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Krzysztof Penderecki 

,,PASJA" JEST CIERPIENIEM 
I SMIERCIĄ CHRYSTUSA, 
ALE ROWNIEŻ CIERPIENIEM 
I SMIERCIĄ OSWIĘCIMIA, 
TRAGICZNYM 
DOSWIADCZENIEM 
LUDZKOSCI Z POŁOWY 
DWUDZIESTEGO STULECIA. 
I W TYM SAMYM SENSIE 
MA ONA MIEC, WEDŁUG MOICH 
ZAMIERZEŃ I ODCZUC, 
CHARAKTER UNIWERSALNY, 
HUMANISTYCZNY. 

Krzysztof Penderecki 

• 



Ludwik Erhardt 

PASSIO ET MORS 
WIEKU DWUDZIESTEGO 

Chyba nikt, niezależnie od światopoglądu, nie może 
pozostać obojętny wobec najgłębszego z motywów chrze
ścijaństwa - męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Gdyż 

oprócz emocji religijnych, jakie wywołuje u ludzi wierzą
cych, motyw ów przywodzi na pamięć niezli czone asocja
cje nagromadzone w naszej tradycji, kulturze i sztuce. 
Był przez długie wieki jednym z głównych tematów rzeź
by i malarstwa, dostarczał natchnienia kompozytorom, 
tworzył osnowę średniowiecznego teatru misteryjnego. 
Stroniła od niego tylko literatura, widać nie czując się na 
siłach iść w zawody z lakoniczną surowością Ewangeli
stów czy ekspresją J acopone da Todi. Dziś oddziaływa on 
na nas nie tylko jako idący przez wieki przekaz duchowy, 
łączący nas z odległymi przodkami, nie tylko jako dzieło 
tysięcy bezimiennych lub utytułowanych artystów, którzy 
nadali formę naszej wyobraźni, lecz także poprzez swą 
wymowę symboliczną, nabierającą nieoczekiwanej aktual
ności w zestawieniu z wydarzeniami na wskroś współczes
nymi. 

P a s j a jest cierpieniem i śmiercią Chrystusa, ale 

również cierpieniem i śmiercią Oświęcimia, tragicznym do

świadczeniem ludzkości z polowy dwudziestego stulecia. 

I w tym samym sensie ma ona mieć, według moich za-



mierzeń i odczuć, charakter uniwersalny , humanistycz
ny - stwierdza Krzysztof Penderecki. Rzadko kiedy w hi
storii muzyki intencje kompozytora spotkały się z równie 
szerokim zrozumieniem i akceptacją słuchaczy. W ciągu 

dwunastu lat, jakie minęły od chwili, gdy Passio et mors 
Domini Nostri !esu Christi secundum Lucam wypełniła 
dźwiękami wnętrze starej gotyckiej katedry w Munster, 
utwór ten znalazł drogę do uczuć ludzi chyba na całym 
słuchającym muzyki świecie . Jego popularność nie ma 
precedensu w dziejach muzyki awangardowej . 

Awangardowej? - zastanawiał się Zygmunt My
cielski. - Termin ten zostaje niejako przekreś '. ony tym 
dziełem, mówić tu można o muzyce , bez żadnych dalszych 
epitetów. Natychmiastowe i powszechne uznanie tego 
dzieła, jeszcze bardziej niż jego cechy stylistyczne, wzbu
dziło nieufność ortodoksyjnych zwolenników nowoczesno
śc: , którzy do tego czasu skłonni byli uważać młodego je
szcze kompozytora polskiego za jednego z najbardziej 
obiecujących adeptów. Od ·czasu Pasji zaczęto mówić, że 
Penderecki zdradził awangardę. Kompozytor odpowiadał : 

Nie ja zdradziłem awangardę , lecz - według mnie -

awangarda lat sześćdziesiątych zdradziła muzykę. Dlatego 

nasze drogi musiały się rozejść. 

