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wt 23.08 Haydn Masecki
kościół św. Katarzyny 19:30

Joseph Haydn: 67 Symfonia F-dur
Presto – Adagio – Minuet. Trio – Finale. Allegro di molto

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert fortepianowy d-moll KV466
Allegro – Romance – Allegro assai

***

Joseph Haydn: 69 Symfonia C-dur
Vivace – Un poco adagio più tosto andante – Minuet. Trio – Finale. Presto

CAPELLA CRACOVIENSIS

Marcin Masecki pianoforte / dyrygent

Marta Gawlas flet Patrycja Leśnik-Hutek Jan Hutek obój 
Tomasz Wesołowski Maciej Snarski fagot Mateusz Cendlak Alicja Rozwadowska róg 
Marian Magiera Paweł Gajewski trąbka Tomasz Sobaniec kotły

Maciej Czepielowski Seojin Kim Zofia Wojniakiewicz skrzypce I
Agnieszka Świątkowska Jadwiga Czepielowska Beata Nawrocka skrzypce II
Mariusz Grochowski Teresa Wydrzyńska altówka
Konrad Górka wiolonczela Łukasz Macioszek kontrabas

Dwudziesty koncert fortepianowy Mozarta d-moll to jeden z moich ulubionych utworów.  
Jego skrajne części pełne są groźnego mroku i tragizmu. Środkowa Romanza to apoteoza czułości. 
Na zawsze skleja mi się z ostatnią sceną w filmie „Amadeus” Milosza Formana:  
stary Salieri, nemesis Mozarta, jeździ na wózku po zakładzie dla obłąkanych,  
udzielając rozgrzeszenia „wszystkim miernotom świata” – w tym sobie.  
Historia ta jest mocno podkoloryzowana, ale ciepło mozartowskiej melodii i jej uniwersalne 
przytulenie ludzkości pozostają w nas na zawsze. Marcin Masecki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2022
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cz 25.08 Sei solo Bachara
kościół św. Katarzyny 19:30

SEI SOLO
ROBERT BACHARA

Johann Sebastian Bach: 6 Sonat i Partit na skrzypce solo

1 Sonata g-moll BWV1001

Adagio
Fuga Allegro
Siciliana
Presto

1 Partita h-moll BWV1002

Allemanda – Double
Corrente – Double
Sarabande – Double
Tempo di Bourrée – Double

2 Sonata a-moll BWV1003

Grave
Fuga
Andante
Allegro

2 Partita d-moll BWV 1004 
 
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Giga
Ciaccona

3 Sonata C-dur BWV1005

Adagio
Fuga
Largo
Allegro assai

3 Partita E-dur BWV1006

Preludio
Loure
Gavotte en rondeau
Menuet I
Menuet II
Bourrée
Gigue

Nad Sei Solo pracuję od dawna, dlatego być może nie kojarzy mi się z konkretnym etapem życia,  
ale jest muzyką towarzyszącą mi od dłuższego czasu nieustannie. Podczas przeprowadzek, podróży, 
z tą czy inną osobą u boku, szczęśliwy lub nie, trawiłem niekiedy długie godziny na poszczególnych 
częściach sonat i partit. Nowe zdobycze techniczne w posługiwaniu się skrzypcami i smyczkiem 
zawsze musiałem zweryfikować na tej czy innej fudze, presto lub adagio. Robert Bachara
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so 27.08 Kwintet klarnetowy
aula bł. Jakuba 11:00

Maurice Ravel: Assez vif – Très rythmé z kwartetu F-dur

Wolfgang Amadeus Mozart: Kwintet klarnetowy A-dur KV581
Allegro – Larghetto – Menuetto – Allegretto con variazioni

Oscar Arguelles klarnet
Zofia Wojniakiewicz Jadwiga Czepielowska skrzypce
Mariusz Grochowski altówka Konrad Górka wiolonczela

Mozart pojawił się w moim życiu w 1991 r. dzięki mojej pierwszej nauczycielce klarnetu – 
wspaniałej Montse Margalef. Zanim zaczęły się letnie wakacje zasugerowała mi, żebym „zerknął”  
na koncert klarnetowy - z okazji dwusetnej rocznicy jego powstania (i niestety również 
przedwczesnej śmierci Mozarta). Moje wspomnienie z tego lata są następujące: parne wieczory, 
godziny ćwiczenia, radość (i szarpanina) ze wspaniałą muzyką w szalonym upale Barcelony. 

