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MIKOŁAJ ZIELEŃSKI
OFFERTORIA TOTIUS ANNI
COMMUNIONES TOTIUS ANNI
(1611)

1. In festo Sanctorum Innocentium
ANIMA NOSTRA
oﬀertorium

3:20

2. In festo Annuntiationis B. M. V.
AVE MARIA
oﬀertorium

4:32

3. In festo S. Stephani
VIDEO CAELOS APERTOS
communio

2:38

4. In festo S. Antonii Abbatis
DESIDERIUM ANIMAE EIUS
oﬀertorium

3:42

5. In secunda Missa Nativitatis Domini
DEUS FIRMAVIT
oﬀertorium

2:59
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6. In festo S. Stanislai
EGO SUM PASTOR BONUS
motetus

2:55

7. In festo S. Stephani Protomartyris
ELEGERUNT APOSTOLI
oﬀertorium

3:19

8. In festo S. Silvestri Papae
INVENI DAVID
oﬀertorium

3:03

9. In festo Puriﬁcationis B. M. V.
RESPONSUM ACCEPIT
communio

2:19

10. In festo S. Joannis Apostoli et Evangelistae
IUSTUS UT PALMA FLOREBIT
oﬀertorium

2:32

11. In prima Missa Nativitatis Domini
LAETENTUR CAELI
oﬀertorium

3:04

12. In festo S. Catherinae Virginis et Martyris
CONFUNDANTUR SUPERBI
communio

2:19
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13. In festo S. Matthaei Apostoli et Evangelistae
POSUISTI DOMINE
oﬀertorium

