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 Niniejszy odcinek „Muzycznych Światów” poświecony jest  

szczególnemu tygodniowi w naszej kulturze i w naszym życiu 

nazywanemu Wielkim na cześć wydarzeń, jakie rozegrały się blisko 

dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Postaram się w nim przypomnieć 

Państwu zarówno te utwory, które już dawno zyskały miano pasyjnych 

arcydzieł i należą do najwspanialszych osiągnięć tego nurtu muzyki 

europejskiej, jak i dzieła mniej znane, których nie brakuje, bo temat 

Pasji Chrystusa obecny był w sztuce europejskiej od początku, od jej 

średniowiecznych korzeni, a w muzyce zyskał szczególne miejsce z 

racji specyfiki tej sztuki i wielu pięknych, głębokich i wzruszających 

utworów, męce Pańskiej poświęconych.  
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   Nam oczywiście w naturalny sposób sztuka Pasji kojarzy się 

przede wszystkim z twórczością Bacha i jego dwoma arcydziełami, 

które dotrwały do naszych czasów i trudno się temu dziwić, biorąc pod 

uwagę format tych utworów i ich artystyczną doskonałość. Jednak 

temat męki i śmierci Chrystusa w muzyce to nie tylko bachowskie pasje 

i dlatego świadomie rezygnuję z nich w tym odcinku, są to wszak 

utwory bardzo dobrze znane i wielokroć przy okazji Wielkiego Tygodnia 

przypominane. Jednak ich duch będzie obecny, choćby w anonimowej 

Pasji wg św. Mateusza, zapisanej w rękopisie z Uppsali w roku 1667. 

Ten piękny, wzruszający i bezimienny dziś utwór odsłania korzenie 

bachowskiej sztuki Pasji. Niektóre jego fragmenty zapowiadają już 

wprost analogiczne ogniwa arcydzieła Bacha, mimo że utwór powstał 

ponad pół wieku wcześniej. Zapowiedzią bachowskiej sztuki Pasji, choć 

w całkiem innym sensie, są Sonaty misteryjne Bibera, osnute na 

kanwie tajemnic różańca. Ich bogaty język retoryczny wyrósł na styku 

protestanckiej Północy i katolickiego Południa. Zachowane w jednym 

tylko rękopisie, są wielkim skarbem muzyki skrzypcowej XVII wieku, 

arcydziełem, które łączy w sobie doskonałość samej materii sztuki z 

głębią przekazywanych treści. Oratoria pasyjne Grauna i Heinichena to 

z kolei reakcja na stary styl niemieckiej muzyki sakralnej tamtej epoki. 

W XVIII wieku były to utwory z oczywistych względów przewyższające 

znacznie popularnością pasje Bacha. Te ostatnie odkryli ponownie dla 

świata dopiero sto lat później Zelter i Mendelssohn, jednak nawet 

wówczas najczęściej wykonywanym dziełem pasyjnym w Niemczech 

było oratorium „Der Tod Jesu” Grauna. Wykonywano je w Berlinie co 

roku w Wielki Piątek przez ponad 100 lat.  Wymownym świadectwem 

oświeceniowej religijności i sekularyzacji muzyki sakralnej jest bardzo 
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mało znane dzieło Františka Xavera Brixiego - łacińskie oratorium 

wielkopiątkowe „Judasz Iskariota”. Muzyczna opowieść o zdrajcy 

Jezusa ma postać wzniosłego moralitetu, a jej libretto przypomina 

bardziej włoskie opery niż uświęcony tradycją język liturgii Kościoła 

Rzymskiego. Dopiero geniusz Beethovena próbował przełamać typową 

w tamtej epoce „operową” stylistykę muzyki pasyjnej. Na przełomie 

XVIII i XIX wieku była to próba znacząca, choć w zgodnej opinii autora i 

potomnych nie w pełni udana. Oratorium „Chrystus na Górze Oliwnej” 

to kompilacja różnych nurtów stylistycznych: od charakterystycznych w 

muzyce wczesnego Beethovena wątków heroiczno-prometejskich, 

poprzez nawiązania do muzyki czasów Rewolucji Francuskiej i 

symfoniki tamtej epoki, aż po styl ówczesnych oper i haendlowską z 

ducha fugę w finale.  

 

Rozpoczynamy od pierwszej z pięciu sonat bolesnych 

Heinricha Bibera, czyli VI Sonaty misteryjnej c-moll „Konanie w 

ogrójcu”. Można do tego utworu odnieść słowa jednej z pieśni 

„Gorzkich żalów”: „Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki 

Twej wchodzę”. VI Sonata misteryjna to przejmujące w wyrazie wejście 

w otchłań pasyjnej opowieści. Trwogę konania Chrystusa w Getsemani 

wyraża ciemne przytłumione brzmienie skrzypiec. Biber osiągnął taki 

efekt, stosując skordaturę, czyli zmianę normalnego stroju instrumentu. 

W pierwszej sonacie bolesnej struny skrzypiec nastrojone są parami w 

septymie wielkiej, jednym z najostrzejszych dysonansów.  
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Najsławniejszym dziełem pasyjnym protestanckiej muzyki 

religijnej II połowy XVIII i niemal całego XIX wieku było oratorium „Der 

Tod Jesu” {„Śmierć Jezusa”} Carla Heinricha Grauna.  Oczyma swoich 

współczesnych Graun postrzegany był jako największy obok Hassego 

kompozytor niemiecki swojej epoki. Tworzył niemal wyłącznie w stylu 

włoskim, choć w jego muzyce religijnej odnaleźć można również 

nawiązania do rodzimej tradycji. Oratorium pasyjne „Der Tod Jesu” było 

najczęściej wykonywanym utworem pasyjnej w Niemczech XIX wieku. 

Jego prawykonanie w berlińskiej katedrze w Wielką Środę, 26 marca 

roku 1755, zakończyło się ogromnym sukcesem i rozpoczęło niezwykłą 

karierę tego utworu. W latach 1798 - 1848 zabrzmiał on w Niemczech 

ponad 120 razy. W berlińskiej Singakademie kompozycję tę 

wykonywano rokrocznie w Wielki Piątek przez ponad sto lat, aż do roku 

1858, kiedy zastąpiła ją bachowska Pasja wg św. Mateusza. Jednak już 

osiem lat później, na rozkaz króla Prus Wilhelma I, dzieło to zabrzmiało 

w Berlinie ponownie i wykonywano je tam w Wielki Piątek każdego roku 

jeszcze przez 18 lat, aż do roku 1884. Sława tego utworu przewyższała 

w XIX stuleciu popularność Pasji Mateuszowej Bacha i to w czasach jej 

wielkiego renesansu. 

