be like, and what we actually are like. When that 
gap is big, it brings tension and fear. Then we don’t want to check what 
has been carefully hidden behind the curtain. Coming to terms with 
reality would be too great a pain. The ideal picture of myself deadens 
fear like benzodiazepine. The ego is the director on the stage, whose 
limelight is on the cherished image of myself. This is a show, and 
only a show, however. Sometimes played more, and sometimes less, 
skilfully, and rewarded with thunderous or just perfunctory applause. 
To thrill, to seduce, to make my mark, to impress. And who am I when 
the lights are down, and I’m left to fend for myself in the dressing 
room? When the stage collapses amid great noise, and people run 
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‡‡‡
Ścieżkę naszej drogi w życiu żłobią normy, wzorce, nawyki, 
rytuały. One tworzą strukturę, dzięki której możliwe jest 
funkcjonowanie pośród i „z” innymi. Oddalają ryzyko roztopienia 
się w chaosie, konserwują indywidualną tożsamość. Czy ja 
jestem swoimi nawykami, czy może to, co nazywam osobowością, 
charakterem, w rzeczywistości jest ich zbiorem? Na ile to ja 
kieruję życiem, a na ile to ono steruje mną? Wierność sobie jest 
wygodna, kiedy polega na nasycaniu potrzeb, unikaniu zranień 
w sposób unikalny dla każdej istoty. Mniej wygodna i bardziej 
kosztowna staje się, kiedy w konf likcie wartości stawiam na 
dobro odległe i niepewne. To dlatego patrzymy na ludzi przez 
pryzmat tego, ile są w stanie poświęcić w imię wierności zasadom. 
Cenimy bowiem odwagę większą od tej, która cechuje nas samych.

Lęk to arcyludzka emocja: odwołuje się do światów 
wyobrażonych, potencjalnych, minionych, imaginowanych. 
Czujemy go, gdyż obdarowani zostaliśmy trudnym darem 
wiedzy o własnej skończoności. Jest egalitarnie doświadczany 
przez niemowlęta i starców. Ile jesteśmy go w stanie pomieścić 
i zarazem pozostać uważnymi na innych? Nie ugrzęznąć 
w kokonie egotyzmu lub poczuciu wyjątkowości własnych 
zranień? Lękamy się nieznanego, konsekwencji wyborów, 
spontanicznych decyzji. Pójście za tym, co powszechne, 
popularne, modne zdaje się oswajać wewnętrzny dygot. Tak 
zrodzone ciepłe poczucie upodobnienia się i normalności daje 
prawo przynależności do stada. Jednak inni kiedyś się odsuną. 
Z czym wtedy zostanę?

Gdy następuje inf lacja autorytetów, gdy nie możemy obsadzić 
w tej roli kogoś większego od nas, widzimy tylko najbliższe kroki 
przed sobą. Brak autorytetu skraca perspektywę. W kryzysach 
zaś trudniej oprzeć się tylko na sobie – brak kogoś, kto widzi 
dalej i szerzej, kto byłby strażnikiem i orędownikiem idei nad-
wartościowych: sprawiedliwości, prawdy, nadziei, równości 
i miłości. Bo gdy żeglującemu pośród nocnych fal brak latarni 
morskiej, każde światełko w oddali może mamić, że jest portem.

Jesteśmy rozpięci między Ja idealnym a Ja realnym, tym, 
jacy chcielibyśmy być, a tym, jacy w rzeczywistości jesteśmy. Gdy 
rozdźwięk ten jest duży, przynosi napięcie i lęk, nie chcemy wtedy 
sprawdzać, co misternie poukrywane jest za kurtyną. Urealnienie 
niosłoby zbyt wielki ból. Idealny obraz siebie stępia lęk niczym 
benzodiazepina. Ego jest reżyserem na scenie, na której 
w ref lektorach błyszczy hołubiony obraz siebie. To aż spektakl 
i tylko spektakl. Zagrany raz lepiej, raz gorzej, nagrodzony 
gromkimi lub zdawkowymi oklaskami. Przypodobać się, uwieść, 
zrobić wrażenie, zaimponować. A kim jestem, kiedy światła 
gasną i zostaję w garderobie sam? Kiedy scena wali się z łomotem, 
a ludzie rozpierzchają się do swoich spraw? Ja realne zdaje się być 
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separate ways to mind their own business? The real I seems to be so 
ordinary, typical, and pedestrian. To be like others: fallible, imperfect, 
brimming with paradoxes, conflicting needs, successes and errors – 
where is the value in that, one could ask. The answer is: the truth of 
our exceptional ordinariness. The deeds follow the words. And when 
I betray my own standpoint, as a consequence of that weakness 
I don’t reject the feelings of guilt, shame, and fury born within me. 
Hypocrites are others, generally. And where does the capital of my 
own hypocrisy lie?

Mariusz Makowski



59 F E S T I W A L  M U Z Y K I  D A W N E J  |  E A R L Y  M U S I C  F E S T I V A L

takie zwyczajne, typowe, banalne. Być takim jak inni: omylnym, 
niedoskonałym, pełnym paradoksów, skonf liktowanych potrzeb, 
sukcesów i błędów – cóż w tym wartościowego, mógłby ktoś 
zapytać. Odpowiedź brzmi: prawdziwość naszej wyjątkowej 
zwyczajności. Jakie słowa, takie czyny. A kiedy sprzeniewierzam 
się własnej postawie, nie odrzucam uczuć winy, wstydu czy złości, 
które rodzą się we mnie w konsekwencji tej słabości. Hipokryci – 
to inni, zazwyczaj. A gdzie leży stolica mojej własnej hipokryzji?

Mariusz Makowski
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‡
Alessandro Scarlatti’s composing career is perhaps among the 
most dazzling ones recorded in the history of the seventeenth- and 
eighteenth-century music. This Sicilian (born in Palermo in 1660) 
hailing from a musical family quickly began to be successful: first 
in Rome (with his first major engagement at the age of eighteen) 
and later in Naples. To the complete surprise of the local musical 
establishment, in 1684 Alessandro became the successor to Pietro 
Andrea Ziani in the post of maestro di cappella to the viceroy of 
Naples. With all his accolades and seniority, the apparently natural 
successor, Francesco Provenzale, had to do with no more than 
a courtesy title of maestro onorario. It was in these circumstances 
that the future composer of over a hundred operas wrote St John’s 
Passion just two years after arriving in Naples. The latest musicological 
research suggests that it is a very early work indeed, as it dates to 
1685 (meaning that its author was only 25!) and, more importantly, 
makes stylistic references to seventeenth-century traditions. Perhaps 
conservatively, yet in a positive sense, as the piece harks back to the 
noble achievements and lessons from earlier artists.

Passio secundum Johannem has survived in two sources in 
Naples. One stored in the Archivio dei Girolamini, and the other in 
the Conservatorio di Musica San Pietro a Majella library. Scarlatti 
put to music verses 19–37 from Chapter 18 of St John’s Gospel. 
The narrative concerning the dramatic events of capturing Jesus, 
having him judged by Pontius, and then tormented and crucified is 
conducted by Testo (the Evangelist), with the remaining dramatis 
personae being Christ and Pilate, with appearances by Peter and 
Servant Woman, and the collective protagonist – the mob or 
turba (choir). Save for Christ (bass), all the solo voices are high 
(soprano, mezzo-soprano, countertenor, tenor). Scarlatti shuns 
harsh caesuras and is inclined to follow the verses of the gospel and 
the dialogues between the participants. The most extensive part of 
Testo follows expressive declamatory melodies, whose expression is 
only emphasised by the accompanying basso continuo. The strings 
join in only at the beginning and for the close, creating a symbolic 
sonic framework for the whole. This does not mean that Scarlatti 
avoided rhetorical emphasising of individual moments or words 
in the narrative of the Evangelist. On the contrary, the musical 
rhetoric he used (e.g., the melismatic emphasis on the word 
crucifixerunt) discloses the composer’s unique mastery. The most 
important dramatic moments include plenty of similar ploys, which 
include drawing on the agitated concitato style. Scarlatti treated the 
choral exclamations of the crowd with profound emotion. The first 
comes immediately at the beginning, during the exchange between 
Christ and the cohort who arrive with Judas to arrest him. Against 
that background, the part of Jesus (with accompaniment of the 
strings) radiates with a distanced peace. The vocal lines tellingly dive, 
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‡
Kariera kompozytorska Alessandra Scarlattiego jest być może 
jedną z najbardziej błyskotliwych, jakie notuje historia muzyki 
na przełomie XVII i XVIII wieku. Pochodzący z muzycznej 
rodziny Sycylijczyk (przyszedł na świat w Palermo w 1660 roku) 
bardzo prędko zaczął odnosić sukcesy najpierw w Rzymie 
(pierwszy poważny angaż zanotował w wieku 18 lat), a następnie 
w Neapolu. Ku zaskoczeniu szacownych postaci tamtejszego 
życia muzycznego w 1684 roku Alessandro zostaje sukcesorem 
Pietra Andrei Zianiego na stanowisku maestro di cappella kapeli 
królewskiej. Utytułowany, a przede wszystkim starszy od 
Scarlattiego Francesco Provenzale – pozornie naturalny następca –  
musiał zadowolić się w gruncie rzeczy raczej grzecznościowym 
tytułem maestro onorario. W takich okolicznościach przyszły 
autor ponad stu oper niedługo później – zaledwie dwa lata 
po przybyciu do Neapolu – komponuje Pasję według św. Jana. 
Wedle najnowszych badań muzykologicznych jest to dzieło 
wczesne, datowane na rok 1685 (jego autor miał ledwie 25 lat!), 
a co ważniejsze, stylistycznie odwołujące się jeszcze do tradycji 
XVII-wiecznej – może i zachowawcze, jednak w pozytywnym 
znaczeniu, bo szanujące szlachetne zdobycze i dokonania 
poprzednich twórców. 

Passio secundum Johannem przetrwała w dwóch 
neapolitańskich źródłach. Jedno przechowywane jest w Archivio 
dei Girolamini, drugie – w bibliotece Conservatorio di 
Musica San Pietro a Majella. Scarlatti opracował muzycznie 
wersy od 19 do 37 z rozdziału 18 Janowej Ewangelii. Narrację 
o dramatycznych wydarzeniach pojmania Jezusa, sądu u Piłata, 
męki i ukrzyżowania prowadzi Testo (Ewangelista), oprócz niego 
dramatis personae stanowią Chrystus, Piłat, pojawiają się Piotr 
i Służebnica oraz bohater zbiorowy, tłum (chór – turba). Oprócz 
Chrystusa (bas) wszystkie solowe głosy są wysokie (sopran, 
mezzosopran, kontratenor, tenor). Scarlatti unika ostrych cezur, 
raczej postępuje za naturalnym następstwem ewangelicznych 
wersów i zaznaczonych w nich dialogach uczestników wydarzeń. 
Partia Testo, najobszerniejsza, utrzymana jest w wymownej 
melodyce deklamacyjnej, której wyrazistość podkreśla tylko 
towarzyszenie basso continuo. Jedynie na samym początku 
i w zakończeniu dołączają się smyczki, kreśląc symboliczną ramę 
brzmieniową całości. Nie oznacza to, że Scarlatti unika 
retorycznego podkreślania szczególnych momentów albo 
poszczególnych słów w narracji Ewangelisty. Przeciwnie, 
zastosowana tu muzyczna retoryka (na przykład melizmatyczne 
wyróżnienie słowa crucifixerunt) ujawnia niezwykły kunszt 
kompozytora. Podobnych zabiegów, łącznie z sięganiem po 
dramatycznie wzburzony styl (concitato), jest w najważniejszych 
dramaturgicznie momentach pasyjnych wiele. Bardzo 



66M I S T E R I A  P A S C H A L I A

avoiding any harshness. Even the last words, Consummatum est,  
with the long melisma, surprise with the delicacy.

Alessandro Scarlatti’s St John’s Passion is not developed 
extensively. The young composer opted for coherence of the 
construction and the communicative impact: objectivism and 
expressive simplicity. He avoids theatrical ploys, exaggeration, and 
redundant commentaries. Thanks to this, Responsoria per la Settimana 
Santa, that the conductor Leonard Garcia Alarcón intertwined with 
the coherent evangelical narrative, sounds even more striking. The 
choir pieces come from the manuscript stored in Bologna and dated 
1705. Although two decades the Passion’s junior, they add colour to 
the whole, as they operate along the same principles as the choral 
parts in the passions of Johann Sebastian Bach.

Marcin Majchrowski 
(Polish Radio Programme 2)
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emocjonalnie potraktował Scarlatti chóralne eksklamacje tłumu. 
Pierwsza pojawia się już na samym początku – podczas wymiany 
zdań między Chrystusem i kohortą, która przybyła z Judaszem, 
aby go aresztować. Na tym tle partia Jezusa (z akompaniamentem 
smyczków) emanuje zdystansowanym spokojem. Linie wokalne 
wymownie opadają, stronią od ostrości. Nawet ostatnie słowa 
z długim melizmatem Consummatum est zaskakują delikatnością. 

Pasja Janowa Alessandra Scarlattiego nie jest zbyt 
rozbudowana. Młody kompozytor postawił na zwartość 
konstrukcji i komunikatywność przekazu, na obiektywizm 
i wymowną prostotę. Scarlatti unika teatralnych chwytów, 
przerysowań czy zbędnych komentarzy. Tym wymowniej brzmią 
wplecione w tę zwartą ewangeliczną narrację przez Leonarda 
Garcię Alarcóna Responsoria per la Settimana Santa. Pochodzą 
z rękopisu przechowywanego w Bolonii opatrzonego datą 
1705. Choć dwie dekady późniejsze, dodają całości kolorytu, bo 
funkcjonują na zasadzie chorałów w pasjach Jana Sebastiana Bacha.

