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Miľosła w Perz (Vlĺ arszaw a)

CzyIí
Giovanni Pierluig du Palestrina

mięđzy świętością i nudą doskonałości'

4oo ktt, u ty1e upłynęło w rokĺ L994 ođ śmierci Palestľiny - to czas mniej więcej 1? generuĄi,
po 3 na wiek, ale zaĺazern ty1ko - 6 pokoleń mających ze sobą styk bezpośĺedni: jako dziecko
nie zetknąłem się juŻ z Po\.Ą/stańcami styczniowymi, ale znałem jednego z bartków zwycięz'
ców spod Sedanu z ĺoku 1870. 400 lat to bardzo dawno, ale zarazem i niezbyt dawno; zależy
to tľochę od naszej wyobraźni, w każdym razie - tyle 1at dzie1í nas od śmieľci Palestriny,
kompozytoľa zaliczanego do wąskie] gľupy ých, któĺzy decydowa]i o losach i stanie muzyki
euľopejskiej.

I\'ocznice slużą przypominaniu, podtrzymaniu, krytyce, nowemu spojrzeniu. PalesŁriny nie
trzeba jednak przypominai, bo nigdy go nie zapomniano, co nie zawsze wychodzĹło ĺnu zre-
sztą na dobĺe; tĺudno kĺytykować, bo kĺytyka doskonałości ;'est jałowa, a fakty i legendę
rczdziellł w ým pľzypadku dość dokładnie już w II kwarta1e naszego stu1ecia duński muzy-
kolog Knud Jeppesen. Pozostają jednak zawsze w takich pľzypadkach możliwe Pytania uni-
weľsalne, na które odpowiedzi nigdy dość, bo jednoznacznych być nie może, a któĺe z daną
sylwetką í twórczością w charakteľystyczny sposób się kojaĺzą. \r'ŕ odniesieniu do Palestriny
mogą one doÍyczyć na ptzykład (a więc nie tylko) - świętości, nudy i doskonałoścí i przyznai
my od ĺazu, iż co najmniej w sferze imponderabi1íów ích wybór, nieco sam w sobie pĺowoka-
cyjny, ma przecież pewne uzasadnienie w sądach potocznych z Íylr.że kompozytorem wiąza-
nych' Zacznĺjmy jednak od teľmino1ogicznego Porozumienia ad hoc'

bwiętość jest atĺybutem kategoľii metafizycznej chwalebnej. ZawaÍte w tym h^/íerdzeníu ogľa-
niczeníe aksjo1ogiczne jest koníeczne, bo kategorią meÍahzyczną jest przecież i Lucyfer, ale
nazwanie go świętym byłoby bluŹnieĺczą prowokacją. Swiętość jest jednak atľybutem kate'
goĺii ożywionej także i Íizycznej, a1e w ým pĺzypađkĺ dotyczy tylko osoby 1udzkíej, a ujaw-
niana argumentacją behawiorystycznąbywa potwieľdzana nawet dek1aľacjaĺr.i, lecz dolyczą-
cymi w zasađzie tylko o niej pamíęci. I na koniec - sacľum bywa odnoszone do kategorii
fizycznych nieoży'wíonych a służących komunikowaniu się ze sÍerą ĺnetaÍizyczną, może doý-
czyć przeđmiolu, sytuacji, czynności, miejsca. Spoľy w tym ostatnim pĺzypađkĺ dotyczą
z jednej strony - pytanía o tożsamość świętości odnoszonej do struktury ]ub tylko funkcji,
a z đrugiej - gĺanicy míędzy sacĺum i pľofanum, pÍzy czym to dĺugie jest zazwyczaj z gőry
nacechowane pejoĺatywnie. Są to wszystko aspekty, w któľych postać i t\^/óľczość Palestľiny
się mieści, lub ma ważne odniesíenia, ale dodajmy, że pojęcíe świętości jest samo w sobie
dość niejasne i żadna inteľpľetaqa nie może być w jego przypadku uzr.ar.a za wyczeľpującą'

l\ł uda jest teÍminem bodajże prostym i d1atego nav/et i v/ słolrmikach psychologicznych defi-
niowana nie b}.wa, każdy widzi przecież ,,co jesÍ kon"; tylko więc na użytek przedstawia-
nych tu wywodów spróbujmy ją określić jako stan uświadamianej sobie bezczynności psy-
chicznej powodowany bĺakiem bodźców lub też ich nieskutecznością. Nudzimy się na ogc1l
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dokucz1iwie, czasami spľawia ona nam Przyjemność' o czyĺr. PÍZypomína faun kontemplujący

swe kopyto z pornocą dźwięków C1auđe Debussy'ego. Rozľóżnieníe nudy uciąż1íwej i miłej

ma zasadnicze znaczenie d1a uchwycenia waĺtości muzyki Palestĺiny i jej estetycznego đziała-

nía.

