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Kalendarium
środa 8 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19.30
• Inauguracja Festiwalu

7 × S: Stary Sącz, Saksonia, Spisz, Schimrack, Schütz i Scheidt
Capella Cracoviensis • Jan Tomasz Adamus
czwartek 9 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19.30

Adam Jarzębski: Gościniec, albo Canzoni e concerti
Vasa Consort • Marcin Szelest
piątek 10 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, godz. 19.30

Na dworze Fryderyka II
Collegium Sans-Souci • Ewa Mrowca
sobota 11 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, godz. 19.30

Alla maniera italiana
Andrzej Zawisza
niedziela 12 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 19.30
• Zakończenie Festiwalu

Amandus Ivanschiz na Jasnej Górze
{oh!} Orkiestra Historyczna • Martyna Pastuszka
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Peregrynacje
Kultura wzbogaca się dzięki mobilności. Podróżujący muzycy przywożą
ze sobą świeży repertuar, który przekształca lokalną tradycję. Młodzi
adepci sztuki wyjeżdżają do dalekich ośrodków, aby poszerzyć swoje horyzonty i nauczyć się więcej, niż mogliby w swoim rodzinnym mieście.
Prężne centrum, w którym hojny mecenat pozwala na działalność wielu
znakomitości artystycznych, wabi perspektywą atrakcyjnej pracy w inspirującym środowisku. Kompozycje, a wraz z nimi nowe trendy muzyczne, przesyłane są na duże odległości i wzniecają ferment w miejscach, do których docierają. Te zdania mogłyby opisywać współczesną
rzeczywistość, ale równie dobrze oddają tę sprzed kilkuset lat; zmieniły
się tylko środki komunikacji. Podobnie jest ze słynnymi ośrodkami kultu
religijnego, które same w sobie stanowią cel peregrynacji, pełnią jednak
również ważną rolę kulturotwórczą.
Stary Sącz doskonale wpisuje się w tę wciąż żywą tradycję wielorako pojmowanej peregrynacji. Jej centrum stanowi w oczywisty sposób klasztor
Sióstr Klarysek: ważne sanktuarium, duchowe centrum regionu i ośrodek, bez którego trudno sobie wyobrazić pejzaż kulturalny ziemi sądeckiej. Tu przecież zawędrowały najstarsze znane zabytki średniowiecznej
polifonii, pochodzące ze szkoły paryskiej Notre-Dame. Tu w XVIII wieku
grywano na do dzisiaj zachowanych instrumentach klawiszowych perły
muzycznej twórczości wielu krajów zachodnich. Ale i obecnie do Starego
Sącza „pielgrzymują” miłośnicy muzyki dawnej; tu, przez ponad czterdzieści edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, kultywuje się
dziedzictwo polskiej kultury muzycznej i ukazuje w szerokim kontekście
wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiej Europy. Dzięki zaś nowym technologiom medialnym muzyka, która wykonywana jest w Starym Sączu,
„peregrynuje” do szerokiego i nieograniczonego grona odbiorców,
współtworząc zasób dóbr kultury wysokiej zabezpieczającej pamięć
o tradycji tak ważnej dla kształtowania współczesności.
Poświęcając peregrynacjom tę edycję Starosądeckiego Festiwalu Muzyki
Dawnej, chcemy w skromnym wyborze przypomnieć wybrane, często
mniej dotąd znane ścieżki na „mapie mobilności” dawnej Europy, ze
szczególnym uwzględnieniem naszego jej zakątka; zaprezentować przy
tej okazji zarówno prawykonania, jak i nowe interpretacje dzieł znanych;
i wreszcie – utrwalić Stary Sącz i nasz najstarszy w Polsce festiwal muzyki
dawnej w sieci współczesnych muzycznych peregrynacji.
Marcin Szelest
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środa 8 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego,
godz. 19.30 • Inauguracja Festiwalu

7 × S: Stary Sącz, Saksonia, Spisz, Schimrack, Schütz
i Scheidt
Samuel Scheidt (1587–1654): Christe der du bist Tag und Licht (SSWV 19)
Johann Schimrack (zm. 1657): Lobe den Herren meine Seele
Johann Schimrack: Jauchzet dem Herren alle Welt
Samuel Scheidt: Vater unser im Himmelreich (SSWV 32)
Heinrich Schütz (1585–1672): Musicalische Exequien
I. Concert in Form einer Teutschen Begräbnis-Missa: Nacket bin ich
von Mutterleibe kommen (SWV 279)
II. Motette: Herr, wenn ich nur dich habe (SWV 280)
III. Canticum B. Simeonis: Herr, nun lässest du deinen Diener
in Friede fahren (SWV 281)

Capella Cracoviensis
Michalina Bienkiewicz, Antonina Ruda – soprany
Łukasz Dulewicz, Ilona Szczepańska – alty
Andri Khorsik, Piotr Szewczyk – tenory
Marek Opaska, Sebastian Szumski – basy
Fryderyk Mizerski – puzon
Mateusz Kowalski – viola da gamba
Jan Čižmář – teorba
Maurycy Raczyński – organy
Jan Tomasz Adamus – dyrygent

W osiemnastym wieku teoretyk Martin Heinrich Fuhrmann pisał o trzech
wielkich „B” w muzyce niemieckiej: Buxtehudem, Bachu i Bachelbelu (sic!
wówczas wciąż gdzieniegdzie używano liter „P” i „B” zamiennie). Sto lat
wcześniej muzyką niemiecką bez wątpienia rządziły trzy wielkie „S”:
Schütz, Scheidt i Schein. Ale kiedy spotykamy się na inauguracyjnym koncercie festiwalu w Starym Sączu, wątek wielkich „S” można fantazyjnie
rozbudować…
Program koncertu koncentruje się wokół dwóch tabulatur organowych
spisanych na Spiszu i zachowanych w bibliotece kościoła ewangelickiego
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w Lewoczy. Noszą one sygnatury 13992 i 13993, a umieszczone w rękopisach daty wskazują na lata powstania 1635–1645. Ich skryptorem był
najpewniej organista noszący inicjały J.L., który prawdopodobnie od roku
1641 zatrudniony był w kościele ewangelickim w Lubicy. Zanotował
w nich obszerny wybór z autorskich zbiorów muzyki wokalnej Heinricha
Schütza, Samuela Scheidta, Johanna Hermana Scheina, Melchiora Francka, Daniela Fridericiego, Tobiasa Michaela i wiele pojedynczych utworów innych kompozytorów, a także sporo dzieł jednego ze swoich kolegów działających na Spiszu, Johanna Schimracka.
Kultura muzyczna na Spiszu w pierwszej połowie XVII wieku stała na bardzo wysokim poziomie, w szczególności dzięki zamieszkującym spiskie
miasta społecznościom niemieckojęzycznym, dla których muzyka była
istotnym elementem kultu sprawowanego w świątyniach luterańskich.
Był to czas budowy okazałych, reprezentacyjnych organów, zatrudniania
wysoko wykwalifikowanych organistów i formowania kapel kościelnych
zdolnych wykonywać skomplikowaną muzykę polifoniczną, która wymagała niejednokrotnie użycia kilku przestrzennie usytuowanych zespołów, zwanych chórami. Utrzymywano żywy kontakt z innymi społecznościami niemieckimi, przede wszystkim na Śląsku, ale także w Saksonii czy
w Siedmiogrodzie. Organiści spiscy mogli rozwijać swoje kariery w różnych centrach środkowoeuropejskich (jak np. lewocki organista Samuel
Marckfelner, który urodził się w Koszycach, a pierwsze lata pracy spędził
w Siedmiogrodzie), ale niektórzy przybywali na Spisz z innych rejonów
(inny lewocki organista, Johann Plotz, pochodził prawdopodobnie ze śląskiego Brzegu, a studiował w Halle u Scheidta, którego dwa motety ze
zbioru Cantiones sacrae, wydanego w Hamburgu w roku 1620 i w dużej
części odpisanego w jednej z lewockich tabulatur, usłyszymy podczas dzisiejszego koncertu). Wszystko to przyczyniało się do intensywnej wymiany repertuaru. W szczególności dzieła czołowych kompozytorów saksońskich i śląskich kupowano w postaci druków lub odpisywano z rękopisów, a następnie wykonywano w spiskich świątyniach. Na ich wzór
tworzyli swoje kompozycje muzycy spiscy, przede wszystkim organiści.
Do najsłynniejszych z nich należał bez wątpienia Johann Schimrak, o którego wykształceniu nie zachowały się żadne informacje, a który najpóźniej od roku 1630 aż do śmierci w roku 1657 pracował w Spiskim Podgrodziu. Ponad pięćdziesiąt jego utworów, w tym licznych dzieł dwuchórowych, zachowało się w rękopisach z terenów Spisza, Szarysza i Siedmiogrodu. Kompozycje te są bez wątpienia inspirowane twórczością
„trzech wielkich S”, a z kolei ci saksońscy twórcy czerpali obficie ze zdobyczy włoskich, tam bowiem polichóralność miała swoją kolebkę.
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Szczególna historia wiąże się z monumentalnym (chociaż nie w całości polichóralnym) dziełem Heinricha Schütza Musicalische Exequien. Kompozycję tę zamówiła u drezdeńskiego kapelmistrza wdowa po księciu Heinrichu II z Gery. Heinrich Posthumus Reuß osobiście wybrał wersety biblijne
i strofy luterańskich chorałów, które miały zostać umieszczone na jego
trumnie. Te właśnie teksty stały się podstawą kompozycji Schütza, którą
wykonano podczas uroczystości pogrzebowych 14 lutego 1636 roku. Przed
kazaniem zabrzmiała obszerna część pierwsza dzieła, ujęta – jak głosi jej
tytuł – w formę niemieckiej mszy pogrzebowej. Po kazaniu, opartym na
wersecie Psalmu 73, zaśpiewano motet do słów tego wersetu, a część trzecia, kantyk Symeona, towarzyszyła złożeniu trumny do rodzinnego grobowca w kościele św. Jana w Gerze. Ta niezwykła kompozycja została przez
Schütza wydana drukiem w roku 1636; mimo jej okolicznościowego charakteru i ścisłego powiązania z pogrzebem księcia, autor przewidział możliwości jej wykonania również przy innych okazjach liturgicznych:
w święto Oczyszczenia Marii Panny oraz w szesnastą niedzielę po Trójcy
Świętej. Druk ten zachował się do dzisiaj w postaci zdekompletowanej,
która uniemożliwiałaby wykonanie dzieła, gdyby nie fakt, że spiski organista J.L. wykonał w jednej ze swoich dwóch tabulatur całkowity odpis jego
zawartości. Jest to jedyna znana na świecie rękopiśmienna kopia tej kompozycji Schütza.
Wszystko to składa się na szczególną mozaikę muzycznych peregrynacji.
W XVII wieku dzieła czołowych twórców z Saksonii, Schütza i Scheidta,
współkształtują kulturę muzyczną na Spiszu, gdzie w tym samym stylu
tworzy Schimrack; a to niezwykłe dziedzictwo Europy Środkowej staramy się przypominać i przywracać do życia w Starym Sączu.

Christe, der du bist Tag und Licht,
vor die ist, Herr, verborgen nichts;
du vaterlichen Lichtes Glanz
lehr uns den Weg der Warheit ganz.

Kryste, dniu naszej światłości,
Nocne odkrywasz ciemności,
Za światłość cię prawą znamy,
Gdy twej nauki słuchamy.

Wir bitten dein göttliche Kraft:
behüt uns, Herr, in dieser Nacht,
bewahr uns, Herr, vor allem Leid,
Gott, Vater der Barmherzigkeit.

Prosimy cię, święty Panie,
Racz dać spokojne wyspanie,
Pewnie, gdy nas bronić będziesz,
Trudności wiele odwiedziesz.

Vertreib den schweren Schlaf,
Aby ciężki sen nie morzył,
Herr Christ,
daß uns nicht schad des Feindes List; A nieprzyjaciel nie zborzył,
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das Fleisch in Züchten reine sei,
so sind wir mancher Sorge frei.

Jeślić mu ciało przyzwoli,
Wiecznie nas sobie zniewoli.

So unsre Augen schlafen schier,
laß unser Herze wachen dir,
beschirm uns, Gottes rechte Hand,
und lös uns von der Sünde Band.

