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opera-oratorium na podstawie motywów średniowiecznych 
dramatów pasyjnych na:
solistów, chór mieszany, recytatorów, tancerzy, orkiestrę symfo-
niczną i elektronikę  
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Jan Fila
STAŁO SIĘ SŁOWO 
premiery 17 a 18 maja 2014 r.

w kościele św. Szymona i Judy w Pradze na Starym Mieście 
pod mecenatem: 

rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej (VŠE) w Pradze  
Prof. Ing. Hany Machkovej, Csc.

i rektora Akademii Muzycznej (AMU) w Pradze   
Doc. Mgr Jana Hančila

Inscenizacja jest częścią projektu Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
i Akademii Muzycznej w Pradze „KNOWtilus 2014 - Wyspy wiedzy 
i sztuki”, finansowanego z Centralnego Programu Rozwojowego, 

Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej.

muzyka:    Jan Fila
scenariusz:    ks. Petr Beneš, Mlada Kyovská Šerých, 
     Jan Fila (na podstawie średniowiecznych 
     dramatów pasyjnych)
libretto:    ks. Petr Beneš
reżyseria:    Mlada Kyovská Šerých pod kierunkiem 
     MgA. Martina Otavy
choreografia:    Adéla Petáková
scenografia:    Prokop Vondruška
kostiumy:    Dominika Lippertová
light design:    Jan Komárek
udźwiękowienie przestrzeni:  Josef Pecha 

nagranie dźwięku:   Filharmonia Pilzneńska, dyrygenci:  
     Robert Kružík i František Macek 
     chór „Pražští pěvci” (Prague Singers), 
     kapelmistrz i dyrygent: Stanislav Mistr
     Magdaléna Malá – sopran
     Drahoslav Gric – organy
     Ivan Boreš – gitara elektryczna
     Jaroslav Pokorný – gitara basowa
     Jan Fila – klawesyn, fortepian,  
     minimoog, atmosfery – Fale Martenota, 
     muzyka elektroakustyczna

Nagranie odbyło się w studiu Czeskiego Radia w Pilznie, w Studiu 
Dźwiękowym Akademii Muzycznej HAMU i w Laboratorium Muzyki 
Elektroakustycznej Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej HAMU  

reżyseria muzyki:   Michael Fojtů, Jiří Pohnán, MgA. Sylva  
     Stejskalová i Prof. Václav Riedlbauch
reżyseria dźwięku i mix:   Jan Košulič, Jaroslav Pokorný i Michal 
     Sýkora, słuchacze wydziału Sztuka  
     Dźwiękowa, pod pedagogiczną opieką 
     doc. MgA. Ing. Ondřeja Urbana Ph.D.  
     i doc. MgA. Martina Pinkasa Ph.D.
montaż materiału dźwiękowego: Michal Sýkora, Jaroslav Pokorný



4 5

Inscenizację przygotowali studenci Wydziału Muzycznego i Tanecznego 
Akademii Muzycznej HAMU  (muzyka, reżyseria, śpiew) i studenci 
Teatralnego Wydziału Akademii Muzycznej AMU (aktorskie partie, 
recytatywy, taniec).

dyrygenci:    Robert Kružík i František Macek  
     pod kierunkiem MgA. Norberta Baxy
 
reżyseria:    Mlada Kyovská Šerých  
     pod kierunkiem  MgA. Martina Otavy

przygotowanie muzyczne:  Ped. Jan Snítil, Jan Fila 
     i MgA. Norbert Baxa

przygotowanie partii solowych: Doc. Libuše Márová, Prof. Jana  
     Jonášová, Prof. Magdaléna Hajóssyová, 
     Mgr. Helena Kaupová, Jiřina Přívratská, 
     Yvona Škvárová, MgA. Martin Bárta  
     i Roman Janál

Maria Magdalena:   Zdeňka Vaculík Erlebachová 
     Hana Dobešová 

Jezus:     Michal Bragagnolo 
     Václav Cikánek (gościnnie) 

Anioł Pocieszyciel:   Petra Havránková 

Szymon Piotr:    Andrej Beneš 
     Michael Skalický (gościnnie) 

Jan:      Jakub Turek 
     Václav Cikánek (gościnnie) 
 
Jakub:    Jan Janda (gościnnie) 
     Lukáš Sládek (gościnnie) 

Piłat:      Vít Nosek 

Śmierć:    Eva Kývalová  
     Magdalena Malá
Weronika:    Ema Katrovasová 
     Lucie Laubová 

Prokula:    Jana Prouzová 
     Tereza Hořejšová    
     Ema Katrovasová 

Izajasz:     Andrej Beneš 
     Matúš Mazár 

Szymon Cyrenejczyk:   Jan Janda (gościnnie) 
     Lukáš Sládek (gościnnie)

taneczne role
Adam:     Adam Krátký
Ewa:      Lucie Plachá 
     Lucie Charouzová 
     Tereza Kerle

Maria:     Lucie Plachá 
     Lucie Charouzová 
     Tereza Kerle

mówione role
Diabeł:    Matěj Kohout

Narrator:    Radek Pokorný

Piszczałka:    Lukáš Bařák 
     Matúš Mazár

Kobieta I:    Lucie Vagenknechtová
     Tamara Morozová
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Kobieta II:    Jana Prouzová 
     Lucie Vagenknechtová

Kobieta III:    Ema Katrovasová 
     Lucie Vagenknechtová

Żołnierz I:    Lukáš Bařák
     Matúš Mazár

Żołnierz II:    Vít Nosek 
     Daniel Klánský

Czyściec:
Koledzy z dzielnicy mokradeł:  Tereza Hořejšová, Lukáš Bařák, Jana  
     Prouzová, Tamara Morozová, Lukáš  
     Sládek (gościnnie),  
     Jan Janda (gościnnie), Lucie Charouzová

