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Barbara Skowrońska: What is the social 
festival Musica Divina?

Łukasz Serwiński: Musica Divina is an 
event dedicated to sacral music with a focus 
on early music. We explore it together with 
artists; we aim to ensure that the programme 
features numerous premieres and that in-
vited artists take a fresh look at early music, 
and we also reach for works by contemporary 
composers for whom early music serves as 
a counterpoint.

The social aspect of the festival is our 
new formula developed to fit the current 
situation. The uncertainty that accompa-
nies obtaining governmental grants and 
the difficulties faced by culture in Poland 
during the pandemic mean that apart 
from private donors Musica Divina has 
no sound and stable financial support; 
this is especially important since all events 
are free and the festival doesn’t generate 
a profit. Following European models, in 
particular those developed in the uk, we 
are paving the way in Poland: we decided 
to crowdfund the event. Since we made the 
announcement, we have already attracted 
over 60 patrons [as at 4 June – ed.]. It’s 
a healthy number, especially given that 
we started so recently. We are seeing this 
change as an opportunity to build a com-
munity around the festival and to develop 
a formula which in future will give us ar-
tistic freedom and a broader perspective in 
planning programmes and selecting artists 
and themes.

Barbara Skowrońska: Czym jest Musi-
ca Divina – festiwal społeczny?

Łukasz Serwiński: Musica Divina to 
wydarzenie poświęcone muzyce sakralnej 
z naciskiem na muzykę dawną. Odkrywamy 
ją wraz z artystami – staramy się, aby nasz 
program był skonstruowany z premier lub 
nowych programów zapraszanych do Kra-
kowa zespołów – sięgamy jednak również po 
dzieła kompozytorów współczesnych, które 
dla dawnych utworów są nie tyle kontrą, co 
kontrapunktem.

Z kolei festiwal społeczny jest naszą nową 
formułą wynikającą z okoliczności. Niepew-
ność towarzysząca pozyskiwaniu grantów 
ministerialnych i trudna sytuacja kultury 
w ogóle w Polsce pandemicznej sprawiły, że 
nie licząc prywatnych darczyńców, finan-
sowanie Musica Divina nie ma stabilnych 
podstaw, tym bardziej że festiwal jest niebile-
towany i nie przynosi wpływów. Korzysta-
jąc więc z wzorców europejskich, przede 
wszystkim brytyjskich, przecieramy szlaki 
na polskim gruncie: postanowiliśmy oprzeć 
się na finansowaniu społecznym. Ogłosi-
liśmy publiczną zbiórkę, mamy już ponad 
sześćdziesięciu patronów [na dzień 4 czerwca 

– przyp. red.]. To całkiem sporo, zważywszy 
że akcja wystartowała niedawno. Postrzega-
my tę zmianę jako szansę – na budowanie 
społeczności wokół festiwalu i osiągnięcie 
w przyszłości takiej jego formuły, która da 
nam wolność artystyczną i szerszą perspek-
tywę w planowaniu programu, doborze 
artystów czy tematu.
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Co czeka nas na Musica Divina – po raz 
pierwszy na nowym szlaku?

Chcemy w tym roku zrealizować pięć 
koncertów, których motywem przewodnim 
będzie postać Josquina des Prez w 500. roczni-
cę śmierci kompozytora. Ale że Musica Divina 
rozgrywa się w nieprzypadkowym miejscu – 
bo Kraków jest przecież stolicą muzyki daw-
nej – chcemy twórczość Josquina możliwie 
najściślej powiązać z kontekstem Polski i na-
szego miasta. Stąd pomysł na wykorzystanie 
zbiorów pochodzących z archiwów katedry 
wawelskiej: dzieł twórców krakowskich 
i polskich współczesnych Josquinowi. Posił-
kujemy się serią wydawniczą Musica in Ecclesia 
Cathedrali Cracoviensi Audita publikowaną 
przez Musica Iagellonica, w której ukazują 
się utwory mało znanych polskich kompo-
zytorów: Tomasza Szadka, Marcina Paligona, 
Krzysztofa Borka czy Walentego Gawary.

