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 miSSa a 14  [5'41]
1 Kyrie  2'25
2 Gloria 3'16

3 CaNoN a 6: treS CaNoNeS Simul CaNtaNtur  1'00

 miSSa SeNZa le CerimoNie i  [7'35]
4 Kyrie 0'48
5 Gloria 1'05
6 Credo 1'59
7 Sanctus 2'00
8 Agnus Dei 1'41

9 CaNoN a 6: aliuD. Sex voCiBuS  1'22 



 miSSa PaSChaliS  [16'10]
10 Kyrie 1'47
11 Gloria 3'35
12 Credo 7'03
13 Sanctus 1'37
14 Agnus Dei 2'06

15 CaNoN a 6: aliuD. Sex voCiBuS  1'21

 miSSa SeNZa le CerimoNie ii  [8'34]
16 Kyrie 0'40
17 Gloria 1'30
18 Credo 2'51
19 Sanctus 2'18
20 Agnus Dei 1'13

21 Fuga  1'18

 miSSa  CoNCertata la lomBarDeSCa  [17'02]
22 Kyrie 2'33
23 Gloria 4'02
24 Credo 6'55
25 Sanctus 2'21
26 Agnus Dei 1'08
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Życiorys Bartłomieja Pękiela, jednego z najwybitniejszych kompozytorów 
polskiego baroku, kryje w sobie wiele tajemnic. Wciąż nieznane są zarów-
no rok, jak i miejsce jego urodzenia, stąd pochodzenie twórcy też pozostaje 
niejasne. możliwe, że swojskie dla nas brzmienie i pisownia dwóch form 
jego nazwiska – Pekiel lub Pękiel – stanowią efekt długiego procesu spol-
szczania nazwiska obcego, zapewne niemieckiego, Peckel, które – także 
w postaciach Pekel lub Pechel – pojawiało się w przekazach z epoki. Do-
tychczas szacowano czas śmierci Pękiela na drugą połowę lat 60. XVii 
wieku (aż po rok 1670), ale niedawno odnalezione archiwalia z augustiań-
skiego kościoła św. marcina w Warszawie sugerują, że kompozytor zmarł 
najpewniej w 1666 roku. odkrycie to budzi nadzieję, że może i inne białe 
plamy w jego biografii uda się w przyszłości zapełnić.

aNNa 
rySZka-komarNiCka
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Z pewnością jednak całe życie twórcze Bartłomieja Pękiela związane 
było z rzeczpospolitą. ten doniosły fakt skrupulatnie potwierdzały ręko-
piśmienne kopie jego utworów, także te trafiające poza granice naszego 
kraju. W nich bowiem nazwisku twórcy towarzyszy zwykle informacja 
o zajmowanym przez niego prestiżowym stanowisku wicekapelmistrza, 
a później kapelmistrza jego Świętego majestatu króla Polski.

Pierwsza wzmianka o obecności Pękiela jako organisty w wokalno-instru-
mentalnej kapeli Władysława iV Wazy pochodzi z roku 1637. Przypuszcza 
się jednak, że mógł on tam trafić kilka lat wcześniej, być może w 1633 roku, 
kiedy król kompletował zespół zdolny do wykonywania oper i – niejako 
przy okazji – okazałej muzyki liturgicznej, podnoszącej splendor religijnych 
ceremonii dworskich. W latach 40. Pękiel był już nie tylko organistą, ale 
i uznanym kompozytorem oraz – jak wówczas mówiono – wicemagistrem 
kapeli u boku włoskiego maestro di cappella marca Scacchiego. kiedy 
w 1649 roku, po śmierci Władysława iV, Włoch opuścił Polskę, Pękiel – jako 
jego dotychczasowy zastępca – przejął kierownictwo nad warszawskim 
zespołem. Na oficjalną nominację na stanowisko kapelmistrza od kolej-
nego Wazy na tronie polskim, jana ii kazimierza, musiał jednak czekać 
aż do 1653 roku. Nie był to bowiem szczęśliwy czas dla dworu i kraju. 
rok wcześniej zaraza pustoszyła rzeczpospolitą, nie omijając Warsza-
wy, co wpłynęło na liczbę kapelistów, gdyż kto tylko mógł, szczególnie 
z zagranicznego personelu, starał się o wyjazd. Sam zaś jan kazimierz 
od początku panowania większość czasu i środków finansowych musiał 
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przeznaczać na wyprawy wojenne – siłą rzeczy jego artystyczne zamiło-
wania zeszły na dalszy plan. Prawdziwa apokalipsa miała jednak dopiero 
nadejść – najazd Szwedów w 1655 roku i zajęcie przez nich Warszawy spo-
wodowały rozproszenie dworu, w tym i kapeli. losy Pękiela w tym pełnym 
chaosu okresie nie są jasne. Niewykluczone, że z częścią muzyków udał 
się, być może w orszaku królewskiej małżonki, ludwiki marii, do krakowa. 
Podążając tropem swych włoskich kolegów, mógł puścić się w jeszcze 
dalszą podróż i odwiedzić cesarski Wiedeń. W każdym razie brak Pękiela 
w reaktywowanym przez jana kazimierza w 1657 roku zespole – kapelmi-
strzem został wówczas inny polski kompozytor, jacek różycki.

kolejna pewna data w biografii Pękiela to rok 1658. Zapis w dokumentach 
dotyczących działalności katedry na Wawelu poświadcza powierzenie 
mu stanowiska kierownika tamtejszej kapeli, zwolnionego po śmierci 
Franciszka liliusa, muzyka, który – podobnie jak Pękiel – miał w życiorysie 
okres służby w warszawskim zespole Wazów, poprzedzający działal-
ność w krakowie. Praca na rzecz świątyni koronacyjnej królów polskich 
sprzyjała zresztą kontynuowaniu związków kompozytora, nadal tytuło-
wanego honorowo kapelmistrzem królewskim, z dworem – ostatni zapis 
w dokumentach wawelskich dotyczący Pękiela, pochodzący z 1664 roku, 
wspomina o jego wyjeździe do monarchy. Później dokumenty katedralne 
milczą na temat stanowiska magistra kapeli aż do jesieni 1670 roku, kiedy 
powierzono je Danielowi Fierszewiczowi.
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* * *

Zarejestrowane na płycie utwory Pękiela ukazują dwa główne nurty sty-
listyczne, w jakich tworzono wówczas muzykę religijną: nowoczesny styl 
koncertujący (stile moderno) i styl zwany starym (stile antico), nawiązujący 
do tradycji polifonii późnego renesansu. Do pierwszego z nich należą 
Missa Concertata La Lombardesca i Missa a 14 – jedyne msze Pękiela w stile 
moderno jakie dotrwały do dziś, choć podobnych cyklów kompozytor na-
pisał najpewniej więcej. Drugi nurt, liczebnie bogatszy – w każdym razie 
na ile przekazują nam to zachowane źródła muzyczne – reprezentują Missa 
paschalis i dwie msze opatrzone przydomkiem senza le cerimonie.

