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Sacrum i profanum
Festiwal Muzyki Jednogłosowej nieodmiennie kojarzy się ze znakomitym repertuarem w
mistrzowskim wykonaniu światowej czołówki artystów zajmujących się monodią.
Specyficzna formuła Festiwalu zakłada współobecność pierwiastka sakralnego i świeckiego,
duchowego i intelektualnego, skupienia i zabawy - a zatem, przenosi słuchaczy w świat, w
którym życie codzienne, nauka, sztuka, muzyka i mistyczność religijna, były sobie bliskie jak
nigdy w dziejach zachodniej cywilizacji.
Kiedy przed trzynastu laty organizatorzy powoływali do życia Festiwal Muzyki
Jednogłosowej, jednym z jego celów było rozpropagowanie monodii i polifonii linearnej.
Zainteresowanie muzyką średniowiecza było wówczas jeszcze stosunkowo niewielkie. Dziś
Festiwal ma swoją wierną publiczność, i - będąc bodaj najbardziej hermetycznym w swoich
założeniach programowych – zdobył prestiż, uznanie i rozgłos nie tylko wśród miłośników
muzyki dawnej, ale i w gronie najwybitniejszych wykonawców z całego świata. Melomani
oddani Festiwalowi z pewnością pamiętają niezapomniane koncerty takich sław, jak Marcel
Pérès i Ensemble Organum, Anatolij Grindenko z chórem Patriarchatu Moskiewskiego,
zespołów La Reverdie, Discantus i Estampie, a także niezapomnianego Roberto Colavalle,
członka Chóru Kaplicy Sykstyńskiej, który w pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła
II odśpiewał „Litanię do Wszystkich Świętych”.
Tegoroczne koncerty festiwalowe odbędą się tradycyjnie na dwa tygodnie przed
Wielkanocą. W dniach 7-9 marca 2008 r. gościć będziemy wybitnych artystów - polskich
i zagranicznych. Zaproszenie przyjęli: Sabionetta (Polska), Graindelavoix (Belgia) oraz
legendarny brytyjski zespół wokalny Hilliard Ensemble.
Pierwszego dnia wystąpi Sabionetta z Polski. Zespół powstał w 2003 r. Tworzą go
młodzi wielbiciele muzyki dawnej z Akademii Muzycznej i Wydziału Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Artyści wielokrotnie brali udział w kursach muzyki dawnej w
Sandomierzu oraz Starym Sączu. Grają na kopiach dawnych instrumentów, przywiązując
szczególną uwagę do sposobu gry, zgodnego z zachowanymi traktatami, ikonografią i
badaniami muzykologicznymi. W Płocku zaprezentują „Muzyczną podróż po
średniowiecznej Francji”. Będą to pieśni trubadurów i truwerów, a także kompozycje
Guillaume’a de Machaut i Guillaume’a Dufaya.
W sobotę, 8 marca, usłyszymy Graindelavoix, belgijski zespół, który w 2006 r. zdobył
rozgłos wybitną interpretacją kompozycji Johannesa Ockeghema „Missa caput”. Program
ich koncertu zatytułowanego „Mistycy, mnisi i minstrele w XIII wiecznej Brabancji”
przyniesie mistyczne pieśni Hildegardy z Bingen, a także pieśni trubadurów, utwory
instrumentalne i pieśni cystersów z opactwa w Villers, inspirowane „Poissance
d’amours”, anonimowym traktatem miłosnym napisanym dla księcia Brabancji i jego
żony.
Niedzielny koncert, zamykający tegoroczny Festiwal Muzyki Jednogłosowej, należeć
będzie do Hilliard Ensemble – jednego najlepszych na świecie zespołów wokalnych, który