3:41

14. In Epiphania Domini et per totam Octavam
REGES THARSIS
oﬀertorium

2:35

15. Dominica octava post Pentecostes
GUSTATE ET VIDETE
communio

2:24

16. In Dominica Resurrectionis
TERRA TREMUIT
oﬀertorium

3:37

17. In festo S. Luciae Virginis et Martyris
PRINCIPES PERSECUTI SUNT
communio

2:34

18. In tertia Missa Nativitatis Domini
TUI SUNT CAELI
oﬀertorium

3:10

Total time

54:37
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Jerzy Butryn
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W historii muzyki staropolskiej wyjątkową pozycję zajmuje Mikołaj
Zieleński, któremu prof. Zdzisław Jachimecki przyznaje tytuł wręcz
„największego kompozytora wolnej Polski przed Chopinem”. I na
innym miejscu: „śmiało postawić możemy mistrza naszego obok
najgłośniejszych kompozytorów tej epoki, w jednym rzędzie
z Giovannim Gabrielim i Heinrichem Schützem”.
W kontekście niniejszego wielkiego przedsięwzięcia fonograﬁcznego warto przede wszystkim przyjrzeć się biograﬁi twórcy. Niestety
wyjątkowo szczątkowej. Nie znamy bowiem daty urodzin i śmierci
Mikołaja Zieleńskiego. Jedyną stabilną datą związaną z jego osobą
jest rok 1611 – rok wydania w Wenecji jego życiowego monumentu
Offertoria et Communiones totius anni. Z akt sądowych, pochodzących
również z roku 1611, w którym muzyk dwukrotnie się procesował, wiemy, iż przynależał do stanu mieszczańskiego, że na mocy nadanych
mu przywilejów posiadł wójtostwo wsi Bocheń pod Łowiczem oraz
młyn Rudnik. Powszechnie znane są związki Zieleńskiego z kapelą
Wojciecha Baranowskiego – kolejno biskupa przemyskiego, płockiego,
wrocławskiego, od 1607 arcybiskupa gnieźnieńskiego – Prymasa Polski,
rezydującego w Łowiczu (do śmierci w 1615 roku). We wspomnianych
aktach procesowych Zieleński nazywany jest „organarium
magisterque capellae nostrae” (tj. Prymasa), a w edycji weneckiej
„organarius et capellae magister”. Lata jego służby na tych stanowiskach
również pozostają nieznane.
Wiele do myślenia pozostawia fakt wydania koronnego dzieła
Zieleńskiego w Wenecji (w drukarni Jakuba Vincentiusa). Edycja
—8—
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dedykowana jest Prymasowi Baranowskiemu, który ją ﬁnansował i jako
człowiek wysoko wykształcony należycie oceniał talent swego muzyka.
Wiemy, iż Zieleński w Wenecji podpisał dedykację 1 marca 1611.
Czy również we Włoszech studiował? Na pytanie to jesteśmy w stanie
odpowiedzieć jedynie hipotetycznie, chyba, że zawierzymy historykowi
i biografowi Szymonowi Starowolskiemu, który w II wydaniu Scriptorum
Polonicorum Hekatontas (1627) zalicza Zieleńskiego do tych, którzy
byli „in media Roma exercitati”. Oczywiście równie uprawnioną może
być teza, iż preceptorami Zieleńskiego byli muzycy włoscy w znacznej
liczbie przebywający w tym czasie w Polsce.
Offertoria (56 utworów + 12-głosowy Magniﬁcat) i Communiones
(63 utwory) – to dwie księgi różniące się charakterem i stylistyką.
Stawiamy kolejne pytanie: czy jest to całość twórczości Zieleńskiego?
Przemawiałby za tym fakt zamieszczenia w tomie Communiones trzech
utworów czysto instrumentalnych; także i ta okoliczność, że niekonsekwentny dobór tekstów w Communiones to efekt połączenia w całość
wszystkich pozostałych w tece kompozytora utworów. Ale całkowitej
pewności co do tego typu rozstrzygnięć mieć nie możemy, wziąwszy
pod uwagę fakt zburzenia pałacu prymasowskiego w Łowiczu podczas
wojen szwedzkich, w którym mogły pozostawać jeszcze dalsze kompozycje mistrza.
Offertoria et Communiones ukazały się w postaci 8 ksiąg głosowych
i księgi Partitura pro organo (do realizacji – według uznania i możliwości
– na dwóch instrumentach). Offertoria zawierają kompozycje 7i 8-głosowe, wszystkie opracowane techniką polichóralną. Wyraża się
—9—
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ona w zróżnicowaniu kolorystycznym dialogujących zespołów,
poprzez kontrasty dynamiczne, przeciwstawienie sobie odcinków
polifonicznych i homorytmizowanych, częste zmiany rodzaju taktu.
A wszystkie te elementy razem wzięte świadczą dobitnie o aktywnym
stosunku kompozytora do tekstu. Teksty zestawia on w chronologicznym porządku liturgicznym, od Bożego Narodzenia (z pominięciem
Adwentu) do wspomnienia poświęcenia kościoła. Wykonawcom muzyka
ta stawia bardzo wysokie wymagania, zarazem pozwala wnioskować
o składzie i poziomie kapeli prymasowskiej, dla której była przeznaczona.
Była to – rzecz jasna – kapela wokalno–instrumentalna, bowiem zgodnie z konwencją epoki Offertoria Zieleńskiego bazują na współdziałaniu
zespołu wokalnego, organów i instrumentów. Te ostatnie nie pełnią tu
jeszcze samodzielnej roli, ale zdwajają głosy wokalne, działają zatem
jako czynnik barwy i siły brzmieniowej, a sposób ich użycia pozostaje
w gestii aktualnych realizatorów. Z materii dźwiękowej obu cyklów, ale
głównie Offertoriów, wynika, iż Zieleńskiego żywo interesowały efekty
kolorystyczne i w tym sensie – działając na pograniczu epok – wyraźnie
ciąży on ku technice polichóralnej właściwej szkole weneckiej obu
Gabrielich (Andrea i Giovanniego).
Zdzisław Jachimecki wystawia następującą ocenę omawianemu
cyklowi: „Styl melodii Offertoriów nosi na sobie piętno powagi,
szlachetnego dostojeństwa – żywą materią chórów włada Zieleński
z najdalej posuniętym mistrzostwem… Przeciwstawienie faktury
homofonicznej – imitacyjnej technice doprowadza w konstrukcji
ofertoriów do niezmiernie efektownych wyników artystycznych”. I do— 10 —
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daje: „Inwencja tematyczna Zieleńskiego rozporządzała pomysłami
wręcz genialnymi, zestrojonymi w idealny sposób z charakterem tekstów”.
W odznaczających się większym ładunkiem liryzmu Communiones
(na 1– 6 głosów) szczególnie intrygują nas komunie 1- i 2-głosowe
– pierwsze na polskim gruncie pseudomonodie: zatem jeszcze
nie w pełni typowe monodie, ale transkrypcje na głos (głosy)
z towarzyszeniem organów. Podobnie jak w Offertoriach, także
w tym cyklu najwyższe wartości talentu Zieleńskiego zawarte
są jednak nie w utworach kameralnych, lecz zespołowych.
Rolę Mikołaja Zieleńskiego w muzyce polskiej – w sposób zobiektywizowany deﬁniuje Zygmunt M. Szweykowski: „w najistotniejszych cechach swej twórczości Zieleński reprezentuje muzykę
szkoły późnorenesansowej, z jej charakterystycznymi tendencjami,
wiodącymi ją nieraz już na pogranicze stylistyczne. W następnej epoce
tendencje te ulegną zasadniczemu rozwojowi; u schyłku renesansu
stanowią tylko o swoistym zabarwieniu utworu”.
Jacek Berwaldt