Przyjmuje się, że dzieła Pękiela napisane w nowoczesnym stylu powstały 
dla dworu Wazów, a te w starym – dla katedry krakowskiej. jednak ba-
dacze zastrzegają, że wniosek ten – przynajmniej w przypadku utworów 
w stile moderno – nie jest pewny. W świątyni wawelskiej działały bowiem 
różne, wyspecjalizowane zespoły muzyczne – największy, wokalno- 
-instrumentalny, o którego aktywności i repertuarze wiadomo dziś naj-
mniej, był pod bezpośrednią opieką Pękiela i zapewne mógł okazjonalnie 
wykonywać utwory w stylu nowoczesnym. jednak czy tylko te już wcześ-
niej powstałe, które twórca przywiózł z Warszawy, czy też jakieś nowe, 
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napisane specjalnie dla tej kapeli? Dwa inne zespoły wawelskie – roranty-
stów i angelistów – śpiewały utwory w starym stylu a cappella, do których 
dodawano tylko głos basso continuo do realizacji przez organy (basso pro 
organo). Wydaje się, że przetrwanie w archiwum krakowskiej kapituły 
katedralnej na Wawelu tak licznych rękopiśmiennych kopii kompozycji Pę-
kiela w stile antico zawdzięczamy właśnie zachowawczemu stylistycznie 
profilowi tych kapel, jako że te utwory były w ich użyciu jeszcze po śmierci 
twórcy. tymczasem dzieła w stile moderno, jeśli takowe grał katedralny 
zespół wokalno-instrumentalny, prawdopodobnie dość szybko utraciły 
aurę nowoczesności i musiały ustąpić miejsca nowszemu repertuarowi 
tego rodzaju.

Missa Concertata La Lombardesca została napisana na dwa czterogłoso-
we chóry (sopran, alt, tenor, bas), zespół instrumentalny składający się 
z dwojga skrzypiec i trzech puzonów oraz z organowego basso continuo. 
tajemnicy jej przydomku La Lombardesca (Lombardzka) nie udało się dotąd 
rozwikłać. Wedle hipotezy postawionej przez elżbietę Zwolińską charakte-
rystyczny motyw inicjalny pierwszej części cyklu, Kyrie eleison, Pękiel mógł 
wywieść z tematu nieznanej dziś instrumentalnej canzony, pochodzącej 
z północy Włoch i być może takim przydomkiem opatrzonej. Ów wolno 
postępujący w górę motyw, nadający wezwaniu „Panie, zmiłuj się” nastrój 
błagalnej powagi, wraz z dwoma innymi frazami melodycznymi obecnymi 
nieco dalej w Kyrie pełnią ważną rolę integrującą cały cykl, powracając 
niemal dosłownie lub w wariantach w kolejnych częściach mszalnych. 
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a jest tu co trzymać w ryzach: całość aż mieni się od kalejdoskopowych 
zmian aparatu wykonawczego i płynących z tego kontrastów, co było isto-
tą stylu koncertującego. Przy tym współdziałanie chórów jako pewnych 
muzycznych całości, typowe dla techniki dwuchórowej, pełni u Pękiela 
rolę drugorzędną. Najciekawsze efekty kompozytor uzyskuje, operując 
mniejszym zespołem wykonawców, szczególnie kiedy z jednego lub z obu 
chórów wybiera pojedyncze głosy śpiewane przez solistów (jednego, 
dwóch, trzech czy czterech). Zwykle też towarzyszy im tylko wybrana gru-
pa instrumentów – samo basso continuo, puzony z basso continuo, para 
skrzypiec z basso continuo. Nowoczesność stylu tej mszy nie kończy się 
zresztą na różnorodności w operowaniu obsadą: linie melodyczne partii 
wokalnych i instrumentalnych mają często znacznie ożywiony przebieg 
rytmiczny i interwałowy, obfitują w chromatyczne przejścia, pojawiają 
się też dysonansowe współbrzmienia – wszystko to trudno by było uspra-
wiedliwić na gruncie późnorenesansowego kontrapunktu.

Najgłębszą ekspresję kompozytor osiąga w Missa Concertata La Lombarde-
sca w środkowej części Credo. Słowa „et incarnatus est ex maria Virgine” 
(„przyjął ciało z maryi Dziewicy”) powierzył – jakże trafnie szukając pew-
nej delikatności czy wręcz intymności brzmienia – solowej partii sopranu 
z Chóru i, która przechodzi w spokojne, „rozpolifonizowane” 8-głosowe 
tutti obu chórów, powtarzające w rozbudowanej kadencji kluczowy zwrot 
poświadczający, że Bóg „stał się człowiekiem” („et homo factus est”). W „et 
crucifixus” („ukrzyżowan”) Pękiel zdecydował się na bardziej kameralny 
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skład samego Chóru i, ale partie poszczególnych głosów uczynił najpierw 
niespokojnie ruchliwymi, by potem przejść w skupione, pełne dysonanso-
wych współbrzmień opracowanie słów „passus et sepultus est” („został 
umęczony i pogrzebany”), wsparte na prawdziwym basie lamentującym 
(tzw. basso lamento), czyli sekwencji półtonowych, schromatyzowanych 
kroków interwałowych w najniższym głosie. W „et resurrexit” kompozytor 
zmienił metrum na trójdzielne, wprowadzające ożywienie w tok kompo-
zycji, by w fakturze prostego kontrapunktu nota contra notam (czytelnej 
i odznaczającej się pełnią brzmienia) oba chóry mogły obwieścić chwałę 
zmartwychwstania Pańskiego.

Drugi utwór Pękiela w nowoczesnym stylu – Missa a 14 – obejmuje dwa 
pierwsze ogniwa cyklu mszalnego: Kyrie i Gloria. Wynika to ze specyfiki 
ośrodka, w którym sporządzono kopię tego utworu – jedyną, jaka prze-
trwała do naszych czasów – czyli gdańskiego kościoła św. jana, gdzie 
zgodnie z ówczesną praktyką nabożeństwa protestanckiego korzystano 
tylko z Kyrie i Gloria z mszy katolickiej. W podobny, skrócony sposób 
skopiowano na użytek tej świątyni także La Lombardeskę i trzy msze 
kompozytorów związanych z dworem Wazów – marcina mielczewskiego 
i tarquinia meruli, znane z innych przekazów ukazujących ich kompletne 
wersje. tak więc i Pękiel najpewniej skomponował Missa a 14 jako pełny 
cykl mszalny. Dwu czterogłosowym chórom towarzyszy w niej zespół 
smyczkowy składający się dwojga skrzypiec i trzech viol wraz z basso pro 
organo. Zgodnie z ówczesną praktyką wykonawczą w kościele św. jana 
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wzbogacono jeszcze obsadę o dodatkowe instrumenty, dublujące pier-
wotne partie, a przydające brzmieniu więcej mocy i blasku, tzn. fagot 
i violone dołączyć miały do organów realizujących basso continuo, a para 
kornetów sopranowych (cornettini) – do skrzypiec. Brak tu (w każdym 
razie w zachowanych częściach) najnowocześniejszego rodzaju techniki 
koncertującej, czyli sola jednego głosu. Nieco mniej zróżnicowane niż 
w La Lombardesce jest też operowanie zespołem instrumentalnym. Gło-
som wokalnym towarzyszy w Missa a 14 albo samo basso continuo, albo 
z dodanym zespołem viol, albo tutti instrumentalne, przy czym często 
skrzypce dołączają do reszty instrumentów chwilowo, jakby nieco ka-
pryśnie. mimo to msza ta ma też sobie tylko właściwe rysy prawdziwej 
nowoczesności stylu, które z kolei są mniej widoczne w La Lombardesce. 
Pękiel z wielką maestrią wykorzystuje tu zestawienia dwóch czy trzech 
głosów solowych, wybranych z obu chórów. melodyka tych partii jest czę-
sto ruchliwa, ożywiona, czasem nawet – mówiąc nieco na wyrost – wręcz 
o wirtuozowskim zacięciu. Zwraca też uwagę obecność samodzielnych 
ustępów instrumentalnych, tzw. sinfonii – na wstępie, przed Kyrie, a po-
tem przed powrotem Kyrie, po Christe eleison.