D oskonałość jest kategorią onto1ogiczną, stoPnlem abso1utnym danego bytu, wyziaczonego
ce1u, wymagań stawianych rzeczy, 1ej sprawności; jako takiej, doskonałoścí nie można popra-

wiać, za to - da'e síę ona powtarźać ĺ pówielać. Dodajmy, że ĺznanie czegoś za doskonałe ma

w waĺunkach zíemskich zazwyczaj ihaĺakter decyzji wo1urrtarystycznej, służy okľeślaniu

konwencji, także aĺtystycznych' stanowiących podstawy schematów porozumienia pÍ3ydat-

nych szczególnie w ádukac;i i jałowych - \^/ t\ďórczości. Pod Ęm wzg1ędem pľzypadek Pa1e-

,í.ir-'y *yd"a;e Się iednym 
'z 

na1barđziej znamiennych w całej histoĺii muzyki europejskieĺ

i rnoże być zesta\Ą/iany z odpowiednimi ' Haydna i Mozarta'

Przymierzaníe wskazywanych tĺzech aspektów - ś\^,iętości, nudy i doskonałości zaczn1jtny

od ńograÍii kompozytoĺa w takim oczywiście zakresie, w jakim umożliwia to- jej zna'omość'

Przypo"rnníjmy, ie ĺiođzlł się on na przełomíe laÍ 1'525 /1'526 za czasów pontyÍikatu Klemensa

vĺI, Lastaráa" z ľodu Međicich wielće zasłużonego dla Sztuki. Nadmíeńmy, że w roktt 1527

zanarchizo\^r'ane żołdactwo Karola V złupiło Rzym - sacco di Roma - kładąc t1łn pośľednio

kres'włoskiemu renesansowi. Miejscem uľodzenia kompozytoĺa była niedaleka Palestrina,

staľożytne Praeneste, od niej pochodzi jego miano - da Palestĺina, któĺym sam Posługiwał Síę

zresztĄ rzadko ' Nadano mu imiona Giovanni, Pieĺluigi czy\i Jan, Piotr-Alojzy. Pochodził ze

średniej klasy mieszczańskiej, a wychowywał w Rzymie, w gronie pueri cantoľes bazyliki

Santa úaria 
'Maggiore pod kierunkiem mistrzów flamandzko - francuskich o tak mało zna-

nych imionach, ż;można je tu bez szkody pominąć' W wieku 19 1at w roku 1544 Pa1estrina był

już organistą katedľalnym i maestro di cape11a w Swym ĺodzinnym mieście' ożeníł się mając

iat 23,"wiadomo o tÍoj.u je*o dzieciach' Míejscowy pĺotektor młodego mĺzyka, kaĺdynał del

Monte został wybrany- papieżem w ľoku 1550, przybrał imię Juliusza III i już w ĺoku następ-

nym powołał s\^/e8o'ziomka na stanowisko magistĺa PueroÍum w Capella Giulia bazylíki

sí. pĺotĺa w Rzymie, Po czym - senza esame e senza í1 consenso dei cantoľi míanov/ał 8o
śpíewakiem kapóh sytityĺskiej, jak wiđać - z naruszeniem ľegulaminu ku obuĺzeniu jej do-

týchczasowych_ członków. Usunął go z niej wraz z đworna innymi' żonatymi jak i on sam

ĺpiewakamĺ w ľoku 1555 ko1ejny papież Paweł IV pozostawiając im dożyłvotnią odprawę

đscudów miesięcznie wystarczających na PÍzyzwojÍe utrzymanie rodziny ' CZy1i - emerytura

w níespełna 30 roku życia. Palestrína Szczęśliü/ie jednak na niej nie poprzestał, a PÍzenosząc
síę z jednej bazy;1iki đä następnej (nie bez małych konfliktów, a1e jaki organista kocha księ-

zyzy I porő"t"ią" w ciągłych kôntaktach z rzymskim śľodowískiem duchownym, przeđe wszy-

sĺkim łatykańskim, pówrócił z czasem do kapel u św' Píotĺa. Nigdy Rz'.mu nie opuszczał
(pob1iskiej PalestIiny nie licząc), tľwał M,r nim Podobníe, jak Kant w Królewcu. Dwoje dzíeci

ođumarło go wcześnie, w ľoku 1580 Został \^/do\^/cem; ulegając tozpaczy, pogrąźorry w de-

pĺesji postánow ]ł zrazl zostać księdzem, PÍzyjął nawet niższe święcenia, aie dość niespo-

ä'i"*áĺ" już w ĺoku następnym uległ {oľtunie podstarzałej, bogatej wđowy í ożeniwszy síę

z nią i 1ej iutĺzanym hand1em, żýąc w dostatku, a intensyfikując Zarazem s'\^/ą 
_akt}'\ďność

twóÍczą i otaczany colaz więks;ym uznaniem zo.aÍł w ś:więÍo oczyszczenia NMP czy]i

* r'u""i Gĺomniczną 21utego I59i rokĺ; pochowano go w Cape1la Nova di S. Pietro. Przeżył

go jeden Syn i o\^/a dľuga żona. Nudy w tej biogľaÍii - jak wídać - dość. A co Ze świętością

i doskonałością?

