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Szanowni Państwo,
w tym roku po raz ósmy bieckie świątynie zabrzmią dźwiękami starannie wyselekcjonowanych dzieł
muzyki dawnej. Wraz z kolejnymi edycjami, Kromer Festival Biecz wrasta w krajobraz kulturalny
regionu i sprawia, że „Perła Podkarpacia” staje się istotnym ośrodkiem muzycznym na mapie Polski.
Unikalna atmosfera zabytkowego miasta wraz z oferowaną przez Festiwal artystyczną ucztą
sprzyjają przeniesieniu się w czasie do epok odrodzenia i baroku.
Kromer Festival Biecz rokrocznie gości prominentnych solistów i znakomite, uznane na całym
świecie, zespoły specjalizujące się w wykonawstwie historycznym. Dzięki temu umożliwia
słuchaczom wejście w kontakt z dziełem w autentycznej postaci i brzmieniu, a także przywraca
pamięć o dawnych stylach muzycznych, dostarczając niezapomnianych przeżyć nawet najbardziej
wymagającym odbiorcom.
Podczas ósmej odsłony Festiwalu, kompozycje światowej literatury muzycznej zaprezentują cztery
cenione consorty: Le Poème Harmonique pod kierownictwem Vincenta Dumestre’a, L’Achéron,
Cohaere Ensemble oraz Cornu Copiae. Słuchacze będą mogli podziwiać również mistrzowskie
interpretacje wybitnych solistów, w tym m. in. Chantal Santon Jeffery, Ingridy Gapovej czy Evy Zaïcik.
Pragnę skierować wyrazy uznania do organizatorów za wysiłek oraz zaangażowanie wkładane
w popularyzację muzyki dawnych epok i upowszechnianie nurtu wykonawstwa historycznego.
Dbałość o wysoki poziom artystyczny festiwalowych koncertów, a także różnorodność
prezentowanego na nich repertuaru decyduje o rosnącej renomie i rozpoznawalności tego ważnego
wydarzenia.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński
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Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność oraz pasję wnoszoną w kultywowanie tradycji,
ożywiające i poddające twórczym przemianom dawne dziedzictwo muzyczne. Publiczności zaś życzę
wielu wzruszeń i niezatartych doznań, płynących z obcowania ze sztuką najwyższej próby.
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Szanowni Państwo!
Małopolska to miejsce, w którym tradycja współgra z nowoczesnością. Miejsce, które wyróżnia
bogata kultura, a także otwartość, gościnność i niesamowita energia. To, między innymi, dzięki
nim doceniany jest wielki potencjał naszego regionu. Wierzymy, że spójne i kreatywne działania
promocyjne są dziś kluczem do budowania w świadomości mieszkańców regionu, turystów, jak
i naszych partnerów przekonania, że Małopolska oferuje zawsze to, co ma najcenniejszego.
Nasz projekt pod nazwą „Wizytówki Małopolski” ma na celu wzmacnianie poczucia tożsamości
regionalnej wśród mieszkańców oraz budowanie silnej marki Małopolska poprzez wizerunkową
obecność Województwa Małopolskiego, jako partnera największych i najbardziej rozpoznawalnych
wydarzeń.
Jednym z nich jest Kromer Festival Biecz, zajmujący ważne miejsce na regionalnej mapie festiwali
poświęconych muzyce dawnej. Mam nadzieję, że program tegorocznej edycji wydarzenia, pod hasłem
Przemiany, spotka się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, a zachwyt nad muzyką, jaka
zabrzmi we wspaniałych wnętrzach świątyń Ziemi Bieckiej pozostanie z Państwem jak najdłużej.
Serdecznie zapraszam do pięknego Biecza i Małopolski!
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Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski
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Szanowni Państwo,
To wielka radość, że Kromer Festival Biecz powraca po raz ósmy. Chociaż towarzyszy nam zaledwie
od 2015 roku, to śmiało już można powiedzieć, że na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych w Małopolsce. Stosunkowo krótka historia festiwalu jest jednocześnie czasem, na który
przypadają epokowe i przełomowe wydarzenia. Dostrzegają to Organizatorzy, proponując tegoroczną
edycję pod wymownym hasłem Przemiany. Dynamicznie, chwilami wręcz złowrogo zmieniająca się
rzeczywistość musi przecież wpływać zarówno na twórców, jak i odbiorców kultury.
Jeszcze niedawno wydawało się, że najgorszym, co może ten świat spotkać, jest pandemia – paraliżująca
strachem przed nieznanym zagrożeniem. Rychło jednak okazało się, że świat był w błędzie, bo równie
przerażająca może być dobrze przecież znana z kart historii wojna. Do niedawna o jej strasznej naturze
przypominać mogli coraz mniej liczni świadkowie. Brutalna napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że świadkami
wojny staliśmy się wszyscy. Nie wolno o niej zapomnieć także tutaj – wszak Kromer Festival Biecz odbywa
się w miejscach położonych w zasięgu zaledwie dwugodzinnej podróży od ukraińskiej granicy…

Gratuluję kolejnej edycji tej cennej inicjatywy organizatorom i gospodarzom wydarzenia – władzom Miasta
i Gminy Biecz z burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem na czele oraz ekipie Bieckiego Centrum
Kultury. W sposób szczególny pragnę podziękować dyrektorowi artystycznemu Pawłowi Szczepanikowi.
Równolegle z przygotowaniami do Kromer Festival Biecz brał bowiem udział w przygotowaniach nowej
propozycji programowej Radia Kraków – rozgłośni Radia Kraków Kultura, która z powodzeniem rozpoczęła
nadawanie 1 stycznia 2022 roku. Serdecznie zachęcam do jej posłuchania – bo to miejsce także dla fanów
muzyki dawnej – choć odkrywanej współcześnie. To dla mnie zaszczyt, że nasza nowa Rozgłośnia wraz
z Radiem Kraków są patronami medialnymi Kromer Festival Biecz.
Życzę Państwu szczęśliwych chwil podczas tegorocznej edycji Kromer Festivalu Biecz. Niech będzie to
czas pozytywnych i pełnych nadziei Przemian wspólnie przeżytych podczas tego muzycznego święta.
Prezes zarządu – redaktor naczelny Radia Kraków S.A.
Mariusz Bartkowicz
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Nie zmienia to faktu, że Biecz to jeden z najpiękniejszych zakątków Małopolski, nie bez powodu
nazywany „małym Krakowem”. O wiekach dziejów przypominają nam tutaj kamienno-ceglane mury
gotyckiej kolegiaty pw. Bożego Ciała, barokowy kościół św. Anny, ale także drewniany kościół pw.
św. Michała Archanioła w pobliskiej Binarowej. W każdym z tych historycznych miejsc będzie można
zanurzyć się w muzycznym święcie Kromer Festivalu Biecz.
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Szanowni Państwo,
Wiemy, że muzyka towarzyszyła ludziom od zarania dziejów. Naukowcy uważają, że już w czasach
prehistorycznych ludzie wydawali dźwięki, aby umilić sobie czas pracy. Śpiew towarzyszył też
wydarzeniom religijnym. Według Biblii pierwszym muzykiem był Jubal. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy
się, że to od niego wzięli początek wszyscy grający np. na lirze. Jednak nie zgodziliby się z tym
mieszkańcy starożytnego Rzymu twierdząc, że to Merkury (lub Apollin!) był protoplastą muzyków,
jako konstruktor liry wykonanej ze skorupy żółwia. Co prawda nasz festiwal – Kromer Festival Biecz –
odbywa się dopiero od ośmiu lat, ale mamy nadzieję, że dokładamy cegiełkę do tworzenia tej długiej
historii muzyki.
Tytułowe Przemiany dopełniają pewien pierwotny muzyczny element, będąc jednym z pierwszych
tematów podejmowanych w literaturze. Przemiana – wewnętrzna, duchowa, wizualna, mentalna –
to stała, która towarzyszy nam również współcześnie. Nie zawsze, niestety, podąża w dobrym
i pożądanym kierunku.
Metamorfozom poddajemy się i my. Transformacje, które są udziałem naszego miasta i regionu są
mi szczególnie bliskie. Każda inwestycja, każde wydarzenie, każda czynność wpływająca na szeroko
pojęty wzrost miejsca, w którym żyję, a w którym Państwo jesteście teraz znakomitymi Gośćmi, jest
dla mnie największą radością.
Skoro jednak od swojego zarania muzyka towarzyszyła zmianie nastroju, ważnym, ale i codziennym
wydarzeniom; skoro realnie wpływała na przemianę, to życzę Państwu, aby muzyka dawna, którą
usłyszycie podczas tegorocznego festiwalu sprawiła, że wyjedziecie stąd odmienieni.
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Burmistrz Miasta Biecza
Mirosław Wędrychowicz
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Szanowni Państwo,
Na myśl o tym, że znów spotkamy się w Bieczu czuję wszechogarniającą radość! Jest ona tym
większa, że – mimo iż to już trzecia odsłona festiwalu, który mam zaszczyt współtworzyć – znów
wracamy do jedynej właściwej formuły, czyli wydarzenia z udziałem publiczności ukazującego
międzynarodowe spojrzenie na wspólne, europejskie dziedzictwo muzyczne. To jednocześnie ósmy
Kromer Festival Biecz. Jesteśmy przyzwyczajeni do okrągłych rocznic, ale cyfra 8 za sprawą swego
kształtu ma w sobie coś z magii nieskończoności – przypomina o tym, że żyjemy w continuum,
w którym możemy – i powinniśmy – wracać do przeszłości.
W 2022 roku wrócimy do niej na kilka sposobów. Po pierwsze, znów spotykając się w bieckich
świątyniach podczas koncertów na żywo, bez obostrzeń i w międzynarodowej obsadzie. Pamiętamy
dwa ostatnie lata i nawet, jeśli dla letnich festiwali były one względnie łaskawe, to wiemy, że są
obszary – emocjonalne, kulturowe, społeczne – w których zostały po nich zgliszcza. Zgliszcza i pożogę
widzimy także za naszą wschodnią granicą. Kiedy zaczynałem prace nad tegorocznym programem
nie spodziewałem się, że z jednego kryzysu płynnie przejdziemy w drugi. Okazuje się jednak,
że Przemiany, które są przewodnim motywem 8. odsłony Kromer Festival Biecz są, zgodnie ze stoicką
maksymą, jedyną stałą.

Paweł Szczepanik
dyrektor artystyczny
Kromer Festival Biecz
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Festiwal podejmie ten wątek na kilku płaszczyznach: wchodzenia w twórczy dialog z dziedzictwem,
przenikania pozornie tylko odległych dźwiękowych światów, ewolucji form muzycznych,
improwizacji – sztuki rozwijanej z równym powodzeniem dziś, co przed kilkoma wiekami, wreszcie
zmienności właściwej ludzkim emocjom. Wszystkie te oblicza Przemiany będą – na przekór
codzienności – świadczyć o tym, że humanizm, piękno i dobro są tym, co nam najbliższe. Mam
szczerą nadzieję, że staniemy się tej Przemiany częścią i będzie ona rezonować w nas przez kolejne
miesiące – przynajmniej po 9. Kromer Festival Biecz.
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IDEA

Świat znacząco się zmienił. Rozpoczynam te rozważania od truizmu, ale czasami wypada podkreślić
oczywistości, by je utrwalić i przygotować się na konfrontację z rzeczywistością. Zwłaszcza gdy
przyzwyczailiśmy się do pozorów stałości, rozleniwiło nas poczucie bezpieczeństwa i względnego
komfortu. Wówczas, by obserwować zmianę, musimy odwołać się do odległych wycinków czasu.
„Ależ urosłaś!” ‑ dziwi się siostrzenicy niewidziana od lat ciotka. „To już ósmy festiwal?” ‑ pyta ktoś
z publiczności. Z pozorów stałości trudno wyłowić oznaki nieustannych przemian. Ostatnie lata
udowodniły, że potrafią one skutecznie o sobie przypomnieć, w dodatku w sposób, nad którym
nie mamy żadnej kontroli. A przecież lubimy czuć sprawczość i panować nad rzeczywistością –
choćby tą najbliższą. Wyjście z takiego impasu pozostaje nam tylko jedno – przyjąć stoicką postawę
wobec świata, pogodzić się, że zmiana jest jedyną stałą i reagować na wydarzenia z przyzwoleniem
i świadomością, że za chwilę i one przeminą.