Missa paschalis Bartłomieja Pękiela przenosi nas w krąg muzyki w stile antico. 
Stanowi ona środkowe, siedemnastowieczne ogniwo wielkiej triady polifo-
nicznych mszy opartych na melodiach polskich pieśni wielkanocnych, jakie 
rozbrzmiewały niegdyś w katedrze wawelskiej (obok szesnastowiecznej 
Missa paschalis marcina leopolity i osiemnastowiecznej Missa paschalis 
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Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego). Daty wpisane w rękopiśmiennych 
kopiach głosów do mszy Pękiela, zachowanych w muzykaliach wawel-
skich, zaświadczają, że utwór istniał już w 1662 roku. jego obsada – cztero-
głosowy chór obejmujący alt, dwa tenory i bas, wspierany przez basso pro 
organo – wskazuje, że Pękiel mógł napisać tę mszę specjalnie dla męskiej 
kapeli rorantystów. Fragmenty melodii pieśni Chrystus Pan zmartwych-
wstał pełnią w niej rolę cantus firmus, pojawiającego się w różnych głosach 
(tzw. cantus firmus migrans).

Zgodnie z przydomkiem I i II Missa senza le cerimonie otwierają przed 
słuchaczem świat muzyki obecnej w katedrze krakowskiej poza wielkimi 
świętami – w niedziele zwykłe, a może nawet podczas codziennych nabo-
żeństw. Są to kompozycje na dwa chóry czterogłosowe (sopran, alt, tenor, 
bas) i basso continuo. reprezentują typ tzw. mszy krótkiej (missa brevis), 
w której główne zadanie kompozytora polegało na tym, by w sposób czy-
telny i ekonomiczny czasowo przedstawić teksty ordinarium missae, przede 
wszystkim te dłuższe – jak Gloria czy Credo. Poszczególne fragmenty 
tekstu są w nich przekazywane w zazębiającym się dialogu obu chórów, 
utrzymanych w klarownej fakturze, typowej dla kontrapunktu prostego. 
W tym aspekcie – na tle pierwszej mszy – korzystnie wyróżnia się Credo 
z drugiej, tutaj bowiem w wielu miejscach Pękiel unika owego częściowego 
nakładania się partii obu chórów lub ich zazębianie się ogranicza do jed-
nej nuty – w ten sposób znika charakterystyczne dla Credo z pierwszej 
mszy i dla opracowań Gloria w obu mszach wrażenie pewnego pośpiechu. 
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Najdonioślejsze prawdy wiary zyskują na czytelności, jest też czas, by tre-
ści te wybrzmiały nie tylko w swym fizycznym wymiarze, ale także w duszy 
tego, kto słucha uważnie. Szczególnie inspirujące dla Pękiela okazały się 
w tych mszach części o krótkich tekstach – Kyrie, a zwłaszcza Sanctus 
i Agnus Dei. Co naturalne, mógł poświęcić im więcej uwagi i zastosować 
bogatsze środki polifoniczne (łącznie z techniką imitacyjną) i retoryczne.

Dopełnieniem repertuaru mszalnego nagranego na płycie są cztery kom-
pozycje instrumentalne Pękiela – Fuga na instrument klawiszowy i trzy 
kanony. Warto podkreślić, że to wszystko, co z tej dziedziny twórczości 
kompozytora dotrwało do naszych czasów. Wielu może dziwić ten stan 
rzeczy – wszak Pękiel był też organistą, a w połowie XVii wieku muzyka 
na instrumenty klawiszowe dynamicznie rozwijała się w niemal całej eu-
ropie. trzeba jednak pamiętać, że do głównych obowiązków kompozytora 
zarówno na dworze Wazów, jak i w katedrze krakowskiej należało tworze-
nie muzyki wokalno-instrumentalnej i wokalnej. Utwory przeznaczone 
na instrumenty klawiszowe, w tym na organy (często nie specyfikowano 
wówczas, o jaki konkretnie rodzaj instrumentu z tej rodziny chodzi), kom-
ponował niewątpliwie z myślą o sobie jako ich wykonawcy, stąd zapewne 
nie przykładał wielkiej wagi do ich starannego uwieczniania przez kopio-
wanie czy druk. Z drugiej strony, w ówczesnej rzeczypospolitej twórczość 
ta nie była chyba tak ceniona jak w innych krajach, gdzie działało wielu 
mistrzów specjalizujących się w grze i komponowaniu na instrumenty kla-
wiszowe. Świadectwem tego są losy krótkiej, acz wprawnie napisanej Fugi 
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Pękiela, ocalałej przez całkowity przypadek – zawierający ją rękopis użyto 
bowiem do wzmocnienia okładki jezuickiego druku opublikowanego w 1745 
roku. Po raz pierwszy świat muzyczny usłyszał o tej kompozycji w latach 
70. XX wieku, kiedy faksymile owego rękopisu opublikował jego odkrywca 
– jerzy Gołos. Zniszczenia, którym manuskrypt uległ z powodu nietypo-
wego wykorzystania, spowodowały konieczność podjęcia częściowej 
rekonstrukcji brakujących elementów zapisanego w nim utworu – w wersji 
nadającej się do wykonania Fuga pojawiła się dopiero 20 lat później w i to-
mie Opera omnia Bartłomieja Pękiela, przygotowanym do druku przez Zofię 
Dobrzańską-Fabiańską (kraków, musica iagellonica, 1994).

inny był za to los, ale też i przeznaczenie, trzech kanonów sześciogło-
sowych Pękiela. Zostały one wydane drukiem w Wenecji, w 1643 roku, 
w zbiorze o wiele mówiącym tytule – Xenia Apollinea (Dary Apollina). Był 
to obszerny dodatek nutowy do polemicznego traktatu autorstwa marca 
Scacchiego o równie poetyckim tytule, który przytaczam tu w skróconej 
formie: Cribrum musicum, czyli Sito muzyczne, przez którego krytyczne 
oka królewski kapelmagister przepuścił pierwszą księgę Psalmów Da-
widowych, opracowanych przez gdańskiego organistę, Paula Sieferta. 
kanony Pękiela, pozbawione wskazań co do obsady, a więc zapewne 
nieprzeznaczone do wykonania, stanowić miały przede wszystkim dowód 
jego najwyższej maestrii kompozytorskiej w zakresie techniki imitacyjnej 
najtrudniejszej z trudnych, za jaką zawsze uważano kanon. opublikowanie 
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ich w eksponowanym miejscu w zbiorze (pojawiają się w nim jako pierw-
sze, przed kompozycjami innych twórców związanych z dworem polskim) 
było też niewątpliwym dowodem uznania, jakim umiejętności Pękiela 
darzył Scacchi. Znakomicie zatem, że wbrew pierwotnemu przeznaczeniu 
kanonów możemy tę jakże kunsztowną ciekawostkę repertuarową wresz-
cie usłyszeć.   
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the life of Bartłomiej Pękiel, one of the most prominent Baroque  compos-
ers of Poland, is veiled by mystery. Both the date and place of the artist’s 
birth remain unknown, which makes his origins unclear. Probably the 
Polish pronunciation and spelling of his surname – transcribed as Pekiel 
or Pękiel – are the outcome of a long process in which the German name 
Pe ckel – or Pekel, Pechel, as seen in historic sources – became polonised. 
Until recently, the time of Pękiel’s death was only estimated at some time 
in the second half of the 1660s (up to 1670), but the recently discovered 
source material connected with the augustinian Church of St martin in 
Warsaw suggests that the composer died in 1666. this raises hope that, 
with time, other blank pages in his biography might be filled too.