Moje zainteresowania grą na historycznym instrumencie rosły na przestrzeni wielu lat.  
Ostatecznie gram i tworzę klarnety, co przynosi liczne wyzwania. 

Kwintet A-dur KV 581 został  zamówiony przez Antona Stadlera, przyjaciela Mozarta grającego 
na klarnecie. Mozart ukończył utwór 29 września 1789 r., w dniu, który wypada dzień po moich 
urodzinach (ale ja aż taki stary nie jestem). Wybór dokonany przez Mozarta i Stadlera konkretnego 
instrumentu (basset-clarinet), na jaki kwintet napisano, nie jest przypadkowy. Skala instrumentu 
pokrywa się niemal kompletnie ze skalą ludzkiego głosu a barwa przepięknie brzmi z kwartetem 
smyczkowym. Czy utwory klarnetowe Mozarta są idiomatyczne? Uważam, że to mało powiedziane. 
Unikalna symbioza technicznych fajerwerków i nierówności dźwiękowych prezentuje całą paletę 
nastrojów. Mozart wykorzystuje różnice w rejestrach niemal tak, jak jak w operze wykorzystywał 
różnych śpiewaków i ich głowy - do pokazania różnych ról, cech i celów. W innych miejscach 
klarnet jakby lewituje grając długą a wysoką nutę, ponad instrumentami smyczkowymi by chwilę 
później scalić się z nimi w smyczkowej teksturze. Dodatkowo Mozart oferuje szybkie przebiegi  
i arpeggia. Bez cienia wątpliwości kwintet A-dur jest arcydziełem, które w 1791 r. doprowadziło  
do najsłynniejszego klarnetowego koncertu w historii muzyki. 

Gdy mam zaszczyt i dostaję propozycję grania kwintetu Mozarta moim celem jest pokazanie  
całego spektrum emocji, charakteru i możliwości technicznych. Dziękuję Capelli Cracoviensis  
za tą wspaniałą propozycję. Oscar Arguelles. 
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wt 30.08 Lassus Britten
kościół św. Katarzyny 19:30

Orlando di Lasso: Lamentationes Hieremiae Prophetae
Benjamin Britten: Six Metamorphoses after Ovid 

Robert Parsons: Libera me, Domine
Benjamin Britten: Metamorphoses Pan & Phaeton
Orlando di Lasso: Lamentatio prima
Benjamin Britten: Metamorphoses Niobe & Bacchus
Orlando di Lasso: Lamentatio secunda
Benjamin Britten: Metamorphoses Narcissus & Arethusa
Orlando di Lasso: Lamentatio tertia
Robert Parsons: Peccantem me quotidie

Łukasz Dulewicz alt
Dominik Czernik tenor
Piotr Szewczyk tenor
Szczepan Kosior tenor
Sebastian Szumski bas

Kamil Kuc obój 

Muzyka Brittena sprawia mi szczególnie wiele satysfakcji ponieważ zawiera w sobie bogactwo 
palety możliwości wykonawczych oboju. Co więcej, Britten posłużył się bardzo skrupulatnym 
zapisem nutowym dzięki czemu możliwe jest wierne przedstawienie jego koncepcji muzycznych.  
6 metamorfoz inspirowanych jest poezją Owidiusza. Każda część ilustruje inną postać mitologiczną. 
To dla mnie duże wyzwanie, aby za pomocą jednego instrumentu ukształtować wiele barwnych, 
kontrastujących ze sobą obrazów. Kamil Kuc
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cz 01.09 Membra Jesu Nostri
kościół św. Katarzyny 19:30

Dieterich Buxtehude: Membra Jesu Nostri
Ad pedes – Ad genua – Ad manus – Ad latus – Ad pectus – Ad cor – Ad faciem

Antonina Ruda Magdalena Łukawska sopran 
Ilona Szczepańska alt 
Piotr Szewczyk tenor 
Przemysław Józef Bałka bas 

Agnieszka Krawczyk Paulina Woś skrzypce Piotr Młynarczyk Mateusz Kowalski Rafał Gorczyński 
Adela Czaplewska Aleksandra Buczyńska-Kusak viola da gamba