Inżynierowie:    Andrej Beneš, Matúš Mazár, Lucie  
     Laubová, Michael Skalický (gościnnie), 
     Lucie Plachá 
 
Elita:      Ema Katrovasová, Lucie  
     Vagenknechtová, Daniel Klánský, Jakub 
     Turek, Tereza Kerle

Chór świętych:    chór „Pražští pěvci”

kierownik produkcji:   PhDr. Ludmila Stránská, kierownik  
     Studia TON

asystent producenta:   studenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
     kieruneku Arts management: Donika  
     Žánová, Pavlína Dvořáková, Zuzana  
     Hykyšová, Jana Chuchrová, Jan Plášil,  
     Bc. Hana Slapničková, Bc. Veronika 
     Vavříková

PR i promocja:    Bc. Marta Kloučková, Bc. Hana  
     Slapničková, Jan Plášil, studenci kierunku  
     Arts management pod kierownictwem  
     asystentki PhDr. Ireny Tyslovej i Ing. Mgr.  
     Martina Reya, doktoranta na Katedrze  
     Arts management Wyższej Szkoły  
     Ekonomicznej 

koordynator projektu w Polsce: Ewa Żurakowska, doktorantka Akademii 
     Teatralno - Muzycznej DAMU w Pradze 

grafika, druk, strony www, foto i video dokumentacja:  
     Laboratorium grafiki i multimediów  
     Wyższej Szkoły Ekonomicznej,  
     Ing. Zdeněk Vondra, Ing. Petra  
     Bedřichová, Monika Kindlová, Milan Hicz 
     oraz studenci kierunku Multimedia  
     w praktyce ekonomicznej Wyższej Szkoły
     Ekonomicznej: Lucie Lhotáková, Jan  
     Kocián, Jan Míka, Michal Klukan

Kostiumy zostały przygotowane w pracowniach Teatru Narodowego w 
Pradze 
kierownik przygotowania kostiumów:  Aleš Frýba
dekoracje:     Compars, s. r. o.
kierownik przygotowania dekoracji:  Ladislav Farkaš 
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Krótki opis dzieła

Przed kurtynę wychodzi Narrator. Podważy tym samym 
granicę między widzami i aktorami, wezwie do czerpania 
radości z życia, przypomni o nieuchronności bólu i prawie że ze 
wstydem poprosi wszystkich o zaangażowanie, ponieważ historia, 
która się odegra, a która pozornie tylko jest powszechne znana, będzie 
dotyczyć każdego z nas. Gdy podniesie się kurtyna, naszym oczom ukaże 
się praojciec Adam oraz pramatka Ewa w momencie tuż po wygnaniu 
z Raju. Stoją na jego progu i oczyma pełnymi strachu, którego teraz 
dopiero się uczą, wpatrują się przed siebie. Nie wiedzą, czy już w pełni 
znają znaczenie tego słowa, w każdym razie jest to moment wahania, 
niepewności. Pojawią się trzy możliwości. 

Pierwsza odzywa się Śmierć. Nicość ma być według niej tym, co 
uśmierzy strach przed wkroczeniem na nową drogę, nicość, która opanuje 
wszystko, tak, że przestaną istnieć. Diabeł jednak zwraca uwagę, że nawet 
nicość jest w stanie spowodować strach, a jedyna pewna rzecz na świecie 
to człowiek sam, bez nikogo innego, bez pomocy, bez więzi – to według 
niego jedyne lekarstwo na ból. Trzeci głos właściwie nie jest możliwością, 
lecz przytakiwaniem strachowi i bólowi, przez które opuszczamy siebie, 
a tym samym i swój strach. Jest to głos Marii, dziewczyny, która gdzieś, 
w bliżej nieokreślonej bezimiennej wsi, poza czasem i przestrzenią, 
świadczy o tym, że za progiem Raju, po jego przekroczeniu, czeka 
spotkanie. Podczas gdy Diabeł i Śmierć spierają się między sobą oraz 
próbują przekonać do swych racji, Maria  nie uczestniczy w sporze, a jej 
monolog pomału otwiera się na rozmowę z kimś, kogo obecność jest póki 
co tylko wstępnie zaakcentowana. 

W tym czasie w Ogrójcu, tej jakby małej, zamkniętej replice Raju, Jezus 
Chrystus przeżywa chwile śmiertelnej niepewności wspólnie z człowieki-
em, którego światopogląd ograniczony jest przez egoizm, strach i śmierć. 
Jezus jest sam, ponieważ ci, którzy mu towarzyszą lub są już obecni na 
miejscu, nie potrafią przeżywać z nim jego bólu, a wdzięcznymi pieśniami 
starają się zagłuszyć wyrzuty sumienia. Zamknięty ogród otwiera się dzięki 
modlitwie Jezusa. Do wyczerpanego Jezusa przychodzi Anioł Pocieszyci-
el. Bliska duchowo jest mu również pełna nadziei Maria. Parafraza biblijnej 
przypowieści o dziesięciu pannach i słowa psalmu królewskiego powodu-
ją w Jezusie niepokój, ale też uwidaczniają mu bliskość Ojca. Jezus stoi 

przed gubernatorem Piłatem, 
który dystansuje się od udziału 

w wydarzeniach retorycznym py-
taniem o tak zwaną prawdę obiekty-

wną, która odciąża człowieka z ponosze-
nia konsekwencji i nie pozwala na prawdziwe 

zaangażowanie się i odpowiedzialność. Prokula, 
jego żona, przejęta i wystraszona koszmarem nocnym, 

próbuje przekonać męża, że nie może wydać wyroku 
skazującego. Piłat publicznie myje ręce, tym samym od-
cina się od biegu wydarzeń i traci możliwość kontynuo-
wania opowieści. W tym samym czasie po drugiej stronie 
sceny Szymon Piotr gorąco żałuje, że stchórzył i odmówił 
prawdziwego uczestnictwa w życiu Jezusa, wylane łzy 
jednak pomagają mu wrócić do biegu wydarzeń, a tym 
samym i do życia. 

