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Alina BŁOŃSKA

Kompozytorka urodzona w 1974 roku w Cieszynie. Studiowała kompozycję w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie
Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w roku 2002. Równolegle
poszerzała swoje umiejętności na kursach w Polsce i Hiszpanii m.in. pod kierunkiem takich kompozytorów, jak Cristóbal Halffter, Toshio Hosokawa,
Beat Furrer, Thierry Pècou i Marta Ptaszyńska.
Twórczość Aliny Błońskiej obejmuje utwory
instrumentalne, wokalne, orkiestrowe i elektroniczne, a jednym ze źródeł inspiracji jest dla niej
muzyka dawna. Jako kompozytorka i iberystka –
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – pasjonuje się również kulturą Hiszpanii, co znajduje
odzwierciedlenie w jej dorobku muzycznym.
Kompozycje Błońskiej były prezentowane na
wielu prestiżowych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce (m.in. na Międzynarodowych
Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich,
Festiwalu Muzyki Polskiej, wrocławskim festiwalu
„Musica Polonica Nova”, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” czy koncertach
Wydawnictwa PWM), Francji (Polish Composers.
The New Generation), Wielkiej Brytanii (New
Music from Poland and the U.K.), Niemczech
(Unerhörte Musik), Andorze (Concert de Música
Polonesa) i na Białorusi (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Dialogi”). Ponadto jej
utwory wykonywane były w Szwecji w ramach

koncertów IAMIC (International Association of
Music Information Centres) w Göteborgu, gdzie
reprezentowała Polskie Centrum Informacji Muzycznej, oraz na festiwalu „Listen to Our History
Told by Sound!” na Gotlandii – jako przedstawiciel polskiej sekcji ISCM (International Society for
Contemporary Music). Poza Europą brała udział
w XXIV i XXXII Forum Muzyki Nowej Manuela
Enríqueza w Meksyku. W Hiszpanii kompozycje
Błońskiej weszły w skład programów m.in. takich
wydarzeń muzycznych, jak: XVI i XVII Dni Informatyki i Elektroniki Muzycznej, XXXIV Międzynarodowy Tydzień Muzyki Organowej czy „Solo
Concert Series” Fundacji BBVA w Madrycie, XI Festiwal Muzyczny „La Almudaina” i V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Perkusyjnej na Majorce,
VI Festiwal „Joven de Música Clásica” w Segowii
oraz „III Ciclo de Conciertos y Meditaciones”
w Sewilli.
Alina Błońska była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu
Miasta Wrocławia, ZAiKS oraz szwedzkiego
stowarzyszenia SIDA Baltic Sea Unit. Jest również
laureatką I Konkursu dla Młodych Kompozytorów
im. Tadeusza Ochlewskiego PWM (wyróżnienie),
trzykrotną finalistką konkursu Encuentro de Composición Injuve oraz laureatką I nagrody ex aequo
i nagrody publiczności I Concurso Internacional
de Composición „María de Pablos” w Hiszpanii.
Jej utwory zostały zarejestrowane przez hiszpańskie Radio Clásica i Polskie Radio oraz były
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prezentowane na antenie holenderskiego Radio
Monalisa, estońskiego Klassika Raadio i radiofonii irlandzkiej Queen Radio Belfast Soundhour.
W 2011 roku Błońska uzyskała stopień doktora
sztuk muzycznych w zakresie kompozycji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wygłaszała również wykłady na temat
polskiej muzyki współczesnej w Hiszpanii oraz
hiszpańskiej muzyki współczesnej w Polsce.
W roku 2016 w madryckim kościele San Antonio
de los Alemanes pod patronatem Instytutu Polskiego odbył się koncert monograficzny kompozytorki, zorganizowany we współpracy z LIEM-CTE
(Laboratorio de Informática y Electrónica Musical
– Centro de Tecnología del Espectáculo), z którego pochodzą niektóre nagrania znajdujące się na
pierwszej płycie autorki, La música callada, wydanej w roku 2019 w Barcelonie.
W ostatnich latach Alina Błońska realizowała
zamówienia na zlecenie: Santa, Pontificia y Real
Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid
z okazji 400. rocznicy założenia tej instytucji;
parafii ewangelickiej w Madrycie (Deutschsprachige Evangelische Gemeinde), dla której skomponowała kantatę upamiętniającą 500-lecie
Reformy Luterańskiej oraz Ambasady RP z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
W 2020 napisała kompozycję słowno-muzyczną
Wybrzeże 1970 dla uczczenia ofiar tragicznych
wydarzeń na Pomorzu w 50. rocznicę.