Metamorfozy – tak brzmiała pierwsza wersja leitmotivu Kromer Festivalu Biecz, pierwotnie
planowana na rok ubiegły. Skończyło się, mam nadzieję szczęśliwie – Wspólnotą – aktem solidarności,
przekraczania gatunkowych granic, spotkaniem mimo realnych ograniczeń. Metamorfozy
tymczasem i odniesienie do Owidiusza i jego poetyckiej wersji starożytnej mitologii było wówczas
bardzo oczywiste. W programie miały pojawić się wątki metaforyzujące opresję, przemoc,
a wreszcie ucieczkę. Okazało się, że byłem krótkowzroczny – to, co wówczas wydawało się czymś
niemożliwym – izolacja, restrykcje, niosąca chorobę i śmierć epidemia – było zaledwie przygrywką
dla czegoś, o czym dawno już zapomnieliśmy. Znamy ją jedynie z relacji i opowieści starszych o dwa
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Przemiany jako motyw przewodni Kromer Festivalu Biecz pojawiły się jeszcze u schyłku 2020
roku. Byliśmy wówczas na powrót zamknięci – po wiosennym, dziś, z perspektywy skali kolejnych
fal, odległym, pierwszym ataku pandemii. Ta ostatnia dopiero się rozpędzała, ale wciąż w głowie
trwała uporczywa myśl, że to się przecież za chwilę skończy, a jednocześnie czuć było historyczną
wręcz wagę zjawiska. „Obyś żył w ciekawych czasach!” – przeklął nas Joseph Chamberlain w chwili
podobnej jak dziś niezgody na nieprzewidywalność wypadków. O pandemii opowiadać będziemy
kolejnym pokoleniom, myślałem wówczas, tak, jak nasi antenaci opowiadali nam o przełomowych
wydarzeniach, których byli świadkami. „To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” –
dobrze pamiętamy tę frazę, nawet jeśli słyszeliśmy ją długo po 1969 roku. Odnosiłem wówczas
wrażenie, że dzieje się coś epokowego, co zdarza się na tyle rzadko, że w jakiś okrutny sposób
daje satysfakcję – okrutny, bo przecież wokół ludzie cierpią w szpitalach lub, co gorsza, tracą
życie. Dotarło do mnie wówczas, że oto ta nieustanna zmiana, postępująca zwykle niezauważalnie,
wybudziła nas z letargu i dobitnie o sobie przypomniała.
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pokolenia ludzi. Wojnę. Może nie dotykającą nas bezpośrednio, ale toczącą się zatrważająco blisko
tragedię sąsiadów. Próżno szukać u Owidiusza słów, które mogłyby to oddać, mimo że znał ludzką
naturę, choćby ukrytą pod postaciami bogów i tricksterów, nader dobrze. Tym samym Metamorfozy
stały się Przemianami – to słowo znacznie bardziej uniwersalne, rozciągające się z podobną mocą
na nieustającą ewolucję świata, co człowieka i jego dokonań. I jednocześnie skierowało moje myśli
w rejony dalekie od opresji, przemocy i ucieczki – te możemy oglądać na co dzień, z przerażeniem
i smutkiem.
Słowo „festiwal” pochodzi od łacińskiego festivus, „świąteczny” – nosi w sobie pierwiastek
niecodzienności, być może nawet chwilowego eskapizmu. Rolą sztuki zaś jest edukować,
cywilizować, uwrażliwiać. Jeżeli możemy więc choć na chwilę uciec myślami i emocjami od
świata, udajmy się w stronę radosną i budzącą dobre emocje. Bądźmy świadkami przemian, które
dokonywały się w muzyce, a przez nią – także i w nas.
I właśnie o tym opowie tegoroczny Kromer Festival Biecz.
O zapomnianej po epoce baroku, ale jakże docenionej kilka stuleci później przez potomków
afrykańskich niewolników sztuce improwizacji. Sztuce, która w wiekach XVII i XVIII stanowiła
o prawdziwej wartości muzyki. Dziś znamy ją tylko z umownych zapisów, to zaś, czego w nich nie ma,
było wówczas jej istotą – świadectwem biegłości technicznej, inwencji artystów, wreszcie swoistym
znakiem firmowym najwybitniejszych instrumentalistów. Muzyka, tak jak dziś jazz czy muzyka
improwizowana, powstawała w umysłach wykonawców i na oczach odbiorców. Była spontaniczna
i niepohamowana.
O muzyce, która przenikała granice tak skutecznie, że nie wiadomo już było skąd przyszła, kiedy
i dlaczego – nagle stawała się swoja, zapoznana i bliska. Szczególnie to ironiczne, gdy okazuje się,
że francuską muzykę narodową, ten manifest potęgi grand siècle, kształtowali Włosi. Ale na tych
pozornie obcych podwalinach Francuzi zbudowali coś niezwykłego – sprawili, że dziś na dzieła tego
okresu patrzymy jak na szczyt wyrafinowania, smaku i elegancji. Pozornie obcych – bo znów muzyka
okazała się językiem uniwersalnym.
O abstrakcyjnej przecież, ale jakże emocjonalnej muzyce instrumentalnej, bez której nie wyobrażamy
sobie dziś muzyki jako takiej – a przecież kiedyś nie wyobrażano sobie, by muzyka bez słowa
mogła być nośnikiem jakichkolwiek treści. Miała być tylko przerywnikiem, dopełnieniem czy
akompaniamentem. Muzyce instrumentalnej, która także czekała na swój czas, by móc wykiełkować
i udowodnić, że bardzo często nie potrzebujemy słów, by odnaleźć porozumienie.

Wreszcie o muzyce, która przenikała całą społeczną tkankę, bez zwracania uwagi na podziały
ekonomiczne czy klasowe. A działo się tak, gdyż była wszechobecna – czy to w świątyniach, czy
w salonach, czy na ulicy. Weneckie festy zawieszały kastowość na kołku, by każdy mógł zapomnieć
na chwilę o codzienności i współuczestniczyć. Być częścią wielkiej, radosnej społeczności, w której
udzielają się te same emocje i wszyscy okazujemy się podobni. Podobni we wrażliwości, podobni
w zachwycie, podobni w celebracji. Podobni w człowieczeństwie.
8. Kromer Festival Biecz patrzy na Przemiany przychylnym okiem. Godzi się z tym, że nie ma nic
bardziej stałego, niż ciągła zmienność, ale i pokazuje to oblicze zmiany, dzięki któremu możemy
na powrót wierzyć, że o sile człowieczeństwa stanowi nie siła armii, a wola współpracy, radość
wzajemności, wreszcie żywotność dziedzictwa. Za to ostatnie jesteśmy odpowiedzialni, ale to nigdy
nie jest brzemię – wręcz przeciwnie, to ono nas wznosi.
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Paweł Szczepanik
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SKRÓCONY
PROGRAM FESTIWALU

PROGRAM KFB 2022
30-31 LIPCA
30.07.2022, kolegiata pw. Bożego Ciała, 19.30
 To, co niezapisane: GROUNDS – a baroque big band

Chantal Santon-Jeffery – sopran
L’Achéron
François Joubert-Caillet – viola da gamba, kierownictwo artystyczne
30.07.2022, kościół pw. św. Anny w Bieczu, 21.00
 Goût français czy gusto italiano? Gdzie obce staje się narodowym

Ingrida Gápová – sopran
orkiestra barokowa Cornu Copiae
Karolina Habało – skrzypce, kierownictwo artystyczne
31.07.2022, kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, 16.00
 Od świtu do zmierzchu: kalejdoskop emocji

Cohaere Ensemble
31.07.2022, kolegiata pw. Bożego Ciała w Bieczu, 18.00
Eva Zaïcik– mezzosopran
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre – kierownictwo artystyczne
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 Nisi Dominus – gdzie zacierają się granice
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ARTYŚCI

L’Achéron
François Joubert-Caillet
Ingrida Gápová
Cornu Copiae
Karolina Habało
Cohaere Ensemble
Eva Zaïcik
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre

L’Achéron
W

mitologii greckiej Acheron to rzeka, którą przekracza Orfeusz, aby uratować Eurydykę
z Zaświatów. Jak sama nazwa wskazuje, L’Acheron chce otworzyć drogę między dwoma
pozornie przeciwstawnymi światami: światem żywych i umarłych, przeszłością i teraźniejszością,
wyobraźnią i rzeczywistością.
S tworzony w 2009 roku przez François Joubert-Cailleta L’Achéron składa się z artystów z różnych
środowisk: muzyki tradycyjnej, współczesnej, elektronicznej, tanecznej, teatralnej. Dąży do
wzmocnienia więzi między muzykami a publicznością poprzez uczynienie muzyki dostępną dla
wszystkich - nieważne skąd pochodzą słuchacze, kim są - malując najbogatszą i najczulszą paletą
wszystkie utwory.
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L ’Acheron został zaproszony do występów na najsłynniejszych scenach Europy; wydał wiele płyt,
głównie dla wytwórni Ricercar / Outhere Music nagrodzonych Diapason d’Or, Choc de Classica i Echo
Klassik. Najnowsze wydawnictwo to czwarta już księga Pièces de Viole Marina Marais.
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François Joubert-Caillet
F

rançois Joubert-Caillet jest dziś pierwszoplanowym muzykiem grającym na violi da gamba.
Podąża śladami pionierów muzyki dawnej, odkrywając na nowo to, co zapomniane. Znosi granice
między najróżniejszymi muzycznymi gatunkami, poszukując piękna i siły w muzyce klasycznej,
elektronice czy muzyce współczesnej, nie stroniąc przy tym od tańca czy improwizacji.
François Joubert-Caillet prowadzi L’Achéron od 2009 roku. Zespół wraz z liderem pojawiał się
na największych europejskich scenach, a ich twórczość została przeniesiona na płyty, których
zdecydowanie warto słuchać.
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Muzyk jest również nauczycielem violi da gamba w Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy.
W 2021 roku François Joubert-Caillet stworzył również Albus Fair Editions - niezależne, ekologiczne
wydawnictwo, w którym pierwszą publikacją były jego własne utwory napisane na violę da gamba:
„Isola”.
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Ingrida Gápová
S

opranistka urodzona się na Słowacji. Jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W marcu 2016 zadebiutowała w Finlandii z zespołem Helsinki Baroque Ensemble Orchestra (HEBO)
pod batutą Aapo Häkkinena i w październiku 2015 wzięła udział w tournée po Europie z orkiestrą
Filharmonii Narodowej, podczas którego wykonywała partię solową z IV Symfonii G. Mahlera pod
batutą Jacka Kaspszyka.
W 2015 została laureatką Selma D and Leon Fishbach Memorial Prize at the 2015 London Handel
Singing Competition. W 2013 zdobyłą III nagrodę w kategorii operowej oraz 5 nagród specjalnych
(wśród nich za najlepszą interpretację utworów W.A. Mozarta) na 48. Międzynarodowym konkursie
Antonína Dvořáka w Karlowych Warach (Czechy).
Z zespołem Goldberg Baroque Ensemble nagrała dla Sarton records światowe premiery „Christmas
Cantatas of 18th century Gdańsk” (2010), „Lent Cantatas of 18th century Gdańsk” (2011), “Passio
Christi” J.B.C. Freislicha (2012) i „The Gdańsk Baroque Cantatas” (2015). Dwie ostatnie płyty zostały
nominowane do Nagrody Muzycznej fryderyk (2013 i 2016). „Secular Cantatas” J.B.C. Freislicha (2020),
„Sacred Music” J.V. Medera (2020) – nominacja do Fryderyków 2021.
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W kręgu zainteresowań artystki znajduje się także repertuar współczesny. Zaowocowało to jej
prawykonaniem „Spoon River Anthology” autorstwa kompozytora Aleksandra Nowaka i artysty
multimedialnego Adama Dudka. Utwór został wykonany podczas otwarcia 56. edycji festiwalu
Warszawska Jesień w 2013 r.
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Cornu Copiae
O

rkiestra barokowa Cornu Copiae (z łac. Róg Obfitości) powstała w 2016 roku w Krakowie.
Nazwa zespołu pochodzi z greckiego mitu o rogu Amaltei, napełniającym się wszystkim,
czego zapragnął jego posiadacz. Nawiązuje do niezwykłego bogactwa barokowego i klasycznego
repertuaru, którym zajmuje się orkiestra.
Jej muzycy to specjaliści w zakresie wykonawstwa historycznego - absolwenci najlepszych
polskich i zagranicznych uczelni, ale przede wszystkim zaangażowani i zakochani w muzyce artyści,
występujący w najważniejszych zespołach i orkiestrach historycznych w całej Europie. Ulubionym
repertuarem Cornu Copiae są koncerty na wiele instrumentów i utwory, w których każdy z muzyków
ma okazję pokazać swoją muzyczną indywidualność, temperament i kreatywność.
Istotnym i docenianym przez publiczność elementem występów orkiestry, oprócz warstwy
muzycznej, są opowieści i anegdoty o kompozytorach, utworach, nietypowych barokowych
instrumentach i dawnych zwyczajach.
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Orkiestra występowała w wielu miejscach w Polsce, m.in. na festiwalu Muzyka Dawna w Wilanowie,
w Muzeum Narodowym i Muzeum Fotografii w Krakowie, na festiwalu Annum Festival na
Śląsku, w czasie Letnich Koncertów na Grochowie (Sinfonia Varsovia), a także zagranicą na
festiwalu Sokolnice Žíjí Hudbou w Czechach oraz w Niemczech. Największym dotychczasowym
projektem zrealizowanym przez zespół było oratorium “Mesjasz” G.F. Haendla, wykonane wraz
z Jugenkonzertchor Bonn w Krakowie oraz trzykrotnie w Niemczech w 2019 roku oraz premiera
anonimowej opery-baletu Siedem Planet (Drezno 1678) w Pałacu w Wilanowie w 2022 roku.
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Karolina Habało
Z