aNNa 
rySZka-komarNiCka
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it is most certain, though, that the whole artistic life of Bartłomiej Pękiel 
was associated with the Polish-lithuanian Commonwealth. this signifi-
cant fact is confirmed by written copies of his compositions, found also 
outside Poland, most of which include information about the prestigious 
position occupied by Pękiel: first vice-kappelmeister and eventually the 
kappelmeister of His Holy majesty the king of Poland.

Pękiel was first mentioned as the organist in the vocal and instrumental 
ensemble of ladislaus iV Vasa in 1637. it is assumed that he might have 
joined a few years earlier, probably in 1633, when the king was forming 
a chapel skilful enough to perform operas and – as somewhat of a side 
project – grand liturgical music pieces, adding splendour to the religious 
court ceremonies. in 1640s Pękiel was not only an organist, but also an 
accomplished composer and the vice-kappelmeister of the ensemble, 
alongside the italian maestro di cappella, marco Scacchi. after the death of 
ladislaus in 1649, the italian master left Poland and Pękiel – his hitherto 
deputy – filled his shoes and took over the leadership of the Warsaw royal 
Chapel. He did, however, have to wait until 1653 for an official nomina-
tion for the kappelmeister position, given to him by another king from 
the Vasa dynasty, john ii Casimir. it was not a particularly easy time for 
the royal Court and the whole country. a year earlier, plague ravaged 
Poland, including Warsaw, drastically shrinking the ensemble: basically 
everyone, but especially foreign musicians, were simply trying to escape. 
it did not help that since the beginning of his reign john ii Casimir had 
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to spend most of his time and financial resources on military expeditions 
– inevitably, his artistic interests lost priority. However, a true apocalypse 
was only yet to come with the 1655 invasion of Swedish troops and their 
occupation of Warsaw. in result, both the court and the musicians were 
dispersed. the history of Pękiel in this chaotic period remains blurred. it is 
possible that he joined the musicians who moved to kraków in the retinue 
of the royal wife, marie louise. Following in the footsteps of his italian 
colleagues, he might have travelled even further and visit the imperial 
Vienna. in any case, Pękiel was absent when john ii Casimir reactivated 
the chapel in 1657; another Polish composer, jacek różycki, was chosen as 
its Kappelmeister.

another certain date in Pękiel’s biography is the year 1658. Historic sources 
concerning the activities of the Wawel Cathedral certify he was elected 
as the head of the cathedral chapel. the position was released after the 
death of Franciszek lilius, a musician who – like Pękiel – had served in 
the Warsaw ensemble under Vasa reign before he moved to kraków. the 
work for the coronation church of Polish kings encouraged the composer, 
who continued to bear the honorary title of the royal kappelmeister, 
to maintain his links with the royal Court. the last record of Pękiel in the 
documentation gathered in the Wawel Cathedral, dating back to 1664, 
mentions his departure to the monarch. later cathedral documents say 
nothing on the position of the chapel master until the autumn of 1670, 
when it was entrusted to Daniel Fierszewicz.
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* * *

the compositions of Pękiel recorded on the album illustrate two main 
stylistic tendencies followed by creators of religious music at the time: 
the modern concert style (stile moderno) and the old style (stile antico), 
referring to the tradition of the late renaissance polyphony. examples 
of the first one include Missa Concertata ‘La Lombardesca’ and Missa a 14 
– the only masses by Pękiel in stile moderno which survived until today, 
although most likely the composer wrote more similar cycles. The second 
style is represented by more examples – at least as far as preserved 
music sources are concerned – such as Missa paschalis and two masses 
nicknamed senza le cerimonie.

it is generally assumed that Pękiel’s compositions in the modern style 
were created for the Vasa court, while those following the ‘old one’ 
– for the Cathedral in kraków. However, researchers caution that such 
a conclusion – at least for works in stile moderno – cannot be taken for 
granted. a variety of specialised ensembles worked for the Wawel church. 
the largest one, vocal-instrumental, whose repertoire and activity 
we cannot tell for sure, was supervised by Pękiel directly and probably 
could occasionally perform compositions in the modern style. Was it only 
earlier pieces that the author had brought from Warsaw, or were there 
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some new ones, written specially for this chapel? two other Wawel en-
sembles – rorantists and angelists – performed pieces in the old style 
a cappella, sometimes accompanied by basso continuo on organ (basso pro 
organo). it seems that so many handwritten copies of Pękiel’s stile antico 
compositions in the archives of the kraków Cathedral Chapter at Wawel 
could only be preserved thanks to the conservative profile of these two 
ensembles; these pieces were used even after the death of the composer. 
meanwhile, the works in stile moderno, if any were played by the cathedral 
vocal-instrumental ensemble, probably quite quickly lost the aura of mo-
dernity and had to give way to fresh repertoire of this kind.

Missa Concertata ‘La Lombardesca’ was written for two four-part choirs 
(soprano, alto, tenor, bass), instrumental ensemble consisting of two 
violins and three trombones and organ basso continuo. The nickname 
La Lombardesca (of Lombardy) remains a mystery. According to the hy-
pothesis formulated by elżbieta Zwolińska, Pękiel might have derived the 
distinctive initial theme of the first part of the cycle, Kyrie eleison, from 
an instrumental canzona, unknown today, but originating in the north 
of italy and probably bearing such a nickname. the slowly progressing 
theme, creating a mood of gravity in the ‘lord, have mercy’ calling, along 
with two other melodic phrases, a little further along in Kyrie, play a sig-
nificant, integrating role for the whole cycle, returning – almost literally 
or in variants – in the subsequent parts of the mass. and the piece largely 
requires perfect command: the whole literally glitters in the kaleidoscopic 
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changes of the performing forces and the resulting contrasts. it is by all 
means the essence of concert style. However, the cooperation between 
choirs (perceived as certain musical wholes), so typical for the double 
choir technique, plays a secondary role in Pękiel’s works. the composer 
obtains the most interesting results when operating a smaller group of 
musicians, especially when he selects individual voices sung by soloists 
(one, two, three or four) from one or both choirs. Usually the voices are 
accompanied by a selected group of instruments – basso continuo alone, 
with trombones, or with a pair of violins. the modern style of this mass 
is not limited to the varied managing of the members of the ensemble: 
the melodic lines of vocal and instrumental parts are often significantly 
quickened in rhythmic and interval passages, rich in chromatic elements 
and dissonant chords – all this would be difficult to justify on the grounds 
of late renaissance counterpoint.