Marcin Szelest organy / dyrygent

„Membra Jesu Nostri” Dietericha Buxtehudego to cykl niedługich kantat z łacińskimi tekstami. 
Skomponowany w 1680 roku uważany jest za prototyp luterańskiego oratorium. Jego dziwny 
tytuł (dosłownie: „Członki Jezusa naszego”) ma źródło w budowie utworu – każda kolejna kantata 
zawiera bowiem inwokację do innej części ciała umęczonego Zbawiciela: stóp, kolan, dłoni, boków, 
piersi, serca i twarzy. Wiadomo, że sam kompozytor musiał bardzo cenić ten utwór, bo pięknie 
przepisaną kopię sprezentował przyjacielowi, szwedzkiemu organiście Gustavowi Dübenowi. 
Buxtehude tworzył w szczególnym momencie, kiedy w drugiej połowie XVII wieku barok na 
północy Europy rozwinął się już bujnie, odrzucił powściągliwość początków stulecia i poszukiwał 
nowych środków ekspresji w zdobnej melodyce, fioriturach i coraz bardziej wyrafinowanej polifonii. 
Wszystkie one znalazły mistrzowskie zastosowanie właśnie w „Membra Jesu Nostri”. Krzysztof Dix
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so 03.09 Grand Tour
aula bł. Jakuba 11:00

Anonim XVII w.: Fantazja Bicinien
Giovanni Gastoldi: Fantazja
Giovanni Gastoldi: Bicinium
Diego Ortiz: Recercada seconda
Christoph Simpson: Divisions
Joseph Bodin de Boismortier: Sonate a deux violes
Marin Marais: Le voix Humaines, La polonaise, La vilagoise
Antoine Forqueray: Chaconne La Buisson

Aleksandra Buczyńska-Kusak viola da gamba
Adela Czaplewska viola da gamba

Program koncertu to podróż z violą da gamba przez kilka europejskich ośrodków – Włochy, 
Hiszpanię, Anglię, Francję – w okresie między XVI a XVIII wiekiem. Jest to też okazja do 
prześledzenia rozwoju techniki gry na violi da gamba, od utworów polifonicznych, w których każdy 
z instrumentów wykonuje partię równorzędną, po muzykę wymagającą zaawansowanej techniki gry.
Gramy na instrumentach, których brzmienie zachwyca nas każdego dnia, dlatego same mamy 
ogromną przyjemność wykonać repertuar, prezentujący pełnię brzmienia, wyrazu i kontrastów. 
Dzięki temu, że viola da gamba umożliwia granie zarówno linii melodycznej jak też dwudźwięków 
i akordów (co wynika z konstrukcji, układu strun oraz sposobu strojenia instrumentu), dwie viole da 
gamba są w stanie wykonać repertuar bardzo zróżnicowany wyrazowo oraz brzmieniowo.  
Adela Czaplewska
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wt 06.09 Mozart Missa brevis
kościół św. Katarzyny 19:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata C-dur KV263 
Johann Sebastian Bach: Trio sonata C-dur BWV529
Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum KV339
Johann Sebastian Bach: Cantabile, ma un poco Adagio z Sonaty G-dur BWV1019
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata F-dur KV145
Wolfgang Amadeus Mozart: Missa brevis KV258 Spaur-Messe

Antonina Ruda sopran 
Matylda Staśto-Kotuła alt 
Piotr Szewczyk tenor 
Przemysław Józef Bałka bas

Agnieszka Świątkowska koncertmistrz Tomasz Góra skrzypce 
Tomasz Pokrzywiński wiolonczela Łukasz Madej kontrabas 
Marian Magiera Paweł Gajewski trąbka Tomasz Sobaniec kotły 
Aleksander Mocek organy

Na okładce teki, w której zachowały się nuty kompozycji Mozarta nazywanej dziś najczęściej 
„Spaurmesse” widnieje zupełnie inny tytuł: „Missa solemnis” („Msza uroczysta”). Taki przydomek 
nie dziwi w przypadku monumentalnego utworu Beethovena, ale wydaje się użyty cokolwiek 
na wyrost w odniesieniu do trwającego kilkanaście minut opracowania Wolfganga Amadeusza. 
W XVIII wieku posługiwano się jednak tym określeniem, by zaznaczyć szczególnie odświętny 
charakter mszy — i co za tym idzie użycie trąbek i kotłów w orkiestrze — a nie pokaźność jej 
rozmiarów. Dzieło funkcjonuje też jako „Missa brevis” („Msza krótka”), co dużo trafniej opisuje 
jego charakter. Zwykle określa się tak msze składające się tylko z dwóch fragmentów: „Kyrie” 
i „Gloria”. Mozart tymczasem skomponował tu wszystkie stałe części mszy, a przymiotnik „krótka” 
dotyczy wyłącznie czasu jej trwania, który, zgodnie z dekretem arcybiskupa salzburskiego, księcia 
Hieronima Colloredo, nie powinien przekraczać trzech kwadransów — kompozytor skondensował  
tu całość do niewiele ponad jednego. „Spaurmesse” to utwór świetlisty i radosny, pełen entuzjazmu  
i optymizmu nawet w bardziej refleksyjnych partiach. Krzysztof Dix



fo
t. 