ałożycielka i liderka Cornu Copiae – orkiestry barokowej. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie Sirkki-Liisy Kaakinen i Zbigniewa Pilcha oraz Conservatorio di Musica
w Palermo w klasie Enrico Onofriego.
Brała udział w licznych projektach z najważniejszymi muzykami zajmującymi się wykonawstwem
historycznym takimi jak Jordi Savall, Paul McCreesh, Christophe Rousset, Martin Gester, Enrico Onofri,
Margaret Faultless, Catherine Martin, Christian Curnyn, Rachel Podger, Robert Hollingworth, Eduardo
Eguez, Lars Ulrik Mortensen, Vanni Moretto, Monika Toth.
Była uczestniczką międzynarodowych programów: Academia Beethoven 250, Génération Baroque,
gdzie w 2018 roku pełniła rolę koncertmistrzyni, European Ambronay Academy, Orchestra Of the
Age of Enlightenment Academy, I Giovani della Montis Regalis, Britten-Pears Young Artist Program
Baroque Orchestra, Akademia Haendlowska, Akademia Mozartowska i inne.
Współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej, między innymi Le Concert Des Nations, La
Chimera, Talenti Vulcanici, Silete Venti!, Capella Sacra, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Royal Baroque
Ensemble, Silva Rerum, Capella Cracoviensis, Collegium Copernicus, Fundacja Akademia Muzyki
Dawnej w Szczecinie, Capella di Ospedale della Pieta’ di Venezia oraz Il Giardino d’Amore w Krakowie,
Orkiestra Barokowa Akademii Operowej w Operze Narodowej w Warszawie.
Od 2018 roku jest stałą członkinią zespołu Musicae Antiquae Collegium Varsoviense w Warszawskiej
Operze Kameralnej.

Niezmiennie podtrzymuje to zdanie.
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Kilka lat temu udzieliła wywiadu o muzyce, którego nagłówek brzmiał „Najważniejsza jest
autentyczność”.
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Cohaere Ensemble
C

ohaere Ensembleto zespół specjalizujący się w historycznym wykonawstwie muzyki baroku.
Założony w 2019 roku w Katowicach z inicjatywy skrzypaczki - Marty Korbel, wiolonczelistki Moniki Hartmann i klawesynistki - Natalii Olczak. Od 2022 gra w stałym składzie z flecistką - Martą
Gawlas.
Cohaere od 2020 roku wzrasta. Koncertuje na najistotniejszych polskich festiwalach muzyki dawnej
i nie tylko, tj. Kromer Festival Biecz, Festiwal Bachowski w Świdnicy, Strefa Ciszy, Festiwal Młoda
Muzyka Dawna oraz Bydgoska Scena Barokowa. Za granicą, tj. Musiques Baroques à Savennieres.
Zdobywa nagrody na międzynarodowych konkursach muzycznych, tj. I nagroda na International Early
Music Competition in Loire Valley, I nagroda
na OPEN CALL Młoda Muzyka Dawna 2020, I nagordę na Muse 2021 International Music Competition,
I nagrodę na XX Międzynarodowym Konkursie-Festiwalu „Music without limits”,
I nagrodę na IV Odin International Music Competition, tytuł laureata w kilku kategoriach oraz tytuł
osobowości artystycznej festiwalu na festiwalu „W barokowym stylu”, I nagrodę na 2021 Baroque
Music Competition organizowanego przez Charleston
International Music Competition oraz nagrody specjalne na 43 Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów
Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu.

Muzycy Cohaere są stypendystami Narodowego Centrum Kultury - program Młoda Polska 2021 i 2022,
Instytutu Mickiewicza czy fundacji pozarządowych wspierających młode talenty.
Od 2022 roku jest częścią rodziny EEEMERGING+, europejskiego programu wspierającego
najzdolniejsze zespoły muzyki dawnej. Cohaere Ensemble w latach 2022-2023 w ramach
programu koncertować będzie we wszystkich Państwach partnerskich programu, promować
swoje koncerty jak i nagrania oraz kilkakrotnie przebywać na rezydenturach artystycznych
w zagranicznych ośrodkach tj, Ambronay, Torroella de Montgri, Pavia.
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Współpracuje z członkami orkiestr tj. {oh} Orkiestra Historyczna, Arte Dei Suonatori, Capella
Cracoviensis, Wrocławska Orkiestra Barokowa.
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Eva Zaïcik
W

2018 roku młoda mezzosopranistka Eva Zaïcik – jedna z najbardziej znanych śpiewaczek
operowych swojego pokolenia – została okrzyknięta „objawieniem” w konkursie Victoires
de la Musique Classique, a także nagrody w dwóch prestiżowych międzynarodowych konkursach:
II Nagroda w Konkursie Królowej Elżbiety w Belgii oraz III miejsce w konkursie „Voix Nouvelles”. Już
dwa lata wcześniej została wybrana „Singer Opera Revelation” w Konkursie Młodych Talentów
ADAMI w 2016 roku, w tym samym roku obroniła tytuł magistra śpiewu w Konserwatorium Paryskim
(Conservatoire National Supérieur de Musique et de la Danse de Paris) z wyróżnieniem.
Jej czarowna barwa, imponująca skala i pełna charyzmy prezencja sceniczna zapewniły Evie Zaïcik
możliwość współpracy ze znakomitymi dyrygentami i wieloma prestiżowymi miejscami we Francji
i za granicą. Wystarczy wspomnieć Williama Christiego, Vincenta Dumestre’a, Hervé Niqueta,
Christophe’a Rousseta, nie zapominając o Philippie Herreweghe, Laurence Equilbey, Emmanuelle Haïm,
René Jacobsie, Corneliusie Meisterze czy Alainie Altinoglu.
Ostatnio pojawiła się jako Carmen (rola tytułowa) i Rosina (Il Barbiere di Seviglia Rossiniego), Selysette
(Ariane i Sinobrody Dukasa) w Tuluzie, Wenus w Idomenee Campry w Lille Opéra i Berlin Staatsoper.
Wystąpiła w Nieszporach Monteverdiego z Pigmalionem i Raphaëlem Pichonem w inscenizacji
Pierre’a Audi, Pauliną w Damie pikowej Czajkowskiego w Nicei i Tulonie w inscenizacji Oliviera Py.

Utrzymuje szczególnie czułą więź z Justinem Taylorem i jego zespołem – Le Consort. Ta współpraca
zmaterializowała się dwiema płytami dla wytwórni Alpha Classics: Venez, chère ombre (2018) i Royal
Handel (2021), obie nagrodzono Choc de Classica i Choix de France Musique.
Sezon 2022-2023 jest równie obiecujący i obfity: Eva zadebiutuje w Theater an der Wien w produkcji
Belshazzar Handla pod dyrekcją Christiny Pluhar w inscenizacji Marie-Eve Signeyrole. Będzie Lolą w Cavalleria
Rusticana w Festspielhaus w Baden-Baden pod batutą Thomasa Engelbrocka. W Dijon Opera zagra La Sagesse
i Lucinde w Armide Lully’ego pod dyrekcją Vincenta Dumestre’a w inscenizacji Dominique’a Pithoiseta. Będzie
także koncertować z takimi orkiestrami, jak Orchestre des Champs Elysées Philippe’a Herreweghe, Le
Concert de la Loge i Julienem Chauvinem czy Le Consort prowadzonym przez Justina Taylora.
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Evę możemy też usłyszeć na największych festiwalach. Latem 2022 wystąpi w Salzburgu, Gstaad,
Beaune, Chambord, Cluny, Lessay, Lisieux oraz na festiwalu Williama Christiego w Thiré.
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Le Poème Harmonique
Z

ałożony przez Vincenta Dumestre’a w 1998 roku Le Poème Harmonique to zespół zajmujący
się wykonawstwem muzyki XVII i XVIII wieku. Niezmiennie cieszy się uznaniem na scenie
francuskiej i międzynarodowej, a pomysłowe i wymagające programy odzwierciedlają kompetencję
i rzetelność w podejściu do repertuaru muzycznego oraz wyjątkową znajomość struktur wokalnych
i instrumentalnych.
Zespół wykonuje znane i mniej znane utwory Lalande’a, Lully’ego, Couperina, Clérambaulta,
Charpentiera i innych, które niegdyś wyznaczały tempo życia w Wersalu, jego rutynę, ale i pełne
przepychu przyjęcia i ceremonie. Nie są im obce dzieła włoskiego baroku, w tym Monteverdiego
i Pergolesiego, oraz angielskiego - utwory m.in. Purcella i Clarke’a. Tworzą też niebywały i pełen
rozmachu krajobraz opery, ostatnio barokową zarzuelę Coronis Sebastiana Duróna w inscenizacji
Omara Porrasa. Stała współpraca z reżyserem Benjaminem Lazarem, z którym połączyło zespół
uznanie dla dorobku Jeana-Baptiste’a Lully’ego, zaowocowała doskonale przyjętymi spektaklami
(m.in. Le Bourgeois gentilhomme, Cadmus & Hermione, Phaéton). Doceniane są także inne produkcje,
w których muzyka krzyżuje ścieżki z innymi dyscyplinami artystycznymi: Caligula Pagliardiego
z Mimmo Cuticchio, Carnaval Baroque z Cécile Roussat i Julienem Lubekiem czy Elevations
opracowane z artystą cyrkowym Mathurinem Bolze.

Na 2022 roku zaplanowane zostały liczne wydawnictwa płytowe zarejestrowane podczas
nieobecności publiczności: muzyka z Le Bourgeois gentilhomme Lully’ego, Egisto Francesca
Cavallego i Les noces royales de Louis XIV dla wytwórni Château de Versailles Spectacles czy Coronis
Sebastiana Duròna dla Alpha Classics / Outhere. Ukoronowaniem tych planów będzie publikacja
materiału, z którym zespół odwiedzi Kromer Festival Biecz, czyli programu zbudowanego wokół Nisi
Dominus Antonia Vivaldiego – premiera płyty została zapowiedziana na sierpień 2022 roku.
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Le Poème Harmonique to marka doskonale znana z wiodących festiwali muzycznych i sal
koncertowych, m.in. Opéra Comique, Opery Królewskiej w Wersalu, Filharmonii Paryskiej, Théâtre des
Champs-Elysées, festiwali w Ambronay, Beaune i Sablé, Wigmore Hall, NCPA, Wiener Konzerthaus,
Het Concertgebouw w Amsterdamie, Bozar, Oji Hall, Columbia University, Teatro San Carlo, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia czy BBC Proms. Le Poème Harmonique prowadzi także intensywną
działalność artystyczną w regionie – w Normandii oraz w Rouen, gdzie rezyduje.
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Vincent Dumestre
J

ego niewątpliwe zamiłowanie do sztuki, wyczucie estetyki barokowej, talent odkrywcy
i wspólnota tworzenia w naturalny sposób doprowadziły go do zainteresowania repertuarem
XVII i XVIII wieku oraz stworzenia zespołu, który idealnie wpasowuje się w potrzeby muzyki
okresu. Ze swoją orkiestrą Le Poème Harmonique Vincent Dumestre jest dziś jednym z najbardziej
pomysłowych i wszechstronnych wykonawców i propagatorów muzyki barokowej. Wciąż kultywuje
miłość do instrumentów szarpanych – jego pierwszego wyboru muzycznej drogi. Od wykopalisk
po rekonstrukcje, od słynnych kompozytorów po rarytasy i odkrycia - niezawodnie prezentuje
prawdziwe arcydzieła, przesuwając horyzont wykonawstwa muzyki wokalnej i instrumentalnej.
Vincent Dumestre jest zapraszany do występów w wiodących światowych salach koncertowych,
zarówno z Le Poème Harmonique, jak i prowadząc gościnnie, w zależności od programu, chóry Aedes,
Accentus i Les Cris de Paris oraz zespoły instrumentalne: MusicAeterna, Musica Florea, Arte dei
Suonatori, Orchestre Régional de Normandie, Capella Cracoviensis i {oh!} Orkiestra Historyczna. Działa
również w Normandii, gdzie wraz z Le Poème Harmonique jest rezydentem. Od pięciu lat jest także
dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Barokowej w Jurze. W 2017 roku powierzono mu program
festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie.
Ma w dorobku około trzydziestu nagrań, płyt i DVD wydanych pod marką Alpha Classics, której
był pierwszym artystą, oraz pod marką Château de Versailles Spectacles – to świadczy nie tylko
o wyjątkowej współpracy z muzykami z orkiestry, ale również o dbałości o tradycję i edukację
współczesnych odbiorców i odbiorczyń.
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Vincent Dumestre jest kawalerem francuskiego Narodowego Orderu Sztuki i Literatury oraz
francuskiego Narodowego Orderu Zasługi.
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PROGRAM 8. KROMER