Marcin Majchrowski 
(Program 2 Polskiego Radia)
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‡‡
This is “where they crucified Him, and two others with Him, one 
on either side, and Jesus in the centre” (John 19:18). Karol Ludwik 
Koniński wrote: “Three men suffer on these beams of torment, nailed 
together into a cross. One of them has within himself an abyss of 
miraculous knowledge of Merciful God; yet the terrible torment 
brings a psalm of despair to His lips. [...] He is alone; the sky above 
Him is leaden and dead in this scorching hour of an early afternoon, 
when the storm comes [...]. How would you die if you were fated 
to perish on the beam of torment? To whom will you sigh from the 
bottom of your tormented bellows? To the cold stars, blinking with 
satanic playfulness? To the devils in human form who will skin you? 
To those whom you loved, who somewhere lament or try not to think 
of you, because they cannot help you, separated from you by the 
bottomless breach of their and your impotence? [...] My God, My 
God, why have You forsaken Me?” (Nox atra). 

Could you be more alone than Jesus on Good Friday? The 
essence of what is happening on the cross displayed outside the city 
walls is not the physical suffering of the Crucified One. Before and 
after Him there were and – unfortunately! – still are many who will 
suffer more than He did. Man, after all, continues to perfect the evil 
with which he inflicts pain on others. Salvation does not lie in pain, but 
in love. And the suffering that Jesus experiences does not originate 
from His bleeding tissues, but from the soul, those spiritual bowels 
of God who became Man. What the Crucified One experiences is 
inconceivable – the whole mysterium iniquitatis, the entire mystery 
of man’s wickedness in a single moment. So much evil at one time. 
So much evil – as if God had forsaken Him. There is no greater 
loneliness than that experienced by God, to whom it seems He is 
without God. Instead of heavenly hosts – a storm, thunder instead 
of the Archangel’s trumpet. Would not now be the best moment to 
repeat the words that once resounded over the waters of the Jordan 
and over Mount Tabor: “This is My beloved Son”? But heaven is silent. 
What is the sense of this lonely death which modern man more and 
more often does not see? Roberto Calasso warns us: “Once a certain 
threshold of history has been crossed, certain gestures are doomed to 
be definitively erased. It is futile to think, if one does not try to think 
what the sacrifice is” (L’innominabile attuale). The sacrifice is precisely 
the death of the One of whom even the criminal from the cross next 
to His will testify: “This Man has done nothing wrong” (Luke 23:41). 

The death experienced by the two men crucified on Jesus’ right 
and left is a completely different kind of death. “And we indeed 
justly, for we receive the due reward of our deeds” (Luke 23:41). 
This borderline experience of impending death, however, evokes 
quite different reactions in the two men who were crucified with 
Him. One of them “blasphemed Him” (Luke 23:39), while the other 
implored: “Lord, remember me” (Luke 23:42). And the Lord promises 
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‡‡
„Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej 
strony, pośrodku zaś Jezusa” (J 19, 18). Pisał Karol Ludwik 
Koniński: „Trzej ludzie męczą się na tych palach męki, zbitych 
w krzyż. Jeden z nich ma w sobie otchłań wiedzy cudownej 
o Bogu Miłościwym; a jednak straszna męka wyrywa mu na usta 
psalm rozpaczy. […] Sam jest; niebo nad Nim ołowiane i martwe 
w tę upalną godzinę wczesnego popołudnia, kiedy się na burzę 
zbiera […]. Jak byś umierał, gdyby pisano ci umierać na palu męki? 
Do kogo wtedy westchniesz z głębi wnętrzności umęczonych? Do 
gwiazd zimnych, mrugających z szatańską filuterią? Do diabłów 
w ludzkiej skórze, co cię będą oprawiali? Do tych, których 
kochałeś, którzy gdzieś tam lamentują lub próbują o tobie nie 
myśleć, bo ci nic pomóc nie mogą, oddzieleni od ciebie bezdenną 
wyrwą swej i twojej niemocy? […] O Boże, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił?!...” (Nox atra). 

Czy można być bardziej samotnym niż Jezus w Wielki 
Piątek? Istotą tego, co się dzieje na krzyżu wystawionym 
poza murami miasta, nie jest wcale fizyczne cierpienie 
Ukrzyżowanego. Tak przed Nim, jak i po Nim było i – niestety! 

– wciąż jeszcze będzie wielu cierpiących bardziej od Niego. 
Człowiek przecież wciąż udoskonala zło, którym zadaje 
drugiemu ból. Nie w bólu jest Zbawienie, lecz w miłości. 
A cierpienie, którego doznaje Jezus, nie rodzi się w krwawiących 
tkankach, lecz w duszy, w owych duchowych wnętrznościach 
Boga, który stał się Człowiekiem. Niewyobrażalne jest to, czego 
doznaje Ukrzyżowany – całe mysterium iniquitatis, cała tajemnica 
nieprawości człowieka w jednym momencie. Tyle zła naraz. 
Tyle zła, że jakby Bóg Go opuścił. Nie ma większej samotności 
niż samotność Boga, któremu się zdaje być bez Boga. Zamiast 
hufców anielskich – burza, grzmot zamiast trąby archanioła. Czy 
to nie teraz byłby najlepszy moment, by powtórzyć słowa, które 
rozbrzmiały niegdyś nad wodami Jordanu i nad górą Tabor: „To 
jest mój Syn umiłowany”? Ale niebo milczy. Jaki jest sens tej 
samotnej śmierci, coraz częściej dla nowoczesnego człowieka 
niedostrzegalny? Roberto Calasso przestrzega: „Kiedy przekroczy 
się już pewien próg historii, niektóre gesty skazane są na 
definitywne wymazanie. Daremnie jest myśleć, jeśli nie próbuje 
się myśleć o tym, czym jest ofiara” (Nienazwana teraźniejszość). 
Ofiarą jest właśnie śmierć Tego, o którym nawet zbrodniarz 
z sąsiedniego krzyża wyda świadectwo: „On nic złego nie uczynił” 
(Łk 23, 41).

Zupełnie inna jest śmierć tych dwóch ukrzyżowanych po 
prawej i po lewej stronie Jezusa. „My przecież – sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszne kary za nasze uczynki” (Łk 23, 41). 
To graniczne doświadczenie niechybnie zbliżającej się śmierci 
wywołuje jednak u obu współwiszących zupełnie odmienne 
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him: “Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise” 
(Luke 23:43). This promise may arouse in some a sense of righteous 
indignation. After all, immediate paradise for a quick conversion? 
A blessed eternity for repentance expressed with one’s last breath? 

“The promise of paradise – Fabrice Hadjadj replies – is therefore not 
so much a reward for the kind word as it is what grows from the seed 
sown on the earth shrouded in darkness. Jesus’ speech is not a lecture 
on morality; it is a casting à rebours. The more sinful and lost one is, 
the more fit for the heaven of the redeemed. All one has to do is let 
oneself be filled. Condemnation does not consist in having the darkest 
soul, but being attached to your own brightness” (Le Paradis à la porte: 
Essai sur une joie qui dérange). On that extraordinary night in the midst 
of the day (after all, “from the sixth hour until the ninth hour there 
was darkness over all the land”, Matthew 27:45), the Penitent Thief 
saw the brightness which is “the light of the world” (John 8:12) “and 
the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend 
it” (John 1:5).

Rev. Andrzej Draguła



71 F E S T I W A L  M U Z Y K I  D A W N E J  |  E A R L Y  M U S I C  F E S T I V A L

reakcje. Jeden „urągał Mu” (Łk 23, 39), drugi prosił: „Jezu, 
wspomnij na mnie” (Łk 23, 42). I Pan mu obiecuje: „Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Ta 
obietnica może wywołać słuszne oburzenie. Natychmiastowy raj 
za szybkie nawrócenie? Błogosławiona wieczność za ostatnim 
oddechem wyrażoną skruchę? „Obietnica raju – odpowiada 
Fabrice Hadjadj – jest zatem nie tyle nagrodą za dobre słowo, ile 
tym, co wyrasta z ziarna zasianego na ziemi spowitej mrokiem. 
Mowa Jezusa nie jest wykładem na temat moralności; to casting 
à rebours. Im bardziej jesteś grzeszny i zagubiony, tym bardziej 
nadajesz się do nieba odkupionych. Wystarczy, że dasz się 
wypełnić. Potępienie nie polega na posiadaniu najmroczniejszej 
duszy, lecz na przywiązaniu do własnych jasności” (Raj za 
drzwiami. Esej o kłopotliwej radości). Tej niezwykłej nocy pośród 
dnia (wszak „od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do 
godziny dziewiątej”, Mt 27, 45) Dobry Łotr dojrzał jasność, która 

„jest światłością świata” (J 8, 12), „a światło w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5).

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡
To grow, you need to let everything that requires change die. An ice 
cube dropped into a river melts. That is the loss of the present form for 
the sake of another one, proper for the current environment. We treat 
our attitudes and views as part of ourselves, the concept of leaving 
something behind, even should it be invalid, obsolete, or inadequate, 
generates a sense of loss. Enter anxiety: if I let it go, will I remain 
myself? The question is followed by others: what is my essence, the 
core of my being?

The body’s cells’ life-cycle follows its own rhythm, with an 
overarching plan for collective survival. Enter apoptosis: damaged, 
faulty, pathogen-infested, and overly expansive cells must die for the 
whole organism to retain balance hinging on coexistence and mutual 
dependence. Losses are necessary to ensure and maintain life. An 
analogous dilemma is born in the operation of our psyche: what can 
I give up now, what loss should I accept? What in turn won’t I let die 
now, even though one day it is going to rob me brutally of my world? 
Acceptance of death transforms its meaning.

Escapism from suffering, from pain, turns us into its slaves. 
Vigilance in avoiding it hones our attention: the blow can come from 
round any corner. The price for an idyllic life without suffering is 
a paranoia lurking under the skin. It tests every step, act, and decision 
for potential suffering. The caution and anxiety are to provide a shield 
against an unexpected blow. But they don’t. We will never be properly 
prepared for many types of pain. On the contrary, functioning in 
such a “sterile” world results in shock, trauma, when life nevertheless 
hurts us. Unaccustomed to fending for and defending ourselves, and 
to the peaceful acceptance of suffering, we seem to fall apart when 
it comes to the crunch. An experience of trauma will freeze some 
difficult feelings for a time, however, in the future we will discover how 
many realms of our existence it has defiled. Denying it, “intellectual 
cancelling”, will give some peace to the ego, now reassured it has 
regained control. But by doing so, we actually lose or limit contact 
with ourselves, with our internal world. We trade conscience for an 
analgesic. Accepting that crisis, whose roots reach deep into the past, 
and your own suffering within it, puts an end to construing yourself as 
one resilient to being hurt by other people. This also begets pain, for 
we now see ourselves as one who is more dependent, sensitive, and 
fragile than we thought. Nevertheless, we are not left with empty 
hands, as we have discovered the fullness of the human condition.

Mariusz Makowski
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‡‡‡
Aby wzrastać, koniecznym jest dać umrzeć temu, co wymaga 
zmiany. Kostka lodu wrzucona do rzeki rozpuszcza się. Dokonuje 
się tu utrata formy dotychczasowej na rzecz innej, właściwej dla 
aktualnego środowiska. Nasze postawy i poglądy traktujemy jako 
część nas, myśl o pozostawieniu czegoś za sobą – choćby było 
przebrzmiałe, nieaktualne lub nieadekwatne – rodzi poczucie 
straty. Pojawia się niepokój: czy jeśli pozwolę temu odejść, nadal 
pozostanę sobą? Za tym pytaniem zaraz podąża następne: co jest 
moją istotą, rdzeniem mego jestestwa?

Cykl życia komórek organizmu rządzi się własnym rytmem 
i nadrzędnym planem kolektywnego przetrwania. Oto apoptoza: 
komórki uszkodzone, wadliwe, doświadczone inwazją patogenu 
lub te zbyt ekspansywne muszą umrzeć, by cały organizm 
zachował równowagę opartą na współistnieniu i współzależności. 
Straty są konieczne dla zapewnienia i podtrzymania życia. 
W naszym funkcjonowaniu psychicznym powstaje analogiczny 
dylemat: z czego jestem teraz gotowy zrezygnować, jaką przyjąć 
stratę? Czemu z kolei nie dam teraz umrzeć, choć kiedyś odbierze 
mi to brutalnie świat? Akceptacja śmierci transformuje jej 
znaczenie.

Eskapizm wobec cierpienia, wobec bólu sprawia, że stajemy 
się ich niewolnikami. Czujność w unikaniu wyostrza naszą uwagę –  
przecież cios może na nas czekać za każdym rogiem. Ceną za 
idyllę życia bez cierpienia jest podskórna paranoiczność. Każdy 
ruch, czyn, decyzja są wtedy sprawdzane pod kątem potencjalnego 
cierpienia. Ostrożność i martwienie się mają być tarczą przed 
nagłym ciosem. Jednak nie są. Na wiele rodzajów bólu nigdy nie 
będziemy należycie przygotowani. Przeciwnie, funkcjonowanie 
w tak „sterylnym” świecie skutkuje szokiem, traumą, gdy życie nas 
jednak zrani. Nienawykli do zmagań, obrony i cierpliwej akceptacji 
cierpienia zdajemy się wtedy rozpadać. Doświadczenie traumy 
przez jakiś czas zamrozi część naszych trudnych uczuć, jednak 
w przyszłości odkryjemy, jak wiele sfer naszej egzystencji ona 
skaziła. Zaprzeczenie jej, „intelektualne anulowanie” nieco uspokoi 
ego sądzące, że odzyskało kontrolę. Czyniąc tak, w rzeczywistości 
tracimy lub ograniczamy kontakt z samym sobą, naszym światem 
wewnętrznym. Przehandlowujemy świadomość za znieczulenie. 
Zaakceptowanie kryzysu i własnego w nim cierpienia – którego 
korzenie sięgają dalekiej przeszłości – jest końcem postrzegania 
siebie jako osoby odpornej na zranienia zadane przez innych ludzi. 
To też rodzi ból, widzimy się bowiem jako istotę bardziej zależną, 
wrażliwszą i kruchszą, niż nam się wydawało. Nie zostajemy 
jednak z pustymi rękami – odkrywamy pełnię ludzkiej kondycji.