Bĺuno skończył na stosie; Gesualdo zamoľdował żonę, Caravaggio pľzýacie|a, Gombert

trafił na galery', a nawet u nas, nlezgorszy komPozytor, przełożony rorantystów, ksíądz (nie_

stety) Kĺžysztof Borek dybał na cnoĘ kuchaľkí i to nożem! Moralność i obyczaje tamtej epoki

mĺsirzowśko nakreślone z gőrą sto lat temu przez Jakuba Buĺckardta umykają zazwyczaj

naszej uwad'ze kierowanej pizede wszystkím v/ stronę ĺzeczy pięknych owych bard"o dziw-

nych'czasów, w których śołż"''i"y.' doszukuje się początków katastrofy euroPeiskiej ku1tuľy.

Ponure te spľa\^/y, nawet poznawane/ níe są zazwyczaj wkomponowywane w inteľpretacje
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dostatecznie. A co síę đziało| U nas chociażby taki Gamľat; był prymasem, wiemy co to iest
gamratka. Dantyszek nie 1epszy, a Kochanowski zaním pisał treny z żalu po ciĺeczce wcze'
śniej pisał fraszki i to doskonałe, na pľzykład o lutni Bakĺaĺka. Nuđna biografía Pa1estľiĺy,
w której nic nie ma ku zgoľszeniu i ekscytacji winna w ých kontekstach budzić baczną uwagę
swą niet}?ową chwalebną popĺarłmością, która baľdzo podobnie, jak w pĺzypadku Jana Se-
bastiana Bacha sugeruje szlachetną, uczciwą osobowość uodpornioną na właściwe ówczesnej
epoce zepsucie obyczajów. Nie ma w tej bíografii zaÍazeÍn pĺetensji đo upľawnień aÍtystycz-
nego ,,LTbeľmenscha", złośliwości Josquina. Zwróćmy uwagę, że pľzed młodzieńczym, űta-
lentowanym muzykiem bez wąĘienia otwieĺała się szybka kaľieľa duchowna pod skrzydła-
mi kardynalskiego protektora. Dyscypliny kapłańskich cnót Írie pÍzestÍze1ar.o wówczas zbyt
dosłownie, vide wspomniany Gamrat. Tymczasem młody Palestľina wybrał małżeĺistwo, za
co potem wyleci z kape1í sykstyńskiej. Wygląda na to, że kogoś naprawdę kochał' dostĺzeze-
my to w depľesji po 30 latach wspólnego życia. Nudne? - Zapewne| a1e nie tylko' Następna
żona znaleziona szybko, zbyt szybko i bez wąĘienia inteľesownie, ale aĺchiwalia przekonu-
ją, iż kornpozytor nie ograniczył się do koľzystanía z wdowiej foĺtuny, 1ecz dzíe1ąc 1oja1nie

trudy jej pomnażania zíntensyfikował zaÍazeĺĺ. swą twóľczość ĺĺr.uzyczr.ą i tej haĺmonii nie
wolno w jego biogĺafíi pĺzeoczyć| Pa]estĺina skwap1iwie korzysÍał z poparcta 13 ko1ejnych
papieży, zabiegał czasami o pĺotekcje í u innych możnych tego ś\^/iata, na przykład u naszego
kardynała bez kapłańskich święceń - Andľzeja Batorego, ale nie znajdujemy \^/ Postępowaniu
kompozytora obłudy, nie1ojalrrości; płacił swymi dziełami zawsze pilnie í so1ídr'rie' Przypo-
mnijmy u nas Karola Szymanowskiego i ,'Stabat Mateľ"! Swą słynną mszę ,'Missa Papae Maľ-
celli'' Palestľina skomponował z pewnością po zgonie adľesata, a to w bezinteresownym hoł-
dzie d]a jego inicjaĘwy oĺaz idei reforĺ"ĺy muzycznej w kościele orientowanej czytelnością
deklamowanego ĺĺ ĺzycznie słowa; koncentrował się na gatunkach liturgicznych nie z przy-
musu, lecz z wo1nego wyboru u1egał zarazeÍn pokusom pięknego profanum, komponował
więc madľygały i potem się ich wstydził. A1fred Einstein oskarża go w tym pĺzypadku
o hipokryzję nie przyjmując do wiadomości, że iđeały mora1nej odnowy ĺeligijnej dyskuto-
V/ane na długotrwał1łn soboĺze tĺydenckim uznawano co najmniej w środowiskach kompo-
zyÍoÍa za ży.we i autentyc zne. Także i Marcin Luteľ nie po to refoĺmował Kościół, aby się
ożenić' To też perypetie Pa1estriny z ýmże modn1łn w jego czasach gatunkiem muzyczr.yĺŤl -
madrygałem, są świadectwem zarówno estetycznych pokus jak i moralno - re1igijnych obaw,
może na\^/et i udľęk krojonych dźwiękowym kropidłem madrygałów duchownych dla ĺe-
kompensaty wyrzuÍów su]Ťrienia. Ale po owo kropídło síęgał pľzecież bardzo podobnie
i Or1ando di Lasso bijąc w pokuťny dzwon nie tylko psalmami, ale i pioťrowymi łzami wy1e-
wanymi tym samym, niadľygałowym sposobem. Takie to były pĺzecież czasy, nie 1ekcewaz-
rny uczĺć ludzi tamtej epoki i nie pĺzypisujmy im defektów własnych.