FESTIVAL BIECZ
Przemiany

30.07.2022
kolegiata pw. Bożego Ciała, 19.00

TO, CO NIEZAPISANE:
GROUNDS – A BAROQUE BIG BAND
Passamezzo Antico
Claudio Monteverdi: Si dolce e’l tormento
Cipriano de Rore: Anchor que col partire
Bergamasca
Sigismondo d’India: Piangono al pianger mio (Romanesca)
Emilio de’ Cavalieri: O che nuovo miracolo (Aria di Firenze, Ballo del Gran Duca)
Tarantella napoletana
Jehan Chardavoine: Une jeune fillette (La Monica)
Folies d’Espagne
Claudio Monteverdi: Lamento della Ninfa
Spagnoletta
Gaillarda napoletana
Claudio Monteverdi: Zefiro torna (Ciaconna)

CHANTAL SANTON‑JEFFERY – SOPRAN
L’ACHÉRON
FRANÇOIS JOUBERT‑CAILLET – VIOLA DA GAMBA, KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE
Usztywnione myślenie o muzyce zwanej „poważną” oddala dzisiejszych jej odbiorców od tego,
co w epoce baroku było jednym z filarów – improwizacji. To, co niezapisane w nutach, stanowiło
nierzadko o istocie utworu, jego oryginalności czy elastyczności, dając jednocześnie dowód
wyobraźni i muzycznej erudycji interpretatorów. Melodie oparte na ostinatowym basie (w angielskiej
tradycji tzw. ground) zyskiwały dzięki muzykom nowe życie – zależnie od kontekstu, miejsca czy
instrumentacji, podejmując spontaniczny dialog między intencjami kompozytora a ówczesnym „tu
i teraz”. Skojarzenie z tradycją jazzową nasuwa się samo – złożony z wytrawnych, choć młodych
kameralistów francuski zespół L’Achéron nieprzypadkowo odwołuje się w nazwie projektu do big
‑bandów, w których muzycy wchodzą z sobą w spontaniczny dialog, wymianę czy wzajemnie się
prowokują, ale zawsze pozostają na równych prawach. Gwarantem najwyższej jakości wykonania
pozostaje także szef artystyczny kolektywu ‑ François Joubert‑Caillet, bodaj najwybitniejszy

gambista nowego pokolenia, którego doświadczenie i warsztat wywiedzione są z najlepszych
tradycji francuskiej muzyki instrumentalnej przełomu XVII i XVIII wieku, zwłaszcza Mr. de Sainte
‑Colombe’a i Marina Marais.
Chantal Santon Jeffery – śpiew / Marie Rouquié – skrzypce / François Joubert-Caillet – viola da
gamba / Sarah van Oudenhove – violone / Miguel Henry – lutnia & teorba / Marie-Domitille Murez –
harfa / Yoann Moulin – pozytyw / Arnaud De Pasquale – klawesyn / Andreas Boehlen – flet / Marie
Garnier-Marzullo – cynk / Krzysztof Lewandowski – dulcian / Rémi Lécorché – puzon / Pere Olivé –
instrumenty perkusyjne

30.07.2022
kościół pw. św. Anny w Bieczu, 21.00

Jean‑Baptiste Lully: Ritournelle italienne – Di rigori armata il seno – Ritournelle italienne –
Ma si caro è’l mio tormento (Le Bourgeois gentilhomme)
Francesco Cavalli: Sinfonia – La fortuna è’ variabile (Xerse)
Jean‑Baptiste Lully : Trios de la Chambre de Roi
Francesco Cavalli: Ma in amor (Ercole amante)
Antonia Bembo: Mormorate o fiumicelli (Ercole Amante)
Jean‑Baptiste Lully: La Lune, Pour les heures de la nuit,
... de jour (Ballet des sept planettes)
Antonia Bembo: Chiaro esempio di gloria (Produzioni Armoniche)
Jean‑Baptiste Lully: Dialogue de la musique italienne et de la musique française
(Ballet de la Raillerie) – wersja instrumentalna
Andre Campra: Laudate dominum in sanctis ejus (Psalm 150), Dormierunt somnum suum
(Notus in Judea Deus – Psalm 75)
Michele Mascitti: Sonata XIV op. 4 a due violini e basso
Andre Campra: La farfalla intorno ai fiori (Les fêtes vénitiennes)
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GOÛT FRANÇAIS CZY GUSTO ITALIANO?
GDZIE OBCE STAJE SIĘ NARODOWYM
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INGRIDA GÁPOVÁ – SOPRAN
ORKIESTRA BAROKOWA CORNU COPIAE
KAROLINA HABAŁO – SKRZYPCE, KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE
W drugiej połowie XVII wieku o muzyce francuskiej decydowali… Włosi. Znani dziś w dużej mierze
pod swymi zgalicyzowanymi nazwiskami Giulio Raimondo Mazzarini czy Giovanni Battista Lulli
wprowadzali na paryskie salony nową muzykę, której źródła biły we Florencji, w Wenecji czy Rzymie.
Nie przeszkodziło to Francuzom stworzyć na tych podwalinach swoją własną, charakterystyczną
i pełną splendoru kulturę muzyczną, która stanowiła o francuskiej tożsamości i stała się niebywale
skutecznym narzędziem władzy i polityki. Wątki te, na przykładzie włoskich i francuskich
kompozytorów, którzy stali się inspiracją lub – wprost – motorem tego procesu ukaże koncert
warszawskiej orkiestry barokowej Cornu Copiae prowadzonej przez skrzypaczkę Karolinę Habało.
Festiwal zaprosił do tego przedsięwzięcia obecną na scenach całej Europy i specjalizującą się
w repertuarze wspomnianych krajów słowacką sopranistkę Ingridę Gapovą, która doskonale rozumie
zarówno włoską śpiewność, jak i subtelną francuską frazę.
Ingrida Gápová – sopran / Karolina Habało – skrzypce / Klaudia Matlak – skrzypce / Anna Cierpisz –
wiolonczela / Filip Zieliński – teorba / Maurycy Raczyński – klawesyn

31.07.2022
kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, 16.00

OD ŚWITU DO ZMIERZCHU:
KALEJDOSKOP EMOCJI
Johann Sebastian Bach: Suita francuska G-dur, nr 5 BWV 816
Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte
Georg Philipp Telemann: Koncert h-moll, TWV 42:h2
Allegro, Vivace, Gratioso, Presto
Joseph Bodin de Boismortier: Sonata A-dur nr 5, op. 51
Larghetto, Presto, Sarabanda, Allegro
Pierre Gaultier de Marseille: Sinfonia d-moll (z Symphonies divisées par suites de tons)
Ouverture, Première Sarabande, Deuxième sarabande, Bourée, Fantasia

Michel Corrette: Sonata d-moll nr 2, op. 20 (z Les délices de la solitude)
Allegro, Aria I, Aria II, Allegro Staccato
François Couperin: Premier Ordre – La Françoise (Les Nations)
Sonada, Allanande, Première Courante, Seconde Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne ou
Passacaille, Gavote, Menuet

COHAERE ENSEMBLE

Cohaere Ensemble poprzez dobór dzieł epoki baroku pokazuje muzyczny zapis cyklu życia bazując
na znaczeniach i kolorach tonacji danych utworów. Począwszy od czułej, radosnej tonacji G-dur
w suicie klawesynowej Jana Sebastiana Bacha (czyżby wesoły Gavotte obrazował dziecięcą
zabawę?) przechodzi do słodkiej, niezwykle miłej dla ucha tonacji h-moll w suicie Telemanna. Oddanie,
uświęcenie, ale wciąż radość niesie ze sobą lato życia – tu tonacja A-dur i duet fletowo
– skrzypcowy Josepha Bodin de Boismortier. Uwerturą francuską rozpoczyna się Symfonia triowa
Pierra Gaultier de la Marseille. Każda z jej kolejnych części jest tańcem i każda zawiera w sobie
odrębną opowieść – mimo to pozostajemy w poważnym charakterze który zwiastuje kolejny
punkt programu – drugą sonatę Michela Corette ze zbioru Les Delices de la Solitude – Przyjemności
samotności. Poruszająca, boleśnie słodka a czasem wręcz wirtuozowska partia wiolonczeli
niezwykle sugestywnie obrazuje schyłek życia. Alegorię przeobrażeń w tonacji h-moll ( oznaczającej
samotność, melancholię) Cohaere przedstawia poprzez dzieło Francoisa Couperin ze zbioru Les
Nations – La Francoise. Monumentalna Sonada i francuskie tańce w finale nie stwarzają
jednoznacznego wrażenia – skłaniając ku refleksji, że być może między wspomnianymi słowami „tak”
i „nie” jest, właśnie, „być może”…
Marta Korbel – skrzypce / Marta Gawlas – flet / Monika Hartmann – wiolonczela / Natalia Olczak –
klawesyn
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Narodziny i śmierć. Początek i koniec. Świt i zmierzch. Antonimy, czyli wyrazy przeciwstawne.
Ich rola? Polaryzacja. Skrajne znaczenia budzące skrajne emocje. Skłaniają do kategoryzowania,
patrzenia na świat w czarno – białych barwach. Istnieje tylko „tak” i „nie”. Coś musi się jednak
wydarzyć, by świt stał się zmierzchem – nigdy nie następuje to gwałtownie i zaraz po sobie.
Pewne działania natury, cykl doby, upływ czasu – to zmiany, przeobrażenia, metamorfozy. Tak jak
wspomniany świt staje się porankiem, ten południem, gdy słońce w zenicie, tak po narodzinach
rozpoczyna się życie obfitujące w całą paletę zdarzeń.
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31.07.2022
kolegiata pw. Bożego Ciała w Bieczu, 18.00

NISI DOMINUS –
GDZIE ZACIERAJĄ SIĘ GRANICE
Anonim: Nisi Dominus
Francesco Soto: Giesù diletto sposo
Serafino Razzi: Libro primo delle Laudi spirituali, O Vergin Santa
Pietro Antonio Locatelli: Sinfonia funebre f-moll – Largo, Alla breve ma moderato, Grave, Non presto
Antonio Vivaldi: Invicti Bellate
Serafino Razzi: O Dolcezza
Antonio Vivaldi: Sinfonia al Santo Sepolcro
Antonio Vivaldi: Nisi Dominus

Wenecja czasów Vivaldiego znana była nie tylko z muzycznego splendoru, ale i wspaniałych procesji.
Każde święto było powodem, by wszystkie stany jednoczyły się na ulicach i w rytmie popularnych
nabożnych laud zmierzało ku świątyniom, w których powszechna radość ustępowała kontemplacji,
by w kulminacyjnym momencie olśnić zebranych na liturgii wiernych wirtuozerią i splendorem.
Taką oś, łączącą osadzoną w kulturze popularnej i chorale tradycję oraz gusta epoki, ma koncert
przygotowany przez francuskich artystów znanych z nieszablonowego podejścia do programów –
skłaniających się raczej ku rekonstrukcji społecznych zjawisk nierozerwalnie związanych z muzyką,
aniżeli banalnym zestawieniom kompozycji. Kulminacją wieczoru będzie solowy popis fenomenalnej
sopranistki Eva Zaïcik, laureatki m.in. Victoires de Musique Classique, w Nisi Dominus Antonia
Vivaldiego, pełnej żarliwości sakralnej ilustracji XVIII‑wiecznego weneckiego bel canto.
Eva Zaïcik – mezzosopran / Caroline Arnaud – sopran / Francisco Mañalich, Benoît-Joseph Meier – tenor / Virgile
Ancely – bas / Fiona-Emilie Poupard – koncertmistrzyni / Paul-Marie Beauny, Camille Aubret, Louise Ayrton –
skrzypce I / Sophie Iwamura, Tiphaine Coquempot, Rebecca Gormezano, Paul Monteiro – skrzypce II / Pierre Vallet,
Delphine Millour – altówka / Lucas Peres – viola da gamba / Cyril Poulet – wiolonczela / Chloé Lucas – kontrabas
/ Étienne Galletier – teorba / Élisabeth Geiger – klawesyn / Vincent Dumestre – kierownictwo artystyczne
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EVA ZAÏCIK – SOPRAN
LE POÈME HARMONIQUE
VINCENT DUMESTRE – KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE
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ZWIEDZAJ!