Mariusz Makowski
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16.04.2022

w y p a r c i e  |  denia l

Firenze 1350

WIELKA SOBOTA
HOLY SATURDAY
20.00 | 8pm

Kopalnia Soli „Wieliczka”
kaplica św. Kingi
“Wieliczka” Salt Mine
St Kinga’s Chapel
ul. Jana Mikołaja Daniłowicza 10
Wieliczka

czas trwania | running time 
90  min
bez przerwy | no intermission
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ARTYŚCI | ARTISTS

Sollazzo Ensemble
Anna Danilevskaia – fidel, prowadzenie | vielle, direction

Sollazzo Ensemble
Sophia Faltas – alt | alto
Jonatan Alvarado – tenor
Lior Leibovici – tenor 
Simon Erasimus – tenor
Natalie Carducci – fidel | vielle
Franziska Fleischanderl – psalterium | psaltery
Roger Helou – portatyw | portative organ (organetto)
Anna Danilevskaia – fidel, prowadzenie | vielle, direction
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PROGR AM | PROGRAMME

Firenze 1350
Średniowieczny ogród f lorencki
A Medieval Florentine Garden

Johannes Ciconia (ca. 1370–1412) 
Ut per omnes celitus / Ingens alumnus Padue

Francesco degli Organi „Landini” (1325?–1397) 
Chosi pensoso* 

Francesco degli Organi
Una colonba candida

Peccatrice nominata
(XIV w., anonim | 14th c., anonymous, Laudario di Firenze) 

Francesco degli Organi 
Mostrommi amor

Estampie*
(XIV w., anonim, Kodeks z Robertsbridge | 
14th c., anonymous, Robertsbridge Codex) 

Litanie discordante 
(anonim, aranż. Anna Danilevskaia według reguł 
Franchinusa Gaf furiusa, 1451–1522 | 
anonymous, arr. by Anna Danilevskaia acc. to the rules of 
Franchinus Gaffurius, 1451–1522)

Benedicamus Domino, cantasi come Ja Falla 
(anonim | anonymous)

Francesco degli Organi 
Che cosa quest’amor* 

Francesco degli Organi 
Tante belleçe* 

Niccolò da Perugia ( f l. 2. poł. XIV w. | 
fl. 2nd half of the 14th c.)
Il megli’è pur tacere
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Francesco degli Organi 
Vaga fanciulla* 

Francesco degli Organi 
Poi che veder* 

Giovanni da Firenze ( f l. 1340–1360) 
Quand’Amor 

Andrea da Firenze (zm. 1415 | d. 1415)
Non più doglia ebbe Dido*
(Kodeks Squarcialupiego | Squarcialupi Codex)

Giovanni da Firenze 
Per larghi prati 

Vincenzo da Rimini ( f l. 1350)
In forma quasi 

Francesco degli Organi 
Quel sol che raggia 

Kyrie „Rondello”
(XIV w., anonim | 14th c., anonymous) 

* utwór instrumentalny | instrumental 
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‡
14th-century Italy was a nation fragmented into autonomous 
territories linked by a network of political and personal dependencies, 
and it would remain so for a long time to come. During this period, it 
was in crisis following the relocation of the papal capital to Avignon 
(1309–1377) and the Black Death in the middle of the century. And 
yet, despite these misfortunes it was flourishing on an artistic level, 
and was beginning to develop its own identity – primarily literary 
(Petrarch, Boccaccio), but also musical, especially in the cities, of 
which the seven most important were Padua, Verona, Bologna, Milan, 
Rome, Naples and – which is of most interest to us – Florence. Most 
of the music of the Trecento period that we know of today has come 
down to us through anthologies compiled in Florence, the capital  
of Tuscany. One of the most valuable and thoroughly researched 
of these sources is the Squarcialupi Codex (Il Codice Squarcialupi), 
which contains, besides music, portraits of the most important 
composers.

In these conditions of increased intellectual ferment, it 
was secular art that was particularly dynamic. Religious works – 
mainly mass parts, motets and lauds – still require more in-depth 
investigation; we know, however, that they were closely connected 
with their profane counterparts. Particularly popular was 
contrafactum, that is the practice of setting new texts to existing 
music – as was the case with the anonymous Benedicamus Domino 
performed to the music of Ja Falla. It was also in this period that 
sections of ordinarium missae began for the first time to be built upon 
lay works – for example Antonio Zachara da Teramo’s legacy includes 
Gloria based on his ballata Rosetta che non cambi mai colore.

None of the 150 works penned by the most prominent composer 
of this period – Francesco degli Organi, known as Landini –  
are religious in character, despite the fact that the composer was 
employed as an organist at the monastery of Santa Trinità and the 
church of San Lorenzo. We know that he was a reputable virtuoso 
and instrument builder and tuner – the Squarcialupi Codex includes 
his portrait at the portative organ, captioned Franciscus cecus 
orghanista de Florentia – Francesco the blind, organist of Florence. 
He left behind mainly two- and three-part ballate – songs of dance 
provenance. Another important composer of this genre was Niccolò 
da Perugia, whose output did not include any religious works either.

Slightly closer to the then mainstream of European music, which 
was dominated by Franconian works, was Johannes Ciconia. The 
arrival of this Liège-born composer to Italy marks the beginning of  
a long period when the musical landscape of the Apennine Peninsula 
would become dominated by oltremontani – those from over the 
Alps. Ciconia composed both religious and secular music. His legacy 
includes the motet Ut te per omnes celitus / Ingens alumnus Padue, 
where one of the texts praises Francis of Assisi, and the other – 
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‡
Włochy w XIV wieku. Wciąż – i długo jeszcze – rozbite 
na autonomiczne terytoria powiązane siecią polityczno- 

-personalnych zależności. Przeżywające kryzys związany 
z przeniesieniem papiestwa do Awinionu (1309–1377) i epidemią 
czarnej śmierci w połowie stulecia. A mimo to artystycznie 
kwitnące, zaczynające wykształcać własną tożsamość, przede 
wszystkim literacką (Petrarka, Boccaccio), ale i muzyczną, 
zwłaszcza w miastach, z których siedem uznaje się za 
najważniejsze: Padwa, Werona, Bolonia, Mediolan, Rzym, 
Neapol i – najbardziej nas interesująca – Florencja. Większość 
znanej nam muzyki trecento dotarła do naszych czasów za 
pośrednictwem antologii sporządzonych właśnie w stolicy 
Toskanii. Do najcenniejszych i najlepiej zbadanych należy Kodeks 
Squarcialupiego (Il Codice Squarcialupi), zawierający oprócz 
muzyki także portrety najważniejszych kompozytorów.

W atmosferze intelektualnego wzmożenia rozwijała się 
przede wszystkim twórczość świecka. Sakralna – głównie części 
mszalne, motety i laudy – pozostaje słabo zbadana, wiemy 
jednak, że wiązała się ściśle z tą profaniczną. Popularna była 
praktyka kontrafaktury (czyli podkładania tekstów pod istniejącą 
muzykę, jak w anonimowym Benedicamus Domino wykonywanym 
na melodię Ja Falla). Po raz pierwszy też ogniwa ordinarium missae 
zaczęto budować w oparciu o utwory świeckie – na przykład 
Antonio Zachara da Teramo pozostawił po sobie Glorię bazującą 
na jego ballacie Rosetta che non cambi mai colore.

Żadna z ponad 150 kompozycji wiązanych z nazwiskiem 
najważniejszego twórcy tego okresu – Francesca degli Organi, 
zwanego Landinim – nie ma charakteru religijnego, mimo że 
ich autor był zatrudniony jako organista w klasztorze Świętej 
Trójcy i kościele św. Wawrzyńca. Wiemy też, że ceniono go jako 
wirtuoza, budowniczego i stroiciela instrumentów – w Kodeksie 
Squarcialupiego sportretowano go przy portatywie, a podpisany 
został jako Franciscus cecus orghanista de Florentia – ślepy 
Franciszek, organista z Florencji. Pozostawił po sobie przede 
wszystkim dwu- i trzygłosowe ballaty – pieśni o proweniencji 
tanecznej. Innym znaczącym twórcą tego gatunku był Niccolò da 
Perugia, po którym również nie zostały żadne dzieła religijne.

Nieco bliżej głównego wówczas nurtu muzyki europejskiej –  
czyli przede wszystkim frankońskiej – znalazł się Johannes 
Ciconia. Przybycie do Włoch tego kompozytora urodzonego 
w Liège znaczy początek długiego okresu, w którym główne 
role na muzycznej scenie Półwyspu Apenińskiego odgrywać 
będą oltremontani, przybysze zza Alp. Ciconia komponował 
zarówno muzykę religijną, jak i świecką. Pozostawił po 
sobie m.in. motet Ut te per omnes celitus / Ingens alumnus Padue, 
w którym jeden z tekstów sławi Franciszka z Asyżu, a drugi, 
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performed simultaneously – his namesake, Francesco Zabarella, 
archpriest of the Padua Cathedral and at the same time Ciconia’s 
employer. Similar references to prominent people of the time (often 
patrons) and heraldic animals of leading families is a typical feature of 
the texts of the period – Italian Trecento.

Just how rich the musical life of Florence was at the time is also 
evident in the large number of less important (at least from what 
we can conclude from the surviving repertoire) composers, who 
were often referred to as “da Firenze”, for example, Paolo (who was 
probably still professionally active when the Squarcialupi Codex  
was being compiled – a portrait of his was prepared and 16 empty 
pages allotted to him, although no works of his were listed), Andrea, 
Giovanni, Bartolo, Gherardello, Lorenzo. Florence churches, 
monasteries, courts and gardens must have resounded day and night 
with songs and instrumental music.

Dominika Micał 
(Ruch Muzyczny)
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wykonywany równocześnie – jego imiennika Francesca Zabarellę, 
archiprezbitera katedry w Padwie i pracodawcę Ciconii. Podobne 
odwołania do ówczesnych prominentów (często mecenasów), 
a także zwierząt heraldycznych wiodących rodów to typowa 
cecha tekstów epoki włoskiego trecento.

O tym, jak bujne było życie muzyczne Florencji, świadczą 
też pojawiające się w dużej liczbie imiona mniej ważnych (o ile 
możemy wnioskować z zachowanego repertuaru) kompozytorów, 
często przekazywane z przydomkiem „da Firenze”: Paolo (który 
w czasie spisywania Kodeksu Squarcialupiego prawdopodobnie 
wciąż tworzył – przygotowano jego portret i 16 wolnych stron, 
ale nie zapisano na nich żadnych utworów), Andrea, Giovanni, 
Bartolo, Gherardello, Lorenzo… Florenckie kościoły, klasztory, 
dwory i ogrody musiały nieustannie rozbrzmiewać pieśniami 
i muzyką instrumentalną.

Dominika Micał 
(„Ruch Muzyczny”)
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‡‡
“Now in the place where He was crucified there was a garden, and 
in the garden a new tomb” (John 19:41). When Jesus was laid in 
the tomb, neither Peter nor any of the disciples were present. But 
perhaps John was – the iconography often depicts him in the scene 
where Jesus is taken down from the cross. Instead, it was Joseph of 
Arimathea and Nicodemus who were there. And the women. Those 
who stood at the foot of the cross and “on the first day of the week, 
went to the tomb early, while it was still dark” (John 20:1) to anoint 
the body. Does this surprise us that His disciples were absent? They 
did not stand by the cross, so they were not at the tomb either.

St John will say that after the death of Jesus “the doors were 
shut where the disciples were assembled for fear of the Jews” (John 
20:19). This is understandable. They had the right to be afraid. Their 
Master had been killed. Their lives could also have been in danger. 
But does that alone explain why the disciples shut themselves away? 
For them Jesus’ death was an extremely difficult experience. They 
had been by his side every day for the last three years: “they walk 
heavily like peasants / swaying from side to side / at the front, bright-
headed, the rabbi / and his swift black-haired shadow” (Rev. Janusz 
St. Pasierb, trzynastu). And now no one will see them together again 

“on the dusty road from Galilee / between the hills of Judah”. It was 
he who had given meaning to their lives. Who were they now without 
Him? Who would they be without Him?

The spiritual state of the disciples is best encapsulated by 
the two who, on their way to the village of Emmaus, complain to 
Jesus himself: “But we were hoping that it was He who was going 
to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day 
since these things happened” (Luke 24:21). It is the third day since 
He let Himself be crucified. They locked themselves up in the 
Cenacle not only out of fear of the Jews but also because of the 
frustration, disappointment and perhaps even the feeling of having 
been deceived? This was not the first time that they had had such 
feelings. It was Peter himself who at that time had anxiously asked 
Jesus: “See, we have left all and followed You. Therefore, what shall 
we have?” (Matthew 19:27). Jesus then promised them much – 
a throne of glory on which He would sit, and they alongside Him on 
twelve thrones to judge Israel. He also declared that “everyone who 
has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or 
children or lands, for My name’s sake, shall receive a hundredfold, 
and inherit eternal life” (Matthew 19:29). Perhaps they asked 
themselves: Where are these thrones? Where are these hundredfold 
rewards? And where is this eternal life? The cross on which they saw 
Him for the last time could hardly be called a throne of glory, at least 
not yet, not in the terms they had known before. 

“Jesus was a great test of faith. [...] He did everything to make it 
difficult to believe in Him. This is no way for a leader to act. A leader 
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‡‡
„A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś 
nowy grób” (J 19, 41). Gdy składano Jezusa do grobu, nie było 
tam jednak ani Piotra, ani innego z uczniów, choć być może był 
Jan, którego ikonografia często ukazuje w scenie zdjęcia Jezusa 
z krzyża. Byli za to Józef z Arymatei i Nikodem. I kobiety. Te, 
które stały pod krzyżem, a potem „pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem” (J 20, 1) pobiegną do grobu, by namaścić 
ciało. Czy dziwi nas to, że nie było tam Jego uczniów? Nie było ich 
pod krzyżem, nie było więc i u grobu.

