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Emil Wesołowski 

U rodził się w Żarach . Ukoń czył 
Poznańską Szkołę Baletową jako uczeń 
Władysława Milana, Barbary Kaspro
wicz i Conrada Drzewieckiego. W 
1966 r. zaangażował się do zespołu 
Drzewieckiego w Operze Poznańskiej. 
gdzie w 1971 r. osiągnał pozycję solisty 
baletu . W 1973 r. opuścił operę wraz z 
innymi tancerzami Conrada Drzewiec
kiego i został w Poznaniu solistą nowo 
utworzonego Polskiego Teatru Tańca . 
Od 1976 r. był pierwszym solistą tego 
zespołu . Pełnił tam również obowiązki 
asystenta choreografa. 
Jako tancerz Opery Poznańskiej wystę
pował w całym bieżącym repertuarze 
baletowym, m.in . w roli Hilariona w 
Giselle i Poety w Sylfidach. Jednak 
znaczące kreacje stworzył w insceniza
cjach choreograficznych Conrada Drze
wieckiego. Tańczył jako solista w 
takich jego baletach, jak: Sonata na 
dwa fortepiany i perkusję, Epitafium dla 
Don Juana, Stabat Mater, Odwieczne 
pieśni, Cudowny mandaryn, Diverti
mento, Pawana na śmierć infantki, 
Adagio na smyczki i organy, Les 
Biches, Modus vivendi itd. Kreował 
rolę Jazona w balecie Medea Teresy 
Kujawy. Występował z zespołem Drze
wieckiego w wielu krajach Europy, brał 
udział w kilku jego baletowych filmach 
telewizyjnych. 
Związany z Polskim Teatrem Tańca, 
współpracował także z Poznańską Szko
łą Baletową . Wykładał tam taniec kla
syczny i modern dance metodą Con
rada Drzewieckiego. Prowadził zajęcia 
baletmistrzowskie z jego zespołem, roz
począł też współpracę choreograficzną 
z teatrami dramatycznymi i operetko
wymi . Szykował się do autorskiego 
debiutu choreograficznego na scenie 
baletowej. ale nie stworzono mu tak iej 
możliwości w Polskim Teatrze Tańca . 
W 1979 r. postanowił poszukać możli
wości pracy twórczej na własną rękę. 
Opuścił zespół Conrada Drzewieckiego 
i przeniósł się do Opery Wrocławskej . 
Był tam pierwszym solistą, pełniąc 
zarazem w sezonie 1980/ 81 funkcję kie
rownika baletu . Sezon następny spędził..! 

w tej samej roli w Teatrze Wielkim w 
Poznaniu. W połowie 1982 r. przyjął 
funkcję kierownika baletu w warszaw
skim Teatrze Wielkim , zachowując i 
tutaj stanowisko pierwszego solisty 
baletu. 
We Wrocławiu udało mu się wreszcie 
zrealizować upragniony debiut cho
reograficzny. Zaproponował tam bale
tową wersję Quattro movimenti Schaef
fera (1980) . Również w okresie warsza
wskiego kierownictwa przedstawił na 
scenie kameralnej TW niewielki swój 
balet Trytony (1985) . Jednak general
nie, zajęty jako kierownik baletu żmud
ną i czasochłonną pracą organizacyjną , 
ani we Wrocławiu, ani w Poznaniu, ani 
w Warszawie nie mógł poświęcić się 
własnej twórczości choreograficznej. 

W okresi·e przygotowań do obchodów 
200-lecia Polskiego Baletu oddawał 
raczej zespół warszawski do dyspozycji 
zapraszanych wówczas przez Teatr 
Wielki realizatorów zagranicznych: 
Johna Neumeiera, Maurice'a Bejarta, 
Piotra Gusiewa, Kirsten Ralov i Patricii 
Neary, którzy pozostawili na naszej 
scenie cenne pozycje światowego re
pertuaru klasycznego i współczesnego. 
Ustępował też miejsca Teresie Kujawie, 
zaangażowanej w tym czasie na stano
wisku stałego choreografa Teatru Wiel
kiego. Więcej osobistej satysfacj i prze
niosły mu zapewne w latach 80-tych 
niektóre role charakterystyczne w war
szawskim repertuarze baletowym: Ca
rabosse w $piącej królewnie Gusiawa, 
Juan w Yermie Kujawy, Wdowa Simone 
w Córce źle strzeżonej Ashtona, czy 
wreszcie Przełożona w Balu kadetów 
Lichine'a. Chociaż i w nich pokazywał 
się raczej rzadko. 
W połow i e 1985 r., po forsownym sezo
nie przygotowań Baletu TW do obcho
dów jubileuszowych, zrezygnował z 
funkcji kierownika baletu w nadziei na 
rozszerzenie swoich działań choreogra
ficznych . Nie tracił czasu, rozwinął w 
tym okresie swoje kontakty z teatrami 
dramatycznymi i operowymi . Pracował 
z Laco Adamikiem, Izabelą Cywi~ską, 
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,i:::::::==~~------ Kazi mierzem Dejmkiem, Markiem Grzesińsk i m, Adamem Hanuszkiewiczem , 
Bohdanem Hussakowskim, Jerzym Ja
rockim , Krzysztofem Zaleskim I innymi 
reżyserami , zdobywając bezcenne do
świadczenia insceni zatorskie. Szcze
gólnie owocna o kazała się paroletn ia 
współpraca choreog raficzna z Janu
szem Wiśniewskim przy jego kolejnych 
przedstawieniach autorskich: Panopti
cum a la Madame Tussaud, Kon iec 
Europy, Modlitwa chorego przed nocą, 
Der Schwarze Zug, aż po Olśnienie. 
Współpracował również jako choreo
graf przy real izacjach operowych w 
Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wro
cławiu . 
Obecnie Emil Wesołowski nadal pozo
staje na stanowisku pierwszego sol isty 
warszawskiej sceny baletowej i wciąż 
oglądamy go tutaj w jego komediowych 
rolach Wdowy Simone i Przełożonej . 
Ale swoją uwagę skupia on teraz 
głównie na pracy choreograficznej. 
Jego autorskie realizacje sceniczne, to 
kolejno: 

Quattro movimenti, muz. B. Schaef
fer, Opera Wrocławska, 1980 

- Ballada, muz. F. Chopin, VII Łódzkie 
Spotkania Baletowe, 1983 

- Trytony, muz. Z. Rudziński , Teatr 
Wielki w Warszawie, 1985 
Gry, muz. C. Debussy, Teatr Wielki 
w Warszawie, 1989 

- Mozartiana, muz. P. Czajkowski, 
Polski Teatr Tańca , 1990 

- Dies irae, muz. R. Maciejewski, 
Teatr Wielki w Warszawie, 1991 

Szczególne uznanie zyskały sobie jego 
Gry w wykonaniu solistów Baletu TW, 
przeniesione póżniej także do reper
tuaru Teatru Wielkiego w Łodzi , Pol
skiego Teatru Tańca i Opery Wrocław
skiej oraz zarejestrowane przez TVP. 