M
ic

ha
ł R

am
us



18

cz 08.09 Bach & Baird
kościół św. Katarzyny 19:30

Tadeusz Baird: Suita Colas Breugnon
Perludium Prélude – Kantylena miłosna Cantilène d’amour – Taniec I Basse danse – Smutna pieśń 
Chant triste – Taniec II Gaillarde – Postludium

Tadeusz Baird: 4 Sonety na baryton, smyczki i klawesyn 
Sonet 23 Spójrz, co tu ciche serce wypisało
Sonet 91 Drwię, mając ciebie, z całej ludzkiej pychy
Sonet 56 Słodka miłości
Sonet 97 Jakże podobna zimie jest rołąka

Johann Sebastian Bach: Missa brevis A-dur BWV 234

Magdalena Łukawska sopran
Łukasz Dulewicz alt
Dominik Czernik tenor
Marek Opaska bas

Sebastian Szumski baryton (Sonety)

Karolina Zych Dominika Staszkiewicz flet
Agnieszka Świątkowska Agata Habera Beata Nawrocka skrzypce I
Tomasz Góra Agnieszka Krawczyk Seojin Kim skrzypce II
Mariusz Grochowski Grzegorz Piętowski altówka
Tomasz Pokrzywiński Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela 
Łukasz Madej kontrabas Aleksander Mocek klawesyn / organy

Wykonawstwo historyczne nie jest zestawem instrukcji jak grać ozdobniki i jak budować 
instrumenty. Wykonawstwo historyczne to stan umysłu. To jeden z wielu XX-wiecznych ruchów 
modernistycznych, który zrodził się z potrzeby zmiany status quo. Na instrumentach historycznych 
można grać wszystko, bo gra umysł, a nie kawałek drewna owinięty w traktat.  
Tomasz Pokrzywiński
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so 10.09 Brahms Sekstet
aula bł. Jakuba 11:00

Wolfgang Amadeus Mozart: Kwintet smyczkowy c-moll, cz. II Andante

Johannes Brahms: Sekstet smyczkowy nr 1 B-dur
Allegro ma non troppo – Andante ma moderato – Scherzo. Allegro molto – Rondo.  
Poco allegretto e grazioso

Maciej Czepielowski Jadwiga Czepielowska skrzypce
Jacek Dumanowski Teresa Wydrzyńska altówka
Teresa Kamińska Konrad Górka wiolonczela

Swój pierwszy sekstet smyczkowy Johannes Brahms napisał w młodzieńczym jeszcze wieku 27 lat. 
Był on już wówczas mimo to kompozytorem dojrzałym i ukształtowanym, doświadczonym  
i w życiu, i w muzycznym fachu. W przeciwieństwie do kwartetu smyczkowego, którego barwa 
zdominowana jest przez wysokie tony dwojga skrzypiec, tutaj siły i plany kolorystyczne są bardziej 
zrównoważone. Do pary skrzypiec Brahms dodał parę altówek i parę wiolonczel, dzięki czemu 
kolor zespołu jest szczególnie głęboki i nasycony. Niezwykła jest architektura utworu – kompozytor 
prowadzi nas od przesiąkniętej melancholijnymi emocjami pierwszej części, poprzez rozpięte między 
elegijnością a dramatem Andante oraz przynoszące nagłą i radykalną odmianę nastroju kapryśne 
Scherzo, po wypełniony po brzegi pomysłami melodycznymi i fakturalnymi Finał zwieńczony 
szaloną, błyskotliwą kodą. Gdyby ona jedna ocalała z tego utworu, byłaby już wystarczającym 
świadectwem potwierdzającym ogrom talentu jego twórcy. Krzysztof Dix
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wt 13.09 Schubertiada
kościół św. Katarzyny 19:30

Franz Schubert: Kwintet C-dur
Allegro ma non troppo – Adagio – Scherzo. Presto – Trio. Andante sostenuto – Allegretto –  
Più allegro

Robert Bachara Jadwiga Czepielowska skrzypce
Mariusz Grochowski altówka 
Konrad Górka Tomasz Pokrzywiński wiolonczela

