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Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło, że po raz dwudziesty możemy 
gościć Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Bazylice Katedralnej. 
Tysiącletnie mury świątyni są najlepszą scenerią do wyko-
nywania najstarszych zabytków chrześcijańskiej kultury 
muzycznej. Tę opinię podzielają ze mną zarówno płoccza-
nie, jak i wykonawcy, którzy chętnie przyjeżdżają do na-
szego miasta, by dzielić się swoim kunsztem. Ich utwory 
nabierają nowego wyrazu w blasku świec wypełniającym 
historyczne wnętrze, a słuchacze przekonują się o pięknie 
chorału gregoriańskiego i wyjątkowości muzyki kościołów 
wschodnich.

Tegoroczna edycja festiwalu obfituje w wydarzenia artys- 
tyczne na wysokim poziomie. Wystąpią znakomite zespo-
ły: Schola Węgajty, Bornus Consort & Schola Gregoriana 
Silesiensis oraz Bractwo Vexilla Regis z Brochowa. 

Organizatorzy z okazji jubileuszu przygotowali wyjątkowy 
koncert, na który szczególnie zapraszam. Pierwszy raz od 
czasów średniowiecza w płockiej katedrze zabrzmią śpie-
wy ku czci Patrona miasta, św. Zygmunta. Pieśni pochodzą 
z zachowanych w Archiwum Diecezjalnym rękopiśmien-
nych antyfonarzy z przełomu XV i XVI wieku. Warto wy-
brać się 6 kwietnia na Wzgórze Tumskie, aby je usłyszeć.

Andrzej Nowakowski

Prezydent Miasta Płocka
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Skąd się wziął 
płocki festiwal

I. Rzecz o biskupie Aleksandrze

Nic bardziej mylnego niż liczba XX na folderze. Jeśli policzyć 
dokładnie, to muzyka jednogłosowa w Płocku liczy sobie 
900 lat, a historia festiwalu zaczyna się w roku 1129. Wte-
dy biskupem płockim zostaje Aleksander z Malonne, który 
dopiero co przyjechał na Mazowsze z Walonii. Tamto nasze 
zjednoczenie z Europą jest równie trudne, jak to dzisiejsze, 
ale przebiega sprawnie, bo biskup okazuje się miłośnikiem 
kultury i sztuki. Bolesław Krzywousty jest zafascynowany 
europejską umysłowością duchownego, toteż będąc zaję-
ty prowadzeniem wojen, powierza mu faktyczną władzę 
w Płocku. Już piętnaście lat później na Wzgórzu Tumskim 
stoi imponująca romańska katedra, o czym nieoceniony Win-
centy Kadłubek pisze: „Albowiem, gdyby nawet czyjakolwiek 
zawiść pogrzebała wzniesione przez niego bazyliki, to jednak 
płonącej lampy pod korcem ukryć się nie da, a cóż dopiero 
miasta leżącego na górze.” Dziewięć wieków później w tej 
właśnie katedrze tak doskonale brzmi muzyka. 

Ogromny skok cywilizacyjny na początku XII w. – którego nic 
nie przebije w całej historii Płocka, nawet budowa petroche-
mii w XX w. – dotyczy nie tylko miasta, ale całego regionu. 
Biskup Aleksander nie zaczyna od zera, bo stulecie wcześniej 
przybyli tu benedyktyni. Modernizuje ich opactwo w Czer-
wińsku i sprawia, że klasztor zyskuje śmiałe rozwiązania 
architektoniczne rodem z północnych Włoch. Równie szeroki 
gest towarzyszy budowie płockiej katedry, która jest wówczas 
największą budowlą romańską na ziemiach polskich (więk-
szą niż katedry w Gnieźnie czy Krakowie) i wiele zawdzięcza 
awangardowej architekturze z Niderlandów i znad Renu. 
To ważne, bo młodziutkie państwo polskie potrzebuje zyskać 
wiarygodność na arenie europejskiej, a w średniowieczu pod-
stawą autorytetu państwa jest sztuka. Najbardziej efektowna 
część katedry to wrota do świątyni wykonane w Magdeburgu 
przy finansowym wsparciu magdeburskiego biskupa Wich-
mana (czyli czegoś w rodzaju ówczesnej unijnej dotacji). Drzwi 

Biskup Aleksander z Malonne w asyście diako-
nów na jednej z 24 kwater Drzwi Płockich (fragm.)
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Płockie, z ich bogactwem religijnych scen i sensów, mocniej 
działają wtedy na wiernych niż dzisiaj kino akcji czy przeglą-
darki Internetu. No i mają o niebo większą ilość gigabajtów niż 
serwery i światłowody. 

Aleksander z Malonne jest człowiekiem dalekosiężnej wizji. 
Jakby przeczuwając, że w 1995 roku w jego katedrze odbę-
dzie się pierwsza edycja muzycznego festiwalu, z dziewięć-
setletnim wyprzedzeniem przygotowuje pod niego grunt. 
Sprowadza z Walonii artystów, rzemieślników oraz cenne 
manuskrypty. Płock staje się równie potężnym ośrodkiem 
jak Kraków i Poznań, co potwierdzają liczne perły średnio-
wiecznej literatury, np. Biblia Płocka. Księga jest wyjąt-
kowa m.in. dlatego, że zawiera pierwsze w Polsce opisy 
cudów, w tym jeden szczególnie sugestywny i metaforycz-
ny. Otóż pod stropem katedry wisiało na łańcuchu strusie 
jajo, gdzie przechowywano cenne relikwie, i pewnego dnia 
łańcuch pękł, a jajo runęło w dół. Stojący na chórze scho-
lastyk Zachariasz, zdążył podbiec i złapać jajo w biret, zaś 
ciężki łańcuch nie zranił go, tylko łagodnie opadł mu na 
ramiona. Drugi z opisanych cudów na pozór jest bardziej 
banalny: chroma 12-letnia dziewczynka Wojuchna podczas 
nocnego czuwania w katedrze doznaje uzdrowienia. Ale to 
zdarzenie ma równie wielkie znaczenie, co dziś ulokowanie 
w jakimś mieście siedziby międzynarodowej instytucji albo 
koncernu. Uzdrowienia przypisuje się świętym patronują-
cym diecezji albo osobistej boskiej interwencji. A to nobilituje 
w oczach całego chrześcijańskiego świata. Możliwe, że biskup, 
z myślą o kolejnych takich zdarzeniach, zamierza stworzyć 
w Płocku „Liber miraculorum”, czyli „Księgę cudów i łask 
nadzwyczajnych”, która dałaby miastu czołową pozycję 
w Europie.  

To piękne plany na przyszłość, ale na razie Aleksander musi 
się zmagać z mazowiecką codziennością. A czasy są ciężkie. 
Najazdy pogańskich Prusów i Jaćwingów przypominają wa-
hania krwawej giełdy. O chrystianizację wciąż trzeba wal-
czyć jak o produkt krajowy brutto. W dodatku standardy 
życia politycznego, w co trudno uwierzyć, są jeszcze gorsze 
niż dzisiaj. Synowie Władysława Hermana toczą brutalną 
wojnę z ojcem, w ramach ugody politycznej oślepiony zosta-
je zbuntowany wojewoda Sieciech, a później bracia walczą 
ze sobą i młodszy Bolesław każe oślepić Zbigniewa. Nie ma 
jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. To w ramach 
pokuty za zbrodniczy wobec brata uczynek Bolesław Krzy-
wousty tak hojnie łoży na rozwój Kościoła. Czyli na katedrę 
i na skrybów spisujących muzykę, która zachwyca absolutną 
czystością i niebiańską harmonią. 
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II. Rzecz o jednoczonej Europie

Ta czystość i harmonia jest wciąż obecna dziewięć wieków 
później. Słychać ją na festiwalowych koncertach najważ-
niejszych wykonawców muzyki dawnej z Polski, jak za-
łożony przez Jacka Urbaniaka zespół Ars Nova (występy 
w latach 1996, 1998, 2000), Bornus Consort pod wodzą Mar-
cina Bornus-Szczycińskiego (1996, 1998, 2001, 2004, 2006, 
2009, 2014), Schola Gregoriana Silensis z jej szefem Robertem 
Pożarskim (2002, 2006, 2014), Schola Teatru Wiejskiego Wę-
gajty kierowana przez Johanna Wolfganga Niklausa (1997, 
2001, 2014). A także na koncertach europejskich gwiazd 
muzyki średniowiecznej, jak włoski kwartet La Reverdie, 
mający na koncie kilkanaście płyt (2005), francuska grupa 
Discantus, którą kieruje Brigitte Lesne, jedna z największych 
ekspertek od muzyki dawnej (2007), belgijski zespół Grain 
de la voix, prawdziwi awangardziści sztuki średniowiecza 
(2008), brytyjski kwartet The Hilliard Ensemble, który można 
by nazwać The Beatles muzyki dawnej (2008), norweskie trio 
Mediaeval, nagrywające płyty dla renomowanej wytwórni 
ECM (2010) czy wreszcie francuski zespół Ensemble Organum 
pod wodzą Marcela Peresa (2004), o którego występie Robert 
Majewski pisze, że to „najważniejsze wydarzenie muzyczne 
w dziejach Płocka”. 