Paweł Chynowski 

Emil Wesołowski podczas prób w TW, fot. Juliusz Mul tarzyński 



ROMAN MACIEJEWSKI 
- TWÓRCA OSOBLIWY 

••• Jest właściwie człowiekiem mało 
znanym, lecz - twierdzę to _z głębc:>kim 
przekonaniem - twórcą_ w1elk1m 1 n~
tchnionym, a przy tym Jednym z naj
osobliwszych artystów naszej epoki. 
Muzyka stanowi zaledwie część jego 
bogatego świata wewnętrznego , wypeł~ 
nionego w dużej mierze doznaniami 
typu metafizycz~ego. Jak sa'"!l ki~dyś 
·o sobie powiedział, kontynuac1a zainte
resowań twórczych jest z mojej strony 
kompromisem, tęsknię bowiem do 
chwili, kiedy będę mógł poświęcić się 
wyłącznie medytacji i zwrócić się do 
sfer, o których na podstawie własnyc;;h 
doświadczeń powiedzić mogę, ża nie
skończenie przewyższają wszelkie ma
nifestacje człowieczeństwa w sztuce 
i muzyce. 
Do tych wniosków doszedł Roman 
Maciejewski, zgłębiając filozofię Wscho
du i uprawiając różne ćwiczenia psy
chofizyczne, a to co przez nie osiąga, 
znajduje swój odblas~ . w jego twó_r
czości kompozytorskiej. O tym, ze 
przemawia językiem muzyk_i, pr_zesą
dziły zapewne uwarunkowania dz1edz1-
czne, bo rodzina jego od kilku pokol~ń 
uprawiała tę sztukę, zaś matka, Bronis
ława z domu Zgaińska, była utalento
wanę skrzypaczką . Maciejewski pisze 
więc muzykę głównie wtedy, gdy od
czuwa naturalny przymus - potrzebę 
wypowiedzenia swojej własnej prawdy 
w ten, a nie inny sposób. W dzisiejszym 
świecie, w którym działają ściśle ukie
runkowani specjaliści, z podobnymi 
deklaracjami trudno się spotkać, zwła
szcza kiedy pochodzą one od artysty 
dysponującego mistr~owski~ V'farszta
tem, niewyczerpaną inwenCJą 1 wspa
niałym intelektem. Dążenie do sukce_su 
publicznego jest dla Romana Macie
jewskiego czymś zgoła błahym .. Gdy 
powodzenie jego Requiem uczyniło go 
w USA człowiekiem znanym, czym prę
dzej opuścił ten. kr~i.·l1'f spędz_ić szereg 
miesięcy na pustyni, pod namiotem, n_a 
jednej z wulkanicznych Wysp Kanary1-
skich . 

Dodajmy, że do "Stanów Zjednoczo
nych, w których przeżył dwadzieścia 
pięć lat, przybył zachęcony przez przy
jaciela, Artura Rubinsteina, który za
proponował mu napisanie dla siebie 
koncertu fortepianowego. Każdy kto 
zna Rubinsteina wie, że tego rodzaju 
zaproszenie było czymś wyjątkowym; 
setki kompozytorów daremnie dedy
kowało mu swoje utwory. Wystarczy 
powiedzieć, że spośród współczesnych 
sobie polskich twórców wykonywał 
jedynie Szymanowskiego i ... Macie
jewskiego! On zaś propozycji sławnego 
pianisty nie podjął, w jego domu 
wprawdzie pół roku _spędził, ale poc~
łaniało go wyłącznie komponowanie 
Requiem. . 
Urodził się 28 lutego 191 O roku w Berli
nie i pierwsze olśnienia muzyką za
wdzięczał matce. Od szóstego r~ku 
życia uczył się w Konserwatorium 
Sterna w Berlinie, a po powrocie rodzi
ców do Polski , ukończył fortepian w 
Konserwatorium Poznańskim u Boh
dana· Zalewskiego. Teorii udzielał mu 
Władysław Raczkowski, harmonii i kon
trapunktu - Kazimierz Sikorski, a sol
feżu - Stanisław Wiechowicz. U tego 
znakomitego chórmistrza pozostawał 
asystentem i dzięki jego poleceniu 
objął w wieku szesnastu lat samo
dzielne kierownictwo Chóru im. S. Mo
niuszki w Poznaniu. 
Po przyjęciu przez Sikorskiego profe
sury w Konserwatorium Warszawskim, 
Maciejewski również przeniósł się do 
stolicy, by kontynuować u niego studia 
kompozytorskie. Krótko potem, dzięki 
pomocy profesora, ukazały się w druku 
jego pierwsze Mazurki. Dziś jest ich już 
około pięćdziesięciu. 
Ważnym wydarzeniem w życiu Macie
jewskiego było zetknięcie się z ówczes
nym rektorem uczelni warszawskiej, 
Karolem Szymanowskim, którego oso
bowość wywierała wielki wpływ na 
wszystkich postępowo nastawionych 
studentów. Tym większą gorycz spowo
dowała decyzja władz o jego dymisji w 
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1932 roku . Maciejewski stanął na czele 
strajku manifestującego poparcie mło
dzieży dla ustępującego rektora, w 
rezultacie czego został relegowany z 
Konserwatorium. Był już jednak do
brym pianistą i świetnie zapowiadają
cym się kompozytorem. Po pierwszych 
koncertach w Warszawie, Sofii, Buka
reszcie i kilku miastach Jugosławii, 
zaproszony na dalsze występy do 
Paryża, osiadł tam na dłużej i całym 
sercem włączył się w nurt francuskiej 
awangardy, której przewodzili Milhaud, 
Honegger, Poulenc i Rosjanin Strawiń
ski. W tym czasie napisał jedno ze 
swych najcenniejszych dzieł: Koncert 
na dwa fortepiany. Wykonał je potem 
kilkakrotnie mając za partnera Kazimie
rza Kranza. 