Oczy kiedy sie spać wezmą,
Myśli serdeczne niech nie śpią.
Za twojej ręki obroną
Słudzy wierni mocnie staną.

Beschirmer, Herr der Christenheit,
dein Hilf allzeit sei uns bereit:
hilf uns, Herr Gott, aus aller Not
durch deine heilgen Wunden rot.

Nasz Panie, raczyż nas bronić,
A nieprzyjaciela stłumić.
Sprawując nas twoje sługi
Swą krwią starłeś nasze długi.

Gedenke, Herr, der schweren Zeit,
darin der Leib gefangen leit;
der Seele, die du hast erlöst,
der gib, Herr Jesu, deinen Trost.

Raczyż nas mieć na pieczy swej
Tu w tej ciężkości cielesnej,
Obrońcaś ty każdej dusze,
Racz być przy nas, Panie, zawsze.

Gott Vater sei Lob, Ehr und Preis,
auch seinem Sohne, gleicherweis
des Heil'gen Geistes Gütigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu
I Synu jego miłemu
Takież Duchowi świętemu
Bądź cześć w Trójcy jedynemu.

tekst polski: Mikołaj Rej

Lobe den Herren, meine Seele!
Ich will den Herren loben,
solang ich lebe,
und meinem Gott lobsingen, weil
ich hie bin.

Chwal, duszo moja! Pana.
Chwalić będę Pana,
pókim żyw;
będę śpiewał Bogu memu, póki mię staje.
(Ps 146, 2)

tekst polski: Biblia Gdańska

Jauchzet dem Herren,
alle Welt!
Dienet den Herren mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit
Frohlocken.
Erkennet, dass der Herre Gott ist.
Er hat uns gemacht,
und nicht wir selbst,
zu seinem Volk und zu Schafen
seiner Weide.

Wykrzykajcie Panu,
wszystka ziemio!
Służcie Panu z weselem,
przychodźcie przed oblicze jego
z radością.
Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem;
on uczynił nas,
a nie my samych siebie,
abyśmy byli ludem jego, i owcami
pastwiska jego.
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Geht zu seinen Toren ein
mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm,
lobet seinen Namen,
denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
tekst polski: Biblia Gdańska

Wnijdźcież w bramy jego
z wysławianiem,
a do sieni jego z chwałami;
wysławiajcież go,
dobrorzeczcież imieniowi jego;
Albowiem dobry jest Pan,
na wieki trwa miłosierdzie jego,
a od narodu aż do narodu prawda jego.
(Ps 100)

Vater unser im Himmelreich,
Der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an
Und willst das Beten von uns han,
Gib, daß nicht bet allein der Mund,
Hilf, daß es geh’ von Herzensgrund!

Ojcze nasz, któryś jest w niebie!
Każesz, byśmy wzajem siebie
jako bracia miłowali
i jak dziatki Cię wzywali:
niech nie tylko z ust nam płynie,
ale z serca to modlenie.

Geheiligt werd’ der Name dein,
Dein Wort bei uns hilf halten rein,
Daß wir auch leben heiliglich,
Nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr',
Das arm' verführte Volk bekehr!

Święć się Imię Twoje zawdy,
trzymaj nas przy słowie prawdy.
Daj, byśmy pobożnie żyli,
a tak Imię Twe święcili.
Od nauki strzeż fałszywej,
wróć błądzących do prawdziwej.

Es komm' dein Reich zu dieser Zeit
Und dort hernach in Ewigkeit;
Der Heil'ge Geist uns wohne bei
Mit seinen Gaben mancherlei;
Des Satans Zorn und groß Gewalt
Zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt!

Przyjdź królestwo Twoje, Panie,
niechaj ku nam wnet nastanie.
Mieszkaj w nas przez Ducha Twego,
w dary liczne obfitego.
Kościół od szatańskiej złości
strzeż i uskrom moc ciemności.

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
Auf Erden wie im Himmelreich;
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsam sein in Lieb und Leid;
Wehr und steur allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut!

Bądź Twa wola jako w niebie
tak na ziemi; daj w potrzebie
być posłusznym w cierpliwości,
w szcześciu pełnym być miłości.
Uskrom opór krwi i ciała,
by się wola Twoja działa.

Gib uns heut unser täglich Brot,
Und was man braucht zur Leibesnot;
B'hüt uns, Herr, vor Unfried und Streit,
Vor Seuchen und vor teurer Zeit,
Daß wir in gutem Frieden stehn,
Der Sorg und Geizes müßig gehn!

Daj nam powszedniego chleba,
czego nam do życia trzeba.
Broń od swaru i niezgody,
od pomoru, wszelkiej szkody.
Pozwól mieć Twój pokój boski
bez chciwości i bez troski.
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All unsre Schuld vergib uns, Herr,
Daß sie uns nicht betrübe mehr,
Wie wir auch unsern Schuldigern
Ihr Schuld und Fehl vergeben gern;
Zu dienen mach uns all' bereit
In rechter Lieb und Einigkeit!

Odpuść, Panie, nasze winy,
gdyś nas przyjął jako syny,
jako i my odpuszczamy
winowajcom, których mamy.
Ucz nas bliźnim służyć kornie,
żyć w miłości z nimi sfornie.

Führ uns, Herr, in Versuchung nicht;
Wenn uns der böse Geist anficht
Zur linken und zur rechten Hand,
Hilf uns tun starken Widerstand,
Im Glauben fest und wohlgerüst't
Und durch des Heil'gen Geistes Trost.

Nie wódź nas na pokuszenie!
Gdy nam grozi usidlenie
z lewej jak i z prawej strony,
udziel mocy do obrony.
Wiarę daj i męstwo w boju,
opatrz serce Ducha zbroją.

Von allem Übel uns erlös,
Es sind die Zeit und Tage bös;
Erlös uns von dem ew’gen Tod
Und tröst uns in der letzten Not;
Bescher uns auch ein selig End,
Nimm unsre Seel' in deine Händ!

Zbaw nas od wszelkiego złego,
złe są czasy wieku tego.
Ustrzeż nas od potępienia,
udziel w śmierci pocieszenia,
byśmy błogo bieg skończyli,
ducha w ręce Twe złożyli.

Amen, das ist, es werde wahr!
Stärk unsern Glauben immerdar,
Auf daß wir ja nicht zweifeln dran,
Was wir hiermit gebeten han
Auf dein Wort in dem Namen dein;
So sprechen wir das Amen fein.

Amen! Niechże tak się stanie!
Wzmacniaj zawsze w nas ufanie,
gdy będziemy się modlili,
byśmy zgoła nie wątpili.
W święte imię Twe ufamy,
amen wierząc powiadamy.

tekst polski: Nowy Śpiewnik Ewangelicki, Katowice 1931

I. Concert in Form einer Teutschen
Begräbnis-Missa

I.: Koncert w formie niemieckiej
mszy żałobnej

Nacket bin ich von Mutterleibe kommen.
Nacket werde ich wiederum dahinfahren, der Herr hat’s gegeben, der Herr
hat's genommen, der Name des Herren
sei gelobet.

Nagim wyszedł z żywota matki mojej, i nagim się zaś tamże wrócę; Pan
dał, Pan też wziął, niech będzie imię
Pańskie błogosławione. (Hi 1, 21)

Herr Gott Vater im Himmel, erbarm dich
über uns.

Panie, Boże Ojcze w niebie, zmiłuj
się nad nami.
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Christus ist mein Leben, Sterben ist
mein Gewinn. Siehe, das ist Gottes
Lamm, das der Welt Sünde trägt.

Albowiem mnie życiem jest
Chrystus, a umrzeć zysk. (Flp 1, 21)
Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. (J 1, 29)

Jesu Christe, Gottes Sohn, erbarm dich
über uns.

Jezu Chryste, Boży Synu, zmiłuj się
nad nami.

Leben wir, so leben wir dem Herren.
Sterben wir, so sterben wir dem Herren,
darum wir leben oder sterben, so sind
wir des Herren.

Bo choć żyjemy, Panu żyjemy; choć
umieramy, Panu umieramy; przetoż
choć i żyjemy, choć i umieramy,
Pańscy jesteśmy. (Rz 14, 8)

Herr Gott heiliger Geist, erbarm dich
über uns.

Panie Boże, Duchu Święty, zmiłuj się
nad nami.

Also hat Gott die Welt geliebet, daß er
seinen eingebornen Sohn gab. Auf daß
alle, die an ihn gläuben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3, 16)

Er sprach zu seinem lieben Sohn: die
Zeit ist hie zu erbarmen, fahr hin, mein’s
Herzens werte Kron und sei das Heil der
Armen, und hilf ihn aus der Sünden Not,
erwürg für sie den bittern Tod und laß
sie mit dir leben.

Rzekł On do Syna: Jużci czas
zlitować się nad nimi! Spiesz, ma
Korono pełna kras, do biednych synów ziemi. Zbawienie z grzechów
Ty im spraw, śmierć gorzką za nich
wszystkich zdław, by z Tobą razem
żyli.

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes,
machet uns rein von allen Sünden.

Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego,
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. (1 J 1, 7b)

Durch ihn ist uns vergeben die Sünd, geschenkt das Leben, im Himmel soll’n wir
haben, o Gott, wie große Gaben.

Przez Niego wybaczony jest nam
grzech i darowane życie, a w niebie,
o Boże, będziemy mieć wielkie dary.

Unser Wandel ist im Himmel,
von dannen wir auch warten
des Heilandes Jesu Christi, des Herren,
welcher unsern nichtigen Leib verklären
wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe.

Aleć nasza rzeczpospolita jest
w niebiesiech, skąd też zbawiciela
oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
który przemieni ciało nasze podłe,
aby się podobne stało chwalebnemu
ciału jego. (Flp 3, 20–21)
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Es ist allhier ein Jammertal, Angst, Not
und Trübsal überall, des Bleibens ist ein
kleine Zeit, voller Mühseligkeit, und
wers bedenkt, ist immer im Streit.

Tu jest ziemski padół: wszędzie
strach, nędza i strapienie, schronienie na krótki czas, pełny mozołu,
a każdy jest w ciągłej walce.

Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre,
soll sie doch schneeweiß werden, wenn
sie gleich ist wie rosinfarb, soll sie doch
wie Wolle werden.

Choćby były grzechy wasze jako
szarłat, jako śnieg zbieleją; choćby
były czerwone jako karmazyn, jako
wełna białe będą. (Iz 1, 18)

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl
dient wider allen Unfall, der Heilge Geist
im Glauben lehrt uns darauf vertrauen.

Jego Słowo, chrzest i uczta służą
przeciw wszystkim nieszczęściom,
a Duch Święty w wierze uczy nas
pokładać w tym nadzieję.

Gehe hin, mein Volk, in eine Kammer
und schleuß die Tür nach dir zu, verbirge dich einen kleinen Augenblick, bis
der Zorn vorrübergehe. Der Gerechten
Seelen sind in Gottes Hand und keine
Qual rühret sie an, für den Unverständigen werden sie angesehen, als stürben
sie, und ihr Abschied wird für eine Pein
gerechnet, und ihr Hinfahren für Verderben, aber sie sind in Frieden.

Idź, ludu mój! wnijdź do komór
swoich, a zamknij drzwi twoje za
sobą; skryj się na maluczką chwilkę,
dokąd nie przeminie rozgniewanie.
(Iz 26, 20) A dusze sprawiedliwych
są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że
pomarli, zejście ich poczytano za
nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3, 1–3)

Herr, wenn ich nur dich habe, so frage
ich nichts nach Himmel und Erden,
wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du Gott allzeit meines
Herzens Trost und mein Teil.

Kogożbym innego miał na niebie?
I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym upodobania nie mam. Choć
ciało moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego,
i działem moim na wieki. (Ps 73,
25–26)

Er ist das Heil und selig Licht für die Heiden, zu erleuchten, die dich kennen
nicht und zu weiden, er ist seines Volks
Israel der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

On jest zbawieniem i błogosławionym światłem dla pogan, które
oświeca tych, którzy ciebie nie znają
i prowadzi; On jest nagrodą, chwałą,
radością i rozkoszą ludu swego,
Izraela.