Oratorium „Der Tod Jesu” do tekstu Carla Wilhelma Rammlera, 

jednego z twórców nowej, niedramatycznej postaci gatunku, 

przypominającej bardziej kantatę niż właściwą formę dramatyczną, jest 

stylistycznym kompromisem między rodzimą tradycja muzyki 

protestanckiej i włoskim stylem operowym, którym Graun posługiwał się 

na co dzień jako autor wielu podziwianych za jego życia oper. 

Wyraźnym ukłonem w stronę luterańskiej kultury muzycznej była 

obecność prostych czterogłosowych chorałów, opartych na 
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popularnych pasyjnych melodiach. Czytelnym odwołaniem do tradycji 

jest też fuga w jednym z chórów i kilka fragmentów polifonicznych. 

Takie ogniwa należą jednak w utworze Grauna do mniejszości, muzykę 

pasyjnego oratorium przenika włoski styl operowy w najczystszej 

postaci. Sekularyzacja muzyki religijnej tamtej epoki, która najpierw 

objęła swym zasięgiem twórczość katolicką, zaledwie kilka lat po 

śmierci Bacha dotarła również do muzyki  protestanckiej, zmieniając w 

istotny sposób jej oblicze. Jeszcze jednym wymownym znakiem tych 

przemian były koncertowe wykonania dzieła Grauna. Od tej pory coraz 

częściej religijne kantaty, oratoria i msze wykonywano w ten właśnie 

sposób, podczas koncertu, a nie w czasie liturgii.  

 

    Muzyczna sztuka Pasji to nie tylko temat męki i śmierci Jezusa, 

to także pokutne psalmy, pasyjne i żałobne sekwencje, kantaty, 

oratoria. Wśród nich osobne miejsce zajmują utwory oparte na kanwie 

dwóch tekstów: 50 psalmu „Miserere mei Deus”, który był częścią 

odprawianych w Wielkim Tygodniu „Ciemnych Jutrzni”, oraz sekwencji 

„Stabat Mater”, usuniętej z liturgii przez Sobór Trydencki i ponownie 

włączonej do niej w roku 1727.  

    Jednym z najstarszych wielogłosowych opracowań psalmu 

„Miserere mei Deus” jest dzieło renesansowego księcia muzyki 

Josquina des Pres, napisane około roku 1503 na zamówienie księcia 

Ferrary Ercole d’Este. Wykonywano je w czasie liturgii „Ciemnych 

jutrzni” paschalnego Triduum. Jeśli mówimy o arcydziełach muzyki 

pasyjnej, to psalm Josquina być może listę tę otwiera. Wprawdzie z 

tego samego czasu pochodzi najstarsza zachowana pasja motetowa, 

dzieło Antoine’a de Longuevala, ale trudno uznać ją za arcydzieło, 
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zwłaszcza wobec mistrzostwa kompozycji Josquina. Motet Miserere 

mei Deus składa się z trzech części. Każdą z nich otwiera intonacja 

psalmowego incipitu, z  charakterystycznym żałobnym interwałem 

półtonu, imitowana następnie we wszystkich głosach. Pełni ona w 

utworze rolę refrenu. Bardzo kunsztownie Josquin opracował 

chorałową melodię cantus firmus, zapisaną w drugim tenorze. W 

pierwszej części psalmu melodia ta opada krokami sekundowymi w 

interwale oktawy, w drugiej podnosi się, by w trzeciej raz jeszcze zejść 

w dół, tym razem w interwale kwinty. To muzyczny symbol pokuty i 

zarazem odzwierciedlenie treści psalmu, w którym pokorna modlitwa o 

miłosierdzie łączy się z nadzieją jej wysłuchania 

 

   Wyjątkowe miejsce w muzyce pasyjnej zajmuje maryjna 

sekwencja Stabat mater dolorosa. Powstała w XIII wieku w kręgach 

franciszkańskich. Nie wiadomo, kto ją napisał; autorstwo Jacopone da 

Todi czy św. Bonawentury nigdy nie zostało dowiedzione, choć te 

właśnie dwa nazwiska pojawiają się najczęściej w kontekście sekwencji 

Stabat mater. Prosty i wzruszający zarazem tekst, który mówił o 

cierpiącej pod krzyżem Matce Bożej, cieszył się ogromną czcią 

wiernych. Od początku XVI wieku pojawiły się liczne wielogłosowe 

opracowania maryjnej sekwencji, wśród nich dzieła kompozytorów tej 

miary, co Josquin des Pres i Palestrina. Popularności Stabat mater nie 

zaszkodziło nawet wykluczenie jej z liturgii Kościoła Rzymskiego przez 

Sobór Trydencki. W roku 1727 maryjna sekwencja ponownie stała się 

śpiewem liturgicznym.  
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Rozpoczęliśmy naszą opowieść od pierwszej z pięciu sonat 

bolesnych Heinricha Bibera, czyli VI Sonaty misteryjnej c-moll „Konanie 

w ogrójcu”. Warto jednak też wspomnieć o drugiej z nich -  VII Sonacie 

misteryjnej F-dur „Biczowanie Jezusa”. W tym utworze kompozytor 

zastosował niezwykła skordaturę, która wpływa na jasne, nie zawsze 

przyjemne brzmienie instrumentu. Jego najniższa struna jest o kwartę 

wyższa od stroju normalnego, a trzy pozostałe struny tworzą akord F-

dur, strojone są zatem w tercjach, a nie jak zwykle w kwintach. 

Umożliwia to z jednej strony uzyskanie takich chwytów w grze 

akordowej, które w stroju normalnym są niewykonalne, z drugiej strony 

wpływa na charakterystykę brzmienia skrzypiec, które w tej sonacie 

brzmią chwilami wręcz radośnie, choć radość ta przepełniona jest 

ironią. Biber ułożył formę tego utworu z dwóch tańców – allemandy i 

sarabandy – i dwóch wariacji na temat każdego z nich. Taneczny 

charakter VII Sonaty różańcowej to oczywiste wskazanie na radość 

tych, którzy zadają ból, na rzymskich żołnierzy. Czytelne odniesienie do 

sceny biczowania Jezusa znajduje się w finałowej wariacji utworu. 