Na jednym z paryskich występów 
Maciejewskiego znalazł się słynny cho
reograf niemiecki Kurt Jooss, który 
zaproponował Polakowi napisanie utwo
r_u baletow~go , zapraszając go do Ang-
111, do Dartmgton Hall , gdzie mieściła 
się wówczas siedziba jego zespołu . 
Młody kompozytor zdążył zaledwie 
napisać muzykę antraktową, gdy ożenił 
się z jedną z tancerek baletu Joossa. 
Chcąc przedstawić się jej rodzinie, 
wyruszył do Szwecji. Wyjechał w letnim 
stroju, z niewielką walizeczką w ręku 
i tam właśnie zaskoczył go wybuch li 
wojny światowej . Do Anglii już nie po
wroc1ł. Początkowo utrzymywał się ze 
s~ałxch, comiesięcznych występów 
pianistycznych z muzyką Chopina w 
szwedzkim radiu, a także z kompono
wania ilustracji teatralnych , głównie do 
sz~uk wystawianych przez młodego 
rezysera Ingmara Bergmana (m.in. 
Makbet Szekspira i Kaligula Camusa) 
i Knuta Strome (Śpiew Lutni). 
Pobyt w Szwecji rozpoczął nowy roz
dział w jego życiu i tam właśnie nastą
piło przewartościowanie jego dotych
czasowego stosunku do świata i własnej 
twórczości. Momentem przełomowym 
stała się ciężka choroba przewodu 

pokarmowego. Maciejewski poddał się 
kilku operacjom i był u kresu sił, właś
ciwie skazany na śmierć. Tymczasem 
odzyskał zdrowie i to w zupełnie nie
zwykły sposób. Przypadek sprawił, że 
para przyjaciół, odwiedzając go w szpi
talu, obdarowała go olbrzymią paką 
południowych owoców, którymi odży
wiał się przez dwa tygodnie. Wówczas 
poczuł w sobie tak pomyślne zmiany, 
że pozostał jaroszem i po roku ... odzy
skał zdrowie całkowicie! W tym właśnie 
czasie zainteresował się filozofią yoga, 
zaczął praktykować hata-yoga, prze
studiował pamiętniki Paramhanza Yo
gananda i wiele innych dzieł z tą dzie
dziną związanych . Zmieniło to również 
jego stosunek do sztuki. Dawny zwo
lennik awangardy, zwrócił się teraz do 
tradycji. Pod wrażeniem tragicznych 
wydarzeń li wojny światowej przystąpił 
do pracy nad dziełem swego życia -
monumentalnym Requiem. Będzie ją 
kontynuował do 1959 roku. 
Lata 1951-77 Maciejewski spędził w 
Stanach Zjednoczonych . Osiadł w Kali
fornii, której łagodny klimat pozwolił 
mu wieść życie w bezpośrednim kon
takcie z naturą. Wypełniały je długo
trwałe medytacje, kilkudniowe głodów
ki , dalekie biegi i kąpiele morskie. Skrom
ne środki materialne zdobywał jako 
organista i chórmistrz, a także jako 
dyrygent stworzonego przez siebie 
„Roman Choir''. Propozycje objęcia lu
kratywnyoh funkcji zdecydowanie od
rzucał, jak choćby jedno z kierowni
czych stanowisk muzycznych w wiel
kiej wytwórni filmowej Metro-Goldwyn
-Meier. Przedkładał nade wszystko 
swoją, niemal pustelniczą egzystencję, 
która sprzyjała jego pracy nad Requiem . 
Jednak po ukończeniu dzieła niezbyt 
energicznie zabiegał o jego realizację, 
mimo iż otoczenie dostrzegało wagę 
tego monumentalnego fresku, a Fun
dacja im. Paderewskiego uhonorowała 
go nagrodą. Gdy ostatecznie doszło do 
wykonania całości utworu w Los Ange
les, pod batutą jednego z największych 



Roman Maciejewski 

dyrygentów chóralnych USA, Rogera 
Wagnera (1.Xl.1975) i gdy nazwisko 
Maciejewskiego zdobyło rozgłos ! on 
sam „ . opuścił Amerykę . Po pobycie na 
wyspach Oceanu Atlantyckiego, a po
tem w Polsce, udał się do Szwecji, Spa· 
cerując po Gbteborg,u wszedł do składu 
instrumentów muzycznych 1 natrafił na 
pianino o dźwięku, który oczarował go 
swą szlachetnością. Nabył je naty
chm iast, dokupił do niego miesz.kanie i 
przebywa w Gbteborgu do chwili obec
nej „. 

Janusz Cegiełła 
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Z listów kompozytora 
do rodziny w kraju 

Goeteborg, 1949 r. 

Ja się teraz mozolę nad wielkich rozmiarów malowidłem na temat piekła . 
Ubzdurałem sobie, że muszę się wgłębić w istotę piekła i ukazać je według 
możności w muzyce, która jest częścią Dies irae - jednej z partii Requiem. 
Od dłuższego czasu rzucałem i powracałem do tego tematu i jakoś mi strasz
nie trudno usiedzieć dłuższy czas w tej piekielnej atmosferze wieczystej 
beznadziejności i bezdennej rozpaczy nad utraconym niebem. Bardzo mi 
trudno połączyć te dwa przeciwstawne momenty - statyczny i dynamiczny 
- niekończąca się „nuda" i płomienie bólu i wściekłej histerii. Jak skończę 
z tym piekłem, to sobie chyba zafunduję dwie porcje oryginalnych makaronów 
z parmezanem i szklaneczką wina włoskiego „.! 

Los Angeles, 1958 r. 

Dies irae jest najpotężniejszą w sensie dramatycznego napięcia częścią ms~y 
żałobnej. Używam tutaj wielu środków muzyki wpółczesnej, jeśli chodzi o ko
loryt i orkiestrację, przy tern staram się o przejrzystą linię dynamiczną z 
uwzględnienfem dramatycznych konkretów. Apokaliptyczna wizja dnia sądu 
ostatecznego, stanowiąca pierwszą część Dies irae, jest interpretowana 
przez chór z'gwałtowną partią orkiestrową, która w środkach, powiedział
bym, najbliższą jest muzyce Strawińskiego z okresu Sacre du printemps. 
Po części cfiotu następują kolejno czterej soliści w częściach o charakterze 
raczej lirycznym. Między tymi częściami zjawia się również dwukrotnie chór 
z reminiscencjami części pierwszej . 
Po krótkim kwartecie solistów, chór żeński śpiewa część, która zaczyna się 
od słów Lacrimosa dies il/a (Dzień ów płacze) - stopniowo dołącza się chór 
męski i całe Dies irae kończy się linią łukową kontrapunktycznie pomyśla
nego Amen. 
Jeśli chodzi 9 źródło inspiracji do tej dramatycznej, wizyjnej części Dies irae, 
to myślę czasami o Dniu Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kap licy 
Sekstyńskiej. 