Unser Leben währet siebenzig Jahr, und
wenn’s hoch kömmt, so sind’s achtzig
Jahr, und wenn es köstlich gewesen ist,
so ist es Müh und Arbeit gewesen.

Dni wieku naszego jest lat siedmdziesiąt, a jeźli kto duższy, lat ośmdziesiąt, a to, co najlepszego w nich,
tylko kłopot i nędza. (Ps 90, 10)
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Ach, wie elend ist unser Zeit allhier auf
dieser Erden, gar bald der Mensch darnieder leit, wir müssen alle sterben,
allhier in diesem Jammertal ist Müh und
Arbeit überall, auch wenn dirs wohl gelinget.

Ach, jak nędzne jest nasze życie na
tej ziemi: ledwie się rodzimy, już
musimy umierać, na tym ziemskim
padole panuje znój i trud, nawet gdy
komuś się dobrze powodzi.

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und er
wird mich hernach aus der Erden auferwecken, und werde darnach mit dieser
meiner Haut umgeben werden, und
werde in meinem Fleisch Gott sehen.

Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój
żyje, a iż w ostateczny dzień nad
prochem stanie. A choć ta skóra
moja roztoczona będzie, przecież
w ciele mojem oglądam Boga. (Hi
19, 25–26)

Weil du vom Tod erstanden bist, werd
ich im Grab nicht bleiben, mein höchster
Trost dein Auffahrt ist, Todsfurcht
kannst du vertreiben, denn wo du bist,
da komm ich hin, daß ich stets bei dir
leb und bin, drum fahr ich hin mit Freuden.

Ponieważ Ty zmartwychwstałeś, ja
nie pozostanę w grobie; moją największą nadzieją jest Twoje wniebowstąpienie, Ty wypędzasz
śmierci trwogę. Bo gdzie Ty jesteś,
tam ja idę, aby zawsze żyć i być przy
Tobie, dllatego idę tam z radością.

Herr, ich lasse dich nicht, du segnest
mich denn.

Panie, nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. (Rdz 32, 26)

Er sprach zu mir: halt dich an mich, es
soll dir itzt gelingen, ich geb mich selber
ganz für dich, da will ich für dich ringen,
den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünden dein, da
bist du selig worden.

Rzekł do mnie: Teraz Mnie się
dzierż, a dobrze będzie z tobą. Ja
ciebie – tylko mocno wierz –
zasłonię w boju Sobą. Bom Ja jest
twój, a tyś jest Mój, gdziekolwiek jestem, przy mnie stój, a wróg nas nie
rozłączy.

II. Motette

II. Motet

Herr, wenn ich nur dich habe, so frage
ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil.

Kogożbym innego miał na niebie?
I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym upodobania nie mam. Choć
ciało moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego,
i działem moim na wieki.
(Ps 73, 25–26)

III. Canticum B. Simeonis

III. Kantyk Symeona

Herr, nun lässest du deinen Diener in
Friede fahren, wie du gesagt hast. Denn

Teraz puszczasz sługę twego, Panie!
według słowa twego, w pokoju:
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meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast für allen
Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volks Israel.

Gdyż oczy moje oglądały zbawienie
twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi; światłość ku
objawieniu poganom, a chwałę ludu
twego Izraelskiego. (Łk 2, 29–32)

Selig sind die Toten, die in dem Herren
sterben, sie ruhen von ihrer Arbeit und
ihre Werke folgen ihnen nach. Sie sind in
der Hand des Herren und keine Qual
rühret sie. Selig sind die Toten, die in
dem Herren sterben.

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę
mówi Duch im, aby odpoczywali od
prac swoich, a uczynki ich idą za
nimi. (Ap 14, 13). Są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka. (Mdr 3, 1)

przekład: Biblia Gdańska, Biblia Tysiąclecia, Nowy Śpiewnik Ewangelicki, Marcin
Szelest
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czwartek 9 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego,
godz. 19.30

Adam Jarzębski: Gościniec, albo Canzoni e concerti
Adam Jarzębski (zm. 1649): Canzoni e concerti (1627)
Canzon quarta a 4
Concerto primo a 2: soprano e tenore
Concerto secondo a 2: tenore e soprano
Concerto terzo a 2: soprano e bastarda o trombone
Concerto quarto a 2: fagotto e trombone
Canzon prima a 4
Diligam te Domine. Concerto a 2: soprano e bastarda
Cantate Domino [con] seconda parte. Concerto a 2: soprano e bastarda
In Deo speravit. Concerto a 2: soprano e bastarda
Nova casa. Concerto a 3 soprani
Küstrinella. Concerto a 3: soprano e 2 bastarde
Sentinella. Concerto a 3 soprani
Berlinesa. Concerto a 3: 2 soprani e basso
Canzon seconda a 4
*
Canzon terza a 4
In te Domine speravi. Concerto a 2: soprano e bastarda
Susanna videns. Concerto a 2: soprano e bastarda
Venite exsultemus. Concerto a 2: soprano e bastarda
Cantate Joh. Gabrielis. Concerto a 2: soprano e bastarda
Corona aurea. Concerto a 2 soprani
Chromatica. Concerto a 3: 2 soprani e basso
Spandesa. Concerto a 3: 2 soprani e basso
Könisberga. Concerto a 3 bassi
Tamburetta. Concerto a 3: soprano e 2 bastarde
Bentrovata. Concerto a 3: 2 soprani e basso
Norimberga. Concerto a 3: soprano e 2 bastarde
Canzon quinta a 4

Vasa Consort
Justyna Skatulnik, Katarzyna Cendlak – skrzypce
Dominika Małecka – skrzypce, altówka
Krzysztof Firlus, Justyna Młynarczyk, Piotr Młynarczyk – viole da gamba
Kamila Marcinkowska-Prasad – dulcian
Marcin Szelest – organy, kierownictwo artystyczne
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W roku 1643 Adam Jarzębski, skrzypek kapeli króla Władysława IV Wazy
i serwitor królewski, wydał drukiem wierszowany przewodnik po stolicy, zatytułowany Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy. Został on
ujęty w formę spaceru, podczas którego autor przedstawia atrakcje miasta. Dziełko to ma nikłą wartość literacką (pan Adam był z pewnością
znacznie lepszym muzykiem niż pisarzem), ale dostarcza wielu cennych
informacji, w tym dotyczących kolegów autora z kapeli królewskiej. Ów
wyimaginowany spacer nie jest jednak jedyną „peregrynacją” Jarzębskiego. Można wręcz powiedzieć, że muzycznym odpowiednikiem wierszowanego Gościńca, utrzymanym zresztą na nieporównanie wyższym
poziomie, jest jego zbiór Canzoni e concerti, na jedynym zachowanym rękopisie noszący datę 1627.
Jarzębski pochodził z Warki, ale nie znamy dokładnej daty jego urodzin
i nie wiemy nic o latach jego młodości. W roku 1612 został odnotowany
jako skrzypek w kapeli nadwornej elektora brandenburskiego Jana Zygmunta w Berlinie. Trzy lata później udzielono mu rocznego urlopu na podróż do Italii, z której zapewne na dwór berliński już nie wrócił i prawdopodobnie około roku 1617 został członkiem kapeli królewskiej Zygmunta III Wazy w Warszawie, gdzie pracował do swojej śmierci na początku roku 1649.
Przypuszcza się, że zbiór Canzoni e concerti stanowi przynajmniej w części odzwierciedlenie młodzieńczych peregrynacji kompozytora, a i sam
zachowany rękopis kilkakrotnie zmieniał miejsce przechowywania. Nie
jest on autografem, lecz starannie wykonaną kopią, której skryptorem,
jak wykazał kilkanaście lat temu Brian Brooks, był niejaki Johann Georg
Beck, skrzypek działający we Frankfurcie nad Menem. Nie wiadomo, jaką
drogą Beck uzyskał dostęp do nieopublikowanego zbioru warszawskiego
skrzypka, ale jeszcze ciekawsze jest to, że po śmierci Becka w roku 1638
część jego zbiorów muzycznych znalazła się we Wrocławiu, gdzie została
włączona do ogromnej kolekcji druków i rękopisów muzycznych zgromadzonej przez tamtejszego organistę kościoła św. Elżbiety Ambrosiusa
Profego i jego kolegę Daniela Sartoriusa, nauczyciela w przykościelnym
gimnazjum. Zbiór ten dołączono następnie do kolekcji założonej przez
Thomasa Rhedigera i przechowywanej w kościele św. Elżbiety, skąd
w XIX wieku trafił do biblioteki miejskiej we Wrocławiu. Większość rękopisów muzycznych tej książnicy uchodziła za zaginioną po II wojnie światowej, ale niemal wszystkie odnalazły się pod koniec „zimnej wojny” w bibliotece państwowej w Berlinie, gdzie przechowywane są do dzisiaj.
Utwory Jarzębskiego zawarte w rękopisie Canzoni e concerti to muzyka na
zespoły liczące od dwoch do czterech instrumentow z towarzyszeniem
basso continuo, a więc nowoczesne wowczas obsady małogłosowe. Zbior
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otwierają cztery kolejno numerowane koncerty na rozne zestawy dwoch
instrumentow, w tym na dwa instrumenty basowe. Kompozytor stosuje w
nich budowę odcinkową, rowniez ze zmiennym metrum, wewnątrz odcinkow oscylując między techniką imitacyjną i koncertującym dialogiem instrumentow wymieniających między sobą krotsze, nierzadko figuracyjne
motywy. W Concerto secondo cytuje dwie kolędy: łacinską Resonet in laudibus i polską Nuż my wszyscy zaśpiewajmy. Utwory z tytułami łacinskimi są
oparte na znanych kompozycjach innych tworcow: Diligam te Domine na
madrygale Alessandra Striggia Nasce la pena mia; Cantate Domino na madrygale Giovanniego Pierluigiego da Palestrina Vestiva i colli; Susanna videns na chanson Orlanda di Lasso Susanne ung jour; Venite exsultemus na
madrygale Palestriny Io son ferito ahi lasso (wszystkie te kompozycje były
najwyrazniej znane Jarzębskiemu jako religijne kontrafaktury z łacinskimi
tekstami); In Deo speravit i In te Domine speravi na motetach Claudia Merulo; Cantate Joh. Gabrielis na motecie Cantate Domino Giovanniego Gabrielego; Corona aurea na motecie Palestriny. Z cztero-, pięcio- i szesciogłosowych oryginałow wokalnych zaczerpnął Jarzębski linię najnizszych głosow,
czyniąc z niej podstawę swoich kompozycji w postaci basso continuo, natomiast partie dwoch instrumentow ukształtował częsciowo w oparciu o materiał głosow wyzszych, wzbogacając je jednak o wirtuozowskie, kunsztowne ornamenty. W rezultacie powstały utwory całkowicie oryginalne,
idiomatycznie instrumentalne, ktore tylko w nikłym stopniu przypominają
swoje pierwowzory.
W koncertach trzygłosowych Jarzębski stosuje cztery różne typy obsady:
jeden instrument sopranowy i dwa basowe, dwa instrumenty sopranowe
i jeden basowy, trzy instrumenty sopranowe, trzy instrumenty basowe.
Tytuły tych barwnych, wieloodcinkowych utworów odwołują się częściowo do nazw miast niemieckich (Berlin, Spandau, Norymberga, Kostrzyn, Królewiec), częściowo do charakterystycznych elementów motywiki czy techniki kompozytorskiej (Tamburetta, Chromatica), a częściowo zostały sformułowane w języku włoskim (Nova casa, Sentinella,
Bentrovata) – w tych przypadkach konkretne odniesienia nie są już dla
nas czytelne. Zbiór zamyka pięć czterogłosowych canzon, które wydają
się pod względem technicznym stosunkowo najbardziej „archaiczne”, ale
zyskują atrakcyjność dzięki oryginalnej motywice i zmienności obsad.
Nie jest jasne, czy utwory te rzeczywiście powstały w jakiejś części za czasów europejskich podróży Jarzębskiego, ale z pewnością odwołują się
one do różnorodnych doświadczeń kompozytora: zarówno do okresu
berlińskiego, kiedy wraz z kapelą elektorską mógł odwiedzać różne niemieckie miasta, jak i do czasu podróży po Italii. Ze swoich peregrynacji
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Jarzębski wyniósł znajomość i tradycyjnego repertuaru wokalnego, i najświeższych trendów muzycznych, a ponadto solidne rzemiosło kompozytorskie i warsztat znakomitego wirtuoza, który odzwierciedla się w śmiałym wykorzystaniu możliwości instrumentalnych, jakiego nie powstydziliby się najznakomitsi Włosi.
Mimo iż zbiór Jarzębskiego jest znany i wykonywany od z górą stu lat,
dopiero ponowne odnalezienie rękopisu umożliwiło zarówno wyjaśnienie jego proweniencji, jak i badania filologiczne. W wyniku tych ostatnich
okazało się, że do nut przepisanych we Frankfurcie przez J.G. Becka
ogromną ilość uzupełnień i poprawek wprowadził ich późniejszy wrocławski właściciel Daniel Sartorius. Jakkolwiek ingerencje te są z pewnością dziełem wytrawnego muzyka, w poważnym stopniu deformują obraz
muzyki Jarzębskiego, jaki wyłania się po ich odrzuceniu. Dzisiejsze wykonanie całości zbioru jest pierwszą prezentacją kompozycji polskiego
twórcy w kształcie przekazanym w oryginalnym rękopisie Becka i związane jest z przygotowaniem nowej edycji dzieł Jarzębskiego w serii „Monumenta Musicae in Polonia”.
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piątek 10 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,
godz. 19.30