Palestrina, pierwszy wie1ki kompozytoľ włoski na scenie euĺopejskiej kochał Rzym, nigdy
go nĺe opĺszczał (pobliskiej Pa1estriny w ľachubę tu brać nie musimy), a gdy mu ZaProPono-
wano Wiedeń, Manťuę zażądał aż 400 scudów ľocznie, co z góĺy wykluczało odpowiedni
kontrakt. Na míejscu í to dopiero pod koniec życla otrzymywał nawet níe połowę teĺże Sumy
i na nią specjalnie nie naľzekał. W tej sprawíe z Wieđníem i Mantuą níe było więc łapcz1.'wo'
ści, chodziło raczej o pretekst wygodnej odmowy. Palestĺina tkwił więc w Rzymie jak Kant
w sw;łn nudnym i zimnym Kró1ewcu. Zgođzirny Się Z tym, że Rzyĺl to jednak nie Kĺólewiec,
zawsze fascynował i nadal fascynuje, a|e zauważmy i to, że karíeľy ĺnĺzycznej w tamĘch
czasach nie zapewntał ogranlczając specyficznie jej zakres. U św. Piotĺa po Palesťľinie wylicz'
my jeszcze ty1ko Frescobaldiego i na tym síę skończy, jak u nas na Wawelu: Pękíel na emeĺy-
tlrze i Gorczycki na otaľcíe łez w ,'conducťus funebľis''. \r'ŕĺacajmy jednak do Rzyĺr.u, oczy-
wlścíe przez Wenecję, gđzie działał Wi11aert, Gabľielí jeđen z đrĺgim, zaraz potem Monte'
verdi; opeľę majsťfov/ano we Floľencji, pieníąđze na muzyków czekały w Wiedniu, Paryżu,
niedługo i w Warszawie gdzie zajrzy Luca Maľenzio, nie tylko z cíekawości. Ale Pa]estrina
pĺzenosił nad to /szystko tľipa al1a romaĺa i porchetto z białym winem na odpuście u św.

Jana Lateľańskiego, kochał ľzymskie bazyliki, muzyka nie była dla niego spľężyną kariery
lecz powołaniem. Takich dziwolągów w kulturze euĺopejskiej rnożna by wskazać łatwo wię-
cej, dodaja nam otuchy jĺż samą swoją obecnoścíą'

cÄNoR 3(]L4,) l995



ÄEsTHETIcÄ

Pľocesu kanonicznego Pa1estľiĺy nígdy nie wszczynano. Hans Pfítzneľ skomponował co praw-
da operę, powiadają, że niezupełrrie potľzebnie, bo kultu kompozytora dowieść nie byłoby
tĺudno. Czy mozná byc ś\^/iętym z dwiema żonami í futĺzanym handlem? Advocafus' diaboli
uiąłby to oczywiście po swojemu wytykając tej biografii bľak heroizmu, bo cuda dałoby síę

pewnie załatwić 'ĺ^/Zoĺem przypađku Fľa Ange1ica' któremu za takie uznano całkíem słusznie

obrury; no więc Pa1estriníe można by tym sposobem ĺznać za cuda motety i msze bo takjmi
przec\eż są. Ale heĺoizmu w tej biogľafii rzeczywiście brak, nie licząc uciąż1iwej zapewne

codziennoścí w zniszczonym, a1e i szybko odbudowywanym Rzymie, bo żołđacy cesaĺscy już

potem Po sacco di Roma w innych miastach Euľopy grasowali, a on sam - Karo1 V wiadomo -

äudykołvał, Gomberta przedtem ułaskawił. Palestľina tymczasem biegał od bazyliki do ba-

zyhĹi i pomnażał liczbę swych mszy i motetów. Zaden bohater, jak í Jan Sebastian Bach. Ale

w życir'rtego drugíego znajđziemy pĺzecież jakąś tam bójkę w młodości, żony za to podobníe
dwie, dzieci kilka razy więcej. Czy to by1i śwíęci? - Nie drażnijmy zacnych braci w wieľze,
chocĺaż odłączonych. Palesrľina i Bdch to po Prostu chrześcijanie Zorientowani swym życiem
IĄ/ Stľonę Boga ' |eden w papistowskim Rzymie, drugi w luteľskim Lipsku. Ich świętość tkwí
w codzienności, ĺównie nudnej' co i twórczei chociaż níe - heĺoicznej'