zdobył swą reputację wykonawstwem zarówno muzyki dawnej jak i współczesnej. Do
największych osiągnięć zespołu należą m.in. nagrania zrealizowane dla wytwórni
fonograficznej ECM, jak choćby płyty z utworami Arvo Pärta czy „Officium” - wspólne
dzieło Hilliard Ensemble i jazzowego saksofonisty Jana Garbarka, uznane za najwybitniejsze
nagranie lat 90-tych w gatunku crossover. W Płocku zaprezentują swój projekt “In
Paradisum”, łączący w sobie francuskie siedemnastowieczne śpiewy związane z
nabożeństwem żałobnym, polifonię Palestriny i „Officum Defunctorum” de Victorii.
Zróżnicowany program Festiwalu obejmie wszystkie sfery średniowiecznej duchowości:
życie codzienne i religijny mistycyzm, pokaże też rolę muzyki w dziele zbawienia. We
wspaniałym wnętrzu płockiej katedry wykonawcy dadzą świadectwo umysłowości, sposobów
myślenia, a bardziej jeszcze odczuwania i emocjonalności tamtych twórców. Muzyka sakralna
i świecka, sprzed co najmniej sześciu wieków, uosabia niejako świat ówczesnego człowieka,
mówi wiele o tożsamości jej twórców. Być może za sprawą trzech festiwalowych koncertów
dowiemy się czegoś więcej o człowieku średniowiecza, i – kto wie – może też o nas samych,
ludziach XXI w.
Robert Majewski
Dotknąć życia
Gdy świat był młodszy o przeszło sześć wieków, wszystkie formy ludzkiego życia
rysowały się o wiele ostrzej niż dzisiaj. Wszystkie doznania nasycone były żywiołowością,
osiąganą dziś jedynie przez umysł dziecka. Każde zdarzenie, każdy czyn, każdą emocję, ale i
drobniejsze sprawy, opromieniał blask boskiej tajemnicy. Cierpienia były gorsze do
zniesienia, choroba bardziej kontrastowała ze zdrowiem, ciemności były złem, sławą cieszono
się gwałtowniej, bogactwo obnoszono rozpustnie, kochano bardziej pożądliwie. Mistycyzm
religijny, harmonia świata zewnętrznego, ale i przepych, nędza, okrucieństwo, działy się
publicznie.
Na skutek trwałych kontrastów życie codzienne miało żywiołowy wdzięk i namiętną
sugestywność, ujawniającą się w nastrojach, od prostackiej rozwiązłości, niepohamowanego
okrucieństwa, aż po nieprzeniknioną religijność czy homeryczne wzruszenie. Pomiędzy
takimi przeciwnościami pulsowało życie średniowieczne.
Życie codzienne stwarzało zawsze i wszędzie nieograniczone pole dla
rozgorączkowanych namiętności i naiwnej fantazji, otaczała je atmosfera przygód i pasji.
Obraz ten przetrwał szczególnie wyraźnie w poezji średniowiecznych trubadurów i truwerów.
Trubadurzy byli rycerzami, którzy zajmowali się muzyką i poezją. Stąd też pochodzi ich
nazwa - trubar znaczy „tworzyć”. Zerwali oni z obowiązującą powszechnie łaciną i
posługiwali się językiem wywodzącym się z Prowansji – d’oc. Pieśni wykonywali
jednogłosowo, ewentualnie z akompaniamentem, najczęściej wykonywanym na
instrumentach szarpanych. Zwykle śpiewali o niedolach życia i o miłości – uczuciu pełnym
bólu i nostalgii. Tęsknili za piękniejszym życiem, jednak jego pochwała nie była wówczas w
dobrym tonie. Człowiek poważnie traktujący codzienny bieg rzeczy, zwykł mówić tylko o
cierpieniu i rozpaczy. Oto przykład jednej z licznych pieśni tamtej epoki:
O jak żałosne i nędzne życie!...
Mamy zarazę i głód i wojnę;
Zimno gorąco, dzień i noc nas dręczy;
Pchły i roztocze, inne robactwo nęka nas
„Miserere Domine” nad nędznym ciałem, co krótko żyje.

Miłość w twórczości trubadurów, to najczęściej miłość fantasmagoryczna i
wystylizowana. Uczucie to stało się polem, na którym rozkwitła wszelka doskonałość
estetyczna i etyczna. Kochanek jest szlachetny i poprzez swą miłość cnotliwy i czysty. W
liryce najważniejszy staje się pierwiastek duchowy. Miłość oznacza stan świętego poznania i
pobożności: la vita nova. Etyka kościelna, choć nie miała dość siły, by zupełnie przepędzić
pogańskie obyczaje bezwstydnej rozwiązłości, to jednak nadała miłości charakteru świętości i
swoistego misterium.
Świeckie pieśni końca średniowiecza przez wiele lat były widziane jako sztuka chylącej
się ku upadkowi epoki – „zmierzchu” średniowiecza, jak nazwał to wielki holenderski
historyk, Johan Huizinga. Pogląd ten utrzymał się do początku XX w. Chanson z okresu Ars
nova, przedstawiano czasami jako kompozycje kwieciste, ale samowolne. Sugerowano wręcz,
że wiodący kompozytor francuskiej Ars nova, Guillaume de Machaut, pisze czasami
„perwersyjny akompaniament do uroczej melodii”. Tradycja ta, zdaniem wielu muzykologów,
była skazana za zagładę, ponieważ wydała na świat „manierystów” końca XIV w., o których
mówi się, że byli „chimeryczni”, a nawet „zupełnie niemuzykalni”.
Jednak w ostatnich latach, niektóre stare idee zaczęły się rozmywać. Pracowite badania
nad muzyką świecką, odkryły nie tylko jej żywotność, ale i obfitość tych polifonicznych
tradycji muzycznych. A zatem, średniowieczną pieśń świecką nie należy traktować jako
zupełnie peryferyjnego obszaru w stosunku do rzeczywiście dominującej muzyki religijnej.
Robert Majewski
Teksty źródłowe:
Jesień średniowiecza, Johan Huizinga, PIW, Warszawa 1998;
Katedralizm, Christopher Page, Canor nr 25, Toruń 1999;
Mistyka i muzyka
Koniec średniowiecza w życiu umysłowym to czas płodnego fermentu; czas
znamiennych przekształceń głównych nurtów i wątków myśli średniowiecznej; czas nowej
filozofii i teologii, nowej logiki, nowej etyki i antropologii. Czas odkrywania na nowo
wielkich źródeł myśli filozoficznej Platona i Arystotelesa. Czas działalności wybitnych
postaci z różnych dziedzin myśli, duchowości, sztuki: Husa, Mikołaja z Kuzy, Savonaroli,
Kopernika, Erazma z Roterdamu, Leonarda da Vinci; i muzyki: Dufaya, Ockeghema czy
Obrechta – że wymienimy tylko największych.
Bogata i złożona religijność tamtych czasów została rozpięta między biegunami: czystą
uczuciowością i wiedzą. Pojawiła się nowa duchowość odpowiadająca potrzebom
ówczesnych ludzi. Ów nowy model religijności otrzymał nazwę devotio moderna. Wydaje się
on przede wszystkim protestem skierowanym przeciwko zbytniemu zintelektualizowaniu
religii. Jądro i duchowy rdzeń „nowej pobożności” to mistyka, a więc zespół przeżyć i
doświadczeń w kontaktach człowieka z Bogiem. Doświadczenia mistyczne, choć pewne i
obiektywne dla mistyka, są jednocześnie bardzo subiektywne i niekomunikatywne, i nie mogą
zostać wyrażone inaczej jak tylko w formie metaforycznej.
Źródła mistyki sięgają czternastego wieku i zawarte są w pismach wielkiego
dominikanina Mistrza Eckharta, którego nauczanie mówi o podstawowym religijnym
doświadczeniu – narodzeniu Boga w duszy, w którym dokonuje się unio mystica. Mistyka i
scholastyka znalazły się u niego obok siebie jako powiązane ze sobą treść i forma. Zdaniem
Mistrza Eckharta, mówiąc o mistyce mówimy niejako o odosobnieniu, o tym, że człowiek