Wybór tematu i jego implikacje miały dla powo
dzen:a tego utW'Oru znaczenie isto '. ne , ale nie rozstrzyga
jące . Od czasu wielkich Pasji Bachowskich wątek ewan
geliczny i:;odejmowano wielokrotnie, nie znajdując jednak 
tak szerokiego oddźwii:)m ani u współczesnych, ani u po
tomnych. Siła oddziaływania Pasji P ender eckiego miała 

bowiem swe źródła przede wszystkim w dramaturgii dzie
ła i w ekspresyjności j Ę>zyka muzycznego. Był to pierwszy 
utwór, w którym niezwykły zmysł dramaturgiczny tego 
kompozytora ujawnił się tak dobitnie. Decydując się na 
podjęcie tego tematu m:ał Pender ecki wiele możliwości 
do wyboru , gdyż wątek pasyjny w muzyce naszego tysiąc
lecia przyb:erał rozmai te formy - od dramatu liturgicz
nego poprzez średniowieczną pasję chorałową i późniejszą 
pasję motetową (Obrecht) , liczne r enesansowe interpre
tacje dramatyczne (Orlando di Lasso, Vulpius, Victoria , 
Byrd), aż po barokową formę oratoryjn ą , zapoc zą t kowaną 

przez Schiltza i ukoronowaną dziełami Bacha. 



Penderecki sięgnął po tę ostatnią formę. Trudno 
jednak przypuścić, by na tej decyzji zaważyła przede 
wszystkim młodzieńcza przekora, chęć zmierzenia się 

z niedoścignionym dotychczas wzorem Bachowskim - jak 
sam stwierdzał w różnych wypowiedziach dla prasy. Na
leży raczej sądzić, że po prostu w pasji barokowej do
strzegał największe możliwości dramatyczne. Była to 
wszak forma ukształtowana pod wpływem nowego, wło
skiego stylu muzycznego, pełnego ekspresji, obfitującego 
w zróżnicowane środki wyrazowe - od plastycznych re
cytatywów przez melodyjne arie i dramatyczne partie 
chóralne wspomagane urozmaiconym akompaniamentem 
orkiestrowym. Tego rodzaju forma oratoryjna w odczuciu 
współczesnych różniła się od opery jedynie religijną tre
ścią oraz niescenicznym sposobem wykonywania. Na krót
ko przed wystąpieniem Bacha ta ostatnia różnica zaczęła 
się zresztą zacierać: na scenie opery hamburskiej podjęto 
z powodzeniem próby wystawiania oratoriów o tematyce 
biblijnej, nie wahając się przed użyciem rozmaitych środ
ków teatralnych, łącznie z baletem. 

Ówczesne pasje, czyli oratoria o treści zaczerpniętej 
z Ewangelii, traktowane były z nieco większym umiarem 
ze względu na powagę tematu, ale i w nich odbiły się za
miłowania teatralne epoki: znikł tekst Ewangelii, ku obu
rzeniu przedstawicieli Kościoła, znikły partie chorałowe, 
a ich miejsce zajęły wierszowane libretta, pochodzące spod 
piór na ogół miernych i niewybrednych poetów. Obie zna
ne nam dziś Pasje Bachowskie (1723, 1729) powstały wła
ściwie jako reakcja przeciwko tym odstępstwom od dobre
go smaku i tradycji religijnej. Opierając się na tekście 

Pisma Świętego, przywracając recytatywną partię Ewan
gelisty snującego swą opowieść słowami św. Jana czy św. 
Mateusza, nadając partii chóru charakter refleksyjnego 
komentarza czy medytacji, stworzył Bach najdoskonalszą 
z form, w jakie muzyka przyoblekła wątek pasyjny. 

Toteż gdy w roku 1962 Penderecki przyjął zamó
wienie Westdeutscher Rundfunk i podjął się napisać Pasję 
dla uczczenia 700-lecia katedry w Munster, ideę tego dzie
ła miał już w najogólniejszych zarysach przemyślaną. 

Wiedział, że pójdzie w ślady swego wielkiego poprzedni
ka, ale nie zamierzał go naśladować. Dlatego z czterech 
Ewangelii wybrał Ewangelię św. Łukasza, czyli tę wła-



sme, której Bachowskie opracowanie do naszych czasów 
się nie zachowało. W dodatku wyróżniała się ona szcze
gólną wartością literacką i odcieniami ideowymi akcentu
jącymi uniwersalizm chrześcijaństwa, bliskimi poglądom 
kompozytora. Różnice między sławnymi Pasjami Bacha 
a wyobrażeniami Pendereckiego o swym dziele szły jed
nak głębiej niż odmienność tekstu. - Zamierzeniem mo-

im było odej$cie od relacji statycznej, od o po w i a d a

n i a wydarzeń ewangelicznych. Pasja w zamyśle (. .. ) jest 

dynamicznym, a niekiedy nawet drapieżnym przeżyciem . 