Na dworze Fryderyka II
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788): Sonata a-moll (Wq 148)
Allegretto
Adagio
Allegro assai

Jiří Čart (1708–ok. 1780): Sonata d-moll
Cantabile
Allegro non molto
Allegro

František Benda (1709–1786): Sonata a-moll
Larghetto
Vivace
Tempo di Menuet

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Sonata sopr’il Soggetto Reale (BWV
1079)
Largo
Allegro
Andante
Allegro

Collegium Sans-Souci
Dóra Ombodi – flet traverso
Joanna Huszcza – skrzypce
Jakub Kościukiewicz – wiolonczela
Ewa Mrowca – klawesyn, kierownictwo artystyczne

Trudno przecenić znaczenie patronatu Fryderyka Wielkiego dla rozwoju
muzyki w Berlinie. Król był nie tylko miłośnikiem i mecenasem sztuk, ale
również wykształconym muzykiem, który grał na profesjonalnym poziomie na flecie traverso; jego nauczycielem był zatrudniony wówczas
w Dreźnie Johann Joachim Quantz. Jeszcze przed wstąpieniem na tron
pruski Fryderyk zgromadził wokół siebie grupę wybitnych instrumentalistów, wśród których byli bracia Graunowie, bracia Bendowie, Christoph
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Schaffrath i Johann Gottlieb Janitsch. Jedną z pierwszych jego królewskich decyzji w roku 1740 było założenie Opery Berlińskiej, do której rekrutowano śpiewaków i tancerzy z Francji i Italii. Kapelmistrz Carl Heinrich Graun był jednocześnie głównym kompozytorem oper, a zespół liczył nawet do czterdziestu instrumentalistów zatrudnianych przez króla.
Część z nich występowała również w komnatach królewskich podczas
wieczorów muzycznych, za które odpowiedzialny był ściągnięty do Berlina Quantz. Program tych wieczorów koncentrował się na koncertach
i sonatach fletowych, których solistą był Quantz lub sam król.
Skrzypkowie František Benda i Jiří Čart rozpoczynali swoje kariery
w Wiedniu, skąd w roku 1729 uciekli do Warszawy. Tam zatrudnili się z
początku w kapeli starosty sochaczewskiego Fabiana Kazimierza Szaniawskiego, a w roku 1732 zostali członkami kapeli króla Augusta II. Po
śmierci władcy w kolejnym roku zespół ten został jednak rozwiązany,
a obydwaj muzycy znaleźli się w otoczeniu księcia Fryderyka, z którym
związali się na długie lata. Benda, wysoko ceniony muzyk, został w roku
1771 koncertmistrzem królewskiego zespołu; Čart po ponad dwudziestu
latach służby przeniósł się do orkiestry w Mannheim.
Carl Philipp Emanuel Bach dołączył do zespołu zaraz po wstąpieniu Fryderyka na tron pruski. Przez dwadzieścia siedem lat pełnił funkcję pierwszego klawesynisty, ale król nie cenił go jako kompozytora, faworyzując
swojego preceptora Quantza. Być może powodem była nie tylko predylekcja Fryderyka do muzyki fletowej, ale też poważniejszy styl, jaki preferował syn lipskiego kantora: król wolał modny, lekki styl galant. Jaskrawe zderzenie dwóch światów nastąpiło 7 maja 1747 roku, kiedy Johann Sebastian Bach wystąpił w obecności Fryderyka na dworze berlińskim. Król postawił przed kompozytorem zadanie zaimprowizowania
fugi na podany przez niego temat. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania Fryderyka, który w dodatku nie lubił skomplikowanych, kontrapunktycznych utworów, Bach jednak, czując niedosyt, zapowiedział rozpracowanie zadanego mu tematu na papierze. Kilka miesięcy później dzieło zatytułowane Musicalisches Opfer zostało wydrukowane na koszt kompozytora, a zamiast zapowiedzianej fugi w zbiorze pojawiły się dwa ricercary, sonata triowa i dziesięć kanonów. W normalnych warunkach publikacja ta byłaby z pewnością finansowana prez króla, a jej zawartość ograniczałaby się do sześciu lub dwunastu utworów w gatunku ulubionym
przez adresata. Szczególnego więc znaczenia nabiera fakt, iż Bach celowo
zamieścił w zbiorze dokładnie takie kompozycje, jakich Fryderyk nie lubił. Cóż bowiem bardziej archaicznego i nie na czasie dla rozmiłowanego
w stylu galant króla, niż ricercary i kanony? Nawet sonata triowa, w któ-
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rej kompozytor mógł zaspokoić estetyczne wymagania Fryderyka, przesycona jest kontrapunktycznymi zawiłościami. Partia fletowa jest w niej
bardzo wymagająca (prawdopodobnie ponad możliwości władcy, który
przecież słynął z gry na traverso), a wszelkie charakterystyczne cechy
stylu galant zostały w utworze wyrwane ze swojego zwykłego kontekstu,
rozdmuchane do granic możliwości – i w efekcie wyśmiane. Za przykład
może posłużyć część trzecia: większość jej materiału stanowi zwykła
apoggiatura. Zazwyczaj używana w zakończeniach fraz, tu staje się esencją kompozycji, wyizolowana i powtarzana wciąż w nowych tonacjach.
Język, w jakim Bach napisał dedykację dla króla, to archaiczny i kościelny
niemiecki (Fryderyk szczycił się tym, że mówił i czytał przede wszystkim
po francusku). W dodatku całe dzieło jest nasycone religijną symboliką,
która z całą pewnością była dla władcy czytelna, a która ze względu na
jego ostentacyjny ateizm musiała zostać poczytana jako policzek ze
strony kompozytora. „Stary Bach”, jak mówiono o nim na dworze, opublikował zatem swoisty manifest swoich przekonań religijnych i artystycznych, dedykując go królowi, którego poglądów nie akceptował.
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sobota 11 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,
godz. 19.30

Alla maniera italiana
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Preludium h-moll (BWV 923)
Luzzasco Luzzaschi (1545–1607): Toccata del quarto tuono
Johann Jacob Froberger (1616–1661): Toccata I (Libro secondo, 1649)
Louis Couperin (1626–1661): Suite in d
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Pièce de trois sortes de mouvements
Gigue

Girolamo Frescobaldi (1583–1643): Toccata terza (Libro primo,
1615/1637)
Johann Jacob Froberger: Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur
Blancheroche
Thomas Tomkins (1572–1656): Ground in d (MB 40)
Matthias Weckmann (1616–1674): Toccata [IV] in a
Jean Henry d’Anglebert (1635–1691): Prélude z III Suity d-moll (1689)
Johann Sebastian Bach: V Suita francuska G-dur (BWV 810)
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée
Loure
Gigue

Andrzej Zawisza – klawesyn
Przez cały wiek XVII styl włoski był niewyczerpanym źródłem inspiracji
dla kompozytorów i wykonawców w różnych krajach Europy. Italia była
wszak ojczyzną awangardy muzycznej początku stulecia, wzbogacając
paletę środków technicznych i stylistycznych o nowe gatunki muzyki wokalnej i wyemancypowaną muzykę instrumentalną. W zakresie tej ostat-

22

niej jednym z najbardziej wpływowych wirtuozów-kompozytorów okazał się pochodzący z Ferrary rzymski organista Girolamo Frescobaldi.
Wykształcony w środowisku, które już w ostatnich dekadach XVI wieku
wyznaczało nowe prądy w kompozycji i wykonawstwie, głównie za
sprawą kierującego muzyką na dworze ferraryjskim Luzzaska Luzzaschiego, zajmował prestiżowe stanowisko organisty w bazylice św. Piotra
i zasłynął licznymi publikacjami swoich utworów na instrumenty klawiszowe. Poczesne miejsce zajmują wśród nich dwie księgi toccat, w których Frescobaldi prezentuje nowy styl, oparty na wieloodcinkowej formie wypełnionej zróżnicowanymi rodzajami figuracji o zmiennym charakaterze, styl będący w jego przekonaniu instrumentalnym odpowiednikiem tego, który panował we współczesnych mu madrygałach.
Idea Frescobaldiego okazała się niezwykle nośna nie tylko dzięki zasięgowi jego publikacji, ale również za sprawą jego uczniów, którzy transmitowali styl mistrza na północ. Najbardziej wpływowym z nich był bez
wątpienia Johann Jacob Froberger; związany przez większość życia
z dworem wiedeńskim, podróżował jednak po całej Europie. Toccata I
pochodzi z autografu dedykowanego przez kompozytora cesarzowi Ferdynandowi III w roku 1649 i nawiązuje bardzo wyraźnie do swobodnego
stylu toccat Frescobaldiego, szczególnie w pierwszym, rapsodycznym odcinku, wypełnionym figuracjami włoskiej proweniencji. W kolejnych latach Froberger odwiedził Niemcy, Niderlandy, Francję i Anglię. Na przełomie lat 1649 i 1650, podczas pobytu w Dreźnie, poznał tamtejszego organistę Matthiasa Weckmanna, wychowanka Heinricha Schütza. Zaaranżowany przy tej okazji konkurs pomiędzy Frobergerem a Weckmannem
zaowocował przyjaźnią między dwoma wirtuozami; jak wynika z relacji
Johanna Matthesona, Froberger podarował Weckmannowi rękopis z własnymi utworami. Weckmann działał później w Hamburgu i niewątpliwie
był tam jednym z najpoważniejszych adwokatów stylu włoskiego.
Pobyt Frobergera w Paryżu musiał być bardzo owocny zarówno dla niego
samego, jak i dla tamtejszych kompozytorów. Louis Couperin z pewnością inspirował się stylem gry i kompozycji wychowanka Frescobaldiego.
Był jednym ze współtwórców klawesynowego Prélude non mesuré, szkicowo zapisywanego typu preludium, którego niedoprecyzowana notacja
miała odzwierciedlać pożądaną swobodę wykonania; jedno z nich rozpoczyna się dosłownym (choć inaczej zapisanym) cytatem z toccaty Frobergera i nosi tytuł „Prélude a l’imitation de Mr. Froberger”. Taki właśnie rodzaj preludium otwiera Suitę in d, której pozostałe części to typowe francuskie tańce; ze swojej strony Froberger chętnie korzystał ze stylu francuskiego w swoich własnych suitach. Wspaniałym przykładem jest Tom-
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beau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche, muzyczne epitafium poświęcone francuskiemu lutniście. Froberger był w Paryżu świadkiem jego śmierci i zgodnie z tamtejszą tradycją ujął pamiątkowy utwór
w formę allemandy.
Krótki pobyt Frobergera w Anglii miał miejsce na kilka lat przed śmiercią
Thomasa Tomkinsa, ostatniego spadkobiercy stylu wirginalistów angielskich; ci dwaj kompozytorzy zapewne nie mieli okazji poznać się osobiście.
Muzyka włoska docierała jednak do Anglii już znacznie wcześniej dzięki
podróżującym wirtuozom, a elementy jej stylu pojawiały się w utworach
tamtejszych kompozytorów, zazwyczaj zręcznie wplecione w ramy rodzimej tradycji (spektakularnym przykładem z nieco późniejszych lat XVII
wieku jest jedno z voluntaries Johna Blowa, rozpoczynające się długim i z
angielska zornamentowanym cytatem jednej z toccat Frescobaldiego).
Zakorzenienie twórczości kompozytorów niemieckich XVII stulecia
w stylu włoskim zaowocowało również specyfiką wczesnych kompozycji
Johanna Sebastiana Bacha, do których należy Preludium h-moll, ewidentnie zawdzięczające rodzaj figuracji i komplikację harmoniczną arpeggiowanych akordów zdobyczom Frescobaldiego z początku wieku. Z kolei
zapoczątkowana przez Frobergera tradycja korzystania z różnych prądów stylistycznych, francuskiego na równi z włoskim, doprowadziła na
przełomie XVII i XVIII wieku do syntezy stylów, która charakteryzowała
twórczość wielu ówczesnych kompozytorów niemieckich na czele z Bachem. W tym duchu należy postrzegać jego dojrzałą twórczość, w programie dzisiejszego wieczoru reprezentowaną przez Suitę francuską G-dur;
wbrew przymiotnikowi, nie pochodzącemu zresztą od kompozytora, suity Bacha łączą elementy stylu włoskiego i francuskiego. Bach był nie
tylko doskonale zorientowany w twórczości różnych kompozytorów
swoich czasów. Studiował również muzykę w jego pojęciu „dawną”, nawet z XVI wieku, a wśród cenionych przez niego twórców ewidentnie
znajdował się też Frescobaldi, skoro własnoręcznie sporządził kopię jednego z jego druków.
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niedziela 12 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego,
godz. 19.30 • Zakończenie Festiwalu