Wspomnĺjmy jeszcze o doskonałości czyli bycie absolutnym danej kategoĺii. Przymierzanle

1ej dő czýejś Ĺiógĺafíi nie bardzo wydaje się możliwe jeśli nie chcemy tĺaíić powtóĺníe pľzed
oĹt""" *'po-''ianego advocatus diaboli. Imajmy się więc jakíegoś iĺnego sposobu'

A wíęc,
Pa1estriĺa żył Iat 68, w tej 1iczbíe 50 możemy uzĺać za lata lwórcze; ,,Í|oĺuit" powiadają bĺy-
tyjczycy w iakim ptzypadku' No więc Palestrina floruit 1at 50. od ľazu - Jan Sebastian Bach

tyle iamo, o Írzy iata mĺiejsza. 50 lat to ponad 18 000 dni. Jeś1í lzĺ.ar..y za jednostkę ob1icze-

niową pojedynczy motet 1ub madrygał średnich rozmiarów (5 części mszy uznamy \^/ tym
p."ypuäkr' za 5 utwoĺów) doszukamy się w całej znanej nam współcześnie twórczości Pa]e-

it.ĺný około 1400 takich jednostek. W'mika stąd, że komponowaníe jednego utworu łVyma-

gało w przypadku Pa1esťľiny statystyczrrie około 13 dni w]iczając w to niedziele i święta.
Ďlżo to- czy ľrrało? U Bacha tym Samym sposobem doszukamy síę jednej kompozycji co dwa
dni, a1e Rzymianín to nie Saksończyk, k]imat Rz}'ĺnu i Lipska przecież ínny' no i inne czasy'

atrament i papíeľ pewnie w Niemczech lepszy, mniej zalewało i nie zapomnijmy, że Palestrina
'ĺťie 

znał jeizcize paĺtytuľy. Ku pewności jednak dodajmy i to, że Bach nie miał żor.y z h;.traÍni

í 50 dodatkowych ta1arów za okazyjną kantatę !V domowym budżecie się liczyło zwłaszcza
gdy z nieboszczykami nie dopisało z powodu fatalnie zdrowego powietrza. Ostatecznie więc
řaíestrina z BacĹem tej konkuĺencji nie wygra i musímy go wesprzeć ZaÍzĺtenl. niesynchro-

niczności takíego niespľawied1iwego porównania. Odpowieđniejsze wydaje się już zestawie-
nie jego 104 ĺnázy z lo ockeghema, 19 Josquina, a histoľycy sąd'zą, że są to liczby niedaleko
odbiegające od' rzeczylvisÍych' pĺzesłoniętych pewnymi Stratami wskazywanego dorobku'
Rachunek z Palestĺiną wyĺównuje' a na\Ą/et zdecydowanie przewyższa dopieĺo jego rówie-
śnik - orlando di Lasso. \r'ŕ poszukiwaníu więc doskonałości biogľafii, ściślej i popĺawniej -
doskonałości życía mieĺzonej dziełem aľtysĘcznym można by więc w przypađku Palestľíny
stwieľdzić co najmniej to, że zostało ono na Pev'/no ÍwóÍczo wykoľzystane'

o*o."- ťego są 104 msze, niemal 400 motetów' kilkadziesiąt oratoriów, hymnów, magnifi'
catów' ki1ka iykli litanií i lamentacji, 140 madĺygałów (podawane są także iĺ:ne Ilczby szcze-

gőłowe zależrie od stosowanych wyróżnĺków) ' Wszystkie te dzieła są polífonícznymi kom-

|ozycjaml' wokalnymi,4 - 12 głosowymi. Utwoĺów ínstrumentalnych Pa1estrina pľawie na

pewno nie tworzył, a w każd}'ĺn razie takich współcześnie níe znamy, próby przypisywania
mu ich nie budzą zaĺÍania' Cała ta twóĺczość była drukow ana już za życia kompozytota

Począwszy od roku 1554 w Rzymie i w \r'ŕenecjí. Znarny 12liczbowanych ksiąg mszy, podob'
.'ĺ" - 5 ksiąg motetów' 4 - madrygałów. Utworów zachowanych ty1ko w ľękopisach jest nie'
wiele, możńa sądzić, że współcześnie dysponujemy rzeczywiścle całym dorobkiem kompo-
Zytoľa. Kto za te dĺukí płac1ł, bąd,ź inaczej - czy Palestĺina na nich zaľabiał? Trudno odpowie-
đzieć na to pytanie. Pĺzypomnijmy wszakże, iż u nas }an Mączyński naĺzekał, że typogĺaÍo-

._.u
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M/ie nasi nikczernÍri nie Chcą drukować pľoprio sumPtu, ale przecteż j1lż wiemy, że Rzylll to
nie Kľólewiec i ZaPe\^,/ne nie Kraków.