Los Angeles, 1959 r. 

Jeżeli mam talent w dziedzinie muzyki i jeżeli się Bogu spodobało w ten 
sposób użyć mnie jako jednego ze swoich niezliczonych narzędzi, to w 
związku z tą sprawą jedna tylko myśl jest ważna - jak tego talentu użyć żeby 
zbliżyć człowieka do człowieka i człowieka do Boga. Ta myśl natchnęła mnie 
do napisania Requiem i podtrzymywała mnie w długoletniej pracy nad tym 



dziełem, które pewno byłoby już ukończone i wykonane, gdybym zawsze 
miał tzw. idealne warunki do takiej pracy. Przekonałem się jednak, że przesz
kody, na które napotykałem, miały zawsze jakiś, dla mnie w danej chwili 
ukryty sens i to pozytywny sens, który mej twórczej pracy wychodził na 
dobre. Wyposażony w dość poważne, jak na dzisiejsze czasy, zasoby ciep li
wości, którą to siłę w sobie w „międzyczasie" r.ozwinąłem. mam nadzieję na 
pomyślne ukończenie całego dzieła, którego dedykacja wynika z założenia , 
że ignorancja jest największą przeszkodą w ewolucji człowieka, któ remu tak 
trudno zrozumieć samego siebie, a co za tym idzie, swego bliżniego i swego 
Stwórcę. Wydaje mi się, że wielkie rozmiary Requiem nie będą stanowiły 
przeszkody w jego rozpowszechnieniu - dotychczasowi słuchacze z nie
słabnącym napięciem wysłuchiwali moich wysiłków muzycznych reproduk
cji na fortepianie, bardzo niedoskonałego, schematycznego szkicowania 
właściwej muzyki. Zasada, że nie rozmiary dzieła sztuki stanowią o jego 
zdolności przykuwania uwagi odbiorcy, wydaje mi się niezmienną . Właśnie w 
dzisiejszych czasach nerwowego pośpiechu w dziedzinie np. filmu, najwięk
sze powodzenie u „publiki" mają filmy co najmniej dwa razy dłuższe niż 
normalne. Nie czas trwania stanowi o wartości użytkowej dzieła, ale sposób 
organizowania tego czasu, w którym tylko świadomy tej sprawy artysta może 
dokonywać cudów sztuki magicznej dowolnego skracania, czy przedłużania 
tej samej wartości czasowej. Oczywiście, że zamiast ślęczeć nad dziełem 
rozmiarów mego Requiem prawdopodobnie mógłbym był napisać jakieś 
koncerty, czy symfonie, albo „odstawiać" hurtem masy miniaturek i „dupere
łek", ,które dałyby ludziom dorywcze chwile przyjemności i okazję do dysku
towania, ale wiem, że moje przeznaczenie jest inne i chętnie godzę się na 
wszelkie z tym związane konsekwencje, wyrzekając się bardziej błyskotl i 
wego i zarazem bardziej powierzchownego życia artysty z „karierą", konty
nuując pracę w mojej właściwej dziedzinie z całym przekonaniem i z niczym 
nie zachwianym spokojnym, niezależnie od klimatów i warun ków życiowych. 
Tak było w zimnej i bezsłonecznej Szwecji , w mglistej Anglii i wilgotnej 
Szkocji, w zielonym Wisconsin i w słonecznej Kalifornii, niezależnie od 
smrodów zatrutego powietrza, czy świeżych podmuchów Pacyfiku. Tak było 
w domu szwedzkiego magnata-dziwaka, w pustelni lasów szwedzich i w 
kolonii ekscentrycznych artystów amerykańskich, i w kamiennym domo
stwie nieobliczalnego hrabiego przyjaciela-Polaka, i w luksusowym oto
czeniu rezydencji wszechświatowej sławy artysty, i w towarzystwie przewie
lebnych mieszkańców plebanii , i wśród prymitywnych Polaków amerykań
skich, i w domu oddanego mojej sprawie przyjaciela, którego żydowska 
rodzina przyjęła mnie nieomal jak swego człowieka, okazując tyle serca i 
zrozumienia dla mojej sytuacji, jak nikt przedtem w zaiste barwnej historii 
powstawania mego Requiem. I tak, mam nadzieję, będzie w Polsce, wśród 
moich najbliższych . Nic nie zmieni mej niczym nie zachwianej woli ukończe
nia raz zaczętej pracy, która będzie konsekwencją i zarazem wiernym 
zwierciadłem mego życia, pojmowanego jako jeden z etapów w długiej ewo
lucji ku doskonałości ... 

Roman Maciejewski 

„REQUIEM" 

Tuż po wojnie rozpoczyna Roman Maciejewski pracę nad dziełem życia - Requiem. 
Utwór ten powstawał przez 15 lat. Pochłonął on kompozytora w tym okresie całkowi
cie, co było przyczyną odrzucenia propozycji współpracy z wytwórnią filmową w 
Hollywood oraz napisania utworu na zamówienie Artura Rubinsteina. 
Tak skomentował fakt zaistnienia tego dzieła sam kompozytor: 

Pod przytłaczającym wrażeniem ogromu ludzkich cierpień i morza przelanej krwi, 
postanowiłem pod koniec drugiej wojny światowej skomponować dzieło, które sta
łoby się jednym z licznych przyczynków do utrwalenia w ludzkiej świadomości prze
świadczenia o tragicznym nonsensie wojen. „Requiem" poświęcone jest ofiarom 
ludzkiej niewiedzy, w pierwszym zaś rzędzie - pamięci poległych w wo1nach 
wszechczasów oraz ofiarom więzień tyranów. 
Styl i środki muzyczne użyte w „Requiem" stoją w ścisłym związku z(. .. ) uniwersal
nym, ogólnoludzkim charakterem tego dzieła, w którym starałem się zwrócić do jak 
najszerszych kręgów słuchaczy(. .. ) unikając wszelkich prób szukania nowych, eks
perymentalnych środków muzycznych, problematycznych zdobyczy awangardy 
dostępnych dla ograniczonego koła słuchaczy. 

