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Centrala  ...................................16-624-87-00
Kasa  .................. 16/ 624-87-57 (7.30 - 14.30)
Podatki  ....................................16/ 624-87- 60
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Dowody osobiste  .............. 16/ 624-87-39, 84
Działalność gospodarcza  ..........16/ 624-87-37
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Akty urodzenia    .................16/ 624- 87-41-68
Akty zgonu ...........................16/ 624-87-42-68
Akty małżeństwa   ....................  6/ 624-87-06
Straż Miejska ....alarmowy 986, 16/ 624-87-50
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str. 7  Jordi Savall - Honorowy 
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To on sprawił, że po płyty z muzyką dawną zaczęli sięgać                                                   
ludzie nie zainteresowani na co dzień muzyką poważną, a bilety 
na jego koncerty na wielkich muzycznych festiwalach rozchodziły 
się jak świeże bułeczki. 
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Za sprawą Festiwalu Muzy-
ki Dawnej „Pieśń Naszych 
Korzeni” w sierpniu nasze 

miasto staje się magiczne. To Fe-
stiwal muzyki ponadczasowej i 

uniwersalnej, z której wielu kompozytorów, również współczesnych wciąż 
czerpie inspiracje. Muzyki pięknej, ale wymagającej, która do ukazania 
swoich wszystkich walorów potrzebuje nie tylko wspaniałych muzyków, 
instrumentów i  wiedzy, lecz także odpowiedniego klimatu i wyjątkowych 
miejsc - a tych przecież w naszym mieście nie brakuje. Jubileusz dwudzie-
stolecia jest doskonałym czasem na podsumowanie i chwile refleksji nad 
fenomenem tego Festiwalu. Zapraszam Państwa do lektury i czynnego 
udziału w koncertach. 

Andrzej Wyczawski
Burmistrz Miasta Jarosławia

Już od dwudziestu lat 
co roku w Jarosła-
wiu gościmy wspa-

niałych ludzi; artystów 
z całego świata, melomanów, miłośników 
tradycji oraz amatorów dobrej muzyki 
i zabawy. Trudno wyobrazić sobie Jarosław bez „Pieśni Naszych Korzeni”, 
trudno też pomyśleć, że Festiwal mógłby się odbywać gdzie indziej. Jeste-
śmy dumni, że możemy go dla Państwa organizować. Chcielibyśmy wyrazić 
wdzięczność wydawcy Biuletynu, Burmistrzowi Miasta Jarosławia, za odda-
nie do naszej dyspozycji łamów sierpniowego numeru z okazji jubileuszowej 
edycji Festiwalu i serdecznie zapraszamy na koncerty.

Paweł  Iwan 
Prezes Stowarzyszenia 

„Muzyka Dawna w Jarosławiu”
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Festiwal
    z klimatem

Już po raz XX odbędzie się w naszym mieście Festiwal Muzyki 
Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, którego od wielu lat jest Pan 
propagatorem.

Czas szybko płynie. Wydaje się, że w Jarosławiu wszystko zaczy-
naliśmy nie tak dawno, tymczasem od pierwszej edycji festiwa-
lu minęło już 20 lat. Doskonale pamiętam początki festiwalu, 
który wówczas nazywał się Jarmarkiem Muzyki Dawnej. Razem 
z nieżyjącymi już burmistrzem Jerzym Matuszem i Januszem Ko-
łakowskim chcieliśmy aby była to impreza unikatowa, wyróżnia-
jąca nasze miasto. Bardzo się cieszę, że w organizację festiwalu 
zaangażowani są przede wszystkim ludzie młodzi skupieni w 
Stowarzyszeniu „Muzyka Dawna” w Jarosławiu.

Od lat jednym z najważniejszych sponsorów tej imprezy jest 
Samorząd Miejski.  

To prawda. Uważam, że kulturalne dziedzictwo powinno być 
troską wszystkich, bo wszyscy w nim tkwimy. Wspieramy festi-
wal finansowo, bo czujemy się z nim związani. To impreza, która 
jest jedną z naszych jarosławskich „perełek”. 

Dlaczego jeden z nielicznych tego typu festiwali w Europie tak 
doskonale sprawdza się właśnie w Jarosławiu?

Nasze miasto od wieków było miejscem, w którym przecinały 
się najważniejsze szlaki handlowe. Przez wieki ciągnęli tu kup-
cy z całego świata, a jarmarki należały do największych w Eu-
ropie. Docierali tu przybysze z różnych stron. Jarosław stał się 
miejscem, w którym dochodzi do spotkań łączących nie tylko 
chrześcijan różnych wyznań, ale też wyznawców różnych religii 
i niewierzących. Muzycy, instrumenty, organizatorzy festiwalu 
i same miejsca w których odbywają się koncerty tworzą nie-
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Z Andrzejem Wyczawskim, burmistrzem Jarosławia rozmawia Tomasz Strzębała

Muzycy, instrumenty, organizatorzy festiwalu i same miejsca w których odbywają się koncerty tworzą 
niesamowity klimat. To impreza, która jest jedną z naszych jarosławskich „perełek”. 
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samowity klimat. Jarosław jest miastem kilku kultur i wielu 
zabytków architektury świadczących o jego wspaniałej histo-
rii. Kościoły i Cerkiew, gdzie odbywają się koncerty są wymow-
nymi świadkami przeszłości naszego miasta. Szczególnie teraz 
kiedy po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, na któ-
re przeznaczyliśmy środki z budżetu miasta, odzyskały dawny 
blask i dawną świetność.

Co wyróżnia „Pieśń Naszych Korzeni” od innych festiwali?

Specjalnie opracowane programy koncertowe wykonywane są 
w zabytkowych kościołach Jarosławia. Festiwal nawiązuje do 
tradycji XVI i XVII-wiecznych jarmarków kupieckich i wielokul-
turowości miasta. To międzynarodowy festiwal o specyficznej 
formule wspólnych działań artystów i uczestników. Artyści nie 
przyjeżdżają tutaj tylko po to by wystąpić i na drugi dzień wy-
jechać. Spotykają się ze słuchaczami, którzy mają okazję do-
wiedzieć się czegoś więcej o tej sztuce, porozmawiać. W czasie 
trwania festiwalu odbywają się seminaria, na których uczest-

nicy poznają znaczenie śpiewu, jego roli w kościele i przekazie 
oraz warsztaty chorałowe i chóru festiwalowego. Dzięki temu 
„Pieśń naszych korzeni” daje uczestnikom znacznie więcej niż 
inne spotkania z muzyką dawną. Na festiwalu jest wiele okazji, 
żeby uprawiać sztukę. Przyjeżdżają do nas najlepsi z najlep-
szych z różnych krajów między innymi z Włoch, Rosji, Belgii, 
Austrii, Hiszpanii, Turcji, Estonii, Rumunii czy też Tunezji. To fe-
stiwal z klimatem.

Każdego roku festiwal gości znakomite osobowości. Niewąt-
pliwie jedną z największych gwiazd występujących na jaro-
sławskim festiwalu jest Jordi Savall, nowy honorowy obywa-
tel naszego miasta. 

Czujemy się zaszczyceni, że do Jarosławia przyjeżdżają tak 
wielcy artyści. To świadczy o wielkiej randze tego festiwalu, a 
Jordi Savall, to postać szczególna. Jak sam mówi - uprawianie 
tego zawodu, kontakt z piękną muzyką jest przywilejem, któ-
rym chce się dzielić z publicznością.  Po pobycie w Jarosławiu 
w 2004 roku skomponował improwizację inspirowaną naszym 
miastem zatytułowaną właśnie Jarosław. Ten Hiszpański muzyk 
i kompozytor, jest jednym z najwybitniejszych interpretatorów 
muzyki dawnej. 

Tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu również zapowia-
da się niezwykle atrakcyjnie.

Rzeczywiście. Po raz drugi przyjedzie do nas Jordi Savall, który 
zainauguruje festiwal niedzielnym recitalem na violę da gam-
ba. Wśród znakomitych artystów znajdą się również między 
innymi Lucilla Galeazzi i soliści zespołu Micrologus. To będzie 
wyjątkowy tydzień sierpniowy z naszym mieście, na który ser-
decznie zapraszam wszystkich mieszkańców a także gości przy-
jezdnych. 

Dziękuję za rozmowę.

Burmistrz Andrzej Wyczawski otwiera razem z dyrektorem artystycznym  Ma-
ciejem Kazińskim  Festiwal Pieśń Naszych Korzeni w 2008 r.

Festiwal zawsze transmituje Polskei Radio Program 2. Na zdj. burmistrz Andrzej Wyczawski z red. Zofią Stopińską.
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Początki Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” związane są ze 
Starym Sączem. To tam odbywał się (i odbywa się również 

obecnie) Festiwal Muzyki Dawnej, którego pierwszym dyrekto-
rem był Stanisław Gałoński. Był to pierwszy festiwal w Polsce, 
zajmujący się muzyką dawną. Jednym z powodów wyboru Sta-
rego Sącza na miejsce festiwalu było odnalezienie w klasztorze 
Sióstr Klarysek najstarszego na ziemiach polskich utworu wie-
logłosowego „Omnia Beneficia” - Konduktusu zdradzającego 
cechy szkoły Notre Dame. Można więc powiedzieć, że już w za-
lążku zawarty był jeden z kierunków, w którym rozwinęły się fe-
stiwalowe zainteresowania. Uwaga, jaką poświęca się podczas 
festiwalu liturgii i muzyce liturgicznej, do dziś stanowi jedną 
z jego cech charakterystycznych. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych doszło do zmiany dyrekto-
ra. Wtedy to z propozycją objęcia kierownictwa artystycznego 
nad festiwalem zwrócono się do Marcina Bornus-Szczycińskie-
go. Ten z kolei zaprosił do współpracy Antoniego Pilcha - zało-
życiela Bractwa Lutni z Dworu na Wysokiej oraz Fundacji Lut-

nia Staropolska. Wkrótce 
dołączył do nich również 
Maciej Kaziński. Pierw-
szy festiwal pod dyrekcją 
Marcina Szczycińskiego 
i Antoniego Pilcha odbył 
się w roku 1991. Wówczas 
jeszcze nie pod nazwą 
„Pieśń Naszych Korzeni” 
- nazwą, która jako tytuł 
chwilowy (później jednak 
utrwalony) pojawiła się 
w roku 1992. Związane 
to było nie tyle z prostą 

chęcią zmiany nazwy własnej festiwalu, co z nowopowstającą, 
kształtującą się formułą, według której festiwal się rozwija i któ-
ra stanowi o jego wyjątkowości.  
Istotnym wydarzeniem, determinującym bieg festiwalowej hi-
storii, było zaproszenie do Starego Sącza przez Marcina Szczy-
cińskiego dominikańskich studentów, których uczył chorału. 
Zaproszeni zostali do udziału w dyskusji i wspólnego śpiewa-
nia gregoriańskich nieszporów. Wśród studentów był ojciec 
Wojciech Gołaski, niebawem wyświęcony i  kierowany do Ja-
rosławia. Ojciec Wojciech postanowił zrobić w Jarosławiu „coś 
podobnego". Wówczas rozpoczęto organizację „Jarmarków 
Muzyki Dawnej” - był to rok 1993.
Był to moment, w którym w Starym Sączu odbywał się Festiwal 
Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” i równolegle w Jaro-
sławiu Jarmarki Muzyki Dawnej. Wówczas nastąpiły w Starym 
Sączu pewne zawirowania, które pod znakiem zapytania sta-
wiały istnienie festiwalu. Dodatkowym czynnikiem był fakt, że 
festiwal się rozrastał i zaczęto rozglądać się nad możliwością 