Ostre akordy skrzypiec są ilustracją ciosów, natomiast liryczny 

fragment środkowy kieruje naszą myśl ku Temu, który ciosy te 

otrzymuje. Biber znakomicie oddaje tu kilkoma cichymi, prostymi 

frazami ból i bezbronność katowanego Jezusa. Finałowy wybuch 

radości jest dźwiękowym obrazem sadystycznej radości Jego 

oprawców.  
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W roku 1785 Józef Haydn otrzymał z dalekiego Kadyksu w 

Hiszpanii zamówienie na utwór instrumentalny, który uświetniłby 

nabożeństwo wielkopiątkowe w tamtejszej katedrze. Osią 

dramaturgiczną tego dzieła miały być ostatnie słowa Chrystusa, 

wypowiedziane podczas jego konania na krzyżu i zapisane w relacjach 

ewangelistów. Haydn zamówienie przyjął i najpierw skomponował 

utwór orkiestrowy, złożony – jak sam się wyraził w liście do jednego ze 

swoich wydawców – z siedmiu sonat, poprzedzonych introdukcją i 

zwieńczonych muzyczną wizją trzęsienia ziemi po śmierci Zbawiciela. 

Dwa lata później, w roku 1787, „Siedem ostatnich słów Chrystusa na 

krzyżu” otrzymało nową postać, tym razem kameralną, przeznaczoną 

na kwartet smyczkowy. Były to pierwsze kompozycje na taki skład po 

przełomowych w twórczości kompozytora sześciu Kwartetach 

rosyjskich op. 33. Na tym jednak nie kończy się historia tego dzieła. 

Haydn opublikował obie wersje partytury, orkiestrową i kameralną, oraz 

wyciąg fortepianowy. W krótkim czasie wielkopiątkowa kompozycja 

Haydna stała się bardzo popularna w całej niemal Europie. Ponieważ 

jednak miała ona nietypową postać jak na dzieło religijne tamtej epoki, 

kapelmistrz katedry w Passau Joseph Friebert podjął się jej 

opracowania na głosy solowe, chór i orkiestrę. Wykorzystał w tym celu 

niezwykle wówczas popularny pasyjny tekst poety Karla Wilhelma 

Ramlera „Der Tod Jesu” („Śmierć Jezusa”). Haydn miał okazję usłyszeć 

tę wersję własnego utworu w Passau, kiedy wracał z Londynu do 

Wiednia. Pod jej wpływem sporządził w latach 1795-96 własną wersję 

oratoryjną „Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”, korzystając z 

literackiej pomocy barona van Swietena, który poprawił dość przeciętny 

tekst Ramlera. W ten sposób powstało pierwsze z haydnowskich 
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oratoriów, najkrótsze i najprostsze, które było rodzajem uwertury przed 

powstaniem jego dwóch wielkich oratoryjnych arcydzieł – „Stworzenia 

świata” i „Pór roku”. Inspiracja do opracowania wersji wokalno-

instrumentalnej przyszła jednak z zewnątrz, była nią kompozycja 

Josepha Frieberta, natomiast opracowanie pierwotnej orkiestrowej 

postaci utworu na kwartet smyczkowy było własnym pomysłem 

kompozytora. Pomysłem znaczącym i brzemiennym w skutki. W latach 

1785-86, kiedy przyszło zamówienie z Kadyksu, Haydn skomponował 

cykl sześciu Symfonii paryskich dla francuskiego towarzystwa 

koncertowego „Les Concert de la Loge Olympique”. W rozwoju jego 

symfoniki utwory te miały analogiczne znaczenie, co napisane kilka lat 

wcześniej Kwartety rosyjskie op. 33. Kompozytor ustalił w nich 

ostateczny wzorzec klasycznej formy symfonii. W przypadku „Siedmiu 

ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” było odwrotnie. Najpierw powstała 

ich wersja orkiestrowa, później opracowanie na kwartet smyczkowy, a 

na końcu wersja oratoryjna, która otworzyła drogę symfonicznym 

oratoriom nie tylko Haydna, ale i całego wieku XIX.  

 

  VIII Sonata misteryjna B-dur „Ukoronowanie cierniem” Heinricha 

Bibera, to najkrótsza z wszystkich piętnastu sonat, w formie wręcz 

aforystyczna, choć złożona aż z pięciu ogniw. Inną ekstremalną cechą 

tej sonaty jest jej skordatura, czyli odmienny od normalnego strój 

instrument. Najniższa struna brzmi o kwintę wyżej, struna najwyższa o 

sekundę niżej, co w efekcie daje ambitus zaledwie jednej oktawy. 

Wpływa to w sposób istotny na jakość brzmienia, na alikwoty, 

umożliwia zagranie akordów niewykonalnych w normalnym kwintowym 

stroju skrzypiec. Dźwięk jest ostry, wyrazisty, przenikliwy, podobny do 
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tego z VII Sonaty F-dur „Biczowanie Jezusa”. Obie sonaty opowiadają 

o tym samym epizodzie pasyjnej opowieści, w obu dominuje ironia i 

wyrażona brzmieniem sadystyczna radość oprawców Chrystusa. W VIII 

Sonacie misteryjnej B-dur nastroje te są jeszcze bardziej czytelne niż w 

utworze poprzednim: ukoronowanie cierniem i oddawanie hołdu 

umęczonemu Jezusowi musiało być dla rzymskich żołnierzy niezłą 

zabawą, stąd taneczne rytmy sonaty i radosna gigue z wariacjami w jej 

finale.  

 

 Sonaty różańcowe Bibera są wprawdzie dziełem czysto 

instrumentalnym, ale znakomicie wpisują się w wielką tradycję muzyki 

pasyjnej. Jednak nawet tego nurtu twórczości nie ominął proces, który 

rozpoczął się wraz z rozwojem nowoczesnych form muzyki operowej w 

szkole neapolitańskiej. Sekularyzacja muzyki religijnej w XVIII wieku 

uderza najbardziej nie w arcydziełach, bo te zawsze obronią się mocą 

własnej wartości i talentem swoich twórców, lecz w utworach 

mniejszego formatu, w których najpełniej odzwierciedliła się kultura 

muzyczna tamtej epoki.  