Wydarzenia nabierają tempa; podczas zbliżającej 
się drogi krzyżowej nastąpi pewne podsumowanie 
dotychczasowej historii, emocji, pomocy, drwin, 
sądów. Dalszy ciąg zdarzeń będzie od tej pory nie do 
zatrzymania, dla nas dlatego, że wszystko to zaszło 
tak daleko, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie 
wpłynąć na dalsze losy, dla Jezusa dlatego, że 
zdecydował się kochać do samego końca, co jest 
nieodwracalną konsekwencją miłości. Poszczególne 
sceny – ustawienie krzyża, upadki, cicha zgoda 
Matki, współczucie (Weronika), przypadkowa pomoc 

(Szymon Cyrenejczyk), szyderstwa, nagość... Niezrozumiałej 
i nasilającej się przemocy stoi naprzeciw wzniosły ból Matki, ludzkie 
współuczestnictwo (Weronika, Szymon Cyrenejczyk), a przede wszystkim 
miłość Zbawiciela. 

Jezus umiera na krzyżu. Podczas gdy pod krzyżem panuje cisza, 
dla niektórych ostateczna, dla niektórych pełna obietnic, na niższych 
piętrach historii i naszej świadomości, w królestwie umarłych rozgrywa 
się scena niemalże karnawałowa. Tu przejawia się głęboka ludzka 
potrzeba, by ciężar tematów dotykających najpoważniejszych kwestii 
ludzkości osłabić ironią, zabawą, wisielczym wręcz humorem. Umarli są 
przetrzymywani w więzieniu bez wyjścia, a ich ciemiężyciele – to tutaj 
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czarty o rysach wręcz bajkowych, ludowych. Bogactwo kolorów, ciał, 
kostiumów. Zaśmianie się śmierci w twarz, które właściwie jest smutnym 
potwierdzeniem jej siły.

Prawdziwy Diabeł jest skrycie obecny, chłodny, nieuchwytny, pozornie 
nieuczestniczący. Wydaje się, że wielu tu obecnym pewność, którą daje 
beznadziejność sytuacji, sprawia przyjemność; utwierdzają się w swojej 
wyższości, gdzie nie ma miejsca na drugiego człowieka, w swojej 
przebiegłości, gdzie nie ma miejsca na niepewność, w swoim przekonaniu 
o idylli małego, ale własnego miejsca. Ale są tu również ci, którzy nie 
przestają wierzyć i nie dopuszczają do siebie myśli, że stan, w którym się 
znajdują, jest ostateczny i możliwy do zaakceptowania. Tam, gdzie dotąd 
panował ogólny „spokój”, teraz pojawia się trwoga. Coś się wydarzy. 
Prorok Izajasz uroczyście wzywa Zbawiciela, lecz w odpowiedzi słyszy 
wulgarny śmiech tych, którzy nikogo takiego nie potrzebują. W uszach 
oczekujących jego słowa budzą coraz to większą radość. W bramach 
piekła ukazuje się Ukrzyżowany, lecz bardzo długo nie zostaje nawet 
zauważony. Z samego środka małomieszczańskiego pijaństwa i wesołości 
pomału i w ciszy wyprowadzani są ci, którzy nie przestali wierzyć.

Wraz z przesuwaniem się wybranych wiernych ku górze, w płaszczyźnie 
horyzontalnej, na poziomie życia ziemskiego, wszystko zaczyna przemiesz-
czać się w kierunku pustego grobu. Ta scena jest również pełna różnorod-
ności, ruchu, zabawy wręcz jarmarcznej, ale w zupełnie innym duchu niż 
scena poprzednia, w duchu pełnej i prawdziwej radości. W stronę grobu 
kierują się kobiety, które chcą namaścić ciało pogrzebanego Chrystusa.

Spotykają stropionych żołnierzy, którzy twierdzą, że grób jest pusty. 
Niechętnie temu wierzą, lecz prawdziwość tej informacji zostaje potwier-
dzona. Jest rano. Zupełnie niepodobne porankom tuż po stworzeniu świ-
ata, woda, niebo, rośliny, zwierzęta, otwarty ogród – wszystko to w cieniu 
pustego grobu. Maria wychodzi na próg swojego domu, drżąca z powo-
du oczekiwania oraz czystego piękna poranka, z nadzieją spoglądająca 
w przyszłość, która ma dla niej imię Chrystusa. W zakończeniu wszyscy 
dołączają do Marii. Wygnanie czy zdrada również stają się „spotkaniem”, 
o którym świadczyła Maria.

ks. Petr Beneš

Słowo autora muzyki

Wiosną 2012 roku koleżanka ze studiów 
na Akademii Muzycznej, reżyserka operowa 
Mlada Šerých, poprosiła o spotkanie, na 
którym zapytała, czy nie skomponowałbym 
muzyki  do planowanej i wymarzonej 
przez nią inscenizacji średniowiecznych 
dramatów pasyjnych. Temat pasji 
i samej Wielkanocy interesował mnie 
od dawna, choć do tego momentu 
bardziej wyobrażałem sobie stworzenie 
wielkopiątkowego oratorium, które 
łączyłoby teksty Ewangelii, pisma proroków, 
psalmy, komentarze pióra np. św. 
Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, a także 
zawierałoby uwagi pochodzące z poezji 
Bohuslava Reyneka, Václava Renča i 
innych poetów. W każdym razie projekt 
Mlady od razu mnie zainspirował.