Dominikanin o. W. Gołaski.

przeniesienia go do innego miasta. Dzięki staraniom, w głównej 
mierze o. Gołaskiego, a następnie gotowości Miasta do wspar-
cia, wybrano Jarosław. Ówczesnym burmistrzem był ś.p. Jerzy 
Matusz, zmarły tragicznie w roku 1999. Jego pamięci poświęco-
na była VII edycja festiwalu. Swój duży wkład w zainstalowanie 
się festiwalu w Jarosławiu mieli również ś.p. Janusz Kołakowski, 
ś.p. Andrzej Mazurkiewicz (wówczas wiceburmistrz) oraz obecny 
burmistrz miasta Andrzej Wyczawski. 
Ostatecznie Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej trwa nadal. 
Do Jarosławia zaś przeniosła się jego formuła „Pieśń Naszych 
Korzeni”, która się tutaj „rozpakowała”, zadomowiła i rozwinę-
ła, dzięki czemu w tym roku obchodzić możemy jubileusz dwu-
dziestolecia. Dlaczego akurat w tym roku? Powodem jest to, że 
jarosławska numeracja bierze swój początek nie od pierwszego 
wystąpienia tej nazwy w Starym Sączu, ale od wydarzenia, jakim 
był wspomniany już Jarmark Muzyki Dawnej z roku 1993. Jako 
„jarmark” odbył się on również w roku 1994, trwały jednak dys-
kusje czy zostać przy tej nazwie czy przekształcić ją w festiwal. 
Podczas gdy jarosławianie mieli z tym słowem jednoznaczne 
skojarzenia przywołujące na myśl historyczne jarmarki, tygiel 
kulturowy, czasy świetności i bogactwa miasta, u osób z ze-
wnątrz słowo „jarmark” wywoływało często nie do końca pozy-
tywne odczucia. W roku 1995 całość odbyła się pod nazwą Jar-
mark Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, zaś od roku 1996 
zdecydowano się na Festiwal - mimo, że i to słowo nie oddaje w 
pełni tego, czym „Pieśń Naszych Korzeni” jest. Oprócz ojców za-
łożycieli Festiwalu istotny wpływ na kształt jego formuły i jego 
ideowy rys mieli również uczestniczący w pierwszych edycjach 
muzycy, tacy jak Marcel Pérès, który „przywiózł” tu Hieronima 
z Moraw, czy Benjamin Bagby, który postawił tezę o pierwszeń-
stwie tradycji ustnej przed tradycją pisaną rozpoczynając tym 
samym debatę, która trwa w  Jarosławiu do dziś. Debata nad 
tradycją stanowi oś wszystkich festiwalowych działań. Starannie 
dobierane programy poszczególnych edycji każdorazowo pozo-
stają w określonej relacji do tej osi w ten sposób, by zapewnić 
uczestnikom debaty możliwie szeroki horyzont patrzenia, czy 
też - mówiąc bardziej metaforycznie w nawiązaniu do tekstu 
otwierającego książkę programową z roku 2010 - możliwie sze-
roki „wachlarz luster”. W metaforze tej zawiera się podstawowa 
cecha festiwalowej debaty. Jeśli bowiem szerokość wachlarza 
może zachwycać, wzbudzać reflekcję nad bogactwem i różno-
rodnością kultur i tradycji pozwalając tym samym na docenie-
nie ich wartości, to z drugiej strony jednak wykorzystywane są 
one przede wszystkim jako środek dla uczestników, jako lustro, 
w którym przeglądają się by zobaczyć, co istotnego dla naszej 
tradycji z ich obecności wynika, czy też by zobaczyć dokąd się-
gają nitki „naszych korzeni”.

Piotr Kaplita

HISTORIA FESTIWALU 
MUZYKI DAWNEJ 
„PIEŚŃ NASZYCH KORZENI”

FO
T.

A
RC

H
IW

U
M

 S
TO

W
A

RZ
YS

ZE
N

IA



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

           NR 8/2012 7

Jordi Savall - Honorowy Obywatel Miasta Jaro
sła

wi
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To on sprawił, że po płyty z muzyką dawną zaczęli sięgać ludzie 
nie zainteresowani na co dzień muzyką poważną, a bilety na 

jego koncerty na wielkich muzycznych festiwalach rozchodziły 
się jak świeże bułeczki. Koncertował na wszystkich kontynen-
tach, był laureatem najważniejszych muzycznych nagród. Miał 
na koncie ponad 100 płyt i dawał około 140 koncertów rocznie. 
Podróż z lotniska na krakowskich Balicach do odległego ponad 
200 km Jarosławia odbył samochodem średniej klasy, a nie - jak 
zwykle – ekskluzywną limuzyną. Przyzwyczajony do nocowania 
w pięciogwiazdkowych hotelach, w Jarosławiu otrzymał skrom-
ny pokój w Opactwie sióstr Benedyktynek. Zamiast w wielkiej 
sali koncertowej wypełnionej publicznością w strojach wieczo-
rowych, sztabu akustyków i oświetleniowców - wykonał koncert 
w barokowej świątyni, bez nagłośnienia, a jedynym oświetle-
niem były woskowe świece. 
Wraz ze swoim synem, Ferranem oraz Pedrem Estevanem, dał 
świetny recital na violę da gamba, przy towarzyszeniu teorby, in-
strumentów perkusyjnych oraz improwizacji wokalnych Ferrana. 

Koncert Jordiego Savalla w jarosławskiej Kole-
giacie w 2004 roku zgromadził rekordową pub-
liczność. Artysta znajdował się wtedy u szczytu 
popularności, którą przyrównać można do sławy 
gwiazd muzyki pop, przyciągających na swoje 
koncerty rzesze fanów. 

Jordi Savall - 
Honorowy Obywatel Jarosławia

Program nosił tytuł Musiques du temps & l’instant, czyli Muzy-
ka czasu i chwili. Był to koncert bardzo kameralny, medytacyjny. 
Niespotykana wręcz uważność, a także wrażliwość festiwalowej 
publiczności dała się muzykom mocno odczuć - nawiązał się po-
między nimi bardzo subtelny dialog. Spontaniczna i żywiołowa 
reakcja słuchaczy zachęcała artystów do niekończących się bi-
sów. Na jeden z nich Savall wraz synem wykonali ponad 6-mi-
nutową improwizację, która kilka tygodni później znalazła się na 
jednej z płyt Savalla i otrzymała tytuł Jaroslaw.
Dlaczego tak wzięty muzyk, który mógł przebierać w ofertach, 
zgodził się przyjechać na kameralny, niszowy festiwal do niewiel-
kiego miasta na wschodzie Polski? Pewne jest jedno: nie chodzi-
ło tutaj tylko i wyłącznie o zagranie wirtuozerskiego koncertu, 
ale o włączenie się w wielką debatę, prowadzoną na festiwalu 
w Jarosławiu od początku: debatę o korzeniach, o tradycji, o toż-
samości – i jej źródłach. Wymiana listów pomiędzy ówczesnym 
dyrektorem artystycznym festiwalu, Marcinem Bornus-Szczyciń-
skim a Jordim Savallem trwała prawie dziesięć lat, zanim arty-
sta zdecydował się na opowiedzenie muzyką o sobie, o tradycji, 
z której wyrasta, o własnych korzeniach. Na tym bowiem polega 
niezwykły fenomen jarosławskiego festiwalu, że wirtuozerskie 
popisy muzycznej zręczności, które mamy okazję słyszeć tutaj 
często, odbywają się jakby przy okazji. Ważniejsze jest to, co 
muzyka z sobą niesie, o czym może nam powiedzieć - zarówno 
o wykonawcach, jak i o słuchaczach, jaki jest jej kontekst, a tak-
że to - że nie jest to muzyka rodem ze skansenu, ale wciąż żyje 
i potrafi głęboko poruszyć. 
Na tegorocznym festiwalu Savall wystąpi z programem Les Tom-
beaux - Nagrobki. Gatunek nagrobka, muzyczny odpowiednik 
trenu, upamiętniający śmierć ważnej osoby, narodził się pod ko-
niec XVI wieku we Francji. Tworzono nagrobki na lutnię, teorban, 
klawesyn oraz violę da gamba. Kataloński muzyk jest wirtuozem 
gatunku - to właśnie wykonanie tombeaux jako ścieżki dźwięko-
wej do filmu Alaina Corneau Wszystkie poranki świata, przynio-
sło Savallowi największą popularność. Film na podstawie książki 
Pasqala Quignarda opowiada historię konfliktu między Monsie-
ur de Sainte-Colombe i jego uczniem, Marinem Marais’em. Mi-
strza i ucznia różni przede wszystkim stosunek do muzyki. Sainte 
Colombe nie utożsamia muzyki z umiejętnością gry, techniczną 
biegłością, ani nawet z wartościami estetycznymi. Szuka w niej 
autentyczności, prawdy, mistyki. W jednej ze scen filmu, w któ-
rej de Sainte Colombe wykonuje własną kompozycję, Nagrobek 
rozpaczy, ukazuje mu się duch zmarłej żony, z którą rozmawia jak 
z żywą osobą. Analogie między filmem, a koncertem, który Sa-
vall da w tym roku w Jarosławiu narzucają się same. Pod koniec 
ubiegłego roku gambista przeżył bowiem osobistą tragedię - po 
długiej walce z chorobą zmarła jego żona, wieloletnia muzyczna 
partnerka, wybitna sopranistka, Montserrat Figueras. Koncert 
na festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” będzie poświęcony właśnie 
jej pamięci.

Michał Stryczek
Jordi Savall. Pobyt w Jarosławiu w 2004 r. był niezapomnianym doświadczeniem, owocem 
tego koncertu jest skomponowany przez Mistrza utwór zartytułowany "Jarosław".
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Jordi Savall urodził się w Igualadzie w 1941 roku. Rozpoczął 
muzyczną karierę w wieku 6 lat, jako członek dziecięcego 
chóru w swoim rodzinnym mieście, a wykształcenie muzycz-

ne zdobywał w Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Bar-
celonie (Conservatori Superior de Música de Barcelona), które 
ukończył w 1965 roku w klasie wiolonczeli. Gorliwy pionier no-
wych horyzontów, szybko stał się świadomy znaczenia dawnej 
muzyki i potrzeby tchnięcia nowego życia w praktycznie zapo-
mnianym wówczas instrumentom, takim jak wiola da gamba, a 
także ważnemu i jeszcze mniej znanemu muzycznemu dziedzi-
ctwu Półwyspu Iberyjskiego. Od 1968 roku kontynuował swoją 
muzyczną formację w Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii, 
gdzie zastąpił swojego mistrza, Augusta Wenzingera, w  1973 
roku. Począwszy od 1970 roku, zaczął produkować solowe na-
grania, dzięki czemu światło dzienne mogły ujrzeć najważniej-
sze dzieła na violę da gamba, których wykonanie przyniosło 
Savallowi uznanie międzynarodowej krytyki, jako jednego z naj-
znakomitszych gambistów na świecie. Niestrudzony odkrywca 
zapomnianych utworów, pomiędzy 1974 a 1989 rokiem założył 
kilka różnych zespołów, co pozwoliło mu na zinterpretowanie 
bardzo szerokiego repertuaru, rozciągającego się od muzyki 
średniowiecznej aż po początek XIX wieku. Te zespoły, włącza-
jąc HESPERION XX (1974), z Montserrat Figueras, Hopkinsonem 
Smithem oraz Lorenzo Alpertem, LA CAPELLA REIAL DE CATA-
LUNYA (1987) oraz LE CONCERT DES NATIONS (1989). Z każdym 
z nich, szybko stał się znany jako lider wykonawczej awangardy, 
dzięki nowym pomysłom interpretacyjnym, które łączyły żywość 
muzyki z pieczołowitą historyczną rekonstrukcją.  Jego udział w 
filmie Alaina Corneau’s Wszystkie poranki świata (zwycięzcy 7 
Cezarów, w tym za najlepszą ścieżkę dźwiękową), pokazał, że 
muzyka dawna nie musi być domeną elity czy przedmiotem 
zainteresowania mniejszości, może przemawiać do młodszej i 
dużo liczniejszej publiczności. Savall nagrał również muzykę do 
takich filmów jak: Jeanne la Pucelle (1993) Jaques’a Rivette’a, 
El Pájaro de la felicidad (1993) Pilar Miró oraz Marquise (1997) 
Very Belmont – nominowanych do Nagrody Cezara (1998). Jest 
laureatem licznych nagród,  W 1998 roku Jordii Savall stworzył 
swoją własną markę fonograficzną, ALIA VOX, co pozwoliło 
mu na wyłączność edytorską własnych produkcji. Od pewne-