1wórczość Palestľiny jest zdecydowanie deocentĺyczna. Posługując się popľzeđnio stoso-
wanymi jednostkami obliczeniowymi doszukamy się w niej aż 87"/o kompozycji ściś1e 1itur-
gicznych, 4'|o ĺtworów dewocýnych i ty]ko pozostałe 9y" to kompozycje, które religijnie
nacechowane nie są' Koncentľacja Palestriny na gatunkach lituľgicznych w tej skali nie ma
sobie rółmej w całý, znaczącej historii muzyki euĺopejskiej, ;est przypadkiem zupełnie szcze-
góhym. Pľzypomníjmy Machauta' Dufaya, Josquina nie mówiąc jĺż o późniejszym - Monte-
veĺdim, Vivalđiin czy też o Bruckneĺze; Bacha zostawmy, bo znowu się tu coś Pokręci.
Ze staľszych, z Palestľíną konkuľować mogą pod tym względem tylko ockeghem i Obľecht.
Sacľum dzieła Palestľiny jest więc potwieľdzane jĺż saĺľLym charakterem tej twóĺczości, obe-
cnym w níej tekstem, przeznaczeniern i jej zamierzoną funkcją. Jeszcze doníoślejszym jest tu
jednak znany fakt, że kompozytor z powod'zeniem i konsekwentnie pođporządkował esteĘ-
kę (może lepiej - poeĘkę) komponowaĺrej n;Lĺzyki wyrazowym ídeałom lituľgii w sposób
spostrzegany i ođczuwany zarówno PÍzez śPiewaków jak i słuchaczy. Bo Palestľina w zasa-
dzíe nie cytuje chorału gregoľiańskiego, rezygnuje ze sÍaÍej zasady cantus íirmus i w to miej-
sce wprowadza do swych kompozycji uniwersalną melikę gĺegoľiańskiego canťus ecclesiasti-
cus nasycając níą wszystkie warstwy polifonícznego założenia' Twoĺzy w ten sposób słVoisty
cantus gĺegorianus multip1ex powielając jego sensus, oczywiście sensus ecclesíasticus. Pyta'
nie y/ięc o tożsamość sacrum pa1estrinowskiej polifonii należałoby pomieścić w tym samym
zakresie, w którym dotyczy ono chorału gregoriańskiego, co bardzo tu SPray/ę uPÍaszcza,
a w ľzeczywistości może i ođ odpowiedzi na nie zwalnia, bo wydaje się zbyt ogó1ne. Niech
więc Íeza, że świętość muzyki palestľinowskiej wywodzi się ściśle z naślacowania chorafu
gĺegoĺiańskiego tv wystarczy, tym bardziej, że bardziej szczegółowe dociekanie tej subte1nej
sprawy grozi definiowaniem imponderabiliów pľowadząc na urodzajne manov/ce utozsa'
miania sacĺum z każđym sz1achetnym pięknem co można by tu níektórym i wytknąć.

bwĺętosc Y/ muzyce ujawniana sposobem właściwym chorałowí gľegoľiańskiemu/ eo lpso
Íakże i jego palestrinowskiej po1ifonicznej weľsji łączy się z daleko posuniętą jeđnolitością
śĺodków, ich uproszczeniem/ Pe\^/ną noľmaty.wnością, indyÍerencją emocjí, e1iminacją Subiek-
ty\^/izmu. Są więc dzieła Palestriny zawsze fľagmentami jednego i tego samego nieba, frag-
mentamí \^/ sü/ym bycie artysýcznym nieautonomiczn1łĺi, punktami holistycznej, níepodzielĺrej
kategoľii, z któĺej wyjmowane tracą swą tożsamość í sens i jako takie muszą być odbieľane
w kontekście tejże całości nadľZędnej. Sosny w Puszczy Kampinoskiej. Szum 1asu czy moÍza
ma swój sens tylko w skojarzeniu ze swą przyczyną sPľawczą í można go słuchać w takim
przypadku bez końca. Ameĺykanie sprzeđaj4 powietĺze z A1aski w puszkach, tlđzież - wła-
śnie! ' nagľania szumu lasów kanađyjskich, At1antyku i PacyÍiku. Ceny ĺóżne w zależności
od jakości i transportu' Iđeę indyjskiej ragi, a ĺrLoże i chorału gregoĺiańskiego wtaz z jego
palestrinov/Ską mu1tip1ikacją zamknęli nie bez powodzenia w tak zwanej ľelax - music do
złuđzenia prz}pominającej impĺowizacje wiejskiego or8anisty. Kaĺykatuľa karykaturą, a1e na
pewno skuteczna, uspokaja i pomaga na bezsenność. Popołudnie Íauna, bezczynna kontem-
placja kopyta w bezpíecznym 1esie. A więc - nuda, pľzyjemna l pozytyw,na. Sosny w Pĺszczy
Kampinoskiej! To wymyśliłem w związku z Palestriną dla telewizji i chwyciło. Bo homoge-
niczna w swym typie muzyka tego mistrza prezenfuje się współczesnemu odbioľCy jako coś
w rod'zaju szlachetnej re1ax - music, która ' rluży. Ale to skutek uboczny, a nie jej intencja.
Bo muzyka ta míała pľzede wszystkim nie przeszkadzać, aby św. AugusĘm nie miał powodu
nad nią płakać co i ongiś czynił, a ma zaÍazeÍn i odrywać słuchacza od Izeczy w danej chwili
mniej istotnych, chociażby sukni sąsiadki w kościele i kłopotów w domu. Tę celową kwadra-
tuľę koła - nle przeszkadzać, a zaĺazern i kierować, Pa1estrina ĺozwiąnl1e skutecznie tak samo
jak w choĺale gregoriańskim (ponownie!) - dŹwięki rozlewaj1 síę wolno i stopniov/o bez
drażniących cezur, progów, bođźców; wypełniają sobą wszystko naokoło, Pęcznieją, nie gu-
bią się i wĺacają tam skąd do nas dotaľły. To nigđy nie jest burza i groĺľ.,lecz ZaIďSZe ten Sam
spokojny wschód słońca poprzeđzony zorzą i wolny, oczekiwany zachód. Nuđa pięknego
czasu i tylko jego oÍerta, żaden pĺzymĺs, nigdy - szok Koľiolana.
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P rzywied'źrny na myś1 bana1ny pľzykład,,Missa Papae Maľcelli", a]bo może - ,'Assumpta es