Jednym z takich dzieł jest przeznaczone na Wielki Piątek 

łacińskie oratorium „Judasz Iskariota” Františka Xavera Brixiego, 

jednego z najwybitniejszych kompozytorów czeskich epoki klasycznej. 

Brixi urodził się w Pradze w roku 1732, był zatem rówieśnikiem Józefa 

Haydna. Uczył się przede wszystkim pod okiem ojca, praskiego 

organisty, kapelmistrza i kompozytora. Wybitnie uzdolniony, już w 

wieku 27 lat objął najbardziej prestiżowe stanowisko w grodzie nad 

Wełtawą – został kapelmistrzem praskiej katedry św. Wita. Funkcję te 

pełnił do końca swego krótkiego życia. Zmarł w roku 1771 w wieku 
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zaledwie 39 lat. Był kompozytorem bardzo płodnym, pozostawił po 

sobie ponad 440 utworów, z których większość to muzyka religijna: 

msze, oratoria, motety, hymny, psalmy, litanie. Najstarsze dzieła 

Brixiego utrzymane są we wczesnoklasycznym stylu neapolitańskim, 

który na grunt wiedeński przeszczepili Antonio Caldara i Johann 

Joseph Fux, natomiast utwory dojrzałe reprezentują w pełni już 

wykształconą technikę klasyczną. Twórczość praskiego kapelmistrza 

była znana i podziwiana nie tylko w Czechach; liczne kopie jego dzieł 

zachowały się w zbiorach morawskich, węgierskich, śląskich, 

austriackich i południowoniemieckich, czyli na całym niemal obszarze 

cesarstwa Habsburgów.  

Łacińskie oratorium „Judasz Iskariota” Brixiego to typowe dzieło 

religijne tamtej epoki, choć nam wydać się może pod wieloma 

względami niezwykłe. Zaskakujący jest już sam wybór głównego 

bohatera oratorium na Wielki Piątek. Nie jest nim Chrystus, lecz jego 

zdrajca Judasz, najbardziej odpychająca postać całej pasyjnej historii. 

Nawet dziś wybór ten mógłby wywołać oburzenie i oskarżenie o 

świętokradztwo. Ludzie doby oświecenia profanacji takiej nie dostrzegli. 

Anonimowy autor libretta napisał bardzo ekspresyjny poetycki tekst, w 

którym centralną postacią jest Judasz. Towarzyszą mu zgodnie z 

konwencją epoki trzy alegoryczne postaci: Sprawiedliwość, Śmierć i 

Nadzieja. Głównym tematem oratorium jest dramat Judasza, który 

przeżywa swój czyn i miota się między zwątpieniem a nadzieją. Jego 

pełne ekspresji arie ukazują psychikę zdrajcy, a całość ma wydźwięk 

optymistyczny i jest rodzajem wzniosłego moralitetu, który niewiele ma 

wspólnego z relacja ewangelistów i jest na dobrą sprawę próbą 

rehabilitacji Judasza. Równie zaskakująca z naszego punktu widzenia 
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jest muzyka Františka Xavera Brixiego, utrzymana całkowicie w stylu 

ówczesnych oper, pogodna, a nawet w wielu fragmentach wręcz 

optymistyczna. Dla ludzi epoki oświecenia był to jednak styl jak 

najbardziej naturalny, wzniosły i szlachetny zarazem, w którym nie 

dostrzegano nic niestosownego. Sekularyzacja muzyki religijnej 

osiągnęła swój pełny wymiar całkowitej unifikacji ze stylem ówczesnych 

oper. Pod tym względem oratorium Brixiego może być wręcz jednym z 

symboli kultury muzycznej całej epoki. 

 Utwór rozpoczyna się instrumentalną introdukcją w szybkim 

tempie. Mogłaby ona otwierać niemal każdą operę klasyczną, trudno 

jednak wyobrazić sobie ją w roli muzyki kościelnej, która rozbrzmiewa 

w świątyni podczas liturgii Wielkiego Piątku. Główna postać oratorium 

przypomina typowego bohatera operowego. Bardzo charakterystyczna 

jest pod tym względem pierwsza scena utworu. Orkiestrowy recytatyw 

akompaniowany, w którym zdesperowany Judasz rozpacza nad swym 

losem, swoją teatralną ekspresją przypomina bardziej gniew 

zdradzonego kochanka niż przeżycia człowieka, przed którym 

zamknęły się bramy niebios i którego czeka wieczne potępienie. Wielka 

aria da capo z kolei, w której Judasz zwraca się do gromów i błyskawic, 

by go zabiły, swoim wyrazem przywołuje obraz szlachetnego bohatera, 

który cierpi niesprawiedliwie i przeciwko któremu sprzysięgły się 

wszystkie złe moce tego świata. Jednak najbardziej zaskakującą 

muzycznie postacią oratorium Brixiego jest Nadzieja. Kompozytor 

powierzył tę partię wysokiemu sopranowi i nie byłoby jeszcze w tym nic 

dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to partia typowo koloraturowa. W 

kontekście tematu oratorium, a także okazji, na jaką zostało 

przeznaczone, oraz miejsca jego wykonania koloratury alegorycznej 
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postaci Nadziei brzmią wręcz humorystycznie. Dramat Chrystusa na 

krzyżu, a nawet tragedia Judasza zestawione z popisową koloraturą 

sopranu, rodem z włoskiej opery komicznej, wydają się kompletnie 

sobie obce, jednak dla ludzi epoki oświecenia były czymś oczywistym i 

naturalnym.  

 

W roku 1638 Gregorio Allegri skomponował dla Kapeli 

Sykstyńskiej dwuchórowe 9-głosowe opracowanie 50 psalmu „Miserere 

mei Deus”. Dzieło to wykonywano co roku przez blisko dwa stulecia 

podczas „Ciemnych jutrzni” paschalnego Triduum – Wielkiego 

Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty lub w wigilie tych dni. 