Co roku – na jeden przedwiosenny weekend – Europa jednoczy 
się w Płocku, choć jeszcze długo potrwa zanim zrobi to w Brukse-
li. Na Wzgórzu Tumskim występują wykonawcy z dostatniego 
zachodu i uboższego wschodu kontynentu, z chłodnej północy 
i pełnego temperamentu południa. Połączeni tradycją chrześci-
jańską i duchem muzyki mocniej niż ekonomicznym przymu-
sem i furią wolnego rynku. Oto niektórzy z zagranicznych gości: 
zespół Rondellus z Estonii (1998), chór Woskresinnia z Ukrainy 
(2000), Schola Gregoriana Pragensis z Czech (2001), chór Vox 
Cordis z Chorwacji (2002), Sirin Ensemblez Rosji (2003), En-
semble Nimmerselich z Niemiec (2005), Schola Cantorum z Ło-
twy (2006), Schola Antiqua z Hiszpanii (2009), chór Byzancion 
z Rumunii (2011), Choralschola Der Wiener Hofburgkapelle 
z Austrii (2012). Podziały na wykonawców słynnych i mniej 
słynnych, polskich i zagranicznych sporo mówią o ambit-
nej wizji Festiwalu, ale nie ukazują specyfiki imprezy, której 
sukces artystyczny (pytanie: czy największy w historii 
Płocka?) jest ściśle związany z organizacyjną skromno-
ścią i umiarem, bliskim raczej średniowiecznym ideałom 
służby i pokory niż współczesnym kategoriom medialnego 
szumu i łatwego poklasku. Wpływa na to osobiste zaanga-
żowanie, które oddają słowa wieloletniego prowadzącego 
imprezę Piotra Orawskiego: „Moim oczkiem w głowie jest także 



8
_

Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku, rzecz zupełnie wyjąt-
kowa, unikatowa chyba nie tylko w skali europejskiej”. 

Wbrew nazwie na Festiwalu nie ma jedynie czystej monodii, 
bo mimo dominacji chorału zwanego gregoriańskim 
od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (który pod wpły-
wem Benedykta z Nursji wprowadza w życie ideę Kościoła 
scentralizowanego, hierarchicznego, z zasadami posłuszeń-
stwa i dyscypliny) średniowieczna muzyka nie jest absolutnie 
wierna dogmatom. Pozostaje w niej miejsce na inwencję, nie 
daje się okiełznać platońskim zakusom idealnego porządku. 
Koncertują więc w Płocku wykonawcy z kręgu wzorcowego 
łacińskiego chorału, jak gregoriańskie schole z Warszawy 
(1997), z Pragi (2001), z Wilna (2003) i z Rygi (2006). Występują 
także chóry wykonujące ortodoksyjną muzykę prawosław-
ną z Równego na Ukrainie (2000), z Moskwy (2004), z cerkwi 
we Wrocławiu (1999 i 2011) oraz z unickiej cerkwi we Lwo-
wie (2013). Ale obok nich pojawiają się artyści na rozmaite 
sposoby nie mieszczący się w kanonie, jak Warszawski Ze-
spół Chorałowy z improwizującym na organach Marianem 
Sawą (1995), niemiecki zespół Estampie, który przedstawia 
spotkanie kultury muzułmańskiej, żydowskiej i chrześci-
jańskiej w Hiszpanii z pomocą konwencji wziętych z rocka 
i popu (2007), kanadyjsko-niemieckie trio Nu:n, gdzie śpie-
waczkom towarzyszy saksofonista (2009), czy autriacko-
-hiszpański projekt, w którym gregoriański śpiew scholi 
z Wiednia jest przeplatany renesansową muzyką na wiolę da 
gamba Diego Ortiza graną przez  Marię Valencię (2012). 

No i wreszcie zdarzają się w płockiej katedrze koncerty, które 
zupełnie nie mieściłyby się w głowie ani papieża Grzegorza 
pod koniec VI w. gdy ustala kanon, ani papieża Piusa X na po-
czątku XX w. gdy próbuje dekretem „Motu Proprio” przywrócić 
w muzyce gregoriański porządek. Właśnie taki jest wspólny wy-
stęp Bornus Consort i Tomasza Stańki, gdzie chorałowa „Msza 
na św. Dominika” zostaje szorstko inkrustowana partiami 
trąbki (2001), oraz wykonanie misterium „Stabat Mater”, kiedy 
z chórem Musica Sacra dialoguje na fortepianie inny jazzman, 
Włodek Pawlik (2003). Skoro istnieje mistyczny powietrzny ko-
rytarz, którym muzyka sprzed wieków dociera do nas, to miej-
my nadzieję, że ruch na nim jest dwukierunkowy i obydwa te 
koncerty trafiły do serca biskupa Aleksandra z Malonne.

III. Rzecz pospolita

Średniowieczna muzyka jest w dużej części anonimowa; je-
śli pojawiają się nazwiska kompozytorów, to głownie męż-
czyzn, co jest związane z dominującym przez całe wieki 
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modelem kultury. Ale obok pieśni przypisanych Alfonsowi X 
Mądremu (koncerty w latach 2000 i 2010), mszy Johannesa 
Ockeghema (2006 i 2014), utworów francuskich mistrzów 
Guillaume’a de Machaut, Adama de la Halle, Guillaume’a 
Dufay (2008) regularnie pojawia się na festiwalu najsłyn-
niejsza kobieta-kompozytorka średniowiecza Hildegarda 
z Bingen (w latach 1997, 1998, 2012, 2013), a ostatnio także 
jej bizantyjska odpowiedniczka Kassia (2012 i 2013). Muzyka 
jednogłosowa niesie się w nawie katedry głównie za spra-
wą męskiego głosu, ale są takie trzy edycje Festiwalu (2007, 
2008 i 2012), kiedy żaden koncert nie obywa się bez kobiet. 
Średniowiecze przestaje być także ścisłą ramą czasową, sko-
ro The Hillard Ensemble przekraczają próg polifonicznego 
renesansu, wykonując utwory Giovanniego da Palestriny 
(2008). Inną godną pochwały niekonsekwencją jest odejście 
od wizji muzyki średniowiecza jako opartej wyłącznie na 
kanonach religijnych i otwierającej szerokie wrota sacrum 
z pominięciem skrzypiących drzwiczek profanum. 

Robert Pożarski, przy okazji wykonania przez Scholę Grego-
riana Silensis tradycyjnych pieśni na Wielki Post, powiedział: 
„Odbyłem niezwykłe spotkanie ze śpiewakami ludowymi 
z północnej Polski, właściwie z pogranicza trzech kultur: 
polskiej, litewski i zapomnianej już prawie jaćwieskiej. (...) 
Tak rozpoczęła się moja fascynacja pieśnią tradycyjną. Kie-
dyś nieufnie nastawiony do folkloru, który wydawał mi się 
odległy od uczonych struktur chorału gregoriańskiego, po-
czułem, jak domyka się strumień pieśni o Bogu i Człowie-
ku trwający od zawsze jako inny wymiar rzeczywistości.” 
To domknięcie strumienia jest możliwe, kiedy estoński ze-
spół Linna Muusikud wykonuje pieśni przedchrześcijańskich 
narodów ugrofińskich (2000), grupa Drewo z Kijowa prezen-
tuje tradycyjny śpiew z Polesia, Podola i lewobrzeża Dniepru 
(2002), Ensemble Nimmerselich z Lipska wykonuje ludowe 
pieśni wiosenne i letnie z XIII-XV w. (2005), a Bractwo z Bro-
chowa śpiewa pełnymi, nie modulowanymi głosami, jakimi 
śpiewało się w wiejskich kościółkach, na ludowych miste-
riach i w domowych pieleszach (2014).

W 1985 roku podczas wykopalisk na płockim Starym Ryn-
ku zostaje znaleziony dziwny, nieznany instrument, który 
wkrótce zostaje zrekonstruowany (dla wirtuozki muzyki 
dawnej Marii Pomianowskiej) i dostaje nazwę fidel płocka. 
Jest to średniowieczna protoplastka skrzypiec, trzymana 
pionowo, o niezwykle grubej szyjce gryfu i specyficznym wy-
mogu gry tzw. techniką paznokciową. Popularność instru-
mentu potwierdza fragment dzieła „Musica instrumentalis 
deudsch” z 1545 roku autorstwa Martina Agricoli. Niemiecki 
autor wspomina o sposobach gry spotykanych u Polaków: 
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z wykorzystaniem paznokci, a nie opuszków palców (pisze 
o zittern frey, czyli gęstych ozdobnikach, maleńkich glissan-
dach), co świadczy o emocjonalnej intensywności muzyki 
i biegłości wykonawczej. Fidel płocka (tak jak jej siostry 
z innych regionów: suka biłgorajska i suka mielecka) jest in-
strumentem ludowym, a opis Agricoli sporo mówi o muzyce 
i wrażliwości tych mieszkańców średniowiecznego Mazow-
sza, którzy nie mieszkali na zamkach ani w klasztorach. 
Główny nurt historiografii przedstawia ich jako anonimo-
wą masę albo po prostu przemilcza, choć to z ich danin i po-
datków finansowano budowę katedr i działalność zakonów. 