Od początku oczywiste było, że 
powstanie wokalno-instrumentalne 
dzieło sceniczne. Do czerwca udało nam się 
zgromadzić materiał tekstowy. Na szczęście 
większość ważnych zabytkowych tekstów 
udało się znaleźć w odpisach w bibliotece 
miejskiej i w Bibliotece Narodowej – Klementinum. Wspólnie z reżyserką 
poświęciliśmy mnóstwo czasu na czytanie starych tekstów, m. in. 
„Theatrum passionale” („Pasje bozkowskie”), „Hra o třech Mariích” 
(„Sztuka o trzech Mariach”), „Drkolenský zlomek” („Fragment drkoleński”) 
oraz „VI. klementinský sborník her velikonočních” („VI klementyński zbiór 
sztuk wielkanocnych”). Jednocześnie bardzo chcieliśmy, by pojawiło 
się jak najwięcej autentycznych tekstów z ewangelii. Nasz scenariusz 
rozrósł się i pasował raczej do wielogodzinnego dzieła, przyszedł więc 
moment, by zasadniczo skrócić materiał tekstowy. W czerwcu 2012 roku 
jako członek chóru „Pražští Pěvci” brałem udział w premierze oratorium 
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„Maria, Vykoupená země” w reżyserii Radka Rejšeka, do którego libretto 
napisał redemptorysta ks. Petr Beneš. Gdy tylko Radek Rejšek nas sobie 
przedstawił, ja przedstawiłem Ojcowi Petrowi nasz projekt. Ojciec Petr, 
który akurat zakończył pracę we Wiedniu i miał teraz przebywać na 
Świętej Górze, obiecał z nami współpracować. W lecie miał zostać 
kapłanem w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Pradze, co tylko 
miało ułatwić planowaną współpracę. Od jesieni 2012 roku ja i Mlada 
spotykaliśmy się z Ojcem Petrem i omawialiśmy koncepcję całej opery-
oratorium. Spędziliśmy na farze mnóstwo przyjemnych chwil, bardzo 
szybko okazało się, jak szczęśliwie udało nam się wybrać librecistę. Ojciec 

Petr, jako doświadczony bohemista, filozof, teolog i 
germanista, zaproponował zupełnie odmienną 

dramaturgię dzieła. Ze średniowiecznych 
dramatów pasyjnych ostało się paru bohaterów 

(np. Narrator, Śmierć, Diabeł), ale poza tym 
pozwoliliśmy sobie dość dowolnie inspirować 
się tymi wspaniałymi zabytkami tekstowymi. 

Również i podstawowa struktura nie została 
zmieniona, to jest: prolog 
(który opisuje wygnanie z raju 

i sytuację bezpośrednio potem, 
uzupełnione o sytuacje ze Starego 

Testamentu), pierwszy akt dotyczący 
życia Jezusa aż do ukrzyżowania, drugi akt 

– uwolnienie się z Czyśćca oraz trzeci akt – 
Zmartwychwstanie. Przeżywałem zapewne 

takie same problemy z librecistą jak ci wszyscy 
przede mną, którzy próbowali napisać operę. Ojciec 

Petr bardzo długo rozmyślał o obranej koncepcji, 
dlatego pierwsze wersy libretta przeczytałem 
dopiero w styczniu 2013 roku. Oprócz przygotowań 
dotyczących powstania tej opery poświęcałem 
się również i innym dziełom. Powstały wtedy m. in. 
„Dwa obrazy z Apokalipsy na organy – Hommage 
à Petr Eben”. Nagrodą za długie oczekiwanie 
okazały się piękne teksty. Od stycznia 2013 roku 
Ojciec Petr systematycznie wysyłał kolejne partie 

tekstu libretta, pod koniec listopada miałem w rękach gotowy pierwszy 
szkic całego dzieła. 

Od grudnia 2013 roku licząc, w ciągu kolejnych trzech miesięcy 
powstała instrumentacja całej kompozycji. Do klasycznej orkiestry tea-
tralnej (pary instrumentów dętych drewnianych, cztery rogi, trzy trąbki, 
trzy puzony, kotły, smyczki) dołączyła sekcja perkusyjna (podczas nagrań 
obsługiwana przez trzech muzyków, podczas występów na żywo – pr-
zez pięciu perkusistów) oraz instrumenty klawiszowe. Ze względu na bo-
gactwo płaszczyzny znaczeniowej historii zdecydowałem się dołączyć 
instrumenty bardziej współczesne – fale Martenota, minimoog oraz dwie 
gitary elektryczne. Nieodłączną częścią kompozycji jest również użycie 
elementu warstwy elektroakustycznej muzyki, która rozbrzmiewa w wer-
sji klasycznej kwadrofonii. Istotna jest praca z dźwiękiem realnym jako 
musique concréte w przestrzeni.

Ostatni marcowy tydzień spędziliśmy w studiu Czeskiego Radia w Pilznie, 
gdzie wspólnie z Robertem Kružíkem, Františkem Mackem i Filharmonią 
Pilzneńską nagraliśmy partie orkiestry. W Pradze w szkolnym studiu Akademii 
Muzycznej od połowy kwietnia wraz z chórem „Pražští Pěvci” zaczęliśmy 
stopniowo nagrywać partie chóralne, potem sopranowe solo Magdy 
Malej i na samym końcu wraz z Ivanem Borešem i Jaroslavem Pokorným 
partie gitarowe, zaś z Drahošem Gricem – organy. W dokończeniu całości 
nagrań dźwiękowych wielką zasługę ma docent Ondřej Urban. W tym 
miejscu chciałbym mu podziękować za niewiarygodną cierpliwość, 
którą nam okazał. Ciężka okazała się zwłaszcza praca z minimoogiem. 
Ten właściwie już prehistoryczny syntezator analogowy (usłyszycie go 
w Czyśćcu) nastręczył technicznych kłopotów związanych z jego obsługą, 
zwłaszcza osobom, które nie mają z nim doświadczenia, znacząco różni 
się bowiem od swoich dzisiejszych następców. Surowy dźwięk tego 
instrumentu jest jednak nie do zastąpienia, a jego następcy byli dla 
mnie z estetycznych powodów nie do przyjęcia. Ostatnim etapem były 
operacje w szkolnym laboratorium dźwiękowym, gdzie dopracowaliśmy 
brzmienie partii elektronicznych. 