Tak jak w misterium średniowiecznym, w którym nie by

ło widzów przyglądających się z boku; emocjonalne zaan

gażowanie ogarniało wszystkich. I podobnie na przykład 

chór w Pasji według św. Łukasza nie opowiada, ale sam 

bierze czynny udział w procesie Chrystusa. 

Różnice między barokowymi Pasjami Bacha 
a dziełem Pendereckiego - pomijając kwestię środków 

muzycznych - najłatwiej dostrzec właśnie w stosunku 
obu kompozytorów do słowa. Bach traktuje Ewangelię 
z pokorą, nie ośmielając się dokonywać jakichkolwiek 
skrótów. Natomiast Penderecki wybiera tylko te wersety, 
które uznaje za dramaturgicznie niezbędne. Ale Bach ma 
do czynienia z tekstem niemieckim, zrozumiałym i dobrze 
znanym wszystkim jego słuchaczom, podczas gdy Pende
recki posługuje się tradycyjną wersją łacińską, zastrzega
jąc nawet w partyturze, że jego Pasję należy wykonywać 
wyłącznie po łacinie. W Pasji według św. Mateusza opo
wieść zaczyna się od słów Jezusa przepowiadającego swą 
śmierć na krzyżu i - rozwijając się ściśle według tekstu 
Ewangelii - kończy się postawieniem straży przy grobie. 
Pasja według św . Jana obejmuje trochę krótszy okres: od 
sceny w ogrodzie za potokiem Cedron - do złożenia w 
grobie. Pasja Pendereckiego rozpoczyna się od sceny na 
Górze Oliwnej i kończy się śmiercią Jezusa na Krzyżu. 
Jej wątek jest więc najkrótszy, najbardziej dramatyczny 
i w dodatku, dzięki skrótom, przekazany za pomocą naj
mniejszej ilości słów. 

Konstrukcja dzieła wymagała jeszcze znalezienia 
tekstów uzupełniających i łączących wybrane wersety 
Ewangelii. Nowy Testament nie wystarczał również Ba-



chowi, który dramaturgię swych Pasji budował ze słów 
Ewangelisty, przeplatanych religijną medytacją w postaci 
chorałów i arii pochodzących spod piór Brockesa i Pican
dera, a gdy na przykład w tekście św. Jana brakowało mu 
jakiejś istotnej sceny, bez wahania czerpał ją z Ewan
gelii św. Mateusza. Natomiast Penderecki relację drama
tycznych wydarzeń Wielkiego Tygodnia, opartą na Ewan
gelii św. Łukasza , uzupełnił w trzech miejscach fragmen
tami zaczerpniętymi od św. Jana i wplótł w nią teksty 
wielkopostnych hymnów oraz psalmów i trenów, które 
spełnić miały funkcję chorałów i poezji układanych przez 
Bachowskich współpracowników. Cechą w istotny sposób 
różniącą Pasję według św. Łukasza od jej wielkich po
przedniczek jest wprowadzenie tekstu mówionego w miej
sce tradycyjnych recytatywów. Dzięki temu słowa Ewan
gelisty nabierają większej wyrazistości i zdecydowanie 
wyodrębniają się z całej pasyjnej akcji. Albowiem mimo 
podziału na arie, psalmy a cappella i sceny zbiorowe Pasja 
Pendereckiego, w przeciwieństwie do Pasji Bachowskich, 
skomponowana jest jako płynnie rozwijająca się całość 

dramatyczna. Układając tekst swego dzieła, Penderecki 
wykazał niezwykły zmysł dramaturgiczny, dzięki któremu 
Pasja uderza swą na wskroś współczesną ekspresją. W pa
rę lat później, jako autor libretta Diabłów z Loudun, jesz
cze raz zadziwi tą umiejętnością - raczej nieoczekiwaną 
u twórcy dotychczas interesującego się niemal wyłącznie 
muzyką instrumentalną. 