Missa Concertata ‘La Lombardesca’ achieves most profound expression in 
the middle Credo. the composer entrusted the lyrics ‘et incarnatus est ex 
maria Virgine’ (‘and he was incarnate of the Virgin mary’) – aptly looking 
for a certain delicacy or even intimacy of sound – to solo soprano part 
from Choir i. it transforms into a quiet, polyphonic 8-voice tutti of both 
choirs, repeating the key phrase in the extended cadence, certifying that 
God ‘was made man’ (‘et homo factus est’). in the ‘et crucifixus’ (‘cruci-
fied’), Pękiel decided on a more intimate cast of Choir i alone, but the 
individual voices are first anxiously bustling, only to turn into a focused 
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development of the passage ‘passus et sepultus est’ (‘he suffered and 
was buried’), filled with dissonant chords and based on a true lament 
bass (i.e. basso lamento): a sequence of halfstep, chromatic intervals in 
the lowest voice. in the ‘et resurrexit’, the composer altered the time 
signature to triple, enlivening the composition, so that both choirs could 
proclaim the glory of the lord’s resurrection through the texture of 
a simple counterpoint nota contra notam (readable, characterised by a cer-
tain fullness of sound).

the second piece composed by Pękiel in the modern style – Missa a 14 
– includes just the first two sections of the mass cycle: Kyrie and Gloria. 
this is a natural outcome of the fact where the copy of the composi-
tion – the only one that has survived to our times – was prepared: the 
Church of St john in Gdańsk. the tradition of the church was to follow 
the contemporary Protestant practice of worship and use only Kyrie and 
Gloria from the Catholic mass. La Lombardesca and three other masses 
created by composers associated with the Vasa court – marcin miel-
czewski and tarquinio merula – were similarly shortened for the use at 
this church, and their complete versions are known from other records. 
this suggests that probably Pękiel, too, composed his Missa a 14 as a full 
mass cycle. two four-part choirs are accompanied by a string ensemble 
consisting of two violins and three viols with basso pro organo. According 
to the then performance practice at the Church of St john, the ensem-
ble was enriched with additional instruments, duplicating the original 
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music parts and adding power and brilliance to the sound. The bassoon 
and the violone join the organ in the basso continuo group, while the 
pair of soprano cornets (cornettini) joins the violins. there are no exam-
ples – at least in the preserved parts of the composition – of the most 
modern type of concertato technique of the time, that is, the single voice 
solo part. The way the instrumental ensemble is handled is slightly less 
diverse than in La Lombardesca. The voices in Missa a 14 are accompanied 
by basso continuo alone, or with the addition of several viols or instru-
mental tutti. the violin parts join the rest of the instruments irregularly, 
somewhat whimsically. Despite all that, this mass represents relevant 
features of a truly modern style, less visible in La Lombardesca. With 
great mastery, Pękiel uses combinations of two and three solo voices, 
selected from both choirs. melodies of these parts are often busy, lively, 
sometimes – to exaggerate a bit – even virtuosic. it also draws attention 
to the presence of independent instrumental passages, the so-called 
sinfoniae, placed at the outset, before the Kyrie, and then once again 
before the return of the Kyrie, after Christe eleison.

The Missa paschalis by Bartłomiej Pękiel takes us on a journey to the world 
of music in stile antico. Next to the 16th-century Missa paschalis by marcin 
leopolita and 18th-century Missa paschalis by Grzegorz Gerwazy Gorczy-
cki, this 17th-century composition is often perceived as the middle ele-
ment of the great triad of polyphonic masses based on melodies of Polish 
easter hymns that sounded once in the Wawel Cathedral. the dates 
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entered in the manuscript copies of voices for Pękiel’s mass, preserved 
in Wawel’s musical archives, certify that the work had already existed 
in 1662. the cast – including the four-part chorus with alto, two tenors 
and bass, supported by basso pro organo – suggests that Pękiel could have 
written this mass especially for the male rorantists Chapel. melody frag-
ments of the hymn Chrystus Pan zmartwychwstał (Christ the Lord is risen) 
play the role of cantus firmus, appearing in different voices (i.e. cantus 
firmus migrans).

as suggested by their names, Missa senza le cerimonie I and II invite the 
listener to explore the music present in the kraków Cathedral outside 
the great festive days – on regular Sundays and perhaps even during 
daily celebrations. these compositions are written for two four-part 
choirs (soprano, alto, tenor, bass) and basso continuo. they represent 
the type of so-called short mass (missa brevis), in which the composer’s 
primary task was to ensure that the ordinarium missae texts, especially 
those longer as Gloria and Credo, were presented in a clear and concise 
manner. the individual lines of the text are presented as an interlock-
ing dialogue between two choirs, maintained in clear texture, typical of 
simple counterpoint. Compared to the first mass, Credo in the second 
mass differs in this respect, since there Pękiel avoids this partial over-
lapping of the choir parts or limits it to one note. this results in the 
disappearance of the impression of a rush, distinctive for the Credo 
in the first mass and Gloria sections in both compositions. The most 
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significant truths of faith gain in clarity; there is also time for the words 
to resound not only in the physical dimension, but also in the soul of the 
one who listens carefully. the shorter texts – Kyrie, and especially Sanc-
tus and Agnus Dei – turned out to be particularly inspiring for Pękiel. He 
was naturally able to devote more attention to them and apply richer 
rhetorical and polyphonic solutions (including imitative technique).

Complementing the mass recordings on the album are four instrumen-
tal compositions by Pękiel: the Fugue for keyboard instrument and three 
canons. it is worth noting that these are the only examples from this 
part of the composer’s oeuvre that survived to our times. Surprising 
as it may be – after all, Pękiel was also an organist, and in the mid-
seventeenth century keyboard music was developing dynamically in 
almost all of europe – one should keep in mind that the main respon-
sibility of the musician employed at the Vasa court and at the kraków 
Cathedral was to compose vocal and vocal-instrumental pieces. Pękiel 
undoubtedly wrote the pieces designed for keyboard instruments, 
including the organ (at the time it was not specified exactly which in-
strument from the keyboard family was meant), having himself as the 
performer in mind. this is probably why he did not pay much attention 
to preserving them in copy or print. on the other hand, at that time 
in Poland works of such kind were probably not valued as highly as in 
other countries, where there were numerous masters specialising in 
playing and composing for keyboard instruments. a true testimony to 
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this is the fate of Pękiel’s short but expertly written Fugue, a survivor 
by total accident: the manuscript was used to strengthen the cover of 
a jesuit print published in 1745. this composition was revealed to the 
world of music for the first time in the 1970s, when a facsimile of this 
manuscript was published by its discoverer, jerzy Gołos. Damage that 
the manuscript has suffered due to unusual usage resulted in the need 
for a partial reconstruction of missing fragments of the composition. 
a version of the Fugue that could be performed was not released until 
20 years later, when it was included in the first volume of Opera omnia 
by Bartłomiej Pękiel, prepared for publication by Zofia Dobrzańska-
Fabiańska (kraków, musica iagellonica, 1994).

the fate, but also the destiny, of Pękiel’s three six-voice canons was 
different. they were printed in Venice in 1643 in a set with a telling title 
– Xenia Apollinea (Gif ts of Apollo). it was an extensive addition to the 
polemical treatise by marco Scacchi, with an equally poetic title, here 
quoted in abbreviation: Cribrum musicum, or Music sieve, and through 
this critical mesh the royal Kappelmeister sieved the first book of the 
Psalms of David, set to music by the Gdańsk organist Paul Siefert. 
Pękiel’s canons, lacking any suggestions regarding the cast – which 
probably means they were not intended to be performed at all – are 
first and foremost a proof of his superior mastery and exemplary com-
positional skills in canon, always considered the utmost difficult imita-
tion technique. Publishing them in a conspicuous place in this set – the 
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canons open the publication, coming before the compositions of other 
artists associated with the Polish court – was also an unmistakable 
proof of the recognition that Scacchi had for Pękiel’s skills. it is by all 
means great that even though they were not originally meant to be 
performed, we now have a chance to finally hear this curious repertoire.

translation – ewa Pater-Podgórna
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cieszę się, że mogę przedstawić Państwu drugą już płytę z dziełami kom-
pozytora związanego z dworem Wazów – Bartłomieja Pękiela. Poświęco-
na została mszy – formie, która od średniowiecza po dzień dzisiejszy jest 
obecna w muzyce europejskiej. cykle mszalne prezentowane na płycie 
charakteryzują się różnorodną stylistką. Pokazuje to, jak odmiennie 
siedemnastowieczni kompozytorzy traktowali tę formę nawet w obrębie 
własnej twórczości.