powinien być oderwany od siebie samego i od wszystkich rzeczy. Wówczas zostanie
ponownie uformowany na wzór prostego dobra, którym jest Bóg.
Jak zatem ma się muzyka do mistyki? Czy można mówić o mistyce w kompozycjach
muzycznych? Czy muzyka może być mistyczna? Jakie związki łączą sztukę dźwięków z
najbardziej tajemniczą sferą ludzkiej duchowości?
Tropienie związków między mistyką i sztuką należy do najbardziej interesujących
zjawisk w naukach humanistycznych. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi na postawione
wyżej pytania podkreślają, że mistyka nobilituje muzykę, przydaje jej waloru wyższej
duchowości. Muzyka zaś, poprzez właściwą sobie ekspresję artystyczną, przybliża mistykę
ludzkiej wrażliwości. Owa bliskość przejawia się w dwóch podstawowych aspektach: po
pierwsze – poprzez wymowę, komunikację i wyraz, po drugie – bliskość mistyki i muzyki
ujawnia się w procesie twórczym.
Pierwszy przejaw związany jest ze sferą duchowości najbardziej wewnętrzną,
wyciszoną, osobniczą, odosobnioną, oddzieloną od świata zewnętrznego. Mistyka szuka
środków wyrazu i znajduje je w sztuce. Chce mówić językiem poezji, pragnie być
unaoczniona w dziełach malarskich, pragnie muzyki jako mowy czystych brzmień. Drugi
przejaw bliskości mistyki i muzyki to inspiracja i natchnienie – owa tajemnica umykająca
pojęciom i rozumowi. Natchnienie w muzyce, ale i w sztuce, podobne jest do objawienia,
olśnienia, a jej źródło tkwi w transcendencji. Jej siła jest prawdą sztuki i jednocześnie Prawdą
Objawioną. Mistyk, podobnie jak twórca, doznaje działania Prawdy Absolutnej i w akcie
twórczym jednoczy się z Bogiem - unio mystica.
Mistyczne jądro muzyki, zaszyfrowane w jej strukturze, człowiek rozpoznaje i
uświadamia sobie dzięki umiejętności kontemplacyjno-medytacyjnego słuchania.
Muzycznym centrum mistyki jest linearyzm, którego źródła sięgają melodii chorałowych i
dwugłosowego organum melizmatycznego. Polifonia linearna rozwinęła się najpełniej w
dziełach Dufaya, Ockeghema, a potem u Bacha. U tych twórców zauważamy ścisły porządek
metryki słownej, poetyckiej, muzycznej retoryki i dialogu muzycznych głosów
symbolizującego czystą duchowość - mistyczny dialog duszy z Bogiem.
Robert Majewski
Teksty źródłowe:
Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, Stefan Świeżawski, Wydawnictwo PWN, Warszawa
1974-1983;
Pouczenia duchowe. Wybór kazań i traktatów, Mistrz Eckhart, Wydawnictwo W drodze,
Poznań 2005;
Z perspektywy muzyki, Bohdan Pociej, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2005;
Duch polifonii średniowiecznej, Bohdan Pociej, Canor nr 25, Toruń 1999;
Muzyka w dziele zbawienia
Św. Augustyn uważał, że muzyka nakłania duszę, by dążyła ku harmonii prowadzącej
do miłości Boga. „Przez muzykę zbliżam się do wiary" – pisał Frank Martin. „Tarkowski
powiedział kiedyś, że sztuka jest modlitwą. Zgadzam się, ale jest to bardzo trudne" – to słowa
Henryka Mikołaja Góreckiego. „Pozbawieni muzycznej oprawy religijnych obrzędów, jakże
jesteśmy dziś ubożsi, bez mszy, pasji, całorocznych protestanckich kantat religijnych,
motetów, religijnych koncertów, nieszporów itp. To nie tylko zwykłe obumieranie gatunków
muzycznych, ale atrofia musical spirit. Kościół wiedział, podobnie jak psalmista, że muzyka
chwali Boga... jest ona najwspanialszą ozdobą Kościoła" – przypominał Igor Strawiński.