Utwór bardzo szybko stał się sławny, m.in. dlatego, że papieskim 

rozkazem pod groźbą ekskomuniki zabroniono jego publikacji, a nawet 

wynoszenia nut poza obręb Kaplicy Sykstyńskiej. Mimo to rozmaite 

jego kopie krążyły w rękopisach już od roku 1730, a 41 lat później 

opublikował go po raz pierwszy Charles Burney. Potem pojawiły się 

kolejne edycje pokutnego psalmu: Pietra Alfieriego z roku 1841 i 

Domenica Mustafy z roku 1892. Każda różniła się w detalach, ale to 

właśnie one miały decydujące znaczenie w wykonaniu utworu. 

Oryginalna kompozycja Allegriego była dość prosta i opierała się na 

dawnej technice fauxbourdonu, czyli prowadzenia głosów w pochodach 

akordowych, jednak ta świadoma prostota była przez kompozytora w 

pełni zamierzona, a jego zamysł polegał na czym innym: każde 

wykonanie psalmu Miserere mei Deus członkowie papieskiej Kapeli 

Sykstyńskiej, przede wszystkim jej sławni kastraci, wzbogacali 

improwizowanymi ozdobnikami, które w zgodnej opinii wielu źródeł 

historycznych, opartych na relacjach świadków tych interpretacji, były 
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olśniewająco bogate. Nazywano je „abbellimenti” i to one stanowiły o 

niezwykłej, choć surowej ekspresji dzieła Allegriego. Dziś jego Miserere 

wykonuje się w kilku różnych wersjach, z odmiennie realizowaną 

ornamentacją według kolejnych publikacji utworu i badań źródłowych, 

których dokonali m.in. Hugh Keyte i Jean Lionnet. Najbardziej znana 

postać psalmu Allegriego opiera się na dwóch wczesnych jego 

wydaniach: Charlesa Burneya z roku 1771 i Pietra Alfieriego z roku 

1841. Dokumentują one ornamentację osiemnastowieczną, są więc 

świadectwem wykonań z tamtego czasu i jednocześnie zapisem 

ówczesnej praktyki wykonawczej. Była to improwizacja najmniej bogata 

w niuanse, w szczegóły, w detale, a więc te elementy, dzięki którym 

psalm Allegriego stał się sławny w całej Europie. Jednak nawet w tej 

postaci dzieło włoskiego mistrza daje wyobrażenie o tym, jak 

fascynująco mogło brzmieć w Kaplicy Sykstyńskiej podczas „Ciemnych 

Jutrzni” paschalnego Triduum, kiedy wykonywano je w całkowitej 

ciemności, a papież i kardynałowie klęczeli, rozważając tajemnicę 

odkupienia rodzaju ludzkiego przez ukrzyżowanego Chrystusa.  

 

 Jednym z motywów przewodnich w Wielkim Tygodniu jest 

średniowieczna sekwencja maryjna Stabat mater dolorosa. Kantata 

Stabat Mater Francisa Poulenca z roku 1950 to kompozycja nasycona 

silnym emocjonalizmem, bardzo głęboka w treści, w swoich licznych 

odniesieniach do wielowiekowej tradycji muzyki pasyjnej, mimo że jej 

twórca z właściwym sobie poczuciem humoru powiedział kiedyś, że 

jego religijność jest „wiarą wiejskiego proboszcza”. „Napisałem trzy 

dobre dzieła religijne – zwierzał się przy innej okazji – i mam nadzieję, 

że dzięki nim trafię choć na parę dni do czyśćca, o ile wprost nie 
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wyląduję w piekle”. Jedno z tych dzieł poświęcone zostało pamięci 

przyjaciela kompozytora, malarza Christiana Berarda. „Myślałem 

początkowo o napisaniu Requiem, później jednak wydało mi się to zbyt 

napuszone. W końcu znalazłem tekst, który idealnie oddawał mój 

zamysł modlitwy do Boga nie wprost, ale poprzez wstawiennictwo”. 

Tekstem tym była franciszkańska sekwencja maryjna Stabat Mater, 

która w utworze Poulenca zyskała współczesne oblicze, mimo że w 

wielu fragmentach odwoływała się do dziedzictwa przeszłości, przede 

wszystkim do tradycji barokowej muzyki pasyjnej. Uważny słuchacz 

dostrzeże w niej jednak także odniesienia do tragicznych doświadczeń 

minionego wieku.  

  

Przyszedł czas na kolejną  z bolesnych sonat Heinricha Bibera 

– IX Sonatę misteryjną a-moll „Dźwiganie krzyża”. W kontekście dwóch 

poprzednich utworów cyklu Sonata a-moll wprowadza diametralną 

zmianę wyrazu. W miejscu ironii i drwiny pojawiają się tu od pierwszych 

taktów tony powagi i smutku, zamiast tonacji F-dur i B-dur, które Jean 

Philipp Rameau nazwał tonacjami furii i wściekłości, rozbrzmiewa 

tonacja a-moll. Także skordatura ma w tej sonacie o wiele bardziej 

łagodną postać niż w poprzednich utworach. Dwie wyższe struny 

skrzypiec zachowują swoją normalną wysokość, dwie niższe są 

podwyższone o kwartę i sekundę, dzięki czemu wszystkie cztery tworzą 

rozłożony trójdźwięk a-moll. Muzyczna wizja dźwigającego krzyż 

Chrystusa odnosi się zarówno do postaci udręczonego Zbawiciela, jak i 

świadków Jego krzyżowej drogi, a była to wedle ewangelistów spora 

rzesza ludzi. Środkowe ogniwa sonaty – Courante i dwa Doubles – w 

których następuje ożywienie ruchu, to dźwiękowy obraz zamieszania, 
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jakie wśród przypadkowych obserwatorów tego zdarzenia wywołał 

niosący krzyż Jezus. Nie ma tu już jednak tej niezdrowej, frenetycznej 

radości, jaka towarzyszyła scenom biczowania Jezusa i ukoronowania 

Go cierniem.  Znakomicie budowana dramaturgia sonat bolesnych 

Bibera wprowadza nas powagą w ostatni rozdział pasyjnej opowieści. 

Niezwykłe jest zakończenie tej sonaty: kolejne frazy skrzypiec są 

pourywane, jakby brakowało im siły, by doprowadzić melodię do końca. 

To jeszcze jeden piękny obraz krzyżowej drogi Chrystusa, który 

ostatkiem sił niesie na Golgotę narzędzie własnej kaźni.  