Mocnym punktem programu Musica Di-
vina jest wykonanie mszy ze zbiorów wawel-
skich – Missa Mater Matris Krzysztofa Borka. 
Świetnie wpasowuje się w motyw główny 
festiwalu, bo jest adaptacją mszy Josquina des 
Prez o bliźniaczym tytule Missa Mater Patris. 
Możemy na jej przykładzie zaobserwować, jak 
twórczość Josquina przenikała do środowiska 
krakowskiego i jak wyglądał obieg utworów 
muzycznych w renesansowej Europie.

Musica Divina 2020 fot. / photo by Kacper Montusiewicz

What can we expect along the new trail 
of Musica Divina?

This year we want to host five concerts 
centred around Josquin des Prez to mark 
500 years since the composer’s passing. Since 
Musica Divina takes place in Kraków – an 
important centre of early music – we want to 
present Josquin’s work in the context of Po-
land and the city. We have reached for collec-
tions held at the archive of Wawel Cathedral: 
works by Cracovian and Polish contempo-
raries of Josquin. We are exploring the cycle 
Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita 
published by Musica Iagellonica, featuring 
music by little-known Polish composers 
including Tomasz Szadek, Marcin Paligon, 
Krzysztof Borek and Walenty Gawara.

An important element of this year’s Mu-
sica Divina programme is the performance 
of Krzysztof Borek’s Missa Mater Matris from 
the Wawel collection. It fits perfectly with the 
festival’s main motif, since it is an adaptation 
of Josquin des Prez’s mass bearing a sister ti-
tle Missa Mater Patris. It reveals how Josquin’s 
music permeated Cracovian circles and how 
music circulated in Renaissance Europe.

Missa Mater Matris has not been per-
formed for a long time, and this edition of 
the composition is fresh. We hope to hear 
it in whole – or at least some excerpts from 



it – performed by the British ensemble The 
Gesualdo Six, who were due to appear in 
Kraków last year. The event was cancelled 
due to the pandemic, so we are hoping this 
year is more successful.

Is Missa Mater Matris something of a pla-
giarism?

No, I don’t think authorship was seen that 
way during the Renaissance. Copyright didn’t 
exist [laughs], and such compositions were 
most likely accepted and honoured. I’d say 
that it’s more of an adaptation. The sounds are 
almost the same – Borek’s intervention in the 
music is minimal. However, he had to adapt 
Josquin’s composition to the performers and 
instruments at his disposal. He transposed the 
key and swapped women’s vocals for a male 
ensemble because that’s who was singing at 
Wawel at the time. This means the score looks 
very similar, but it simply isn’t the same work 
signed by a different person.

Who else will we hear this year?
We have invited the Sollazzo Ensem-

ble based in Basel and bringing together 

Missa Mater Matris nie została dotychczas 
wykonana współcześnie, bo i jej edycja jest 
całkiem świeża. Chcemy, żeby w ramach 
Musica Divina zaprezentował ją – w całości 
bądź jej fragmenty – brytyjski zespół The 
Gesualdo Six, który miał wystąpić w Kra-
kowie już w ubiegłym roku. Wtedy się nie 
udało z powodu pandemii, teraz czynimy 
więc zadość naszym planom.

Czy w przypadku Missa Mater Matris 
mamy do czynienia z rodzajem plagiatu?

Nie, nie sądzę, żeby w renesansie tak 
pojmowano kwestie autorstwa dzieł. Nikt się 
nie przejmował prawami autorskimi [śmiech], 
a takie działanie było najprawdopodobniej 
w pełni honorowane i akceptowane. Powie-
działbym, że to raczej rodzaj opracowania. 
Są to niemal te same dźwięki – interwencji 
Borka w materiał muzyczny jest bardzo nie-
wiele. Natomiast musiał on dopasować dzieło 
Josquina des Prez do aparatu wykonawczego, 
jakim dysponował. Dlatego przetranspono-
wał je do innej tonacji, zrezygnował z głosów 
żeńskich i dokonał aranżacji na zespół 
męski – bo takie śpiewały w czasach Borka 

The Gesualdo Six fot. / photo by Patrick Allen

w katedrze na Wawelu. W zapisie nutowym 
podobieństwa są więc olbrzymie, ale to nie 
jest po prostu ten sam utwór, pod którym 
podpisał się ktoś inny.