WYKONANIA „REQUIEM" 

1960 - Warszawa, Filharmonia Narodowa, Warszawska Jesień 
1975 - Los Angeles, Music Center 
1980 - Goeteborg, Filharmonia 
1990 - Warszawa, Filharmonia Narodowa 

- Wrocław, Festiwal Vratislavia Cantans 

W 1959 roku Rewuiem otrzymało nagrodę Fundacji Paderewskiego, a w 1989 zostało 
nagrane na płytę Polskich Nagrań przez Orkiestrę i Chór Filharmonii Narodowej pod 
dyrekcją Tadeusza Strugały, z udziałem solistów: Zdzisławy Donat, Jadwigi Rappe, 
Jerzego Knetiga, Janusza Niziołka. 
W ankiecie pisma Gramophon - krytyk muzyczny Stephen Johnson umieścił tę płytę 
na I miejscu najwspanialszych nagrań 1990 roku. 
Fragmenty Dies irae w tym właśnie wykonaniu zostały wykorzystane w spektaklu . 
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KRYTYCY O „REQUIEM" 

Kompozytor pisze utwór tonalny, wyso
ce emocjonalny, wizjonerski, wstrząsa
jący rozpiętością, potęgą, rozmachem, 
szerokim oddechem, sugestywną siłą 
( ... ) Requiem można zaliczyć do rzędu 
dzieł nieprzemijających, ponadczaso-
wych. , 

Michał Kondracki 
Ruch Muzyczny, 1961 

Kiedy przebrzmiało szczytowe Amen 
( .. . ) oczy wilgotniały i publiczność s.: "
lała ( .. . ) trzeba mieć chyba serce z lo
du, żeby być obojętnym na ( ... ) etery
czne wzloty liryczne, wstrząsająco efek
tywne punkty wzniesienia i kontrapunk
tyczną technikę . ·· 

Los Angeles Times, 1975 
' · ~ 

Reakcja publiczności była dowodem 
absolutnego sukcesu.( ... ) Requiem jest 
nasycone ostrymi kontrastami i wstrzą
sającymi punktami kulminacyjnymi . 
Pisze „od serca" ( ... ) unikając wszelkich 
eksperymentalnych sztuczek i utartych 
szablonów. A jednak tworzy muzykę, 
która natychmiast przemawia do słu
chacza( ... ) pulsuje żywiołowością i jest 
intensywnie dramatyczna. 

Tidings, 1975 

Jest w Requiem dużo muzyki wywołu
jącej „gęsią skórkę"( ... ) Było widoczne, 
że wykonawców radowała ta muzyka, a 
publiczność ją pokochała ... 

Independent Press Telegraph, 1975 

Partytura odznacza się dziką siłą. Silne 
akcenty staccato przechodzą w interlu
dia o wielkim pięknie lirycznym, żeby 
znowu zdążać ku, momentom napię
cia. 

Music Journal, 1975 

Requiem jest wielkim dziełem ( ... ) 
wypełniającym znakomicie miejsce w 
tradycji, która od dawna już wygasła, a 
która zaczęła ~tak świetnie od 
Requiem Mozarta' ... 

Dagens Nyheter, 1980 

Jest w tym dziele monumentalizm 
(czoo, przestrzeń), a równocześnie sku
pienie, powściągliwość emocji, pewna 
(archizująca?) surowość, silny drama
tyzm, napięcia, uderzenia, wybuchy, 
kulminacje - zwłaszcza w Dies irae -
dopełnia się liryzmem (romantycz
nym?), jest pewna, również z tradycji 
wynikająca, doza muzycznej symboliki 
i swoistej ilustracyjności.( ... ) Charakte
rystyczna jest dialektyka: niepokoju 
i spokoju, wzburzenie i wyciszenia, 
obawy - lęku i ufności-nadziei. 
Odcienie posępne, mroczne, pesymi
styczna-żałobne rozjaśniają się i prze
strzeń muzyki w ostatnich partiach 
sekwencji zdominowują barwy na
dziei-jasność-światło, jest to praw
dziwa i wielka symbolika eschatolo-
giczna. 

Bohdan Pociej 
Ruch Muzyczny, 1990 

Requiem ujawnia kunszt kompozycyjny 
i sprawność formalną, odczuwamy wa
gę i siłę oddziaływania treści religijnej 
i humanistycznej. 

Oper und Konzert, 1990 

Karta tytułowa Requiem pisana ręką kompozytora 
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DIES IRAE 

Trąba dziwny dźwięk rozsieje, 
ogień skrzepnie, blask ściemnieje , 
w proch powrócą światów dzieje. 
Z drzew wi eczności spadną liście 
na Sędziego straszne przyjście, 
by świadectwo dać Psalmiście ... 

A ty, psalmisto Pański , nastrój harfę swoją 
ju ż na ostatni ton! 

Grzech k rwią czarną duszę plami ... 
Bez obrońcy staniem sami -
któż zlituje się nad nami? 

Kyrie elejson!. .. 
O Boże! Ty bądź naszą łaską i obroną! 
Kyrie elejson! 

O Głowo , owinięta cierniową koro n ą, 
gasnącym wieku wieków spojrzyj na nas okiem? 
O spojrzyj na nas z tej głuszy, 
która swym tchnieniem głębokiem 
ogarnia światów bezmiary, 
a którą ty wypełniasz swych bólów ogromem, 
Q Głowo, owinięta cierniową koroną . 
Załobna drogo nieochybnej kary, 
broczącej we łzach i przy jęków wtórze 
w ten pozbawiony końca 
Pańskiego gniewu dzień, 
w którym w pożarach spokojnego słońca 
szatańskim chichotem płoną 
świeże, niezwiędłe róże 
grzechu i winy! 

Na ich purpurze 
osiadł posępny i siny 
tej Konieczności cień, 
z której przepastnej głębiny, 
z łona pełnego n iweczących tchnień , 
nad boskiej wol i złomem 
wyrosły zabójcze kwiaty 
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień ... 

A Ewa jasnowłosa, matka gwiazd i ziemi, 
upaja się ich wonią , schylona nad niemi. 
Kyrie elejson! 
Przez ciebie w proch nicośc i wracają Twe światy, 
o Boże miłosierny, zmiłuj si ę nad nami ! 

Od twego drzewa oderwany l iś ć, 
pędzi duch ludzki i naprzód, I wstecz, 
niby garść kurzu , porwana cyklonem : 
przed nim i za nim płomienisty miecz 
iskrzy się ostrzem czerwonem; 
przed nim i za nim wstają z swych cmentarzy 
upiory wieków, naznaczone sromem 
winy i grzechu, 
i klną , i bluźnią, i płaczą, 
jęczą , i syczą , i dyszą 
nieustającą rozpaczą , 
od szaleńczego zamierają śmiechu 
w ten Pańskich gniewów nieskończony dzień ... 