Mazowsze początku XII stulecia – kiedy jest wznoszona płoc-
ka katedra, a zakonnicy wykonują benedyktyńską pracę nad 
manuskryptami – to region, którego polskość i chrześcijań-
stwo chwilę wcześniej wisi na włosku, kiedy rządzi zbunto-
wany Masław sprzymierzony z pogańskimi Pomorzanami 
i Jaćwingami. Obok w Wielkopolsce wybucha masowe po-
wstanie zwane „reakcją pogańską”, spowodowane okropnym 
wyzyskiem, który stosują świeccy i duchowni możnowładcy, 
a także ciągle żywymi kultami słowiańskimi. Chrystianizacja 
Polski jest na razie powierzchowna i taka bardziej na pokaz, 
zaś wiara mieszkańców – co potwierdza saski mnich Hel-
mond w dziele Chronica Slavorum – wciąż pozostaje bliższa 
ontoteologii „kosmicznego drzewa” niż plotyńskim hiposta-
zom, które zrodziły dogmat o Trójcy Świętej. Dla wierzących 
w temperamentnego Peruna czy obrotnego Światowida 
symbol ukrzyżowanego Chrystusa może się kojarzyć z jakąś 
„cywilizacją śmierci”. I znowu nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Bunt Masława i rujnujące kraj powstanie 
powodują reformy Kazimierza Odnowiciela, który wracając 
do kraju, przywozi ze sobą zachodnie rycerstwo i świetnie 
wykształconych łacińskich duchownych, by chrześcijaństwo 
nie było tylko politycznym makijażem, który łatwo zmyć. 
To powoduje, że pół wieku później do Płocka przyjeżdża Alek-
sander z Malonne, Bolesław Krzywousty wspiera budowę 
katedry i działalność skryptorium, kowale w Magdeburgu 
z niesamowitym kunsztem odlewają Drzwi Płockie, a ludo-
wi cieśle z animuszem strugają płockie fidele. Krótko mó-
wiąc, zostają podjęte pierwsze kroki zmierzające do płockie-
go Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. 

Maciej Woźniak

Ornat gobelinowy czarny z XVIII w. 
(ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku)
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Tradycja przyszłością 
Kościoła

Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego i wprowa-
dzenie Novus Ordo Missae, wykasowała z użycia w świą-
tyniach chorał gregoriański. Jest to o tyle niebywałe, że 
dokumenty Soboru Watykańskiego II mówią o chorale gre-
goriańskim jako o śpiewie własnym Kościoła. Zdaniem wie-
lu muzykologów i etnografów, postanowienia Vaticanum II 
zdewastowały również liturgiczny śpiew ludowy w Polsce.

Uczestnik czy świadek

Zdaniem muzykologów zajmujących się destrukcją śpie-
wów nabożnych w Kościele katolickim, przyczyn należy 
upatrywać w przemieszaniu funkcji ofiarnika (kapłana) 
i ofiary (Ciało Chrystusa). W istocie, mamy do czynienia 
z przerostem funkcji duszpasterskich nad formułą ofiar-
niczą. Katolicka ortodoksja wymagała od kapłana odpo-
wiedniej postawy, rysowała dramaturgię świętego obrzędu 
(Mszy św.) oraz oczekiwała od wiernych aby byli świadkami 
owego obrzędu. Świadkami, a nie uczestnikami; uczestni-
czenie jest w rzeczy samej nowością posoborową. W istocie, 
nie możemy być uczestnikami, gdyż podczas Mszy św. do-
konuje się cud Ofiary, ten sam, jaki miał miejsce na krzyżu, 
jednak w sposób bezkrwawy. Ostatnią krwawą ofiarą była 
ofiara Chrystusa. 

Muzycznie, przed Soborem, zachodziła pokojowa koegzy-
stencja pomiędzy chorałem gregoriańskim, a śpiewem ludu, 
który – w przeciwieństwie do prawosławia – obecny był 
w katolicyzmie na równych prawach chorałem. Chorał był 
tam, gdzie było duchowieństwo, względnie gdzie donator 
finansował śpiewaczy zespół świecki, a więc w opactwach, 
klasztorach, stolicach biskupstw. Poza tym dominował 
śpiew ludu. W praktyce wyglądało to tak, że zanim kapłan 
wyszedł do ołtarza, zgromadzony w świątyni lud już śpie-
wał, czyniąc to aż do dzwonka poprzedzającego część Mszy 
św. – Sanctus. Do śpiewów wracano po dzwonku na tzw. 
małe podniesienie i śpiewano już do końca Mszy św. Często 
pieśni trwały po kilkadziesiąt minut, dając możliwość ludo-
wi wyrazić się poprzez śpiew. Repertuarowo lud korzystał 
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z liturgicznej twórczości dworskiej, którą uznał za własną. 
Te pieśni przetrwały do naszych czasów. Niestety, współ-
czesne praktyki śpiewów kościelnych skutecznie rugują 
tradycyjny i wartościowy repertuar z obrządków liturgicz-
nych. Dość dosadnie opisuje to Adam Strug (śpiewak, poeta 
i kompozytor, założyciel zespołu śpiewaczego Monodia Pol-
ska): „mówiąc krótko, ofiarnik robił swoje, a wierni robili 
swoje, czyli modlili się tak, jak im pobożność dyktowała. 
Czyli sytuacja była zdrowa, nie mieliśmy tej „gimnastyki” 
o proweniencji protestanckiej, którą uprawiamy obecnie: 
wstań – powstań, wstań – powstań, odpowiedz, zaśpiewaj, 
usiądź, itd”.

Przeciwnicy posoborowych zmian argumentują to zanadto 
optymistyczną wizją nowej rzeczywistości liturgicznej. Ich 
zdaniem człowiek w obliczu Boga jednak powinien milczeć, 
a nie dialogować. Msza święta jest nieprzeniknioną tajem-
nicą, i, pomimo chrześcijańskiej nadziei, nasz los na Sądzie 
nie jest znany, zatem trudno uzasadnić ów optymizm.

Erozja śpiewów nabożnych w Polsce

Marcel Pérès, francuski muzykolog, chórmistrz, woka-
lista i założyciel grupy muzycznej Ensemble Organum 
powiedział: „zniszczenie pobożności ludowej we Francji 
w ramach zmian okołosoborowych doprowadziło do tego, 
iż wiara ocalała tylko w dużych miastach, w środowiskach 
inteligencji i burżuazji, a cała prowincja zamieniła się 
w pustynię religijną”. Co prawda Polska zachowała po-
bożność ludową i śpiew tradycyjny -  dzięki temu wiara 
chrześcijańska ocalała – ale, jak zauważa Strug, stan 
śpiewu tradycyjnego w naszym kraju jest tragiczny i nie 
pokrywa się to ze stanem pobożności ludowej. „W Pol-
sce jest wysoki odsetek ludzi pobożnych i należą oni do 
wszystkich warstw społecznych; nie ma rozwarstwienia 
wspomnianego przez Marcela Pérèsa. Czyli, jak mawiał 
jezuita Karol Antoniewicz, autor pieśni Chwalcie łąki 
umajone, „niebo jest zaludnione polskimi chłopami”. Coś 
jednak jest na rzeczy. Bez wątpienia pobożność ludowa 
karmi się pieśnią nabożną. We wstępie do śpiewnika Sie-
dleckiego znajduje się zdanie, że bez szkody dla pobożności 
nie można ludu polskiego tych pieśni pozbawić. Reformy 
niewątpliwie zaszkodziły nie tylko rzeczywistości ko-
ścielnej, lecz także kulturze katolickich niegdyś narodów. 
Kościół był miejscem, w którym kształtowały się gusta, 
z muzyki katolickiej wynikały ryty muzyczne narodów, 
a w pewnej chwili nagle okazało się, że do Kościoła nie możemy 
się odwołać, bo zaszła w nim tragiczna w skutkach zmiana. 
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Widzimy także odwrotną inkulturację: małpujemy wzorce 
narodów później ochrzczonych, co nie tylko metodologicz-
nie, ale i na poziomie ducha jest bez sensu.” – wyznał Strug 
w jednym z udzielonych przez siebie wywiadów.

Dbałość o wykonywanie odpowiedniej jakości pieśni na-
bożnych w liturgii jest sprawą priorytetową dla Kościoła. 
Śpiew jest uroczystą formą mowy. Łączy on w sobie te dwie 
cechy. Są one wyrazem pobożności, a jednocześnie ją kar-
mią. Stąd, u starych śpiewaków, wynikał wielki sentyment 
do dziś zaniechanych już nabożeństw, takich jak choćby 
nieszpory. Problem ten nie dotyczy tylko polskiego ludu ale 
i inteligencji. Tropy pochodzące z Pisma Świętego znajdu-
jemy u wielu polskich twórców. Fragmenty nieszporów 
zawiera m.in. twórczość Czesława Miłosz czy Mirona Biało-
szewskiego. Stąd wniosek, że śpiew nabożny ważny jest nie 
tylko dla wiary ale i polskiej kultury.