Jordi Savall - Biografia
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go czasu jest autorem monumentalnych projektów, do których 
zaprasza cenionych muzyków różnych wyznań i narodowości. 
Jednym z tych projektów jest Jerusalem, opowieść o Świętym 
Mieście, który zaprezentował m. in. na festiwalu Misteria Pas-
chalia w Krakowie. Kataloński muzyk jest laureatem licznych 
nagród i odznaczeń, w tym nagrody Grammy za 2010 rok za 
album Dinastia Borgia. W 2012 roku, na wniosek burmistrza, 
Rada Miejska nadała Savallowi tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Jarosławia. Uroczyste wręczenie tytułu muzykowi odbę-
dzie się podczas tegorocznego Festiwalu.

Michał Stryczek
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Piotr Kaplita:  Na jednym z pierwszych festiwali, podczas se-
minarium, angielski lutnista Chris Wilson zakwestionował na-
zwę festiwalu mówiąc, że „korzenie nie potrafią śpiewać". Co 
pan może powiedzieć na ten temat po dwudziestu latach? Czy 
miał on rację?

Marcin Bornus-Szczyciński: Po 20 latach widzę, że nie miał racji. 
Ale rzecz w tym, że by one śpiewać mogły, muszą najpierw zwy-
czajnie być. Naszym podstawowym problemem cywilizacyjnym 
jest wykorzenienie. Korzenie nie śpiewają bo ich nie ma. To 
poetyka podobna do wyrażenia "dusza śpiewa". Czy ktoś kie-
dyś słyszał, żeby dusza śpiewała? A przecież kiedy dusza nie 
śpiewa, to śpiew w ogóle nie może zaistnieć. Podobnie jest z 
korzeniami. Bieda, gdy nie śpiewają.

PK: Mówi pan o wykorzenieniu. Jednak na czym zasadniczo 
polega związany z tym problem? To znaczy: co istotnego tra-
cimy będąc wykorzenionymi? Kwiat bez korzenia po prostu 
uschnie. Jak jednak ma się to do człowieka? Wykorzenieni 
nadal żyjemy.

MB-Sz: Kwiat bez korzeni też jakiś czas żyje. Niektóre kwiaty 
nawet długo. Potem usycha. Człowiek też nie od razu orientuje 
się, że stracił swoje korzenie. Nawet mu się to przez jakiś czas 
podoba. Jak kwiat - jest piękny i wolny. Potem bez świadomo-
ści, bez więzi, bez tożsamości, stopniowo traci siły. Siły ducho-
we nawet wcześniej niż fizyczne. A starość bez sił duchowych 
i rosnącej mądrości, jest naprawdę trudna do zniesienia.

PK:Poszukiwaniu, odkrywaniu, poznawaniu naszych korzeni 
służy prowadzona w Jarosławiu debata nad tradycją. Poja-
wiali się tutaj jednak przedstawiciele tak odległych kultur jak 
muzycy z Persji, Maroka, z drugiej strony zaś Amerykanin Tim 
Eriksen. Czy od nich wszystkich możemy dowiedzieć się czegoś 
o naszej własnej tradycji?

MB-Sz: To wbrew pozorom nie są odległe kultury. To praktycz-
nie obrzeża Europy. Tradycja zachowuje się zwykle mocniej na 
granicach swojego oddziaływania niż w centrum. Kiedy chcemy 
posłuchać najbardziej tradycyjnego, wyrafinowanego akcentu 
w języku polskim, jedziemy na Litwę. Kiedy chcemy dowiedzieć 
się czegoś o tradycyjnym tańcu polskim, jedziemy do Szwecji 
itd. Podobnie z kulturą europejską. Często więcej możemy o tej 
tradycji dowiedzieć się w Grecji, Sardynii, Andaluzji niż we Fran-
cji, Niemczech. Choć Włochy, czy Polska, bywają dla pewnych 
zjawisk kulturowych już właśnie obrzeżem Europy. Marokańscy 
śpiewacy sufi zachowali w ustnej tradycji europejskie śpiewy 
sakralne, które możemy znaleźć w XV-wiecznych rękopisach. 
Znaleźć, owszem możemy, ale odtworzyć bez pomocy Arabów, 
już nie. Tim Eriksen jest związany z ruchem śpiewu sakralnego 
Sacred Harp, który zachował  prawdopodobnie najbardziej ory-
ginalny sposób śpiewu renesansowego Europy, jakiego próżno 
by szukać na naszym kontynencie. Nie podoba nam się taki 
śpiew. Buntujemy się przeciw niemu, ale odtworzyć prawdzi-
wej kultury renesansowej bez tego nie możemy. A Persowie? 
To świadkowie niewoli babilońskiej Narodu Wybranego. To oni 
słyszeli ich "siedzących po brzegach babilońskiej wody", którzy 
"płakali smutnie, powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lut-
nie". A próbować zrozumieć chrześcijańską kulturę europejską, 
pomijając jej judejskie korzenie, to byłoby szaleństwo. 

PK:Uczyć się od Tima Eriksena śpiewu renesansowego - do-
szliśmy w tym miejsca do differentia specifica jarosławskiego 
festiwalu jaką jest „używanie” muzyki tradycyjnej w pracach 
nad rekonstrukcjami muzyki dawnej. Jaka jest relacja pomię-
dzy nimi? Czego specjaliści mogą się nauczyć od muzyków tra-
dycyjnych, ludowych, czy nawet muzykantów?

MB-Sz: Relacja między muzyką dawną a muzyką tradycyjną jest 
skomplikowana, a współpraca obu środowisk nieoczywista. 
Ta pierwsza należy do musica docta - muzyki uczonej, ta dru-
ga to  muzyka spontaniczna, często przez muzyków uczonych 
lekceważona. Muzyka dawna, to odtworzenie dawnego dzieła 
przy użyciu oryginalnych instrumentów i technik historycznych. 
Zakłada więc szczegółową znajomość tych elementów i stałą 
pracę nad ich połączeniem w artystyczną całość. Ale w tym za-
warte jest ryzyko, że skończoną ilość prawdziwych historycznie 

Dla mnie liturgia 
mogłaby być po łacinie...   
 	 	 	

rozmowa Piotra Kaplity z Marcinem Bornus-Szczycińskim
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elementów złożymy w fałszywą historycznie całość. Tak zresztą 
już wiele razy się w przeszłości zdarzało. To przydarzyło się np. 
chorałowi gregoriańskiemu, do czego za chwilę powrócę. Zaś 
muzyka tradycyjna, grana z pokolenia na pokolenia, posiada 
właśnie ową szczególną pewność, że jest właściwa. Taka, jaka 
miała i ma być. Niezależnie od tego, czy się komuś to podoba, 
czy nie. Tej pewności właśnie muzyka dawna muzyce tradycyj-
nej zazdrości. W Jarosławiu od początku postawiliśmy tezę, że 
muzyka tradycyjna jest najlepszym możliwym weryfikatorem 
prac nad muzyką dawną. Z reguły jest tak, że jeśli dokonana re-
konstrukcja nic nie mówi muzykom tradycyjnym, to oznacza, że 
jest fałszywa i nic z tego nie będzie. Więc zderzamy pracowicie 
te dwa światy i rzeczywiście nie wszystko się po tym zderzeniu 
ostaje. Nie ma się też co dziwić, że nie wszyscy muzycy mają 
odwagę takiej weryfikacji się poddać. Chorał gregoriański jest 
dobrym przykładem śmiałej rekonstrukcji nie do końca zwery-
fikowanej. Został starannie zrekonstruowany w XIX wieku we 
francuskim opactwie Solesmes, na podstawie najstarszych rę-
kopisów, ale ze świadomym i niemal całkowitym pominięciem 
tradycji ustnej. Tradycja jest zbyt stara, by mogła być prawdzi-
wa - mówiono. W rezultacie powstał zupełnie nowy, ahisto-
ryczny chorał. Nie byłoby w tym nic złego. Ta konstrukcja była 
udana i wielu ludziom się podobała i nadal podoba. Sęk jednak 
w tym, że przez 100 lat wmawiano wszystkim, że jest to jedynie 
właściwy i historyczny śpiew Kościoła. Mam nadzieję, że takie 
myślenie odchodzi bezpowrotnie w przeszłość. Właśnie prace 
nad zachowaną w ciągły sposób tradycją śpiewu sakralnego 
pozwoliły na skruszenie tego monopolu. W Jarosławiu śpiewa 
się różne rodzaje chorału, w tym także chorał solesmeński. Za-
leży od tego kto aktualnie śpiew prowadzi, kto jest kantorem. 
A celebracji jest bardzo dużo i zwykle na bardzo wysokim po-
ziomie - jutrznie, nieszpory, msze, czasem nawet całonocne 
wigilie. Przyjeżdżają dominikanie, benedyktyni, franciszkanie. 
A każdy z nich śpiewa „swoją pieśń”. A przecież są jeszcze kon-
certy - główny nurt festiwalowych spotkań, gdzie także odbywa 
się żywa debata nad tradycją w muzyce dawnej, są spotkania 
w klubie, są warsztaty i seminaria. Wszystko o tym. 

PK: Od jakiegoś czasu jest pan kantorem w Świątyni Opatrz-
ności Bożej w Warszawie. W ramach tej pracy podjął się pan 
między innymi „polonizowania” chorału gregoriańskiego. Ja-

kie są pierwsze owoce tej pracy? Dokąd ona może zmierzać? 

MB-Sz: Uważam się za ucznia śp. o. Kaliksta Suszyło OP, który 
zaszczepił we mnie zainteresowanie konieczną polonizacją cho-
rału. Rozpoczął te prace w latach 60-tych, ale nie znalazły one 
wówczas uznania braci. Dziś widać dopiero, jak dalece to on 
właśnie miał racje. Z punktu widzenia Tradycji Kościoła, to po-
winno być czymś oczywistym. Przekonali nas o tym ponad 1000 
lat temu patroni Europy św. św. Cyryl i Metody, którzy przekła-
dali tradycyjny śpiew Kościoła na wszystkie lokalne języki. To 
praktykuje do dziś każdy lokalny Kościół Prawosławny, każdy 
Protestancki. U nas w Kościele Rzymskim ten proces został 
zamrożony z różnych powodów na kilkaset lat, ale po Soborze 
Watykańskim II nie ma od tego odwrotu. Kocham łacinę i dla 
mnie osobiście liturgia mogłaby być w całości po łacinie. Ale dla 
ogółu wiernych już nie. Po roku prac nad częściami zmiennymi 
mszy widzę już jasno, że polski chorał gregoriański jest najzu-
pełniej możliwy i pożądany. Niektóre polskie teksty już nawet 
lepiej brzmią w chorale niż łacińskie. To było do przewidzenia, 
ale jednak bardzo cieszy, kiedy się tego realnie doświadcza. 
A jednocześnie nie zaniedbuję prac nad chorałem łacińskim. 
Przy okazji jego polonizacji wyszło na jaw wiele problemów 
chorału gregoriańskiego, dotychczas ukrytych. 
Dziękuję za rozmowę.