 

 Chciałbym teraz ponownie powrócić do sławnego psalmu 

Miserere mei Deus Gregoria Allegriego, tym razem w wersji, którą 

zaproponował w swej edycji angielski muzykolog Hugh Keyte, opierając 

się na partyturze  kastrata Domenica Mustafy z roku 1892. Współcześni 

wykonawcy mają z tym utworem spory problem, istnieje on bowiem w 

kilku wersjach i wszystkie one w jakiś sposób są prawdziwe. Psalm 

Allegriego zapisany został w prostej fakturze akordowej, w bardzo 

starej technice fauxbourdonu, czyli pochodu równoległych akordów. To, 

co było najważniejsze w każdorazowym jego wykonaniu, czyli bogata 

ornamentyka, nie zostało przez kompozytora zapisane i było przy 

każdym wykonaniu improwizowane, przede wszystkim przez sławnych 

kastratów papieskiej kapeli. Ozdobniki te, nazwane po włosku 

„abbellimenti” były jednak starannie przez śpiewaków przygotowane, a 

nawet – wcześniej próbowane począwszy od Wielkiego Poniedziałku. 

Powód był prosty: psalm: ”Miserere mei Deus” rozbrzmiewał w 

całkowitej ciemności i było to jedno z nielicznych dzieł w repertuarze 

papieskiej kapeli, którego nie śpiewano z nut i wcześniej 
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przygotowywano.  W ciągu dziesięcioleci, a nawet stuleci, ozdobniki te 

zmieniały się, a ponieważ psalmu Allegriego pod karą ekskomuniki nie 

wolno było publikować, przeto jedyną okazją, by ozdobniki te usłyszeć 

były rzymskie nabożeństwa „Ciemnych jutrzni”. Już w latach 

trzydziestych XVIII wieku pojawiły się nielegalne kopie sławnego dzieła 

papieskiej kapeli. Najstarsza jego publikacja z roku 1771, dokonana 

przez Charlesa Burneya, zawierała oryginalny tekst Allegriego, 

natomiast pierwsze wydanie zapisanych w nutach ozdpbników, czyli 

abbellimenti, opublikował w roku 1840 Pietro Alfieri i ta właśnie edycja 

stała się podstawą najbardziej dziś znanej i najczęściej wykonywanej 

wersji pokutnego psalmu, mimo że z tego samego czasu pochodzi kilka 

innych jeszcze źródeł. Hugh Keyte swoją edycję dzieła Allegriego oparł 

na jedynej jego publikacji z końca XIX wieku, zresztą niekompletnej. Jej 

autorem był sławny kastrat Domenico Mustafa, ozdoba papieskiej 

kapeli, artysta, który wielokrotnie śpiewał psalm Miserere i który 

zachował w pamięci ustne tradycje zdobienia dzieła Allegriego. Kiedy 

ogłaszał drukiem swoją wersję partytury, w Rzymie już dawno nie 

śpiewano w Wielkim Tygodniu psalmu Miserere. Być może w ten 

sposób chciał ocalić cząstkę własnej przeszłości i część tego świata, 

który już bezpowrotnie w jego epoce odszedł na zawsze. 

 

 W naszym wielkotygodniowym odcinku „Muzycznych Światów” 

przypominam również dzieła mniej dziś znane, a nawet wręcz 

zapomniane, bardzo rzadko wykonywane i nagrywane. Jednym z nich 

jest dzieło Johanna Christiana Bacha „Dies Irae” na głosy solowe, dwa 

chóry i orkiestrę z roku 1757. Nie jest, co prawda, dzieło ściśle pasyjne, 

miało być bowiem częścią planowanej, aczkolwiek nigdy nie 
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ukończonej mszy żałobnej, jednak tekst tego utworu – najsławniejsza 

obok Stabat mater dolorosa średniowieczna sekwencja żałobna – 

znakomicie oddaje powagę Wielkiego Tygodnia, mówi przecież o 

śmierci, a ta stała się także udziałem Boga-Człowieka. Johann 

Christian Bach był najmłodszym synem Jana Sebastiana i jego drugiej 

żony, a także – co skrupulatnie zanotowała rodzinna kronika – 

pięćdziesiątym męskim potomkiem protoplasty rodu Veita Bacha. 

Wiemy, że podstaw muzyki nauczał go osobiście ojciec, ale nauka ta 

nie trwała zbyt długo. W chwili śmierci lipskiego kantora Johann 

Christian miał zaledwie 15 lat. Przygarnął go wówczas jego przyrodni 

brat Carl Philipp Emanuel Bach i był to zwrotny moment jego 

muzycznej edukacji i jego kariery, w Berlinie bowiem Johann Christian 

zetknął się z włoską operą i odtąd oddał się jej niemal bez reszty. 

Zafascynował go również nowy styl muzyki Południa, tak różny od dzieł 

jego ojca, a nawet brata. Młody twórca wyjechał do Włoch, a nawet 

zmienił wyznanie, co z ironią wytykał mu prowadzący rodzinną kronikę 

Carl Philipp Emanuel Bach. We Włoszech Johann Christian zaczął 

odnosić pierwsze wielkie sukcesy jako twórca oper i kompozytor 

muzyki sakralnej. Jego późniejsza kariera przypominała karierę 

Haendla. Trafił do Londynu, był tam przez jakiś czas kompozytorem 

bardzo cenionym, którego twórczość wywarła spory wpływ na młodego 

Mozarta, umarł jednak – w przeciwieństwie do wielkiego Haendla – w 

zapomnieniu i ubóstwie. Jego Dies Irae pochodzi z czasów włoskich. 

Miało być częścią Requiem, jednak Johann Christian Bach nigdy nie 

ukończył mszy żałobnej. Jej pierwsze dwa ogniwa – Introitus i Kyrie – 

utrzymane są w zachowawczym stylu dawnej polifonii wokalnej, 

natomiast Dies Irae ma postać nowoczesnej kantaty dramatycznej. Styl 
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ówczesnych oper sąsiaduje w niej z tradycyjną polifonią (tu 

reprezentowaną przede wszystkim przez podwójną fugę w finale),  

przyczyniając się do tak lubianej w tamtych czasach teatralizacji 

sakralnego tekstu.  