Niezwykle istotnym w kontakcie z pieśniami tradycyjny-
mi jest możliwość obcowania z przepiękna staropolszczy-
zną. Pozwala to nawiązać kontakt z naszymi przodkami, 
i wprost z kulturą ludową. Polskie pieśni nabożne to kwiat 
literatury epok renesansu i baroku. Muzycznie zaś koeg-
zystowały pieśni kościelne (chorałowe), dworskie z ludo-
wymi – być może niewyrafinowanymi kompozytorsko, 
ale niezwykle ciekawymi harmonicznie.

Część teologów uważa, że szczytowym okresem klerykali-
zmu i integryzmu w Kościele nie był wiek XIX i początek 
XX, a ostatni Sobór naprawił tę sytuację (jak się powszech-
nie sądzi), lecz odwrotnie: szczytem tym były reformy 
okołosoborowe oraz opracowanie i wprowadzenie mszału 
Pawła VI. Pobożność ludowa to zjawisko silnie angażują-
ce świeckich, oddolne, nie uzależnione od kleru, bo ludzie 
sami śpiewają godzinki, nieszpory, itd. A zatem walka 
z nią jest de facto walką ze świeckimi zaangażowanymi 
w Kościół, mimo odmiennej retoryki ostatnich dziesię-
cioleci.

Znaczna część tradycjonalistów twierdzi, że reformy około-
soborowe oddaliły liturgię i śpiewy nabożne od katolickiego 
oryginału.

W tym miejscu należy jasno zaznaczyć, że powyższy po-
gląd, choć wyraźnie słyszalny, nie jest jednak dominujący 
w Kościele. Powszechnie uważa się, ze dziedzictwo Sobo-
ru Watykańskiego II nie wyrugowało śpiewów ludowych, 
wręcz przeciwnie, stało się żyzną glebą pod ich uprawianie 
w liturgii Kościoła katolickiego.    
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Przyszłość Kościoła jest w Tradycji

Pomimo nienajlepszej diagnozy, kwestia rewitalizacji lu-
dowych śpiewów nabożnych jest już obecna w polskim Ko-
ściele. Działają bractwa śpiewacze, a w różnych ośrodkach 
akademickich czy duszpasterskich pojawiają się grupy, któ-
re zaczynają to praktykować. Co więcej, wciąż są miejsca, 
gdzie pieśni te wykonuje się w zmodernizowanym Koście-
le, na przykład w parafiach wiejskich, w których z jakichś 
powodów do dziś dnia nie zbudowano instrumentu orga-
nowego, a proboszcz nie zatrudnił nikogo z keyboardem. 
Zdarza się też, że parafialna starszyzna jeszcze jest na tyle 
liczna, iż jeszcze przed Mszą ludzie śpiewają Różaniec lub 
pieśni czy Godzinki.

Podejmowane działania to już ostatni dzwonek, by ocalić 
śpiewy nabożne, ponieważ wyraźnie obserwujemy zjawi-
sko zerwania naturalnego następstwa pokoleń. Do tej pory 
młode pokolenia angażowały się w podtrzymywanie tej 
muzycznej tradycji, w tej chwili już w to nie wchodzą.

Przedstawiciele coraz prężniejszego ruchu tradycjonalistów 
twierdzą jednoznacznie: „To nie prawda, iż wiosną Kościoła 
są nowe ruchy kościelne. Są one przejawem jego judaizacji, 
względnie protestantyzacji, a najczęściej obu na raz. Mo-
dernizm jest bowiem według definicji św. Piusa X „sumą 
wszystkich herezyj”. Odnowa Kościoła przyjdzie ze środo-
wisk tradycjonalistycznych” – podsumowuje Adam Strug.

Robert Majewski 
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Płocki kult 
św. Zygmunta Króla

Witaj nam święty Zygmuncie
coś za wiarę życie dał

i wśród srogich mąk bez liku
przy Chrystusie wiernie stał.

 
Pobłogosław Twoje dzieci
 miej w opiece polski kraj.

Prowadź w nowe tysiąclecie
Przy Chrystusie wytrwać daj.

 
Dusz miłością ożywiony

Tyś im światło wiary niósł
by słów Bożych siew rzucony
w sercach przyjął się i rósł.

 
Spójrz i na nas, Twoje dzieci,

 gdy nas nęka życia trud
niech nam światło wiary świeci

uproś nam wytrwania cud. 

Św. Zygmunt urodził się ok. 474 roku. Był synem ariańskie-
go króla Burgundów, Gundebalda (480-516) i Sareteny (zm. 
506). Pod wpływem św. Awita (zm. 518), biskupa Vienne, 
przyjął między  502 a 507 rokiem chrzest, stając się gorli-
wym wyznawcą wiary katolickiej. W 517 roku został obwo-
łany królem Burgundii. Od początku ważną dla niego troską 
stała się walka z kastami i herezjami. Z żywota Zygmunta 
znany jest m. in. fakt jego zachorowania na febrę. Według 
danych biograficznych został on uzdrowiony przez biskupa 
Apolinarego. Ten incydent z życia Zygmunta stał się po jego 
śmierci głównym powodem pielgrzymek do grobu Króla 
chorych na febrę, którzy doznawali uzdrowienia. Według 
świadectwa św. Grzegorza z Tours przy grobie Świętego 
zdrowie uzyskiwali także chorzy na malarię.

Herma z relikwiami św. Zygmunta 
ze Skarbca Katedralnego w Płocku
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Dane biograficzne dostarczają informacji m. in. o tym, 
że Zygmunt był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną, którą 
poślubił w 494 roku, była Ostrogota, córka króla włoskie-
go Teodoryka. Po jej śmierci Zygmunt ożenił się ponownie, 
z Konstancją, za namową której skazał w 522 roku na śmierć 
swego syna z pierwszego małżeństwa, Sygeryka. Powodem 
zabójstwa królewicza było niesłuszne oskarżenie go przez 
macochę o spisek przeciwko własnemu ojcu. Po wykonaniu 
wyroku król, uświadomiwszy sobie zło czynu, powziął de-
cyzję zadośćuczynienia. Dlatego udał się do klasztoru św. 
Maurycego w Agaunum, gdzie podjął surową pokutę i gdzie 
powołał do istnienia chór złożony z mnichów oraz wpro-
wadził śpiew oficjum brewiarzowego podczas całego dnia 
- laus perennis. 

Zabójstwo syna odbiło się niekorzystnie na kontaktach kró-
la z władcami Italii. Taką politycznie niestabilną sytuację 
wykorzystała frankońska królowa Klotylda, za sprawą któ-
rej w 523 roku doszło do najazdu na Burgundię. Król wraz 
z żoną i dwoma synami, Gisiladem i Gundobadem, schronił 
się w klasztorze w Agaunum. Wkrótce został jednak zdra-
dzony przez swoich poddanych i wydany w ręce Franków. 
Ci obawiając się, by Zygmunt nie uszedł z ich rąk, wraz 
z jego żoną i dwoma synami związali ich ciała i wrzucili 
do studni. Męczeńska śmierć rodziny królewskiej nastąpiła 

Oficjum o św. Zygmuncie z płockiego antyfonarza 
De Sanctis, przełom XV/XVI w. (zbiory Archiwum 

Diecezjalnego w Płocku, fot. ze zbiorów IS PAN)
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dnia 1 maja 523 roku, w pobliżu miejscowości Coulmiers, 
w granicach ziemi orleańskiej we Francji. 

Za sprawą opata klasztoru św. Maurycego, Veneranda, zwło-
ki wydobyto ze studni i przeniesiono je do kościoła klasz-
tornego w Agaunum. Uroczysta translacja miała miejsce 
16 października 535, bądź 536 roku. Wydarzenie to uznano 
za oficjalną proklamację świętości króla. Od tego czasu zaczę-
to go publicznie czcić jako świętego, a miejsce jego spoczynku 
stało się celem pielgrzymowania. Jakkolwiek Zygmunt nie 
należał do najbardziej imponujących następców germań-
skiego Królestwa wczesnego średniowiecza, to jednak dla Ko-
ścioła okazały się miarodajne szczególnie dwie ważne cechy 
jego ziemskiego życia: autentyczne przyznanie się do katoli- 
cyzmu oraz wynikające z tej wiary czyny w postaci założe-
nia i uposażenia klasztoru St. Maurice w Agaunum. To wła-
śnie sprawiło, że kult Świętego zaczął się rozszerzać najpierw 
na terenie Francji, a następnie całej chrześcijańskiej Europy.