Marcin Bornus-Szczycińki - od lat porusza się po Jarosławiu na składanym rowerze...
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Sakhioba z Gruzji pod kier. Malkhaza Erqvanidze. Koncert z 2011 r.
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lubię wykonywać, a która nie interesuje nikogo w większości 
krajów Zachodu. Od tego momentu następowało odkrycie za 
odkryciem (a anegdot na ten temat miałbym do opowiedzenia 
mnóstwo), ale przede wszystkim ważny był stały i bezpośredni 
kontakt z „ludźmi festiwalu”, jak to się tutaj w Jarosławiu lubi 
mówić. Ludzie szczerzy i otwarci na przyjmowanie rozmaitych 
propozycji, oraz artyści pełni entuzjazmu, dostępni i w przyjaź-
ni zjednoczeni ze światem. Ten festiwal to nie szklana witryna, 
ale balkon, z którego można wychylać się pozdrawiając innych, 
i będąc przez nich pozdrawianym. Z wielką przyjemnością wra-
całem tu potem wiele razy, z różnymi muzykami, a każdy z nich 
powracał do domu z pięknymi wspomnieniami. Często pytają 
mnie, kiedy znów przyjedziemy do Jarosławia. Już od paru lat 
nie było mnie tutaj i muszę powiedzieć, że często czuję we-
wnętrzny głos, który wzywa do powrotu. 
Życzę przyjaciołom festiwalu wszystkiego dobrego, a także tego, 
żebyśmy również za następnych 20 lat, wszyscy razem święto-
wali kolejny jubileusz.
Choć z daleka, obejmuję Was szczerym i braterskim uściskiem,

Wasz przyjaciel,
Stefano Albarello

(tłum. Michał Stryczek)

Stefano Albarello,  Wspomnienie z Jarosławia

Jubileusz jest zawsze doskonałą okazją do świętowania. Ale 
w  Jarosławiu zwykłe świętowanie nie wystarczy, by wyrazić 

uznanie dla tego niezwykłego festiwalu. Każdego bowiem roku 
festiwal był celebrowany w niepowtarzalny sposób: świętowa-
no na nim oddanie dla średniowiecznej muzyki, do jej ducho-
wej istoty, do pokojowej wspólnoty ludzi młodych i starych, do 
starożytnych korzeni pieśni i dźwięków, które w nas są i chcą 
być wyśpiewywane, każdego roku i w każdej chwili. Na tej twór-
czej, duchowej ścieżce zostaliśmy przyjaciółmi i zawsze byłem 
bardzo zaszczycony otrzymując zaproszenie, by dać tutaj kon-
cert solowy, z zespołem Sequentia lub z Sabine Lutzenberger. 
Szczególnie wspominam wykonanie mojej improwizacji „Tibia 
ex tempore - Medieval sketches” w pełnym kościele, przy wiel-
kiej ilości młodych ludzi. A potem dzikie „folksessions”w Klubie 
Festiwalowym, z fantastycznymi muzykami z Kapeli Brodów 
(z którymi nadal pozostajemy w bardzo dobrym kontakcie). 

Wspominam także wielką gościnność oraz czasy, 
kiedy siedzieliśmy razem, piliśmy wino, wspólnie 
śpiewaliśmy i graliśmy. Dlatego życzę wszystkim Wam 
- wielbicielom, uczestnikom, śpiewakom i muzykom, wszystkim 
organizatorom, a w  szczególności Maćkowi (Koziński - przyp. 
red.) i Marcinowi (Bornus-Szczyciński - przyp. red.), a także 
mnichom oraz księżom z Opactwa, które gości uczestników fe-
stiwalu - bardzo szczególnego czasu obchodów schyłku lata, ze 
wspaniałą muzyką i w doborowym towarzystwie. 
Jeśli wykopiesz korzenie drzewa i zasadzisz je w nowej, zdrowej 
ziemi, po pewnym czasie będziesz mógł cieszyć się kolejnym, 
zdrowym drzewem. To samo dotyczy muzyki, jeśli pochodzi ona 
z dobrej tradycji.

Wasz przyjaciel
Norbert Rodenkirchen
(tłum. Aleksandra Ilič)

Drodzy przyjaciele festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”

 Norbert Rodenkirchen. Z okazji jubileuszu

Gdy po raz pierwszy przyjechałem do Jarosławia, w 2004 
roku, i po długiej, nocnej podróży (która przypominała po-

dróż z dawnych czasów) znalazłem się przed bramą Opactwa, 
w środku nocy i nie wskazującej na lato temperaturze, przez 
umysł przelatywały mi najgorsze gotyckie przeczucia. Wraz 
z nastaniem poranka zacząłem powoli rozumieć, że nie chodzi 
tutaj wcale o festiwal muzyki dawnej jakich wiele. Atmosfera 
była inna: dziesiątki młodych ludzi w różnym wieku, starszych 
i młodszych (prawie jak na letniej kolonii), echa śpiewu, do-
biegające z różnych części klasztoru; benedyktyńscy mnisi 
i ojcowie dominikanie, którzy poruszali się spokojnie, w towa-
rzystwie młodzieży; potem - nagle -wszyscy gdzieś znikali, żeby 
za chwilę znaleźć się przed budynkiem jednej z zabytkowych, 
miejskich kamienic. Tym, co od razu uderzyło mnie w Jarosła-
wiu, był niezwykły upływ czasu, który w tutaj wydawał się zu-
pełnie inny, niż gdziekolwiek indziej. Czas niemal średniowiecz-
ny, w którym można spokojnie odetchnąć; bez pośpiechu, bez 
napięcia. Muszę przyznać, że dla mnie – człowieka kultury śród-
ziemnomorskiej – było to jak powrót do ziemi moich korzeni. 
Wraz z  kolegami przechadzaliśmy się po Jarosławiu w poszuki-
waniu jakiegoś punktu zaczepienia, natomiast ja osobiście nie 
mogłem doczekać się poznania Macieja Kazińskiego (z którym 
kontaktowałem się w sprawie festiwalu). Ze względu na to, że 
Jarosław przypomina spiralę, prędzej czy później docierasz do 
swojego celu. Gdy w końcu wpadłem na wielkiego człowieka 
o blond włosach, w białej kamizelce, okazałego i uśmiechnię-
tego, bez słowa zrozumiałem, że to na pewno Maciej Kaziński. 
Od razu stało się jasne po wszystkich tych mailach, które wy-
mieniliśmy przed moim przyjazdem - dlaczego mieliśmy odbyć 
tak długą i męczącą podróż. Potem poznałem też Marcina Bor-
nus-Szczycińskiego, a  także innych śpiewaków z nim współ-
pracujących, z którymi w tymże roku rozpoczęliśmy płomien-
ne i konstruktywne dyskusje na temat interpretacji śpiewu 
liturgicznego. Zrozumiałem, że podczas festiwalu w Jarosławiu 
skupia się prawdziwa esencja miłości do tej muzyki, którą sam 
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Powstanie Stowarzyszenia 
Muzyka Dawna w Jarosła-
wiu wiąże się z przeniesie-

niem ze Starego Sącza do Jarosławia 
Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. To 
właśnie wtedy uczniowie jarosław-
skich szkół średnich, włączając się w 
prowadzone już wcześniej przez ojca 
Wojciecha Gołaskiego działania, do-
łączyli do organizacji świętujące-
go dziś 20-lecie wydarzenia. Czy 
20 lat to dużo? Mierzone czasem 
- nie. Mierzone pracą - to całe wie-
ki.
Festiwal Muzyki Dawnej jest głów-
nym projektem organizowanym 
przez Stowarzyszenie, ale nie je-
dynym. Od samego początku jego 
praca przebiegała wielotorowo. Za 
sprawą o. Wojciecha członkowie Sto-
warzyszenia podejmowali rozmaite 
prace mające na celu popularyzację 
szeroko pojętej muzyki dawnej, zarów-
no tej rekonstruowanej na podstawie 
historycznych źródeł, jak i przekazywa-
nej z pokolenia na pokolenie w tradycji 
ustnej. Liczne małe formy koncertowe 
na terenie Jarosławia przyczyniały się do 
popularyzacji muzyki dawnej w mieście. 
Pozyskane w latach 1995-1999 granty po-
zwoliły na organizację szeregu wydarzeń 
artystycznych, podczas których wystąpili 
m.in. Antoni Pilch wraz z Bractwem Lutni, 
Kapela Brodów z Węgajt, Ars Cantus, Klub 
Świętego Ludwika, Mikroklimat, a nawet... 
Wolna Grupa Bukowina. Ponadto Stowarzy-
szenie podejmowało się prowadzenia form 
rekonstrukcyjnych: Otrzęsin żaków (1995) oraz 
nawiązujących do słynnych na całą Europę jar-
marków kupieckich - Jarmarków Staroci (1995 
i później).
Lata 2000-2004 przyniosły inicjatywę, która w 
nieco zmienionej formie kontynuowana jest 
do dziś. Spotkania ze śpiewakami, muzykami i 
twórcami instrumentów zainicjowały działalność 
prowadzonego przez o. Grzegorza Przechowskie-
go Długiego dystansu (nazwa pochodzi o długich, 
wielozwrotkowych pieśni), czyli grupy uczącej się 

Stowarzyszenie 
Muzyka Dawna 
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śpiewu tradycyjnego. Jednym z elementów pracy badawczej 
stały się wyprawy do śpiewaków, mające na celu poznanie 
i udokumentowanie ich repertuaru. Po roku 2006 wyprawy te 
stały się głównym (obok Festiwalu) kierunkiem pracy Stowa-
rzyszenia. Stopniowo poszerzano krąg poszukiwań do terenów 
całego obecnego Podkarpacia, koncentrując się jednak prze-
de wszystkim na Ziemi Jarosławskiej, definiowanej umownie 
jako tereny będące historycznie we władaniu Anny Ostrogskiej 
(1575-1635).
Element badawczy został rozbudowany poprzez projekt War-
sztaty Tradycji, w ramach którego podejmowano debatę z 
muzykami-badaczami. Szereg warsztatów śpiewaczych, instru-
mentalnych, tanecznych czy metodologii badań w terenie, za-
owocował rozbudową siatki kontaktów w środowisku artystów 
ludowych południowo-wschodniej części Polski. Prace prowa-
dzone są na bieżąco, a ich ciężar przechodzi w coraz większym 
stopniu z dokumentowania na przywracanie i praktykowanie 
repertuaru śpiewaczego czy instrumentalnego. Efektem tego 
jest powstanie przy Stowarzyszeniu kapeli o roboczej nazwie 
Dżazband Jarosław, docelowo mającej wykonywać repertuar 
rzeszowskich (i nie tylko) kapel i muzyków tradycyjnych. Co 