— 11 —
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Called by professor Zdzisław Jachimecki “the greatest Polish composer of independent Poland who had lived before Chopin”, MIKOŁAJ
ZIELEŃSKI holds a pre-eminent position in the history of old Polish music. According to Prof. Jachimecki’s words, “he may rank alongside the
most renowned composers of his era: Giovanni Gabrieli and Heinrich
Schütz”.
As, owing to this impressive recording project, music lovers are given
an opportunity to become acquainted with Zieleński’s work, it seems
essential to provide them with a few details of his life as well. Unfortunately, very little is known about the artist because even the dates
of his birth and death are shrouded in mystery. The only certain date
related to the composer is 1611 when his most signiﬁcant work entitled
Offertoria et Communiones totius anni was published in Venice. As he
had two lawsuits in 1611, we also know from the court records which
date back to that year that he came from burghers and had been granted the privileges thanks to which he had got possession of the alderman’s estate in the Bocheń village near Łowicz and of the Rudnik mill. It
is commonly known that the composer had close ties with the ensemble of Wojciech Baranowski who was the bishop of Przemyśl, then of
Płock, of Wrocław, and ﬁnally the Archbishop of Gniezno − the Primate
of Poland residing in Łowicz until his death in 1615. In the above-mentioned court records Zieleński was called the “organarium magisterque
capellae nostrae” (i.e. the organist of the Primate’s ensemble), and in the
Venetian edition of his work he appears as the “organarius et capellae
magister”. It has not been determined when he held those posts.
— 12 —
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The very fact that Zieleński’s major work, the crowning achievement of
his career, was published in Venice at Jacob Vincentius’ printing house
continues to baﬄe the music historians. That edition was dedicated to
Primate Baranowski who had ﬁnanced it and, as a reﬁned and impeccably educated man, thought highly of his musician’s talent. We know that
Zieleński signed his dedication in Venice on 1 March 1611. Does it imply
that he had studied in Italy? We can only make conjectures about it unless we trust Szymon Starowolski, a historian and biographer, who in the
third edition of his Scriptorum Polonicorum Hekatontas (1627) counted
Zieleński among those who had been “in media Roma exercitati”.
On the other hand, there are reasonable grounds for supposing that the
artist’s preceptors may have been Italian musicians whose substantial
number lived in Poland at that time.
Offertoria, which consist of 56 pieces of music and a twelve-voice
Magnificat, and Communiones, which include 63 compositions, make
up two books which considerably diﬀer from each other in their character and style. However, another question arises: are they Zieleński’s
whole oeuvre? The fact that the volume Communiones contains three
instrumental compositions seems to attest to that supposition; also
a certain inconsistency of the selection of the works gathered in Communiones apparently indicates that Communiones result from putting
together all the works left by the composer. Nevertheless, we cannot
be certain about that, considering the turbulent Polish history and
the wars with Sweden during which the primate’s palace in Łowicz
was pulled down: it cannot be excluded that several Zieleński’s works
— 13 —
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which had been stored in the palace have not survived to our times.
Offertoria et Communiones were published as eight books containing
the score for individual voices and a book Partitura pro organo (to be
performed – depending on the circumstances and according to the musicians’ decision − on two instruments). Offertoria contain seven- and
eight-voice compositions rendered in the polychoral style characterized
by such features as the variation in tone colour which appear in the voices of the dialoguing groups of singers, dynamic contrasts, the juxtaposition of the polyphonic and homophonic sections and frequent changes
of the beat. All those qualities show the composer’s vivid interest in the
text. He orders the texts in the chronological order of the liturgical year,
from Christmas (omitting Advent) to the commemoration of the consecration of a church. Zieleński’s music, extremely demanding to perform, allows us to appreciate the high level of the primate’s ensemble
for which it had been composed. It was a vocal and instrumental group
as, in keeping with the convention of the period, Offertoria are based
on the consonance of the voices, the organs and other instruments.
The latter ones did not play an independent role yet, but they “double” the vocal parts, acting as the volume and tone colour factors;
the actual use of the instruments depend on the performers’ decision.
It is evident in both the cycles, (but in Offertoria in particular), that
Zieleński was keen to achieve tone colour eﬀects and that, living
on the threshold of a new era in music, he was close to the Venetian
school of Andrea and Giovanni Gabrieli. Zdzisław Jachimecki evaluates
the discussed compositions as follows: “The style of Offertoria is
— 14 —
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solemn, noble and sublime – Zieleński shows complete mastery of
the choirs… The juxtaposition of the homophonic texture and the
imitative technique leads to the superb artistic achievements in
the structure of the oﬀertory”. And he adds: “Zieleński displays
great creativity in the texture of his works and his brilliant
ideas harmonize with the character of the texts”. In more lyrical
Communiones (for 1-6 voices) one- and two-voice communions
are worthy of note as they are the ﬁrst pseudomonodies
in the history of Polish music, i.e. not full-ﬂedged monodies,
but the transcriptions for a voice (or voices) accompanied by the
organs. Just as in Offertoria, Zieleński’s talent is fully revealed
not in the less spectacular chamber compositions, but in the
monumental works intended for larger ensembles. Mikołaj
Zieleński’s role in Polish music is objectively deﬁned by Zygmunt
M. Szweykowski: “the most remarkable features of Zieleński’s music
represent the late Renaissance school with all its tendencies which
belong to the transitory period. Although they were fully developed
and enhanced in the following music era, at the end of the Renaissance
they contributed to the speciﬁc character of the compositions”.
Jacek Berwaldt
translated by Ewa Elżbieta Nowakowska