„Każdy kompozytor stara się rozmawiać z Bogiem, ze swoim Bogiem" – wyznał gruziński
kompozytor Gija Kanczeli.
Muzyka od zawsze trwa w bliskiej relacji z Bogiem, z sacrum, z Kościołem. Muzyka
kościelna stanowi pokaźny rozdział w dorobku największych kompozytorów - Haydna,
Mozarta, Bacha, Schuberta, Liszta, Berlioza, Verdiego, Szymanowskiego, Messiaena, Pärta,
Pendereckiego, czy Góreckiego. Spośród kompozytorów średniowiecza i renesansu
zajmowali się nią wszyscy, wśród nich ci najwybitniejsi - Hildegarda z Bingen, Perotinus,
Gombert, Ockeghem, des Pres, Lassus, Palestrina, Victoria.
Niewątpliwie, dawniej wszystko wydawało się bliżej nieba. Rolę muzyki w zbawieniu
człowieka opisuje w swoich traktatach teoretycznych święta Hildegarda z Bingen średniowieczna myślicielka wizjonerka, mistyczka, kompozytorka i badaczka natury. Jej
wizja zbawienia to opowieść o harmonii utraconej i odnalezionej. W opisie dzieł Bożych
szczególne miejsce Hildegarda poświęca aniołom. Spośród nich wyróżnia jednego –
Lucyfera. W opisie jego upadku czytamy o pięknie i blasku, jakim odznaczał się przed
odstąpieniem od Boga. Upadek pierwszego anioła daje myślicielce impuls do refleksji nad
grzechem jako wątkiem zaburzonej harmonii. Pierwotne piękno Lucyfera, w rozważaniach
Hildegardy, to teologia światła. Światło jest atrybutem Boga i oznacza jego transcendencję i
moc stwórczą. Aniołowie nazywani są w pismach mniszki iskrami i porównywani do
promieni słonecznych. To, co Hildegarda nazywa anielskim śpiewem, jest dzieleniem się
światłem z niższymi stworzeniami. Przez śpiew aniołowie obwieszczają dzieła Bożej potęgi,
pozwalając tym samym poznać Boga - źródło światła. A „Lucyfer odznaczał się jaśniejszym
blaskiem niż pozostali aniołowie” pisze Hildegarda w swoich Scivias. Jednak wspaniałość
pierwszego anioła miała swój kres. Do zguby przywiodła go pycha, kiedy spojrzał na siebie i
uznał, że jest doskonale piękny i mocny. W innym tekście Hildegarda ujmuje zbuntowanych
aniołów jako odłączenie się od wspólnoty duchów wysławiających śpiewem Boga. Skoro
aniołowie nie chcieli śpiewać w niebiańskim chórze „Bóg przeznaczył im noc”. Piekło jest
dla Hildegardy miejscem utraty piękna, którą spowodowało oddzielenie od Boga, a sam
Lucyfer, najpiękniejszy anioł, stał się istotą budzącą najwyższą odrazę. Został jedyną
postacią, która utraciła umiejętność śpiewu. W dramacie liturgicznym Ordo virtutum (Sztuka
cnoty), rola dibała jest jedyną, do której Hildegarda nie napisała muzyki. Wszystkie inne
osoby dramatu śpiewają, podczas gdy diabeł mówi, czy raczej krzyczy, atakując i rzucając
obelgi. Owa przewrotna inteligencja szatana została nazwana przez autorkę perveristas
diabolicae artis. Jego sztuka (ars) nie służy dobru i pięknu, jedynie sieje zniszczenie. To efekt
utraty harmonii.
To wszystko odnosi się też do ludzi. Adam, przed swoim upadkiem, śpiewał wspólnie z
aniołami o słodyczy i uwielbieniu Boga. Jego śpiew był oznaką szczęścia i zjednoczenia ze
Stwórcą, a także symbolem ładu wewnętrznego i zgodności jego życia z wolą Bożą. Upadłszy
stracił podobieństwo do głosu anielskiego. Grzech pierworodny zniszczył harmonię
człowieka z Bogiem i harmonię w samym człowieku. Droga ku zbawieniu jest więc
odnawianiem utraconej harmonii. Wzorem i odnowicielem jej jest sam Chrystus, zwany
„Pieśnią Nową” – idealny i harmonijny człowiek. To On – nowy Adam – stał się prawdziwym
obrazem Boga. A zatem, zbawienie skłania ludzi do śpiewania pieśni chwały.
Robert Majewski
Teksty źródłowe:
Hildegarda z Bingen – teologia muzyki, Błażej Matusia OP, Wydawnictwo Homini, Kraków
2003;
Muzyka i Bóg, Tomasz Cyz, Tygodnik Powszechny nr 36/2006;

Symbolika muzyczna, Antonina Karpowicz – Zbińkowska, Christianitas nr 34/2007;
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„Muzyczne podróże po średniowiecznej Francji”
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Mistycy, mnisi i minstrel w XIII wiecznej Brabancji”
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“In paradisum, Music of Victoria and Palestrina”
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PROGRAM
SABIONETTA
POLSKA
07.03.2008 GODZ. 19.00
„Muzyczne podróże po średniowiecznej Francji”
Agnieszka Obst: kierownik artystyczny, fidel, harfa
Anna Krawczuk: sopran
Marta Mularczyk: sopran
Tadeusz Czechak: lutnia, mandora
Magdalena Tejchma: flety, szałamaje
Katarzyna Kalinowska: fidel
Wojciech Lubertowicz: instrumenty perkusyjne
Zespół Sabionetta powstał w 2003r. Tworzą go młodzi pasjonaci
muzyki dawnej z Akademii Muzycznej i Wydziału Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Do realizacji
niektórych zamierzeń artystycznych do zespołu włączają się
Zaprzyjaźnieni muzycy z całej Polski. Repertuar “Sabionetty”
obejmuje utwory kompozytorów europejskich czasów
średniowiecza
i renesansu. Członkowie zespołu biorą udział w kursach
mistrzowskich w kraju i za granicą, pogłębiając wiedzę o