ważne, muzycy z Dżazbandu uczą się bezpośrednio u źródła - 
doskonałych muzyków starego pokolenia. Korzystamy również 
z doświadczenia oraz znajomości muzyki tego regionu, jaką 
posiada Witold Broda. Niedawno zaś pojawił się nowy wątek 
działań – nauka budowy własnych instrumentów (rozpoczęto 
budowę cymbałów pod okiem Marka Kruczka z Futomy)
Mając na uwadze cele statutowe, nie zaniedbano działalności 
edukacyjnej. Pomysłem na ciekawe i przystępne przekazywa-
nie wiedzy o szeroko pojętej tradycji były Audycje szkolne, w 
ramach których zawodowi muzycy, badacze tradycji, a często 
sami mistrzowie śpiewu lub gry prowadzili lekcje dla uczniów 
jarosławskich i przeworskich szkół średnich i muzycznych. Spot-
kania te poruszały rozmaitą tematykę: od śpiewu tradycyjnego 
(białego), poprzez taniec tradycyjny, chorał gregoriański, koń-
cząc na liturgii kościoła wschodniego, kończyły się zaś prezen-
tacjami koncertowymi w miejscowych świątyniach. W ramach 
audycji wykłady prowadzili m.in. Marcin Szczyciński, Maciej Ka-
ziński, Adam Strug, Kapela Brodów, Schola Cantorum Minorum 
Chosoviensis, Robert Pożarski oraz Andrij Szkrabjuk.
Niemniej ważnym elementem pracy Stowarzyszenia są pre-
zentacje rezultatów pracy badawczej. O ile to możliwe staramy 

się, aby były przedstawione w odpowiednim kon-
tekście. Stąd podejmowane często spontaniczne 
wydarzenia: kolędowanie bożonarodzeniowe z 
instrumentami i pieśnią polską i ukraińską, mod-
litwa chorałem gregoriańskim przy okazji świąt 
w jarosławskich świątyniach, „mementomory-
styczne” śpiewanie na Starym Cmentarzu w Za-
duszki czy wykonywanie pieśni dziadowskich 
na ulicy. Potrzeba animowania kultury skłoniła 
Stowarzyszenie do rozszerzenia działalności or-
ganizacyjnej. W 2009 roku włączyło się po raz 
pierwszy w akcję Ogólnopolskiej Nocy Muze-
ów, rozpoczynając organizację Nocy Zwiedza-
nia Rynku. Projekt ten przyjął się i na dobre 
wkomponował w mapę kulturalnych wyda-
rzeń Jarosławia, a kolejne edycje przyciągają 
nie tylko nowych uczestników, ale też kolej-
ne organizacje kulturalne chętne do współ-
pracy. Najnowszym przedsięwzięciem 
współorganizowanym przez Stowarzysze-
nie jest festiwal Galicja, którego pierwsza 
edycja odbyła się w Gnojnicy; rezultaty 
przerosły oczekiwania organizatorów, co 
rokuje dalsze edycje tego nietypowego, 
bo organizowanego wspólnymi siłami z 
lokalną społecznością, poświęconego 
wprowadzaniu w obieg lokalnej trady-
cji, ale także zabawie, przedsięwzięcia. 
Patrząc na powyższe, możemy zadać 
sobie ponownie pytanie: czy 20 lat to 
dużo? Odpowiedź jest prosta: wciąż 
za mało, aby odkryć bogactwo dzie-
dzictwa kulturowego naszych tere-
nów. Stąd życzymy sobie dalszych 
20 lat, by móc kontynuować pracę, 
którą podjęliśmy. Bo tradycja jest 
tradycją, gdy żyje, nie zaś, gdy 
spoczywa - choćby najlepiej udo-
kumentowana - w książkach.

Piotr Wawrzkiewicz
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Piotr Kaplita: Panie dyrektorze, dyrektorem artystycznym 
Festiwalu jest pan od roku 2006, od samego początku jed-
nak był pan jednym z głównych kół zamachowych tego wy-
darzenia uczestnicząc również w przenosinach do Jarosławia 
- dlaczego Jarosław?

Maciej Kaziński: Muszę powiedzieć, że nie od razu doceni-
łem potencjał Jarosławia. Na przykład, kiedy festiwal był tutaj 
„przenoszony”, to w ogóle nikt nie poświęcał uwagi wielokul-
turowości tego miasta czy regionu; raczej mówiono tylko o 
„przeszłej chwale”, kupieckiej tradycji i otwartości, ale ani sło-
wa o  kulturowym komponencie i miejskiej historii Rusinów, 
Żydów, Węgrów, Ormian. Ale wracając do pytania „dlaczego”, 
jako główne elementy wskazałbym właśnie ową chwalebną 
przeszłość, którą widać w kulturze materialnej, między innymi 
pięknych świątyniach, gdzie - dzięki uprzejmości ich gospoda-
rzy - mogą odbywać się festiwalowe koncerty, a także obec-
ność ośrodków duchowych, jakimi są klasztory; następnie 
ambicje i postawy jarosławian, którzy chcą do tego dobrego 
okresu nawiązać; środowisko mieszkańców i tutejszej mło-
dzieży z ich wrażliwością i gościnnością, czy wreszcie przychyl-
ność i jednoznaczne, odczuwalne wsparcie władz Miasta, któ-
re festiwal wspierały od początku i wciąż się nim interesują, 
nadając mu priorytetowe znaczenie.

PK: „Pieśń Naszych Korzeni” to, według nazwy, festiwal mu-
zyki dawnej. Czym właściwie jest muzyka dawna? Czy jej 
„dawność” jest pojęciem wyłącznie chronologicznym?

MK: Tym właśnie różni się nasz festiwal od innych, że my de-
finiujemy pojęcie „muzyka dawna” w nieco odmienny spo-
sób, niż większość festiwali czy środowisk, dla których jest 
to pojęcie tylko chronologiczne i techniczne (czyli „muzyka, 
która została napisana dawno temu”). Dla nas jest to poję-
cie metodologiczne i oznacza takie ujęcie zjawisk muzycznych 

i szerzej - kulturowych, które dąży do odtworzenia ich żywego 
kontekstu. Jedynie czasami jest to kontekst tylko estetyczny, 
„czystego piękna”, najczęściej jednak wiąże się on z obrzędo-
wością, rytuałami, życiem duchowym, które - antropologicz-
nie rzecz biorąc - nie zmieniło się. Jesteśmy wciąż, w głębi, 
tymi samymi ludźmi; stajemy wobec takich samych pytań, 
zagadek, wyzwań i kolei losu, jak ludzie sprzed wieków, któ-
rym ta muzyka towarzyszyła wyrażając ich najgłębsze uczucia 

i odsłaniając egzystencjalne sensy (narodziny, śmierć, 
rytuały przejścia, oczyszczenia, pokuty, radość zaślu-
bin, wiarę w Zmartwychwstanie). Stąd powiązanie 
z liturgią Kościołów chrześcijańskich. Słowem: chce-
my, żeby muzyka była użyta zgodnie ze swoim pier-
wotnym przeznaczeniem, a z konsumentów stajemy 
się uczestnikami. Dlatego też duża ilość warsztatów, 
które pozwalają znaleźć, nie tylko teoretyczną czy in-
telektualną, drogę do świata muzyki i tradycji. 

PK: Z tego co pan powiedział wynika, że muzyka 
dawna nie jest nurtem muzealnym, koncert muzyki 
dawnej to nie wizyta w muzycznym muzeum - z dru-
giej strony jednak mamy w niej do czynienia z re-

Jesteśmy tymi samymi 
ludźmi, jak ci sprzed 
wieków...
w rozmowie z Piotrem Kaplitą dyrektor artystyczny festiwalu Maciej Kaziński 

FOT. ARCHIWUM STOWARZYSZENIAMaciej Kaziński

Dyrektor artystyczny.
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konstrukcjami. Czy jest w niej więc miejsce na eksperyment 
albo współczesną kreację?

MK: Otóż muzyka dawna jest RÓWNIEŻ nurtem muzealnym, 
choć jest to ten aspekt, który interesuje nas o tyle tylko, o 
ile służy - poprzez takie środki, jak instrumenty i techniki wy-
konawcze - do uczynienia czegoś dawnego „żywym” i wpisa-
nia tego zjawiska w kontekst rzeczywistości przeżywanej dziś 
i odnoszonej bezpośrednio do nas, współczesnych. Myślę, 
że można tu użyć porównania z ikoną: ikony, owszem, wiszą 
w muzeach, gdzie można je podziwiać, badać, ba - obejrzeć w 
„lepszym” świetle. Czego nie można? Nie można jej dotknąć 
(prosimy nie dotykać eksponatów!), ucałować, okadzić. Ikona 
odzyskuje swój sens w cerkwi, pośród zapachu kadzidła, fre-
sków, w półmroku i blasku świec, w towarzystwie śpiewanych 
psalmów i  hymnów, zaprasza do „rozmowy”, do osobistego 
kontaktu. Odzyskuje swoją funkcję. Wracając zaś do pytania: 
oczywiście, jest w muzyce dawnej miejsce i na eksperyment 
i na kreację: jeśli mamy do czynienia ze zjawiskiem żywym, 
to „dokładamy” do dawnych form i odziedziczonych struktur 
swoje własne emocje. Jesteśmy bowiem ludźmi dzisiejszy-
mi. Zadajemy więc pytanie: na ile dawne, archaiczne formy 
są również i dziś „wehikułem” emocji, modlitwy, żarliwości, 
radości i smutku. I tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie 
o eksperymenty i kreację: gdy mamy do czynienia z artysta-
mi wrażliwymi, którzy są „zanurzeni” w tradycji, mogą - jak 
na przykład Jerzy Nowosielski na polu ikony - odkryć dalsze 
aspekty tej rzeczywistości, mogą „poszerzyć kanon”. Mogą 
też stwierdzić, że dawne formy są doskonałe i nic im nie bra-
kuje, że trzeba się tylko pokornie w nie wsłuchać, a te - niczym 
odwieczne modlitwy, święte teksty i kanony zweryfikowane 
przez pokolenia - są na tyle pojemne i niewyczerpane, że i dziś 
i za wiele wieków jeszcze będą pozwalały ujawnić się najgłęb-
szym przejawom ducha.

PK: Chciałbym tu na chwilę nawiązać do - pięknego skądinąd 
- przykładu z ikoną. Zwrócenie ikony cerkwi pozwala ikonie 
odzyskać jej funkcję. Czy jednak zachodzi tu faktycznie ana-
logia z muzyką? Podczas festiwalu muzyka jest prezentowa-
na na koncertach. A koncert to forma stosunkowo młoda, 
której muzyka dawna raczej nie znała. Jednakże próba „wal-
ki” z formułą koncertu wydaje się szaleństwem...

MK: Tak. To jest kompromis. Formuła koncertu jest również 
utrzymana po to, aby dać publiczności, a także artystom, pew-
ne „poczucie bezpieczeństwa”. Słowem: od nich samych zale-
ży, na ile będą chcieli zaangażować się w ewokowany przez 
muzykę i słowa świat, a na ile pozostaną obserwatorami. Na 
ile podejmą „dialog” z sakralnym wnętrzem.  To jest zwłasz-
cza ważne w przypadku programów liturgicznych: tu nikt nie 
stawia wymogu „wiary” czy przynależności do konkretnej 
wspólnoty wyznaniowej. Możemy podziwiać wykwity jakiejś 
kultury duchowej, zrodzone z przeżycia i praktyki pokoleń jej 
członków, lecz nie musimy podzielać ich przekonań, wierzeń 
i praktyk. Mam również przekonanie o istotowej tożsamo-
ści Prawdy i Piękna oraz duchowej rzeczywistości, która jest 
w swoim rdzeniu ta sama i do której - do różnych jej aspektów 
- można mieć przystęp z różnych stron, czy różne jej aspekty 
dostrzec. Bliska jest mi myśl, przywołanego już w tej rozmo-
wie Jerzego Nowosielskiego o różnym rozłożeniu charyzma-
tów pośród chrześcijańskich Kościołów, które w skrócie moż-
na ująć tak: prawosławie - liturgia, katolicyzm - sakramenty, 
ewangelicy - słowo. Bliski jest mi też punkt widzenia reżysera 
Petera Brooka, który używa pojęcia „ruchomego punktu wi-
dzenia”, który pozwala na uniknięcie ideologicznej pułapki 
„jedynej prawdy”: dopiero spojrzenie z wielu kątów (także 
kulturowych) pozwala dostrzec jej elementy.