( ... ) 

O biada! ... 
Biada!. .. Pierś światów , przed chwilą tak żywa , 
kona pod strasznym cięża rem „. 
Olbrzymy świerków padają strzaskane; 
las się położył na skalisty zrąb; 
węże kosówek, wyprężywszy ciała 
w kurczach śmiertelnych , drętw ieją bezwłasn e; 
wrzos na granitów podścielisku szarem 
spełznął na wieki; 
kozice stromą oblepiły ścianę 
i patrząc trwożnie w bezmierny, daleki , 
w ten nieskończony chaos mgieł i cieni, 
runęły w żlebny grób ... 
Rozkrzyżuj sil ne ramiona 
i paznokciami wbij się w twardy głaz, 
i odwróć oczy od onej przestrzeni, 
w której rozsadza horyzontów krańce 
ta Głowa, w cierń uwieńczona! 

Nie patrz, gdzie siadła jasnowłosa Ewa, 
wygnana z raju na wieczysty czas, 
mająca zbrodnię u swych białych stóp, 
wieczyście żarta płomienistą żądzą 
winy i grzechu .„ 
O duszo, pełna miłości, 
a którą nieustanne szarpią niepokoje! 
Pańskiego gniewu z.walił się już dzień! 

Trombita Sądu nad tobą rozbrzmiewa 
Piorunną mocą archanielskich tchnień 
w Pańskiego gniewu nieskończony dzień 



Niechaj mnie sądą, 
niechaj mnie karza -
tak, mnie, Adama, ·com na bark i swoje 
zab rał z Ogrodu to nadludzkie brzemię 
przygn iatającej winy · 
i wieki wieków pnę si ę z tym c i ężarem 
ku wiekuistej wyży , 
i z b ladłą nie śm iem odwróc i ć s ię twa rzą 
tam, ku tym zmrokom, co zaległy ziemię, 
tam, ku piekielnej przełęczy , 
na tórej siadła jasnowłosa Ewa 
z padalcem grzechu u swych b iałyh stóp ... 

( ... ) 

I dą na się zmartwychwstali -
w oku mściwy skrzy si ę gniew, 
rozpaczy kurcz wypręża rozchylone wargi , 
kroplis ty pot oblewa policzk i zapadłe, 
kudły włosów zlepia gęsta r w. 
Z wyciem hyjen, z rykiem lwów; 
z psów szcze an iem. z rże n iem koni 
które cugli nie zaznały, ' 
łkając , j ęcząc . g rożąc, klnąc , 
poszarpane miecąc skargi, 
pędzi tu man ludzkich żądz. 
Ten upada, ten się broni, 
temu dłoń śc isnęła k rta ń, 
ten s ię w swojego brata pazn okciami wrył, 
a tamten zęby szczerzy, poszarpawszy ramię, 
a ten olbrzyma r·ęką pochwyci ł dwie nogi 
i rozda rł na dwie szczypy t ułów Heraklowy 
i w c iemną rzucił bezde ń. w Sądu straszną 'noc „. 
A z parą szklanych, martwych k u ł 
rozsadzających oczodoły, ' 
biegnie bez końca, bez końca. bez końca, 
gnając.Przed sobą bratobójczy huf, 
niemy 1 głuchy Strach . . 

Zakryj błędne źren i ce , ścigany Adamie! 
Nad to bą tam ! u szczytu 
Złoc istowłosa Ewa! 
Jej grzechu ciężar zg niótł cię , stanąłeś na pół drogi! 
Zakryj błędne źren i ce i na wieki wieków 
rzuć się w przepastny ż l eb!... 

(„. ) 

Szum się wielk i stał dokoła , 
kiedy surma archan i oła 
na Ostatni Sąd zawoła. 
Głos rozlega s ę ponury, 
jak grzmot leci złotop i óry , 
z dolinami równa góry. 
Drży strwożona światów dusza, 
a on głębi e mórz wysusza, 
kości wieków w grobach rusza. 
Gwiazdy z orbit wytrąciła 
archanielski ej t rą by sila, 
już rozwarła się mogiła. 
Idą na s ię zmartwychwstal i, 
ogniem buntu świat si ę pal i, 
tłumy w krwawej broczą fa li. 
Z wyciem hyjen, z rykiem lwów, 
łkając, jęcząc , grożąc , klnąc, 
pędzi tuman ludzkich żądz 

A On, 
potężne Łono przepotężnych łon, 
Jasność jasności, 
Zmrok zmroków, 
Łaska łask i gniewó~ Gniew, 
stanął nad skonem Zywota 
i rękę położywszy na głowie Boleści, . 
na niezmierzonej . cierniem opasanej Głowie, 
wypełniającej wszechświatów przestwory , 
rozpoczął Sąd. 
Biją pioruny, 
a nad pioruny idzie Jego zew! 
Ogrom bytu błyskawic wszystkich nie pomieści, 
a Jego światłość złota 
strzela nad pełnię, nad ogniste łuny 
błyskawicowych potoków „ . 
Czym jestem wobec Ciebie, ja, com z rajskich włości 
zabrał z sobą , wygnaniec, tę łamiącą winę 
i teraz ginę, 
od Wschodu do Zachodu tułacz nieszczęśliwy, 
pod nieuchronnych wyroków 
w początkach dnia i nocy wzniesionym obuchem?! 
Stopę swoją złożyłeś na pokoleń grzbiecie 
i sądzisz! Kyrie elejson! 
Płaczów i Jęków słuchasz nie słyszącym uchem 
i sądzisz! Kyrie elejson! 
Na mękę wieków patrzysz nie widzącym okiem 
i sądzisz! Kyrie elejson! 
Niewiasta z rozpaczliwym krzykiem rodzi dziecię , 
Ty duszę jego grzechu oblewasz hyzopem 
i sądzisz! Kyrie elejson! . . . 
Wichr idzie po rozdrozach westchnieniem głębok1em , 
ku Twojej wyży . 
modlitwy niesie krwawe, przybite do krzyzy, 
Ty sądzisz! Kyrie elejson! . . .. 
A kto mnie stworzył na to, azebym w te1 chwili, 
odziany potępienia podartą żałobą, 
kawałem kiru, zdjętym z mar Twojego świata, 
wił się i czołgał przed Tobą , 
i martwym, osłupiałym z przerażenia okiem 
strasznego Sądu wyławiał płomienne , 
świat druzgocące rozkazy? 
A kto mi kazał patrzeć na te czarne głazy, 
rozpadające się na gruz pod mocą 
Twojego gniewu, przerażliwy Boże -
na głazy te , gdzie straszny owoc Twego drzewa. 
złocistowłosa Ewa, 
do piersi pierś padalca tuli obnażoną?„. 

O Głowo, przepasana cierniową koroną!.„ 

(„ .) 