Niewątpliwie pierwszym ośrodkiem rozwoju kultu św. Zyg-
munta Króla w Polsce był Płock. Stało się tak wskutek spro-
wadzenia do stolicy Mazowsza relikwii św. Męczennika. Spo-
śród historyków liturgii sprawę translacji relikwii Zygmunta 
do Płocka badał m.in. błogosławiony biskup płocki A. J. Nowo-
wiejski. W swoich studiach na ten temat z dużym prawdopo-
dobieństwem wskazał na możliwość sprowadzenia relikwii 
św. Zygmunta przez biskupa płockiego Wernera (1156-1172) 
w 1166 roku. Zdaniem Nowowiejskiego w translacji relikwii 
św. Zygmunta do Płocka mogli pośredniczyć benedyktyni, 
którymi otaczał się Werner. Można zatem przypuszczać, 
że właśnie benedyktyni mogli być pośrednikami w przekaza-
niu relikwii św. Zygmunta dla Płocka. Ostatecznie nie rozwią-
zuje on jednak ani czasu przybycia relikwii Króla Burgundii 
do stolicy Mazowsza, ani miejsca ich pochodzenia.

Opinie na temat czasu sprowadzenia relikwii św. Zygmunta 
do Płocka są ciągle bardzo zróżnicowane. Niestety brak jest 
danych, które by autorytatywnie rozwiały wszelkie wątpli-
wości. Potwierdzony został jedynie fakt, że po sprowadze-
niu relikwii Świętego do Płocka, Zygmunta zaczęto czcić 
jako drugorzędnego patrona katedry po Najświętszej Maryi 
Pannie oraz pierwszorzędnego opiekuna grodu książęcego. 
Pierwszą wzmiankę o tym odnotowano w XIII wieku. Oficjal-
ne zatwierdzenie form kultu Męczennika nastąpiło w 1345 
roku, w związku z prośbą skierowaną do Stolicy Apostolskiej 
o nadanie odpustów płockiemu kościołowi katedralnemu. 

Wraz z rozszerzaniem się kultu przy katedrze płockiej po-
wstało specjalne officium rymowane ku jego czci. Fakt 
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ten dokumentują dwa rękopiśmienne antyfonarze płockie 
sygnowane ms.7 oraz ms.8 znajdujące się w Archiwum 
Diecezjalnym, których powstanie datuje się na przełom XV 
i XVI w. Ich powstanie świadczy, że w tym czasie kult św. 
Zygmunta był na tyle ugruntowany, że ku jego czci sprawo-
wano liturgię godzin oraz msze jemu dedykowane.

Analiza tekstów i melodii historii rymowanej o św. Zygmun-
cie zawartych w dwóch płockich antyfonarzach według ich 
badacza  ks. P. Wiśniewskiego, prowadzi do następujących 
konkluzji:
1. Odnośnie do tekstów należy przyjąć przynajmniej trzy 
możliwe hipotezy: 
- antyfonarz ms.7 został napisany specjalnie dla katedry płoc-
kiej, a ms.8 stanowi jego uzupełniony o nowe utwory;
- prawdopodobnie oficjum powstało na terytorium Burgundii.
2. Oficjum zamieszczone w ms.8 nie jest nową kompozycją. 
Stanowi niemalże wierną kopię wersji ms.7, wzbogaconą jed-
nak o nowe dodane teksty (np.  antyfona zamieszczona na 
wewnętrznej stronie kodeksu). 
3. Oba rękopisy najpewniej powstały w płockim skryptorium 
Benedyktynów.
4. Znakomita większość tekstów antyfon i responsoriów cho-
rału gregoriańskiego pisana jest prozą, natomiast w przed-
stawionym oficjum poszczególne wiersze rymują się głównie 
asonansem.
5. Pod względem budowy oficjum nie wykazuje jakiejś odręb-
nej postaci. Zostało włączone w ramy powszechnie obowiązu-
jących form muzycznych: antyfon, psalmów i responsoriów.
6. Melodie śpiewów chorałowych zawartych w historii rymo-
wanej ms.7 i ms.8, zasadniczo są tożsame. Można co prawda 
dostrzec drobne różnice np.  w  postaci wydłużenia czy skró-
cenia jakiejś melizmy, zmianę interwałów.
7. Ciekawym zagadnieniem dotyczącym obu rękopisów jest 
charakter ich melodyki oraz ich modalność. Następujące po 
sobie antyfony Matutinum i Laudes skomponowano w kolej-
nych modus. Zakłócenie takiej kolejności obserwujemy nato-
miast w responsoriach i  antyfonach kantyków.
8. Cechą znamienną oficjum płockiego jest tonalność kwin-
towa. Dźwięki kadencyjne przypadają na pierwszym lub 
piątym stopniu skali. Centralizacja na finalis lub cofinalis do-
tyczy zakończenia odcinków, pojedynczych słów, a także mo-
nosylab. Zdaniem mediewistów zjawisko to jest przejawem 
wpływu muzyki ludowej na twórczość choralną.
9. Ważnym zagadnieniem melodii jest ich melika. W wy-
powiedzi stylistycznej zachowano zasadę płynności ruchu. 
Melodia rozwija się zdecydowanie ruchem sekundowym, 
falistym, przy czym występują w niej także liczne formuły 
o budowie tercjowej. Inne interwały używane są bardziej 
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oszczędnie. Generalnie należy stwierdzić, że za organizację 
melodii odpowiadają sekunda i  tercja.
10. W obydwu przekazach oficjum zauważyć można ligatury 
zarówno na sylabach akcentowanych, jak i nieakcentowa-
nych, przy czym najbardziej wydłużone melizmy na syla-
bach akcentowanych są właściwością responsoriów. Takie 
traktowanie akcentów słownych jest charakterystyczne dla 
twórczości postgregoriańskiej.

Obydwa zachowane antyfonarze stanowią dla płockiej 
tradycji chorałowej oraz płockiego Kościoła zjawisko o wy-
jątkowej wartości i znaczeniu. Dokumentują one z jednej 
strony upowszechnienie się kultu ku czci św. Zygmunta 
we wczesnym Średniowieczu, z drugiej zaś potwierdzają 
troskę biskupów płockich o to, by tradycyjne oficjum za-
chować w odrębnych księgach rękopiśmiennych dla na-
stępnych pokoleń.

Po wielu wiekach te wyjątkowe śpiewy ku czci naszego Pa-
trona znowu zabrzmią w murach płockiej katedry dzięki 
Bractwu Śpiewaczemu z Brochowa podczas kolejnej edycji 
Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. Ta wyjątkowo brzmiąca 
grupa śpiewacza składająca się z amatorów rozmiłowanych 
w tradycyjnym śpiewie Kościoła Katolickiego, którą założył 
i którą prowadzi muzykolog i organista Bartosz Izbicki po-
siada w swoim repertuarze również Oficjum Rymowane 
ku czci św. Zygmunta według naszej lokalnej tradycji. 

Oprócz tego nasi goście z Brochowa zaprezentują prastare 
polskie śpiewy w ich oryginalnym brzmieniu. 

Wspomnienie Świętego, który był jednocześnie władcą mo-
gło być okazją do spotkania śpiewaków kościelnych i instru-
mentalistów dworskich, dlatego oprócz śpiewów usłyszymy 
podczas ich sobotniego występu średniowieczne instrumenty 
muzyczne.

Oby tegoroczne spotkania z  muzyką wieków średnich za 
sprawą naszych gości: Scholi Węgajty, Zespołu Bornus Con-
sort oraz Bractwa Śpiewaczego z Brochowa pomogły nam 
lepiej zrozumieć średniowieczną duchowość tak bardzo za-
kotwiczoną w tajemnicy Chrystusowego Krzyża. Oby ten 
świąteczny czas festiwalowy był dla każdego z nas okazją 
do osobistej adoracji Ukrzyżowanego oraz przyczynił się 
do wewnętrznego wyciszenia, które niesie ze sobą ta wy-
jątkowa muzyka inspirowana wiarą i duchowymi warto-
ściami.

ks. d r Andrzej Leleń
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Requiem 
dla Piotra Orawskiego

Nimphes des bois, déesses des fontaines
Chantres expers de toutes nations
Changés vos voix tant clères et haultaines
En cris tranchans et lamentations

Nimfy leśne, boginki ruczajów
Wielcy kantorzy ze wszystkich stron
Zmieńcie wasze głosy podniebne
W smutek płaczu i lamentu ton. 

Tymi słowami rozpoczyna się „Lament na śmierć Jehana Oke-
ghema”, skomponowany przez jego ucznia, Josquina des Pres. 
To hołd złożony wielkiemu poprzednikowi. Napisany został 
w tradycji średniowiecznego motetu. Używa dwóch tekstów, 
wykonywanych jednocześnie. Tenor śpiewa łacińskie Requ-
iem aeternam – gregoriański Introit z mszy pogrzebowej, 
podczas gdy pozostałe cztery głosy, w poetyckim tekście au-
torstwa Jeana Molinet, przywołują grecką boginię śmierci 
Atropos, wzywają nimfy leśne i cały muzyczny świat do przy-
wdziania żałobnych szat, wymieniają z nazwiska lamentu-
jących największych kompozytorów tego czasu – uczniów 
Okeghema – Josquin, Brumel, Pierchon, Compere, okrytych 
żałobą po śmierci mistrza. Wśród największych umieścił Jo-
squin i siebie. Słusznie. Sam „Lament” tego dowodzi. Ileż tu 
muzycznych wzlotów ducha, lamentu po stracie umiłowanej 
osoby, wreszcie harmonii pogodzenia z wyrokami niebios! 