wykonywanych dziełach, ich twórcach i praktykach
wykonawczych
dawnych czasów. Wielokrotnie brali udział w kursach muzyki
dawnej
w Sandomierzu oraz Starym Sączu.
Współpracują z zespołami muzyki dawnej: Dekameron,
Camerata Cracovia, Omnia Beneficia, Canor Anticus. Koncertują
też z zespołami tańca dworskiego Pawanilia i Gratia Iuvenis.
Muzycy grają na replikach dawnych instrumentów takich jak:
cornamuse, krumhorn, rauschpfeife, flety proste, fidel,rebec,
viola da gamba, mandora,ud, lira korbowa, bendir, tamburyn,
darabuka. Podczas wykonywania utworów muzycy przywiązują
szczególną uwagę do sposobu użycia instrumentów, zgodnego z
zachowanymi traktatami , ikonografią i badaniami
muzykologicznymi.

„Muzyczne podróże po średniowiecznej Francji”
Język francuski, język poetów i trubadurów przekroczył granice
kraju, w którym powstał, to jego w pierwszej kolejności używali
twórcy różnych narodowości, chcący pisać i śpiewać o miłości. W
centrum Europy powstał więc nowy twór: teatr uczuć; pieśń była
jednocześnie wierszem, wiersz natomiast - pieśnią. Każdy
początkowy przejaw poezji był w swym rdzeniu langwedocki, to
znaczy, że poeta, którym mógł być tylko trubadur, zawdzięczał
kunszt słowa swoistemu językowi trubadurów, który nazywany
był oc.Do naszych czasów zachowało się około 450 imion
trubadurów. Miłość, którą opiewali w swych utworach jest
miłością pełną bólu i tęsknoty. Tłumaczyć to można tym, że
najczęściej jest to miłość wyimaginowana, zupełnie abstrakcyjna,
ideał damy wysokiego, nieosiągalnego stanu. Istotnym elementem
ich twórczości była stylizacja sytuacji, która przesłaniała
normalne życie, za przykład tego posłużyć może postać jednego z
czołowych trubadurów Jaufre Rudela (zm. ok. 1150), który to
umarł z miłości do księżniczki Trypolisu, nigdy jej nie ujrzawszy...
Na północy Francji językiem poezji śpiewanej przez truwerów był
język oil. Z ich twórczości zachowało się około 4000 wierszy,
najstarsze w manuskrypcie Chansonnier d’Urfé z około 1300 roku.
Truwerzy pozostawali niejako pod wpływem trubadurów, wśród

nich wyjątkową postacią był Adam de la Halle (1237-1287),
minstrel Roberta II z Arras (od 1271). Był on niewątpliwie ciekawą
postacią, otrzymał gruntowne wykształcenie, studiując w Cambrai
i na uniwersytecie w Paryżu. Był członkiem Confrérie des
jongluers (bractwa żonglerów) w Arras, gdzie w 1262 wystawiona
została jego Jeu d'Adam ou de la Feuollée. Utwory Adama de la
Halle wykraczają swym kunsztem poza ówczesną twórczość i
można zaryzykować twierdzenie, iż zapowiadają rychłe nadejście
nowego stylu, a trzygłosowa faktura, chociaż prosta, operuje
pełnymi współbrzmieniami z tercjami i sekstami, teoretycznie
uznawanymi za dysonanse. Znaczące jest też zdobienie nut
dźwiękami chromatycznymi, wynikającymi z linii melodycznej –
musica ficta.W czasach Ars Antiqua między poezją i muzyką
istniał silny związek, a najlepsze tego świadectwo stanowi
ówczesny motet, początkowo łaciński i religijny, później
zeświecczony, a nawet o tematyce erotycznej. Jest polem do
wprowadzania nowości i eksperymentów. Mimo to jednogłosowość
ciągle zajmuje dominującą pozycję, wielogłosowość zaś jest
domeną wyedukowanych znawców i specjalistów. Na gruncie
motetu zauważyć można zalążek ważnej przemiany - tekst
ustępuje miejsca wirtuozerii muzycznej, ponieważ z powodu
jednoczesnego wprowadzania kilku tekstów w motecie czytelność
słowa zacierała się, stawiano więc na muzykę. Pod koniec XIII
wieku motet zaczyna się jeszcze bardziej komplikować za sprawą
Petrusa de Cruce, który wprowadza do swych utworów
zróżnicowane rytmicznie i nowoczesne jak na owe czasy
układy.Kolejną ważną postacią jest Guillaume de Machaut (13001377), początkowo sekretarz Jana Luksemburskiego, a od 1340
kanonik katedry Notre Dame w Reims. Jego utwory wyznaczają
już nową jakość muzyczną, co prawda uprawiał on nadal
tradycyjne gatunki (virelais, ronda, ballady, motety), lecz dodawał
do nich nowe cechy, przyczyniając się tym samym do ich
uszlachetnienia. Machaut był bardzo szanowany nie tylko jako
muzyk, lecz również jako poeta, jego twórczość jest na wskroś
oryginalna, świadczy o tym wyrafinowany język, mnóstwo
alegorii, a sam autor nie waha się opisywać osobistych przeżyć.Na
pytanie “czy to już humanizm”, odpowiedź brzmieć będzie “jak
najbardziej” - w końcu rówieśnikami Machauta byli Francesco
Petrarka i Giovanni Bocaccio.Guillaume Dufay (około 1400-1474)
obok Gillesa Binchois był najwybitniejszym przedstawicielem tzw.
szkoły burgundzkiej, której działalność zapoczątkowała okres
polifonii flamandzkiej. W jego twórczości krzyżują się wpływy