Podobnie jak słynny oktet Schuberta, jego kwintet smyczkowy C-dur to — by posłużyć się 
wyrażeniem Jeana Cocteau — gigantyczna miniatura. Trwa on mniej więcej tyle, ile „Wielka” 
symfonia C-dur kompozytora i nie mniejsza jest jego emocjonalna amplituda. Los chciał, że kwintet 
ten pozostał ostatnim słowem autora „Śmierci i dziewczyny” w dziedzinie kameralistyki. Jak 
wiele arcydzieł zostawionych nam przez zmarłych przedwcześnie kompozytorów i on każe nam 
zastanawiać się, co byłoby dalej, skoro jego autor tak wcześnie potrafił już tak wiele. Schubertowi 
zależało, by ogłosić utwór drukiem. Wydawca grzecznie mu odmówił, wolał dostać raczej kolejne 
pieśni i lżejszą muzykę fortepianową. Kompozytor palił się tymczasem do tego, by tworzyć duże 
formy. Żadna z jego oper, ani symfonii nie doczekała się publicznego wykonania. Muzyka kameralna 
pozostawała więc tą przestrzenią, w której mógł połączyć swoje pragnienie komponowania 
kunsztownych, złożonych wieloczęściowych utworów, z możliwością dzielenia się nimi ze światem 
w żywym wykonaniu. Premiery kwintetu już nie doczekał — odbyła się ona dopiero 22 lata  
po jego śmierci. Krzysztof Dix
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cz 15.09 Pärt Passio
kościół św. Katarzyny 19:30

Arvo Pärt: Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem

Antonina Ruda (Evangelista) Magdalena Łukawska Michalina Bienkiewicz sopran
Łukasz Dulewicz (Evangelista) Matylda Staśto-Kotuła Ilona Szczepańska alt
Dominik Czernik (Evangelista) Szczepan Kosior (Pilatus) Piotr Szewczyk tenor
Przemysław Józef Bałka (Evangelista) Marek Opaska (Jesus) Sebastian Szumski bas
Damian Świst obój Zofia Wojniakiewicz skrzypce Aleksandra Krzak fagot
Tomasz Pokrzywiński wiolonczela Filip Presseisen organy
Jan Tomasz Adamus dyrygent

Wystarczy pięknie zagrana pojedyncza nuta.
Ona sama, albo cichy rytm, albo moment ciszy
- przynoszą mi wytchnienie.
Arvo Pärt
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so 17.09 Violoncello piccolo
aula bł. Jakuba 11:00

Johann Sebastian Bach: Suita wiolonczelowa nr 6 D-dur BWV1012
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte I – Gavotte II – Gigue

Konrad Górka wiolonczela piccolo

VI suita wiolonczelowa opatrzona jest w manuskrypcie dopiskiem – a cinque cordes.
Choć w XVII i XVIII wieku istniały różne instrumenty smyczkowe posiadające 5 strun (5 strunowe 
viole da gamba, quinton, viola pomposa) to violoncello piccolo jest najczęściej wykorzystywana 
w wykonaniach tej suity. A cóż to takiego wiolonczela piccolo?  Mała wiolonczelka,  najczęściej 
ok. ¾ normalnej wielkości  posiadająca dodaną piątą strunę – e. Swoją skalą i brzmieniem może 
przypominać violę da gamba, ale ze względów konstrukcyjnych bliżej jej do rodziny instrumentów 
skrzypcowych – coś pomiędzy wiolonczelą a altówką. Nie ma zbyt wielu oryginalnych utworów 
na wiolonczelę piccolo – Bach, oprócz VI suity, wykorzystuje ją w kilku swoich kantatach jako 
instrument koncertujący, towarzyszący śpiewakowi. Vivaldi, Leo i Samartini napisali na ten 
instrument kilka koncertów solowych. Nagrania Annera Bylsmy i Petera Wispelweya spowodowały, 
że zapragnąłem posiadać wiolonczelę piccolo. Niedawno zmarły wspaniały lutnik Adam Bartosik, 
twórca wielu historycznych instrumentów, przebudował w latach 90-tych dla mnie małą wiolonczelę 
tworząc z niej 5-strunową violoncello piccollo – chyba pierwszą w Polsce! Konrad Górka   
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wt 20.09 Missa Dolorosa
kościół św. Katarzyny 19:30

Antonio Caldara: Missa dolorosa
Giovanni Legrenzi: Sonata seconda a 4 (La Cetra)
Antonio Caldara: Miserere
Antonio Vivaldi: Koncert fagotowy a-moll KV498
Allegro – Larghetto – Allegro
Antonio Caldara: Missa dolorosa