A sam mistrz Jehan Okeghem?
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Pozostawił po sobie bogatą spuściznę z górą 20 mszy, tyluż 
chansons, 10 motetów. Ufundował styl zwany flamandzkim, 
oparty na geometrii, symbolice liczb, ale przede wszystkim śre-
dniowiecznym chorale i wynikającej z niego tradycji kompozy-
cji wielogłosowego organum. Ten polifoniczny styl oparty jest 
na niezależnym prowadzeniu wszystkich głosów kompozycji. 
Każdy z nich jest tak skomponowany, jakby miał stanowić osob-
ny, skończony utwór muzyczny. Nawiązuje do średniowiecznej 
sztuki prowadzenia melodii z całym bogactwem środków, dziś 
już w wykonawstwie muzyki zapomnianych: sztuka zdobienia 
melodii, oraz operowania wysokością dźwięku w zależności 
od jego funkcji melodycznej. Ten ostatni środek, zwany musica 
ficta, jest jednym z najbardziej skomplikowanych i wciąż ta-
jemniczych zagadnień teorii i praktyki renesansu. Kompozytor 
przewidywał, choć nie do końca opisywał znaki harmoniczne 
melodii, a wykonawca nadawał jej ostateczny kształt. Ta nie-
zależność głosów i indywidualizm wykonań poszczególnych 
głosów, prowadziły i nadal prowadzą do nieużywanych dziś 
zjawisk harmonicznych, jak skośne brzmienie półtonów (gdy 
w sąsiadujących akordach występują te same dźwięki ale na-
przemiennie podwyższone i obniżone), jednoczesne brzmienie 
tercji akordu jako małej w jednym, a wielkiej w innym z gło-
sów, kwinty równoległe i wiele innych dysonansów, jakich nie 
powstydziliby się kompozytorzy współcześni. Środki te brzmią 
szczególnie mocno, gdy śpiewacy stosują historyczny system 
strojenia zwany pitagorejskim, z szeroką, czystą kwintą, znacz-
nie powiększoną tercją wielką i pomniejszoną tercją małą. Tak 
wykonane akordy durowe charakteryzują się niezwykłą dla 
naszego ucha ostrością, a molowe, przeciwnie, ciemną, rzekł-
bym, przygnębiającą barwą. 

Kompozytor każdej mszy Requiem staje przed trudnym zada-
niem utrzymania równowagi między naturalnym smutkiem 
towarzyszącym wspomnieniu zmarłego, a ukazaniem po-
cieszającej perspektywy Zmartwychwstania. Teksty poszcze-
gólnych części mszy żałobnej, wybrane przez Tradycję, same 
w sobie są tak właśnie zrównoważone, ale muzyka może łatwo 
tę równowagę naruszyć, jak to się nieraz w późniejszych kom-
pozycjach zdarzało. Requiem Okeghema jest najstarszym za-
chowanym w naszej kulturze. Być może pomocne mu były do-
świadczenia Guillaume’a Dufaya, u którego Okeghem się uczył 
kompozycji. Dzieło Dufaya zaginęło i go nie znamy. Ale Requiem 
Okeghema stało się wzorem gatunku i śmiem twierdzić, że tak 
doskonałej retoryki, nie udało się później nikomu uzyskać. 

Piotr Orawski -  ostatnia wizyta w Płocku 
podczas XVIII edycji festiwalu, marzec 2012
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Cały utwór podzielony jest na wiele niedługich części o roz-
maitej obsadzie głosów. Już 9-częściowe Kyrie ewoluuje od 
2-głosowego nieśmiałej prośby o miłosierdzie boże, do 4-głoso-
wego wyznania wiary w nieskończoną moc Boga. W Graduale 
w subtelnym duecie dwóch wysokich głosów Virga tua, usłyszy-
my niezachwianą wiarę w opiekę boską, mimo przechodzenia 
przez „ciemną dolinę”, a kończące rozbudowane melizmatycz-
nie do czterech głosów słowo „consolatio” - pocieszenie, staje się 
rzeczywistym doświadczeniem i słuchacza i wykonawcy. 

W Tractus  Sicut cervus – „jak pragnie łania wody ze strumie-
nia” - duet dwóch najwyższych głosów, jakby poszukujących 
się nawzajem w długich, melizmatycznych frazach. Odpowia-
da mu duet dwóch głosów basowych słowami „dusza moja 
Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze 
Boże?”. Tu frazy są krótkie, jakby niedokończone. Wiele tu filo-
zoficznych pytań i ludzkiego zwątpienia. Na koniec, na krótko 
wybuchający 3-głosowy lament Fuerunt mihi lacrymae, urwa-
ny dramatycznym pytaniem czterogłosowego chóru Ubi est 
Deus tuus – „gdzież jest Bóg twój?".  

Offertorium Domine Iesu Christe jest kluczowe z punktu wi-
dzenia dramaturgii dzieła. To żarliwa modlitwa o zbawienie 
dusz. Rozpoczyna się 4-głosowym uroczystym wezwaniem „Pa-
nie Jezu Chryste, Królu chwały”. Gdy następnie 3-głosy proszą 
„uwolnij dusze wszystkich wiernych zmarłych”, zachowując 
metrum parzyste, w tym samym czasie, głos tenorowy śpiewa 
ten sam tekst w rytmie nieparzystym, jeszcze dodatkowo do-
dając triole i przesuwając akcenty, co symbolizuje wolność lotu 
duszy w drodze do Nieba. Dusza zostaje uwolniona „od kar pie-
kielnych i głębokiej czeluści”, co omawia krótki, spazmatyczny 
duet dwóch niskich głosów. Ponowna prośba „wybaw je z lwiej 
paszczęki, niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają 
w ciemności” odmalowuje 4-głosowym harmonicznym szaleń-
stwem, grozę Otchłani. Na tę prośbę w 3-głosowym, jasnym, 
doskonale uporządkowanym harmonicznie Sed signifer Michael, 
przybywa chorąży święty Michał aby dusze „przenieść do Świę-
tej Światłości”. Quam olim Abraham – „jak to niegdyś obieca-
łeś Abrahamowi i jego potomstwu”, to niezachwiana pewność 
wiary w Zmartwychwstanie, wyrażona uroczystym czterogło-
sem. Następuje duet i tercet Hostias et preces – „ofiary i modły 
pochwalne przyjmij za te dusze”, w którym z wielką delikatno-
ścią prowadzenia głosów wśród doskonale czystych interwa-
łów, ukazana jest perspektywa przejścia „ze śmierci do życia”. 
Ta kluczowa chrześcijańska obietnica, zostaje przypieczętowana 
majestatycznym powtórzeniem 4-głosowego Quam olim Abra-
ham – „jak obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. 

Marcin Bornus-Szczyciński
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SCHOLA WĘGAJTY

SCHOLA WĘGAJTY powstała w styczniu 1994 roku i działa 
w ramach Stowarzyszenia Węgajty niedaleko Olsztyna. Zes- 
pół tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy 
i muzykolodzy pochodzący z sześciu krajów europejskich. Scho-
la zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów litur-
gicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami 
nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią 
kultury oraz edukacją i animacją teatralną.

Od 17 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie 
zabytki literacko – muzyczno – dramatyczne (rękopisy polskie, 
francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i reper-
tuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych 
stanowiących kanon tego gatunku, które były prezentowane 
w wielu krajach Europy oraz głównych ośrodkach kraju. Poprzez 
połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, 
instrumentalistów, teatrologów, antropologów, plastyków, języ-
koznawców, liturgistów i przedstawicieli innych komplemen-
tarnych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawal-
ny idiom wykonawczy i stylistyczny oparty na archaicznych 
i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.

LUDUS PASSIONIS
średniowieczny dramat liturgiczny

według rękopisu CARMINA BURANA – XIII wiek

LUDUS PASSIONIS to najstarsza kompletna Pasja Euro-
py Łacińskiej, monumentalny dramat liturgiczny znaj-
dujący się w XIII-wiecznym rękopisie zwanym CARMINA 
BURANA. Przedstawia ewangeliczne sceny z życia i męki 
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Jezusa Chrystusa (powołanie Piotra i Andrzeja, wieczerza 
u Zacheusza, nawrócenie Marii Magdaleny, wskrzesze-
nie Łazarza, wjazd do Jerozolimy, wydanie, pojmanie, sąd 
i ukrzyżowanie Jezusa, lament Marii).