Św. Jan powie, że tam, gdzie po śmierci Jezusa przebywali 
uczniowie, „drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami” 
(J 20, 19). To zrozumiałe. Mieli prawo się bać. Zabito ich 
Mistrza. Ktoś mógłby nastawać także na ich życie. Ale czy to 
już całe wytłumaczenie tego zamknięcia? Śmierć Jezusa była 
dla nich niezwykle trudnym doświadczeniem. Ostatnie trzy 
lata towarzyszyli mu dzień w dzień: „idą ciężko po chłopsku / 
kiwają się na boki / na przodzie z jasną głową rabbi / i jego szybki 
czarnowłosy cień” (ks. Janusz St. Pasierb, trzynastu). A teraz nikt 
ich już razem nie dostrzeże „na zakurzonej drodze z Galilei / 
między judzkimi wzgórzami”. Był sensem ich życia. Kim są teraz 
bez Niego? Kim bez Niego będą?

Duchową sytuację uczniów najlepiej wyrazi tych dwóch, 
którzy w drodze do wsi zwanej Emaus będą się skarżyć 
samemu Jezusowi: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci 
dzień, jak się to stało” (Łk 24, 21). Trzeci dzień, jak dał się 
ukrzyżować. W Wieczerniku zamknęła ich nie tylko obawa 
przed Żydami, ale także frustracja, zawód, a może nawet 
poczucie bycia oszukanym? Już kiedyś mieli w sobie podobne 
uczucia. Nie kto inny jak Piotr pytał wówczas Jezusa z niejakim 
niepokojem w głosie: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy 
za Tobą, cóż więc otrzymamy?” (Mt 19, 27). Jezus im wtedy wiele 
obiecał. Tron chwały, na którym zasiądzie, a oni razem z Nim 
na dwunastu tronach, by osądzić Izraela. I że „każdy, kto dla 
mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, 
dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” 
(Mt 19, 29). Może się właśnie pytali: gdzie te trony? gdzie te 
stokrotne rekompensaty? i gdzie to życie wieczne? Krzyż, na 
którym widzieli Go po raz ostatni, trudno było nazwać tronem 
chwały, przynajmniej jeszcze nie teraz, nie w znanych im dotąd 
kategoriach. 

„Jezus był wielką próbą wiary. […] Robił wszystko, żeby 
było trudno w Niego uwierzyć. Tak nie wolno postępować 
przywódcy. Przywódca musi każdym słowem i czynem budować 
swój autorytet. Powinien zadbać, żeby napisano o Nim rzeczy 
wzniosłe i porywające. Tymczasem nie ma handicapu Jezusowego, 
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must build his authority with every word and deed. He should do 
everything to ensure that lofty and captivating things are written 
about him. And yet, there is no shortcoming of Jesus that His 
disciples, the evangelists, would not write at length about. His very 
humble origins: no prophet ever came from Galilee. [...] What good 
can ever come out of Nazareth? His social background: neither 
a prophet, nor the son of a prophet, nor from the priestly tribe. In 
the eyes of the world – the son of a carpenter. A boor” (Rev. Janusz 
St. Pasierb, Czas otwarty). Is this what they thought when they shut 
themselves away in the Cenacle? Perhaps not. Perhaps it was not so 
bad. Nevertheless, they must have felt some disappointment. That 
much is certain. This was not how the story was supposed to end. Did 
they let themselves be allured? Who was this Man whom they met at 
Lake Gennesaret, and whose words “Follow Me” had ensnared them? 
As Dietrich Bonhoeffer will say (Nachfolge): “When they followed 
Him, they lost even themselves and in this way everything that could 
have enriched them.” Then, they lost themselves for Him. And now, 
they have also lost Him. Who was He? Was He the mistake or the 
chance of their lifetime? They did not stay by the cross. They did not 
go to the tomb to bury Him. They shut themselves away. Out of fear 
of the Jews. And uncertainty. 

Rev. Andrzej Draguła
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żeby nie rozpisywali się o nim Jego uczniowie, ewangeliści. Już 
samo pochodzenie: z Galilei nie wyszedł nigdy żaden prorok. […] 
Co może być dobrego z Nazaretu? Pochodzenie społeczne: ani 
prorok, ani syn proroka, ani z pokolenia kapłańskiego. W oczach 
świata syn cieśli. Prostak” (ks. Janusz St. Pasierb, Czas otwarty). 
Czy tak myśleli zamknięci w Wieczerniku? Może nie, może nie 
aż tak, choć jakieś poczucie zawodu musiało im towarzyszyć. To 
pewne. Nie tak miała zakończyć się ta historia. Czyżby się dali 
uwieść? Kim był ten Człowiek, którego spotkali nad jeziorem 
Genezaret, i którego słowa „Pójdź za Mną” ich zniewoliły? „Gdy 
poszli za Nim, utracili nawet samych siebie i w ten sposób do 
reszty to, co mogłoby ich jeszcze ubogacić” – powie Dietrich 
Bonhoef fer (Naśladowanie). Wtedy stracili siebie dla Niego. Teraz 
utracili jeszcze Jego. Kim był? Ich życiowym błędem czy szansą? 
Nie wytrwali pod krzyżem. Nie poszli do grobu, by Go pochować. 
Zamknęli się. Z obawy przed Żydami. I przed niepewnością.

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡
Denial of reality accompanies us at different moments of our lives. 
It starts with the infant convinced that the mother has no needs, 
preferences, and own world, and goes on to adolescents, who, 
chasing adulthood, surprisingly carelessly see no consequences 
of their actions, and ends with mature people, who ignore the 
imperfections of the ageing body, rationalising them with the 
impact of the weather or being overworked. Sanity calls for 
plentiful twists and turns in working with denial. For the essence 
is the balance between a fossilised method that estranges us from 
reality, warping it simultaneously, and undauntingly taking every 
issue in this world on the chin and bearing it, even those whose 
course we can change only infinitesimally. To be a worrying sage 
or a happy fool? The choice is existential on the one hand, but 
on the other it is determined by your character and influence of 
socialisation.

How many aspects there are to not remembering! Automatic 
and protective, when something inexpressively painful takes 
place. A different incarnation makes us forget about somebody’s 
birthday, as we have become too occupied with “overexamining” 
ourselves. Suppression also affects the disgraceful and awkward 
episodes of autobiography. Being oblivious to retaining the 
good, the favours, and the magnanimity we have been shown. An 
amnesia of the liability towards yourself to accept, respect, and/
or like yourself. The oblivion of your own childhood and youthful 
ideals and principles. And that banal malady of forgetting about 
borrowed money, books, and time.

A particular kind of denial results from an unmanaged 
trauma. When experience exceeds our capacity to cope, 
mechanisms protecting the stability of our psyche set in, and we 
are caught in the trap of accepting them as a permanent element 
of our internal landscape. Initially they allowed us to survive, but 
now they define the style of our life. A loss, a hurt, an identity 
crisis, call for a remedial process, in which the key role is played 
by awareness: switched off or dimmed when the trauma occurs, 
it needs to be gradually honed to the past and current feelings 
in the process of working towards health and sanity. You need 
to experience yourself from “that time in the past” – the hurt, 
the helplessness, or the anger – to integrate that fragment of 
the I within. The one that used to be disconnected and buried in 
the deep layers of the psyche, and yet is as important as other 
experiences in one’s life.

Loath to encounter the painful past, our attention scatters. 
We build a façade to imply we are impervious to vulnerability, 
sadness, existential fear, and experience of transience and 
dependence on others. Our theatre only stages joyful productions. 
Our stage garb is so comfortable that we even wear it while 
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‡‡‡
W różnych okresach naszego życia towarzyszy nam zaprzeczanie 
rzeczywistości. Począwszy od niemowlęcia, które jest przekonane, 
że matka nie ma swoich potrzeb, preferencji i odrębnego świata, 
przez adolescentów, którzy w pogoni za dorosłością zaskakująco 
beztrosko nie widzą konsekwencji swoich czynów, aż po osoby 
w sile wieku, które ignorują niedomogi starzejącego się ciała, 
racjonalizując je wpływem pogody lub przepracowaniem. 
Zdrowie psychiczne wymaga niezłej ekwilibrystyki w operowaniu 
zaprzeczaniem. Bo chodzi tu o balans między usztywnioną 
metodą, która odgradza nas od rzeczywistości, a zarazem ją 
wykrzywia, a nieustraszonym przyjmowaniem na własną pierś 
każdej sprawy tego świata, także takiej, w której nasz wpływ 
na bieg rzeczy jest znikomy. Być zmartwionym mędrcem czy 
szczęśliwym głupcem? Z jednej strony to wybór egzystencjalny, 
z drugiej – determinacja charakterologiczna i wpływ socjalizacji.

Jakaż jest wielość aspektów niepamiętania! Automatyczne 
i ochronne, gdy dzieje się coś niewyobrażalnie bolesnego. Inne 
jego wcielenie sprawia, że nie pamiętamy o dacie czyichś 
urodzin, gdyż zbytnio „wpamiętaliśmy” się w siebie. Represja 
dotyka też epizodów haniebnych i żenujących w autobiografii. 
Niepamiętanie o wzajemności za dobra, przysługi i szlachetność, 
którą nam okazano. Amnezja zobowiązań wobec samego 
siebie, by się akceptować, szanować, lubić. Niepamięć własnych 
dziecięcych i młodzieńczych ideałów czy zasad. I ta banalna 
przypadłość: zapominanie o pożyczonych pieniądzach, książkach 
i czasie. 

Specyficzne zaprzeczenie dokonuje się w konsekwencji 
nieprzepracowanej traumy. Gdy doświadczenie przekracza 
zdolność naszego radzenia sobie, włączają się w nas mechanizmy 
ochrony stabilności psychiki, a my wpadamy w pułapkę przyjęcia 
ich za stały element wewnętrznego krajobrazu. Kiedyś pozwalały 
nam przeżyć, teraz kreują nasz styl życia. Strata, zranienie, 
kryzys tożsamościowy wymagają procesu naprawczego, 
w którym kluczową rolę odgrywa świadomość – w momencie 
traumy ochronnie wyłączona lub przymglona, na drodze pracy 
ku zdrowiu stopniowo wyostrzana na przeszłe i aktualne 
uczucia. Trzeba doświadczyć siebie z „kiedyś”, tego zranionego, 
bezradnego lub pełnego furii, aby zintegrować w sobie również 
ten fragment Ja. Kiedyś odszczepiony, zakopany w głębokich 
warstwach psyche, a przecież tak samo ważny jak inne 
doświadczenia autobiografii. 

Nie chcąc spotkać się z bolesną przeszłością, rozpraszamy 
swą uwagę. Budujemy fasadę, która sugeruje, że jesteśmy 
impregnowani na bezradność, smutek, egzystencjalny lęk, 
doświadczenie przemijania i zależności od innych. W naszym 
teatrze idą same wesołe spektakle. Nasz sceniczny strój – tak 
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sleeping. We lie to ourselves so often that we begin to believe 
deeply in our confabulations. Only sometimes, faced with the icy 
draft of loneliness in the middle of a sleepless night, do we feel the 
overpowering burden of the past and the present remedy to it.

Mariusz Makowski
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wygodny, że chodzimy w nim spać. Kłamiemy sobie tak często, 
że zaczynamy głęboko wierzyć we własne konfabulacje. Jedynie 
czasem wśród bezsennej nocy, wobec lodowatego powiewu 
osamotnienia, czujemy przygniatający ciężar przeszłości 
i teraźniejszego na nią remedium.

Mariusz Makowski
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ARTYŚCI | ARTISTS

Florie Valiquette – sopran | soprano
Le Concert de la Loge
Julien Chauvin – skrzypce, prowadzenie | violin, leader

Le Concert de la Loge
Julien Chauvin – skrzypce, prowadzenie | violin, leader
Raphaël Aubry, Marieke Bouche, Blandine Chemin, 
Saori Furukawa, Anna Markova – skrzypce I | violin I
Anaïs Perrin, Claire Jolivet, Chloé Jullian, Laurence 
Martinaud, Lucien Pagnon – skrzypce II | violin II
Pierre-Eric Nimylowycz, Hélène Desaint, Delphine Millour – 
altówka | viola
Félix Knecht, Annabelle Brey, Lucile Perrin, 
Pierre-Augustin Lay – wiolonczela | cello
Christian Staude – kontrabas | double bass
Tami Krausz – f let | flute
Hélène Mourot – obój I | oboe I
Clara Espinosa Encinas – obój II | oboe II
Josep Casadellà (Cunillera) – fagot I | bassoon I
Amélie Boulas – fagot II | bassoon II
Felix Roth – róg I | horn I
Christoph Thelen – róg II | horn II
Emmanuel Mure – trąbka I | trumpet I
Philippe Genestier – trąbka II | trumpet II
Hervé Trovel – kotły | timpani

PROGR AM | PROGRAMME

Joseph Haydn (1731–1809)
Symfonia nr 49 f-moll „La passione” Hob. I/49 | 
Symphony No. 49 in F minor “La passione” Hob. I/49
Joseph Haydn
Symfonia nr 30 C-dur „Alleluja” Hob. I/30 | 
Symphony No. 30 in C major “Alleluia” Hob. I/30
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Exsultate, jubilate KV 165 | Exsultate, jubilate K. 165 

***

Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonia nr 41 C-dur „Jowiszowa” KV 551 | 
Symphony No. 41 in C major “Jupiter” K. 551
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‡
The unique quality and beauty of music also means that it can 
speak without words, in sound alone. The best proof of the above is 
symphonism. However, its massive resources include a fair group of 
works whose subtitles, even if just “nicknames” assigned by tradition, 
imply more or less specific content. Among the vast oeuvre of Joseph 
Haydn, there are pieces connected to specific periods in the liturgical 
year. Yet, it is tradition, and the reception of the music itself rather 
than the composer’s intention that is responsible for “La passione” – 
the customary subtitle of Symphony in F minor Hob. I/49. Sublime in 
every inch, it was written in 1768, and, according to Robbins Landon, 
its four elements are linked with the “emotional and spiritual force”. 
For the piece, Haydn applied the formal model of a da chiesa baroque 
sonata, with slow movements preceded by fast ones. This may be 
a paradox, but Haydn did not quote a single religious song or choral 
melody in any of the themes. Nevertheless, the suggestive force 
of the murky sound, the ominous mood, and the evidently tragic 
quality inscribed into the themes have fulfilled their mission. The 
colour range of the Symphony in F minor perfectly reflects the season 
of Passion. In Symphony in C major Hob. I/30, which predates it by 
three years, Haydn followed a different path. He used the melody of 
the chorale Alleluia in this cheerful work: of its first movement, to be 
more precise. This can be interpreted as a hint that the symphony was 
composed with Easter morning in mind, especially as the Alleluia of 
eighteenth-century Austria had a fairly characteristic form, diverging 
from the canonical one recorded in Liber usualis. The simple melody of 
Alleluia comes in the violins and French horns, and is accompanied by 
a decorative counterpoint: yet another trace of the bygone Baroque 
composing practice.

