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O kompozytorze który ratował muzykę
przed kontrreformacją

Pajączki? Problemy żylne?
Dzięki temu możesz się ich szybko pozbyć - zdrowe nogi już wkrótce!

Zbieramy na kamerę, mikrofon, statyw i karty
pamięci dla warszawskiej redakcji racjonalisty.tv
[kliknij Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziękujemy. Dzięki Wam kupiliśmy już kamerę i
mikrofon! Już niedużo brakuje do nowego
laptopa (stary powoli nie daje rady). Akcja trwa.
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Pajączki? Problemy
żylne?

Dzięki temu możesz się ich szybko
pozbyć - zdrowe nogi już wkrótce!

Chcesz nas weprzeć? Kup książkę
Piotr Marek Napierała 

"Żołnierz i filozof. Tadeusz Kościuszko
przeciw królom, carom i Kościołom” 

Zamów książkę!
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Tym razem poznamy zapomnianego niesłusznie kompozytora doby renesansu,
Jacobusa de Kerle. Odegrał on istotną rolę podczas Soboru Trydenckiego, który chciał
ukrócić rozwijającą się niezwykle bujnie muzykę tej epoki, cechującą się wysokim
poziomem abstrakcji i dźwiękowego konstruktywizmu. Dzięki znakomitemu zespołowi
Huelgas Ensamble zapoznacie się z fragmentem dzieła, które mogło służyć
przekonywaniu uczestników soboru do pozostawienia muzyki w spokoju. Kerle
ograniczał się w nim jak mógł, był „bardzo grzeczny”. Lecz to nie koniec ciekawostek.
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Skomentuj

Występ Huelgas Ensembla na Wratislavii Cantans 2016 miał miejsce w kościele,
uchodzącym dość powszechnie za najlepszy gotyk w Polsce, z którym w XVI wieku był
związany nasz niderlandzki kompozytor. Jest pewne, że co najmniej dwa lata spędził
on we Wrocławiu, zatem mury bazyliki pamiętają jego muzykę, która zabrzmiała w nich
teraz ponownie.

Więcej na podobny temat:
1. Bashoboryzacji Polski ciąg dalszy (część II) Fragment tekstu: "Jak to się dzieje, że na spotkania z

jawnym szamanem, magiem, pospolitym czarnoksiężnikiem oprócz tych..."

2. Jak Kościół katolicki szkodził Polsce na przykładzie Unii Brzeskiej. Grzegorz Roman
Fragment tekstu: "  Panuje powszechne przekonanie, że Kościół katolicki służył i pomagał Polsce, na co jest wiele..."

3. Obrazy Malezji Fragment tekstu: "  Malezja nie jest tak znanym turystycznie miejscem jak Turcja czy Tajlandia.

Stanowi część cywilizacji..."

4. Jacek Kaspszyk uhonorowany przez Narodowe Forum Muzyki Fragment tekstu: "  Maestro

Jacek Kaspszyk należy do grona najlepszych polskich dyrygentów. We Wrocławiu przyczynił się do..."
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Ekspresem Shivalik nad
przepaściami. Dziennik indyjski 62
Dziennik Indyjski

 6 maja 2019
     Celem naszej ostatniej wspólnej indyjskiej wyprawy
była Shimla, czyli letnia stolica imperium brytyjskiego.
Położona ona była w górach, wyżej niż wspomniane
dawno temu w pamiętnikach Mussoorie. Stanowiła ona
swego rodzaju indyjskie Zakopane dla zmęczonych
indyjskim gorącem brytyjskich kolonialistów. Co jednak
najciekawsze, obok Kalkuty, a później Delhi, pełniła
ona funkcję letniej stolicy Wicekrólestwa Indii. …

Przegapione odkrycia w historii
nauki
Matt Ridley

 5 maja 2019
Kto odkrył DNA? James Watson i Francis Crick,
prawda? Nieprawda. Osiemdziesiąt lat wcześniej,
zanim inni w ogóle podeszli do problemu, w 1868 roku,
młody szwajcarski badacz, Friedrich Miescher, który
pracował na uniwersytecie w Tübingen, odkrył DNA
jako substancję chemiczną, ale bez rozszyfrowania jej
budowy.   Miescher, który nie miał skłonności do
obrzydzenia, analizował ropę z …

Unicestwienie chrześcijan na Sri
Lance: gdzie jest oburzenie
Zachodu?