francuskie, włoskie i angielskie. Charakterystyczną cechą jego
stylu była technika fauxbourdonowa, jego “Missa Sancti Iacobi”
jest pierwszym udokumentowanym przypadkiem jej
zastosowania. Dufay jako jeden z nielicznych przedstawicieli
swojej epoki w muzyce nie został zapomniany, jego utwory
wykonywano jeszcze na początku XVI wieku.
Magdalena Tejchma
PROGRAM
Bernardus Clarvallensis XII w Jesu dulcis memoria
Anonim XII w Je un chapelet
Buiot de Dion XIII w Chanson de femme
Adam de la Halle XIII w Je muir d'amourete
Dame, or sui trais
Amours et ma Dame aussi
Or est Baiars
A jointes mains vous proi
Trop desir a veoir
Bonne amourete
Anonim XIII w Por coi me bait mes maris?
Guillaume de Machaut XIV w Rose , liz, printemps
Nicola Grenon XV w La plus belle
Guillaume Dufay XV w Oui condolens

GRAINDELAVOIX
BELGIA
08.03.2008 GODZ. 19.00.
„Poissance d’amours
Mistycy, mnisi i minstrel w XIII wiecznej Brabancji”
Björn Schmelzer: dyrektor artystyczny
Silvie Moors,
Paul De Troyer,
Bart Meynckens,

Lieven Gouwy,
Liam Fennelly: fidel
Floris De Rycker: lutnia
Jan Van Outryve: gitara
„Poissance d’amours
Mistycy, mnisi i minstrel w XIII wiecznej Brabancji”
Poissance d’amours jest anonimowym traktatem miłosnym
napisanym dla księcia Brabancji i jego żony. Był interesującym
mottem w kulturze muzycznej i natchnieniem dla wykonawców
takich jak mnisi z opactwa cystersów w Villers oraz minstreli
takich jak Gillebert de Berneville, Perrin d’Angicourt, Carasaus czy
Henryk III. Wiele osób jest w błędzie myśląc, że muzyka rozwijała
się tylko w Paryżu. Dużym ośrodkiem muzycznym był dwór
królewski w Brabancji wraz z istniejącymi tam opactwami
cystersów i dominikanów sponsorowanymi przez parę książęcą.
Gdzie należy umiejscowić Brabancję? W XIII wieku na
Brabancje składały się takie prowincje jak Brabancja walońska,
Antwerpia w Belgii, Północna część Holandii. Brabancja była
podzielona na trzy diecezje Liege na wschodzie, Cambrai na
zachodzie i Utrecht na północy. Dobrobyt ekonomiczny Brabancji
był wynikiem osi jaka połączyła Flandrię i obszary położone nad
Renem co dało początek portowemu miastu Antwerpii. Historyczną
stolicą Brabancji było Leuven. Lecz w XIII wieku Bruksela nabrała
większego znaczenia.
Pod panowaniem księcia Brabancji Henryka III i jego żony Aleidis
wpływ życia kulturalnego Brabancji dotarł do Paryża.
Oprócz pieśni trubadurów i utworów instrumentalnych
pochodzących z XIII wiecznej Brabancji Graindelavoix wykonuje
również pieśni cystersów z opactwa w Villers. Repertuar został
skomponowany w XIII wieku przez kantora Goswina z Bossut.
Program przedstawia interesujący choć mało znany rozwój
cysterskiej pieśni religijnej. Poza tym w programie jest też
wyjątkowa poezja brabanckej mistyczki zwanej Hadewijch.
Rekonstrukcja jej poezji zawarta w repertuarze daje nam
możliwość wglądu w XIII wieczne praktyki mistyczne .
Graindelavoix
(Björn Schmelzer, artistic direction)

PROGRAM
Poissance d'amours
Mystics, menestrels and masters of organum in 13th century Brabant
This programme includes:
1. chant and improvised polyphony based on two local offices of the
Cistercian abbey of Villers, written by the cantor Goswin de Bossut:
Fuit in Bruxella quidam adolescens
(responsorium, office for Arnulf Cornibout, early 13th century)
Gaude Mater ecclesia
(hymn, office for Arnulf Cornibout, early 13th century)
Gaude Maria filia Syon
(responsorium, office for Marie d’Oignies (Marie de Nivelles), early 13th
century)
Exaltent nomen Domini
(hymn, office for Marie d’Oignies (Marie de Nivelle), early 13th century)
2. mystical songs by Hildegard of Bingen (manuscript written for the monks
of Villers), the 13th century Flemish mystic Hadewijch and two Cistercian
sequenses, associated with this repertoire:
O Ecclesia (Hildegard of Bingen)
Marie preconio
(sequens based on Bib.Catala, Ms.1f17v, codex Las Huelgas, n.127, f.116v.
& prosaire Paris, Sainte-Chapelle)
Dulcis Jesu memoria
(manuscript Oxford, Bod. Lib., Laud Misc. 668)
Men mach den nuwen tijt
(Hadewijch/Rogeret de Cambrai)
Tsaermeer sal in corten tide
(Hadewijch/Colart le boutellier)
3. Songs associated with the court of Brabant by duke Henry III and his
court trouvères
Felix qui humilium vitam sequitur
(conductus based on a pastourelle of Henry III of Brabant)
Biaux Gillebert, dites, s’il vos agree
Hendrik III