Na krążku zostały zamieszone przykłady dwóch mszy „użytkowych” 
o bardzo prostym układzie formalnym, opartym na dialogu pomiędzy dwo-
ma zespołami śpiewaków. muszę przyznać, że największe obawy miałem 
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właśnie co do prezentacji tych dzieł. Często podczas słuchania utworów 
muzycznych z różnych epok mamy dość mocne poczucie, że istnieje bar-
dzo cienka granica pomiędzy pięknem wynikającym z prostoty a banałem 
czy kiczem. i dokładnie to uczucie towarzyszyło mi przy nagrywaniu tych 
mszy. jednak w całym ich schematyzmie i prostocie możemy odnaleźć 
fragmenty ukazujące mistrzostwo kompozytora.

Na przeciwległym biegunie znajdują się kunsztowne opracowania cyklu 
mszalnego, nawiązujące do dwóch głównych nurtów stylistycznych obec-
nych w muzyce XVii wieku: jeden z nich to prima pratica, styl wywodzący 
się z dawnej Palestrinowskiej polifonii (w ten nurt wpisuje się Missa pas-
chalis), a drugi to styl koncertujący, nowoczesny jak na owe czasy, który 
reprezentują Missa a 14 i Missa Concertata La Lombardesca.

Zestawienie wszystkich tych dzieł na jednym krążku ukazuje nam Pę-
kiela zarówno jako twórcę znakomicie operującego różnymi technikami 
kompozytorskimi, jak i szefa kapeli, którego obowiązkiem było również 
pisanie utworów stricte użytkowych. Na płycie msze zostały przedzielo-
ne utworami instrumentalnymi  – Fugą i kanonami, które zamieszczone 
w dodatku nutowym do traktatu prawdopodobnie nie były przeznaczone 
do wykonywania. Zwykła ciekawość sprawiła, że chcieliśmy usłyszeć, jak 
mogłyby zabrzmieć. mam nadzieję, że będą one rodzajem oddechu pomię-
dzy poszczególnymi cyklami mszalnymi.
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I am very glad to present to you the second album containing the works 
of Bartłomiej Pękiel, a composer who served the court of Vasa. This 
release is devoted to mass – a musical form that has been present in 
european music since the middle ages. mass cycles presented on this 
album are diverse in style, which shows with how much variety the  
17th-century composers approached this form, even within their own 
body of work.

the album includes examples of two ‘utility’ masses, formally very simple, 
based on a dialogue between two groups of singers. i must admit that the 
presentation of these works was my biggest concern. When listening to 
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music from different eras, it is not uncommon to feel that there is a very 
fine line between beauty in simplicity and banality or kitsch. and that was 
precisely my experience when recording these masses. However, despite 
the schematic and simple form of those compositions, we can easily find 
fragments that show the true mastery of their composer.

at the opposite extreme is the elaborate mass cycle referring to the two 
main stylistic tendencies of 17th century music: the first is known as  
the prima pratica and derives from the old Palestrinian polyphony (Missa 
paschalis is an example of this trend), while the second is the concert style, 
seen as very modern at the time, represented on the album by Missa a 14 
and Missa Concertata ‘La Lombardesca’.

all these works brought together on a single release present Pękiel both as 
a creator versed in different composition techniques and as the head of the 
ensemble, whose responsibilities included also writing strictly utilitarian 
pieces. The album is organised in such a way that the masses are sepa-
rated by instrumental compositions – Fugue and canons which, included in 
the score appended to the treatise, were probably not meant for perform-
ance. We wanted to see what they sound like, out of mere curiosity, and 
placed them in the recording, hoping that they provide a certain respite 
between the mass cycles.
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aNDrZej koSeNDiak

Dyrektor Narodowego Forum muzyki im. Witolda lutosławskiego we Wroc-
ławiu, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków 
i organizatorów życia muzycznego w Polsce. jest absolwentem Wydziału 
kompozycji, Dyrygentury i teorii muzyki akademii muzycznej we Wrocławiu, 
w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przez wiele lat prowadził 
intensywną działalność pedagogiczną we wrocławskiej akademii muzycz-
nej, m.in. w latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika międzywydziałowej 
Pracowni muzyki Dawnej. W latach 2014–16 wykładał w akademii muzycznej 
w Gdańsku, a od 2016 roku ponownie jest profesorem akademii muzycznej 
we Wrocławiu.

Noty BiograFiCZNe /
BiograPhiCal NoteS 
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W 2016 roku został laureatem Nagrody Prezydenta Wrocławia, ponadto otrzy-
mał Dolnośląski klucz Sukcesu w kategorii „Największa osobowość w promocji 
regionu”. W październiku 2016 roku wybrano go wiceprzewodniczącym rady 
ds. instytucji artystycznych, ustanowionej w 2012 roku Zarządzeniem ministra 
kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej oraz międzynarodo-
wego Festiwalu Wratislavia Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu 
tych instytucji oraz do przekształcenia ich w jedną nowoczesną instytucję 
– Narodowe Forum muzyki. jest twórcą koncepcji powstania we Wrocławiu 
prestiżowego obiektu koncertowego pod tą samą nazwą, którego budowę 
koordynował. otwarcie Narodowego Forum muzyki zostało uhonorowane na-
grodą koryfeusz muzyki Polskiej 2016 w kategorii Wydarzenie roku. Z inicjaty-
wy andrzeja kosendiaka powstało Zrzeszenie Filharmonii Polskich, w którym 
już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu.