Jan Fila 
www.janfila.com 
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Słowo librecisty

Propozycja, abym napisał libretto, pojawiła się w moim życiu już po 
raz drugi. Za każdym razem to było olśnienie. Sam nigdy nie miałem tego 
typu pomysłów. Najwyraźniej wszystkie ważne wydarzenia pojawiają się 
w naszym życiu nieplanowane, niewymuszone. To nie znaczy, że niechci-
ane czy niespodziewane. Przecież teraźniejszość, moment, w którym się 
znajdujemy, to umiejętność dosłyszenia najcichszego wołania oraz od-
powiedzi na nie. Ten stan jest wynikiem wszystkiego, co nas 
w życiu spotkało, czego doświadczyliśmy, na co się zgod-
ziliśmy, co zostało nam przekazane, co sprawiało nam kło-
pot a co pochłaniało do reszty, a wszystko to prowadzi do 
jednego punktu spotkania – ja i wyzwanie, ja i próba.

Dla mnie tym wyzwaniem nie było zaproszenie 
do napisania tekstu zupełnie autonomicznego, lecz 
tekstu towarzyszącego i służącemu innemu dziełu. 
W pełnym i najlepszym znaczeniu słowa „służące-
mu”. Słowo „służyć” w naszej językowej tradycji ma 
raczej negatywny wydźwięk: jest przeciwieństwem 
samospełnienia, swobodnego decydowania o so-
bie. Jednak nie w Biblii. Sługa jest tam symbolem 
tego, który odnalazł swojego Pana i raduje się, że 
może mu służyć.

Ten posługujący wymiar libretta od początku mi 
odpowiadał, ale muszę przyznać, że nie jestem ani 
aż tak pokorny, ani zdolny. W większości przypadków 
moje teksty nie powstawały „pod” muzykę, którą 
miałyby dopełniać, ale były równie ważne i – mam 
nadzieję – polemizowały z nią. Nie powstawały 
swobodnie. Tym razem zadanie było jasne: służyć 
Opowieści, która od tysiącleci tworzy krajobraz 
kontynentu europejskiego i jest podstawą myślenia 
europejskiego. Kiedy zacząłem pisać, wiedziałem 
na pewno, że nie chcę przepisywać tekstu Biblii 
współczesnymi słowami. Biblia ma wyjątkową siłę, 
przemawia z mocą. Nie lubię, gdy jest przepisywana, czy 

to w tekstach biblii dziecięcych, czy na przykład w filmach edukacyjnych. 
Jeśli już ma być przepisana, to jedynie poprzez osobistą, wyjątkową, 
kompleksową interpretację, co może zdarzyć się, gdy zabiera się do 
tego wnikliwy czytelnik. Czułem, że zawiodłem może Jana Filę, kiedy 
odmówiłem zestawienia tekstów starych dramatów pasyjnych. Powód 
był prosty: nie znając dostatecznej ilości różnych tekstów pasyjnych ani 
okoliczności literackich i historycznych, w których powstały, porwałbym 
się na coś, co mnie przerasta. Wybór tekstów byłby przypadkowy. Było 
oczywiste, że swawola, której w końcowym efekcie nie do końca udało 
mi się uciec, nie jest najlepszym narzędziem przy pracy z tak ważnym 
tekstem. Z dramatów pasyjnych zaczerpnąłem podstawową ideę: 
możliwość dołączenia do wydarzeń opisanych w ewangeliach innych 
historii z różnych miejsc i oddalonych od siebie w czasie.

Nadrzędną zasadą był również zakaz jakichkolwiek aktualizacji 
Opowieści. Przecież każde uwspółcześnienie staje się jawną agitacją 
oraz okrada Opowieść z jej uniwersalnego charakteru, ma ona w sobie 
bowiem wystarczająco dużo pokładów miłości, by objąć wszystkie 
czasy i wszystkich ludzi. Nie chciałem również popaść w tworzenie 
łatwych wzruszeń, ani wzbudzać emocjonalnej, moralnej czy religijnej 
presji. Miałem takie życzenie, aby słuchacze nie do końca utożsamiali 
się z tekstem, aby mogli wobec niego zachować zdrowy dystans, który 
daję swobodę odbioru. W tym celu wprowadziłem do tekstu postać 
komentatora, Narratora. Ale najbardziej bałem się, by nigdzie nie pojawił 
się abstrakcyjny symbolizm. Ta Opowieść nie musi nam opowiadać 
niczego poza tym, czym jest w swej istocie. Przeciwnie: odkrywa przed 
nami głębię i sens wydarzeń konkretnych, historycznych. Dzięki nim 
odzywa się rzeczywistość, staje się rozmową, modlitwą. Maria nie 
przypadkiem śpiewa pieśni, które nie należą do porządku wiejskiego, ale 
głęboko je przeżywa. Oddajemy się temu, czego doświadcza, a to jest 
głębsze niż nasze słowa, język, oddajemy się również muzyce. Jakie dzieło 
powstało? Nie będzie zarozumiałością, gdy powiem, że powstało dzieło 
o organicznej strukturze, dzięki której nauki biblijne ukazują się w całej 
swojej okazałości. 