Alina BŁOŃSKA

Born in 1974 in Cieszyn (Poland), studied composition with Grażyna Pstrokońska-Nawratil at
the Karol Lipiński Academy of Music in the south-western Polish city of Wrocław, graduating with
honours in 2002. She developed her skills at
summer courses with Cristóbal Halffter, Toshio
Hosokawa, Thierry Pècou, Beat Furrer and Marta
Ptaszyńska, among many others.
Her creative output includes instrumental, vocal,
orchestral and electro-acoustic compositions. One
of her main sources of inspiration is early music.
Due to her dual status as a composer and Hispanist
(with a degree from the University of Wrocław),
she is particularly attracted to the Spanish culture,
an interest reflected in her music.
Her compositions have been premiered at some
of Poland’s most prestigious contemporary music
festivals (including International Days of Music of
Kraków Composers, Polish Music Festival, ‘Musica
Polonica Nova’, the ‘Probaltica’ Festival of Music
and Art of the Baltic Countries, Concerts of Polish Music Publishers PWM), as well as in France
(Polish Composers. The New Generation), Great
Britain (New Music from Poland and the U.K.),
Germany (Unerhörte Musik), Andorra (Concert de Música Polonesa) and Belarus (the ‘Dia
logues’ International Festival of Contemporary
Music). Her works have also been performed in
Sweden, where she represented the Polish Music
Information Center at a concert of the Interna3

ksiązeczka-Alina-Blonska-Noche-oscura-135x120_20.indd 3

05.10.2021 08:38

tional Association of Music Information Centers
(IAMIC) in Gothenburg. She also represented
the Polish section of the International Society
for Contemporary Music (ISCM) at the “Listen
to Our History Told by Sound!” Festival in the
Swedish island of Gotland. Outside of Europe,
her works have been performed at the 24th and
32nd Manuel Enríquez of Mexico International
Music Forums. In Spain, her music has been presented in Madrid at the 16th and 17th Conferences on Computer Science and Electronic Music,
the Solo Concert Series of the BBVA Foundation,
the 34th Madrid International Organ Week, the
11th ‘La Almudaina’ Music Festival and the 5th
International Percussion Convention in Majorca,
the 6th Classical Music Youth Festival in Segovia, the 3rd Cycle of Concerts and Meditations
in Seville, as well as in other venues and on other
occasions.
Błońska has held grants from the Polish Ministry of Culture and National Heritage, the City of
Wrocław, the Polish ZAiKS Association of Authors
and Composers, and SIDA (Baltic Sea Unit). She
received an honourable mention at the 1st Tadeusz
Ochlewski Composers’ Competition from PWM
Polish Music Publishers, and has been a triple finalist in a competition held by the Spanish Institute of Youth (Encuentro de Composición Injuve).
She also received a joint First Prize and the audience award at the 1st ‘Maria de Pablos’ Concurso
Internacional de Composición in Segovia, Spain.

Her music has been recorded live and in studio
by Radio Clásica and Polish Radio, and has also
been broadcast by the Dutch Radio Monalisa,
Estonia’s Klassika Raadio and on Sound Hour of
the Queen’s University Radio in Belfast.
After having obtained her PhD in Composition
in 2011 at the Karol Lipiński Academy of Music in
Wrocław, Alina Błońska currently lectures on contemporary Polish music in Spain and contemporary Spanish music in Poland.
A concert featuring exclusively her works was
held in 2016 at the San Antonio de los Alemanes
Church in Madrid. It was sponsored by the Polish
Institute of Culture and organized in collaboration
with the LIEM-CTE (Laboratorio de Informática
y Electrónica Musical – Centro de Tecnología del
Espectáculo). Some of the recordings from that
concert were included on her first CD La música
callada which was released in 2019 in Barcelona.
Her recent commissions have included those
from the Holy, Pontifical and Royal Brotherhood of
Refuge and Piety of Madrid for the 400th anniversary of its foundation, the Deutschsprachige Evangelische Gemeinde of Madrid (a commemorative
cantata for the 500th anniversary of the Protestant Reformation), and the Embassy of Poland for
the centenary of Poland’s regained independence.
In 2020, Alina Błońska composed a vocal-instrumental work Wybrzeże 1970 as a tribute to the
victims of the workers’ protest on the Polish Baltic
coast in the year of its 50th anniversary.
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Noche oscura / Noc ciemna