Magdalena Łukawska sopran
Ilona Szczepańska alt
Szczepan Kosior tenor
Sebastian Szumski bas 

Robert Bachara skrzypce I
Agnieszka Świątkowska skrzypce II
Jacek Dumanowski altówka
Anna Cierpisz wiolonczela
Carles Vallès fagot

Marcin Świątkiewicz dyrygent

Antonio Caldara ma opinię najbardziej niezasłużenie zapomnianego i zaniedbanego mistrza baroku. 
Spośród dziesiątków jego kompozycji w miarę systematycznie przypominane są tylko dwie. Chodzi 
o prawdziwie arcydzieła, które każą domyślać się ile jeszcze skarbów wyszło spod pióra tego 
twórcy: to oratorium „Maddalena ai piedi di Cristo” i Missa Dolorosa. Jako nadworny kompozytor 
(piastujący funkcję wice-kapelmistrza na wiedeńskim dworze cesarza Karola VI Habsburga) 
Caldara zobowiązany był do regularnego dostarczania oper i oratoriów oraz mszy i innych utworów 
religijnych dla cesarskiej kaplicy. Missa Dolorosa powstała w 1735 roku, na dwa lata przed śmiercią 
Caldary. To o tyle istotne, że nosi znamiona dojrzałego, późnego dzieła zawierającego wiele 
głębokich i przejmujących muzycznych myśli kompozytora będącego u absolutnego szczytu swojego 
talentu. Zachwyca bogactwem kontrapunktu, ale przede wszystkim rozległością wyrażonych  
w nutach stanów uczuciowych i melodyczną inwencją. Wszystkie te jakości łączą się  
w części „Crucifixus” — emocjonalnym sercu utworu — gdzie milknie orkiestra, a śpiewacy, 
wspomagani jedynie przez basso continuo, śpiewają jeden z najbardziej rozdzierających fragmentów 
w całej mszalnej literaturze XVIII wieku. Krzysztof Dix
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cz 22.09 Messiaen Vingt Regards
kościół św. Katarzyny 20:15

Olivier Messiaen: 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus
Dwadzieścia spojrzeń na Dzieciątko Jezus
Twenty visions of the infant Jesus

1. Regard du Père
2. Regard de l’étoile
3. L’échange
4. Regard de la Vierge
5. Regard du Fils sur le Fils
6. Par Lui tout a été fait 
7. Regard de la Croix
8. Regard des hauteurs
9. Regard du temps
10. Regard de l’Esprit de joie
11. Première communion de la Vierge
12. La parole toute-puissante
13. Noël
14. Regard des anges
15. Le baiser de l’enfant-Jésus
16. Regard des prophètes, des bergers et des mages
17. Regard du silence
18. Regard de l’onction terrible
19. Je dors, mais mon cœur veille
20. Regard de l’église d’amour

Wioletta Fluda-Tkaczyk fortepian

Powstanie „Dwudziestu spojrzeń na Dzieciątko Jezus” Messiaena jest uważane za jedno  
z najważniejszych wydarzeń w historii muzyki fortepianowej. Niezwykle rzadko wykonywane 
dzieło. Ponad dwugodzinny, arcytrudny monument pianistyczny, nasycony paletami różnorodnych 
emocji i barw. Dwadzieścia różnych obrazów muzycznych – kontemplacji. Intymność wyrazu  
i jednocześnie wyjątkowa intensywność. Muzyka niezwykła, oscylująca pomiędzy maksymalną 
delikatnością a potężnymi napięciami: fortepian-orkiestra. Wykonanie tej kompozycji jest dla 
pianisty wyjątkowym momentem i – niezaprzeczalnie – przeżyciem duchowym.  
Wioletta Fluda-Tkaczyk
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so 24.09 Gesualdo
aula bł. Jakuba 11:00

Carlo Gesualdo da Venosa: V księga madrygałów

Magdalena Łukawska Antonina Ruda sopran 
Łukasz Dulewicz Matylda Staśto-Kotuła Ilona Szczepańska alt 
Dominik Czernik Szczepan Kosior Piotr Szewczyk tenor 
Przemysław Józef Bałka Marek Opaska bas