Mozart’s motet Exsultate, jubilate K. 165 resounds with an 
absolutely unbridled explosion of joy. Wolfgang Amadeus put the 
words imploring the blessed souls to attest to the happiness and 
cheer once the dark days are gone to music early in 1773, with the 
castrato Venanzio Rauzzini, an eminent singer, in mind. The motet 
was first performed in the Theatine church in Milan. The construction 
of Exsultate, jubilate is simple: two contrasting arias connected with 
a recitative and wrapped up with a virtuoso Alleluia. The dream music 
for singers coveting tumultuous applause, and they say that Rauzzini 

“sang like an angel”.
One cannot deny the cheer and joy in Mozart’s last symphony, 

complemented by the force and power of its sound. The author would 
have quite likely been surprised by the subtitle “Jupiter” added later. 
The association of the music of Symphony in C major K. 551 with the 
chief god of the Roman Pantheon was born in the British Isles. Initially, 
the moniker “Jupiter” made it onto printed concert programmes, its 
acceptance becoming sealed with the first English edition of the piece 
in 1823. The divine and royal splendour personified by the Wielder 
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‡
Niepowtarzalność i piękno muzyki polega także i na tym, że 
potrafi przemawiać bez słów, samymi dźwiękami. Symfonika 
może być tego najlepszym dowodem, aczkolwiek w jej 
nieprzebranym bogactwie znajduje się dość pokaźna grupa dzieł, 
których podtytuły albo „przezwiska” nadane przez tradycję 
podpowiadają mniej lub bardziej skonkretyzowane treści. 
W ogromnym dorobku Józefa Haydna można odnaleźć i takie 
utwory, które wiążą się z konkretnym czasem roku liturgicznego. 
Jednak akurat za zwyczajowy podtytuł Symfonii f-moll Hob. I/49 – 

„La passione” – odpowiada raczej tradycja i sposób odbioru samej 
muzyki niż kompozytorski zamiar. Szlachetna w każdym calu, 
powstała w roku 1768, a jej cztery ogniwa – według Robbinsa 
Landona – jednoczy „emocjonalna i duchowa siła”. Wykorzystał 
tutaj Haydn formalny wzór barokowej sonaty da chiesa, w którym 
części wolne są poprzedzone szybkimi. Paradoksalnie, nie 
zacytował w żadnym z tematów religijnej pieśni czy chorałowej 
melodii, ale sugestywność mrocznego brzmienia, posępnego 
nastroju, ewidentny tragizm wpisany w tematy zrobiły 
swoje. Doskonale kojarzy się koloryt Symfonii f-moll z czasem 
pasyjnym. We wcześniejszej o trzy lata Symfonii C-dur Hob. I/30 
poszedł Haydn inną drogą. W muzycznej materii pogodnego 
dzieła, konkretnie w jego części pierwszej, wykorzystał 
melodię chorałowego Alleluja. Interpretowane może być to 
jako wskazówka, że symfonia powstała z myślą o wykonaniu 
w wielkanocny poranek, zwłaszcza że w XVIII-wiecznej Austrii 
Alleluja miało dość charakterystyczną formę odbiegającą od 
kanonicznego zapisu Liber usualis. Prosta melodia Alleluja 
pojawia się w skrzypcach i waltorniach, a towarzyszy jej ozdobny 
kontrapunkt – to jeszcze jeden ślad dawnej, barokowej praktyki 
kompozytorskiej.

Niczym nieskrępowana eksplozja radości brzmi 
motet Exsultate, jubilate KV 165 Mozarta. Słowa nawołujące 
błogosławione dusze do zaświadczenia o szczęściu i pogodzie, 
skoro mrocznie dni minęły, umuzycznił Wolfgang Amadeusz na 
początku 1773 roku z myślą o znakomitym śpiewaku, kastracie 
Venanzio Rauzzinim. Pierwsze wykonanie motetu odbyło się 
w kościele oo. Teatynów w Mediolanie. Exsultate, jubilate ma 
prostą budowę – dwie kontrastujące arie połączone recytatywem 
i podsumowane wirtuozowskim Alleluja. Muzyka wręcz 
wymarzona dla kochających gorący aplauz śpiewaków, a Rauzzini 
podobno „śpiewał jak anioł”. 

Pogody i radości dopełnionej siłą i brzmieniową potęgą 
nie można odmówić ostatniej symfonii Mozarta. Pewnie 
autora zdziwiłby jej – dodany później – podtytuł „Jowiszowa”. 
Skojarzenie muzyki Symfonii C-dur KV 551 z najważniejszym 
bóstwem rzymskiego panteonu narodziło się na Wyspach 
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of Thunder went perfectly well with the solemn expression of the 
piece’s first movement, emphasised by the kettledrums and trumpets, 
the instruments symbolising the power, majesty, and splendour of 
authority. The mood does change for the second movement, but it 
returns in the finale. This closing, with the erudite fugato, is, by the 
way, fascinating. Mozart’s subject for contrapuntal transformation was 
four notes: the characteristic motif considered his “music signature”. 
The composer used it several times: in his first Symphony in E flat 
major K. 16, in the Credo from Missa brevis K. 192, in Symphony in  
B flat major K. 319, and finally in the Violin Sonata in E flat major  
K. 481. But it is here, in the “Jupiter” Symphony, hailed as “one of the 
most profound wonders of Western music” that it received the most 
sophisticated development. 

Marcin Majchrowski 
(Polish Radio Programme 2)
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Brytyjskich. Przydomek „Jupiter” zrazu pojawiał się 
w drukach programów koncertowych, a przypieczętowało 
go najwcześniejsze angielskie wydanie dzieła z 1823 roku. 
Bosko-monarszy blask uosabiany przez Gromowładnego 
doskonale współgrał z uroczystym wyrazem pierwszej części 
dzieła podkreślanym kotłami i trąbkami, instrumentami 
symbolizującymi siłę, majestat i splendor władzy. Wprawdzie 
w części drugiej nastrój się zmienia, jednak powróci w finale 
dzieła. To zakończenie – z kunsztownym fugato – jest zresztą 
najbardziej fascynujące. Za temat do kontrapunktycznych 
przekształceń posłużyły Mozartowi cztery dźwięki – 
charakterystyczny motyw uznawany za jego „muzyczny podpis”. 
Użył go kilkakrotnie: w pierwszej Symfonii Es-dur KV 16, w Credo 
z Missa brevis KV 192, Symfonii B-dur KV 319, wreszcie Sonacie 
skrzypcowej Es-dur KV 481. Ale tu, w Symfonii „Jowiszowej”, motyw 
ten zyskał opracowanie najkunsztowniejsze, okrzyknięte nawet 

„jednym z największych cudów muzyki Zachodu”.

Marcin Majchrowski 
(Program 2 Polskiego Radia)
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‡‡
“Then the disciples were glad when they saw the Lord” (John 20:20). 
Following Christ’s betrayal and the disciples’ denial, flight and absence 
from the crucifixion on Good Friday, after all the fear, uncertainty 
and doubt of Holy Saturday, there comes the joy of the Resurrection. 
But this joy does not come instantly. The disciples gathered in the 
Cenacle must have told one another how Mary Magdalene “went to 
the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been 
taken away from the tomb” (John 20:1) and then complained to Peter 
and John: “They have taken away the Lord out of the tomb, and we 
do not know where they have laid Him” (John 20:2). These two must 
have explained many times already how, alarmed by Magdalene’s 
words, they had run to the tomb, how one overtook the other, how 
they entered the empty burial cave and besides the burial shroud they 
saw only this emptiness, which, paradoxically, testified to His presence. 

“Here, in this tomb, there is no need for consoling. After all, it is an 
empty tomb, hiding no corpse, with no decay, nothing to remind us 
of death; it is the only tomb in the world that does not arouse fear” 
(Rev. Janusz St. Pasierb, Czas otwarty). Thus, the tomb is bare, but 
no one has yet to see Christ alive. Hence, the disciples’ jubilation at 
the sight of the Lord standing in their midst, greeting them with the 
words “Peace be with you!” and who, to confirm his identity, “showed 
them His hands and His side” (John 20:20), is quite understandable. 
Resurrexit sicut dixit! They are together again! 

We know that one of them – Thomas – wishes not only see His 
wounds, but also touch them. The joy of seeing the Lord is mixed with 
an awareness of His pain. Is it appropriate at all to rejoice, knowing 
how their Lord had suffered? His bloody sweat was preceded by 
solemn singing. On Holy Thursday, the disciples “when they had sung 
a hymn, they went out to the Mount of Olives” (Matthew 26:30). 

“Only he who can sing hymns can experience redemptive agony, 
otherwise his struggle does not consist in joy but in a predilection for 
sorrow,” warns Fabrice Hadjadj (Le Paradis à la porte). Are they singing 
with Him now? “Did Christ sing? Absolutely, and on an everyday basis 
rather than on feast days only, since He was a Jew and celebrated 
the Sabbath with dancing and song” (this is Hadjadj again). Did they 
now start to dance with the Risen One? Did they sing a hymn of joy 
with Him? Did the risus paschalis, the thunderous laughter of Easter, 
resound? I do not know, but I would very much like it to have been so. 

How will this joyful encounter – and other encounters that will 
take place over the next fifty days – change the disciples? “There will 
always be only one generation of Christians: those who saw Yeshua 
risen from the dead. This faith will die with them, with the people of 
this generation, the moment the last old man who remembers the 
face and voice of the living Yeshua closes his eyes,” prophesied Pilate 
in Eric-Emmanuel Schmitt’s novel The Gospel According to Pilate. 
He was wrong. This faith has not expired – and precisely thanks to all 
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‡‡
„Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20, 20). Po 
Wielkim Piątku zdrady, zaparcia się, ucieczki i nieobecności, po 
Wielkiej Sobocie obawy, niepewności i zwątpienia – przychodzi 
radość Zmartwychwstania. Ale ona nie przychodzi nagle. 
Uczniowie zebrani w Wieczerniku pewno opowiadają sobie, jak 
to Maria Magdalena „udała się rano do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu” (J 20, 1), a potem poskarżyła się Piotrowi 
i Janowi: „Zabrano Pana mego i nie wiemy, gdzie Go położono” 
(J 20, 2). Ci dwaj pewno też już wielokrotnie opowiadali, jak to 
zaniepokojeni słowami Magdaleny biegli do grobu. Jak jeden 
wyprzedził drugiego, jak weszli do pustej pieczary grobowej 
i jak prócz leżących płócien – zobaczyli tylko ową pustkę, która 
paradoksalnie świadczy o obecności. „Tu, przy tym grobie, nie 
potrzeba żadnej pociechy. Przecież jest to grób pusty, nie kryjący 
trupa, rozkładu, nie przypominający o śmierci, jedyny na świecie 
grób, który nie budzi lęku” (ks. Janusz St. Pasierb, Czas otwarty). 
A zatem, grób jest pusty – ale nikt jeszcze nie widział Chrystusa 
żywego. Radość uczniów na widok Pana, który stanął pośrodku 
nich, pozdrowił ich słowami „Pokój wam!”, a na potwierdzenie 
swojej tożsamości „pokazał im ręce i bok” (J 20, 20), jest więc 
zrozumiała. Resurrexit sicut dixit! Znów są razem! 

O jednym z nich – Tomaszu – wiemy, że będzie chciał nie 
tylko zobaczyć Jego rany, ale także ich dotknąć. Radość widzenia 
Pana mieszać się będzie ze świadomością Jego bólu. Czy wypada 
się w ogóle radować, wiedząc, jak cierpiał ich Pan? Jego krwawy 
pot był poprzedzony uroczystym śpiewem. Jeszcze w Wielki 
Czwartek uczniowie „po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze 
Oliwnej” (Mt 26, 30). „Tylko ten, kto potrafi śpiewać hymny, może 
wejść w zbawczą agonię, w przeciwnym razie jego walka nie 
polega na radości, lecz na upodobaniu boleści” – przestrzega 
Fabrice Hadjadj (Raj za drzwiami). Czy śpiewają z Nim teraz? 

„Czy Chrystus śpiewał? Niewątpliwie, i to raczej codziennie, 
a nie od święta, ponieważ był Żydem i obchodził szabat tańcem 
i pieśniami” (to znów Hadjadj). Czy teraz puścili się w tan ze 
Zmartwychwstałym? Czy zaśpiewali razem z Nim hymn radości? 
Czy rozbrzmiał risus paschalis, gromki śmiech wielkanocny? Nie 
wiem, ale chciałbym bardzo, by tak było. 

Jak zmieni ich to radosne spotkanie? I inne, które będą 
miały miejsce jeszcze przez pięćdziesiąt dni? „Zawsze będzie 
jedno tylko pokolenie chrześcijan: tych, którzy widzieli Jeszuę 
zmartwychwstałego. Ta wiara zgaśnie wraz z nimi, z ludźmi 
tego pokolenia, z chwilą, gdy zamknie powieki ostatni starzec 
przechowujący w pamięci twarz i głos żywego Jeszui” – 
prorokował Piłat w powieści Erica-Emmanuela Schmitta 
Ewangelia według Piłata. Mylił się. Ta wiara nie zgasła – właśnie 
dzięki tym wszystkim, którzy życie złączyli z tym dziwnym 



102M I S T E R I A  P A S C H A L I A

those who bound themselves to this strange Man for life. It is hard 
to say that they went through this together: after all, almost all of 
them fled and were absent from the scene at the cross, and they only 
hastened to the tomb once it was already empty. No, they could not 
go through this together, because what Jesus went through – they 
will realise this in time – was simply inaccessible to them, impossible 
for man to experience. Probably the first to realise this fact was Peter, 
who was so keen on dying together with Christ. His entire vocation 
is encapsulated between the first and the second “Follow Me” – 
this call was first uttered by Christ at the beginning of their joint 
adventure (Mark 1:17) and the second time he made it came after the 
Resurrection (John 21:19). The place was the same – the shore of Lake 
Gennesaret, but he, Peter, was no longer the same man. He had truly 
become the Rock.