 Carl Philipp Emanuel Bach nie był zachwycony konwersją 

swego przyrodniego brata. Sam pozostał wierny tradycji i wierze 

własnego ojca. Jan Sebastian z kolei wiele zawdzięczał protestanckiej 

muzyce pasyjnej swoich poprzedników, mimo że nie zawsze 

przejmował od nich wzory wprost. Jednym z takich mistrzów był 

legendarny organista z Lubeki Dietrich Buxtehude, do którego w 

młodości pielgrzymował nie tylko Bach, także Haendel i Mattheson. 

Wśród religijnych kantat Buxtehudego, największego prekursora Jana 

Sebastiana, jak często dziś się o nim mówi, jest wiele utworów 

związanych z czasem pokuty i Wielkiego Postu. Napisany w roku 1680 

cykl siedmiu kantat łacińskich „Membra Jesu Nostri”, odnosi się wprost 

do tematu męki i śmierci Chrystusa. Niezwykły pomysł tej kompozycji i 

jej oryginalny tytuł Buxtehude zaczerpnął z tomu rymowanych modlitw 

– Rythmica oratio – przypisywanych św. Bernardowi z Clairveaux.  

Kantaty „Membra Jesu Nostri” to cykl wzruszających modlitw do 

umęczonego na krzyżu ciała Zbawiciela: do Jego stóp, kolan, rąk, 

boku, piersi, serca i twarzy. Są to utwory zróżnicowane w wyrazie: w 

niektórych Buxtehude wykorzystuje wszechstronnie środki barokowej 

techniki koncertującej, budując dramatyczne  

 
Kolejnym z dzieł, o którym należy wspomnieć w kontekście 

Wielkiego Tygodnia jest Oratorium „Chrystus na Górze Oliwnej” op. 85 

Ludwiga van Beethovena. To pasyjne dzieło z roku 1803 jest jedynym 

utworem tego gatunku w twórczości autora „Eroiki”, zresztą 
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przerabianym i nie bardzo przez niego lubianym, choć w zamierzeniu 

miała być to próba przełamania typowego w jego epoce „operowego” 

stylu muzyki religijnej. Oratorium „Chrystus na Górze Oliwnej” jest 

kompilacją rozmaitych nurtów stylistycznych, obecnych w twórczości 

kompozytora z tamtego okresu, początku nowego XIX stulecia: od 

charakterystycznych wątków heroiczno-prometejskich, poprzez 

nawiązania do ówczesnej muzyki rewolucyjnej i symfonicznej, aż po 

typowy styl operowy i haendlowską z ducha fugę w finale. Choć jest to 

dzieło pasyjne, jego główna postać przypomina bardziej 

romantycznego bohatera niż  zatrwożonego bliską już perspektywą 

męczeńskiej śmierci Boga-człowieka. Ale taka była tamta epoka i taki 

był Beethoven: w Chrystusie bardziej widział bohaterskiego 

Prometeusza niż  bezradnego w swym lęku Bożego Syna., o którym z 

tej trudnej godzinie próby zapominają jego najbliżsi z Piotrem na czele i 

którego w ogrójcu pociesza anioł.   

 

Po raz ostatni w tym poświęconym arcydziełom muzyki pasyjnej 

odcinku „Muzycznych Światów” pojawia się sonata z cyklu sonat 

bolesnych Heinricha Bibera – X Sonata misteryjna g-moll 

„Ukrzyżowanie”. To chyba najbardziej przejmujący utwór spośród 

wszystkich piętnastu, inspirowanych różańcowymi tajemnicami. W 

muzycznej dramaturgii pięciu sonat bolesnych stanowi najważniejsze 

ogniwo, które wieńczy tę symboliczną opowieść o męce i śmierci 

Chrystusa, rozpoczętą pełną smutku VI Sonatą c-moll. Biber powraca w 

tym utworze do normalnego stroju skrzypiec z wyjątkiem obniżonej o 

sekundę najwyższej struny instrumentu. Tym razem chodziło mu nie 

tyle o barwę, ile o wzmocnienie dwóch podstawowych dźwięków tonacji 
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g-moll – toniki i dominanty. Użycie ostro brzmiących pustych strun ma 

bardzo ważne znaczenie kolorystyczne w skrajnych ogniwach sonaty. 

Pierwsze z nich w typowo barokowy sposób wyraża muzyką dwa 

sprzeczne afekty: przybijanie Chrystusa do krzyża i cierpienie 

Zbawiciela, które przynosi odkupienie rodzajowi ludzkiemu. Ostro 

punktowane rytmy z wyrazistym brzmieniem pustych strun w akordach 

to dźwiękowy obraz krzyżowania Jezusa. Te same akordy z pustymi 

strunami w pełnych ekspresji tremolach skrzypiec w finale utworu to z 

kolei sugestywny obraz trzęsienia ziemi po śmierci Chrystusa. 

Symbolika krzyża obecna jest w tej sonacie od pierwszych taktów: 

zapisane w nutach drobne motywy skrzypiec tworzą graficzny znak 

krzyża. Również w taki sposób barokowi mistrzowie wskazywali na 

niesione muzyką treści. Centralnym ogniwem utworu jest wariacja w 

tempie Adagio – muzyczny obraz umierającego Zbawiciela.  

 

 Słuchając Sonat różańcowych Bibera, trudno nie pomyśleć o 

muzyce skrzypcowej Bacha, choć nie wiadomo, czy Jan Sebastian znał 

genialny cykl swego starszego kolegi. Nic również nie wiadomo o tym, 

czy kantor od św. Tomasza mógł kiedyś słyszeć anonimową dziś Pasję 

wg św. Mateusza, zanotowaną w rękopisie z Uppsali z roku 1667, a jest 

to jedyny zapis tego dzieła, jaki dotrwał do naszych czasów. Było to z 

pewnością możliwe, choćby wówczas, gdy jako kilkunastoletni 

młodzieniec przebywał w Luneburgu, niewielkim dziś miasteczku, które 

w tamtej epoce było ważnym ośrodkiem muzyki pasyjnej, a jak wiemy 

nie wszędzie wówczas wykonywano w Wielki Piątek pasje w postaci - 

jak to się wówczas mówiło - figurowanej, czyli wielogłosowej. Było to 

uzależnione od  lokalnych tradycji poszczególnych miast i gmin. W 
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Lipsku na przykład po raz pierwszy taką figurowaną pasję wykonano w 

Nowym Kościele podczas nieszporów Wielkiego Piątku dopiero w roku 

1717, a w kościele św. Tomasza jeszcze później, bo w roku 1721, a 

więc zaledwie trzy lata przed pierwszym wykonaniem Pasji wg św. 