— 15 —
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CAPELLA CRACOVIENSIS została założona w roku 1970 przez Stanisława
Gałońskiego. W jej skład wchodzą kameraliści–soliści. Zespół składa
się z orkiestry kameralnej, zespołu madrygalistów, męskiego zespołu
wokalnego (rorantystów) oraz samodzielnej grupy dętej. Całość tworzy
zespół oratoryjno-kantatowy.
Repertuar zespołu rozciąga się od muzyki średniowiecznej do
współczesnej. Poczesne miejsce w repertuarze Capellae Cracoviensis
— 16 —
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zajmuje muzyka polska, a zwłaszcza krakowska dawna i współczesna.
Domeną zespołu jest barokowa i klasyczna muzyka oratoryjna wykonywana w obsadzie z epoki. W repertuarze znajdują się takie pozycje,
jak: Mesjasz G.F. Händla, Pasje, Msza h-moll, Weihnachtsoratorium
J.S. Bacha, Msze i Requiem W.A. Mozarta i in. Niektóre z tych pozycji
zostały nagrane na CD (J.S. Bach – Wielka Msza h-moll, W.A. Mozart
– Msza koronacyjna). W 1992 r. Capella Cracoviensis otrzymała dwie
prestiżowe nagrody za nagranie utworów Dariusa Milhauda (6 Symfonii kameralnych i Trois Opéras Minutes) – Diapason d’Or i Grand Prix
du Disque de l’Academie Charles Cros. Z okazji przyznania Krakowowi
w roku 2000 tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, Capelli Cracoviensis
powierzono nagranie płyt z dawną i współczesną muzyką kompozytorów krakowskich.
Capella Cracoviensis koncertowała w większości krajów Europy (łącznie
z Watykanem, gdzie dała specjalny koncert dla Papieża Jana Pawła II)
oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Płd., na Tajwanie
i w Chinach. W 1993 r. zaprezentowała publiczności amerykańskiej
operę Wesele Figara W.A. Mozarta.
Capella Cracoviensis gości na swojej estradzie wybitnych muzyków
z całego świata. Z niektórymi ściśle współpracuje. Od 1975 roku Capella
organizuje doroczny Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym
Krakowie”.