Rev. Andrzej Draguła
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Człowiekiem. Trudno powiedzieć, że przeszli to razem: przecież 
prawie wszyscy uciekli od Niego spod krzyża, a do grobu pobiegli, 
gdy był już pusty. Nie, nie mogli przejść tego razem, bo to, co 
przeszedł Jezus – z czasem to sobie uświadomią – było dla 
nich po prostu niedostępne, dla człowieka niemożliwe. Pewno 
pierwszy uświadomił to sobie Piotr, który rwał się do współ-
umierania. Całe jego powołanie zamyka się między jednym 
a drugim „Pójdź za Mną” – tym wypowiedzianym przez 
Chrystusa na początku ich wspólnej przygody (Mk 1, 16) i tym 
wypowiedzianym po Zmartwychwstaniu (J 21, 19). Miejsce było to 
samo – brzeg jeziora Genezaret, jednak on, Piotr, już nie był tym 
samym człowiekiem. Prawdziwie stał się Skałą.

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡
Rebirth following a crisis is proof of our resilience, that is flexibility 
of the psyche. Its essence is to leave the trauma behind and exploit 
its provocative potential for future development. We become 
stronger once we have coped with the slings and arrows of fate. 
The disintegration of the legacy structures of personality and prior 
style of functioning have been necessary to allow integration at 
a higher level of development. We realise that dividing people and 
experiences into good and bad (separation) and perceiving others 
as burdened with flaws of character (projection) does not help us 
live a conscious life. Relinquishing those “braces” for the ego, we 
feel lost and sensitive. However, we can rebuild ourselves, and on 
a higher level: turning altruism into a shield against existential fear. 
Realising that all things alive shall die one day, we discover resources 
of compassion for others and gratitude for the opportunity to exist.

Rebirth calls for celebration, appreciation, acknowledging 
the meaning of experience, and being “mindful” of your success 
and yourself. At times, celebration is the time of peace needed 
to reflect on the path covered, decisions made, conflicts solved, 
demons of procrastination overcome, fecklessness, apprehensions, 
lack of faith in yourself, and chance thoughts of giving up. 
Celebration contains the pride of making your way to a place 
that used to be a mental construct, a fantasy, and a dream. We 
feel the pride of empowerment in being creators. However, you 
are only ready to celebrate once you are capable of conceding 
to the rejection of the idealistic criteria of success, and of saying 
farewell to perfectionism (vanity at a deeper level), as it blocks 
experiencing healthy pride in yourself.

The joy of belonging to a community is possible once we have 
realised the need to belong to a group, clan, or herd and can use it 
as a springboard to provoke situations of being with others. This joy 
is fuelled by a sense of similarity, joint experience, being accepted 
by others, but also accepting yourself as a part of a greater whole 
without losing subjectivity. The happiness stemming from being 
among others and with others depends on a paradox. It hinges on 
achieving a state in which, once we have gathered together, we 
retain a profound connection to the world of our own experiences 
and sensations, simultaneously “forgetting” ourselves and melding 
our individuality into the collective “we”. To be at the same time for 
yourself and for others, as well as with others is a privilege, success, 
and celebration: a beautiful manifestation of our humanism.

Mariusz Makowski
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‡‡‡ 
Odrodzenie się po kryzysie jest dowodem na naszą rezyliencję, 
czyli psychiczną elastyczność. Polega ona na pozostawieniu 
za sobą traumy z wyzyskaniem jej prowokacyjnego potencjału, 
byśmy wzrastali. Stajemy się silniejsi, poradziwszy sobie 
z przeciwnościami. Musiała nastąpić dezintegracja starych 
struktur osobowości, dotychczasowego stylu funkcjonowania, 
aby mogło dojść do integracji na wyższym poziomie rozwoju. 
Uzmysławiamy sobie, że dzielenie ludzi i doświadczeń na dobre 
i złe (rozszczepienie) czy postrzeganie innych jako obarczonych 
wadami charakteru (projekcja) nie służy życiu świadomemu. 
Rezygnując z tych „podpór” ego, czujemy się pogubieni, wrażliwi. 
Jednak możemy odbudować się właśnie na wyższym poziomie –  
tarczą przeciw egzystencjalnemu lękowi staje się altruizm. 
Zauważając, że wszystko, co żyje, kiedyś obumrze, odkrywamy 
w sobie pokłady współodczuwania wobec innych i wdzięczności 
za możliwość istnienia.

Odrodzenie się wymaga celebracji, dowartościowania, 
dostrzeżenia znaczenia doświadczeń, „uważnienia” sukcesu 
i siebie. Celebracja jest czasem odpoczynku potrzebnym na 
ref leksję o przebytej drodze, podjętych decyzjach, rozwiązanych 
konf liktach, pokonanych demonach prokrastynacji, niemocy, 
obaw, niewiary w siebie i przydarzających się myślach 
o rezygnacji. W celebrowaniu zawiera się duma ze znalezienia się 
w miejscu, które jeszcze kiedyś było tylko projektem myślowym, 
fantazją, marzeniem. Czujemy dumę sprawstwa z tego, że 
byliśmy kreatorami. Na świętowanie gotów jest jednak ten, kto 
potrafi pogodzić się z porzuceniem idealistycznych kryteriów 
sukcesu, ten, kto pożegna perfekcjonizm (który w głębszej 
warstwie jest próżnością) blokujący doświadczanie zdrowej 
dumy z siebie.

Radość z obecności we wspólnocie jest możliwa, gdy 
uświadomimy sobie potrzebę przynależności do grupy, klanu, 
stada i w oparciu o nią prowokujemy sytuacje bycia z innymi. 
Radość tę zasilają poczucie podobieństwa, wspólne przeżywanie, 
akceptacja przez innych oraz akceptacja siebie jako części czegoś 
większego bez utraty podmiotowości. Szczęście bycia wśród 
innych i z innymi zawiązuje się na paradoksie. Polega on na 
osiągnięciu stanu, gdy zebrawszy się wspólnie, zachowujemy 
głęboki dostęp do świata własnych doznań i przeżyć przy 
równoczesnym „zapomnieniu” o sobie, roztopieniu własnej 
odrębności w kolektywnym „my”. Być równocześnie dla siebie 
i dla innych, a także z innymi jest przywilejem, sukcesem 
i celebracją; stanowi piękną manifestację naszego humanizmu.

Mariusz Makowski
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‡
Marcin Majchrowski: Jacob Schuback is hardly known, one of the 
eighteenth-century figures we call kleine Meisters. Nonetheless his 
bio in Grove Music Online, the world’s largest music encyclopaedia, 
arouses curiosity. Perhaps his oeuvre is waiting to be discovered in the 
21st century? How did you come across the composer and his oratorio 
Die Jünger zu Emaus?
Martyna Pastuszka: It was in an evangelical church in Tarnowskie 
Góry. Urged by Urszula Jasiecka-Bury, artistic director of the festival 
held in the church, its parish priest showed me at beautifully published 
score. I opened it to see the sheets: the sight was otherworldly. From 
that moment on, as they say, that score dybbuked me.

Jacob Schuback is very hard to classify. He hailed from  
a greatly established family with traditions connected to the Hanseatic 
metropolis of Hamburg for at least four generations before him.  
In that city, you could garner magnificent education in the Latin 
School (Johanneum Lateinschule), whose cantor and teacher was 
Georg Philipp Telemann. The composer’s father, who lived to the 
mature age of 83, held the post of the Mayor of Hamburg nearly until 
his death. The Schubacks were constructors, architects, and hydraulic 
engineers. A lawyer himself, Jacob perhaps cannot be pigeonholed 
as a musician and composer only, as his interests were far wider. He 
was a dazzling erudite, and he even advised on the acoustic properties 
for the construction of Konzertsaal auf dem Valentinskamp: a new 
musical hall built in 1761. His charity pursuits involved teaching music 
to poor young people. I find him an amazing figure.

Schuback the lawyer was the secretary–archivist of the Hamburg 
Senate, and a representative of the Hanseatic League in Regensburg’s 
Reichstag. However, Ernest Eugene Helm, who compiled his bio in 
the encyclopaedia, emphasised that his music “steps beyond the work 
of an amateur composer”. Die Jünger zu Emaus was his last oratorio. 
Does it step beyond the uninspired level of composing?
By all means, it does. Just the very instrumentation and the consistent 
and continuous narrative rivet the attention. Schuback wrote the 
text himself. Beautiful and poetic, it dazzles with paraphrases and 
yet is strictly connected to the message of the Gospel. To learn it, 
he exchanged letters with Pietro Metastasio, the most important 
librettist of the 18-century Europe. Schuback’s existence was 
first noted in General History of Music. Its author, Charles Burney, 
considered him an ingenious imitator of Handel’s music worth noticing, 
recognising our oratorio the best of Schuback’s works. The composer 
completed it five years before his death, and three years after writing 
a treatise on musical recitation. In that work, Schuback chiefly dealt 
with the ways of presenting surprise and hesitation, and various types 
of issues with punctuation. All these must be translated from the 
space of rhetoric or a theatre into the language of music, and none  
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‡
Marcin Majchrowski: Jacob Schuback to postać bardzo mało 
znana, jeden z tak zwanych kleine Meister XVIII wieku. Jego 
biogram w największej encyklopedii muzycznej świata Grove 
Music Online  jednak rozbudza ciekawość. Jego twórczość 
czeka chyba na odkrycie w XXI wieku. Jak natrafiłaś na tego 
kompozytora i jego oratorium Die Jünger zu Emaus? 
Martyna Pastuszka: To było w kościele ewangelickim 
w Tarnowskich Górach. Za sprawą dyrektor artystycznej 
festiwalu odbywającego się w tym kościele Urszuli Jasieckiej- 

-Bury proboszcz tej parafii zaprezentował mi kiedyś przepięknie 
wydaną partyturę. Otworzyłam nuty – wyglądały nieziemsko. 
Od tamtego momentu ta partytura – jak to się mówi –  
za mną chodziła. 

Bardzo trudno jest sklasyfikować Jacoba Schubacka. 
Pochodził ze znakomitej rodziny z tradycjami, co najmniej cztery 
generacje wcześniej związanej z Hamburgiem, hanzeatycką 
metropolią. Tam zdobywało się świetne wykształcenie w szkole 
łacińskiej (Johanneum Lateinschule), w której kantorem 
i nauczycielem był Georg Philipp Telemann. Ojciec kompozytora 

– który dożył zresztą sędziwego wieku 83 lat – niemal do śmierci 
sprawował funkcję burmistrza Hamburga. Schuback miał 
w rodzinie, konstruktorów, architektów, inżynierów hydraulików. 
Sam był prawnikiem, nie można więc zaklasyfikować go 
tylko jako muzyka i kompozytora, bo jego zainteresowania 
były znacznie szersze. Był światłym erudytą, doradzał nawet 
w konstrukcji akustyki nowej sali muzycznej Konzertsaal auf 
dem Valentinskamp zbudowanej w 1761 roku. I charytatywnie 
uczył muzyki ubogą młodzież. Dla mnie nieprawdopodobna 
postać.

Prawnik Schuback był sekretarzem-archiwistą hamburskiego 
senatu, przedstawicielem Ligi Hanzeatyckiej przy Reichstagu 
w Ratyzbonie. Ernest Eugene Helm, autor notki w encyklopedii, 
podkreśla, że jego muzyka „to jednak coś więcej niż twórczość 
kompozytora amatora”. Uczniowie w Emaus to ostatnie jego 
oratorium. Wybiega poza banalny poziom kompozytorski?
Absolutnie tak. Już sama instrumentacja i ciągła, konsekwentnie 
utrzymana narracja przykuwają uwagę. Schuback sam 
napisał tekst. Przepiękny – poetycki, pełen parafraz, ale ściśle 
powiązany z ewangelicznym przekazem. Aby się tego nauczyć, 
korespondował z Pietrem Metastasiem, najważniejszym 
librecistą XVIII-wiecznej Europy. Już Charles Burney w swojej 
General History of Music odnotował istnienie Schubacka. Napisał, 
że był „wartym zauważenia i pomysłowym imitatorem muzyki 
Händla”, a nasze oratorium uznał za jego najlepsze dzieło. 
Powstało pięć lat przed śmiercią kompozytora, a trzy lata po 
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of it is easy to include in the score. Moreover, Schuback realised that it 
is the composer who, while forming the musical layer, instils the word 
with a profound and artistic sense!

I have found such a statement about Schuback’s works: “the 
bizarre harmonies appalled the performers to the degree that made 
them challenge his musical and composing skill”. And indeed, during 
the working session on the oratorio with Anna Firlus, we often had to 
pause to solve a problem in the harmonics. We were loath to correct 
those, to bring them down to the dullest of the solutions, to try to find 
alleged errors. That called for particular sophistication and imagination. 
This is why I am waiting for that music, and I am curious to hear its 
final shape in the sound!

What orchestral forces are necessary for the Die Jünger zu Emaus 
oratorio? Earlier you mentioned the need for a big roster.
Obviously, we are not talking about a Mahlerian orchestra. The lineup 
may be quite obvious, however it is used quite excitingly. The trumpet 
and the kettledrums only make appearances in two episodes. On 
top of that we have two of each: bassoons (with one in a colourful 
figurative part), horns, and oboes and flutes that often shadow 
the violins – actually they are used for colour to quite an extent. 
Schuback used lavish instrumentation in the choral parts, for example 
shadowing the choir with the strings, and employed flutes and French 
horns. Some combinations are similar to those in Ravel and Berlioz: 
ephemeral and adding colour. A highly attractive sonic feast is brewing.