Drugim czynnikiem decydującym o wielkiej sile 
oddziaływania Pasji Pendereckiego jest jej język muzycz
ny. Jeśli rozpatrywać to dzieło pod tym właśnie kątem, 
łatwo można dostrzec, że wszelkie pomówienia kompozy
tora o odstępstwo od ideałów awangardy wynikają z nie
porozumienia. Nieporozumienie polega na przyjęciu · cał

kiem bezpodstawnego założenia, że utwory -- niezależ

nie od swych rozmiarów - powstają kolejno, jeden po 
drugim, w takim porządku, w jakim później, podczas ko
lejnych prawykonań prezentowane są publiczności. W rze
czywistości jest inaczej. Idea Pasji żyła w umyśle Pende
reckiego niemal od samego początku, od chwili gdy w 
1959 roku pojawił się nagle w naszym życiu muzycznym 
jako nowa, olśniewająca gwiazda polskiej muzyki współ
czesnej. Była to idea na razie jeszcze może nie skonkrety-



zowana, ale ujawniająca się poprzez Psalmy Dawida, Stro
fy czy Stabat Mater - utwory świadczące o wewnętrznej 
potrzebie wypowiedzi na tematy ponadczasowe, uniwer
salne. Zamówienie Westdeutscher Rundfunk było jedynie 
ostatecznym bodźcem wyzwalającym nagromadzony już 

potencjał twórczy. 
Praca nad partyturą Pasji odbywała się w latach 

1963-65. Ale choćby tylko powierzchowna znajomość 

psychologii procesów twórczych nakazuje poczęcie tego 
dzieła wyznaczyć na początek lat sześćdziesiątych , czyli 
okres, w którym Penderecki był jeszcze traktowany jako 
beniaminek protekcjonalnie popieranej awangardy pol
skiej , wdzięczny wychowanek Darmstadtu i Donaueschin
gen. Wynika stąd, że albo kompozytor ten jedynie przez 
omyłkę zaliczony został pomiędzy czołowych awangardy
stów tego czasu, albo też będąc w istocie twórcą awangar
dowym, nigdy być nim nie przestał. A w każdym razie, 
że za ewentualną cezurę nie może być uważana jego 
Pasja według św . Łukasza - dzieło będące pod wieloma 
względami koroną czy podsumowaniem owego pierwszego, 
zdumiewającego okresu twórczości młodego kompozytora. 

Dopiero z perspektywy tego utworu, ex post, moż
na dostrzec, że niemal wszystkie poprzednie kompozycje 
Pendereckiego, od Psalmów Dawida, poprzez Anaklasis, 
Wymiary czasu i ciszy , łącznie ze sławnym Trenem pa
mięci ofiar Hiroszimy czy popularną Polymorphią - były 

gromadzeniem doświadczeń, szeregiem eksperymentów 
dźwiękowych służących jednemu celowi nadrzędnemu: 

ukształtowaniu i wypróbowaniu języka muzycznego, który 
nadawałby się do wyrażenia wielkich idei zaprzątających 
myśl kompozytora, i który równocześnie, przez swą no
wość i agresywność, miałby potrzebną tu siłę oddziały

wania na słuchaczy. W Pasji zostały bowiem użyte, 

z umiarem i bezwzględną celowością, niemal wszystkie po
mysły i efekty z utworów Pendereckiego skomponowa
nych w latach 1959-64. Są tu klastery dźwiękowe i nie
konwencjonalne użycie instrumentów smyczkowych, jest 
rozbudowana partia perkusji i cały arsenał zróżnicowanej 
artykulacji chóralnej, jest mikrointerwalika, polifonia do
dekafoniczna i wnioski wyciągnięte ze studiowania mu
zyki mistrzów niderlandzkich czy wręcz szkoły Notre
-Dame - pierwsza kompletna prezentacja różnorodnego 



a przecież w pełni koherentnego języka muzycznego Krzy
sztofa Pendereckiego. 