(jeu-parti between Henry III and Gillebert de Berneville)
Quant voi le felon tens finé
Perrin d’Angicourt
Je ne cuidai mes chanter

Jehan Erart

N’est pas saiges ki mi torne a folie
Estampies I, II, III (chose Tassin)

Carasaus

Tassin

THE HILLIARD ENSEMBLE
WIELKA BRYTANIA
09.03.2008. GODZ. 19.00
“In paradisum, Music of Victoria and Palestrina”
David James: kontratenor
Rogers Covey-Crump: tenor
John Potter: tenor
Gordon Jones: baryton
Hilliard Ensemble jest uważana za jedną z najlepszych na świecie
grup wokalnych muzyki kameralnej i prawdopodobnie nie ma sobie
równych w dziedzinie muzyki dawnej oraz współczesnej.
Charakterystyczny styl i perfekcyjnie rozwinięty warsztat muzyczny
grupy zabiera słuchacza zarówno w średniowieczny i renesansowy
repertuar jak i utwory współcześnie żyjących kompozytorów.
Wyjazdy koncertowe grupy są bardzo częste i różnorodne dochodząc
do stu koncertów rocznie. Najczęściej występują w Europie
środkowej i krajach śródziemnomorskich, lecz odwiedzają także
regularnie Japonie, Stany Zjednoczone i Kanadę.
Historia grupy rozpoczyna się w roku 1980 serią nagrań muzyki
dawnej dla EMI ( obecnie wydawanych ponownie przez Virgin), lecz
od samego początku zespół przywiązywał taka samą wagę do
utworów współczesnych. Nagranie Passio Arvo Parta z 1988 roku
zapoczątkowało owocną współpracę z firmą fonograficzną ECM z

Monachium. W roku 1996 został nagrany kolejny utwór Avro Parta
Litany. Zespół niedawno rozpoczął współprace z innymi
kompozytorami z krajów bałtyckich takimi jak Veljo Tormis i ErkkiSven Tuur, wzbogacając swój repertuar muzyki napisanej miedzy
innymi przez Gavina Bryarsa, heinza Holligera, John Caskena,
Jamesa MacMillana i Elenę Firsovą. W roku 1994 na konkurs
kompozycji zgłoszono ponad 100 utworów, z których wiele weszło na
stałe do programu Hilliard Ensemble. W czasie corocznych letnich
szkół grupa współpracuje z kompozytorem. Poprzednio
współpracujący kompozytorzy tacy jak Ivan Moody, Piers Hellawell,
Barry Guy czy Gavin Bryars zanleżli się na podwójnym albumie
wydanym przez ECM- Śpiewnik Hililardów.
W roku 1994 wydano Officium okrzyknięte “ największym hitem lat
90”. Był to pierwszy przypadek współpracy zespołu z norweskim
saksofonistą Janem Garbarkiem. W roku 1997 zespół nagrał muzykę
do kanadyjskiego filmu Lilie, oraz Mnemosine wspólnie z
Garbarkiem. Później Hilliardzi uczcili pamięć Ockeghema ( 14101497) w pięćsetną rocznicę jego śmierci, wydając specjalny album
Hilliard LIVE. Pierwsza część Hilliard LIVE , Perotin and the Ars
Antiqua, został wydany w 1996, druga cześć Dla Ockeghema, w
1997, część trzecia Antoine Brumel i cześć czwarta Dufay wydano
1998. Dla ECM wydali także utwory Lassusa w Maju 1998.
Na koncerty ze współudziałem orkiestry składają sie Litany Parta z
orkiestrą symfoniczna BBC oraz seria koncertów z Londyńska
Orkiestrą Symfoniczna. W 1999 miała miejsce premiera Mirors des
Temps Unsuka China z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną i Kentem
Nagano. W tym samym roku odbyła się premiera Quickening Jamesa
Macmillana wraz z Orkiestrą Symfoniczna BBC i Sir Andrew
Davisem.

Na jesieni 2001 ukazało się Morimur, nagrane wraz niemieckim
skrzypkiem barokowym Christophem Poppen i sopranistka Moniką
Mauch. Oparta na badaniach prof. Helgi Thoene ,jest to unikalna
mieszanka Partity D Bacha na skrzypce oraz wybranych wersów
Chorału ukoronowanych epicka Ciaconną, w której instrumentaliści i
wokaliści są zjednoczeni.

Zespół w swej działalności podtrzymuje współprace z współcześnie
żyjącymi kompozytorami. W 2002 roku w Finlandii miała miejsce
premiera The Pear tree of Nicostratus Piersa Hellawella a także
Quickening MacMillana w Stanach Zjednoczonych.
We wrześniu 2003 miała miejsce premiera Trzeciej Symfonii Stevena
Hartke w filharmonii nowojorskiej dyrygowana przez Lorina Maazela.
W 2004 raku zespół obchodził 30-lecie istnienia, które uczcił serią
koncertów w Wigmore Hall, udziałem w Holland Festival wykonując
Gesualdo Considered as a Murder Luki Francesconi oraz w
Liverpoolu na Edinburgh Festival. Ostatnie nagrania dla ECM
zawierają motety Machauta, płytę Nicolasa Gomberta i wszystkie
motety Bacha.
Najbliższe plany zespołu to współpraca z Monachijską Orkiestrą
Kameralną nad nowym dziełem Erkki-Sven Tuura. Trwają także
prace nad projektem z niemieckim kompozytorem Heinerem
Goebelsem, które zakończą się premierą w teatrze Vidy w Lausanne
w 2008 roku.
W 2008 roku wraz z Drezdeńską Orkiestrą Symfoniczną by uczcić
pamięć Alfreda Schnittke zespół wykona Nunc Dimittis rosyjskiego
kompozytora Aleksandra Raskatova.