Powołał do życia nowe zespoły artystyczne działające w Narodowym Forum 
muzyki, są to: Chór NFm, Wrocławska orkiestra Barokowa, Chór Chłopięcy 
NFm. Zainicjował leo Festiwal oraz międzynarodowe spotkania chórów Singing 
europe, a dzięki jego staraniom w 2013 roku Filharmonia Wrocławska zorganizo-
wała 27. kongres international Society for the Performing arts. jest współini-
cjatorem akademii muzyki dawnej łączących kursy mistrzowskie z koncertami 
(akademia Bachowska w 2014, Händlowska w 2015, mozartowska w 2016 roku). 
Zapoczątkował projekty edukacyjne – Śpiewający Wrocław, Śpiewająca Polska, 
Singing europe, Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato – oraz przyczynił się 
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razem z agnieszką Franków-Żelazny do powstania Polskiego Narodowego Chóru 
młodzieżowego i akademii Chóralnej. jest jednym ze współtwórców miesięcznika 
„muzyka w mieście” wydawanego od 2012 roku przez Narodowe Forum muzyki.

andrzej kosendiak zainicjował cykl wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki 
we Wrocławiu, prezentujący muzyczne dziedzictwo miasta. jest pomysłodawcą 
i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda lu-
tosławskiego – w ramach serii Opera omnia ukazało się dotąd sześć albumów. 
Dzięki jego staraniom realizowany jest wspólny projekt fonograficzny Paula 
mcCreesha i Chóru NFm obejmujący nagrania wielkich dzieł oratoryjnych. Do-
tychczas wydane płyty zdobyły prestiżowe wyróżnienia: dwukrotnie BBC music 
magazine award, Diapason d’or oraz editor’s Choice magazynu „Gramophone”.

Szczególnym zainteresowaniem artysty cieszy się muzyka dawna: w 1985 roku 
założył zespół Collegio di musica Sacra i do dziś nim kieruje. koncertował 
w wielu krajach europy, a także w USa (m.in. współpracował z Chapel Hill Uni-
versity North Carolina), występował na najbardziej prestiżowych festiwalach 
i w renomowanych salach koncertowych Polski. Nagrał nieznane dotąd dzieła 
z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – Musica da Chiesa (DUX), z Biblioteki 
w Strasburgu – Messa Pastorale, Sinfonia in D, Magnificat F.X. richtera (CYPreS) 
oraz Stabat Mater a.m. Bononciniego (DUX). W 2012 i 2014 roku ukazały się płyty 
(CD accord) zawierające utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego pod batutą 
andrzeja kosendiaka; pierwszy z albumów otrzymał Wrocławską Nagrodę 
muzyczną, oba nominowano do nagrody Fryderyk. Najnowsze wydawnictwa ar-
tysty to Salzburska Msza Maryjna z muzyką liturgiczną mozarta, płyta z dziełami 
a cappella Bartłomieja Pękiela, a także album z utworami marcina mielczew-
skiego (CD Accord).
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regularnie dyryguje NFm Filharmonią Wrocławską i Chórem, Wrocławską 
orkiestrą Barokową oraz zespołami filharmonicznymi z całej Polski. W ostat-
nich latach poprowadził m.in. wykonania oratoriów Stworzenie świata Haydna 
i Mesjasz Händla, Mszy c-moll oraz Requiem mozarta, Mszy h-moll, a także obu 
Pasji j.S. Bacha, Requiem Faurégo i kantaty Saint Nicolas Brittena.

aNDrZej koSeNDiak

Director of the Witold lutosławski National Forum of music, conductor and 
teacher, he counts as one of the most active musicians and promoters in 
Poland. He graduated from the Faculty of Composition, Conducting and mu-
sic theory of the Wrocław academy of music, where in 2013 he obtained the 
degree of doctor habilitatus. For years he has lectured at his alma mater, and 
his positions there included the directorship of the inter-Faculty early music 
Studies from 2001–2009. From 2014–2016 he taught at the music academy in 
Gdańsk, and since 2016 has resumed his teaching activities as professor at the 
Wrocław academy of music.

in 2016 andrzej kosendiak received an award of the mayor of Wrocław and was 
rewarded Dolnośląski klucz Sukcesu in the Greatest Personality in the Promo-
tion of lower Silesia category. in october 2016 he was elected Vicepresident of 
the minister of Culture’s Council of artistic institutions, founded in 2012.
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in 2005 andrzej kosendiak was appointed Director of the Wrocław Philharmonic 
and the international Festival Wratislavia Cantans, and ever since has effective-
ly worked on changing the profile of both organisations and merging them into 
one performing arts organisation under the name of National Forum of music. 
thanks to his ideas and efforts, the prestigious concert venue of the National 
Forum of music was constructed. the opening of the National Forum of music 
was recognised as the event of the Year and honoured with the Coryphaeus of 
Polish music award. the Society of Polish Philharmonics was founded due to his 
initiative, and now andrzej kosendiak is its chair for the second term.

He has founded the following resident ensembles of the National Forum of 
music: the NFm Choir, the Wrocław Baroque orchestra, and the NFm Boys’ 
Choir. He initiated the leo Festival and the international meetings of young 
choirs called the Singing europe. Following his efforts, in 2013 the Wrocław 
Philharmonic organised the 27th Congress of the international Society for the 
Performing arts. He is a co-founder of academies of early music, combining 
concerts with master classes (Bach academy in 2014, Handel academy in 2015 
and mozart academy 2016). the educational projects advanced thanks to his 
initiative include: Singing Wrocław, Singing europe, and mummy, Daddy Sing 
to me. He invited agnieszka Franków-Żelazny to co-found the Polish National 
Youth Choir and the Choral academy. Muzyka w Mieście (Music in the City) 
monthly, published by the National Forum of music, is yet another in the long 
line of the artist’s successful ideas.

andrzej kosendiak established the phonographic series 1000 Years of Music 
in Wrocław, recording the musical heritage of the city. it was his idea to com-
mence the Witold Lutosławski. Opera omnia series, with six albums published so 
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far. another important recording project is the joint project of Paul mcCreesh 
and the NFm Choir whose aim is to record great oratorios. albums released in 
this series have won prestigious awards: BBC music magazine award (twice), 
Diapason d’or and the Gramophone editor’s Choice.

early music is of particular interest to andrzej kosendiak: in 1985 he founded 
Collegio di musica Sacra he has led to date. He has toured many european 
countries, as well as the USa (collaboration with Chapel Hill University North 
Carolina), in addition to performances at the most prestigious festivals and in 
the concert venues across Poland. His recording catalogue includes hitherto 
unknown works from the collections of Wrocław University library: Musica da 
Chiesa (DUX), from the Strasbourg library: F.X. richter’s Messa Pastorale, Sin-
fonia in D, Magnificat (CYPreS) as well as a.m. Bononcini’s Stabat Mater (DUX). 
in 2012 and 2014 two CDs with music by Grzegorz Gerwazy Gorczycki under 
his baton were released on the CD accord label. the first CD won the Wrocław 
music Prize, and both were nominated for a Fryderyk award. andrzej kosen-
diak’s latest release is the Salzburg Marian Mass with liturgical music by mozart, 
a CD with Bartłomiej Pękiel’s a cappella music and CD with pieces by marcin 
mielczewski (CD accord).

as a conductor he gives regular concerts with the NFm Wrocław Philharmonic 
and Choir as well as with the Wrocław Baroque orchestra, alongside philhar-
monic orchestras across Poland. His latest engagements include: Haydn’s 
The Creation, Handel’s Messiah, mozart’s Mass in C minor and Requiem, j.S. Bach’s 
Mass in B minor and Passions, Fauré’s Requiem and Britten’s cantata Saint Nicolas.
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WroCłaW Baroque eNSemBle

jest jednym z zespołów działających przy Narodowym Forum muzyki we Wroc-
ławiu. Został założony przez andrzeja kosendiaka i od początku funkcjonuje 
pod jego artystycznym kierownictwem. Współpracuje na stałe z muzykami 
Wrocławskiej orkiestry Barokowej, a także z solistami i instrumentalistami 
z Polski i europy (głównie z Czech, Wielkiej Brytanii i Niemiec).