Pasja zawiera jedenaście fragmentów dramatycz
nych, obrazujących kolejne wydarzenia ewangeliczne: nr 2, 
Jezus na Górze Oliwnej („Et egressus ibat"), nr 5, Pojma
nie („Adhuc eo loquente"), nr 8, Zaparcie się Piotra 
(„Comprehendentes autem eum"), nr 10, Naigrywanie się 

u arcykapłana („Et viri, qui tenebant Hlum"), nr 13, Jezus 
przed Piłatem („Et surgens omnis multitudo"), nr 14, Dro
ga krzyżowa („Et in pulverem mortis"), nr 16, Ukrzyżo
wanie („Ibi crucifixerunt eum"), nr 19, Naigrywanie się 

z Chrystusa ukrzyżowanego („Et stabat populus spec
tans"), nr 20, Jezus między łotrami („Unus autem de his"), 
nr 21, Rozmowa z matką i Janem pod krzyżem („Stabant 
autem iuxta crucem"), nr 23, Smierć Chrystusa („Erat au
tem fere bora sexta"). 

Fragmenty te mają różne rozmiary i różną budo
wę - łączy je obecność Testo, recytującego słowa Ewan
gelii. Pierwszy i ostatni z nich, rozpoczynający i kończący 
właściwą opowieść - są krótkie i podobnie skonstruowa
ne: tekst Ewangelisty jest właściwie tylko przygotowa
niem słów Chrystusa. Pozostałe fragmenty mają na ogół 
charakter rozbudowanych scen dramatycznych z udziałem 
chóru i wszystkich solistów, którzy na przemian grają ro
lę rozmaitych postaci uczestniczących w tych scenach -
niewiasty, Piotra, Piłata, łotra na krzyżu. Jedynie bary-. 
ton, zgodnie z Bachowską tradycją, w całej Pasji repre
zentuje tylko jedną postać - Chrystusa. W scenach tych, 
ze względu na ich rodzajowy charakter, kompozytor mógł 
szczególnie szeroko uczynić użytek ze swoich doświadczeń 
instrumentalnych i chóralnych, toteż takie fragmenty, jak 
na przykład 10 i 19, są dynamicznymi scenami zbiorowy
mi, gdzie agresywne brzmienie i niekonwencjonalne spo
soby artykulacji (np. śmiech i gwizd chóru w nrze 10) 
służą wzmocnieniu dramatycznej ekspresji. „Tur ba", ów 
tłum pasyjny, krzyczy, szepcze, skanduje, wybijają się 

pojedyncze głosy z bliska, z daleka, jak z ulicy, jak z pla
cu wiecowego. Ten tłum jest współczesny i on to wnosi 
do Pasji Pendereckiego klimat współczesnej zbrodni 
i współczesnego męczeństwa. Przebija się przez jego war
stwę głos aktora, opowiadającego wypadki z napięciem, 
z pośpiechem, crescendo, tak jak to czynią reporterzy ra-





diowi. W takich chwilach Pasja staje się czymś innym niż 
muzyką - jest trochę słuchowiskiem radiowym, trochę 

teatrem, trochę ilustracją dźwiękową filmu, którego obra
zy zaczynają już kształtować się w wyobraźni słuchacza -
zauważa Andrzej Kijowski. 

Sceny te są przeplatane ariami i fragmentami a cap
pella. Pasja zawiera cztery arie: nr 3 („Deus, Deus meus"), 
nr 4 („Domine, quis habitabit"), nr 9 („Iudica me, Deus") 
i nr 17 („Crux fidelis"), do których doliczyć można jesz
cze krótki sopranowy Lament nr 11 („Ierusalem, Ierusa
lem"), charakterem swym zbliżony do arii. W.szystkim 
ariom towarzyszy zredukowany akompaniament instru
mentalny, co ma istotne znaczenie ze względu na trudne 
zadania wokalne, jakie kompozytor stawia tu przed soli
stami. Występujące w Pasji fragmenty a cappella to trzy 
psalmy: nr 7 („Ut, quid, Domine"), nr 12 („Miserere mei, 
Deus"), nr 18 („In pulverem mortis") oraz Stabat Mater 
(nr 22). 

Szczególne miejsce w Pasji zajmuje Passacaglia 
„Popule menus" (nr 15) na chóry i orkiestrę, oparta na 
temacie b-a-c-h, a rozmiarami swymi górująca nad pozo
stałymi fragmentami dzieła. Łączy ona w sobie wokalną 
polifonię dodekafoniczną z elementem dramatycznym w 
postaci recytacji, szeptów, gwizdów i okrzyków chóru, 
tworząc wielki fresk instrumentalno-wokalny o zupełnie 
wyjątkowej sile ekspresji. 