Akademicka, artystyczna oraz osobista trajektoria Aliny Błońskiej przebiega między Polską,
gdzie się urodziła i dorastała, a Hiszpanią –
krajem, w którym zrodziły się, zostały wykonane
i nagrane cztery kompozycje składające się na
niniejszą płytę. Fakt ten wyjaśnia źródła inspiracji i tytuły pierwszych dwóch utworów: Hacia la
verdad como Quijotes – Ku prawdzie jak Don
Kichoci i Noche oscura, opartych na poematach
Cypriana Kamila Norwida (Epos nasza. 1848)
i św. Jana od Krzyża (Noc ciemna).
Pierwsza kompozycja powstała na zamówienie Ambasady RP w Madrycie w związku z setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 roku, po zakończeniu pierwszej wojny
światowej. Upamiętnia ona jednego z największych, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, polskich poetów XIX wieku. Cyprian
Kamil Norwid, jak żaden inny autor swojej epoki
i epok wcześniejszych, z niebywałą wyrazistością
oddał donkichotowskiego ducha, utożsamiając
emblematycznego bohatera stworzonego przez
Cervantesa z własnym ja – pogardzanym i pokonanym – oraz ze swoją ojczyzną, która doznała
szczególnego poniżenia w okresie tzw. „drugiej
emigracji” w latach 1846–1848.
Jak wyjaśnia Fernando Presa González (autor
dwujęzycznego polsko-hiszpańskiego wydania,
upowszechnionego przez wydawnictwo Cátedra), nasycony uczuciami i symbolizmem poemat

ewoluuje od ja lirycznego, tożsamego z samym
Norwidem w początkowych odwołaniach do
dzieciństwa, do podmiotu zbiorowego – patriotycznego, walecznego, buntowniczego, podążającego za utraconą ukochaną, Dulcyneą, którą
jest Polska. Ów podmiot na końcu przeobraża się
w szerzej rozumiane ja uniwersalne, poszukujące
odwiecznego ideału prawdy absolutnej.
Wyraźnie zaznaczona teatralność muzyki Aliny Błońskiej, która towarzyszy poszczególnym
scenom, wyznaczanym przez urywaną recytację
fragmentów poematu Norwida, ma dwojaki cel:
po pierwsze ilustruje tekst, a po drugie emocjonalnie pogłębia jego treść, opisując, ewokując
i sugerując znaczenia, a zarazem wzbogacając
je. Utwór miał swoje prawykonanie w Madrycie
w 2018 roku, w obecności pani ambasador RP
i przedstawicieli władz dyplomatycznych innych krajów, na uroczystym koncercie, na którego program
składały się dzieła różnych polskich kompozytorów.
Zupełnie inne potraktowanie związku muzyki
i słowa poetyckiego odnaleźć można w Noche
oscura, w której wersy hiszpańskiego mistyka św.
Jana od Krzyża nie są recytowane, ale oddane
melodycznie przez mezzosopran liryczny, któremu towarzyszy łagodne światło wiolonczeli.
Z połączenia obu apolifonicznych partii wyłania
się jednak harmonia bogata w odcienie barwowe
i wyrazowe, za pomocą których Alina Błońska
osiąga w całym utworze nastrój wyjątkowej głębi.
Jej przemyślane, charakterystyczne zastosowanie
5
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wybrzmiewania dźwięków i ciszy – tak ważnej
dla refleksji religijnej – w połączeniu z surowymi
wejściami wiolonczeli a solo, od początku zanurza nas w aurze nocy i wycofania, które zdają
się towarzyszyć duszy we wznoszeniu się ku duchowej doskonałości opisanej przez św. Jana od
Krzyża w tekście prozą. Noche oscura w 2018
roku została uhonorowana I nagrodą ex aequo
w pierwszej edycji konkursu kompozytorskiego
Concurso Internacional de Composición „María
de Pablos” w Segowii. Jednocześnie wyróżniono
ją tam nagrodą publiczności.
Rok wcześniej powstała trzecia zamieszczona
na płycie kompozycja Kantate Christ ist erstanden, zamówiona przez niemieckojęzyczną parafię ewangelicką w Madrycie (Deutschsprachige
Evangelische Gemeinde) z okazji 500. rocznicy
Reformy Luterańskiej. W tym utworze skład wokalno-instrumentalny jest bardziej złożony niż w pozostałych kompozycjach: organy, viola da gamba,
wiolonczela barokowa, dwoje skrzypiec barokowych i dwa głosy solowe (sopran i baryton).
Słowa zaczerpnięte zostały z Psalmu 130 i z niemieckiego hymnu Ein feste Burg ist unser Gott
Marcina Lutra. Jednak równocześnie pochodzą
z dawnej średniowiecznej pieśni Christ ist erstanden, która posłużyła za tytuł kantaty. Pełni ona nie
tylko wyjątkową rolę w dziedzictwie muzycznym
niemieckiego protestantyzmu, ale również zachowała się w polskiej tradycji katolickiej jako Chrystus zmartwychwstan jest.