The dramatic line was arranged to let the disciples guess the 
actual presence of Jesus only at the very end. The darkness is lit up 
and dispelled gradually, in a highly linear yet graceful fashion. Even 
just reading the libretto you give in to a certain excitement. It is like 
watching a film series: you keep your fingers crossed for them – “Just 
guess!” The musical narrative runs ahead, anticipating the uttered 
words. On top of that comes the choir, commenting from the position 
of an observer cognisant of the final result.

This is certainly the Polish premiere of Schuback’s oratorio. Are you 
familiar with its earlier performances abroad?
No, I am not! I have found no mention of those. I think this is the first 
production anywhere in the world in nearly 250 years. Schuback is not 
performed, and that is a pity, as, besides Vienna, Leipzig, and Dresden, 
Hamburg was one of the centres were oratorios flourished at the time. 
Oratorio and opera were heavily invested in, as they both entertained 
and occupied the contemporary people of Hamburg.

Interviewed by Marcin Majchrowski (Polish Radio Programme 2)
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napisaniu traktatu o deklamacji muzycznej. W dużej mierze 
Schubacka zajmowały w nim sposoby przedstawiania zdziwienia 
czy wahania, różnego rodzaju problemy interpunkcyjne. To 
wszystko, co z przestrzeni retorycznej czy teatralnej przełożyć 
trzeba na język muzyki, a nie tak łatwo zapisać. I Schuback 
zauważa, że to kompozytor, tworząc warstwę muzyczną, nadaje 
głęboki i artystyczny sens słowu! 

Znalazłam takie zdanie o twórczości Schubacka: 
„Dziwaczne harmonie wprawiały w osłupienie wykonawców, 
tak że zaczynali wątpić w jego umiejętności muzyczne 
i kompozytorskie”. Rzeczywiście, kiedy przegrywałyśmy roboczo 
oratorium z Anną Firlus, bardzo często musiałyśmy przystawać, 
żeby rozwiać jakiś problem harmoniczny. Nie chciałyśmy 
korygować go, sprowadzać do najbanalniejszego rozwiązania, 
doszukiwać się rzekomego błędu. To wymagało pewnej finezji 
i wyobraźni. Więc czekam na tę muzykę, ciekawa jestem, jaki 
będzie jej ostateczny kształt brzmieniowy! 

Jakiej obsady wymaga oratorium Uczniowie w Emaus? 
Powiedziałaś na początku, że niezbędne są spore siły. 
Nie mówimy o mahlerowskiej orkiestrze, to oczywiste. Obsada 
może nawet jest dość standardowa, za to używana niebanalnie. 
Trąbka i kotły pojawiają się właściwie w dwóch epizodach. Do 
tego mamy po dwa: fagoty (jeden ma barwną, figuratywną 
partię) i rogi, a także oboje i f lety, które często dublują skrzypce 

– właściwie są potraktowane w dużej mierze kolorystycznie. 
Bogatą instrumentację zastosował Schuback w chorałach 
(np. f lety i waltornie oraz smyczki dublujące chór). Niektóre 
kombinacje są niemal jak u Ravela albo Berlioza – efemeryczne, 
barwowe. Szykuje się coś bardzo ciekawego sonorystycznie. 

A dramaturgia została ułożona tak, że dopiero na samym 
końcu uczniowie domyślają się rzeczywistej obecności Jezusa. 
Mrok stopniowo się rozświetla, bardzo linearnie, ale zgrabnie. 
Nawet czytając samo libretto, ulega się pewnej ekscytacji. To jak 
oglądanie serialu – kibicujemy im: „Domyślcie się”! Muzyczna 
narracja dużo dalej wybiega w przód, antycypuje to, co pada 
w tekście. Do tego chór komentujący z pozycji obserwatora, który 
zna ostateczny rezultat. 

To na pewno polska premiera oratorium Schubacka. Czy 
wiadomo ci o wcześniejszych wykonaniach za granicą? 
Nie! Myślę, że to pierwsze wykonanie na świecie po prawie 250 
latach. Nie spotkałam się z żadną wzmianką. Schuback nie jest 
wykonywany, a szkoda, bo Hamburg obok Wiednia, Lipska czy 
Drezna był ówcześnie jednym z centrów rozkwitu oratorium. 
Oratorium i opera – to w nie inwestowano, to one bawiły 
i zajmowały hamburczyków w tamtym czasie.

Rozmawiał Marcin Majchrowski (Program 2 Polskiego Radia)
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‡‡
“So they rose up that very hour and returned to Jerusalem” (Luke 
24:33): sixty stadia one way – around twenty-two kilometres in total. 
For people of those times, who were used to long marches on foot, 
this is not too far. Even longer than the beaten tracks connecting 
villages are sometimes the inner paths we tread – the journeys to the 
heart, the peregrinatio propter Christum. 

When Cleophas and the other man left Jerusalem in the 
afternoon on the first day after the Sabbath “they talked together 
of all these things which had happened” (Luke 24:14) but they 
knew nothing yet of the disciples’ joyful encounter with Jesus in the 
Cenacle. Yes, they had already heard about the empty tomb, and 
the women had frightened them with information about the angels 
who assured them that He was alive. And Peter and John ran to the 
tomb and confirmed that it was true. Why not believe them? St Luke 
recounts that when approached by the Stranger who asked what kind 
of conversation they were having on the road, they stopped and were 

“sad” (Luke 24:17). “They are walking, or dragging their feet rather / 
these two – like dogs beaten / earth at their nostrils / they are tracing 
worn-out tracks / blind to everything around” (Kazimierz Wójtowicz, 
Droga do Emaus). The have lost all hope and are now fleeing the city 
which can be dangerous. 

He asks them, so they tell him what happened to “Jesus of 
Nazareth, who was a Prophet mighty in deed and word before God 
and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered 
Him to be condemned to death, and crucified Him” (Luke 24:19–20).  
They are surprised that he has not heard of anything – solus 
peregrinus, who has “not known the things which happened there in 
these days” (Luke 24:18). But the roles are quickly reversed. The one 
who asked begins to explain. Those who answered, now listen. And, in 
fact, He tells them what they already know, about what “beginning 
at Moses and all the Prophets [...] in all the Scriptures” concerned 
Him (Luke 24:27). After all, they knew it all, they had read it, they 
had studied it, they had learnt the sacred texts by heart, but they 
did not understand. Only now “while He opened the Scriptures to 
[them]” (Luke 24:32) did their hearts begin to burn. With every 
step comes understanding. “It is toward evening, and the day is far 
spent” (Luke 24:29) but it seems to them that the sun is walking 
with them, lighting the way. Then comes the moment of epiphany: 
they recognise Him during the breaking of the bread. Finally, they 

“see clearly and with joy”. It is good that they had forced Him to stay. 
“And yet to them He turned: to these unimaginably poor, terrorised, 
despairing people. He did not show Himself to Pilate, or to Herod, 
or to the great priests. Their henchmen, spies, false witnesses and 
torturers did not see Him” (Rev. Janusz St. Pasierb, Czas otwarty). 
He was noticed by “two of them” (Luke 24:13), from among those 
who were with Him from the beginning. 
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‡‡
„W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy” 
(Łk 24, 33): sześćdziesiąt stadiów w jedną stronę, razem 
jakieś dwadzieścia dwa kilometry. Dla ludzi tamtych czasów, 
przyzwyczajonych do długich pieszych marszów, to nie jest zbyt 
wiele. Od tych dróg bitych, łączących miejscowości, dłuższe 
bywają drogi wewnętrzne – podróże w głąb serca, peregrinatio 
propter Christum. 

Kiedy po południu – a było to w pierwszy dzień po szabacie –  
Kleofas i ten drugi wyszli z Jerozolimy, „rozmawiali oni 
z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło” (Łk 24, 14), ale nic 
jeszcze nie wiedzieli o radosnym spotkaniu uczniów z Jezusem 
w Wieczerniku. Owszem, słyszeli już o pustym grobie, a kobiety 
przeraziły ich informacją o aniołach, którzy zapewniali je, że 
On żyje. Zresztą, Piotr i Jan pobiegli do grobu i potwierdzili, że 
to prawda. Dlaczego im nie wierzyć? Kiedy zbliży się do nich 
Nieznajomy, by zapytać, co za rozmowy prowadzą w drodze, 
św. Łukasz zrelacjonuje, że „zatrzymali się smutni” (Łk 24, 17). 

„Idą a właściwie się wloką / ci dwaj – podobni psom pobitym 
/ z ziemią przy nozdrzach / tropią wytarte ślady / ślepi na 
wszystko wokoło” (Kazimierz Wójtowicz, Droga do Emaus). 
Umarła ich nadzieja, a oni uchodzą z miasta, w którym może 
być niebezpiecznie. 

Pyta, więc opowiadają, „co się stało z Jezusem 
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy 
wydali Go na śmierć i ukrzyżowali” (Łk 24, 19–20). Dziwią 
się, że o niczym nie słyszał – solus peregrinus, „który nie wie, 
co się tam w tych dniach stało” (Łk 24, 18). Ale role szybko się 
odwracają. Ten, który dotąd pytał, zaczyna wyjaśniać. Ci, którzy 
dotąd odpowiadali, słuchają. A mówi im właściwie to, o czym 
już wiedzą: co „zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich 
proroków […] we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” 
(Łk 24, 27). Wszystko to przecież znali, czytali, studiowali, uczyli 
się świętych tekstów na pamięć, ale nie rozumieli. Dopiero teraz, 

„gdy Pisma [im] otwierał” (Łk 24, 32), ich serca zaczynają pałać. 
Z każdym krokiem przychodzi zrozumienie. „Miało się już ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił” (Łk 24, 29), ale im zdawało 
się, że szło z nimi słońce oświetlające drogę. Aż przyjdzie 
moment epifanii: rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Wreszcie 
mogą „widzieć jasno w zachwyceniu”. Dobrze, że Go przymusili, 
aby pozostał. „A jednak do nich się zwrócił: do tych biedaków 
niepojętych, sterroryzowanych, zrozpaczonych. Nie pokazał się 
ani Piłatowi, ani Herodowi, ani wielkim kapłanom. Nie ujrzeli Go 
ich zausznicy, szpicle, fałszywi świadkowie, oprawcy” (ks. Janusz 
St. Pasierb, Czas otwarty). Ujrzeli Go „dwaj z nich” (Łk 24, 13), 
z tych, którzy byli z Nim od początku. 
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It is certain that the road to Jerusalem would be quicker than 
that to Emmaus. Then, they dragged their feet in the scorching 
afternoon sun. Now, they will run, at this very hour, at night and 
without waiting for dawn, heedless of the chill of the coming morning. 
They hasten to tell the Eleven what has happened to them on the 
way and how they have recognised Him. St Mark will say that Jesus 

“appeared [to them] in another form” – en hetera morphe (Mk 16:12). 
But they too are now completely different people. This encounter with 
the Stranger, who turned out to be Christ, enabled them to shed their 
fear and anxiety, forget their shattered expectations and – as we had 
expected! – find renewed hope in the Master. 

“The story of Easter began badly and the course of events was 
far from cheerful,” Pasierb wrote. It is true. “The prophecy of His 
demise is already spreading around the world.” You don’t have to go 
far; it’s enough to look at the events of the past week: betrayal, denial, 
abandonment, loneliness, the cross, pain, suffering, death, the grave. 
The “Abyss of Torment”, as this experience is referred to in Lenten, 
can overwhelm anyone. But there is a way out of it. Through the 
empty tomb. The stone had been taken away.

Rev. Andrzej Draguła
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To pewne, że droga do Jerozolimy minie im szybciej 
niż ta do Emaus. Wtedy się wlekli noga za nogą w palącym 
popołudniowym słońcu. Teraz pobiegną, nie czekając na świt, 
w tej samej godzinie, nocą, nie zważając na chłód zbliżającego się 
poranka. Śpieszą się, by opowiedzieć Jedenastu, co ich spotkało 
w drodze i jak Go rozpoznali. Św. Marek powie, że Jezus ukazał 
się im „w innej postaci” – en hetera morphe (Mk 16, 14). Ale oni 
też są teraz kimś zupełnie innym. To spotkanie z Nieznajomym, 
który okazał się Chrystusem, pozwoliło im porzucić lęki, obawy, 
niepokoje, pozostawić zawiedzione nadzieje – a myśmy się 
spodziewali! – i odnaleźć zupełnie nową z Mistrzem. 

„Historia Wielkanocy zaczęła się źle i miała stanowczo 
niezbyt wesoły przebieg” – pisał Pasierb. To prawda. „Proroctwo 
Jego zgonu już się w świecie szerzy”. Nie trzeba sięgać daleko; 
wystarczy do wydarzeń z minionego tygodnia: zdrada, zaparcie 
się, opuszczenie, samotność, krzyż, ból, cierpienie, śmierć, grób. 

„Przepaść męki” – jak to doświadczenie nazywają Gorzkie Żale – 
może pochłonąć każdego. Ale jest z niej wyjście. Przez pusty grób. 
Kamień już został odsunięty.

ks. Andrzej Draguła
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‡‡‡
Taking interest in yourself may lead to self-realisation, which is 
imperative to get to know yourself as an unchartered land that only 
needs its map to be drawn, which in turn entails writing down the 
legend. Self-realisation embraces the contradictory processes of 
asking and discovering, of knowing and doubting. Inspiring curiosity as 
to who I am to become to realise (fulfil) myself, and thus give people 
the essence of my unique being. Once you have gained knowledge 
of your calling, you act to give it the proper shape and expression. 
You materialise the potentials, and the unique qualities and talents. 
On that road, you should untiringly test the truthfulness of your 
intentions, and suspend suspiciously easy conclusions concerning 
yourself. This can be compared to a horse ride, where at times it is the 
horse and at others the rider who knows where they are heading. It is 
essential to be in motion, on the road, trusting that sometimes you 
retain control and sometimes you can give in. Self-realisation means 
containing both self-knowledge, protecting and stabilising identity, 
and its lack, often camouflaged as habits, fusty attitudes, social roles, 
and old convictions internalised without reflection. To self-realise 
means to be able to ask yourself questions, testing whether you are 
only a woman, a teacher, a Pole, an extrovert. Do I have enough 
respect for life and its options? Who else could I become? However, 
self-realisation is not a celebration at its peak. It is the journey, 
sometimes in the light and sometimes in the darkness, and its purpose 
is the journey itself, as well as what happens during that journey that 
transforms us.