Bogata struktura tekstu, bohaterowie biblijni i bohaterowie wymyśleni, 
wciągnięci do historii służą właściwie tym kilku najważniejszym słowom, 
które są bezpośrednimi cytatami z Pisma Świętego. Wiedziałem, że Jezus 
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nie będzie mówił inaczej, niż jest to zapisane w Biblii, tak samo jak wie-
działem, że jego Matka nie może mówić w ogóle. Usłyszycie kluczową, 
znaczącą ciszę, która uniemożliwia wydanie jakiegokolwiek dźwięku, to 
będzie jej partia muzyczna. Ryk tłumu, wdzięczne pieśni zalęknionych, 
polityczne przepychanki będą usłyszane. Ale końcowa partia muzyczna 
należy do skromnej radości, oczarowania cichym pięknem i czułością. 
Pomału milknie nasza wieczna potrzeba samopotwierdzenia. Znajdujemy 
radość w prostym wysłowieniu jednego imienia. Jesteśmy w domu.

ks. Petr Beneš

Słowo reżyserki

Studiując na Akademii Muzycznej w Pradze, silnie inspirowałam się 
niezwykle twórczym środowiskiem Akademii. Moim marzeniem było, 
aby stworzyć dzieło, przy którego powstaniu pracowaliby studenci 
z poszczególnych wydziałów i jednocześnie byliby niezależnymi twórcami. 
Temat średniowiecznych dramatów pasyjnych był mi zawsze bliski i dawał 
dużą inwencje twórczą. Przed twórcami opery otwierała się tu możliwość 
redefinicji motywów wielkanocnych i opowiedzenie znanej historii nowym 
językiem, co było dla mnie wielkim wyzwaniem. Tak powstał zamysł 
napisania opery-oratorium. Podczas zajęć na Akademii Muzycznej 
spotykałam studentów kompozycji i miałam możliwość przyjrzeć się 
ich pracy twórczej, która i mnie inspirowała. Zwróciłam się więc do 
kompozytora Jana Fili z propozycją współpracy, który nie wahał się ani 
chwili i latem 2012 roku powstał pierwszy szkic opery. Uświadomiliśmy 
sobie wtedy, że potrzebujemy librecisty. Ku naszej ogromnej radości na 
współpracę przystał ks. Petr Beneš, który stał się sternikiem popychającym 
naszą łódź stale do przodu. 

Praca nad operą nabierała tempa, a Ojciec Petr dobierał fragmenty 
biblijne, które stanowiły dla niego inspirację literacką; niektóre fragmenty 
parafrazował, dokonując indywidualnych wyborów przy tworzeniu wspó-
łczesnego tekstu opery. Teksty Ojca Petra nas wszystkich oczarowały a 
Jana Filę inspirowały podczas komponowania muzyki.

Kolejnym krokiem było przedstawienie projektu opery na wydziałach 
Akademii Muzycznej, Akademii Teatralnej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
jako międzyuczelnianego projektu licencjackiego. 

Mogliśmy dzięki temu kontynuować współpracę ze studentami 
z różnych kierunków. Dzięki wsparciu docenta  Ivana Kusnjera, dziekana 
Wydziału Śpiewu i Reżyserii Operowej, oraz Martina Otavy – mojego 
pedagoga i promotora pracy licencjackiej, a przede wszystkim dzięki 
konsultacjom z profesorem Václavem Riedlbauchem, promotorem 
pracy licencjackiej Jana Fili, mogliśmy podjąć współpracę 
nad współczesną operą opartą na średniowiecznych 
dramatach pasyjnych.

Do współpracy zaprosiliśmy studentów 
z różnych wydziałów i kierunków Akademii. Byli to: 
Adéla Petáková z Wydziału Tańca, Dominika 
Lippertová, studentka scenografii na Akademii 
Teatralnej i projektantka kostiumów, scenograf 
Prokop Vondruška, student Wydziału Teatru 
Alternatywnego i Lalkowego Teatru, oraz 
studentów z Teatralnej i Muzycznej Akademii, 
którzy odegrali głównie role taneczne.

Reżyseria tej sztuki jest w ogromnej mierze 
uzależniona od specyfiki miejsca, w którym 
wystawiana jest opera. Przestrzeń kościoła, w której 
wystawiamy sztukę wymaga zastosowania 
technologii innych niż typowo teatralnych. 
Niezbędne jest tu potraktowanie przestrzeni 
sakralnej zgodnie z prawidłami architektury 
oraz sacrum tego miejsca. Scenografia jest 
stworzona z prostych bloków, które są swobodnie 
przemieszczane, a między nimi pojawia się 
symboliczna grudka ziemi. Glina przypomina 
o materii, z której zostaliśmy stworzeni, jest to 
podstawowa i szlachetna materia naszej ziemskiej 
egzystencji, która jednocześnie wnosi do kościoła 
odrobinę prostej „ziemskości”, symbol ziemskiego 
profanum i śmierci.
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Light design do widowiska opracował Jan Komárek i inni studenci na-
szych uczelni. Światła wypełniają przestrzeń akcji opery. Opera-oratori-
um składa się z poszczególnych obrazów, które wzajemnie się przenikają. 
Przewodnikiem po kolejnych scenach jest Narrator, który nawiązuje do 
postaci komentatora ze średniowiecznych widowisk pasyjnych. 