Kogo jeszcze usłyszymy na festiwalu 
w tym roku?

Zaprosiliśmy m.in. zespół Sollazzo En-
semble z siedzibą w Bazylei, ale zrzeszający 
muzyków z różnych stron Europy, grupę 
Armonía Concertada z Hiszpanii, a także 
dobrze znaną już krakowskiej publiczności 
śpiewaczkę Annę Marię Friman i sopranistkę 
Helenę Ek, które wystąpią z towarzyszeniem 
polskiego zespołu wokalnego, który powsta-
nie specjalnie na tę okazję.

Kim był patron tegorocznej edycji? Dla-
czego dorobek tego franko-flamandzkie-
go kompozytora – znany i adaptowany 
nawet w dalekiej Polsce – jest dla nas tak 
ważny?

Przede wszystkim ze względu na niepod-
ważalną wartość artystyczną. Josquin des 
Prez wykształcił indywidualny styl, który 
inspirował kolejne pokolenia. Przypuszcza 
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musicians from all corners of Europe, Ar-
monía Concertada from Spain, and vocalist 
Anna Maria Friman and soprano Helena Ek 
who will be accompanied by a Polish vocal 
ensemble created especially for the occasion.

Tell us more about the patron of this 
year’s festival. Why is the work of this 
Franco-Flemish composer – known and 
familiar as far afield as in Poland – so 
important?

More than anything it’s because of its 
irrefutable artistic value. Josquin des Prez 
developed his own individual style which 
inspired generations of musicians. It is likely 
that he studied under another great artist, 
Johannes Ockeghem. He was a true citizen 
of the world, singing at the court in Milan 
and working in Rome with the Papal ensem-
ble. He reached great acclaim in his life and 
his fame was passed down the generations. 
It’s worth noting that we still interpret his 
works, and frequently reach for melodies 
based on their cantus firmi.

We will hear this during Musica Divina: the 
festival has commissioned Mariusz Kramarz 

się, że należał do uczniów innego wielkiego 
twórcy – Johannesa Ockeghema. Był obywa-
telem świata: Flamandem, który śpiewał na 
dworze w Mediolanie i pracował w Rzy-
mie w kapeli papieskiej. Zyskał sławę już 
w swoich czasach, niegasnącą do dziś. Warto 
bowiem zwrócić uwagę, że współcześnie nie 
tylko interpretujemy jego dzieła, ale wciąż 
wykorzystujemy melodie oparte na ich cantus 
firmi.

Przekonamy się o tym także podczas 
Musica Divina: na zamówienie festiwalu 
Mariusz Kramarz pisze kompozycje bazujące 
na melodiach zaczerpniętych z kilku bardziej 
znanych utworów Josquina. Zabrzmią 
one podczas koncertu Anny Marii Friman 
i Heleny Ek – obu paniom będą powierzone 
głosy solowe, a harmoniczne tło doda zespół 
chóralny złożony z polskich artystów. Na 
razie powstały dwie takie kompozycje, w pla-
nach mamy jeszcze dwie. Będzie to rodzaj 
współczesnego kontrapunktu dla wielkiego 
Josquina des Prez.-

to write compositions based on melodies 
found in some of Josquin’s best known works. 
They will resound during the concert by Anna 
Maria Friman and Helena Ek; the vocalists 
will perform solo parts accompanied by a choir 
of Polish artists. Two of these compositions 
are ready and we are planning to create two 
more. They will serve as a contemporary coun-
terpoint to the great Josquin des Prez.-

Korzystając 
z wzorców 

europejskich, 
przede wszystkim 

brytyjskich, 
przecieramy szlaki 
na polskim gruncie.„

Following European 
models, in 

particular those 
developed in the uk, 

we are paving the 
way in Poland.
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