Jeśli chodzi o strukturę, utwór składa się z siedmiu części, które następują po sobie bez przerw
i zostały uszeregowane symetrycznie w oparciu
o ścisłe kryterium dramaturgiczne. Pierwsza część
(Präludium) i ostatnia (Postludium) są czysto instrumentalne, druga i szósta to dwie arie sopranowe
(Christ ist erstanden i Auf Gott will hoffen ich),
trzecia i piąta to recytatywy barytonu (Wer kann,
Herr, vor dir bleiben i Ein feste Burg ist unser Gott),
w piątej części recytatyw łączy się z arią na tenże
głos. Część czwarta, środkowa (Christ will unser
Trost sein), jest jedynym fragmentem, w którym
pojawiają się oba głosy solowe, lecz nie poprowadzone jednocześnie. Prawykonanie kantaty
odbyło się w roku jubileuszowym 2017, ponowne
wykonanie rok później we Friedenskirche w Madrycie, gdzie potem dokonano także nagrania.
Uduchowienie, głębia, harmoniczna i motywiczna surowość charakteryzujące poprzednie
dzieła (a nawet szerzej całą muzykę Aliny Błońskiej) osiągają największe natężenie w ostatnim
utworze Dla Almy. Powstał on dziesięć lat wcześniej w bardzo szczególnych, osobistych okolicznościach oczekiwania na narodziny pierwszej
córki, Almy, której został zadedykowany. Przez
delikatność i prostotę tego głębokiego i powściągliwego w środkach utworu fortepianowego autorka zdaje się oddawać fascynujący,
wewnętrzny mikrokosmos, w którym przebiegają
pierwsze miesiące rozwoju życia w łonie matki.
Kompozytorka komunikuje to posługując się nie-
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zmiennie trwającym wybrzmiewaniem dźwięków
uzyskanym za pomocą przedłużanej pedalizacji
i powtórzeń tych samych motywów.
Ana María Carvajal Hoyos
(muzykolożka i historyczka współpracująca
z Audytorium Narodowym w Madrycie)
przekład: Agnieszka August-Zarębska
(Uniwersytet Wrocławski)

Noche oscura / Dark Night

Academic, artistic and personal trajectory of Alina Błońska stretches from Poland, where she was
born and brought up, to Spain, where she wrote
and recorded the four compositions featured on
this CD. This explains the sources of inspirations
of the first two works: Hacia la verdad como
Quijotes – Ku prawdzie jak Don Kichoci (Towards
the Truth Like Don Quixote) and Noche oscura
(Dark Night), which are based on the verses by
Polish poet Cyprian Kamil Norwid (Epos nasza.
1848 / Our epic. 1848) and Spanish mystic and
poet St. John of the Cross.
The first composition was written on commission from the Polish Embassy in Madrid to mark
the centenary of Poland regaining its independence in 1918 after the end of World War I. It
commemorates Cyprian Kamil Norwid, who,
alongside Adam Mickiewicz and Juliusz Słowac-