— 17 —
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CAPELLA CRACOVIENSIS, founded in 1970 by Stanisław Gałoński, brings
together distinguished musicians – players and singers. It is composed
of a chamber orchestra, a madrigalist ensemble, a male vocal ensemble
(so-called rorantists) and an independent wind instruments ensemble.
All the groups together make up a vocal-instrumental oratorio ensemble.
The repertoire of the ensemble embraces music ranging from the mediaeval to the contemporary. The prominent place in the repertoire is
reserved for Polish music – either of the early composers (Mikołaj of
Radom, K. Borek, M. Gomółka, G.G. Gorczycki) or contemporary
(Z. Bujarski, K. Meyer, K. Penderecki, W. Lutosławski, M. Stachowski).
Capella Cracoviensis has appeared in many European countries (including Vatican, where they performed for the Pope John Paul II and the
Curia Romana) as well as throughout the USA, Canada, Japan, South
Korea, Taiwan and China. The ensemble has also made many recordings, both early and contemporary repertoire.
In 1992 Capella Cracoviensis was awarded two prestigious prizes
for recordings of Darius Milhaud (6 Chamber Symphonies and Trois
Operas Minutes) – Diapason d’Or and Grand Prix du Disque de
l’Academie Charles Cros. In 1992–93 for the ﬁrst time Capella Cracoviensis put on stage the opera performance – Le nozze di Figaro of
W. A. Mozart. The opera was next presented to the audiences in
the USA. Capella Cracoviensis organizes a yearly International
Festival “Music in the Old Cracow” which presents outstanding
soloists and ensembles from all over the world.
— 18 —
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STANISŁAW GAŁOŃSKI otrzymał dyplom dyrygenta w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, po studiach u wybitnych polskich
dyrygentów Witolda Krzemieńskiego i Bohdana Wodiczki. Równolegle
studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w wieku 12
lat pracował jako organista i prowadził chór kościelny. Po ukończeniu
studiów został zatrudniony w Filharmonii, a następnie w Operze Kra— 19 —
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kowskiej. Jest prekursorem w dziedzinie wykonawstwa dawnej muzyki
w Polsce. W 1960 roku zorganizował przy Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy pierwszy zespół dawnych instrumentów oraz zespół
madrygalistów pod nazwą Capella Bydgostiensis. W 1970 roku przeniósł
się do Krakowa, zakładając zespół Capella Cracoviensis, która wykonuje
nie tylko muzykę dawną a również innych epok. Zespół ten w krótkim
czasie awansował do grona najlepszych polskich zespołów kameralnych. W ramach Capelli Cracoviensis Stanisław Gałoński powołał zespół
Rorantystów, nawiązujący do tradycji Kapeli Roranckiej, ufundowanej
przez króla Zygmunta Starego w 1540 roku, działającej przez ponad 300
lat w katedrze królewskiej na Wawelu.
Stanisław Gałoński jest animatorem życia muzycznego. Stworzył i przez
15 lat prowadził Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Od roku 1976
jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka
w Starym Krakowie”, którego jest założycielem.
Ma w swym życiorysie również działalność pedagogiczną. Był nauczycielem Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie oraz wykładowcą Wyższej
Szkoły Muzycznej w Gdańsku.
Jest autorem wielu opracowań i instrumentacji, m.inn. opery
Orfeo Monteverdiego w obsadzie dawnych instrumentów, według
wskazówek kompozytora. Obok muzyki dawnych epok, wykonuje
również muzyką współczesną, lansując szczególnie polskich
kompozytorów. Wielu z nich dedykowało mu swoje utwory.
Stanisław Gałoński koncertował w większości krajów Europy (również
w Watykanie, dla Ojca św. Jana Pawła II i Kurii Rzymskiej), wielokrotnie
— 20 —
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w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Korei. Dokonał wielu
nagrań radiowych, płytowych, ﬁlmowych i telewizyjnych.
Jest założycielem Fundacji Capella Cracoviensis, której celem jest
budowa sali koncertowej w Krakowie.
Odznaczony orderem Ministra Kultury Gloria Artis i orderem
papieskim Pro Ecclesia et Pontiﬁce nadanym przez Jana Pawła II
za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej, oraz medalem Cracoviae
Merenti za zasługi dla życia muzycznego Krakowa.
STANISŁAW GAŁOŃSKI – graduated from the Academy of Music in
Cracow, where he studied with the eminent Polish conductors – Witold
Krzemieński and Wodiczko. At the same time he studied musicology at
the Jagiellonian University. He was only 12 years old when he started
working as an organist and church choirmaster. After completing his
studies he began his professional career in the Cracow Philharmonic
Orchestra and then in the Cracow Opera House.
He is precursor of the early music interpretation in Poland. In 1960 he
established the ﬁrst professional orchestra of the early instruments
and a vocal ensemble (madrigalists) known as Capella Bydgostiensis. In
1970 he moved to Cracow and founded Capella Cracoviensis. Later on
he extended the repertoire and artistic proﬁle of this ensemble beyond
the early music and Capella Cracoviensis achieved the position of one
of the best chamber ensembles. Within Capella Cracoviensis he established also the ensemble of rorantists, based on the tradition of “Capella
Rorante” founded by the king Zygmunt Stary (Sigismund The Old) in
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1540 and performing at the Royal Cathedral in Cracow for more than
300 years.
Stanisław Gałoński acts as cultural manager as well. He established and
for 15 years was the director of the Early Music Festival in Stary Sącz.
He also founded the International Festival “Music in Old Cracow”, of
which he has been the director since 1976.
He is the author of many settings and instrumentation works, including
Monteverdi opera Orfeo, for the early music ensemble, according to the
composer’s suggestions. He devotes his attention also to contemporary music, especially Polish composers. Many of them dedicated their
works to him.
A very busy concert schedule has taken Stanisław Gałoński to many European countries (including Vatican, where he performed for the Pope
John Paul II and the Rome Curia), as well as the USA, Canada, Japan and
Korea. He has made many recordings for the radio, television, ﬁlm and
the recordings companies. He is the founder of the Capella Cracoviensis
Foundation, which activities aim at the construction of the new concert
hall in Cracow.
Stanisław Gałoński was awarded the Order of Gloria Artis bestowed on
him by the Minister of Culture and the papal Order Pro Ecclesia et Pontifice granted by John Paul II in the ﬁeld of church music; he also received
the Cracoviae Merenti medal for his achievements in the music life of
Cracow.
transl. by Ewa Elżbieta Nowakowska
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EMMA KIRKBY w czasie studiów na ﬁlologii klasycznej na Oxfordzie
oraz podczas pracy w charakterze nauczycielki w szkole śpiewała dla
przyjemności w chórze i małych zespołach, zawsze czując się jak ryba
w wodzie w repertuarze renesansowym i barokowym. W roku 1971
przyjęto ją do chóru the Taverner Choir, zaś w roku 1973 związała się
na długo z the Consort of Musicke. Brała udział we wczesnych nagraniach dla Decca Florilegium wraz z the Consort of Musicke i Academy
of Ancient Music w czasie, kiedy kształcone na uczelniach sopranistki
nie poszukiwały brzmienia głosu, które okazałoby się właściwe dla
dawnych instrumentów. Musiała zatem wypracować własną drogę,
w czym doznała ogromnej pomocy ze strony Jessiki Cash z Londynu,
a także dyrygentów, kolegów śpiewaków i muzyków, z którymi
współpracowała przez wiele lat.
Emma Kirkby uważa za wielki zaszczyt swe długotrwałe związki
z zespołami i orkiestrami kameralnymi, zwłaszcza z London Baroque,
Freiburger Barockorchester, L’Orfeo z Linzu i z the Orchestra of the Age
of Enlightenment, oraz z młodszymi grupami – the Palladia Ensemble
i Florilegium.
Do tej pory dokonała ponad sto nagrań o bardzo zróżnicowanym charakterze, począwszy od sekwencji Hildegardy z Bingen, madrygałów
włoskiego i angielskiego renesansu, kantat i oratoriów barokowych,
a skończywszy na dziełach Mozarta, Haydna i Bacha. Ostatnio nagrała
„Handel − Opera Arias and Overtures 2” dla wytwórni Hyperion, kantaty
weselne Bacha dla Decca, kantaty 82a i 199 Bacha dla wytwórni Carus,
oraz cztery projekty dla BIS: z London Baroque zarejestrowała jeden
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Emma Kirkby sopran / soprano