PK: Dziękuję za rozmowę.

Viva Bianculana - włoska gwiazda muzyki dawnej Jarosłw 2011. FOT.F.POLIT
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Prezentacja tancerzy.

Anna Ostrogska - jej blisko 
pięćdziesięcioletnie rządy w Jarosławiu 
(1580-1635) były okresem świetności 
miasta. Księżna była jedną z najwięk-
szych fundatorek. Zawdzięczamy jej 
sprowadzenie do Jarosławia sióstr Bene-
dyktynek (gdzie podczas festiwalu nocuje 
część uczestników), czy ówczesny klasz-
tor jezuitów (dziś klasztor Ojców Domi-
nikanów). Anna Ostrogska była również 
mecenasem kultury, ściągała do miasta 
uczonych oraz kupców, którzy przywozili 
ze sobą księgi i instrumenty muzyczne. 
Za jej czasów funkcjonowały w mieście 
trzy cechy muzyczne: skrzypków, cym-
balistów i dudziarzy. Dbała również o 
edukację miejscowych dzieci. Funduszy 
nie brakowało, miasto czerpało je z Jar-
marków Kupieckich.  Były one nie tylko 
miejscem spotkań handlowych, ale tak-
że zderzeniem wielu kultur. Największe 
jarmarki odbywały się pod koniec lata w 
sierpniu. To do nich nawiązywała nazwa 
pierwszych Jarmarków Muzyki Dawnej, 
które przekształciły się w Festiwal.

Bractwa, zwane także konfraternia-
mi – religijne zrzeszenia świeckich, które 
od czasów średniowiecza były sercem 
wiejskich społeczności i zalążkiem demo-
kracji. Powołane, by pogłębiać życie reli-
gijne swoich członków, przez wieki niosły 
również pomoc potrzebującym, zajmo-
wały się oprawą religijnych obrzędów 
– świątecznych procesji, liturgicznych 
przedstawień oraz pogrzebów. Skupiały 
również wyspecjalizowanych śpiewaków, 
którzy pielęgnowali tradycyjny repertuar, 
przekazywany ustnie z pokolenia na po-
kolenie, nierzadko także spisywany. Licz-
ne konfraternie o niezwykle bogatych 
tradycjach śpiewaczych przetrwały od 
dawnych czasów na terenie Włoch, Hi-
szpanii oraz wysp Morza Śródziemnego. 
Wielogłosowe pieśni o wielkiej wartości 
muzykologicznej, wzbudzają od dawna 
zainteresowanie badaczy, a także miłoś-
ników muzyki dawnej, ze względu na ich 
archaiczność. Rzadko jednak można było 
je usłyszeć poza oryginalnym konteks-
tem. Jeżeli ktoś chciał je usłyszeć, jedyną 
możliwością było udanie się na południe 
Włoch, na Korsykę czy do Hiszpanii. Sy-
tuację tę zmienił festiwal w Jarosławiu. 
Wiele z bractw po raz pierwszy opuściło 

swoje rodzinne wsie, żeby zaprezento-
wać swoje tradycje szerszej publiczności. 
Podczas festiwalu „Pieśń Naszych Korze-
ni” mogliśmy usłyszeć śpiewy bractwa z 
A Pieve di a Serra z Korsyki, Konfraterni 
z Santa Croce di Castelsardo z Sardynii, 
włoskiego bractwa z Sessa Aurunca czy 
hiszpańskiego bractwa z Andavias. 

Chór festiwalowy - Jarosław 
jest jednym z niewielu miejsc w którym 
publiczność może czynnie uczestniczyć 
w koncertach. Warsztaty Chóru Festiwa-
lowego odbywają się cyklicznie w trakcie 
Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”. Po 
raz pierwszy Chór Festiwalowy został 
zawiązany w roku 2002, by przygotować 
pod kierunkiem zespołu Micrologus pro-
gram El Libre Vermell de Monserrat. Od 
tego czasu zawodowi i amatorscy mu-
zycy pracują przez tydzień festiwalowy 
pod okiem najznamienitszych badaczy 
muzyki dawnej nad przygotowaniem 
wybranych dzieł, często unikatowych, jak 
np. Messe de Nostre Dame Guillaume'a 
de Machaut (dyr. Marcel Pérès) czy Pasji 
Gdańskiej H. Ph. Telemanna (dyr. Robert 
Hugo). Efekty tygodniowej pracy prezen-
towane są jako koncert finałowy danej 
edycji Festiwalu. W tym roku Chór zajmie 
się przygotowaniem jednego z najsłyn-
niejszych dzieł muzycznych - Mesjasza G. 
F. Haendla. Monumentalne wykonanie 
angażować będzie solistów, 20-osobową 
orkiestrę, Akademicki Chór Politechniki 
Śląskiej oraz uczestników warsztatów. 
Koncert będzie również podsumowa-
niem pewnego wątku festiwalowych 
działań, jakim jest współpraca artystycz-
na państw krajów wyszehradzkich – stąd 
obecność muzyków z Czech, Polski, Sło-
wacji i Węgier.

Dramat liturgiczny - ko-
rzenie tego gatunku sięgają pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Wydarze-
nia związane z życiem, męką, śmiercią 
i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa 
były wspominane, uobecniane i przeży-
wane w formie dramatyzowanej w Je-
rozolimie. Do Europy przywędrowały 
za pośrednictwem pielgrzymujących do 
Ziemi Świętej. Kanon dramatów z cy-
klu pasyjno-rezurekcyjnego ustalał się 

stopniowo. Obejmował on Procesję na 
Niedzielę Palmową, wielkoczwartkową 
Ostatnią Wieczerzę, wielkopiątkowe zło-
żenie Krzyża oraz przedstawiane w trak-
cie jutrzni rezurekcyjnej Podniesienie 
Krzyża połączone z Zstąpieniem do Pie-
kieł oraz Nawiedzenie Grobu. Układy po-
szczególnych scen oraz dramatyczno-mu-
zyczne warianty wykształcone w różnych 
ośrodkach monastycznych mogły różnić 
się między sobą, lecz związany z liturgią 
trzon pozostawał ten sam. Także inne 
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święta i okresy posiadały swoje drama-
ty: Boże Narodzenie czy Zwiastowanie. 
Obok wątków ewangelicznych, stanowią-
cych bezpośredni komentarz do święto-
wanych wydarzeń, pojawiły się także hi-
storie związane ze szczególnie czczonymi 
świętymi, a także historie starotestamen-
towe. Jarosławski Festiwal zaprezento-
wał szereg rekonstrukcji dramatów litur-
gicznych: Ludus Paschalis (1996), Ludus 
Danielis (2001), Ludus Passionis (2003), 
Miracula Sancti Nicolai (2007) – wszyst-
kie wystawione przez Scholę Teatru Wiej-
skiego Węgajty; Laude sulla vita di Gesu 
(2006) – kierownikiem artystycznym wy-
konania był Stefano Albarello; Ordo Vir-
tutum (2010) - przygotowane przez Chór 
Festiwalowy pod kierownictwem Rober-
ta Pożarskiego przy konsultacji teatralnej 
Anny Łopatowskiej oraz Oficjum o trzech 
młodziankach w piecu ognistym (2010) - 
wykonane przez zespół Sirin.

Epoki - przyjęło się, że mianem 
„muzyki dawnej” określa się muzykę 
okresu średniowiecza, renesansu oraz 
baroku. I rzeczywiście, podczas festiwa-
lu w Jarosławiu można usłyszeć muzykę, 
która powstała w tamtym czasie. Jednak-
że koncepcja jarosławskiego festiwalu 
znacznie wykracza poza pojmowanie mu-
zyki dawnej jako tylko i wyłącznie muzyki 
przeszłości. Twórcy „Pieśni Naszych Ko-
rzeni” podkreślają, że równie ważna jest 
dla nich debata nad tradycją, „korzenia-
mi”, podejmowany współcześnie dialog 
z przeszłością. Czy chorał gregoriański to 
tylko muzyka średniowieczna, skoro do 
dzisiaj jest on śpiewem własnym Kościo-
ła Katolickiego i do dziś służy w liturgii? 
Czy muzyka tradycyjna, przekazywana 
z pokolenia na pokolenie, wciąż żywa i 
wykonywana do dziś, jest także muzyką 
dawną, skoro jej początki sięgają wielu 
wieków wstecz? Czy kompozytor, który 
posługuje się wypracowanymi kilkaset lat 
temu środkami, tworzy muzykę dawną 
czy współczesną? Czy wykonując muzykę 
z okresu renesansu czy baroku powin-
niśmy dążyć do jej rekonstrukcji, aby ją 
jak najwierniej odtworzyć, czy też lepiej 
nadać wykonaniu współczesną, a zatem 
bliższą nam, interpretację? Czy muzyka 
dawna może poruszać współczesnego 
człowieka, przemawiać do niego i być 

równie zrozumiała, jak dla tego żyjącego 
przed wiekami? Dlatego w Jarosławiu, 
nawet jeśli zdarzają się prezentacje mu-
zyki historycznych epok, twórcy progra-

uczestnicząc w proponowanym rytmie 
dnia. Artyści z zasady nie przyjeżdżają 
tutaj na dwie godziny, by wykonać swoją 
pracę, ale są „prowokowani” do podzie-

mu dbają o to, by nadać im odpowiedni 
kontekst: historyczny, liturgiczny, obrzę-
dowy, bądź powiązać odpowiednio ze 
współczesnością. W ten sposób pokazu-
ją, że ta muzyka, choć dawna, może być 
wciąż żywa. 

Formuła festiwalu - Zawie-
rając w sobie ściśle rozumianą definicję 
„festiwalu”, jako przeglądu ważnych wy-
darzeń, odkryć dotyczących muzyki daw-
nej i tradycyjnej, „Pieśń Naszych Korzeni” 
posiada formułę szerszą. A zatem, obok 
komponentu koncertowego stanowiące-
go podstawę, zawiera w sobie także ele-
menty edukacyjne (seminaria, warsztaty, 
panele dyskusyjne, Chór Festiwalowy), 
społeczne (wieczorne muzyczno-tanecz-
ne spotkania w tak zwanym Klubie Festi-
walowym) czy liturgiczne. Przede wszyst-
kim jednak jest to formuła intymnych 
wypowiedzi artystów. Jarosławski festi-
wal tym odróżnia się od innych, że mu-
zycy przebywają ze sobą i z publicznością 
niemal przez cały tydzień jego trwania a 
przynajmniej przez czas swojego pobytu 

lenia się z uczestnikami swoją „pieśnią”. 
Publiczność zaś odwdzięcza się im nie-
zwykłą atmosferą skupienia podczas 
koncertów. Wszędzie zaś tam, gdzie jest 
to możliwe, dąży się do zamiany koncer-
tu na bardziej tradycyjną i adekwatną 
dla różnych rodzajów muzyki formę, i tak 
na przykład muzykę taneczną usłyszymy 
graną do tańca w Klubie, muzyka litur-
giczna zaś włączana jest w rytm codzien-
nej liturgii.