Muríu,'; *"'ystko jeáno, by1e nic inną, bo Palestrína pozostawił L04 msze, ale - nie bez zasłĺ-
giedytoĺów'wykonujesięniema1zawszeĘ1kotedwieidopieľoostatniotro.chęSięto
ź^renĺu' Poza trłÁ, Impropeĺia, Sicut ceľvus desideľat, Supeĺ flumina Babylonis, o crux ave

i coś tam jeszcze jeśli dyĺy8ent ma za wie1e czasu na studia. Kto winien i czy o \^/inie tu

w ogó1e mówíć można?

T
Jan Białostocki \^/ monumentaln ej ,,Sztuce cenniejszej ĺŕ'złoto" pomíeścił zdjęcie swego meľ-
-cedesa, 

odczyta ć ĺnożna nawet íumer re'estracyjny wRz 717. Dzíeło sztuki? Takich samych

meĺcedesów było, jest dziesíątki tysíęcy. Czy wszystkie uznamy za đzieła sztuki, czy ýIko
ten jeden wRZ717 Jana Bialostockiego? Estetycy będą w tym przypadku ZaPeWne mamroŁäć

o kónkretyzacji idei danego piękna a1e i bez nich - wróćmy do pĺopozycji ü/stępnego poľozu-

míenía teiminôlogicznego i zawaľtych tam pewnych myś1i ogóIniejszych'

Cechą doskonałości jest możliwość jej powtaľzanía. Uznając dany wzór za doskonaý można

się nim posługiwać jako níezawodnym narzędziem powie]anía przedmiotów ĺównie dosko-

''ułycł'', 
i" jest jednat< Zarazeĺr kľesem twórczości Palestriny i jej pĺawodawczej funkcji

* ód]ri""ie'.'i., do polifonii wokalno - diatoniczne;', ma swe uzasadnienie ideowe w estetyce

jego czasów. Bo w ľenesansie ś]adem Aľystotelesa i pľzez pogłębianie znajomości antyku
'ojkĺyto doskonałość formy í skojarzono ją ze sposobem skutecznego ujawníarria bytów íst-

niejąäych ü/ natuÍZe uznawanych apĺiorycznie za doskonałe; stąd maľzenía o imitazione ĺ]ella

naĺurá, stąd tak wíe]ka w o.Vym czasie liczba praktycznych kodeksów níezawodnego osiąga-

nia piękna' Dzieła Michała Anioła, Rafaela dopełníały reszty. W pevr'nym momencle, \^řłaŚn1e

dopó sacco di Roma ĺznano, że ostatecznie osiągnięto somma altezza (w myśli rnlzyczĺej
wýraz1ł to przekonanie znakoĺnicie Giuseppe Zarllno) i pozostało tylko powtaĺzanie ĺzeczy
doskonałych: stąd manieryzm, dokładnie w czasach Palestríny'

Czy Pa1estľina był manierystą? Taki sąd zdaje się depĺecjonować jego niebywałe zasługi

poniesíone \^/ Ptoáesie kodyiíkacji wokalne;' po1iÍoníi diatonicznej, ale ideowo tak to 
-właśnie