Wybrane zabytki architektury Biecza
Biecz to niewielkie, niespełna pięciotysięczne miasteczko, położone na południowo‑wschodnim
krańcu województwa małopolskiego, w powiecie gorlickim, nad rzeką Ropą. Historycznie leży
na terenie ziemi krakowskiej, wchodzącej w skład Małopolski. Z powodu swojego dogodnego,
strategicznego położenia, tuż nad granicą węgierską, w miejscu przecinania się ważnych
szlaków handlowych łączących Kraków z Bardejowem i Budą, miasto to w okresie średniowiecza
i nowożytności było jednym z najważniejszych ośrodków w Małopolsce. Dziś, z uwagi na licznie
zachowane zabytki oraz długą historię, zwane jest Perłą Podkarpacia lub Małym Krakowem.
Z Bieczem związanych jest wiele ważnych osobistości. Największą renomą cieszył się Marcin Kromer
(1512‑1589), biskup warmiński, kanonik krakowski, wiślicki, kielecki, sekretarz króla Zygmunta
I Starego oraz dyplomata, humanista, historyk, geograf, autor Historii Polski, Geografii i wielu innych
dzieł. W mieście działał również najwybitniejszy poeta polskiego baroku, Wacław Potocki, sędzia
i podstarości biecki. Ponadto swoje losy z Bieczem splotło wielu artystów, malarzy i intelektualistów,
m. in. Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Apolinary Kotowicz.

1. RYNEK MIEJSKI
Stanowił najważniejszy element średniowiecznego miasta, skupiając życie codzienne i handlowe.
Początki bieckiego rynku wiązać należy z lokacją miasta, która miała miejsce, jak uważa większość
historyków, w 2. poł. XIII wieku, w dobie panowania księcia Bolesława Wstydliwego (lub w końcu
XIII stulecia, za czasów Wacława II). Punktem wyjścia do wytyczenia rynku miejskiego, była dokonana
w tym okresie translokacja osady, pierwotnie znajdującej się przy grodzie kasztelańskim (obecna
Góra Zamkowa), po jego zachodniej i północno‑zachodniej stronie, w miejscu dzisiejszego cmentarza
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Motywem przewodnim tegorocznej edycji Kromer Festival Biecz są Przemiany, hasło to w znaczący
sposób związane jest również z dziedzictwem architektonicznym Biecza, które na przestrzeni lat, a nawet
stuleci, ulegało wielu zmianom. Dziedzictwo to stało się symbolem miasta, a zachowane do dzisiaj liczne
przykłady zabytków nieruchomych (układ urbanistyczny, stanowiska archeologiczne, budowle sakralne
i municypalne, fortyfikacje obronne, cmentarze wojenne i miejsca produkcji przemysłowej) świadczą nie
tylko o jego bogatej historii, ale również są niemym świadkiem wielu przemian tego pięknego miasteczka.
Niniejszy, krótki tekst poświęcony został właśnie wybranych zabytkom architektury Biecza.
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komunalnego. Pod nowe miasto wybrano znacznie dogodniejsze pod kątem rozwoju i obrony duże,
wypłaszczone wzgórze, na którym dzisiaj stoi Biecz. Lokacji dokonano na „surowym korzeniu”,
wytyczając szachownicowy układ miejski, z silnie wydłużonym rynkiem w linii traktu handlowego. Rynek
miejski posiadał kształt czworoboczny o formie zbliżonej do prostokąta o wymiarach 375 x 250 stóp.
Od rynku odchodziły dwie główne ulice tranzytowe o przebiegu wschód‑zachód i cztery mniejsze (tzw.
miedzuchowe), z których dwie biegły na północ, a dwie na południe. Na płycie rynku znajdowało się
wiele budowli miejskich, wśród których najważniejszą rolę pełnił ratusz z wieżą, ulokowany pośrodku
rynku, w dzisiejszej postaci z XVI wieku. Ponadto na podstawie przywileju Kazimierza Wielkiego z 1361
roku wzniesiono miejską wagę, sukiennice oraz piwnice na wina. Z kolei w 1399 roku w źródłach
wzmiankowane są dwie jatki rzeźnicze i piekarskie oraz dwa kramy szewskie. Rynek otaczały cztery bloki
zabudowy, składające się z domów mieszczańskich i kupieckich. Wśród nich najbardziej reprezentacyjny
jest Dom zbója Becza (Kamienica Chodorów), wzniesiony w XV wieku, gruntowanie przebudowany
w połowie XVI stulecia. Murowany z cegły i kamienia, na planie prostokąta, piętrowy i podpiwniczony. Do
czasów obecnych zachowały się piwnice, sień z kamiennym portalem oraz liczne detale architektoniczne.

2. SIEDZIBA WŁADZ MIASTA – RATUSZ
Ulokowana pośrodku placu rynku średniowieczna siedziba władz miejskich zbudowana została
w 2. poł. XV wieku, z kolei w XVI stuleciu uległa znacznej przebudowie w stylu renesansowym.
Przypuszczać można, że Biecz tuż po lokacji nie posiadał ratusza, ponieważ do 1398 roku rajcy
urzędowali w wynajętym domu mieszczańskim, a do 1. tercji XVI wieku sądy sprawowano w gospodzie
(za co mieszczan napominał w 1531 roku król Zygmunt Stary). Pierwotny ratusz posiadał kształt
prostokąta, którego dłuższe boki ustawione były po osi wschód‑zachód. Do północno‑zachodniego
narożnika dostawiona została wieża (wzniesiona w tym samym czasie co ratusz), która w 1569
runęła. W jej miejsce, w latach 1569–1581 zbudowano nową. Głównym budowniczym był wrocławski
murator Jeremiasz Queier, a środki finansowe pochodziły od Marcina Kromera. W latach 20. XIX
wieku rozebrano wschodnią część ratusza, a pozostałą część budynku przebudowano w stylu
klasycystycznym. Niezmienione zostały jedynie gotyckie piwnice i częściowo parter, w którym
zachowały się zabytkowe portale. Fundamenty niezachowanej części wschodniej zostały odkryte
przez archeologów i obecnie zaznaczone są na placu przed budynkiem.
Wieża zbudowana została na planie kwadratu, od trzeciej kondygnacji posiada kształt ośmioboku,
z galeryjką na ostatniej. Nakryta została baniastym, barokowym hełmem z latarnią, ściany
zdobione są sgraffitową dekoracją imitującą boniowanie. Pierwotny hełm spłonął w 1903 roku,
zrekonstruowany pochodzi z 1953 roku. Wieża posiada wysokość 40 m, a z hełmem 58 m.

W najniższej, podziemnej części (dwóch piwnicach) ulokowane były lochy dla skazańców, natomiast
w partii przyziemnej więzienie i cele z salą tortur i przesłuchań. Obecnie mieści się w nich ekspozycja
poświęcona historii bieckiego sądownictwa oraz urzędowi kata.

3. KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA
Parafia w Bieczu wzmiankowana jest po raz pierwszy w spisach kamery apostolskiej w latach
1325–1358. Z kolei najstarszym kościołem bieckim była świątynia pod wezwaniem świętych Piotra
i Pawła, ulokowana w obrębie osady przy grodzie kasztelańskim. Wezwanie – które później znalazło
swoje odzwierciedlenie w herbie miasta – może wskazywać na działalność benedyktynów tynieckich,
bo tym patronom poświęcono zbudowany w 3. ćwierci XI wieku kościół opacki w Tyńcu. Główny
kościół miejski – kolegiata pw. Bożego Ciała – jest świątynią późniejszą. Przypuszcza się, że pierwotną
budowlę postawił na początku XIV wieku biskup krakowski Jan Muskata, świadczyć miała o tym data
1302 r. umieszczona na pierwszym, nieistniejącym już, dzwonie. Obecna świątynia wznoszona byłą
w dwóch etapach. W pierwszym powstało prezbiterium ukończone w 1488 roku, o czym świadczy
data wyryta na oryginalnej belce tęczowej. Korpus nawowy budowany był przez cały wiek XVI
i konsekracja kończąca prace nastąpiła dopiero w 1588 roku.

Wyposażenie kościoła jest niezwykle cenne i reprezentuje różnorodne style sztuki (gotyk, renesans,
barok). Ołtarz główny wykonany został w 1604 roku, w jego centrum znajduje się XVI‑wieczny
obraz Zdjęcie z krzyża, z kręgu Michała Anioła. Po obu stronach prezbiterium ulokowane są
późnorenesansowe, bogato zdobione stalle. Po prawej stronie prezbiterium znajduje się okazały
nagrobek starosty bieckiego Mikołaja Ligęzy, ufundowany w 1578 roku, po lewej natomiast Piotra
Sułowskiego, dziedzica Skołyszyna. Wśród cennych zabytków ruchomych wymienić należy przede
wszystkim barokowy pulpit muzyczny, ambonę z 1604 roku, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w typie ikony z początku XVI w., organy zbudowane w 1898 roku przez Jana Śliwińskiego ze Lwowa.
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Kościół zbudowano z cegły, jednakże zgodnie z małopolską tradycją do części konstrukcyjnych
i detalu architektonicznego użyto kamienia (piaskowca). Prezbiterium jest stosunkowo krótkie,
zamknięte trójbocznie, od strony północnej przylegają do niego kwadratowy skarbiec i prostokątna
zakrystia, nad którą umieszczono obszerną emporę – oratorium otwarte na ołtarz główny. Natomiast
sklepienie pokryte jest malowidłami autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Korpus nawowy jest
ogromny, trójnawowy, pięcioprzęsłowy w układzie halowym, przy czym nawy boczne są o połowę
węższe od nawy głównej. Oddzielają je cztery pary monumentalnych, ośmiobocznych filarów. Po
bokach naw bocznych znajdują się dwa rzędy kaplic bocznych, po cztery z każdej strony.
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Fara w Bieczu należy do najważniejszych zabytków późnego gotyku w Małopolsce i wyróżnia
się bardzo wysoką klasą wykonania oraz szeregiem unikatowych rozwiązań, niespotykanych
w miejscowym środowisku. Jest to jedna z niewielu hal zachowanych w tej części Polski, a jej układ
wywodzi się z architektury czeskiej (analogia w Czeskim Krumlowie) oraz bawarsko‑austriackiej
(kościół halowy w Landshut).
Obok kościoła znajduje się dzwonnica, włączona w obręb murów obronnych i pełniąca rolę baszty
(obsługiwanej przez cech rzeźników). Wzniesiona w 2. poł. XV wieku, górna partia ozdobiona
figuralnym fryzem sgraffitowym.

4. SZPITAL ŚW. DUCHA
Początki budowli sięgają 1395 roku, kiedy to królowa Jadwiga nakazała rajcom miejskim wznieść szpital dla
bezdomnych i ubogich. W tym celu władczyni przekazała plac położony we wschodniej części miasta, obok
Bramy Niżnej, w miejscu, gdzie wcześniej stał dwór królewski. Bardzo bogato uposażony, o czym świadczą
dokumenty z lat 1447 i 1470. Pierwotnie była to zapewne budowla drewniana. Murowany szpital wzniesiono
przed 1487 rokiem, na rzucie wydłużonego prostokąta. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, dwutraktowy,
z portalem głównym od strony zachodniej. W części zachodniej dwie piwnice, połączone półkoliście biegnącym
korytarzem, sklepione kolebkowo. W ścianach wmurowane portale ostrołukowe, od zachodu, kamienny,
profilowany z napisem minuskułowym oraz kartuszem z Orłem Jagiellońskim, datą 1487 i gmerkiem, od
wschodu dwa ceglane, jednouskokowe, od północy jeden wąski, jednouskokowy. Budynek użytkowany
był do czasów powojennych, następnie częściowo w ruinie, obecnie trwają prace konserwatorskie. Po
wschodniej stronie szpitala funkcjonował kościół św. Ducha, wzniesiony również w 2. poł. XV wieku, rozebrany
w XVIII stuleciu. Na terenie szpitala w latach 50., 60. i 80. XX wieku prowadzono prace archeologiczne, które
doprowadziły do odkrycia pozostałości kościoła, dworu królewskiego oraz cmentarza przykościelnego.

5. KOŚCIÓŁ PW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BINAROWEJ
Pierwszą, drewnianą świątynię wzniesiono prawdopodobnie około 1400 roku, spłonęła ona jednak
w pożarze w 1493 roku. Około 1500 r. rozpoczęto budowę obecnego kościoła, do którego w 1596 r.
dostawiono od zachodu wieżę. Jednonawowy z kaplicą i wieżą zwieńczoną iglicą. Prezbiterium węższe,
zamknięte trójbocznie, przy nim zakrystia. W XVI wieku kościół upiększono dodając nowe malowidła
ścienne, kaplicę Aniołów Stróżów oraz chór muzyczny. W kolejnych wiekach poddawany był zabiegom
konserwatorskim. W 2003 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO, jako jeden z najcenniejszych średniowiecznych kościołów drewnianych w Europie.

6. KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY I KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW‑REFORMATÓW
Zespół budowli klasztornych położony na wzgórzu po wschodniej stronie miasta, po drugiej stronie
potoku Zadziurze. Na początku XVI wieku w miejscu tym wzniesiono zamek królewski (zwany
starościńskim), który przejąć miał rolę rozebranego po 1475 roku starego średniowiecznego zamku
po zachodniej stronie miasta (znajdującego się na Górze Zamkowej). Warownia, której wygląd
przedstawiono na sztychu G. Brauna i F. Hogenberga z 1617 roku, składała się z kilku budowli oraz
jednej wieży obronnej.
W 1641 roku zamek wraz ze wzgórzem został przekazany klasztorowi OO. Franciszkanów‑Reformatów
(który wcześniej zamieszkiwali w kościele św. Jakuba na Przedmieściu Dolnym, obecnie nieistniejącym).
W latach 1641‑1663 w miejscu zabudowań zamkowych wzniesiono nowy kościół pw. św. Anny oraz
zabudowania klasztorne. Kościół jest budowlą jednonawową, z węższym, półkoliście zamkniętym
prezbiterium. Wnętrza kryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami, ściany rozczłonkowane pilastrami.
Za ołtarzem głównym, datowanym na 2 poł. XVII wieku, znajduje się zamknięty chór zakonny. Pod
nawą główną ulokowano obszerne krypty z miejscem pochówku Wacława Potockiego. Do południowej
ściany kościoła w latach 1645‑1663 dobudowano klasztor o skromnych cechach barokowych.
Czteroskrzydłowe zabudowania skupione są wokół prostokątnego wirydarza. Kościół i klasztor z racji
położenia na wzgórzu od początku swojego istnienia pełnił również funkcje militarne. W 1680 roku został
otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi.

Muzeum Ziemi Bieckiej zostało założone w 1953 roku przez grupę miejscowych działaczy
społecznych, do której należeli m.in. Irena Bereś, Marian Chrostowski, Władysław Tryszczyłło oraz
Tadeusz Ślawski – długoletni dyrektor placówki. Nawiązali oni do idei powstałego w 1938 roku
Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej, którego założyciele – farmaceuta Witold Fusek
i gwardian bieckiego klasztoru franciszkanów o. Ludwik Szelągowski rozpoczęli gromadzenie
zabytków historycznych i powołali do życia niewielkie muzeum, którego zbiory uległy w większości
rozproszeniu w czasie okupacyjnej zawieruchy. W ciągu prawie siedemdziesięciu lat działalności
regionalne Muzeum zgromadziło pokaźne zbiory cennych i różnorodnych pamiątek przeszłości
pochodzących w głównej mierze z obszaru historycznego powiatu bieckiego, począwszy od
wytworów pradziejowych aż po niemal nam współczesne. Prezentowane są one na dziesięciu
tematycznych wystawach stałych, rozlokowanych w czterech zabytkowych obiektach
ekspozycyjnych: Domu z basztą, Kromerówce, Baszcie kowalskiej oraz Turmie ratuszowej.
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Dom z basztą – to renesansowa kamienica będąca niegdyś siedzibą jednej z najstarszych aptek
na Podkarpaciu. Budynek powstał w pierwszej połowie XVI wieku. W 1557 roku został zakupiony,
a następnie rozbudowany przez aptekarza Marcina Bariana. Przez wieki wielokrotnie zmieniał
właścicieli, będąc własnością rodzin Rejów, Skrzyńskich, a przed ostatnią wojną – Służewskich. Od 1978
roku, po przeprowadzeniu gruntownej renowacji, został przekazany dla potrzeb muzealnych. Wystawy
stałe: Tradycje aptekarskie Biecza i okolic, Kultura mieszczańska XIX‑XX wieku, Z przeszłości muzycznej
Biecza i regionu, Sztuka sakralna Biecza, Rzemiosło Biecza i regionu na przestrzeni wieków.
Kromerówka – to niewielka kamienica mieszczańska wzniesiona w 1519 roku przez zamożną
kupiecką rodzinę Chodorów. W późniejszych czasach losy budynku splotły się także z rodzinami
Januszowiczów, Wielopolskich czy Krasińskich. U schyłku epoki zaborów przeszła na własność
Towarzystwa Czytelni Ludowej i do końca okresu międzywojennego mieściła zbiory biblioteki. Na
początku lat pięćdziesiątych budynek został przeznaczony na siedzibę powstającego Muzeum.
Wystawy stałe: Kultura umysłowa regionu bieckiego, Kultura materialna, Historia Biecza i regionu.

8. SYNAGOGI (OPRACOWAŁ: KRZYSZTOF PRZYBYŁOWICZ)
W Bieczu zachowały się dwie synagogi, niegdyś sąsiadujące, a dzisiaj wtórnie ze sobą połączone.
Starsza z nich, Synagoga Szul, powstała w drugiej połowie XIX w. Spalona w wielkim pożarze miasta
w roku 1903 została odbudowana dzięki pomocy finansowej amerykańskich Żydów. Na parterze
mieściła salę modlitw dla mężczyzn, sala kobiet położona była na piętrze, ponad salą mężczyzn;
kobiety obserwowały główną salę modlitw przez podnoszoną klapę w podłodze. Ponadto na piętrze
znajdowały się biura gminy żydowskiej, klasy chederu i siedziba żydowskiego Banku Ludowego.
Obecnie wszystkie pomieszczenia wykorzystane są na biura Urzędu Miejskiego. Bóżnica pełniła
swoją funkcję religijną do agresji Niemiec na Polskę. Później kolejno zamieniona na magazyn, salę
gimnastyczną, ośrodek zdrowia, biura starostwa powiatowego, doczekała się gruntownego remontu
i w najbliższym czasie zostanie zaadoptowana na salę posiedzeń Rady Miasta. Pięcioosiowa elewacja
frontowa o cechach eklektycznych, nawiązuje do stylu arkadowego. Prawe drzwi wejściowe
prowadziły do pomieszczeń na piętrze, lewe do sali modlitw dla mężczyzn.
W wyniku konfliktu powstałego w społeczności żydowskiej miasteczka zainicjowano budowę nowej
świątyni. W roku 1924 położono kamień węgielny pod jej budowę. W uroczystości uczestniczył
sławny na cały świat rabin Majer Szapira, twórca słynnej Jesziwas Chachmej w Lublinie. Synagoga
wybudowana została przez Stowarzyszenie Szkoły Izraelickiej Talmud Tora. Położona była za starą
bóżnicą w sąsiedztwie mykwy. Od południa dobudowano do niej przytułek dla biednych i bezdomnych
Żydów. Wolno stojący budynek o cechach bezstylowych posiadał na parterze sale modlitw dla mężczyzn

i kobiet oddzielone od siebie oszkloną ścianą. Pomieszczenia na piętrze wykorzystywane były na sale
lekcyjne i siedzibę banku. Obecnie mieszczą się tam biura urzędowe. W latach 70. XX w. oba budynki
połączono aneksem. Dawne sale modlitw tworzące Synagogę Talmud Tora zaadaptowano na potrzeby
Biblioteki Biecz. W trakcie ostatnich prac remontowych odsłonięto i zakonserwowano malowidła, które
zachowały się w sali dla mężczyzn. Znajdujące się na wschodniej ścianie malowidło przestawia zasłony
otaczające wnękę aron ha‑kodesz, mieszczącej niegdyś szafkę ołtarzową z Torą, na zachodniej ścianie
umieszczono przedstawienie świątyni Salomona w Jerozolimie. Malowidła na suficie w większości
dotyczą znaków zodiaku. Zawierają zawsze 3 słowa: słowo MAZAL oznaczające właśnie znak zodiaku,
potem nazwa miesiąca, następnie nazwa konkretnego znaku: Tiszri – Waga, Tamuz – Rak, Cheszwan –
Skorpion, Kislew – Strzelec, Tewet – Koziorożec, Szwat – Wodnik, Siwan – Bliźnięta.
Pod Synagogą Szul znajdują się gotyckie i renesansowe piwnice stanowiące niegdyś najniższy
poziom mieszczańskich kamienic. Przechowywano w nich wino sprowadzane z Węgier. W roku
2020 zaadaptowano je na wystawę stałą Żydzi Biecza. Historia i Zagłada. W czterech piwnicach
zgromadzono artefakty i tablice informujące o historii, życiu codziennym i zagładzie społeczności
żydowskiej Biecza, stanowiącej przed wojną ok. 20% wszystkich mieszkańców.
dr Paweł Kocańda
Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu
Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

Biecz. Studia historyczne, red. Roman Kaleta, Wrocław‑Warszawa‑Kraków 1963
Brykowski Ryszard, Kornecki Marian, Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej, Wrocław‑Warszawa
‑Kraków‑Gdańsk‑Łódź 1984
Krasnowolski Bogusław, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku,
cz. II, Kraków 2004
Krasnowolski Bogusław, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2012
Ślawski Tadeusz, Biecz. Zarys historyczno‑krajoznawczy, Biecz 2012
Walczak Marek, Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015
Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska, oprac. Wojciech Bałus, Dietmar Popp, Warszawa 2016
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TEKSTY

GROUNDS – a baroque big band
Si dolce e’l tormento
muzyka: Claudio Monteverdi
słowa: Carlo Milanuzzi
Si dolce è’l tormento ch’in seno mi sta,
Ch’io vivo contento per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza s’accreschi fierezza
Et manchi pietà: che sempre qual scoglio
All’onda d’orgoglio mia fede sarà.

Tak słodka jest męka, co trawi mą pierś,
Że w szczęściu przeżywam ją dla surowej piękności.
Na jej niebiańskim licu niech kłębi się duma
i niech skąpi mi łaski: lecz zawsze, jak skała
przeciw fali wyniosłości, moja wierność trwać będzie.

La speme fallace rivolgam’ il piè,
Diletto ne pace non scendano a me.
E l’empia ch’adoro mi nieghi ristoro
Di buona mercè: tra doglia infinita,
Tra speme tradita vivrà la mia fè.

Fałszywa obietnica niesie moje stopy,
Ni rozkosz, ni pokój nie spłyną na mnie.
A Okrutna, którą uwielbiam, odmawia mi
swej dobroci: wśród nieskończonego bólu,
wśród nadziei zdradzonej, trwać będzie moja wierność.

Per foco e per gelo riposo non hò.
Nel porto del Cielo riposo haverò.
Se colpo mortale con rigido strale
Il cor m’impiagò, cangiando mia sorte
Col dardo di morte il cor sanerò.

Przez ogień i lód nie mam wytchnienia,
spokój odnajdę dopiero u niebios wrót.
Jeśli śmiertelny cios twardym grotem,
serce mi przeszyje, odmieniając mój los,
Strzałą śmierci swe serce uzdrowię.

Se fiamma d’amore già mai non sentì
Quel riggido core ch’il cor mi rapì,
Se nega pietate la cruda beltate
Che l’alma invaghì: ben fia che dolente,
Pentita e languente sospirimi un dì.

Jeśli płomienia miłości już nigdy nie poczuje
to twarde serce, co serce me skradło.
Jeśli łaski odmawia sroga piękność,
która zaczarowała mą duszę: niech cierpi,
żałując, tęskniąc i opłakując mnie pewnego dnia.

Ancor che col partire
muzyka: Cipriano de Rore
słowa: Anonim
Ancor che col partire
io mi sento morire,
partir vorrei ogn’ hor, ogni momento:
tant’ il piacer ch’io sento
de la vita ch’acquisto nel ritorno:
et cosi mill’ e mille volt’ il giorno
partir da voi vorrei:
tanto son dolci gli ritorni miei.

Choć gdy wyjechać muszę,
Czuję się, jakbym umierał,
Chciałbym wyjeżdżać w każdej godzinie, w każdym
momencie,
Taką przyjemność czuję
Od życia, które wraz z powrotem zyskuję:
Że dziennie tysiące razy,
Chciałbym Cię opuszczać,
Tak słodkie są moje powroty.

Piangono al pianger mio le fere, e i sassi
A miei caldi sospir traggon sospiri.
L’aer’ d’intorno nubiloso fassi,
Mosso anch’ egli à pietà de miei martiri.

Płaczą moim płaczem wszystkie stworzenia, i kamienie
Z moimi gorącymi westchnieniami wzdychają.
Powietrze dokoła mgłą się zagęszcza,
Poruszone i ono moim cierpieniem.