Jana Bacha. W Luneburgu tradycja wielogłosowego wykonywania pasji 

w Wielki Piątek była dużo starsza. W archiwach miejskich zachowały 

się dzieła Christiana Flora i Davida Funckego, powstałe w tym samym 

mniej więcej czasie, co anonimowa Pasja z Uppsali. Być może w 

mieście bachowskiej młodości rozbrzmiewały też pasje innych 

kompozytorów tamtej epoki: Johanna Sebastianiego, Martina Colera i 

Johanna Theilego – wszystkie skomponowane w latach 

sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych XVII wieku. 

Rozwijały one i wzbogacały dawne wzorce, stworzone w latach 

trzydziestych poprzedniego stulecia przez Johanna Waltera, jednego z 

najważniejszych twórców muzyki luterańskiej. W II połowie XVII wieku 

stare pasje motetowe i responsorialne przekształcały się w formy 

oratoryjne, przede wszystkim dzięki wchłonięciu nowych form muzyki 

dramatycznej i nowego stylu muzyki kościelnej. Pod tym względem 

anonimowa Pasja z Uppsali jest już dziełem bardzo nowoczesnym, 

choć – wzorem dawnych pasji responsorialnych – zbudowanym z 

ośmiu części. Nie udało się ustalić, kto jest autorem tego dzieła. 

Sądząc jednak po jego jakości, musiał to być kompozytor wybitny. 

Wiadomo natomiast, że autorem jedynej zachowanej kopii utworu był 

Gustav Düben, ten sam, któremu Buxtehude dedykował cykl kantat 

„Membra Jesu Nostri”, człowiek ogromnie zasłużony dla szwedzkiej 

kultury muzycznej nie tylko jako kompozytor, ale również jako 

kolekcjoner partytur i rękopisów muzycznych. Dzięki niemu znamy dziś 
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wiele dzieł Buxtehudego, Carissimiego i Frobergera, znamy również tę 

bezimienną dziś Pasję, której wiele fragmentów zapowiada już wprost 

bachowskie arcydzieła. O ile jednak pasje Bacha mają już typową 

osiemnastowieczną formę oratoryjną, o tyle w Pasji z Uppsali 

najbardziej chyba fascynuje skrzyżowanie dawnych form z 

nowoczesnymi i niezwykła umiejętność łączenia ich ze sobą. Utwór 

przeznaczony jest na mały zespół wokalno-instrumentalny: solowe 

partie mają w nim Ewangelista, Jezus i pozostałe postaci dramatu: 

Piotr, Judasz, Piłat, Kajfasz, fałszywi świadkowie. Czterogłosowy chór 

wykonuje zbiorowe partie turbae, motet „Ecce quomodo moritur”, który 

rozbrzmiewa w chwili śmierci Jezusa, a także incipit i zakończenie 

pasji. Zespół instrumentalny tworzą trzy lub cztery viole i basso 

continuo. Zgodnie z luterańską tradycją, pasyjnej opowieści towarzyszą 

wplecione w jej tok chorały, które tu mają formę niewielkich arii 

wokalno-instrumentalnych. Aby uniknąć monotonii relacji Ewangelisty 

nieznany autor Pasji Mateuszowej wprowadził również dziewięć 

krótkich instrumentalnych sinfonii, które dynamizują przebieg 

muzycznej narracji. Sposób jej prowadzenia jest mistrzowski. 

Kompozytor nieraz zaskakuje, wprowadzając w kilku kluczowych 

miejscach akcji krótkie chorałowe do niej komentarze, zestawiając 

czterogłosowy motet z rozbudowaną pieśnią w scenie śmierci 

Chrystusa czy przerywając tok pasyjnej relacji św. Mateusza 

instrumentalnymi ritornellami. Jeśli mówiąc o sztuce Pasji, mamy na 

myśli przede wszystkim arcydzieła Bacha, to warto czasem pomyśleć 

też o twórczości wielu jego poprzedników, bo to oni przygotowali grunt, 

na którym wyrosły bachowskie pasje.  
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  Zanim w XVII i XVIII wieku wykształcił się gatunek pasji 

oratoryjnej, z wyraźnym podziałem jej formy na recytatywy, arie i chóry, 

historia męki i śmierci Jezusa miała w muzyce formę pasji motetowej 

bądź responsorialnej. W pasji motetowej wszystkie jej ogniwa miały 

postać wielogłosową, także relacja ewangelisty. Pasja responsorialna 

polegała z kolei na przeciwstawieniu jednogłosowej partii ewangelisty 

wielogłosowym odcinkom postaci dramatu i chóralnym ogniwom 

zbiorowym. Do obu tych dawnych renesansowych wzorów odwołuje się 

w swoich dziełach pasyjnych Arvo Pärt. W roku 1982 powstała jego 

głośna Pasja wg św. Jana, a trzy lata później dzieło równie wzruszające 

- Stabat Mater do tekstu franciszkańskiej sekwencji maryjnej. Niewielki 

skład zespołu – są to trzy głosy wokalne i trzy instrumenty smyczkowe 

– przypomina anonimową Pasję z Uppsali. Tu także wystarczy kilka 

zaledwie głosów, by zbudować imponującą formę. Franz Kafka 

wspominał  kiedyś w Dzienniku o „pisaniu jako formie modlitwy”. Arvo 

Pärt mówi, że „idealna polifonia jest dla niego nieustanną modlitwą”. W 

swojej muzyce odwołuje się zatem do jej dawnych mistrzów, franko-

flamandzkiej polifonii Machauta, Ockeghema, Josquina. „W muzyce 

pasyjnej – napisał kiedyś w komentarzu do swej Pasji Janowej – 

podziwiam przede wszystkim tajemnicę pokory. Piękno jest nie tylko – 

jak sądził Goethe – córą lęku, jest również córą pokory.” Tę pokorę 

słychać niemal w każdym takcie jego muzyki, muzyki, która powraca do 

dawnych religijnych korzeni, która przede wszystkim jest modlitwą, a 

dopiero potem doświadczeniem zmysłowym.   
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