Wrocław Baroque ensemble wykonuje przede wszystkim repertuar barokowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, od kompozycji kameralnych 
po dzieła oratoryjne i kantatowe. Gościł na znakomitych międzynarodowych 
festiwalach, takich jak Wratislavia Cantans czy Usedomer musikfestival, oraz 
występował w wielu miastach Polski.

Wrocław Baroque ensemble ma w dorobku kilka płyt CD, m.in. wziął udział 
w nagraniu dwóch albumów z muzyką Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego 
(2012, 2014). Pierwszy z nich otrzymał nominację do nagrody muzycznej Fry-
deryk 2013 oraz został uhonorowany Wrocławską Nagrodą muzyczną. W 2015 
roku ukazała się Salzburska Msza Maryjna, zrealizowana wraz z Chórem Chło-
pięcym NFm, a w 2017 – CD z muzyką marcina mielczewskiego; obie płyty 
zostały nagrane pod dyrekcją andrzeja kosendiaka (CD accord)
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WroCłaW Baroque eNSemBle

it is one of the groups active under the aegis of the National Forum of music 
in Wrocław. it was founded by andrzej kosendiak and since its beginnings has 
performed under his artistic leadership. the ensemble enjoys ongoing collabo-
rations with the musicians of the Wrocław Baroque orchestra, but also with 
singers and instrumentalists from Poland and europe (mainly from the Czech 
republic, United kingdom, and Germany).

the Wrocław Baroque ensemble focuses on Baroque repertoire, special atten-
tion being paid to Polish music, from chamber works to oratorios and cantatas. 
the ensemble has been invited by renowned international festivals, such as 
Wratislavia Cantans and Usedomer musikfestival, in addition to concerts in 
many Polish cities and towns.

the Wrocław Baroque ensemble has also recorded CDs, including two albums 
with music by Grzegorz Gerwazy Gorczycki (2012, 2014). the first one was 
nominated to Fryderyk award 2013 and was awarded the Wrocław music Prize. 
the Wrocław Baroque ensemble latest release is the Salzburg Marian Mass with 
liturgical music by mozart (a CD featuring the Wrocław Baroque ensemble 
and the NFm Boys’ Choir directed by andrzej kosendiak) and CD with works 
by marcin mielczewski (CD accord).
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Missa

Kyrie eleison.
christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
laudamus te. Benedicimus te.
adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
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lord, have mercy on us.                
Christ, have mercy on us.               
lord, have mercy on us.

Glory be to God on high, 
and on earth peace to men of good will. 
We praise thee; we bless thee; 
we adore thee; we glorify thee.  
We give thee thanks 
for thy great glory, 
o lord God, heavenly king, 
God the Father almighty, 

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,    
wielbimy Cię, wysławiamy Cię. 
Dzięki Ci składamy,  
bo wielka jest chwała twoja. 
Panie Boże, królu Nieba,  
Boże, ojcze wszechmogący. 
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Domine Fili unigenite, Jesu christe.
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris.
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu christe,
cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris. amen.

Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium.
et in unum Dominum, Jesum christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
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o lord jesus Christ, the only-begotten Son.  
o lord God, lamb of God, Son of the Father. 
Who takest away the sins of the world,  
have mercy on us. 
Who takest away the sins of the world,  
receive our prayer. 
Who sittest at the right hand of the Father,  
have mercy on us. 
For thou alone art holy; 
thou alone art the lord; 
thou alone, o jesus Christ,  
together with the Holy Ghost, art most high  
in the glory of God the Father. amen.

i believe in one God, 
the Father almighty, 
maker of heaven and earth,  
and of all things visible and invisible. 
and in one lord jesus Christ, 
the only-begotten Son of God, 
born of the Father 
before all ages; 
God of God, light of light, 
true God of true God; 
begotten, not made; 
consubstantial with the Father, 
by Whom all things were made.  

Panie Synu jednorodzony, jezu Chryste.  
Panie Boże, Baranku Boży, Synu ojca. 
który gładzisz grzechy świata,  
zmiłuj się nad nami. 
który gładzisz grzechy świata,   
przyjm błaganie nasze.  
który siedzisz po prawicy ojca,  
zmiłuj się nad nami. 
albowiem tylko tyś jest święty,  
tylko tyś jest Panem, 
tylko tyś najwyższy, jezu Chryste,   
z Duchem Świętym  
w chwale Boga ojca. amen.

Wierzę w jednego Boga,  
ojca wszechmogącego,  
Stworzyciela nieba i ziemi,  
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 
i w jednego Pana jezusa Chrystusa,  
Syna Bożego jednorodzonego,  
który z ojca jest zrodzony  
przed wszystkimi wiekami. 
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,  
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, 
zrodzony, a nie stworzony,  
współistotny ojcu, 
a przez Niego wszystko się stało. 
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qui, propter nos homines,
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.
et incarnatus est de spiritu sancto
ex maria virgine, 
et homo factus est.
crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est.
et resurrexit tertia die,
secundum scripturas;
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
et in spiritum sanctum
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi. amen.
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Who for us men, 
and for our salvation, 
came down from heaven, 
and was incarnate by the Holy Ghost  
of the Virgin mary, 
and was made man. 
He was crucified also for us,  
suffered under Pontius Pilate, 
and was buried. 
and the third day He arose again,  
according to the Scriptures, 
and ascended into heaven. 
He sitteth at the right hand of the Father: 
and He shall come again with glory,  
to judge the living and the dead:  
and His kingdom shall have no end. 
and in the Holy Ghost,  
the lord and Giver of life, 
Who proceedeth from the Father and the Son, 
Who, together with the Father and the Son, 
is adored and glorified: 
Who spoke by the prophets. 
and one holy, catholic,  
and apostolic Church.  
i confess one baptism  
for the remission of sins.  
and i expect the resurrection of the dead, 
and the life of the world to come. amen.

on to dla nas ludzi 
i dla naszego zbawienia  
zstąpił z nieba. 
i za sprawą Ducha Świętego  
przyjął ciało z maryi Dziewicy  
i stał się człowiekiem. 
Ukrzyżowany również za nas,  
pod Poncjuszem Piłatem  
został umęczony i pogrzebany. 
i zmartwychwstał dnia trzeciego,  
jak oznajmia Pismo. 
i wstąpił do nieba, 
siedzi po prawicy ojca. 
i powtórnie przyjdzie w chwale  
sądzić żywych i umarłych, 
a królestwu jego nie będzie końca. 
Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i ożywiciela, 
który od ojca i Syna pochodzi,  
który z ojcem i Synem wspólnie  
odbiera uwielbienie i chwałę, 
który mówił przez Proroków. 
Wierzę w jeden, święty, katolicki 
i apostolski kościół. 
Wyznaję jeden chrzest  
na odpuszczenie grzechów. 
i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia 
wiecznego w przyszłym świecie. amen.
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sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem.
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Holy, Holy, Holy,  
lord God of hosts.  
the heavens and the earth are full of thy glory. 
Hosanna in the highest. 

Blessed is he who cometh in the name of the lord. 
Hosanna in the highest.

lamb of God, who takest away the sins of the 
world, have mercy on us. 
lamb of God, who takest away the sins of the 
world, grant us peace.

Święty, Święty, Święty,  
Pan Bóg Zastępów.  
Pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej. 
Hosanna na wysokości.

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
obdarz nas pokojem. 
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