Ovunque io volgo, ovunque giro i passi
Par che di me si pianga, e si sospiri;

Wszędzie gdzie pójdę, wszędzie gdzie zwrócę me kroki,
Zdaje się, że mnie opłakują, zdaje się, że nade mną
wzdychają,
Zdaje się, że każdy mówi, poruszony moim bólem,
“Co tu robisz, nieszczęśniku, smutny i samotny?”.

Par che dica ciascun, mosso al mio duolo,
« Che fai tu qui, meschin, doglioso e solo? »
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O che nuovo miracolo (Aria di Firenze)
muzyka: Emilio de’ Cavalieri
słowa: Laura Guidiccioni
O che nuovo miracolo,
Ecco che in Terra scendono,
Celeste alto spettacolo,
Gli Dei che il Mondo accendono.
Ecco Himeneo e Venere
Col piè la Terra hor premere.

Och cóż za nowy cud,
Oto na Ziemię schodzą,
W Niebiańskim najwyższym spektaklu,
Bogowie, co cały Świat rozświetlają.
Oto Hymen i Wenus,
Stopą dotykają już Ziemi.

Le quercie hor mel distillino
E latte i fiumi corrino,
D’amor l’alme sfavillino
E gli empi vitii aborrino,
E Clio tessa l’istorie
Di così eterne glorie.

Dęby rodzą swe owoce,
Mleko i rzeki płyną,
Miłością błyszczą dusze,
A żywoty grzeszne są potępione,
I Klio tka historie
O wiecznej chwale.

Une jeune fillette
muzyka: Jean Chardavoine
słowa: Anonim
Une jeune fillette de noble cœur,
Plaisante et joliette de grand’ valeur,
Outre son gré, on l’a rendue nonette,
Cela point ne lui haicte, dont vit en grand’ douleur.

Młodą dziewczynę o złotym sercu,
Czarującą, piękną i szlachetną,
Wbrew jej woli, uczyniono zakonnicą,
więc choć nie chce, żyć musi w ogromnym bólu.

Un soir après complie seulette estoit,
En grand mélancolie se tourmentoit,
Disant ainsi, douce vierge Marie
Abregez moy la vie, puis que mourir je doy.

Pewnego wieczoru po modlitwach będąc sama,
W wielkiej melancholii pogrążała się,
Mówiąc tak: słodka dziewico Maryjo
Ukróć mi życie, muszę już tylko umrzeć.

Mon pauvre cœur soupire incessamment,
Aussi ma mort désire journellement.

Moje biedne serce wzdycha nieustannie,
Mej śmierci pragnąc dnia każdego.

Qu’à mes parents ne puis mander n’escrire,
Ma beauté fort empire, je vis en grand tourment.

Nie mogę wezwać rodziców, ani do nich pisać.
Moje piękno marnieje, żyję w wielkiej męce,

Que ne m’a t’on donnée à mon loyal amy,
Qui tant m’a desirée aussi ay-je moy luy,
Toute la nuit m’y tiendroit embrassée
Me disant sa pensée, et moy la mienne à luy.

Że nie dane mi było go ofiarować wiernemu przyjacielowi,
Który mnie pragnął, tak jak i ja dla jego,
Całą noc trzymał mnie w objęciach
opowiadając mi swoje myśli, a ja jemu swoje.

A Dieu vous dy mon père, ma mère et mes parens,
Qui m’avez voulu faire nonnette en ce couvent,
Ou il n’y a point de réjouissance,
Je vis en desplaisance, je n’attens que la mort.

Żegnajcie mój ojcze, moja matko, rodzice moi,
Ci, z których woli jestem w tym klasztorze,
gdzie nie ma miejsca na radość,
Żyję w nieszczęściu, czekam tylko na śmierć.

La mort est fort cruelle à endurer,
Combien qu’il faut par elle trestous passer.
Encor’ est plus le grand mal que j’endure,
Et la peine plus dure qu’il me faut supporter.

Śmierć jest okrutna i trudna do wytrzymania,
ileż trzeba, żeby przez nią przejść.
Jeszcze większe jest nieszczęście moje,
I ciężki ból, który muszę znosić.

A Dieu vous dy les filles de mon pays,
Puis qu’en c’est Abbaye me faut mourir,
En attendant de mon Dieu la sentence,
Je vy en espérance d’en avoir réconfort.

“Żegnaj!” mówię do niewiast z mojej okolicy,
Skoro to zakon, trzeba mi umrzeć
W oczekiwaniu na boski wyrok,
Żyję w nadziei, że zaznam pocieszenia.

Amor, dicea,
Il ciel mirando, il piè fermo.
Dove, dov’è la fè
Ch’el traditor giuro?

„O miłości”, mówiła,
w niebo patrząc, nieruchoma.
„Gdzie, gdzie jest wierność,
którą ten zdrajca obiecał?”

Miserella.

Nieszczęsna.
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Fa che ritorni il mio
Amor com’ei pur fu,
O tu m’ancidi, ch’io
Non mi tormenti più.

„Spraw, aby powrócił,
Mój ukochany, taki, jakim kiedyś był,
Lub zabij mnie, abym
Więcej nie cierpiała już”.

Miserella, ah più no, no,
Tanto gel soffrir non può.

Nieszczęsna, już nie, ach nie,
Lodowatego cierpienia już nie zniesie.

Non vo’ più ch’ei sospiri
Se non lontan da me,
No, no che i martiri
Più non dirammi affè.

„Nie chcę już słyszeć jego westchnień,
Niech znikną w oddali,
Nie, nie chcę już cierpienia,
W imię tej wierności!

Perché di lui mi struggo,
Tutt’orgoglioso sta,
Che sì, che sì se’l fuggo
Ancor mi pregherà ?

Dlaczego za nim usycham,
kiedy on cały dumny stoi,
może jeśli ucieknę,
będzie błagał, bym wróciła?

Se ciglio ha più sereno colei
Che’l mio non è,
Già non rinchiude in seno,
Amor sì bella fè.

Nawet jeśli spojrzenie spod jej rzęs jaśniejsze,
Wychodzi niż spod moich,
To pierś jej wcale nie skrywa
Miłości tak pięknej i wiernej.

Ne mai sì dolci baci
Da quella bocca havrai,
Ne più soavi. Ah taci !
Taci ! Che troppo il sai.

Nigdy tak słodkich pocałunków,
Z jej ust nie spijesz,
Ani tak przyjemnych. Ach milcz!
Milcz! Sam dobrze o tym wiesz”.

Zefiro torna
muzyka: Claudio Monteverdi
słowa: Ottavio Rinuccini
Zefir powraca i słodkimi akcentami
Powietrze czaruje i stopami muska fale,
I szemrząc między zielonymi liśćmi,
Do tańca porywa kwiaty wśród pól.
Koronując wieńcami skronie Fyllis i Chloris,
Strojąc miłosne dźwięki drogie i radosne,
Przez góry i doliny przepastne i głębokie,
Dwoi harmonię w śpiewających grotach.
Wstaje na niebie drżący świt i słońce,
Rozsiewa złote światło; najczystsze srebro,
Skradziony od Tetydy najpiękniejszy niebiański płaszcz.
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Zefiro torna e di soavi accenti
L’aer fa grato e’il pié discioglie a l’onde
E, mormorando tra le verdi fronde,
Fa danzar al bel suon su’l prato i fiori.
Inghirlandato il crin Fillide e Clori
Note temprando lor care e gioconde
E da monti e da valli ime e profonde
Raddoppian l’armonia gli antri canori.
Sorge più vaga in ciel l’aurora, e’l sole,
Sparge più luci d’or; più puro argento
Fregia di Teti il bel ceruleo manto.
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Goût français czy gusto italiano?
Di rigori armato il seno
muzyka: Jean-Baptiste Lully
słowa: Jean Baptiste Poquelin (Molière)
Di rigori armato il seno
Contro amor mi ribellai
Ma fui vinto in un baleno
In mirar due vaghi rai.
Ma fui vinto in un baleno
In mirar due vaghi rai.
Ahi! che resiste puoco
Cor di gelo a stral di fuoco.

Serce me zbrojąc w surowość,
Zbuntowałam się przeciw miłości,
Lecz poległam w mgnieniu oka,
trafiona dwoma promieniami źrenic.
Lecz poległam w mgnieniu oka,
trafiona dwoma promieniami źrenic.
Ach! Jak łatwo topnieje
lodowate serce pod strzałą z ognia.

Ma si caro e’l mio tormento
muzyka: Jean-Baptiste Lully
słowa: Jean Baptiste Poquelin (Molière)
Ma si caro è’l mio tormento
Dolce è si la piaga mia
Ch’il penare è’l mio contento
E’l sanarmi e tirannia
Ahi, che più giova
e piace
quanto amor è più vivace

Lecz tak droga jest udręka,
i tak słodka moja rana,
że cierpienie jest radością,
a lek na nie - jak trucizna.
Ach, tym bardziej karmi
i syci,
gdy miłość do żywego dotyka.

La fortuna è variabile,
Incostante il dio d’amor
Questo cangia suo tenor,
Quella è più dell’onda instabile,
Sol costante ne’ miei guai,
Né fortuna, né amor si cangia mai.

Fortuna zmienną jest,
Niestały jest bóg miłości,
On wciąż inne ma oblicze,
Ona rozkołysana bardziej niż morska fala.
Jedna stałość w mych kłopotach,
ani fortuna, ani miłość nigdy się nie zmieniają.

I pianeti in ciel si girano,
Altro alcun fermo non sta;
Ostinata ferità.
L’altrui stelle ogn’or non spirano;
Solo ferme né’ miei guai,
Né le stelle, né ‚l ciel
Si cangian mai.

Planety krążą po niebie,
Nic innego nie stoi nieruchomo;
Zawzięta okrutność.
Cudze gwiazdy co chwila nie bledną;
Tylko moje zastygły w kłopotach,
Ani gwiazdy, ani niebo
Nie zmieniają się nigdy.

Chi presume dar legge a’un cor amante
potrà tener a fren l’aura volante.
Mai ricetto nel mio petto
al tuo stral amor darò.
Da bei sguardi vibra dardi
quanto sai non amerò!

Chcieć rozkazywać sercu,
to jak chcieć zatrzymać wiatr.
Choć w moją pierś celujesz,
Twojej strzale nie dam miłości.
Choć spojrzenia lecą jak włócznie,
nie zakocham się!

Ma in amor
muzyka: Francesco Cavalli
słowa: Francesco Buti
Ma in amor ciò ch’altri fura,
Più d’amor gioia non è.
E un’insipida ventura,
Ciò ch’egli in dono o ver pietà non diè.

Miłość, która jest skradziona,
Miłosnej radości nie daje.
To czcze zdarzenie,
Co ni dobra, ni prawdziwego ukojenia nie przynosi.
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In amor ciò ch’altri fura,
Più d’amor gioia non è.
Se non vien da grata arsura,
Volontaria all’altrui fè,
Cangia affatto di natura,
Come d’odio condita ogni mercé,

Miłość, która jest skradziona,
Miłosnej radości nie daje.
Jeśli nie pochodzi od wdzięcznego ciepła,
chętnego do wierności,
Zmienia całkiem swą naturę,
Jak doprawiona nienawiścią przysługa.

Ma che più con inutili lamenti
Il tempo scarso alla difesa io perdo?
Su, portate mi o venti,
Alla grotta del Sonno, e d’aure infeste
Corteggiato il mio tron versi per tutto
Pompe del mio furor, fiamme e tempeste.

Lecz czemu wciąż z bezsensownym lamentem,
Marny czas na obronę trwonię?
W górę, ponieście mnie wiatry,
Do Groty Snu, i mroczną aurą
Opleciony mój tron niech zaleje wszystko
Strumieniami mego gniewu, ogniem i burzą.

Mormorate o fiumicelli
muzyka: Antonia Bembo
słowa: Francesco Buti
Mormorate o fiumicelli,
Sursurate o venticelli,
E col vostro sursuro e mormorio,
Dolci incanti dell’oblio,
Ch’ogni cura fugar ponno,
Lusingate al sonno il Sonno.
Chi da ver ama
Viè più diletto del caro oggetto
Che’l proprio brama.
Quind’è ch’io posi la notte e’l die
Le contentezze mie del consorte gentil
Ne’bei riposi.

Szemrzcie, o strumyki,
Szepczcie, o wietrzyki,
A waszym szeptem i szmerem,
Słodkimi urokami zapomnienia,
Co wszystkie przepędzą zmartwienia,
Sam Sen omamcie snem.
Kto kocha naprawdę,
Jest wam milszy niż drogi skarb,
Którego pragnie oblubieniec.
Więc powinnam w noc i dzień
Ostawić szczęście męża mego
W pięknych marzeniach.