Gesualdo da Venosa. Można mówić o jego książęcym pochodzeniu, życiu wśród znanych osobistości 
swoich czasów na włoskich dworach, licznych intrygach, zleconych zabójstwach. Niezwykle 
skomplikowanym, śmiałym języku muzycznym, który mistrzowsko opracowuje  
i ilustruje śmierć, samotność, nieszczęśliwą miłość. Jednak wszystko to schodzi na dalszy plan 
gdy zaczyna się śpiewać lub słuchać jego madrygałów. Niewiarygodne, że poszczególne głosy 
zestawione osobno niczym szczególnym nie urzekają, melodycznie są nijakie, rwane, nierzadko 
karykaturalne. Jednak kiedy zabrzmią w pięciogłosie, forma zdaje się przysłaniać poetycką treść 
traktując ją jako pretekst do rozkoszowania się i delektowania kolejno następującymi dysonansami, 
chromatyką, czy doprowadzonymi do granic możliwości opóźnianymi rozwiązaniami. To istna 
mozaika ciągłych zaskoczeń, nieprzewidywalna, momentami wręcz dzika, a jednak podświadomie 
spójna. 21 madrygałów – muzyczna perełka tak niepodobna do niczego co mogliście usłyszeć 
wcześniej. Łukasz Dulewicz
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wt 27.09 Missa Sancti Nicolai
kościół św. Katarzyny 19:30

Joseph Haydn: 64 Symfonia A-dur Tempora mutantur
Allegro con spirito – Largo – Minuet. Trio – Finale. Presto

Max Reger: Lyrisches Andante

Joseph Haydn: 73 Symfonia D-dur La Chasse
Adagio. Allegro – Andante – Minuet. Trio – Presto. La Chasse

Zofia Wojniakiewicz Agnieszka Świątkowska Robert Bachara Seojin Kim skrzypce I
Maciej Czepielowski Jadwiga Czepielowska Beata Nawrocka Tomasz Góra skrzypce II
Jacek Dumanowski Mariusz Grochowski Teresa Wydrzyńska altówka 
Konrad Górka wiolonczela Marco Lo Cicero kontrabas

Dominika Staszkiewicz flet Magdalena Karolak Petra Ambrosi obój
Tomasz Wesołowski Maciej Snarski fagot Felix Polet Mateusz Cendlak róg
Paweł Gajewski Marian Magiera trąbka Tomasz Sobaniec kotły

***

Joseph Haydn: Missa Sancti Nicolai

Antonina Ruda sopran 
Ilona Szczepańska alt 
Dominik Czernik tenor 
Przemysław Józef Bałka bas

Robert Bachara Jadwiga Czepielowska skrzypce Mariusz Grochowski altówka 
Tomasz Wesołowski fagot Marco Lo Cicero kontrabas
Magdalena Karolak Petra Ambrosi obój Felix Polet Mateusz Cendlak róg 
Paweł Gajewski Marian Magiera trąbka Tomasz Sobaniec kotły 
Filip Presseisen organy

Jan Tomasz Adamus dyrygent

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2022
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cz 29.09 Wielka Msza c-moll
kościół św. Piotra i Pawła 19:30

Joseph Haydn: 61 Symfonia D-dur
Vivace – Adagio – Minuet. Allegretto.Trio – Finale. Presto

Wolfgang Amadeus Mozart: Wielka Msza c-moll

Samuel Mariño sopran
Margarita Slepakova mezzo

Antonina Ruda Magdalena Łukawska Michalina Bienkiewicz sopran 
Matylda Staśto-Kotuła Ilona Szczepańska Łukasz Dulewicz alt 
Piotr Szewczyk Dominik Czernik Szczepan Kosior tenor 
Sebastian Szumski Marek Opaska Przemysław Józef Bałka bas

Maciej Czepielowski Beata Nawrocka Robert Bachara Jadwiga Czepielowska skrzypce I 
Tomasz Góra Agnieszka Świątkowska Zofia Wojniakiewicz Seojin Kim skrzypce II
Jacek Dumanowski Mariusz Grochowski Teresa Wydrzyńska altówka 
Konrad Górka wiolonczela Marco Lo Cicero kontrabas

Dominika Staszkiewicz Karolina Jesionek flet Magdalena Karolak Petra Ambrosi obój 
Tomasz Wesołowski Maciej Snarski fagot Felix Polet Mateusz Cendlak róg 
Paweł Gajewski Marian Magiera trąbka Robert Schlegl Fryderyk Mizerski Tural Ismayilov puzon  
Tomasz Sobaniec kotły Filip Presseisen organy

Jan Tomasz Adamus dyrygent

Per gridar forte non si canta bene ma con soave et dolce melodia si fa bel canto et ciò vuol maestria.
Jacopo da Bologna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2022
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so 01.10 Concerts royaux
aula bł. Jakuba 11:00