Amandus Ivanschiz na Jasnej Górze
Amandus Ivanschiz (1727–1758):
Symfonia in G S.G.3
Allegro assai
Andante
Menuetto
Allegro assai

Oratorium Primum V.8a (rekonstrukcja: Maciej Jochymczyk)
Entroduzione – Allegro
Recitativo: Domine quis habitabit
Aria a due – Adagio: Et in aula conservate
Chorus – Allegro assai: O Angele moribus

Missa Solemnissima S. Ottiliae Virginis, Abbatissae ex C M.C.10
Kyrie
Christe
Kyrie
Gloria
Laudamus
Qui tollis
Quoniam
Credo
Et incarnatus
Et resurrexit
Et expecto
Et vitam
Sanctus
Benedictus. Osanna
Agnus Dei
Dona nobis

Marzena Michałowska, Joanna Radziszewska-Sojka – soprany
Piotr Olech, Radosław Pachołek – alty
Maciej Gocman, Aleksander Rewiński – tenory
Dawid Biwo, Maciej Straburzyński – basy
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{oh!} Orkiestra Historyczna
Martyna Pastuszka, Adam Pastuszka, Sulamita Ślubowska – skrzypce I
Violetta Szopa-Tomczyk, Marzena Biwo, Dominika Małecka – skrzypce II
Dymitr Olszewski – altówka
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela
Michał Bąk – kontrabas
Marcin Świątkiewicz – organy
Anna Firlus – klawesyn
Michał Tyrański, Filip Pysz – trąbki
Jarosław Kopeć – kotły
Martyna Pastuszka – kierownictwo artystyczne