Chiaro esempio di gloria,
Idea d’Eroi,
Luigi eccelso,
Al cui valor profondo e frene spazio,
E’l picciol Regno il Mondo,
Cui cede destin gl’arbitrij Suoi.

Jasny przykładzie chwały,
Ideale bohaterów,
Ludwiku wywyższony,
Którego wartość jest głęboka i wstrzymuje cały
wszechświat,
i Małe Królestwo Ziemi,
Które oddaje swe przeznaczenie w Twoje ręce.

Dei tuoi spiriti gloriosi generosi,
Questa lingua è chiara tromba,
S’unque sciolgo i labri al canto,
Al tuo vanto
Del mio petto
Ogn’hor rimbomba.

Z twoich cnót wspaniałych i hojnych,
Twój język jest jak jasna trąba,
Dla której rozpuszczam me wargi w śpiewie,
Ku Twej czci,
Który z mojej piersi
Wciąż rozbrzmiewa.

Se rassembri al biondo dio,
Vogl’io anch’io
Ecchegiar al tua memoria.
Se d’allor cingi le chiome
Al tuo nome
Tesser voglio Inni di gloria.

Gdy przypominasz złotowłosego boga,
Ja również chcę
Głosić twoją pamięć.
Gdy koronują Twe skronie,
O Twym imieniu
Tkać chcę hymny chwalebne.

Prendi in grado,
O’ gran Re,
Quantunque viene
D’ossequioso cor.
Senso devoto
Non sdegna alma Reale,
Un piccolo voto,
E chi da quanto può,
Da quanto deve.

Przyjmij proszę,
O Wielki Królu,
Wszystko co płynie
Z usłużnego serca.
Pobożne uczucie
Niech nie rozgniewa Duszy Królewskiej,
Malutki głos,
Który daje od siebie ile może,
I ile należy.
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Dialogue de la musique italienne et de
la musique française
muzyka: Jean-Baptiste Lully
słowa: Isaac de Benserade
– Gentil musica francese, il mio canto in che t’offese?
– En ce que souvent vos chants me semblent extravagant.
– Tu formar altro non sai che languenti, che languenti e
mestilai.
– Et crois-tu qu’on aime mieux tes longs fredons
ennuyeux?
– Qual ragion vuol che tu deggi del tuo gusto altrui far
leggi?
– Je n’ordonne point du tien, mais je veux chanter au mien.
– Io di te canto più forte perché amo più di te; chi risente
un mal di morte più che può grida mercé.
– La manière dont je chante exprime mieux ma langueur;
Quand ce mal touche le coeur, la voix est moins éclatante.

– Droga Muzyko Francuska, w czym obraża Cię mój śpiew?
– W tym jest rzecz, że twoje śpiewy zdają mi się
ekstrawaganckie.
– Ty nic nie potrafisz pisać, oprócz smętów i lamentów.
– A ty myślisz, że bardziej podobają mi się twoje długie,
nudne burczenia?
– Z jakiej racji śmiesz sądzić, że twój gust rządzić może
nad innymi?
– Nie zamierzam rządzić Tobą, lecz chcę śpiewać po
swojemu.
– Ja od ciebie śpiewam głośniej, bo kocham bardziej niż ty;
kto czuje ból śmierci, ten wniebogłosy krzyczy o łaskę.
– Sposób w jaki śpiewam ja, lepiej wyraża mą tęsknotę.
Gdy prawdziwy ból dotyka serca, głos ciemniejszy
wdziewa ton.

Laudate dominum in sanctis ejus (Psalm 150)
muzyka: André Campra
słowa: trad.
Laudate Dominum in sanctis ejus;
laudate eum in firmamento virtutis ejus.
Laudate eum in virtutibus ejus;
laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono tubæ;
laudate eum in psalterio et cithara
Laudate eum in tympano et choro;
laudate eum in chordis et organo.

Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie

Laudate eum in cymbalis benesonantibus;
laudate eum in cymbalis jubilationis.
Omnis spiritus laudet Dominum!
Alleluja.

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.

Dormierunt somnum suum
(Notus in Judea Deus – Psalm 75)
muzyka: André Campra
słowa: trad.
Dormierunt somnum suum
et nihil invenerunt omnes viri divitiarum manibus suis.

Śpią snem swoim,
a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

La farfalla intorno ai fiori
va volando, non posa mai.
Così pure a mille amori,
Tuoi sospiri portando vai.

Motyl wśród kwiatów
unosi się, nigdy nie przysiada.
Tak jak Ty, wśród całej miłości,
Twoje westchnienia zabierasz ze sobą.

Sol mi piace un eterno ardore,
Ma se ben conosco il tuo core
Di tal fiamma non arderai.

Tylko ja uwielbiam wieczny ogień,
Ale jeśli dobrze znam Twoje serce
Ten płomień Cię nie rozpali.
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Nisi Dominus
O Vergin Santa
muzyka: Serafino Razzi
słowa: Anonim
O Vergine santa non m’abbandonare
Ch’io non perisca deh in questo mare.

O Święta Dziewico, nie opuszczaj mnie,
Nie pozwól, bym zginął w otchłani.

lo sono in questo mar pien di serpenti
In picciol legno deh in mezzo a i venti.

Jestem na tym morzu pełnym węży,
Na małym drewienku szarganym wiatrami.

O poverino non ti lamentare,
Che tu non hai deh troppo gran male.
Habbi speranza nel mio chiaro figlio,
Et uscirai d’ogni gran periglio.

O mój biedny, porzuć swój lament,
Twoja krzywda nie jest tak wielka.
Miej nadzieję w moim jasnym synu,
a ujdziesz cało z każdego nieszczęścia.

O Vergin santa non m’abbandonare
Ch’io non perisca deh in questo mare.
Io sono in questo mondo pien d’affanni
Colmo di fraud’ingiustizie, et inganni.

O Święta Dziewico, nie opuszczaj mnie,
Nie pozwól, bym zginął w otchłani.
Jestem na tym świecie pełnym bólu,
Kipiącym od fałszu i niesprawiedliwości.

O poverino non ti lamentare,
Che tu non hai deh troppo gran male.
Questa ti dono per un gran thesoro,
Che assai piu vale che argento, et oro.

O mój biedny, porzuć swój lament,
Twoja krzywda nie jest tak wielka.
Dostałeś ode mnie skarb najcenniejszy,
który wart jest więcej niż srebro i złoto.

O santa Maddalena peccatrice,
Gia per l’addietro, hor oggi sei felice.

O święta Magdaleno grzesznico,
Dzięki Jego wstawiennictwu, dziś jesteś szczęśliwa.

Santa Cecilia Vergin gloriosa,
Bella qual giglio, viola, e qual rosa,

Święta Cecylio, Dumna Dziewico
Piękna jak lilia, fiołek, jak róża

O santa Marta, e santa Catherina,
E la Sanese, con l’Alessandrina

O Święta Mario, Święta Katarzyno,
Sieneńska, z Aleksandryjską,

Sant’Orsola con l’altre sue compagne
Udite prego chi grida, e chi piagne !

Święta Urszulo ze swoimi towarzyszkami,
Wysłuchajcie proszę tych, którzy krzyczą i płaczą.

O Vergin santa non m’abbandonare
Ch’io non perisca deh in questo mare.

O Święta Dziewico, nie opuszczaj mnie,
Nie pozwól, bym zginął na tym morzu,

Pregate Dio che mi doni il cor puro
E la sua grazia hora, et in futuro

Proście Boga, by dał mi serce czyste
I swoją łaskę, teraz i na wieki.

Giesù diletto sposo
Se sol pensando a te trovo riposo
Non voglio altri contenti
che recan sempre amari pentimenti.

Jezu, ukochany wybranku
Jeśli tylko o Tobie myśląc, znajduję spokój
Nie chcę innych uciech,
co przynoszą wciąż gorzką pokutę.

Tu sei ogni mio bene,
In te solo ho riposto la mia spene,
Ne cercarò giamai,
Piacer, che si converta in piant’e in guai.

Ty jesteś całym mym dobrem,
W Tobie pokładam nadzieję,
Nie będę szukać już nigdy
Przyjemności, która zmienia się w płacz i nieszczęście.

La brama, ch’al mio core,
E’ di goderti sempre, ò dolce amore,
Teco vuol star la sposa,
Ch’in nullo ben creato non riposa.

Pragnieniem mego serca
jest rozkoszować się Tobą, o słodka miłości,
Twoją chcę być żoną,
Tego, który w żadnym stworzeniu nie spoczywa.

Hor questi mi conceda,
La tua pietà, che l’alma ti possieda

Podziel się teraz Panie,
Twą łaską, niech dusza ma jej dostąpi
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E con soavi nodi,
Teco s’allacci, onde mai più si snodi.

I słodkimi węzłami,
Zwiąże się z Tobą, a one nigdy się nie rozplączą.

Nisi Dominus
muzyka i słowa: trad.
1.Nisi Dominus ædificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui ædificant eam.

1. Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

2. Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

2. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.

7. Gloria Patri et Filio
et spiritu sancto

7. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.

8. Sicut erat in principio, et nunc, et semper et in sæcula
sæculorum. Amen.

8. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Invicti bellate
muzyka: Antonio Vivaldi
słowa: Anonim
Aria da capo – Presto
Invicti bellate
Intrat diem squalida nox.
Extrema minatum diem squalida nox.

Aria da capo – Presto
Wojujcie niezwyciężeni.
Przenika dzień plugawa noc.
Przeklina dzień plugawa noc.

Recitativo
Fortes estote in bello
Nec difficilis est tiranni fuga
Vos caelestis invitat tubae clangor ad arma
Ecce adorata cruces vexilla
Summus omnipotens dal signa ductor.

Recitativo
Bądźcie dzielni w boju!
Łatwo jest uciec przed tyranem!
Was do oręża wzywa dźwięk niebiańskiej surmy,
Oto sztandary czczące krzyże,
Oto wódz najwyższy i wszechmocny.

Sub tanto duce certa vestra victoria
Certo triumph vestro et vestra Gloria.

Pod takim przywódcą pewna wasza wiktoria,
Pewny wasz triumf i wasza chwała.

Aria da capo – Larghetto
Dux aeterne Jesu care
Si per te gaudet certare
Da vigorem cordi meo.
Et assensum sacro ardore
Et defensum almo amore
Noceat hosti invicte reo.

Aria da capo – Larghetto
Wodzu wieczny, kochany Jezu,
Jeśli ci miłe, by za ciebie walczyć,
Memu sercu daj siłę,
Uznanie świętym płomieniem,
Ochronę krzepiącą miłością,
By niezłomnie gromiło złoczyńcę.

Allegro
Alleluia

Allegro
Alleluia

O Dolcezza de gl’angioli e di santi,
O dolcezza Giesù,
Giesù dolcezza dè fideli amanti,
Giesù dolce Giesù.
O dolcezza che fai languir d’amore,
O dolcezza Giesù,
Giesù che rompi ogni più duro core,
Giesù dolce Giesù.
O dolcezza che avanzi ogni diletto,
O dolcezza Giesù,
Giesù che struggi ogn’ agiacciato petto,
Giesù dolce Giesù.
Struggi prego Giesù struggi il cor mio,
O dolcezza Giesù
Perche te sopr’ogn’altro amo, & desio,
Giesù dolce Giesù

O Słodyczy Aniołów i Świętych,
O Najsłodszy Jezu,
Jezu Słodyczy Wiernych Wybranków,
Jezu słodki Jezu,
O słodyczy, która każe tęsknić za miłością,
O Najsłodszy Jezu,
Jezu, który rozbija najtwardsze serca,
Jezu słodki Jezu,
O Słodyczy, która przewyższa wszelką rozkosz,
O Najsłodszy Jezu,
Jezu, który roztapia każdą pierś zmrożoną,
Jezu słodki Jezu,
Rozpuść proszę Jezu moje serce,
O Najsłodszy Jezu,
Bo Ciebie ponad wszystko kocham i pragnę,
Jezu słodki Jezu
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Nisi Dominus
muzyka: Antonio Vivaldi
słowa: trad.
Nisi Dominus ædificaverit domum
in vanum laboraverunt, qui ædificant eam
Nisi dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.

Vanum est vobis ante lucem surgere,
Surgite postquam sederitis, qui manducatis panem
doloris.

Daremnym jest dla was wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna – dla was,
którzy jecie chleb zapracowany ciężko;

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas

tyle daje On i we śnie tym,
których miłuje.
Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.

Domini, filii ; merces fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis
ita filii excussorum

Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.

Beatus vir qui implebit desiderium suum ex ipsis :

Szczęśliwy mąż,
który napełnił nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się,
gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.

non confundentur cum loquentur inimicis suis in porta

Gloria Patri et Fílio,
et Spirítui Sancto.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.

Sicut erat in principio, et nunc et semper
Et in sæcula sæculórum. Amen.

Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.
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