“In paradisum, Music of Victoria and Palestrina”
“In Paradisum” łączy w sobie muzykę z trzech żródeł: Officium
Defunctorum Victorii, polifonii Palestriny i gregoriańskich pieśni
sakralnych z siedemnastowiecznego manuskryptu.
Umiejscawiając twórczość hiszpańskich i włoskich kompozytorów
w historycznie autentycznym kontekście, Hilliard Esemble daje
nam możliwość doświadczenia atmosfery katolickiej mszy w dobie
Renesansu.
Po wielkim sukcesie Officium and Mnemosyne, Hilliard Esemble
powraca do jakże ważnych materiałów takich jak: the Officium
Defunctorum of Victoria, polifonii Palestriny i Gregoriańskich pieśni
sakralnych z Toul Graduale z 1610 roku.

Muzyka Tomása Luisa de Victorii oraz Giovanniego Pierluigi da
Palestriny była kamieniem węgielny w repertuarze Hilliard
Esemble, od samego początku powstania grupy. W poprzednich
sezonach często wykonywali program pod nazwą “In, Paradisum”,
który wcielił motety Victorii i Palestriny do współczesnych pieśni
mszy żałobnej. “In Paradisum deducant te angeli” – niech anioły
zaprowadzą cie do raju, jest tytułem albumu, który odnosi się do
rytuału kościoła rzymskiego w liturgii dla zmarłych przed
wyniesieniem ciała do grobu.
Eseista i kompozytor Ivan Moody odnosząc się do „ In Paradisum”,
zaznacza, że chociaż nasza świadomość osiągnięć muzycznych
wielkich kompozytorów liturgicznych wzrosła, to zapominamy, że
byli oni pierwszymi i głównymi piewcami chwały Boga.
Wykonawcy Hilliard przywracają odpowiedni kontekst,
przypominając nam, że Palestrina i Victoria byli mocno
zaangażowani w pieśni religijne, które były najbardziej wzniosłą
częścią mszy. Formy muzyczne nie były niezmienne, gdyż był to
czas, kiedy tradycje muzyczne podlegały ciągłym zmianom a
wykonywanie pieśni było pod wpływem rozwoju w polifonii.
Giovanni Pierluigi da Palestrina urodził się około 1525 niedaleko
Rzymu. Był on bardzo płodnym kompozytorem. Autorem 104
mszy, 375 motetów, 68 ofertoriów, 65 hymnów i lamentów oraz
140 madrygałów. Jego pedagogiczne umiejętności były wysoko
cenione. Miał duży wkład w kształcenie młodych kompozytorów.
Jednym z najbardziej utalentowanych jego uczniów był Victoria.
Tomas Luis deVictoria urodził się w1548 roku. Pochodził z
hiszpańskiego miasta Avilla, miejsca urodzin św. Teresy.
Studiował w tamtejszej katedrze przygotowując się do pracy
duszpasterskiej. W Rzymie poznał Palestrinę. Mimo iż
komponował mniej niż starsi od niego koledzy doczekał się
ukazania wszystkich swych dzieł za życia. Jego pieśni dotarły do
najdalszy części Europy a nawet do Meksyku. Victoria był
całkowicie oddany tworzeniu muzyki i nie zabiegał o względy
bogatych patronów. Po odniesionym sukcesie w Rzymie wrócił do
Madrytu gdzie ostatnie 25lat swego życia spędził tworząc w
madryckiej kaplicy Monasterio de la Descalzas de Santa Clara.
Gordon Jones z Hilliard Esemble, odnosząc się do bieżącego
repertuaru mówi:

Z czterech utworów Palestriny zawartych w naszym programie,
trzy pochodzą z nabożeństwa za zmarłych.
The Hilliard Ensemble – In Paradisum
Music of Victoria and Palestrina
1. Taedet animam meam (Officium defunctorum 1605) – Tomás Luis de
Victoria
2. Introitus (Graduale Romanum, Toul)
3. Kyrie (Graduale Romanum, Toul)
4. Domine quando veneris – Giovanni Pierluigi da Palestrina
5. Graduale (Graduale Romanum, Toul)
6. Libera me Domine (Officium defunctorum 1605) – Tomás Luis de
Victoria
7. Tractus (Graduale Romanum, Toul)
8. Ad Dominum cum tribularer clamavi - Giovanni Pierluigi da
Palestrina
9. Sequentia (Graduale Romanum, Toul)
10. Offertorium (Graduale Romanum, Toul)
11. Peccantem me quotidie (Officium defunctorum 1605) – Tomás Luis
de Victoria
12. Sanctus-Benedictus (Graduale Romanum, Toul)
13. Heu mihi Domine - Giovanni Pierluigi da Palestrina
14. Agnus Dei (Graduale Romanum, Toul)
15. Communio (Graduale Romanum, Toul)
16. Libera mi Domine - Giovanni Pierluigi da Palestr

Prowadzenie: Piotr Orawski
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