Na terenie osiemnastowiecznej Europy Środkowej, w epoce poprzedzającej bezpośrednio reformy Józefa II prowadzące do kasaty większości zgromadzeń zakonnych w Imperium Habsburgów, jednymi z najważniejszych
i najprężniej działających ośrodków muzycznych były klasztory. Świadczą
o tym niezwykle obszerne kolekcje rękopisów i druków muzycznych zachowane do dziś w konwentach benedyktynów (Einsiedeln, Kremsmünster, Metten, Ottobeuren), cystersów (Heiligenkreuz, Stams), kanoników
regularnych (Sankt Florian, Vorau), franciszkanów (Bolzano, Schwaz) i w
wielu innych mniej znanych archiwach. Szczególną rolę w życiu kulturalnym odgrywały liczne wówczas miejsca pielgrzymkowe, w których każdy
przybywający mógł nie tylko zobaczyć imponującą architekturę i dzieła
sztuk wizualnych, ale też usłyszeć muzykę na wysokim poziomie artystycznym, czego świadectwem są chociażby zachowane do dzisiaj zbiory muzyczne paulinów na Jasnej Górze.
Do zakonu paulinów należał również o. Amandus Ivanschiz. Urodził się
prawdopodobnie 24 grudnia 1727 roku, tego dnia bowiem został ochrzczony w austriackim Wiener Neustadt, otrzymując imiona Matthias Leopold.
Jego ojciec pochodził z wioski Baumgarten zamieszkałej przez mniejszość
chorwacką, dziś znajdującej się na terenie wschodniej Austrii. Przyszły kompozytor od najmłodszych lat wyróżniał się szczególną pobożnością. Wiadomo, że spędzał wiele czasu na modlitwie i służbie przy ołtarzu w miejscowym kościele cystersów (tzw. Neukloster). Tam, wedle znanych nam relacji,
nauczył się również grać na organach. Zapewne w ostatnich miesiącach
1742 roku Ivanschiz wstąpił do zgromadzenia paulinów w swoim rodzinnym mieście i przyjął imię Amandus. Roczny nowicjat odbył w klasztorze
w Ranna (dziś już nieistniejącym), w którym tuż po osiągnięciu wieku 16 lat,
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25 grudnia 1743 roku, złożył śluby zakonne. Następnie, w ramach przygotowań do prezbiteratu, studiował w Maria Trost (koło Grazu) i Wiener Neustadt, gdzie 15 listopada 1750 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach
1751–1754 kompozytor przebywał w Rzymie, pełniąc funkcję pomocnika
prokuratora generalnego zakonu. Pobyt o. Amanda w Wiecznym Mieście
dowodzi, że miał on okazję zetknąć się z muzyką wykonywaną wówczas
w Italii i poznać u źródeł najnowsze trendy stylistyczne. Począwszy od 1755
roku ponownie odnotowujemy obecność Ivanschiza w klasztorze Maria
Trost, gdzie zachowały się świadectwa jego muzycznej aktywności (dodajmy, że ten leżący nieopodal Grazu ośrodek należał wówczas do najważniejszych sanktuariów maryjnych Styrii). Tam też kompozytor zmarł
w 1758 roku, w wieku zaledwie 31 lat.
Chorwackim korzeniom zawdzięcza o. Amandus słowiańsko brzmiące nazwisko, które inspirowało dawniejszych muzykologów do poszukiwania
śladów jego działalności na terenach Słowenii, Chorwacji, a nawet Czech.
Ten „narodowy” sposób myślenia skłonił badaczy do zapisywania jego nazwiska w formie „Ivančič” bądź „Ivančić”, która jednak nie znajduje usprawiedliwienia w źródłach historycznych. Stąd też w nowszej literaturze
przyjmuje się bardziej uzasadnioną wersję niemieckojęzyczną „Ivanschiz”,
którą – jak niedawno udało się ustalić – posługiwał się również sam kompozytor. Pisownia imienia zakonnego także nie jest ujednolicona – obok
bardzo popularnej zitalianizowanej postaci „Amando” spotykamy łacińską
wersję „Amandus” czy stosowaną czasem w literaturze niemieckojęzycznej
formę „Amand”.
W kontekście krótkiego życia i przedwczesnej śmierci Ivanschiza należy
zwrócić szczególną uwagę na imponującą liczbę odnalezionych dzieł oraz
ich wyraźnie wczesnoklasyczną stylistykę (choć kompozytor zmarł rok
wcześniej niż jeden z mistrzów późnego baroku – Georg Friedrich Händel).
To właśnie kwestia umiejscowienia twórczości o. Amanda na przełomie
dwóch epok – baroku i klasycyzmu – budzi dziś wielkie emocje. Jest on bowiem jednym z tych kompozytorów, którzy jako pierwsi tworzyli podstawy
nowego języka muzycznego. Innowacje przejawiają się przede wszystkim
w uproszczeniu warstwy harmonicznej, rezygnacji z faktury polifonicznej,
podziale czasu muzycznego za pomocą regularnie występujących kadencji
czy wreszcie w okresowej budowie linii melodycznej, złożonej – zwłaszcza
w utworach instrumentalnych – z krótkich motywów rozdzielanych pauzami. Do naszych czasów zachowało się około stu kompozycji Ivanschiza,
z których większość stanowią rozbudowane, wieloczęściowe utwory cykliczne. Wiele z nich przetrwało w kilku, a nawet kilkunastu odpisach, które
rozproszone są na terenie Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Litwy, Niemiec,
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Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Węgier. Świadczy to o bardzo szerokiej recepcji muzyki o. Amanda i stawia go wśród najpopularniejszych kompozytorów swojej epoki. Dorobek Ivanschiza był zapewne jeszcze większy, jednak, jak możemy przypuszczać, spora część jego dzieł, podobnie jak i dokumentacja dotycząca biografii, nie dotrwała do naszych
czasów. Zadecydowały o tym, obok przetaczających się przez kontynent
wojen, losy samego zakonu, dotkniętego w 1786 roku józefińskimi kasatami. Ten trudny okres paulini przetrwali wyłącznie na terenie prowincji
polskiej, która w XX w. stała się zalążkiem ponownego rozwoju wspólnoty.
Dzieła Ivanschiza były bardzo popularne jeszcze wiele lat po jego śmierci –
w II połowie XVIII wieku, a nawet w I połowie XIX wieku – później jednak,
ze względu na zmianę ideałów muzyki religijnej, stopniowo popadły w zapomnienie. Zostały z niego wydobyte na szerszą skalę dopiero dzięki badaniom i serii nagrań prowadzonych przez polskich muzykologów z inicjatywy jasnogórskich paulinów. Wprawdzie, wedle obecnego stanu wiedzy,
kompozytor nigdy nie przebywał na Jasnej Górze, a w tamtejszym archiwum zachowały się zaledwie dwa przypisywane mu dzieła, jednak jego
twórczość doskonale wpisuje się w założenia odkrywania kultury muzycznej paulinów, zaświadczając jednocześnie o jej wysokiej randze artystycznej. Utwory prezentowane podczas dzisiejszego koncertu zostały po raz
pierwszy zarejestrowane na 58 płycie z serii Jasnogórska Muzyka Dawna (z
komentarza do tego nagrania zaczerpnięte zostały również obszerne fragmenty niniejszego tekstu).
Znana obecnie twórczość muzyczna Ivanschiza dzieli się na dwie grupy –
pierwszą tworzą wokalno-instrumentalne kompozycje religijne (msze, litanie, opracowania antyfon maryjnych, nieszpory, Te Deum i in.), zaś drugą
utwory instrumentalne (tria smyczkowe i symfonie), które mogły być wykonywane zarówno w kościele lub klasztorze, jak i w kontekście świeckim.
Publiczność 42. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej będzie miała
okazję usłyszeć dzieła należące do obydwu wymienionych grup.
Koncert otworzy Symfonia in G (numer katalogowy S.G.3), znana obecnie
z trzech odpisów, przechowywanych na terenie Belgii, Czech i Węgier. Obsada, na którą składają się partie dwojga skrzypiec, altówki i basu, została
w pierwszym ze źródeł dodatkowo wzbogacona o pary obojów i rogów,
które z pewnością nie pochodzą od kompozytora. Utwór posiada klasyczną,
czteroczęściową budowę cyklu z menuetem jako trzecim ogniwem. Architektonika taka nie byłaby może zaskakująca, gdyby nie fakt, że podobnych
czteroczęściowych symfonii Ivanschiz pozostawił po sobie jedenaście,
a wszystkie one musiały powstać przed rokiem 1758, kiedy kompozytor
zmarł. Ta prosta konstatacja, która stała się możliwa dopiero po niedawnym odkryciu daty śmierci o. Amanda, jest zaiste przełomowa dla naszej
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wiedzy o początkach tego gatunku, ponieważ dotychczas sądzono, że
w omawianym okresie na terenie Austrii żaden kompozytor nie stosował
jeszcze czteroczęściowego cyklu symfonicznego konsekwentnie. Tym samym twórczość Ivanschiza pokazuje nam dotychczas nieznane źródła rozwiązań, które stały się normą u działających później klasyków wiedeńskich
z J. Haydnem i W.A. Mozartem na czele. Co więcej, jak dowodzą zachowane
źródła, przynajmniej dwie czteroczęściowe symfonie Ivanschiza – w tym
prezentowana na koncercie Symfonia in G – były znane w kręgu kapeli książąt Esterhazych w Eisenstadt już w początkowym okresie działalności
J. Haydna, a więc potencjalnie mogły być dla słynnego kompozytora bezpośrednim źródłem inspiracji.
Skrajne ustępy symfonii, utrzymane w szybkim tempie, skomponowane
zostały w formie sonatowej zgodnej z opisami osiemnastowiecznych teoretyków, a więc dwuczęściowej, w której przetwarzanie tematów nie odgrywa jeszcze kluczowej roli. Drugie miejsce w cyklu zajmuje liryczne Andante utrzymane w tonacji C-dur. Po nim – jak już wspomniano – następuje
menuet, posiadający wyraźne cechy tańca ludowego, które mogą nasuwać
skojarzenia z polskim mazurem. Jakkolwiek zbieżność ta może być zaskakująca, mniej lub bardziej ewidentne nawiązania do idiomu mazurowego
czy oberkowego pojawiają się w twórczości Ivanschiza dość często, skłaniając do zastanowienia, czy aby kompozytor faktycznie znał owe tańce,
a jeśli tak, czy mogłoby to świadczyć o jego pobycie na ziemiach polskich.
Z całą pewnością odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań może być
twierdząca – w połowie XVIII wieku tańce polskie, w tym zwłaszcza polonez i mazur były szeroko znane w Europie Środkowej. Wspomina o nich
chociażby działający w tym czasie austriacki teoretyk i kompozytor Joseph
Riepel w pierwszym tomie swojej pracy Anfangsgründe zur musicalischen
Setzkunst wydanej w Ratyzbonie i Wiedniu w 1752 roku. Jednocześnie wynika z tego, że obecność rytmów kojarzonych z muzyką polską w twórczości Ivanschiza nie jest poszlaką, która wskazywałaby na jego bezpośrednie
związki z Rzeczpospolitą.
Kolejnym utworem uwzględnionym w programie jest Oratorium Primum
(V.8a), zachowane na terenie Węgier. Składa się ono ze wstępu instrumentalnego (Entroduzione), który pod względem budowy jest tożsamy z pierwszymi częściami symfonii o. Amanda; dalej następują wykonywane przez
duet sopranu i altu recytatyw oraz aria a due, a utwór zamyka zwięzły chór
na pełną obsadę (czterogłosowy zespół wokalny, dwoje skrzypiec, altówka,
dwie trąbki i basso continuo). Niewielkich rozmiarów kompozycję o takiej
formie dziś nazwalibyśmy raczej kantatą, dlatego zdziwienie może budzić
konsekwentne użycie w źródłach terminu „oratorium”. Wyjaśnienie tej zagadki przynosi dopiero bliższe spojrzenie na kontekst, w którym utwory
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tego rodzaju były wykonywane. Oratoria Ivanschiza powstały w ostatnich
latach życia kompozytora, na zamówienie jezuitów z Grazu, gdzie stanowiły oprawę muzyczną uroczystej nowenny do św. Franciszka Ksawerego,
celebrowanej corocznie od 25 listopada do 3 grudnia. Około połowy XVIII
w. nabożeństwa uświetniano, wykonując w nieparzyste dni nowenny pięć
kolejnych części napisanego na tę okazję oratorium do tekstu w języku niemieckim. Każda tych części składała się – analogicznie jak prezentowany
utwór Ivanschiza – ze wstępu instrumentalnego, recytatywu, arii i chóru.
Wkrótce jednak również te niewielkich rozmiarów pojedyncze kantaty zaczęto określać mianem „oratorium”, z dodaniem odpowiedniego liczebnika
(primum, secundum, tertium itd.). Tak więc Oratoria oznaczone numerami
1–5 nie są zupełnie odrębnymi utworami, ale de facto jedną, pięcioczęściową kompozycją. Taki pełny cykl zachował się również w twórczości o.
Amanda – Oratoria 2–5 zostały zarejestrowane na 33 płycie z serii Jasnogórska Muzyka Dawna, jednak nagranie otwierającego całość Oratorium
Primum nie było możliwe ze względu na poważne zdekompletowanie rękopisu (znajdującego się obecnie w węgierskim klasztorze Pannonhalma).
Składa się on – jak zwykle wówczas – z odrębnych partii dla każdego z wykonawców, lecz brakuje w nim głosu sopranu. Jedynie w recytatywie
dźwięki tej partii zanotowano (bez tekstu) również w głosach instrumentów akompaniujących – w skrzypcach, altówce i organach (rozwiązanie takie było dość popularne i miało na celu ułatwienie zespołowi podążania za
wokalistą, śpiewającym z dużą swobodą rytmiczną, senza battuta). Wierna
rekonstrukcja arii a due stała się możliwa dopiero po odnalezieniu w zbiorach Słowackiego Muzeum Narodowego innego, anonimowego przekazu
tego samego duetu ze zmienionym tekstem słownym. Linii sopranu w kończącym kompozycję chórze nie znajdujemy wprawdzie w innych zachowanych źródłach, jednak można ją odtworzyć, uwzględniając przesłanki harmoniczne, powtórzenia podobnych struktur w zmienionym układzie głosów, a także budowę chórów w pozostałych Oratoriach Ivanschiza. O ile
w arii i w chórze dopasowanie właściwego tekstu do zrekonstruowanej linii sopranu jest zadaniem stosunkowo prostym, to słowa wykorzystane
w recytatywie pozostają nieznane. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć,
że najprawdopodobniej cały omawiany cykl przetrwał do dzisiaj wyłącznie
z nieautentycznymi tekstami. Wskazuje na to wiele poszlak, wśród nich
m.in. fakt, że zostały one napisane po łacinie, podczas gdy oryginalne libretta tych utworów utrzymane były w języku niemieckim. W zachowanym przekazie Oratorium Primum, w recytatywie altu podpisano słowa antyfony Domine iste Sanctus. Dla celów wykonania w sopranie wykorzystane
zostały dwa początkowe wersety Psalmu 15 [14] Domine quis habitabit, ściśle związanego ze wspomnianą antyfoną.
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Na końcu zabrzmi monumentalna Missa Solemnissima S. Ottiliae Virginis, Abbatissae ex C (M.C.10) – najdłuższa znana msza Ivanschiza – której
rękopis pochodzi ze styryjskiego miasteczka Bad Aussee. Barwny tytuł
kompozycji zanotowany w jedynym zachowanym odpisie z pewnością nie
jest oryginalny (podobnie określane są inne utwory tej samej proweniencji). Należy ona do typu rozbudowanych mszy kantatowych, co oznacza, że
każda z pięciu części stałych (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) została w opracowaniu rozdzielona na kilka zamkniętych muzycznie arii, ansambli i chórów. Zgodnie z konwencją, kompozytor powierza głosom solowym teksty Christe eleison, Laudamus te czy Benedictus, zaś w ostatniej części Agnus Dei (Dona nobis) każe powtórzyć fugę kończącą Kyrie. Do ciekawostek należy zastosowanie w Et incarnatus sekstetu solistów, podzielonego na dwie grupy w sposób nasuwający skojarzenia z polichóralnością.
Z kolei w Et vitam znajdziemy rytmy „oberkowe” bardzo podobne do tych
wykorzystanych w prezentowanej Symfonii.
W XVIII wieku kompozytorzy pracujący pod presją czasu często ponownie
wykorzystywali materiał dawniej napisanych utworów. Czynili tak zarówno wielcy mistrzowie późnego baroku, jak i wczesnoklasyczni autorzy
generacji Ivanschiza. Nie dziwi zatem, że prezentowaną mszę łączą bliskie
pokrewieństwa z innym dziełem o. Amanda – Mszą in C M.C.2 (zarejestrowaną na 16 płycie z serii Jasnogórska Muzyka Dawna). Części In gloria,
Sanctus, Osanna oraz Agnus Dei są w obydwu przypadkach niemal identyczne; zapożyczone zostało także opracowanie Et expecto.
Przez lata wyobrażenie o muzyce XVIII wieku budowano głównie w oparciu o twórczość kompozytorów uznawanych dziś za najwybitniejszych,
chociażby J.S. Bacha czy W.A. Mozarta. Niewątpliwie dzieła tych geniuszy
świata dźwięków w pierwszym rzędzie zasługiwały na poznanie, są one
jednak tylko niewielkim wycinkiem tego, co wówczas działo się w muzyce.
Taki ogląd sprawy dawał obraz tyleż wzniosły, co niepełny, częściowo
wręcz fałszywy. Warto mieć świadomość, że umiejscowienie danego
twórcy w artystycznej hierarchii jest stosunkowo zmienne i podatne na wahania mody. Dzieła wielu kompozytorów, których obecnie stawiamy na
piedestale, po śmierci autorów popadały w niełaskę i zapomnienie, z kolei
nazwiska najmodniejszych wówczas autorów często są dzisiaj nieznane
szerszej publiczności. Przypadek Ivanschiza pokazuje, że odkrywana na
nowo twórczość kompozytorów wczesnoklasycznych działających poza
głównymi ośrodkami kryje w sobie odpowiedzi na wiele ważnych pytań
dotyczących przemian stylistycznych w połowie XVIII wieku.
Maciej Jochymczyk
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Recitativo
Domine, quis habitabit
in tabernaculo Tuo,
aut quis requiescet
in monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine maculaet
operatur isutitiam,
qui loguitur veritatem in corde suo
qui non egit dolum
in lingua sua nec fecit proximo suo
malum.

Recytatyw
Panie, kto będzie przebywał
w Twym przybytku,
kto zamieszka
na Twojej świętej górze?
Ten, który postępuje bez skazy,
działa sprawiedliwie,
a mówi prawdę w swoim sercu
i nie rzuca oszczerstw
swym językiem; ten, który nie czyni
bliźniemu nic złego.

Domine iste Sanctus habitabit in tabernaculo tuo.
Operatu est justitiam et requiescet
in monte Sancto tuo.

Panie, święty ten zamieszka w Twoim
namiocie.
Postępował sprawiedliwie i odpocznie
na górze Twojej świętej.

Aria a due
Et in aula conservatae decens
innocentia
inter spinas lilium,
nec petulcos jocos dantis exemplum
Adonidis
impurum afflant halitum.

Aria a due
I w domu [Twoim], ozdobiony
zachowaną niewinnością,
[jakby] lilia między cierniami,
dając przykład [odrzucenia]
nieczystego powiewu
niestosownych żartów Adonisa.

Chorus
O Angele moribus,
Angele vita,
inter spes omnium nostrum
est sita,
o, semper pudoris virginei
flos
benigne clamantes ad te audi nos.
Iam dudum pura et caelo matura
inseruit vita
caelitibus te,
de caelo precamur
ad nos respice.