Kolejne sceny opery nawiązują do epizodów biblijnych: wygnanie 
z Raju,walka o duszę Adama pomiędzy Diabłem a Śmiercią. Novum 
w operze stanowi scena wygnania Śmierci przez Diabła, który z kolei zos-
taje pokonany niepozorną siłą Marii Magdaleny. Ona staje się główną 
bohaterką akcji opery, ale nie należy identyfikować jej z mitem Marii 
Magdaleny – nawróconej jawnogrzesznicy. Operowa Maria Magdalena 
jest uwspółcześniona, odchodzi od polemicznej postaci biblijnej i uosabia 
prawdziwą wiarę. W swej pozornej prostocie dotyka ona głębokiej du-
chowej egzystencji. Staje się symbolem dzieci z Lourdes oraz tych miejsc 
na ziemi, gdzie objawiała się Matka Boża. Jest kobietą, która mogłaby 
żyć wszędzie, w każdym miejscu. To postać, która najbardziej identyfiku-
je się z historią Chrystusa, przeżywa ją całą sobą. Nie manifestuje tego 
publicznie, ale daje świadectwo swojej wierze. Akcja opery rozgrywa się 
w dwóch równoległych perspektywach. Z jednej strony sceny odgrywa-
ne są epizody z Męki Pańskiej, a po drugiej stronie widoczna jest postać 
Marii Magdaleny, która głęboko przeżywa wydarzenia pasyjne. Jest ona 
jednocześnie w swoim świecie i w innej czasoprzestrzeni. Gdy po lewej 
stronie akcja toczy się i rozwija, Maria Magdalena przyjmuje postawę sta-
tyczną. Akcja rozwija się naprzemiennie, statycznie i dynamicznie. Postać 
Marii Magdaleny jest czasem zastąpiona postacią Anioła Pocieszyciela, 
Szymona Piotra bądź Izajasza czy Chóru Świętych – którzy ucieleśniają tę 
sama ideę.

Dużą część oratorium wypełniają sceny Drogi Krzyżowej, a także epi-
zody z Czyśćca, kiedy aktorzy grają na proscenium i w innych przestrze-
niach kościoła. Podobnie wykreowana jest postać żony Piłata – Prokuli, 
która swój koszmarny sen komentuje niejako z dystansem do rozgrywają-
cej się akcji. Czyściec celowo przedstawiony jest w stylu burleski, symbo-
lizuje on zmarnowane życia ludzkie. Czyściec stanowi symboliczne odci-
ążenie dla dramatycznych i poważnych scen akcji opery. Opera kończy 
się długim monologiem Marii Magdaleny, która przeżywszy wieczór i noc, 
budzi się w nowym dniu. Wita poranek. Po raz pierwszy staje po drugiej 

stronie sceny i w ten sposób łączy wszystkie istotne elementy przedstawio-
nych wydarzeń. Zostawia nam przesłanie: „Miłość jednoczy całą Ziemię”.  
W finałowej scenie Chór pomału i niepostrzeżenie dołącza do Marii Mag-
daleny.

Reżyseria w tym przypadku zależała w ogromnej mierze od muzy-
cznego przygotowania wykonawców, którzy wraz z dyrygentami  
wykonali niełatwą pracę. Chciałabym podziękować studentom z mojego 
roku z Akademii Muzycznej; solistom, tancerzom, dyrygentom, jak również 
kolegom z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Równie serdecznie 
dziękuję naszym profesorom oraz wszystkim, którzy umożliwili zwieńczenie 
dwuletniej pracy nad operą. Pomysł, nad którym zaczęliśmy pracować 
z kompozytorem Janem Filą i tchnęliśmy w niego życie, po drodze wzbo-
gacił się o nowe twarze i dzięki temu zaczął żyć własnym życiem.

      Mlada Kyovská Šerých
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O twórcach dzieła

Jan Fila

urodził się 24 stycznia 1982 roku w Pradze. 
Już w dzieciństwie zaczął zajmować się 
muzyką. W Liceum Archidiecezjalnym 
był ostatnim uczniem docenta Jiříego 
Váleki, który nauczył go podstaw kom-
pozycji muzycznej oraz zainteresował 
dyscyplinami muzykologicznymi. Po 
maturze w 2002 roku został przyjęty do 
Praskiego Konserwatorium, gdzie sześć 
lat później był pierwszym absolwentem 
profesora Jiříego Gemrota.

Równocześnie kilka lat poświęcił 
na studia na kierunku muzykologia na 
Uniwersytecie Karola. Jego praca dyplomowa pod tytułem „Stabat 
Mater”, obroniona na konserwatorium w 2007 roku, była kantatą na 
sola, chór mieszany, organy oraz orkiestrę symfoniczną. W 2009 roku 
został zaproszony przez Konstantyna Kinskiego, by skomponował muzykę 
na uroczysty zjazd rodziny Kinskich w miejscowości Zdziar nad Sazawą 
w roku następnym. Tak powstała kantata „Veni Creator Spiritus” na chór 
mieszany, organy i orkiestrę. W 2011 roku został przyjęty na Akademię 
Muzyczną w Pradze do klasy profesora Václava Riedlbaucha. Opera-
oratorium „Stało się Słowo” (2012-2014) oparta na średniowiecznych 
dramatach pasyjnych stała się jego absolwencką pracą. 

Oprócz komponowania Jan Fila przez całe życie poświęca się również 
śpiewowi chóralnemu. W dzieciństwie należał do Dziecięcego Chóru 
Kühna (czes. Kühnův dětský sbor, 1989-1997), później śpiewał w kilku 
kolejnych zespołach. W 2004 roku został członkiem grupy „Pražští Pěvci” 
(Prague Singers), z którą wielokrotnie interpretował własne kompozycje. 
Ostatnimi czasy jako śpiewak współpracuje z chórem brneńskiej 
filharmonii. Warto wspomnieć również o innych działaniach i inicjatywach 
Jana Fili. Wspólnie z Lukášem Sommerem przyczynił się do powstania 
internetowego magazynu o muzyce i literaturze „A tempo revue”, do 

którego napisał wiele tekstów krytycznych i recenzji. Od osiemnastu lat 
pracuje jako organista w kościele św. Wacława w Pradze.