foto: Hanya Chlala
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z motetów Haydna oraz muzykę bożonarodzeniową Scarlattiego,
Bacha i innych; następny z nich, nagrany z towarzyszącą jej the Royal
Academy Baroque Orchestra zawierał pierwsze nagranie na nowo
odkrytej Glorii Handla, kolejny zaś, nagrany z the Romantic
Chamber Group z Londynu, Chanson d’amour – pieśni kompozytorki
amerykańskiej Amy Beach, która zmarła w 1944 roku.
Niedawno ukazała się antologia „Classical Kirkby”, opracowana
i nagrana z Anthonym Rooleyem (dla BIS), ponadto płyta „Cantatas”
Cataldo Amodei (BIS), zaś dla wytwórni Harmonia Mundi śpiewaczka
zarejestrowała wraz z grupą Fretwork pieśni Williama Byrda.
W 1999 roku słuchacze Radia Classic FM uznali Emmę Kirkby za
artystkę roku, a w listopadzie 2000 roku przyznano jej Order Imperium
Brytyjskiego.
Pomimo nagrywania wielu płyt śpiewaczka nadal woli koncertować
na żywo, a występy z kolegami sprawiają jej niezmierną przyjemność,
każda okazja bowiem, inne miejsce i publiczność sprawiają, że mimo
powtarzającego się repertuaru tworzy się coś nowego.
Originally, EMMA KIRKBY had no expectations of becoming a professional singer. As a classics student at Oxford and then a schoolteacher
she sang for pleasure in choirs and small groups, always feeling most at
home in Renaissance and Baroque repertoire. She joined the Taverner
Choir in 1971 and in 1973 began her long association with the Consort
of Musicke. Emma took part in the early Decca Florilegium recordings
with both the Consort of Musicke and the Academy of Ancient Music, at
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a time when most college-trained sopranos were not seeking a sound
appropriate for early instruments. She therefore had to ﬁnd her own
approach, with enormous help from Jessica Cash in London, and from
the directors, fellow singers and instrumentalists with whom she has
worked over the years.
Emma feels privileged to have been able to build long term relationships
with chamber groups and orchestras, in particular London Baroque, the
Freiburger Barockorchester, L’Orfeo (of Linz) and the Orchestra of the
Age of Enlightenment, and now with some of the younger groups – the
Palladian Ensemble and Florilegium.
To date, she has made well over a hundred recordings of all kinds, from
sequences of Hildegarde of Bingen to madrigals of the Italian and English Renaissance, cantatas and oratorios of the Baroque, works of Mozart, Haydn and J. C. Bach. Recent recordings include: “Handel – Opera
Arias and Overtures 2” for Hyperion, Bach wedding cantatas for Decca,
Bach Cantatas 82a and 199 for Carus; and four projects for BIS: with
London Baroque, one of Handel motets and one of Christmas music by
Scarlatti, Bach and others; with the Royal Academy Baroque Orchestra
the ﬁrst recording of the newly-rediscovered Gloria by Handel; with the
Romantic Chamber group of London, Chanson d’amour – songs by the
American composer Amy Beach, who died in 1944. Most recent of all:
an anthology, “Classical Kirkby”, devised and performed with Anthony
Rooley, also on the BIS label; Cantatas by Cataldo Amodei, also for BIS;
and, with Fretwork, consort songs by William Byrd, for Harmonia Mundi
USA. In 1999 Emma was voted Artist of the Year by Classic FM Radio
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listeners,and in November 2000 she received the Order of the
British Empire. Despite all the recording activity, Emma still prefers
live concerts, especially the pleasure of repeating programmes with
colleagues; every occasion, every venue and every audience will
combine to create something new from this wonderful repertoire.
ANDRZEJ BIAŁKO urodził się w 1959 r. w Krakowie, ukończył Państwowe
Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Naukę gry na organach rozpoczął
w roku 1973 najpierw prywatnie, następnie kontynuował ją w Akademii
Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Joachima Grubicha. W roku 1981
uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym
w Rzymie, w 1985 r. również I nagrodę w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego w Bydgoszczy – Gdańsku.
Brał udział w większości krajowych festiwali organowych, koncertował
w Anglii, Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Islandii,
Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech
oraz w Libanie i obu Amerykach. Udziela się również jako pedagog – jest
profesorem w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego
w Krakowie. Współpracuje z licznymi zespołami, m.in. Capellą Cracoviensis, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, a także z Filharmonią
Krakowską.
W pamięci melomanów trwale zapisał się wykonaniem w jubileuszowym roku 2000 organowych dzieł wszystkich J. S. Bacha w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie 2001/2002 w serii 20 koncertów pod
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Andrzej Białko organy / organ