Grecja - na jej terenie znajduje się 
Święta Góra Atos skąd przyjechał do Ja-
rosławia ojciec Spirydon, który wraz z 
Likurgosem Angelopoulosem dał jeden z 
najbardziej pamiętnych koncertów w hi-
storii festiwalu. Muzyczną formą liturgii 
Greckiego (ale nie tylko) Kościoła Prawo-
sławnego jest chorał bizantyjski. Chorał 
ten jest jedną z niewielu zachowanych 
w pełni tradycyjnych form śpiewaczych 
sięgających pierwszych wieków chrześ-
cijaństwa. Jest to śpiew monodyczny op-
arty na systemie ośmiu tonów, zwanych 
oktoichos. Charakterystyczną jego cechą 
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jest użycie isonu - burdonu, który towa-
rzyszy melodii, podkreślając napięcia i 
stanowiąc tonalny punkt odniesienia. 
Nieodłącznie związany z kościelnym ob-
rzędem i ceremoniałem, jest środkiem 
wyrazu religijnych uczuć uwielbienia, 
dziękczynienia, miłości i suplikacji. Sama 
monastyczna republika Świętej Góry 
Atos znajduje się pod jurysdykcją Pa-
triarchatu Konstantynopola, stolicy daw-

a jedynie opisywało sposób interpretacji 
zapisu na podstawie praktyki wykonaw-
czej, a ta ostatnia przekazywana była w 
tradycji ustnej. Traktat był na tyle skom-
plikowany i niezrozumiały, że XIX-wieczni 
autorzy reformy chorału gregoriańskie-
go z Opactwa w Solesmes nie brali go 
pod uwagę. Ponowne zainteresowanie 
traktatem Hieronima (po XIX-wiecznym 
francuskim muzykologu Cousemakerze) 

zawdzięczamy Mar-
celowi Pérèsowi, 
który wraz ze środo-
wiskiem francuskich 
dominikanów praco-
wał nad wskrzesze-
niem zapomnianej 
praktyki wykonaw-
czej. Rezultat tej pra-
cy zaprezentował po 
raz pierwszy na festi-
walu „Pieśń Naszych 
Korzeni” w Jarosławiu 
w 1998 roku, szokując 
słuchaczy, przyzwy-

czajonych do zupełnie innego charakteru 
śpiewu gregoriańskiego. Zamiast łagod-
nych, „anielskich”, długich fraz, publicz-
ność miała okazję usłyszeć śpiew mocny, 
rytmiczny, pełen ozdobników. Śpiew gre-
goriański na podstawie traktatu Hiero-
nima z Moraw, jest praktykowany m. in. 
przez członków Stowarzyszenia Schola 
Gregoriana Silesiensis, którzy podczas fe-
stiwalu prowadzą łacińskie jutrznie oraz 
nieszpory. 

Instrumenty - przy okazji jubile-
uszu podjęliśmy się (a konkretnie Łukasz 
Słotwiński) poli- czenia instrumentów, 
które pojawiły 
się w Jarosławiu. 
Po przegląd-
nięciu wszyst-
kich książek 
programowych 
okazało się, że 
w całej historii 
jarosławskiego 
festiwalu, zapro-
szeni przez nas 
muzycy zagrali 
na 91 różnych 
instrumentach! 
W kolejności al-
fabetycznej są 

nego Imperium Bizantyjskiego. Patriar-
chat ten przez prawie tysiąc lat dzierżył 
pieczę nad Kościołem we Wschodnim 
Cesarstwie Rzymskim, a więc także nad 
jego działalnością misyjną, która zaniosła 
wiarę chrześcijańską w jej bizantyjskiej 
formie ludom żyjącym na północ od gra-
nic Cesarstwa. Wielokrotnie mieliśmy 
w Jarosławiu okazje poznawać i zgłębiać 
bliskie nam z wielu względów tradycje li-
turgiczne dawnej Rusi i Rosji. Gościliśmy 
przedstawicieli Rumunii i Serbii. Byliśmy 
również świadkami narodzin polskiego 
chorału bizantyjskiego.

Hieronim z Moraw - żyjący 
w XIII wieku, autor traktatu De musica, 
jednego z niewielu zachowanych do dzi-
siejszych czasów dzieł, opisujących spo-
sób śpiewania chorału gregoriańskiego 
w średniowieczu. Hieronim z Moraw żył 
i tworzył w tym samym miejscu, co św. 
Tomasz z Akwinu – w klasztorze św. Jaku-
ba. De musica stanowi klucz do odczyta-
nia notacji muzycznej, stworzonej przez 
paryskich franciszkanów i dominikanów 
w  połowie XIII wieku. Dzięki niemu mo-
żemy poznać długość pauz oraz dźwię-
ków, ich wysokość, ale także rytm gre-
goriańskiego śpiewu, jaki praktykowano 
w tamtych czasach. Trzeba pamiętać, że 
dzieło Hieronima nie było normatywne, 

to: altówka, aulos, banjo, baraban, basy, 
bendir, chitarra latina, chitarrone, chrot-
ta, cymbały, cynk, cytra, darbuka, drumla, 
dudy, dulcjan, fagot, fidel, fisharmonia, 
fistula, flet poprzeczny, flet prosty, gaita, 
gemshorn, gitara barokowa, giterna, gor-
don, harfa barokowa, harfa gotycka, har-
fa romańska, kankle, kanun, kawal, ke-
mencze, klawesyn, klawicymbał, koboz, 
kontrabas, kornamuza, kornet, kotły, kru-
mhorn, lauta, lira kreteńska, lira polska, 
lira węgierska, lutnia, mandora, mazanki, 
nej, nyckelharpa, obój, okaryna, organet-
to, organistrum, organy, portatyw, po-
zytyw, psałterium, puzon barokowy, ra-
bab, rebek, regał, róg, saz, santur, setar, 
skrzypce, suka, surma, symfonia, szała-
maja, szpinet, tanbur, tar, tarhu, telenka, 
teorba, tintinnabula, tombak, traverso, 
trąbka, trąbka suwakowa, tympanon, ud, 
vihuela, viola bastarda, viola da gamba, 
wiolonczela, wirginał, wrzaskuła.

Jarosławskie świątynie - Jarosław 
zamieszkiwany był przez wyznawców wie-
lu religii: katolików obrządku rzymskiego 
i greckiego, prawosławnych, ewangeli-
ków oraz wyznawców judaizmu. Pozosta-
wili oni po sobie dziedzictwo w postaci 
różnorodnych świątyń, dzięki czemu Ja-
rosław śmiało nazwać możemy miastem 
wielu kultur. Obok kościołów rzymskich 
w mieście znajdowało się kilka cerkwi, 
trzy synagogi oraz zbór ewangelicki. Do 
naszych czasów dochowały się świątynie 
rzymskokatolickie i cerkiew greckokatoli-
cka (które nadal są miejscami kultu) oraz 
dwie synagogi. Są one symbolem wielo-
kulturowości Jarosławia, zaś od kilkuna-
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stu lat goszczą w swych murach Festiwal 
„Pieśń Naszych Korzeni”.

Klub festiwalowy - atmosfera 
skupienia towarzysząca koncertom ustę-
puje tu miejsca zabawie przy dźwiękach 
muzyki tradycyjnej. Klub cechuje odrębny 
od głównego nurtu program, prezentują-
cy tańce i muzykę wielu krajów Europy, 
od Gruzji po Sardynię, od Szwecji, przez 
Rumunię, po Grecję. Klub słynie również 

z organizujących się spontanicznie kon-
certów, które często zapadają w pamięć 
uczestników (tak jak np. „pojedynek” na 
pieśni pomiędzy członkami chóru Anczis-
chati a muzykami zespołu Micrologus), 
wspólnego śpiewu i zabawy do ostatnie-
go gościa.

Liturgia - Jarosław stał się jednym 
z nielicznych miejsc na świecie, gdzie 
prowadzi się unikalną, praktyczną de-
batę nad umiejętnością wykorzystania 
muzycznej tradycji we współczesnej li-
turgii. To tutaj ściągają teraz najlepsi 
specjaliści, aby wspólnie zastanawiać 
się nad kierunkiem praktycznych dzia-
łań, nad stworzeniem katalogu potrzeb 
dla badań muzykologicznych. To tu roz-
wija się wyobrażenie o tym, jak piękną 
i bogatą może być współczesna liturgia, 
gdy zechcemy skorzystać z doświadczeń 
tradycji. To tu okazuje się, że tradycyjne 
środki wcale się nie przeżyły i mogą do-
skonale harmonizować ze współczesnym 
myśleniem i działaniem (z tekstu Marci-
na Bornus-Szczycińskiego otwierającego 
książkę programową z  roku 1999). 

Mesjasz  - jeden z najsławniejszych 
i najbardziej znaczących utworów muzyki 
dawnej, zabrzmi w tym roku w Jarosła-
wiu po raz pierwszy. Oratorium Jerzego 
Fryderyka Haendla, ze słynnym chórem 
Alleluja (jeden z utworów muzyki poważ-
nej, który znalazł również swoje miejsce 
w popkulturze) zostanie wykonane przez 
specjalnie powołaną na czas festiwalu 

Barokową Orkie-
strę Wyszehradz-
ką, Akademicki 
Chór Politechniki 
Śląskiej z Gliwic, 
Chór Festiwalowy 
oraz międzynaro-
dowych solistów, 
pod dyrekcją pra-
skiego organisty i 
kapelmistrza, Ro-
berta Hugo. Próby 
chóru festiwalo-
wego, złożonego 
z uczestników festi-
walu, będą trwały 
od poniedziałku, 

20 sierpnia do soboty, 25 sierpnia i w 
trakcie intensywnej pracy warsztatowej, 
uczestnicy przygotują część partii chó-
ralnych tego monumentalnego dzieła. 
Mesjasz został napisany przez Haendla 
w 1741 roku, w ciągu zaledwie dwóch 
tygodni (między 29 sierpnia a 14 wrześ-
nia). Miał swoją premierę w Dublinie 13 
kwietnia 1742 roku i został okrzyknięty 
przez krytykę najdoskonalszą kompo-
zycją wszech czasów. Mesjasz opowia-
da Historię Zbawienia - jego libretto to 
kompilacja tekstów ze Starego oraz No-
wego Testamentu. Podzielony jest na 

trzy części: w pierwszej, złożonej ze sta-
rotestamentowych proroctw znajduje-
my zapowiedź przyjścia Mesjasza, druga 
opowiada o  życiu, śmierci oraz Zmar-
twychwstaniu Chrystusa, a trzecia mówi 
o znaczeniu ofiary Chrystusa dla zbawie-
nia ludzkości. Monumentalne wykonanie 
Mesjasza, rocznicowy koncert finałowy 
odbędzie się 25 sierpnia w Bazylice Matki 
Bożej Bolesnej o godzinie 20:00.  Koncert 
wpisuje się w cykl prezentacji muzyki ba-
rokowej - wykonywanej w Jarosławiu na 
instrumentach historycznych, nierzadko 
jednak poddawanej licznym ekspery-
mentom i współczesnym, niepowtarzal-
nym kreacjom. Dotychczas festiwalowa 
publiczność miała okazję usłyszeć m. in. 
Wielką Mszę h-moll Jana Sebastiana Ba-
cha w wykonaniu zespołu La Petite Ban-
de, a z udziałem Chóru Festiwalowego: 
oratorium Jephte Giacomo Carissimie-
go w wykonaniu zespołu Capella Regia, 
program Serennissima przedstawiający 
polską, wenecką i iberyjską muzykę XVI 
i XVII w. w wykonaniu Narol Baroque, 
rekonstrukcję protestanckiego nabożeń-
stwa (z udziałem publiczności włączają-
cej się w wykonywanie protestanckich 
chorałów) z udziałem zespołów Harmo-
nologia oraz Cantus Polonicus, czy też 
prapremierę Pasji Gdańskiej z 1754 roku 
Jerzego Filipa Telemanna w wykonaniu 
Chóru i Orkiestry Festiwalowej pod dy-
rekcją Roberta Hugo, jak i wiele innych.
   