Introspection, that is, looking into yourself and towards yourself, 
and exploring your own psychological space, is on the one hand 
a skill, but on the other it is a tool. It is not egotism, even if it makes 
you examine your ego. Even though this is a skill that allows us to 
experience the fact that if we “live ourselves” from the ego level, we 
are more than just the ego. Practising develops, sharpens, and makes 
introspection bolder, turning it into a tool for synthesising everything 
that belongs to sensations, feelings, and thoughts. Practising it, we 
cease to be ignorant towards all things human.

Self-realisation and resilience come together at times. The 
stages on the path of self-realisation are marked with the milestones 
of crises. If consciously dealt with, they are what builds resilience. The 
peak experiences – the states when we experience reality especially 
profoundly with our senses, and have a feeling of unity with people, 
a profound sense of our own existence – are like the road signs on the 
path of self-realisation. They say: you are going in the right direction. 
In the same way, the traumatic events that shake our lives are a test 
of our capacity to adjust, an assay of our psychological and social 
resources.

The word “self-realisation” conceals a particular trap: you might 
assume that it is a process done solely by yourself, and therefore 
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‡‡‡
Zaciekawienie się sobą może prowadzić do samorealizacji. Jest 
ona imperatywem poznawania siebie jako nieznanej krainy, 
do której dopiero trzeba narysować mapę, a do niej z kolei – 
legendę. Samorealizowanie się zawiera w sobie kontradykcyjne 
procesy pytania i odkrywania, wiedzenia i wątpienia. Obudzenia 
ciekawości, kim mam się stać, by siebie urzeczywistnić, i w ten 
sposób dać ludziom istotę swego jednostkowego bytu. Kiedy 
człowiek zyskuje wiedzę, co jest jego powołaniem, działa na 
rzecz nadania mu właściwego kształtu i wyrazu. Materializuje 
potencjały, unikalne jakości i talenty. I będąc na tej drodze, 
bezustannie winien sprawdzać prawdziwość swych intencji, 
przyglądać się podejrzanie łatwym konstatacjom na swój temat. 
Przyrównać to można do jazdy konno, gdzie raz jeździec, raz 
koń wie, dokąd zmierzają. Istotą jest bycie w ruchu, w drodze 
i ufność, że czasem ma się kontrolę, a czasem można się poddać. 
Samorealizować się to pomieścić zarówno samowiedzę – która 
chroni i stabilizuje tożsamość – jak i niewiedzę, kamuf lującą 
się często pod postacią nawyków, dawno niewietrzonych 
postaw, ról społecznych, kiedyś wchłoniętych bezref leksyjnie 
przekonań. Spełniać się to móc zadawać sobie pytania, czy tylko 
tym jestem: kobietą, nauczycielem, Polakiem, ekstrawertykiem. 
Czy wystarczająco szanuję życie i jego możliwości? Kim jeszcze 
mógłbym się stać? Samorealizowanie się nie jest celebracją na 
szczycie. Jest podróżą, raz w świetle, raz w mroku, a jej celem jest 
ona sama i to, co dzieje się w jej trakcie i nas przeobraża.

Introspekcja, czyli patrzenie w siebie, ku sobie, eksploracja 
własnej przestrzeni psychicznej z jednej strony jest zdolnością, 
z drugiej zaś narzędziem. Nie jest egotyzmem, choć daje nam 
przyglądać się swemu ego. I ta możliwość pozwala doświadczyć, 
że chociaż na co dzień „przeżywamy się” z jego właśnie poziomu, 
to nie tylko nim jesteśmy. Praktykowanie introspekcji rozwija 
ją, wyostrza i ośmiela. Staje się ona wtedy narzędziem do 
syntezy tego, co doznaniowe, uczuciowe i myślowe. Dzięki jej 
praktykowaniu przestajemy być ignorantami wobec tego, co 
człowiecze.

Samorealizacja i rezyliencja1 czasem łączą się. Etapy 
na drodze samorealizacji naznaczone są słupami milowymi 
kryzysów. Te ostatnie, świadomie przepracowane, budują 
właśnie rezyliencję. Doświadczenia szczytowe, stany, kiedy 
szczególnie mocno doświadczamy zmysłowo rzeczywistości 
i mamy poczucie jedności z ludźmi, głębokiego sensu własnego 
bytu, są niczym drogowskazy na ścieżce samorealizacji.  

1  Zob. s. 105.
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inherently individual. And it must be, as it is based on introspection. 
However, to enter that path, we need other people in respect of 
whom we can define ourselves, and discover the essence of ourselves 
in relation to them. Opening up to others, we give our self an 
opportunity to be inspired, supported, and guided by them. To hear 

“it makes sense to go out to meet your destiny” from someone we 
admire and trust.

Mariusz Makowski
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Mówią: podążasz w dobrym kierunku. I podobnie traumatyczne 
zdarzenia potrząsające naszym życiem – są próbą zdolności 
przystosowania, testu naszych psychicznych i społecznych 
zasobów. 

W słowie „samorealizacja” kryje się pewna pułapka: można 
uznać, że to proces samo-dzielny, z gruntu indywidualny. I tak 
jest, skoro oparty jest na introspekcji. Jednak aby wstąpić na tę 
drogę, potrzebujemy innych ludzi, wobec których możemy się 
określić i w relacji z nimi odkrywać istotę siebie. Otwierając 
się przed innymi, dajemy sobie szansę, by od nich otrzymywać 
inspirację, wsparcie, przewodnictwo. By usłyszeć od kogoś, 
kogo cenimy i komu ufamy: „Warto wyjść naprzeciw swemu 
przeznaczeniu”.

Mariusz Makowski
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‡

Agnieszka Draus
Music theorist, Professor of the Krzysztof Penderecki Academy of Music 
in Kraków, where she is Dean of the Faculty of Composition, Interpretation, 
and Music Education. Research activities has concentrated on contemporary 
music, with a special focus on the musical theatre. She studies the work of 
Polish composers, paying particular attention to issues related to performance 
and latest music. She has written over 60 articles and two books.

Dominika Micał 
Doctor of music theory, lecturer at the Krzysztof Penderecki Academy of Music 
in Kraków. Her research activity extends primarily to the contemporary vocal and 
instrumental music, especially British, and art inspired by the older genres. 
An editor of Ruch Muzyczny monthly, she is a co-author (with Karolina Dąbek) 
of pisanezesluchu.pl blog.

Marcin Majchrowski
Musicologist and music journalist affiliated with the Polish Radio Programme 2 
and the Polish Radio Chopin. Author of monographic long-running radio 
programmes on classical, romanticist, and 20th-century music, he is a 
columnist, reviewer, and interviewer publishing among others in Ruch Muzyczny 
monthly, MWM Muzyka w Mieście, and www.dwutygodnik.com. Winner of the 
prestigious Golden Microphone Award from the Polish Radio in 2010.

‡‡

Rev. Andrzej Draguła 
Priest of the Diocese of Zielona Góra – Gorzów, doctor of theology, and 
Professor at the Institute of Theology of the University of Szczecin. He 
specialises in the relations between theology and culture, and in the verbal 
and iconic communication of religion. His publications include: Ocalić Boga. 
Szkice z teologii sekularyzacji (2010), Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między 
wiarą a niewiarą (2012), Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (2013), 
Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015), Kościół na rynku. Eseje pastoralne (2020), 
Posty (2021). He is the winner of “Trace”, the Bishop Jan Chrapek Award for 
Journalists (2018) and of the Marshal of the Lubuskie Region Cultural Prize 
(2021).

‡‡‡

Mariusz Makowski 
Psychologist born in Kraków in 1971, after a 10-year career in journalism, 
he has served as adjunct professor at the Kraków University of Economics 
for 17 years, also working with the SWPS University of Social Sciences and 
Humanities. His research interest includes the media impact on attitudes, 
health promoting lifestyles, entrepreneurship, and psychology of photography 
and film. A Gestalt psychotherapist.
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‡

Agnieszka Draus 
Teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie, Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji 
i Edukacji Muzycznej. W dotychczasowej działalności naukowej 
koncentruje się na problematyce muzyki współczesnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem teatru muzycznego. Bada twórczość kompozytorów 
polskich, skupia uwagę na problematyce związanej z performansem 
i muzyką najnowszą. Jest autorką ponad 60 artykułów i dwóch książek.

Dominika Micał 
Doktor teorii muzyki, wykładowczyni Akademii Muzycznej im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe 
obejmują zwłaszcza współczesną muzykę wokalno-instrumentalną, 
przede wszystkim brytyjską, oraz twórczość inspirowaną dawnymi 
gatunkami. Redaktorka „Ruchu Muzycznego”; współprowadząca 
(z Karoliną Dąbek) blog pisanezesluchu.pl.

Marcin Majchrowski 
Muzykolog i dziennikarz muzyczny związany z Programem 2 Polskiego 
Radia oraz Polskim Radiem Chopin. Twórca audycji monograficznych 
poświęconych muzyce klasycyzmu, romantyzmu i XX wieku. Jest 
także autorem tekstów publicystycznych, recenzji i wywiadów 
publikowanych m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „MWM Muzyka w Mieście” 
i na stronie dwutygodnik.com. Laureat Złotego Mikrofonu 2010 – 
prestiżowej nagrody Polskiego Radia.

‡‡

Ks. Andrzej Draguła 
Ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. teologii, profesor 
w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje 
się związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną 
komunikacją religijną. Opublikował m.in.: Ocalić Boga. Szkice z teologii 
sekularyzacji (2010), Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą 
a niewiarą (2012), Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (2013), 
Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015), Kościół na rynku. Eseje pastoralne 
(2020), Posty (2021). Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana 
Chrapka w 2018 roku i Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa 
Lubuskiego w roku 2021.

‡‡‡

Mariusz Makowski 
Urodzony w Krakowie w 1971 roku, psycholog, od 17 lat adiunkt na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, współpracownik SWPS. 
Wcześniej przez 10 lat dziennikarz. Zajmował się problematyką 
kształtowania postaw przez media, prozdrowotnym stylem życia, 
przedsiębiorczością, psychologią fotografii i filmu. Psychoterapeuta Gestalt.
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 Koncert zespołu Vox Luminis XL podczas Festiwalu Misteria 
Paschalia 2022 odbywa się przy wsparciu Wallonie-Bruxelles 
International.
The Vox Luminis XL concert at the Misteria Paschalia Festival 2022 is 
supported by the Wallonie-Bruxelles International.

***

Grupę Cappella Mediterranea wspierają Ministerstwo Kultury –  
DRAC (Regionalna Dyrekcja ds. Kultury) regionu Auvergne- 

-Rhône-Alpes, francuski region Auvergne-Rhône-Alpes, miasto 
Genewa, fundacje prywatne z Genewy i Szwajcarii oraz krąg przy-
jaciół i  przedsiębiorców, w  tym Diot-Siaci, Chatillon Architectes, 
Synapsys, Quinten  i 400 innych partnerów. 
Głównym sponsorem zespołu jest Madame Aline Foriel-Destezet. 
Zespół jest członkiem Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux 
et Instrumentaux Spécialisés) oraz CNM (Centre national de la 
musique).
The ensemble Cappella Mediterranea receives support from the 
Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, the Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, the city of Geneva, private foundations in 
Geneva and Switzerland, as well as a circle of friends and supporting 
business partners such as Diot-Siaci, Chatillon Architectes, Synapsys, 
Quinten and 400 others.
Madame Aline Foriel-Destezet is the main sponsor of Cappella 
Mediterranea.
The ensemble is a member of Fevis (Federation of Specialised Vocal 
and Instrumental Ensembles) and CNM (National Centre of Music).

Choeur de chambre de Namur jest wspierany przez Federację 
Walonia-Bruksela (departament muzyki i  tańca), Loterię 
Narodową oraz miasto i prowincję Namur, a także Port autonome 
de Namur. Otrzymuje również wsparcie w ramach Tax Shelter rzą-
du federalnego Belgii i Inver Tax Shelter.
The Namur Chamber Choir (Choeur de chambre de Namur) is sup-
ported by the Wallonia-Brussels Federation (music and dance depart-
ment), the National Lottery and the City and Province of Namur. It 
benefits from the support of the Port autonome de Namur. With the 
support of the Tax Shelter of the Federal Government of Belgium and 
Inver Tax Shelter.
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***

Zespół Le Concert de la Loge jest wspierany przez fran-
cuskie Ministerstwo Kultury, miasto Paryż, region Île-
de-France, Fundację Société Générale C’est vous l’avenir  
(sponsor główny), Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm 
i  sponsorów skupionych w  Club Olympe. Zespół-rezydent 
Konserwatorium im. Jeana-Baptiste’a  Lully’ego w  Puteaux oraz 
Cité musicale-Metz (sala Arsenal). Jest również rezydentem stowa-
rzyszonym z Fondation Singer-Polignac i  zespołem stowarzyszo-
nym z Auditorium du Louvre i Théâtre Sénart. Od 2021 roku zespół 
współpracuje jako rezydent z Association pour le Développement 
des Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA) oraz Centre de 
Musique Baroque de Versailles.
The ensemble Le Concert de la Loge is supported by the Ministère de 
la Culture, the Ville de Paris, the Region Île-de-France, the Fondation 
Société Générale C’est vous l’avenir (its main sponsor), the Fonds 
de dotation Françoise Kahn-Hamm and the sponsors who are mem-
bers of Club Olympe. He is in residence at the Jean-Baptiste Lully 
Conservatory in Puteaux and at the Arsenal of the Cité musicale-Metz. 
It is also an associate artist in residence at the Fondation Singer-
Polignac, as well as an associate ensemble at the Auditorium du Louvre 
and the Théâtre Sénart. From 2021, the ensemble has begun a  four-
year cross-residency with the Association pour le Développement des 
Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA) and the Centre de Musique 
Baroque de Versailles.
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