ki, was among the greatest 19th-century Polish
poets. Norwid was able to convey in his works
the Quixotic spirit more distinctly than any of his
contemporaries or predecessors. He identified the
emblematic character created by Cervantes with
his own “despised and defeated self” and with his
troubled homeland, which was particularly humiliated during the so-called second immigration
period of 1846–1848.
As Fernando Presa González, the author of a bilingual Polish-Spanish collection of Polish poetry
(published by Cátedra), points out, Norwid’s epic
poem, which is filled with emotion and symbolism,
shifts from first-person singular to plural narrative
as it unfolds. The lyrical I which is Norwid himself,
especially in his initial references to his childhood,
while the collective subject is a patriotic, valiant,
and rebellious we narrator chasing a lost lover
named Dulcinea who epitomises Poland. Eventually, the collective narrator is transformed into
the universal I in search of the ideal of absolute
truth in the broad sense.
Alina Błońska’s distinctly theatrical music permeates individual scenes and is accompanied by
an interrupted recitation of fragments of Norwid’s
epic poem. This has a twofold aim: to illustrate
the text and to deepen its content in an emotional sense – by describing, evoking as well as
enriching the meanings. The composition had its
premiere in Madrid in 2018 at a gala concert
featuring works by various Polish composers.
7
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The event was attended by the Polish Ambassador
to Spain and diplomats from other countries.
Noche oscura (Dark Night) offers an entirely
different treatment of the link between music and
poetry. In it, poetic verses by St. John of the Cross
are not recited but delivered in a melodic line by
a lyric mezzo-soprano accompanied by the gentle
sound of the cello. A combination of two non-polyphonic parts produces a harmony and profusion
of timbral and expressive registers through which
Błońska creates a mood of extraordinary depth
in the entire piece. Her well thought-out interplay
of sound-delay and silence promotes religious
reflection. Austere a solo entries from the cello
plunge listeners right from the start into a nocturnal
aura of withdrawal, a state of mind that seems to
accompany the human soul in its ascent to spiritual
perfection as described by St. John of the Cross
in his prose writings. In 2018, Noche oscura won
a joint First Prize and the audience choice award at
the 1st ‘Maria de Pablos’ Concurso Internacional
de Composición in Segovia, Spain.
The third recorded composition on this album,
Kantate ‘Christ ist erstanden’, predates Noche
oscura by a year. It was written on commission
from an Evangelical parish in Madrid (Deutschsprachige Evangelische Gemeinde) to mark the
500th anniversary of the Lutheran Reformation.
This is a vocal-instrumental piece scored for larger performance forces than the remaining works
on this CD, namely for organ, viola da gamba,

Baroque cello, two Baroque violins and two solo
voices (soprano and baritone). The words are taken from Psalm 130 and Martin Luther’s hymn Ein
feste Burg ist unser Gott, and are the same as in
the medieval song Christ ist erstanden, which was
used as the title of the cantata. This song does not
only hold a special place in the musical legacy of
the German Protestant church but has also survived
in Polish Catholic tradition as Chrystus zmartwychwstan jest (Christ is Risen).
The composition consists of seven movements
arranged symmetrically on the basis of strictly
dramaturgical criteria and performed without
a break. The first (Präludium) and last (Postludium)
movements are purely instrumental. The second
and sixth are soprano arias (Christ ist erstanden
and Auf Gott will hoffen ich), the third and fifth
are baritone recitatives (Wer kann, Herr, vor dir
bleiben and Ein feste Burg ist unser Gott); and in
the fifth movement the recitative blends with a baritone aria. The fourth, central movement (Christ will
unser Trost sein) is the only fragment of the work
that is scored for two solo – though not simultaneous – voices. The cantata was premiered in 2017
to mark the 500th anniversary of the Protestant
Reformation. It was performed again a year later
at the Friedenskirche in Madrid, where it was also
recorded afterward.
The first three pieces – and indeed Błońska’s
entire output – are marked by a sense of spirituality
and depth enhanced by harmonic and motivic
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austerity. This impression is especially intense in
the last composition, entitled Dla Almy (For Alma).
It was written a decade earlier, at a time when the
composer awaited the birth of her first daughter
Alma, to whom the work is dedicated. It is a
delicate and simple piano piece whose deep and
restrained compositional devices seem to offer
fascinating glimpses into the inner world of an
unborn baby as it grows in the mother’s womb in
the first few months of pregnancy. Błońska
communicates her emotions by using the decay of
sounds of equal duration, generated by means of
prolonged use of the pedal and repetition of the
same motifs.
Ana María Carvajal Hoyos
(musicologist and historian, Auditorio Nacional
de Música in Madrid)
Translated by Michał Kubicki
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Mikołaj Konopelski, Alina Błońska, Beatriz Oleaga
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CYPRIAN KAMIL NORWID

CYPRIAN KAMIL NORWID

¡Oh, tú, Caballero, con cuyas aventuras aprendí a leer!
¡También mi canto será para ti!
Te veo alto, dando la espalda al sol,
que brilla dorado en un pesebre
y, tras deslizar un rayo por tu coraza,
juega con un estribo huérfano...

Z którego dziejów czytać się uczyłem,
Rycerzu! – piosnkę zaśpiewam i tobie.
Wysoki, właśnie obrócony tyłem
Do słońca, które złoci się na żłobie
I, po pancerzu przebiegłszy promieniem,
Z osieroconym bawi się strzemieniem...