Sądź, Sprawiedliwy! 
Krusz światów posady, 
rozżegnij wielki pożar w tlejącej iskierce, 
na popiół spal Adama oszukane serce 
i płacz! . 
Z nim razem płacz , kamienny, lodowaty Boze! 
Niech Twa surma przeraźliwa 
echem płaczu się odzywa 
nad pokosem Twego żniwa „. 



Dwujęzycznego smoka, 
Szatana o trz~c~ grzbieta<;:h zwalczył w wielkim boju 
archanioł pansk1 , Michał, 1 zginął w otchłani . Amen. 

I stał się koniec świata ... O chwilo spokoju! 
Zgasł płomienny głos Proroka 
i wieczności noc głęboka 
nieprzejrzaną jest dla oka. 

A ja, wygnaniec z Raju, tułacz nieszczęśliwy, 
zesłany •. a.by konać, na te ziemskie niwy, 
1 patrzec, Jak pod złomem niebotycznej grani 
usiadła matka Śmierci, Ewa jasnowłosa, 
pieszcząca węza Grzechu, posyłam w niebiosa, 
opadł~ nad wieczności tajemniczym mrokiem, 
to moie w1eku1ste, nieprzebrzmiałe : Amen! 
Amen! 
W uma~łych bytów milczeniu głębokiem 
słychac Jedynie Amen , moje straszne Amen. 

O Boże miłosierny, zmiłuj się nad nami! 
Kyrie elejson! 

Przede mną przepaść, zrodzona przez winę 
przez grzech Twój. Boże! ... Ginę! ginę! ginę! 
Amen . 
A cóż powstanie ponad nicościami , 
gdzie ongi były światy 
i Ja, w chęć życia bogaty, 
a dziś w umarłych postawiony rzędzie? 

Niech nic nie będzie! 

Amen. 

Bo cóż może być, jeślim ja zaginął? .. . 

Na wszystko mrok nicości nieprzebyty spłynął -

Amen . 

Jan Kasprowicz 

(z cyklu Hymny) 

ROMAN MACIEJEWSKI 
o swoich związkach z tańcem 

Kwestia rytmu jest w mojej muzyce 
bardzo istotna. Rytm jest tym elemen
tem muzyki , który człowiek może „ob
serwować" własnym ciałem . Trudno 
znaleźć człowieka z normalnie funkcjo
nującym sercem . Arytmia jest zjawi
skiem powszechnym. Przen i knęło to do 
muzyki . Komponuje się muzykę aryt
m iczną . 
Moje kontakty z tańcem zaczęły się 
jeszcze w Poznaniu . Akompaniowałem 
na fortepianie przy komponowaniu 
baletów. Muszę przyznać, że podobały 
mi się tancerki, szczególnie jedna -
Marcelina Hildebrandt, która jeżdziła 
na gościnne występy do Berlina. Kom
ponowałem dla niej muzykę , a nawet 
próbowałem swych sił jako choreograf! 
Już w Warszawie dla uczniów szkoły 
Julii Mierzyńskiej skomponowałem ba
let dziecięcy Bajka, wystawiony w Tea
trze Wielk im. Mierzyńska kazała mi 
improwizować i improwizowałem ra
zem z nią. Lubiłem to . Lubiłem taniec, 
ruch . To dało solidne podstawy mojej 
muzyce: mazurkom, tańcom góralskim. 
Po przyjeździe do Paryża, zetknąłem 
się ze sławnym tancerzem i choreogra
fem Sergem Lifarem. Próbował mnie 
nakłonić do napisania dla niego muzyki. 
Nie napisałem, bo nie szanowałem 
dostatecznie Lifara jako artysty. Uważa
łem go za błyskotliwego , ale płytkiego . 
Nigdy nie pociągała mnie pompa i 
zewnętrzność , które on uwielbiał . Nie 
interesowały mnie technika i ruchowe 
schematy baletu klasycznego. Trakto
wałem je jak dość naiwne próby dopi
sania treści i wrażliwości do formy. 
Któregoś wieczoru byłem na koncercie 
na Champs-Elysees . Modny wtedy 
twórca awangardowego baletu Kurt 
Jooss grał koncert na 2 fortepiany. 
Zespół Joossa był wówczas w Anglii , w 
Dartington Hall, posiadłości na'leżącej 
do właścicielki wytwórni papierosów 
„Camel ". Założyła w Dartington kolonię 
dla artystów. Sprowadziła Joossa ze 
szkołą i zespołem , bywali tam muzycy, 
malarze. rzeżbiarze. „Tośka" Stadnicka, 
jedna z tancerek w balecie Joossa 
(póżniej<sza ambasadorowa lukasiewi
czowa) przysłała do Paryża telegram: 
Przyjeżdżaj do Darlington na koncert 

własnych kompozycji!. Pojechałem, a 
Jooss zaproponował mi po recitalu 
skomponowanie 2 baletów. Niestety, 
stworzyłem tylko intermezza do jego 
przedstawień . Ale za to ożeniłem się z 
tancerką z jego zespołu! 

Dzięki żonie znalazłem się w Szwecji . 
Przechadzając się pewnego dnia po 
ulicach Goeteborga zobacztyłem szyld : 
„Kursy tańca . Metoda Mary Wigman ". 
Zawsze ciągnęło mnie do sali baleto
wej. więc zapukałem. Jedna z panienek 
prowadzących szkołę, Ellen Lundquist, 
zaproponowała mi współpracę. Poznała 
mnie z młodym reżyserem teatralnym 
Ingmarem Bergmanem . Komponowa
łem muzykę do jego spektakli, a ona 
wyszła za mąż za Bergmana i urodziła 
mu czwórkę dzieci! Dla . szkoły Ellen 
ułożyłem kilka tańców . Załuję , że nie 
udało mi się ich wydać jako utworów 
fortepianowych. 