Chór
O, Aniele w obyczajach,
o Aniele w życiu,
w tobie nadzieja nas wszystkich
jest położona,
o, zawsze dziewiczej skromnością
kwiecie
łaskawie wysłuchaj błagających ciebie.
Już od dawna czyste i do nieba dojrzałe
twe życie włączyło cię
w grono Niebian,
prosimy, abyś w niebie
przyjął nasze prośby.

przekład: Biblia Tysiąclecia, o. Dariusz Cichor OSPPE, Maciej Jochymczyk
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O wykonawcach
Jan Tomasz Adamus – dyrygent, organista, klawesynista, kreator kultury;
studiował w Krakowie i Amsterdamie, był wieloletnim wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2008 roku jest dyrektorem naczelnym
i artystycznym instytucji kultury Capella Cracoviensis – krakowskiego
chóru kameralnego oraz grającej na historycznych instrumentach orkiestry, z którymi wystąpił na wielu znaczących festiwalach i w renomowanych salach koncertowych: Concertgebouw Amsterdam, Theater an der
Wien, Haydn Festspiele Brühl, Festiwal Muzyki Polskiej, sala NOSPR, SWR
Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle. Dokonał wielu nagrań płytowych obejmujących solowy repertuar organowy,
dawną muzykę polską, opery barokowe oraz romantyzm na historycznych
instrumentach (Chopin, Schubert, Moniuszko).
Chór kameralny i orkiestra CAPELLA CRACOVIENSIS wykonuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery na instrumentach z epoki i przy użyciu historycznych praktyk wykonawczych. CC
jest gościem wielu ważnych festiwali i sal koncertowych: Concertgebouw
Amsterdam, Bachfest Leipzig, SWR Festspiele Schwetzingen, Händel
Festspiele Halle, Haydn Festspiele Brühl, Opéra Royal Versailles, Theater
an der Wien, NOSPR Katowice, Filharmonia Szczecin, Misteria Paschalia
Kraków. Gośćmi zespołu byli m.in.: Evelino Pidó, Christophe Rousset,
Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott,
Paul McCreesh.
Jednym z największych sukcesów CC było wykonanie w Krakowie
27.08.2016 w jeden dzień na historycznych instrumentach kompletu
symfonii Beethovena z transmisją radiową na żywo. Wystąpiło 90 instrumentalistów, 44 śpiewaków i 5 dyrygentów z 14 krajów, na widowni zasiadło łącznie 2300 osób.
Ostatnie dokonania zespołu to m.in. pierwsze polskie wykonanie dzieł
Wagnera na historycznych instrumentach z udziałem Waltraud Meier
(Wesendonck-Lieder) oraz nagrania oper Pergolesiego (Adriano in Siria) i
Porpory (Germanico in Germania) dla wytwórni Decca. Inne nagrania płytowe to m.in. Te Deum / Lully & Charpentier z zespołem Le Poème Harmonique (dyr. Vincent Dumestre) oraz motety Bacha (dyr. Fabio Bonizzoni) dla wytwórni Alpha, a także Koncert fortepianowy f-moll i Symfonia
niedokończona Schuberta (Klimsiak / Adamus) dla AviMusic.
W maju 2018 CC rozpoczęła 6-letni projekt Haydn – wszystkie symfonie
2018-2023 obejmujący koncerty oraz nagrania na żywo.
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CC zrealizowała sceniczne wersje oper: Amadigi Händla, Wesele Figara
Mozarta czy Orfeo ed Euridice Glucka, a także sceniczne projekty specjalne: madrygały Monteverdiego w barze mlecznym, pieśni chóralne
Mendelssohna w lesie, Sen Nocy Letniej Mendelssohna z udziałem dzieci
z dysfunkcjami wzroku w roli aktorów, czy mozart requiem karaoke w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego.
CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło tworzenia przy instytucji zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej powierzył Stanisławowi Gałońskiemu. Z biegiem lat Capella Cracoviensis usamodzielniła się organizacyjnie, grając różnorodny repertuar od średniowiecza po prawykonania muzyki współczesnej. Od listopada 2008 roku
dyrektorem naczelnym i artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus.
Katarzyna Cendlak – skrzypaczka specjalizująca się w wykonawstwie
historycznie poinformowanym, grająca także na altówce i fideli renesansowej. Na co dzień pracuje jako wykładowca w Akademii Muzycznej im.
I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz współtworzy orkiestrę MACV w Warszawskiej Operze Kameralnej. Przygodę z muzyką dawną rozpoczęła
w 2003 roku, dołączając do zespołu muzyki dawnej Antiquo More w rodzinnym Międzyrzeczu. Ukończyła poznańską Akademię Muzyczną
w klasie dr. Mikołaja Zgółki i Hochschule für Musik und Tanz Köln w klasie prof. Richarda Gwilta. Zdobywała wiedzę z zakresu muzyki dawnej na
kursach mistrzowskach z Sophie Gent, Enrico Gattim, Enrico Onofrim,
Jane Rogers, Stéphanie Pfister, Chiarą Banchini, Sirkką-Liisą KaakinenPilch. Współpracuje z Altberg Ensemble, Akademią Muzyki Dawnej
Famd.pl, Consortium Sedinum, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Goldberg Baroque Ensemble, Holland Baroque Society, Orkester Nord (Trondheim) i Concerto Romano. Była członkiem Theresia Youth Orchestra
(2016–2018), a w sezonie 2016/2017 występowała w European Union
Baroque Orchestra prowadzonej przez Larsa Ulrika Mortensena. Katarzyna jest czynną kameralistką. Z zespołem Très Animé ma na swoim
koncie liczne osiągnięcia, między innymi wejście do finału International
Van Wassenaer Competition w Utrechcie w 2018 r. Katarzyna jest laureatką XIV edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Młoda Polska 2017, przyznawanego młodym utalentowanym artystom.
Krzysztof Firlus – czołowy polski gambista oraz kontrabasista, wychowanek V. Ghielmiego (Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu) oraz M. Caudle’a.
Dwukrotnie nominowany do nagrody „Fryderyk” oraz International Classical Music Awards 2019. Prowadzi aktywne życie koncertowe w kraju i za
granicą, współpracując z takimi zespołami i solistami, jak m.in.: Le Poème
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Harmonique, Bachakademie Stuttgart, NOSPR, {oh!} Orkiestra Historyczna,
Extempore, Kwartet Śląski, L. Schayegh, A. Zylberajch, M. Toporowski,
M. Pastuszka czy M. Świątkiewicz. Jest laureatem programu stypendialnego
MKiDN „Kultura w Sieci”, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Twórców Kultury, programu stypendialnego „Młoda Polska”
oraz konkursów instrumentalnych – zarówno międzynarodowych (w Andernach, Brnie, Wrocławiu, Żorach), jak i ogólnopolskich (w Poznaniu, Łodzi, Dąbrowie Górniczej).
Spośród licznych nagrań artysty warto wymienić płyty Muzyka Francuskich Mistrzów z {oh!} Orkiestrą Historyczną, Telemann – Solos & Trios z
Extempore Ensemble, Tansman – od tria do oktetu z Kwartetem Śląskim,
Barok Progresywny z N. Kołodziejczyk Orchestra („Fryderyk 2016”), Music in Dresden in the Times of Augustus II the Strong z M. Pastuszką oraz M.
Świątkiewiczem czy Lithuanian birbyne and Seventeenth Century Music of
Poland and Lithuania z M. Toporowskim i Ensemble Reversio.
Krzysztof Firlus prowadzi działalność naukową i pedagogiczną jako pracownik Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa kontrabasu) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa violi da gamba).
Joanna Huszcza swoje doświadczenia z muzyką dawną rozpoczęła
w wieku 16 lat. Urodzona w Warszawie i mieszkająca obecnie w Brukseli,
ukończyła studia magisterskie w Koninklijk Conservatorium w Hadze
pod kierunkiem Enrika Gattiego. Już podczas studiów miała okazję
współpracować z najbardziej inspirującymi osobistościami muzycznymi,
takimi jak Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Philippe Pierlot czy Skip
Sempé, a także intensywnie koncertowała m.in. z takimi zespołami, jak
Collegium Vocale Gent, Ensemble Aurora, De Nederlandse Bachevereniging, Capriccio Stravagante, Ricercar Consort i Pygmalion. Jest aktywna
jako solistka i kameralistka, obecnie też jako stały koncertmistrz zespołów Il Gardellino, Luthers Bach Ensemble czy Geneva Camerata. Artystka
specjalizuje się również w grze na innych instrumentach z rodziny skrzypiec, takich jak altówka, skrzypce piccolo i viola d’amore. Wkrótce po
ukończeniu studiów Joanna została zaproszona do założenia klasy skrzypiec barokowych w Akademii Muzycznej w Łodzi. Została też asystentką
klasy skrzypiec Miry Glodeanu w Conservatoire Royal de Bruxelles, gdzie
wykłada regularnie od 2015 r. Jest regularnie zapraszana jako wykładowca na licznych kursach mistrzowskich w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Od 2019 r. prowadzi klasę skrzypiec na Wydziale Muzyki
Dawnej w Koninklijk Conservatorium w Brukseli. Nagrywała dla takich
wytwórni jak Alpha, Arcana, Brilliant Classics, Et’Cetera, Glossa, Naïve,
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Passacaille, Ramée, Sony i Deutsche Grammophon. Joanna gra na instrumencie Hendricka Jacobsa z Amsterdamu (1689) odrestaurowanym
przez Philippe’a Poissonnieza.
Jakub Kościukiewicz, urodzony we Wrocławiu w 1979 roku, specjalizuje się w grze na wiolonczeli barokowej. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa T. Kamińskiej) oraz Guildhall School of Music &
Drama w Londynie (klasa A. McGillivray). Lekcje pobierał ponadto u Ch.
Kyprianides, R. Zipperlinga, J. Ward-Clarke, J. ter Lindena, M. Möllenbecka, B. Cocseta, P. Carrai i B. Málè. Jako kameralista, solista i muzyk orkiestrowy występował i nagrywał z większością polskich zespołów grających na instrumentach historycznych, m.in. z Collegio di Musica Sacra,
Dolnośląską Orkiestrą Barokową, Orkiestrą Liryczną, Harmonologią i Kapelą Jasnogórską, Concerto Polacco, Harmonia Sacra, orkiestrą FAMD.PL,
Hyacinthus, Violin Consort, Starck Compagnay, Polską Orkiestrą XVIII
wieku, Capella 1547, La Tempesta, Cappella dell’Ospedale della Pietà, Il
Giardino d’Amore, Goldberg Baroque Ensemble, Orkiestrą I Rzeczypospolitej, a także z belgijskim zespołem Les Muffatti. Współpracuje z Wrocławską Orkiestrą Barokową, Royal Baroque Ensemble oraz Musicae Antique Collegium Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej,
gdzie jest koncertmistrzem. Prowadzi klasy wiolonczeli barokowej, zespołów muzyki dawnej oraz orkiestrę barokową na Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz w ZPSM im F. Chopina w Warszawie.
Jest regularnie zapraszany jako wykładowca podczas Metodycznych Kursów Wykonawstwa Muzyki Dawnej w Warszawie. Inicjator Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej oraz założyciel i kierownik artystyczny łódzkiej orkiestry barokowej Altberg Ensemble.
Dominika Małecka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, w której uzyskała tytuł magistra sztuki
w zakresie teorii muzyki (2008) oraz skrzypiec barokowych (2011).
Miała okazję uczestniczyc w wielu programach stypendialnych dla młodych wykonawców (m.in. European Union Baroque Orchestra, BrittenPears Baroque Orchestra, Generation Baroque, Academie Europenne
d’Ambronay) oraz kursach mistrzowskich skoncentrowanych na wykonawstwie muzyki dawnej, które prowadzili m.in. Enrico Onofri, Amandine Beyer, Sirrka-Liisa Kakkinen-Pilch, David Plantier, Mira Glodeanu,
Rachel Podger. Jednoczesnie rozpoczęła współpracę z orkiestrami oraz
zespołami muzyki dawnej w kraju oraz za granicą. Od tego momentu
sciezka jej muzycznego rozwoju inspirowana była postaciami artystów,
z którymi miała okazję współpracowac (m.in. Herve Niquet, Martin Gester, Alexis Kossenko, Jaap ter Linden, Vincent Dumestre, Leila Schayegh
czy Philippe Hereweghe).
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Dominika związana jest na stałe z katowicką {oh}! Orkiestrą Historyczną
pod dyrekcją Martyny Pastuszki, a takze współpracuje z innymi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej, m.in. Collegium 1704, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Les Ambassadeurs, Le Parlement de Musique, Goldberg Ensemble, Scepus Baroque. Jest koncertmistrzem powołanej do zycia w 2015 roku przy leszczynskim festiwalu
Leszno Barok Plus orkiestry Capella 1547. Brała udział w wielu nagraniach CD dla takich wytwórni jak Alpha, Glossa, Accord, czy Dux.
Kamila Marcinkowska-Prasad jest fagocistką, która specjalizuje się
w wykonawstwie na instrumentach historycznych. Gra na dulcianie, fagocie barokowym, klasycznym i romantycznym, a okazjonalnie również