WYKONAWCY to międzynarodowa 24-osobowa grupa śpie-
waków i aktorów z Polski, Estonii, Niemiec, Białorusi, Anglii 
i Ukrainy skupiona wokół SCHOLI WĘGAJTY. Autorem opraco-
wania muzycznego (rekonstrukcja na podstawie manuskryp-
tu i kompozycja)  jest światowej sławy francuski muzykolog 
i śpiewak Marcel Pérès. Kierownictwo muzyczne: Marcin 
Bornus-Szczyciński. Reżyseria i kierownictwo artystyczne: 
Johann W. Niklaus. Scenografia i kostiumy: Toni Casalonga, 
Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Magdalena Góra. Gest: Anna 
Łopatowska., konsultacja teatralna: Geoffrey Norris.

PREZENTACJE i przygotowania do realizacji dramatu odby-
wały się w ramach europejskiego projektu IMoDaL 2003 (In-
ternational Meetings on Drama & Liturgy – Międzynarodo-
we Spotkania Dramat i Liturgia) zrealizowanego w ramach 
programu Unii Europejskiej KULTURA 2000. Zgodnie z prze-
znaczeniem dramatu, jego prezentacje odbywają się w okre-
sie Wielkiego Tygodnia i poprzedzających dniach. Premiera 
odbyła się 30 marca 2003 roku w Katedrze Olsztyńskiej, zaś 
kolejne przedstawienia w kwietniu na Korsyce i Sardynii oraz 
w sierpniu, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej „Pieśń naszych korzeni”, w Jarosławiu a w kolejnych 
latach w wielu ośrodkach i miastach w kraju i zagranicą, 
między innymi w Atenach i we Włoszech.

Dramat opracowany jest na podstawie średniowiecznego rę-
kopisu, zaś sposób jego realizacji nawiązuje do znanej z opi-
sów historycznych formy teatru kościelnego (miejsca akcji 
rozlokowane są w różnych częściach świątyni), a w śpiewie 
do historycznych tradycji śpiewu sakralnego (chorał grego-
riański) oraz archaicznych form śpiewu przechowanych 
w kulturach tradycyjnych (m.in. Bizancjum, Korsyka).  

Wydarzenie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie 
„Węgajty” w ramach projektu „Quem Queritis 2014-2016.”

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego.
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LUDUS PASSIONIS  –  FABVLA

           Procesja   Processio
           Wejście postaci   Introductio 
    personarum
I.         Powołanie Piotra i Andrzeja Vocatio Petri et Andreae
II.        Uzdrowienie Niewidomego Sanatio caeci
III.       U Zacheusza   Ad Zacheum
IV.       Wjazd do Jerozolimy  Introitus in Civitatem 
    Sanctam
V.        W domu Szymona/  Domus Simeoni/
           Nawrócenie Marii Magdaleny Conversio Mariae 
    Magdalenae
VI.      Wskrzeszenie Łazarza  Resuscitatio Lazarii
VII.      Zdrada Judasza  Iudas tradendi Iesum
           Ostatnia Wieczerza  Coena Domini
VIII.     Jezus na Górze Oliwnej  Iesus in Monte Oliveti
IX.       Pojmanie Jezusa  Captivatio Iesu
X.        Zaparcie się Piotra  Negatio Petri
XI.       Jezus przed Arcykapłanem Iesus ante Pontificem
XII.      Praetorium. Jezus przed Piłatem (I) Praetorium. Iesus ante 
    Pilatum (I)
XIII.    Jezus przed Herodem  Iesus ante Herodem
XIV.    Praetorium. Jezus przed Piłatem (II) Praetorium. Iesus ante 
    Pilatum (II)
XV.      Biczowanie   Flagellatio
XVI.    Wydanie Jezusa na śmierć Iesus traditus 
    ad mortem
XVII.   Śmierć Judasza   Mors Iudae
XVIII.  Lament niewiast  Lamentatio mulierum 
Jezus prowadzony na Ukrzyżowanie dum Iesus ducatur 
    ad crucifigendum
XIX.    Przybicie do Krzyża. INRI  Inclavamento. INRI
XIX.    Płacz Marii   Planctus Mariae
XX.     Śmierć Jezusa na Krzyżu  Iesus passus est
XXI.    Zdjęcie z Krzyża  Depositio Crucis

4 kwietnia 2014 godz. 19
Bazylika Katedralna

Prowadzenie: ks. dr Andrzej Leleń 
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LUDUS PASSIONIS 
– DRAMATIS PERSONAE

Jesus     Marius Peterson
Andreas, Pontifex/Arcykapłan/  Marcin Szargut
Petrus     Maciej Kaziński
Cecus/Niewidomy, Judas   Tomasz Jarnicki 
Zacheus, Lazarus, Pontifex/Arcykapłan Konrad Zagajewski
Phariseus, Longinus, Evangelista  J. Wolfgang Niklaus
Angelus, Johannes    Serhii Petrychenko
Diabolus, Amator    Adam Cudak
Mercator/Sprzedawca  Piotr Górka
Pilatus     Maciej Góra
Herodes, Evangelista, Cantor   Robert Pożarski
Cantor     Marcin Bornus-Szczy-  
    ciński
Maria Magdalena    Beata Oleszek
Ancilla/Służka   Swietłana Butskaya
Martha     Katarzyna Zedel
Maria Mater    Monika Paśnik-Petry-  
    czenko
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Pueri Hebreorum/Chłopięta Żydowskie:
Chór Chłopięcy „Pueri Cantores Plocenses” (przygotowanie 
i prowadzenie Anna Bramska).

Chorus 
Iudei/Żydowie, Apostoli/Apostołowie, Pontifici/Kapłani, 
Milites/Zbrojni:
Marcin Bornus-Szczyciński, Adam Cudak, Maciej Góra, 
Piotr Górka, Tomasz Jarnicki, Maciej Kaziński, J.Wolfgang 
Niklaus, Marius Peterson, Serhii Petrychenko, Robert Pożar-
ski, Marcin Szargut, Fryderyk Wojda, Konrad Zagajewski.

Chorus
Puellae/Dziewczęta, Mulieres: 
Swietłana Butskaya, Marta Kurian-Herma, Małgorzata Dży-
gadło-Niklaus, Natalia Niedźwiecka-Iwańczuk, Monika Pa-
śnik-Petryczenko, Beata Oleszek, Katarzyna Zedel.

Marcel Pérès
opracowanie muzyczne (rekonstrukcja na podstawie manu-
skryptu i kompozycja).

Marcin Bornus-Szczyciński
kierownictwo muzyczne 

Toni Casalonga, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Magda-
lena Góra
scenografia 

Anna Łopatowska
plastyka gestu 

Geoffrey Norris
konsultacja teatralna 

Robert Pożarski
konsultacja muzyczna 
 
ks. dr Andrzej Leleń
celebracja

Johann Wolfgang Niklaus
reżyseria i kierownictwo artystyczne
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Bornus Consort
& Schola Gregoriana Silesiensis

Zespół Bornus Consort - czołowy polski zespół wokalny specja-
lizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej, którego kierow-
nikiem artystycznym jest Marcin Bornus-Szczyciński, powstał 
w 1981 roku z inspiracji dr Ewy Obniskiej, kierującej wówczas 
Redakcją Muzyki Klasycznej i Dawnej II Programu Polskiego 
Radia. Specjalizował się w wykonywaniu polskiej muzyki prze-
łomu XVI i XVII stulecia, jednak ich zainteresowania stopnio-
wo ewoluowały w kierunku muzyki znacznie wcześniejszej. 
Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w dziedzinie muzyki 
średniowiecznej było wystawienie w Teatrze Wielkim w War-
szawie w 1984 roku XIII-wiecznego dramatu liturgicznego „Lu-
dus Danielis”. Grano ten spektakl prawie 100 razy aż do lat 90. 
Po tym przyszły następne doświadczenia i dziś zespół zajmuje 
się głównie monodią, czyli śpiewem jednogłosowym, zwłasz-
cza monodią liturgiczną. 

Schola Gregoriana Silesiensis powstała pod kierunkiem Roberta 
Pożarskiego w styczniu 2000 roku z inicjatywy Jana Andrzeja 
Dąbrowskiego. Od września 2000 roku do lipca 2002 roku dzia-
łała przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu. W kwietniu 
2002 roku członkowie Scholi powołali do życia Stowarzyszenie 
„Schola Gregoriana Silesiensis”. Partnerem instytucjonalnym 
Stowarzyszenia jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana No-
waka-Jeziorańskiego. Zespół ściśle współpracuje także z Zakła-
dem Narodowym im. Ossolińskich. 

W założeniach programowych zespołu znajduje się działalność 
liturgiczno-koncertowa związana z odkrywaniem najstarszych 
źródeł muzyki kościelnej, szczególnie z terenu Dolnego Śląska. 
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„In Agenda Defunctorum 
– Missa Requiem”
Johannesa Ockeghema

Johannes Ockeghem (ok. 1410 – ok. 1497), kompozytor fran-
ko-flamandzki, wybitny przedstawiciel stylu a cappella 
(czysto wokalnego). Missa Requiem Johannesa Ockeghema 
to najstarsza ze znanych polifonicznych mszy żałobnych. 
Schola Gregoriana Silesiensis stworzona z inspiracji Jana 
Andrzeja Dąbrowskiego w 2000 roku we Wrocławiu skupia 
się przede wszystkim na badaniu i wykonywaniu chorału 
gregoriańskiego z XIII/XIV w. bazując na źródłach domini-
kańskich i franciszkańskich z tamtego okresu. Zespół wo-
kalny Bornus Consort od z górą 20 lat zajmuje się średnio-
wieczną polifonią wokalną. 