äł''ybu było ĺ nie brak ku temu, nieźle uzasadni anych i zgłaszanych aľgummtów' W swej

twóľczoici Palestľina nie zaproponował bowiem niczego nowego, 1ecz ' genia1nie ogľaniczył

zastaną technikę kojarzenia dŹwíęków do wyboru środków niezawodnych dających się ująć

w zwięzły kodeks norm. Z ich pomocą ,'mercedes'' lllógł być odtąd w muzyce powielany
í sam Pa1estĺina jĺż to czyn1ł końponując ki1kaset swych dzieł ľównie doskonałych i zawsze

takich samych: wie1ki różaniec cuđownych zdĺowasiek porządkowanych tajemnicamí świąt

i niedziel kościelnego ľoku. Ta sama niezawodna foľma służy w nich jednemu zawsze ce]lowi,

ale đotyczy różnyěh jego fľagmentó\^/ i wybľanych Punktów, bez nich to po\^/ielanie traci

swój sÁs. Toteż gdy-o-e uwaĺunkowania zostały współcześnie zepchníęte na da1szy plan,

a dóskonałość dźwiękowa sama w sobj.e stała się głównym obiektem kontemplacji tej Í 1zy-

ki, okazało síę ľychło, że wystarczy ku temu jedna,.dwie msze i kilka motetów, co nie przy-
staje do objętośćí komentarzy poświęcanych twórczości Pa1estriny w podręcznikach i ency-

klopedĺach. Pĺzywľócenie jej píeľwoťnej funkcji jest już w zasađzie niemoż1iwe, zwłaszcza po

ľefórmach lituľgicznych Vuiíóu',r'- II. Czy pozostała wíęc nam doskonałość niepoťrzebna -

,,tylko je mole ż"aĺły"-napisał ktoś u nas w Mstowie pod Częstochową na nieużywanym dĺuku
mszy ŕalestríny i io już w XVIII wieku. Nie spíeszmy się z konkluzją chociaż oto í ona:

P.of"so. Henľyk Samson owicz przytoczył kiedyś na jednym ze swych publicznych wykła-

dów tę studencką enuncjację - I nie minęło 4000 lat, a Państwo Ramzesów rozpadło się
* p.oÁ. - Coś w tym jest,bo zauważĺny, że Rzyrn trwał jĺż ty1ko jeden tysiąc,.a na ty1e samo

p1ánowana III Rzeiza raptem 1at L2; na naszydn oczach rozleciało się, nie wiadomo dlaczego,

imperium czteĺech mędiców' chociaż - bądźrny sprawiedliwi - tĺwało nieco dłużej niż to
poprzednio wymíenioné. Nie odbiegajmy jednak od tematu bądź - dobiegajmy do niego od

innej strony:
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\-rdy pľzed laý w k),aszlorze św. Andrzeja PP K|arysek w Krakowie poszukiwałem rękopi-
sów śĺedniowiecznych, aľchíwariĺszka, przezacna, ÍeÍaz już ś. p. siostľa Józefa inÍoĺmowała
markotnie, że wie1e ím poginęło w czasie przeprowadzek, a w dodatku straciły ogród i nie-
długo powymieĺają na suchoty; myślała o przeniesieniu się Klaľysek z Zawichostĺ i Skały do
Kĺakowa za Łokietka i o p1acu, na któľym stoi pier\^/szy kościół baĺokowy w Po1sce '
SS Piotĺa i Pawła. Inna wyobraźnia. Fernand Bĺaudel mawiał, że istnieje czas hístoryczny
długi i kĺótkí. od Pa1estriny dzielí nas aż 400 lat i tylko 400 1at. Akceleracja świata wymusza
intensyfikację środków. ' Jaľocin? - Tak, a1e i marzenia o ty1e szlachetnej, co bezpiecznej
nudzie' Relax _ music to populizm a1e i znak tejże potrzeby. Witold Lutosławski mówił
o pľawdzie W muzyce. Palestrina, to nudna pľawda doskonała' Biznes zda;'e síę już zwęszył,
Palestĺiny na ĺynku coľaz więcej, níe tylko jĺż ,,Missa Papae Maĺcelli''. Eko1ogiczne spÍząÍa-
nie świata níe omíníe przecież i ĺĺruzyki, i pľzywróci Ło, co zagłĺszone decybelami nicości'
Ale czy pĺzywrócić zdoła? - W Kampinosie drzew iuŻ nie wycina;ą, sosny umieraią same.

Míľosław Peľz

Jest to lekŚl Wyk]ad! ŻýłiąŻanego z 400 eciem śmieÍci kompozyto.a W ]994 r' PrŻedstawilem 90 na xXX fésliwa! 'Wratislavia cantans'8 WrŻeśnla
j prwlórŻylém W Żmienjone] wers] w Akademi NluŻycŻnej w GdańskLJ 17 pażdŻIelŕ]ka tegoż roku. Dostosowu]qc rzecŻ do druku na mile zaproszenie
.'canrÍ!' ogían czylem téksl do podstawy, która s]UŻyla retorycŻnym impíowŻac]om' Nié rpatruję 9o p.Żypsami bibioqrancŻnymi także z respektu
dla'erUdyri] cŻytélnikóW któÍzý ibeŻ nch zapewne Żroz!rnieją odpowednle al0zje. a przyLaczane fak1y z latwośc ą sprawdzą w podręcŻnych
é.cýklopédach m!Życznych