Choć to c i ągnie się za mną przez całe 
życie, nie udało mi się stworzyć dużej 
formy baletowej. Widziałem kiedyś ba
let o życiu królowej Krystyny. To był 
fantastycznie skomponowany teatr 
tańca. blis 1 mojej idei. Czysty, abso
lutny taniec. Taniec, jako samodzielna 
sztuka w paraleli do muzyki, operujący 
własnym materiałem dżwiękowym . Ta
niec, jako sztuka autonomiczna, ale w 
połączeniu z muzyką . Konstrucja cho
reograficzna odpowiadająca konstruk
CJi muzycznej. Forma taneczna odpo
wiadająca np. symfonii. Mam na to 
nawet własne określenie - „syncho
ria" . Temat muzyczny--temat rucho
wy-konstrukcja taneczna. Trudne, ale 
pasjonujące! 
(wypowiedź kompozytora z 1979 r., spi
sana z taśmy magetofonowej) 

Warto dodać , że Ewa Wycichowska na 
inaugurację swojej dyrekcji Polskiego 
Teatru Tańca w Poznaniu, w grudniu 
1988 r., w przedstawieniu Koncert op. 1 
(polski) zrealizowała do muzyki Ro
mana Maciejewskiego balet Scerzo alla 
Campagna. 
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DIES IRAE 

Zamiast libretta 

Głos siedmiu trąb 
A gdy zdjął siódmą pieczęć , nastało w 
niebie milczenie ... 
I widziałem siedmiu aniołów, którzy 
stoją przed Bogiem, i dano im siedem 
trąb .. . 
A owych siedmiu aniołów, mających 
siedem trąb, sposobiło się do tego, by 
zatrąbić ... 

(ObjawiP.nie św. Jana. 8) 

O znakach zbliżanie się końca 
świata 
A gdy siedział na Górze Oliwnej. przy
stąpili do niego uczniowie na osob
ności, mówiąc : Powiedz nam, kiedy się 
to stanie i jaki będzie znak twego 
przyjścia i końca świata? 
A Jezus odpowiadając , rzekł im: Bacz
cie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem 
wielu przyjdzie w imieniu moim, mó
wiąc : Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą . 
Potem usłyszycie o wojnach i wieści 
wojenne. Baczcie, abyście się nie trwo
żyli , bo musi się to stać, ale to jeszcze 
nie koniec. Powstanie bowiem naród 
przeciwko narodowi i królestwo prze
ciwko królestwu, i będzie głód , i mór, a 
miejscami trzęsienia ziemi. Ale to 
wszystko dopiero początek boleści ... 
I powstanie wielu fałszywych proroków 
i zwiodą wielu „ . 
A kto wytrwa do . końca, ten będzie 
zbawiony ... 

(Ewangelia św. Mateusza, 24) 



DIES IRAE 

In place of the libretto 

The sound of the seven trumpets 

Now when the Lamb broke the seventh 
seal, there was silence in heaven ... 
Theil I looked, and the seven angels 
that stand in the presence of God were 
g1ven seven trumpets „. 
Then the seven angels that held the 
seven trumpets .prepared to blow 
them „. 

(The Revelation of St John, 8) 

About the signals for the end of the 
age 
When he was sitting- on the Mount of 
Olives .the desciples carne to speak to 
h1.m p~1vately _ Tell us, they said, when 
will th1s happen? And what will be the 
signal for your coming and the end of 
the age? 
Jesus replied: Take care thai no one 
misleads you. For many will come claim
ing my name and saying , I am the Mes
s1ah; and .many will be misled by them . 
The time 1s caming when you will hear 
the noise of battle near at hand and the 
news of battles far away; see that you 
are not alarmed. Such things are bound 
to happen; but the end is stili to come. 
F.or nation will make was upon nation , 
kinQdom upon kingdom; there will be 
famines and earthquakes in many pia
ces. W1th all these things the birth
-pangs of the new age begin „. 
Many false prophets will arise, and will 
m1slead many „. 
But the man who holds out to the end 
will be saved. 

(The Gospel After St Matthew, 24) 

Pour le li vret 

Les sept trompettes 
Quand il ouvrit le septieme sceau il se 
fi t dans le clel un silence ... 
Et je vis les sept anges qui se tiennent 
devant Dieu. l i leu r fut denne sept 
trompettes. „ . 
Les sept anges qu i tenaient les sept 
t rompettes se prepa rerent a en son ner. 

(Apocalypse de Jean. 8) 

Les signes annonciateurs de la 
cri se 
Comme il etait assis au mant des Oli 
viers, les disciples s'avancerent vers lui 
a l'ecart, et lui dirent: Dis-nous quand 
cela amvera et quel· sera le signe de ton 
aveenement et de l1a fin du monde? 
Jesus leur repondit: "Prenez garde que 
p_ersonne ne vous egare. Car beau coup 
v1endront en prenant mon nom· ils 
di ront: C'est moi , le Messie, et ils eg'are
ront bien des gens. Vous allez entend re 
pa rler de guerres et de rumeu rs de 
guerres . Attention ! Ne vous alarmez 
pas; il faut que ce la arrive, mais ce n'est 
pas enco re la fin . Car on se dressera 
nation contre nation et royaume co ntre 
royaume; il y aura en divers endroits 
des fa mines et des tremble - ments de 
terre. Et !out cela sera le commence
ment des douleu rs de l'enfantement ... 
Des fau x prophetes surgiront en foule 
et egareront beaucoup d'hommes „. 
„. m.ai~ ce lu i qu i ti endra jusqu'a la fin , 
celu1-la sera sauve „. 

(Evangile se/on Saint Matthieu, 24) 

Anstatt des Librettos 

Siegel und die sieben Posaunen 
Und ais er das ~iebente Siegel offnete, 
ward e1ne St 1l le 1m Himmel „ . 
Und ich sah die sieben Engel, die vor 
Gott stehen, und es wurden ih nen sie
ben Posaunen gegeben .„ 
Und die sieben Engel , wel che die sie
ben Posaunen hatten be reiteten sich 
dass sie posaunten . „ ' ' 

(Die Offenbarung durch Johannes, 8) 

Zelchen des Weltuntergangs 
Ais er aber am Olberg sass, traten die 
Junger beson ders zu lhm und spra
chen: Sage uns, wann wird das alles 
geschehen und welches wird das Zei
chen deiner Ankunft und des Endes der 
Weltzeit sein? · 
Und Jesus antwortete und sprach zu 
1hnen: Sehet zu, dass euch niemand 
irreflihre! Denn es werden viele unter 
m ei n~m Namen komm en und sagen : 
Ich bin Christus, und werden viele irre
flih ren .. lh r wercfot dann von dem Krieg 
und Kriegsgeruchte horen. Sehet zu 
erschreckt nich!, denn es muss ges~ 
chehen, aber es ist noch nicht das 
Ende. Denn ein Volk wird sich włder das 
andere erheben und ein Konigreich 
w1der das andere, und es werden hin 
und w1eder Hungersnote, Pest und 
Erdbeben sein. Dies alles lst der Wehen 
Anfang „ . 
Und es werden viele falsche Propheten 
aufstehen und werden viele i rrefuhren„ . 
Wer aber beharret bis ans Ende der 
wird gerettet werden . ' 

(Matthiius - Evangelium, 24) 
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