Finał dzieła bywa w rozmaitych komentarzach 
przyrównywany do finału IX Symfonii Beethovena. Tę 
analogię nasuwa komentatorom rekapitulacja wątków 

i tematów, jakiej kompozytor dokonuje w zakończeniu 

dzieła. Powracają więc kolejno motywy arii sopranowej, 
psalmów, arii barytonowej, Stabat: Mater, łączą się w 
kunsztownych splotach polifonicznych i giną w wielkim 
psalmie chóralnym In te, Domine, speravi. Jeszcze raz 
rozbrzmiewa słowo Domine, a towarzyszący mu charak
terystyczny akord nieoczekiwanie przybiera charakter do
minanty do końcowego, pięciokrotnie potwarzanego, po
tężnego akordu E-dur, brzmiącego czysto i zwycięsko ze 
słowami Deus veritatis, które zamykają dzieło. 

Pasja według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego 
wykonana została po raz pierwszy 30 marca 1966 roku w 



katedrze w Munster z udziałem Stefanii Woytowicz, An
drzeja Hiolskiego, Bernarda Ładysza, Rudolfa Jurgena 
Bartscha (recytacja), chóru radiowego z Kolonii, chóru 
chłopięcego z Tolz i orkiestry symfonicznej Westdeutscher 
Rundfunk z Kolonii. Całością dyrygował Henryk Czyż. 

Miarą .zainteresowania, jakie wzbudziło to pr awykonanie, 
może być fakt, że na ów uroczysty koncert przybyło po
nad siedemdziesięciu krytyków muzycznych z całej Euro
py, wśród dostojnych zaś gości znlaeźli się: nuncjusz pa
pieski monsignore Corrado Bafile, biskup Munster Józef 
Hoffner w otoczeniu kapituły, a także Klaus von Bis
marck, ówczesny dyrektor Radia Zachodnioniemieckiego, 
wnuk wielkiego Bismarcka i zarazem jeden z sygnatariu
szy tzw. memorandum ośmiu z Tubingen, domagającego 
się uznania granicy na Odrze i Nysie. 

Warto tu bowiem zwrócić uwagę na pewien zazwy
czaj nie dostrzegany fakt: w opinii wielu komentatorów 
europejskich prawykonanie Pasji Pendereckiego w Mun
ster odegrało znaczną rolę w procesie normalizacji sto
sunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. 
Trudno ocenić trafność tego spostrzeżenia, podobnie jak 
trudno zdefiniować ową „polskość" czy „słowiańskość" te
go dzieła, podkreślaną zwłaszcza przez krytykę zachodnio
niemiecką. W każdym razie znaczenia Pasji z pewnością 
nie można rozpatrywać w kategoriach wyłącznie muzycz
nych, a szereg jego aspektów stało się widocznych dopiero 
po pewnym czasie. Michel de Coster z Uniwersytetu w 
Liege, autor interesującej ankiety przeprowadzonej wśród 
słuchaczy po wykonaniu Pasji w Liege w marcu 1970 ro
ku, stawia wniosek, że bezprzykładne powodzenie tego 
dzieła na całym świecie u publiczności niechętnej wobec 
muzyki współczesnej winno stać się przedmiotem badań 
socjologicznych. Wynik tej ankiety prowadzi zresztą do 
stwierdzenia raczej oczywistego, że momentem decydują
cym o tym powodzeniu jest przeświadczenie słuchaczy, iż 
mają do czynienia z utworem na wskroś nowoczesnym, 
a mim o to zrozumiałym zarówno pod względem treści, 

jak i konstrukcji czy ekspresji. Podobną opinię sformuło
wał wybitny krytyk amerykański Harold C. Schonberg w 
roku 1969, po nowojorskim wykonaniu dzieła pod dyrek
cją Stanisława Skrowaczewskiego: Może wlaśnie ten nie
pohamowany, bezpośredni dramatyzm utworu tak bardzo 



zachwycił nowojorską publiczność. Ukazuje on możliwość 
stworzenia takiego modernizmu, którego nie będzie cecho
wała ogłupiająca nuda, tak typowa dla wielu utworów 
ostatniego dziesięciolecia . 