foto: Łukasz Lach
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wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezentował w Krakowie antologię
muzyki organowej XVI – XX wieku.
W rozległym i stale poszerzanym repertuarze, obejmującym wszystkie
style, artysta posiada także komplet organowych dzieł Buxtehudego,
Bruhnsa, Mendelssohna, Francka, Liszta. Szereg jego nagrań wzbogaciło
taśmotekę programu II Polskiego Radia; ma na swoim koncie 8 CD.
W 2006 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
ANDRZEJ BIAŁKO – born in 1959 in Kraków; he ﬁnished the State Music
Secondary School (specializing in the piano). He took up playing the
organ in 1973, at ﬁrst being educated by a private tutor, then studying at
the Academy of Music in Kraków with prof. Joachim Grubich. In 1981 he
was granted the First Prize at the International Organ Festival in Rome,
and in 1985 he received the First Prize at the National Organ Competition in Bydgoszcz-Gdańsk, Poland.
He participated in most of the Polish organ festivals and performed
in England, Austria, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland,
France, Island, Germany, Slovakia, Switzerland, Hungary, Italy, Libanon,
and in North and South America. He is also involved in teaching activities, working as a professor at the Chair of the Organ in the Academy of
Music, Kraków, and in the State Music School named after Władysław
Żeleński, Kraków. He collaborates with numerous orchestras and ensembles, including the Capella Cracoviensis, The Choir of the Polish Radio in Kraków and with the Kraków Philharmonic Orchestra.
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His performance of all the organ works by Bach in Kraków and Wrocław
in the jubilee year 2000 remains engraved in music lovers’ memories.
In the season 2001-2002 he gave in Kraków a series of twenty concerts
entitled ‘Ars organi’ which presented a kind of ‘anthology’ of the organ
music (from the 16th to the 20th century).
His wide repertoire, which is constantly being expanded, includes pieces of music of all styles, among others, all organ pieces by Buxtehude,
Bruhns, Mendelssohn, Franck and Liszt. His numerous recordings have
been incorporated into the archives of the Polish radio, Channel 2.
He has recorded eight compact discs, In 2006 in recognition of the artist’s contribution to Polish culture the Minister of Culture and National
Heritage awarded him with the Gloria Artis Silver Medal.
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MIKO£AJ Z IELENSKI