Nihil novi sub sole

Orient - Festiwalowe prezentacje 
koncertowe nie ograniczały się jedynie 
do europejskiego kręgu kulturowego. 

Abecadło festiwalOWE
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Abecadło festiwalOWE

Swych korzeni poszukiwaliśmy również 
w muzyce Orientu zapraszając do Ja-
rosławia muzyków z Persji, Maroka czy 
Turcji. Spotkania te stanowiły ważny ele-
ment rozważań na temat tradycji. Były to 
między innymi: koncert Al Assala – wy-
konawców z marokańskiej szkoły Samaa 
śpiewu arabo-andaluzyjskiego czy reci-
tal muzyki sufickiej Ahmeda Şahina. W 
ramach trzynastej edycji, poszukiwania 
wspólnych mianowników pomiędzy tra-
dycjami świata arabskiego i europejskie-
go podjęli się muzycy z obu kultur przed-
stawiając koncert Medio Oriente – Medio 
Occidente. W 2010 roku zwróciliśmy się 
w stronę Turcji. Przy tej okazji odbyło się 
niezwykłe wydarzenie jakim było przy-
pomnienie postaci Wojciecha Bobow-
skiego/Ali Ufki. Kudsi Erguner Ensemble 
uczcił pamięć tego Polaka, który w mło-
dzieńczych latach znalazł się w niewoli w 
Imperium Osmańskim. Po wielu latach 
odzyskał wolność, z własnej woli został 
jednak na dworze sułtana. Znajomość 
17 języków uczyniła z niego niezwykłego 
pośrednika między Wschodem i Zacho-
dem. Jego prace stanowiły i stanowią 
źródło dla wielu słynnych orientalistów. 
Rola Bobowskiego/Ali Ufki jest niezwykle 
ważna także z muzykologicznego punktu 
widzenia. Jako pierwszy bowiem spisał 
on utwory otomańskie, przekazywane 
jak dotąd drogą ustną, korzystając przy 
tym z europejskiego systemu liniowego. 
Jego zbiór Mecmua’i Saz-u söz to jedno z 
najważniejszych źródeł muzyki otomań-
skiej.

Pszczółka - stała się nieoficjalnym 
symbolem festiwalu w 2002 roku. To 
właśnie wtedy estoński artysta, Marius 
Peterson, zaprojektował plakat X edycji 
„Pieśni Naszych Korzeni”. Znalazł się na 
nim fragment wyrastającego z ziemi drze-
wa, wokół którego krąży sześć pszczół. 
Ten sam motyw graficzny powtarzał się 
na plakatach i festiwalowych progra-
mach przez pięć kolejnych lat, aż stał się 
znakiem rozpoznawczym jarosławskiego 
festiwalu. W 2007 roku drzewko ustą-
piło miejsca nowym, zmieniającym się 
rokrocznie grafikom, niemniej stało się 
ono rozpoznawalnym znakiem Festiwalu 
„Pieśń Naszych Korzeni”. Pszczółka nadal 

towarzyszy uczestnikom w in-
formatorach, drukach okazyj-
nych i karnetach

Radio - od niemal samego 
początku Program 2 Polskiego 
Radia patronował Festiwalowi, 
rejestrując koncerty i trans-
mitując je na żywo do krajów 
Europejskiej Unii Radiowej. 
Współpraca ta umożliwiła wy-
danie koncertów na płytach 
CD. Wóz techniczny Polskiego 
Radia na stałe wpisał się w obraz jaro-
sławskiego festiwalu.    

Symbioza - festiwalu „Pieśń Na-
szych Korzeni” z miastem jest źródłem 
wzajemnych korzyści. Organizatorzy ce-
nią sobie kameralność miejscowości i jej 
infrastrukturę. Jarosław natomiast jest 
promowany jako miasto o ciekawej hi-
storii, warte zobaczenia. Takie informa-
cje pojawiają się podczas relacji medial-
nych z wydarzeń festiwalowych zarówno 
w formie pisanej lub mówionej, jak i, co 
cenniejsze, w postaci zdjęć. Również w 
ciągu roku można przeczytać zapowiedzi 
kolejnych edycji, posłuchać retransmisji 
„koncertów z Jarosławia” (Polskie Radio). 
Dużym wyróżnieniem dla organizatorów 
i samego miasta były nominacje do na-
grody „Paszporty Polityki” w kategorii 
„wydarzenie” i „osoba”. Festiwal jest też 
od kilku lat wymieniany jako „jeden z lep-
szych festiwali w tej dekadzie” (Gazeta 
Wyborcza); „[impreza], na którą chcieli-
byśmy zwrócić szczególną uwagę naszych 
czytelników” (Tygodnik Polityka). Należy 
też wspomnieć, że jeden z koncertów 
- Josepha Malovanego, kantora nowo-
jorskiej synagogi - został wydany przez 
Instytut im. Adama Mickiewicza jako 
materiał promujący Polskę za granicą. At-
mosferę Jarosławia cenią sobie również 
artyści. Laureat nagrody Grammy, Jordi 
Savall, skomponował utwór pt. Jaroslaw 
i umieścił go na swojej płycie Du temps 
& de l'instant. Tim Eriksen, współtwórca 
muzyki do filmu Wzgórze nadziei, wraz 
z  Maciejem Kazińskim, dyrektorem Fe-
stiwalu, nagrał w Jarosławiu płytę Janu-
ary Hills, która obecnie jest sprzedawana 

w Polsce i USA. W ciągu dziewiętnastu 
lat trwania festiwalu wielu artystów po-
wróciło do miasta z programem, który 
powstał z inspiracji miejscowością lub 
konkretnym zabytkiem. Wykonując je 
na innych festiwalach muzyki dawnej w 
Europie wspominają o Jarosławiu jako 
miejscu gdzie powstały lub były wykona-
ne po raz pierwszy. Do takich osób należy 
m.in. Stefano Albarello (Włochy) czy Ro-
bert Hugo (Czechy). (fragment wykładu 
wygłoszonego przez Marzenę Mikosz w 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
w ramach sympozjum „Kultura się liczy”)

Taniec - obecny jest przede wszyst-
kim na biesiadach. Warsztaty taneczne 
prowadzone są przez znakomite zespoły 
z kraju i zagranicy. Ich uczestnicy mie-
li okazję poznać tańce polskie: oberki, 
mazurki, polki, chodzone, wiwaty, jak 
również tradycyjne tańce szwedzkie (po-
siadające związki z tańcami polskimi), 
węgierskie, siedmiogrodzkie, ukraińskie 
i wiele innych. Taniec w ramach prezen-
tacji koncertowych przedstawił Ballet 
des Nations oraz Antiquo More. Obydwa 
spektakle miały miejsce na jarosławskim 
rynku, wpisując się w ideę „koncertów 
dla miasta”. 

U - jest dwudziestą pierwszą literą al-
fabetu łacińskiego, dwudziestą siódmą 
literą alfabetu polskiego. Oznacza zwykle 
w danym języku samogłoskę tylną wyso-
ką.
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Niedziela, 19 sierpnia, godz. 20.00 - Kolegiata
Jordi Savall

Les tombeaux - recital na violę da gamba 

Poniedziałek, 20 sierpnia, godz. 20.00, 
Bazylika M.B. Bolesnej

Micrologus i Lucilla Galeazzi
Ore plangamo de lu Siniore; Pasja akwilejska z kodeksu 

Celestyna V

Wtorek, 21 sierpnia, godz. 20.00, 
Kolegiata 

Sequentia Frankish Phantoms. 
Pieśń i poezja epoki Karolingów (VIII-X w.)

Środa, 22 sierpnia, godz. 20.00, Cerkiew
Byzantion

Panichida - bizantyjskie nabożeństwo za dusze zmarłych

Czwartek, 23 sierpnia, godz. 20.00, 
Kościół oo. Reformatów

Maria Skiba i Frank Pschichholz
John Dowland; II Księga Pieśni

Piątek, 24 sierpnia, godz. 20.00, Opactwo
Dancerye & Adam Strug 

- Polskie Canti Firmi

Piątek, 24 sierpnia, godz. 21.45, Opactwo
Koncert Przyjaciół (śpiewacy i instrumentaliści związani 
z festiwalem) – m.in. Banjamin Bagby, Andrea Navratil, 

Adam Strug, Andrij Szkrabiuk.

Sobota, 25 sierpnia, godz. 20.00, bazylika M.B. Bolesnej
G.F. Haendel - Mesjasz

Wykonawcy: Petra Noskaiova, Jaroslav Brezina, Maria 
Skiba, Barokowa Orkiestra Wyszehradzka, Akademicki 

Chór Politechniki Śląskiej, Chór Festiwalowy. 
Dyr. Robert Hugo (Praga) 

Dodatkowo warsztaty chorału gregoriańskiego, Chóru 
Festiwalowego, liturgicznych pieśni ormiańskich oraz 
warsztaty i zabawy taneczne w Klubie Festiwalowym

 (Rynek 6 - rozpoczęcie 30 minut po koncercie).

Szczegółowe informacje pojawią się na afiszach 
oraz stronie www.festiwal.jaroslaw.pl 

2012 2012

Wolontariusze - właśnie na nich 
opiera się w dużej mierze organizacja Fe-
stiwalu "Pieśń Naszych Korzeni". Często 
praca ta jest niedostrzegalna, jednak jest 
niezbędna i wpływa na sprawną realiza-
cję festiwalu. Stowarzyszenie zrzesza oko-
ło 50 czynnie działających przy festiwalu 
osób. Ich prace obejmują: negocjacje z 
partnerami organizacyjnymi w mieście, 
obsługę stron internetowych, kontakty z 
mediami, organizację podróży artystów 
i zaplecza technicznego dla koncertów, 
opracowanie druków festiwalowych i 
tłumaczeń. W trakcie tygodnia festiwa-
lowego natomiast zajmują się wszystkim 
począwszy od przyjęcia uczestników w 
recepcji, poprzez przygotowanie miejsc 
warsztatów, seminariów, biesiad i kon-
certów, skończywszy na pilotowaniu ar-

Abecadło festiwalOWE

tystów i uczestników, a także dbaniu o 
wszystkie szczegóły mające wpływ na 
atmosferę i przebieg festiwalu.

Yggdrasil – drzewo Odyna, o 
którym śpiewał Benjamin Bagby wraz 
z zespołem Sequentia w roku 1997. Se-
quentia dokonała w Jarosławiu prezen-
tacji zapomnianych już dzieł kręgu kultur 
anglosaskiej i nordyckiej: Beowulfa oraz 
Eddy, pieśni apokaliptycznych, w tym 
Proroctwa Sybilli. 
  

Zespoły młodzieżowe – od 
szeregu lat jarosławski festiwal stara się 
wspomagać rozwój działających w Pol-
sce młodzieżowych zespołów muzyki 

dawnej. Zdobywając środki na ten cel, 
festiwal dofinansowuje udział młodych 
muzyków umożliwiając im uczestnictwo 
w tym artystycznym i edukacyjnym spot-
kaniu. Dając krótkie koncerty w trakcie 
tygodniowego pobytu oraz spotykając się 
z cenionymi artystami, zyskują doświad-
czenie w interpretacji muzyki dawnej.

Autorzy haseł: Piotr Kaplita, Klaudia Mach, Łukasz Sło-
twiński, Michał Stryczek, Piotr Wawrzkiewicz.
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