Ludwik Erhardt 



W MUZYCE ZMIENIAJĄ SIĘ 

TYLKO SRODKI: MATERIAŁ 

DŹWIĘKOWY I SPOSOB 

FORMOWANIA GO, ALE OGOLNE 

ZASADY DOTYCZĄCE 
KONSEKWENCJI STYLU 

W UTWORZE, LOGIKI 

I EKONOMII PRZEBIEGU ORAZ 

AUTENTYCZNOSCI PRZEŻYCIA 

ZAWARTEGO 

W WYPISYWANYCH NUT ACH 

POZOSTAJĄ TE SAME. 

POJĘCIE DOBREJ MUZYKI 

ZNACZY DZIS DOKŁADNIE 

TO SAMO, CO DAWNIEJ. 

Krzysztof Penderecki 



Zygmunt Mycielski 

(„.) To, co u innych było łatwym czy mozolnym po
szukiwaniem, stało się u Pendereckiego jego naturalnym 
językiem, użytym z taką samą swobodą, jak język daw
nych kompozytorów, tych z prawdziwego zdarzenia. 

(„ .) Wokoło dzieła i postaci Pendereckiego narastać 
poczęła cała „sprawa" z pojawieniem się Pasji według 
świętego Łukasza. Już przy pierwszym wykonaniu w ka
tedrze w Munster, w 1966 roku, wzrosło i zdumienie, 
i temperatura u świadków tego wydarzenia. Penderecki 
sięgnął do formy i tekstu, których najwyższym przykła
dem były Pasje Bacha. W dodatku zaś architektura arcy
dzieł Bachowskich jakby „przebijała" poprzez dzieło Pen
dereckiego. Podjął kolosalne zadanie, bez żadnych wybie
gów i uników, bez odwoływania się do jakichś okoliczno
ści łagodzących. Sięgnął do uniwersalnego motywu cier
pienia i ofiary, który najwięksi mistrzowie ilustrowali 
muzycznie. 

Awangardziści zatrąbili na alarm. Penderecki zdra
dził awangardę, posłużył się tekstami, które już „same 
przez się" działają niejako automatycznie. W dodatku 
tekst Pasji był zrozumiały, czytelny, było go słychać. 
Zbrodnia, chociaż przy następnych dziełach Pendereckie
go miało być zbrodnią to właśnie , że tekstu nie słychać, że 

jest on ukryty w splotach sylabicznych - więc po co „tak 
właśnie" je wybrał? „ . 

Usiłowano przedstawić Pasję jako „samograj", za
miast zastanowić się nad tym, że wielki tekst jest trud
niejszy do uniesienia niż tekst błahy i nijaki. 

Tymczasem utwór szedł spokojnie i majestatycznie 
przez estrady na świecie, zaś publiczność waliła drzwiami 
i oknami na wykonania tego dzieła. A Penderecki nie zw;:i.
żając na kontrowersyjne oceny komponował dalej wielkie 
dzieła wokalno-instrumentalne: Dies irae, Jutrznię w 
dwóch częściach, o Złożeniu do grobu i Zmartwychwsta
niu , Kosmogonię i Diabły z Loudun. A obok tego cały sze
reg utworów orkiestralnych i kameralnych , Capriccia, 
koncerty, partity, De natura sonoris i Symfonię . 

Przy całym bogactwie inwencji tego kompozytora 
możemy już łatwo dostrzec, jakimi „sposobami" i „chwy
tami" , jakim językiem i paletą środków dysponuje. Czyni 
to z największą naturalnością , łatwością i pewnością , ope
rując zarówno wielką formą, jak i celnością stosowanych 
efektów dźwiękowych . Czyni to z mistrzostwem, dobiera
jąc z największą uwagą i skupieniem teks ty, które są kan
wą i elementem równorzędnym jego twórczości wokalnej , 
oratoryjnej i scenicznej . Należy więc t e teksty brać pod 
uwagę rozpatrując dzieła Pendereckiego. Chodzi mu w 
nich o podjęcie najistotniejszych ludzkich problemów: ist
nienia, zagrożenia , sprawiedliwości, ofiary i cierpienia. 
Działa tu świadomie, stosując odważnie te środki wyrazu , 
które od pierwszej chwili stworzył, opanował i przyjął za 
swoje. 