Giulio Meotti
 4 maja 2019
"Gdzie jest solidarność z chrześcijanami Sri
Lanki?” zapytał brytyjski uczony, Rakib Ehsan,
muzułmanin. "Różnica w tonie i naturze miedzy
potępieniami ataków terrorystycznych w Christchurch i
na Sri Lance jest uderzająca. Po Christchurch nie było
żadnego wahania się w mówieniu o wyznaniu ofiar i w
kierowaniu emocji i ciepłych uczuć ku społeczności
muzułmańskiej. Politycy nie mieli żadnego problemu …

Wielkanocny antysemityzm
Jacek Tabisz
 3 maja 2019

Opinią publiczną wstrząsnęło tradycyjne dręczenie
kukły Judasza w Pruchniku. Niestety, opisy pasji z
Nowego Testamentu mają rzeczywiście elementy
mogące inspirować antysemityzm. Jeszcze więcej
takich fragmentów jest w Koranie. Może wartoby
usuwać tego typu treści ze świętych pism, skoro
niektórzy rodzice chcą katechizacji swoich dzieci,
czego ja oczywiście nie jestem zwolennikiem? Mam
nadzieję, że większość ludzi …

Ci źli Żydzi
Czesław Cyrul
 2 maja 2019

  W obiegowych opiniach naszych rodaków Żydzi
uchodzą za ludzi, dla jednych chytrych, dla drugich
mądrych. Organizują się w grupy broniące własnych
interesów. Kształcą swoje dzieci na dobrych
uczelniach. W rządach, samorządach zawodowych,
bankach, uczelniach i sądach tworzą grupy
wzajemnego wsparcia. Poprzez takie działania wybijają
się ponad inne społeczności. Podobnie jest w innych
krajach. W …

Czy nauka może stwierdzić
istnienie boga?
Janusz Kowalik

Co nowego w kalendarzu
liturgicznym? Konstytucja 3
Maja

Kobiety niepokorne czyli
30lat walki o świeckie
państwo Wołk-Łaniewska,
Senyszyn, Waniek i
Scheuring Wielgus

Co nowego w Kalendarzu
liturgicznym Czy Jezus jest
postacią historyczną?
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 1 maja 2019
    Victor Stenger(1935-2014) był wybitnym
amerykańskim naukowcem łączącym znajomość
współczesnej fizyki oraz zainteresowania filozofią. Był
profesorem na Uniwersytecie Hawaje oraz Colorado.
Spośród kilkunastu jego książek dwie popularno
naukowe stały się bestsellerami i zasługują na
szczególna uwagę. “GOD,The Failed Hypothesis” oraz
ostatnia jego książka “The New Atheism” opublikowana
w 2009 roku. Stenger rzadko uczestniczył w …

Czy Bóg jest miłością?
Alvert Jann
 1 maja 2019

 Wielkie trzęsienie ziemi, które w 1755 r. zniszczyło
Lizbonę, wstrząsnęło także wiarą religijną wielu ludzi.
W tym superkatolickim kraju zginęło kilkadziesiąt
tysięcy ludzi, w gruzach legły kościoły. Zginęły
niemowlaki, kobiety w ciąży, dzieci nienarodzone.
Pytano wówczas, czy Bóg jest wobec tego mądry? Czy
jest miłością? Czy opiekuje się ludźmi? Czy jest
wszechmocny? Pisali o tym …

Dla islamu poświęcają
buddystów…
Jacek Tabisz

 30 kwietnia 2019
    Linią polityczną części lewicy jest obrona islamu za
wszelką cenę. Islamofilni lewicowcy nie wahają się dla
dobra swojej ulubionej religii bezpodstawnie
szykanować innych grup wyznaniowych. Dlatego nic
dziwnego, że w kwestii zamachów na Sri Lance
oskarżyli od razu buddystów.   To oskarżenie, mające
oddalać krytykę od „nowego proletariatu” jakim zdają
się być dla …
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