na fletach prostych. W roku 2006 ukończyła Królewskie Konserwatorium
w Hadze w klasie Donny Agrell, a w 2016 uzyskała tytuł magistra w amerykańskiej Juilliard School w klasie Dominica Teresie. W Juilliard otrzymała również wyróżnienie do stałej współpracy z English Concert. Kamila od wielu lat rozwija swoją karierę muzyczną, współpracując z takimi
grupami, jak Freiburger Barokorchester, Concerto Copenhagen, Copenhagen Soloists, Anima Eterna, Australian Classical and Romantic Orchestra, Ensemble Cristofori, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Warszawską
Operą Kameralną i Capellą Cracoviensis. Można ją uslyszeć na nagraniach
z Les Muffati, Arte dei Suonatori, Engave Baroque, Collegium Marianum,
Ensemble Inegal, Gabrieli Consort and Players, Collegium 1704. Od wielu
lat współpracuje z takimi dyrygentami, jak Paul Mc Creesh, Peter van
Heyghen, Pablo Caserio, Alfredo Bernardini, Vincent Dumestre, Sir William Christie, Jordi Savall, Masaaki Suzuki, Richard Eggar, Lars Ulrik Mortensen i Lorenzo Coppolla.
Justyna Młynarczyk – gambistka oraz pedagog. Współzałożycielka tria
viol da gamba Gambasada, członek {oh!} Orkiestry Historycznej, wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
inicjatorka otwarcia klasy violi da gamba w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Katowicach. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli Piotra Janosika oraz Conservatoire de Musique w Grenoble (Francja) w klasie violi da gamba Christine Plubeau i Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie violi da gamba
Marcina Zalewskiego. Ukończyła także Szkołę Aktorską Lart Studio
w Krakowie. Współpracuje z zespołami takimi, jak Capella Cracoviensis,
Ars Cantus, Harmonia Sacra, Filatura di Musica, Consortium Sedinum.
Prowadzi badania nad życiem i twórczością Monsieur de Sainte Colombe.
Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki francuskiej z przełomu XVII
i XVIII wieku, a także tłumaczeniach siedemnastowiecznych francuskich
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traktatów związanych z tematyką violi da gamba. Interesuje się problematyką ergonomii pracy muzyka i metodyki nauczania gry na instrumentach dawnych. Wraz z mężem Piotrem tworzy duet viol da gamba.
Piotr Młynarczyk ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Częstochowie w klasie wiolonczeli Siergieja Rysanova. W 2009 roku rozpoczął studia w klasie violi da gamba Kazimierza Pyzika w Akademii Muzycznej
w Poznaniu, które kontynuował w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie
violi da gamba Justyny Krusz. Poprzez uczestnictwo w kursach korzystał
z wiedzy i doświadczenia w zakresie historycznego wykonawstwa takich
pedagogów, jak: Paolo Pandolfo, Guido Balestracci, Bruno Cocset, Mauro
Valli, Alison McGillivray. Współpracował z zespołami specjalizującymi się
w wykonawstwie muzyki dawnej, takimi jak: Capella Cracoviensis, Harmonia Sacra, Gambasada, Floripari, Senza Battuta, Gradus ad Parnassum,
Konfraternia Caper Lublinensis. Jako pedagog współpracował z zespołem Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej.
Ewa Mrowca – klawesynistka. Z wyróżnieniem ukończyła studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej. Absolwentka Guildhall School of Music & Drama w Londynie w klasie Nicholasa
Parle’a oraz Schola Cantorum Basiliensis w klasie Jörga-Andreasa Böttichera. Zdobyła wyróżnienie w organizowanym na historycznych instrumentach VI Konkursie Klawesynowym im. J. Broadwooda w Londynie.
Stypendystka Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Rządu Szwajcarii, Accademii Musicale Chigiana oraz Guildhall
School of Music & Drama. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Kennetha Gilberta, Christophe’a Rousseta, Elisabeth Joyé, Pierre’a Hantaï oraz Jespera Christensena. Koncertuje w Polsce, Francji, Niemczech, Chinach, Japonii oraz USA. Występowała pod kierunkiem Jordiego Savalla, Katherine McGilivray, Lilianny
Stawarz, Joshuy Rifkina, Benjamina Bayla, Olivii Centurioni i Petera Van
Heyghena. Współpracuje z zespołami muzyki dawnej Musicae Antiquae
Collegium Varsoviense oraz Capella dell’Ospedale della Pietà Venezia.
Jest współtwórcą zespołu muzyki dawnej Altberg Ensemble, wyróżnionego Armatką Kultury 2017. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii
Muzycznej w Łodzi oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej recital
z grudnia 2015 roku z Germanisches National Museum w Norymberdze
był retransmitowany na antenie Bayerische Rundfunk. Jej pierwszy solowy album z Pieces de clavessin Jeana Nicolasa Geoffroy (DUX) uzyskał
znakomite recenzje w Polsce, Luksemburgu, Francji i Niemczech, a także
został nominowany do prestiżowej nagrody International Classical Music
Awards 2013. W marcu 2014 otrzymał wyróżnienie 5 Diapason.
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Dóra Ombodi jest węgierską flecistką grającą na instrumentach historycznych i współczesnych. Studiowała flet współczesny u Irmeli Bossler,
flet barokowy u Benedeka Csaloga oraz kompozycję u Siegfrieda Thielego
w Lipsku. Jest laureatką wielu nagród, m.in. pierwszej nagrody i nagrody
specjalnej za najlepszą interpretację dzieła Bacha na Międzynarodowym
Konkursie Händlowskim w Halle (2001), drugiej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Markneukirchen (2002) oraz pierwszych nagród na Konkursie Niemieckich Akademii Muzycznych we
Frankfurcie (2004) i Międzynarodowym Konkursie im. Kuhlaua w Uelzen
(2005). W latach 2003–2006 była członkiem akademii orkiestry Gewandhaus w Lipsku, a w kolejnych latach uczyła w tamtejszej Akademii Muzycznej. Koncertuje w całej Europie, w Japonii, Korei, Indiach, USA i w
Ameryce Południowej; dokonała też kilku nagrań. Regularnie wykłada na
kursach mistrzowskich w Polsce i na Węgrzech. Obecnie mieszka
w Niemczech i gra na instrumentach epoki baroku, klasycyzmu, romantyzmu i współczesnych z takimi zespołami, jak Apollon Musagète Quartet, Bachakademie Stuttgart i Collegium 1704. Jest również tłumaczem
przysięgłym z zakresu ekonomii i nauk społecznych.
{oh!} Orkiestra Historyczna została założona w 2012 r. w Katowicach
przez grupę instrumentalistów – entuzjastów i miłośników muzyki dawnej, skupionych wokół koncertmistrzyni Martyny Pastuszki.
W ciągu ośmiu lat działalności ten dynamicznie i konsekwentnie rozwijający się zespół wypracował sobie pozycję jednej z najważniejszych orkiestr muzyki dawnej w Polsce, a w Europie stawiany jest obok uznanych
liderów sceny muzyki dawnej.
Obecnie {oh!} współpracuje z najważniejszymi polskimi instytucjami i festiwalami, m.in.: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Narodową
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Instytutem Adama
Mickiewicza oraz cieszy się strategicznymi partnerstwami z festiwalami:
„All’improvviso” (Gliwice) oraz Chopin i jego Europa (Warszawa).
{oh!} Orkiestra Historyczna od kilku lat konsekwentnie rozwija także
działalność operową. Dotychczas odbyły się premiery oper w wersji scenicznej: Didone abbandonata D. Sarriego (2014), Arminio J. A. Hassego
(2016), oraz Il Pastor Fido G. F. Händla (2019). Najnowsza produkcja zespołu – opera L. Vinciego Gismondo re di Polonia, w tytułowej roli ze znakomitym kontratenorem Maxem E. Cencicem pojawiła się na scenach
Wiednia, Moskwy, Dortmundu, Warszawy i Bayreuth; opera ukazała się
także jako trzypłytowy album nakładem austriackiej wytwórni Parnassus, zbierając doskonałe recenzje w całej Europie.
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Zespół wydał do tej pory 7 płyt, z których 3 nominowane były do nagrody
Fryderyk – najważniejszej polskiej nagrody w branży muzycznej. Na wydanie czekają jeszcze 3 kolejne nagrane już płyty.
Wszechstronną aktywność {oh} Orkiestra Historyczna zawdzięcza wyjątkowo skomponowanemu kolektywowi muzyków oraz charyzmatycznemu prowadzeniu zespołu. Sama koncertmistrzyni – Martyna Pastuszka
– skrzypaczka, wykładowca akademicki, muzyczny „entrepreneur”, lider
łączący rzetelną muzyczną archeologię i niebanalną wyobraźnię muzyczną w roku 2019 otrzymała nominacje do dwóch prestiżowych nagród: „Koryfeusz Muzyki Polskiej” w kategorii Osobowość roku oraz
„Paszporty Polityki” w kategorii Muzyka poważna.
Justyna Skatulnik – skrzypaczka. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Łodzi oraz Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii, gdzie ukończyła
studia na kierunku skrzypce barokowe oraz kameralistyka. W 2015 roku
została finalistką Deutscher Musikwettbewerb. W tym samym roku wraz
z zespołem „Cordatus” zdobyła pierwszą nagrodę w poznańskim konkursie muzyki kameralnej „Forum muzyki dawnej”. W sezonie 2015/16 była
członkiem European Union Baroque Orchestra. Jest koncertmistrzem
Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble oraz Cölner Barockorchester. Współpracuje również z wieloma orkiestrami i zespołami muzyki dawnej, m.in. Concerto Copenhagen, Gabrieli Consort & Players, Concerto Köln, Il Pomo d’Oro. Jest stypendystką programu „Młoda Polska”
Narodowego Centrum Kultury.
Marcin Szelest ukończył studia w zakresie gry organowej w Akademii
Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem, 1997) oraz, jako stypendysta Fulbrighta, w The Boston Conservatory (Artist Diploma in Organ Performance, 1999). W 1995 roku zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P. Sweelincka w Gdańsku. Jego
działalność koncertowa obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, Harmonia Sacra, The Bach
Ensemble, Vox Luminis, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii
Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne
we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została
wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował szereg artykułów dotyczących źródeł i edytorstwa dawnej muzyki polskiej oraz wydanie dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego w serii „Monumenta Musicae in Polonia”. Jest również organistą kościoła Świętego
Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704
roku, członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Musicae in
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Polonia” oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
Andrzej Zawisza ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Magdaleny Myczki. Na tejże
uczelni odbył również studia podyplomowe w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Studiował też w Guildhall School of Music and Drama
w Londynie w klasie klawesynu Jamesa Johnstone’a oraz śpiewu Andrew
Wattsa, gdzie otrzymał Postgraduate Diploma in Music Performance oraz
Master of Music Degree z wyróżnieniem. Swój warsztat wokalny kształcił
również pod kierunkiem Mhairi Lawson i Emmy Kirkby. Jako wokalista
współpracuje z wieloma zespołami chóralnymi, kameralnymi oraz specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej, często wykonując
partie solowe. Jako klawesynista (solista, kameralista i ceniony realizator
basso continuo) współpracuje z licznymi zespołami kameralnymi i orkiestrowymi w kraju i za granicą, takimi jak Camerata Vivaldi, Florilegium,
Sonnerie, La Serenissima, Orkiestra Opery Krakowskiej, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej i Tarnowska Orkiestra Kameralna, z którą dokonał
nagrań utworów Vivaldiego, Albinioniego i Haendla.
Andrzej Zawisza jest finalistą polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego „Orfeusz” z okazji 400-lecia premiery „Orfeusza” Claudio Monteverdiego (2007) oraz zdobywcą pierwszej nagrody na VIII Broadwood
Harpsichord Competition w Londynie (2005), a takze laureatem Stypendium Tworczego i Nagrody Miasta Krakowa (2001) oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002) w dziedzinie muzyki. Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej i Towarzystwa Bachowskiego w Krakowie oraz wspołzałozycielem zespołu Estravaganza, z ktorym dokonał multimedialnego nagrania wybranych kantat Jana Sebastiana
Bacha dla japonskiej wytworni IMC Music Publisher Ltd.