Zygm unt Mycielski 

(Fragment artykułu zamiesz
c zon ego w progra mie ope r y 
Diabły z Lou dun. Teatr Wiel
ki w warszawie, 1974) 



Bogusław Kaczyński 

Scenograf-reżgserern 

Nazwisko polskiego artysty Andrzeja Majewskiego 
jest dobrze znane międzynarodowej publiczności operowej 
i teatralnej. Przez dwadzieścia - bez mała - lat stworzył 
on ponad sto wizji scenograficznych, przygotowanych na 
zamówienie w:elkich teatrów Paryża , Londynu, Mediola
nu, Wiednia, Genewy, Salzburga, Hamburga, Monachium, 
Amsterdamu, Mexico, Ankary, Warszawy ... Geografia je
go podróży artystycznych, ważność scen i ranga premier , 
które przygotował, tworzą jedyny w swoim rodzaju życ:o
rys artystyczny, nie znajdujący odpowiednika w histor:i 
polskiego teatru. 

Majewski, przy całej swojej nadwrażliwości i nerwo
ści, nie należy do grona artystów kontrowersyjnych. Je
go monumentalne, malarskie, jak gdyby rozedrgane i rcz
marzone w barwie dzieła, wywołują najczęś:iej zdumienie 
i zachwyt, nigdy nie bulwersują, nie stają się powodem 
tak modnych dzisiaj teatralnych skandali. Może d latego 
właśnie chętnie współpracują z nim wybitni twórcy: Au
gust Everding, Kazimierz Dejmek, Herbert von Karajan, 
Karl Bohm, Georg Solti, śpiewacy: Birgit Nillson, Nicolai 
Giaurow, Grace Bumbry. Może właśnie dlatego zdobył 

Majewski kilka najwyższych nagród i złotych medali na 
św:atowych Biennale Scenografii, a liczne jego prace z tak 
wielkim powodzeniem eksponowane były w galeriach 
sztuki Nowego Jorku, Londynu, Paryża .. . 

• 



• • • 

Dzisiaj Andrzej Majewski prezentuje się widzom w 
Teatrze Wielkim nie tylko jako scenograf, lecz także jako 
samodzielny reżyser . Warto podkreślić , że łączenie tych 
obu czynności staje się we współczesnym teatrze coraz 
bardziej powszechne. Wielcy scenografowie, jak Franco 
Zefirelli czy Jean Pierre-Ponnelle, potrafili udowodnić 
krytyce i publiczności, że łączenie tych funkcji jest możli
we, pożyteczne i przynieść może nadspodziewane efekty 
artystyczne. Stojący dotąd w cieniu reżyserskich trium
fów scenografowie postanowili sami odpowiadać za efekt 
przedstawienia - zarówno w złym, jak w dobrym tego 
słowa znaczeniu - za oryginalność pomysłów i koncepcji, 
które - ileż to razy - rodziły się w zaciszu ich malar
skich pracowni. 

W Polsce także z wielkim powodzeniem podejmo
wano próby łączenia scenografii z reżyserią . Najdoskonal
szym tego przykładem może być działalność Tadeusza 
Kantora i Józefa Szajny, twórców oryginalnych, znanych 
na całym świecie teatrów dramatycznych. Na uwagę za
sługują także znakomite szekspirowskie inscenizacje Zofii 
Wierchowicz, dramatyczne i muzyczne eksperymenty 
Krzysztofa Pankiewicza, prace Franciszka Starowiey
skiego ... 

Andrzej Majewski rozpoczyna swoją nową przygo
dę artystyczną od Pasji Pendereckiego - kompozycji 
trudnej, statycznej , nie posiadającej żadnych poważniej
szych tradycji inscenizacyjnych. Chce stworzyć plastyczny 
komentarz, jakiś sceniczny kontrapunkt obrazujący, czy 
raczej uwypuklający ponadczasowe treści , jakie niesie ze 
sobą wielkie dzieło znakomitego polskiego kompozytora. 

Bogusław Kaczyński 

i 
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