François Couperin: Concerts royaux

Huitième Concert: Ouverture – Grande Ritournèle – Air – Rondeau – Loure – Air – Sarabande –  
Air Léger – Air de Baccantes

Premier Concert: Prélude – Allemande – Sarabande – Gavotte – Gigue – Menuet en Trio 

Treizième Concert: Vivement – Air – Sarabande – Chaconne Légère

Quatrième Concert: Prélude – Allenade – Courante Françoise – Courante à l’Italiéne – Sarabande – 
Rigaudon – Forlane

Karolina Zych flet 
Magdalena Karolak obój
Agnieszka Świątkowska skrzypce 
Tomasz Wesołowski fagot 
Krzysztof Firlus viola da gamba
Marcin Świątkiewicz klawesyn

Allegro – wiadomo, gayement – gaje-że-co? Historia potoczyła się tak, że w XXI wieku, w kraju nad 
Wisłą (współrzędne do odczytania na wyrzutniach rakiet w mieście Kanta) znajomość francuskiego 
nie jest powszechna. Język jest muzyczny, muzyka jest językiem, czy uniwersalnym? Hektary 
lasów zamienione w cierpliwy papier zapisany piórami (biedne ptaki) mędrców w poszukiwaniu 
odpowiedzi. To wszystko ważne, ale my otwieramy partyturę Koncertów Królewskich Couperina 
(na wszelki wypadek pomińmy imię): nuty jak każde inne, może tylko trochę więcej znaczków 
– ozdobników. Na szczęście etap “gaje-że-co” mamy już za sobą (a przynajmniej tak nam się 
wydaje). Przed nami poezja, sensualna przyjemność wyrafinowanej harmonii, płynący ruch tańców, 
transowość chaconne, szybujący swing inégalité, melodia, wirtuozeria, żart, lekkość, głębia, 
melancholia, onomatopeja i malowanie dźwiękiem… Robota kompozytorska precyzyjna jak u pana 
z Lipska. Czemu prawie nikt tego u nas nie gra? Może Wielki Franciszek (lepiej uważać z imieniem) 
nie rozpoznałby swojego dzieła, ale my wierzymy, że opanowaliśmy język prawie jak autochtoni.  
To autentyczność, wartość i piękno, którymi chcemy się z Państwem dzielić.      
(takie nasze wyrzutnie, czy też elipsy, może tylko papierowe tarcze, z pewnością zbyt dużo 
nawiasów). Marcin Świątkiewicz
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[ZDJĘCIE Schelling filozofia sztuki]
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Schelling – Filozofia sztuki
Za prostaka i człowieka niewykształconego zwykło uważać się tego, kto wcale nie chce doświadczyć 
wrażeń i wpływu sztuki. Ale przecież prostactwem duchowym, choć nie w tym samym stopniu, 
jest również uznawanie czysto zmysłowych poruszeń, zmysłowych afektów czy zmysłowych 
satysfakcji, jakie budzą dzieła sztuki, za właściwe oddziaływanie sztuki. Dla tego, kto w kontakcie 
ze sztuką nie osiąga swobodnego, zarazem biernego i czynnego, entuzjastycznego i rozważnego 
oglądu, wszelkie oddziaływanie sztuki jest pośrednie. On sam zachowuje się przy tym jak istota 
przyrodnicza i naprawdę wcale nie przeżywa i nie poznaje sztuki jako sztuki. Poruszają go być może 
piękne szczegóły, ale w prawdziwym dziele sztuki nie ma piękna poszczególnego – piękna jest tylko 
całość. Kto więc nie wzniesie się ku idei całości, jest zupełnie niezdolny do oceny dzieła. Ale mimo 
tej niewrażliwości spotykamy przecież bardzo wielu ludzi, którzy – mając się za wykształconych 
– skwapliwie wyrażają sąd w sprawach sztuki, grając znawców. Żadna krytyczna opinia nie rani 
dotkliwiej niż przypuszczenie, że ktoś nie ma smaku. Ci, co są niepewni swojej oceny, nawet gdy 
dzieło sztuki na nich bardzo silnie oddziałuje i sąd ich jest oryginalny, raczej powstrzymują się od 
wydawania opinii, niżby mieli odsłonić swoją słabą stronę. Inni, mniej skromni, narażają się swoim 
sądem na śmieszność i stają się uciążliwi dla znawców. Należy zatem nawet do wymogów ogólnej 
kultury społecznej – a nie ma bardziej społecznego studium niż studium sztuki – mieć wiedzę  
o sztuce, wyrobić w sobie zdolność uchwycenia idei czyli całości.
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