BORN
U

S CON
SORT

Ad sacra - pierwsze responsorium Matutinum z płockiego 
antyfonarza De Sanctis ms.7, przełom XV/XVI w. 
(z Archiwum Diecezjalnego w Płocku, fot. ze zbiorów IS PAN)
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Program

IN AGENDA DEFUNCTORUM
Johannes Ockeghem - Missa Requiem 

1. Introitus
1.1. Antiphona Requiem aeternam - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257
1.2. Versus Te decet hymnus - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
1.3. Antiphona Requiem aeternam - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2. Kyrie
2.1. Kyrie I - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257
2.2. Kyrie II 2-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.3. Kyrie III 3-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.4. Christe I 2-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.5. Christe II 3-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.6. Christe III 2-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.7. Kyrie Ia 3-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.8. Kyrie IIa 2-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
2.9. Kyrie IIIa 4-gł. - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
3. Lectio 1 Tes. 4, 13-18
4. Graduale
4.1. Antiphona Si ambulem - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
4.2. Versus Virga tua - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
5. Tractus
5.1. Versus Sicut cervus - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
5.2. Versus Sitivi anima mea - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
5.3. Versus Fuerunt mihi lacrymae - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
6. Evangelium J 11, 21-27
7. Offertorium
7.1. Versus Domine Iesu Christe - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
7.2. Respons Quam olim Abrahae - Missa Requiem, Johannes Ockeghem
7.3. Versus Hostias et preces - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257
7.4. Respons Quam olim Abrahae - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257
8. Sanctus - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257
9. Communio
9.1. Agnus Dei - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257
9.2. Communio Lux aeterna - Graduale P.P. Klarysek, Kraków, 1257

Soliści Bornus Consort: Robert Lawaty, Robert Pożarski, Paweł 
Szczyciński, Marcin Bornus-Szczyciński, Mirosław Borczyński, 
Stanisław Szczyciński.

Schola Gregoriana Silesiensis: Marek Czapiński, Piotr Górka, 
Piotr Krysiński, Michał Krzywka, Adam Poznański, Adam Sko-
bliński, Marcin Szargut, Konrad Zagajewski, Piotra Krysiński.

5 kwietnia 2014 godz. 19
Bazylika Katedralna

Prowadzenie: Marcin Bornus-Szczyciński
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Bractwo Śpiewacze
Vexilla Regis z Brochowa

& zespół Jerycho

Bractwo Śpiewacze Vexilla Regis z Brochowa istnieje od 2003 
roku. Zostało założone przez Bartosza Izbickiego, organistę 
Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Brochowie. Początkowo mia-
ło służyć do śpiewu podczas procesji i ważniejszych świąt 
kościelnych. Z czasem zespół zaczął być zapraszany na różne-
go rodzaju przeglądy muzyki chóralnej, na których z reguły 
wyróżnia się swoim brzmieniem. Praktykuje tradycyjny śpiew 
Kościoła katolickiego: chorał gregoriański i polskie pieśni na-
bożne. W 2010 roku Bractwo Śpiewacze zrealizowało projekt 
„Missa Polonica A.D. 1810” – rekonstrukcję uroczystej sumy pa-
rafialnej z czasów młodości F. Chopina. Premiera miała miejsce 
na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie. Obecnie 
śpiewów tych można wysłuchać w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca w Bazylice w Brochowie. W 2012 roku na festiwalu 
Galicja Bractwo wykonało śpiewy z rękopisów klasztoru ber-
nardynów w Leżajsku w praktyce alternatim z organami.

Wystąpią: Stanisław Sierociński, Remigiusz Szafrański, Bog-
dan Dobrzyński, Karol Adamczyk, Waldemar Orliński, Edward 
Pisarek, Sławomir Skrzywanek, Przemysław Pawlak, Krzysz-
tof Jaworski, Henryk Domański, Zenon Sulik, Zdzisław Chrza-
nowski, Eligiusz Gala.

Zespół Jerycho (Hiericho) to grupa przyjaciół, których połączy-
ło zamiłowanie do polskiego tradycyjnego śpiewu i chorału 
gregoriańskiego. W tym roku zaśpiewali na otwarciu festiwa-
lu Gorzkie Żale w Warszawie. 

VEX
ILLA REGIS
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Zespół współtworzą: Wawrzyniec Dąbrowski, Grzegorz 
Pawłowski, Maciej Królikowski, Piotr Feliga i Bartosz Izbicki.

Na instrumentach zagrają: Bartosz Izbicki - cynk, portatyw, 
Grzegorz Pawłowski - suka biłgorajska, Witold Broda - lira kor-
bowa, Mateusz Szemraj – cymbały, oud.

Bartosz Izbicki - muzykolog mediewista, który klucz do in-
terpretacji muzyki kościelnej dawnych wieków widzi w po-
znaniu tradycji wykonawczej sprzed reform, które dokonały 
się w XX wieku. Opublikował kilka pionierskich artykułów 
o tradycji chorału gregoriańskiego w Polsce w XIX wieku (Chri-
stianitas, Additamenta Musicologica). Współpracuje z Instytu-
tem Sztuki PAN realizując projekt Antyfonarze Polskich Katedr. 
Jest twórcą portalu cantus.edu.pl prezentującego dorobek 
muzyczny polskiego średniowiecza. Na co dzień pracuje jako 
organista w Brochowie. 

Misterium Sancti 
Sigismundi Regis

W Płocku Bractwo Śpiewacze „Vexilla Regis”, zespół Jery-
cho oraz instrumentaliści wykonają pieśni polskie i śpiewy 
o św. Zygmuncie. Będzie to ich pierwsze wykonanie od cza-
sów średniowiecza (ponad 15 całkiem nowych, nigdy nie wy-
konywanych utworów). Koncert w skrótowy sposób przed-
stawi całodobowe śpiewanie ku czci św. Zygmunta Króla. 
Wspomnienie świętego, który był jednocześnie władcą mogło 
być okazją do spotkania śpiewaków kościelnych i instrumen-
talistów dworskich, by jednogłośnie (ale niekoniecznie jedno-
głosowo) uczcić tę postać. 
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PROGRAM

Misterium Sancti Sigismundi Regis

1. In I Vesperis:
Bogurodzica 
Proclamatio festum – improwizacja instrumentalna 
antiphona - Gaudeat ecclesia 
Capitulum 
responsorium - Ecce Sigismundus 
hymnus – Burgundiorum principii

2.  Matutinum:
Invitatorium:  Regem regum adoremus 
antiphonae:  Beatus vir Sigismundus
                       Burgundorum vesania
                       Cumque Deum invocaret
resp. Ad sacra baptismi

3. Ad Missam:
Zacznijcie usta nasze
Kyrie
prosa Verbum Dei, verbum bonum
Credo Cardinalis
Sanctus
Agnus Dei

4. In II Vesperis
antiphonae: Fortitudo Dei
                      Laetitiae jubilo
       Nocte dieque
       Cuncta creata
       Spiritus omnis
hymnus: Vita Sanctorum
ad Magnificat: Salve sidus ecclesiae
Benedicamus Domino
Pod Twoją obronę

6 kwietnia 2014 godz. 19
Bazylika Katedralna

Prowadzenie: Bartosz Izbicki

VEX
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Organizatorzy
Urząd Miasta Płocka

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
Bazylika Katedralna

Kuria Diecezjalna w Płocku

Redakcja
ks. Dr Leleń

Robert Majewski
Maciej Woźniak

Marek Grala
Marcin Barnus-Szczyciński

Dyrektor artystyczny festiwalu
Waldemar Woźniak

Opracowanie:
zespół redakcyjny 

Płockiego Miesięcznika Kulturalnego MiastO!Żyje

Fotografie:
archiwum Urzędu Miasta Płocka, Muzeum Diecezjalnego 

w Płocku, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, IS PAN, Konrad 
Eichbichler (fot. Schola Węgajty), Marcin Jabłoński (POKiS)

Nakład: 500 egz.
Publikacja bezpłatna

Podziękowania dla:
ks. Dariusza Majewskiego - dyrektora Archiwum 

Diecezjalnego  w Płocku, 
Pana Jacka Czuryło – PC Graf

organizatorzy

patronat medialny

POKiS jest instytucją kultury 
finansowaną z Budżetu Miasta Płocka

www.pokis.pl



Antyfona Gaudeat ecclesia z płockiego antyfonarza 
De Sanctis ms. 7, przełom XV/XVI w. (zbiory Archi-
wum Diecezjalnego w Płocku, fot. ze zbiorów IS PAN)
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