Oﬀertoria et Communiones Totius Anni (1611)

1. ANIMA NOSTRA
oﬀertorium
2. AVE MARIA
oﬀertorium
3. VIDEO CAELOS APERTOS
communio
4. DESIDERIUM ANIMAE EIUS
oﬀertorium
5. DEUS FIRMAVIT
oﬀertorium
6. EGO SUM PASTOR BONUS
motetus
7. ELEGERUNT APOSTOLI
oﬀertorium
8. INVENI DAVID
oﬀertorium
9. RESPONSUM ACCEPIT
communio
10. IUSTUS UT PALMA FLOREBIT
oﬀertorium

3:20

4:32
2:38
3:42
2:59
2:55
3:19
3:03
2:19
2:32

11. LAETENTUR CAELI
oﬀertorium
12. CONFUNDANTUR SUPERBI
communio
13. POSUISTI DOMINE
oﬀertorium
14. REGES THARSIS
oﬀertorium
15. GUSTATE ET VIDETE
communio
16. TERRA TREMUIT
oﬀertorium
17. PRINCIPES PERSECUTI SUNT
communio
18. TUI SUNT CAELI
oﬀertorium
Total time

3:04

2:19
3:41
2:35
2:24
3:37
2:34
3:10
54:37

CAPELLA CRACOVIENSIS
EMMA KIRKBY soprano
ANDRZEJ BIA£KO organ
STANIS£AW GA£ONSKI conductor
Zrealizowano z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu “Promocja twórczości”
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