Mlada Kyovská Šerých 

(ur. 22 października 1979 r. w Pradze) 
ukończyła czesko-włoskie liceum 
w Pradze, potem została przyjęta do 
szkoły Accademia di Belle Arti di Bre-
ra w Mediolanie, gdzie studiowała na 
wydziale scenografii i kostiumu. Tam 
w 2007 roku uzyskała dyplom magistra 
scenografii. W ramach studiów ukończy-
ła również czteroletni staż w szkole Sta-
atliche Akademie der bildenden Küns-
te w Stuttgarcie, gdzie jako asystentka 
pracowała przy tworzeniu scenografii 
do pięciu przedstawień w reżyserii jed-

nego z czołowych włoskich reżyserów teatralnych Luki Ronconiego. Po 
powrocie do Pragi pracowała jako asystentka scenografii lub kostiumów 
w Teatrze Narodowym w przedstawieniach zagranicznych reżyserów,  
m. in. Roberta Wilsona, Yoshigo Oidy czy małżeństwa Karla-Ernesta i Ursell 
Herrmannów. 

Współpracowała z teatrem braci Formanów, stworzyła scenografię 
do tanecznego przedstawienia „Tytan” Marty Trpišovskiej i Michaela 
Vodenki. Przygotowała kostiumy do oper „Káťa Kabanová”, „Opowieści 
Hoffmanna”, „Wesele Figara”, „Adriana Lecouvreur” i „Lakmé” w reżyserii 
Tomáša  Šimerdy, które były wystawiane w teatrach w Uściu na Łabą 
oraz w Pilznie. Od 2012 roku studiuje reżyserię operową na Akademii 
Muzycznej w Pradze, gdzie w 2013 wyreżyserowała operę „Eugeniusz 
Oniegin” w Teatrze „Inspirace”.
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Prowadzenie projektu „KNOWtilus 2014 – Wyspy sztuki i wiedzy“

Prof. Václav Riedlbauch (Wyższa Szkoła Ekonomiczna,  
Akademia Muzyczna) 
kierownik projektu, główny menedżer projektu  

Ing. Zdeněk Vondra (Wyższa Szkoła Ekonomiczna)
menedżer finansowy

MgA. Tomáš Žižka (Akademia Muzyczna) 
menedżer artystyczny 

Ing. Zuzana Urbanová 
koordynator teamu  
(Akademia Muzyczna) 

zespół wykonawczy projektu inscenizacji opery J. Fili:
PhDr. Irena Tyslová (Wyższa Szkoła Ekonomiczna)  
koordynacja badań dydaktycznych i spraw studenckich 
Ing. Mgr. Martin Rey (Wyższa Szkoła Ekonomiczna)  
główny producent 

PhDr. Ludmila Stránská (Akademia Muzyczna)  
kierownik produkcji Studia Operowego TON 

doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (Akademia Muzyczna)  
nagranie i udźwiękowienie przestrzeni

Lucie Richterová (Wyższa Szkoła Ekonomiczna)
asystentka produkcji  

ks. Petr Augustin Beneš

(ur. 6 września 1965 r. w Pradze) po 
ukończeniu studiów z zakresu języka 
czeskiego, literatury i pedagogiki na 
Uniwersytecie Karola przez wiele lat 
pracował jako nauczyciel. Następnie 
wstąpił do Zgromadzenia Najświęts-
zego Odkupiciela (Congregatio Sancti-
ssimi Redemptoris CSsR, redemptoryści) 
i rozpoczął studia na Wydziale Teolo-
gii w Bratysławie. Później pracował na 
Świętej Górze, miejscu świętym, nieda-
leko miejscowości Przybram. W ramach 
dalszych studiów pracował jako du-
chowny we Wiedniu. 

Aktualnie, od 2012 roku, jest kapłanem w Parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w Pradze. Jest cenionym przewodnikiem duchowym oraz 
wykładowcą rekolekcyjnym. Oprócz opery „Stało się Słowo” jest również 
autorem tekstu oratorium Radka Rejšeka (ur. 1959 r.) pod tytułem „Maria, 
Vykoupená země” (2010-2012). W 2015 został uzyskał tytuł vice Prowinc-
jała.

Redemptoryści
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela to zgromadzenie 

zakonne założone w 1732 r. przez świętego Alfonsa Liguori (1696 – 
1787). Redemptoryści dziś zajmują się głównie działalnością misyjną. 
Zgromadzenie liczy około 6 tysięcy członków w 78 państwach. 
W Republice Czeskiej pojawili się w 1855 roku, a na Świętej Górze, gdzie 
znajduje się klasztor zgromadzenia, od 1861 roku. Dziś w Czechach 
mieszka i pracuje około 20 braci redemptorystów.
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Podziękowania

Pilzeńska Filharmonia
Orkiestra Symfoniczna miasta stołecznego Pragi

Pražští pěvci (Prague Singers)
Pracownie Teatru Narodowego

Compars, s.r.o. 
Josef Pecha 

Podziękowania - instytucje partnerskie w Polsce

Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku przy parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Kłodzku - Janusz Laska

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku – ks. Julian Rafałko
Urząd Miasta Kłodzka - Patronat Honorowy Burmistrz Michał Piszko

Parafia Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie – ks. Jerzy Kos
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie – dyr. Wojciech Kołodziej

Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej – Grażyna Kolarzyk
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze  

- Ks. Andrzej Bokiej,
Concerti Pasquali Festival - Michalina Bienkiewicz