No puedo –lo confieso– referirme a tu rostro,
porque derramaste tu perfil sobre otros muchos.
¿Y el corazón? Puedo sentirlo; comparto tu recelo
ante el heroismo... ¡mi viejo amigo!
Comparto (...) ese fervor y ese entusiasmo
que en mí alimentaron tus historias.

Liców twych – wyznam – opiewać nie mogę,
Bowiem rozlałeś profil swój na wielu.
Lecz serce? – czuję, i podzielam trwogę
O bohatérstwo... stary przyjacielu!
Podzielam (...) gorącość i zapał,
Których-em z dziejów twych usty nałapał.

Recuerdo que era niño y que con la cabeza apoyada
[entre las manos,
permanecía reclinado sobre una página a media luz (...).
¡Oh! ¡Cuánto, cuánto suspiré
con aquella lectura, con aquel libro, con la posibilidad de leerlo!
Y qué tristeza había a mi alrededor
cuando la vela ya se apagaba (...);
o cuando de repente me llamaba algún adulto; (...).

Dziecina – pomnę – nad ciemnawą kartą
(...)
Schylony – z głową oburącz podpartą,
O! Ileż, ileż ciągnąłem eteru
Z czytania, z księgi, z możności czytania – ?
I jak smutnawo było mi dokoła,
Kiedy już świeca gasła (...)
Albo gdy z starszych kto nagle zawoła, (...)

Porque te amaba y porque escribo la verdad,
has de saber que los recuerdos que aquí he vertido
los escribo y los canto como los he vivido, (...).

Czylim cię kochał i czy prawdę piszę,
To wiedz ze wspomnień, które tu skreśliłem,
(...) piszę – śpiewam – tak, jak żyłem...

Epopeya nuestra. 1848*

Epos nasza. 1848*
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Así que... reapareces de nuevo ante mis ojos,
como en aquellos tiempos, con una coraza oxidada,
y despiertas en mí una tristeza que se retuerce como una serpiente
¡porque yo también tenía a mi Dulcinea!

To tak!... więc stajesz mi znów przed oczyma,
Jak ongi, rdzawą osłonięty zbroją,
I smutek budzisz, co się wężem zżyma,
Bo i ja miałem Dulcyneę moją!

¡Así es!... ¡Y en ello no hay motivo de risa! ¡No lo hay!
Quizá para los lectores y los espectadores lo haya,
pero para nosotros (...), para nosotros,
que con ambas manos luchamos con bandidos fugaces
para librar a una princesa encantada, sólo nos queda
el dolor, el bochorno, la amargura y la marcha por un
[tortuoso camino. (...)

To tak!... a śmiechu nie ma w tym, oj! nie ma,
Dla widzów chyba i dla czytelników,
Lecz dla nas? (...), dla nas, co obiema
Rękami nikłych walczym rozbójników,
Oswabadzając księżniczkę zaklętą –
Ból, spieka, gorycz i marsz drogą krętą. (...)

(...) nosotros, caballeros andantes,
sin escuderos, con una cinta roja sobre el pecho,
que atravesamos bosques húmedos, robledales,
que desde lejos arrastramos hilaza desgarrada
en cristales rayados con rejas de hierro,
en puertas erizadas con cañones rabiosos...

(...) my – kawalery błędne,
Bez giermków, z wstęgą na piersi czerwoną,
Przez mokre lasy, przez lasy żołędne
Ciągniemy przędzę z dala zaczepioną
U przekreślonych szyb żelazną kratą,
U najeżonych bram wściekłą armatą...

Una vez es una manada de dragones que se calienta silenciosamente
sobre la hierba abrasada por el veneno.
Otra es un gnomo travieso que agita unas ramitas de abedul
junto al ollar de un caballo.
Luego una doncella llama con su pañuelo desde una torre.
Después una serpiente gris con un ribete amarillo...

Raz smoków stado, grzejące się cicho
Na wygorzałej od jadu darninie,
Drugi raz psotny gnom brzozową wiechą
Około nozdrza koniowi zawinie,
A indziej panna z wieży woła chustką,
A indziej szary wąż z żółtą wypustką...

¡Fueron tantos los caminos que recorrí
con una lanza, desgajando ramas!

Przez jakich ścieżek bo chadzałem krocie
Z ogromną dzidą, co gałęzie kruszy,
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Sólo tú, gran Don Quijote, sabes lo que es esto,
y sólo a ti te puede emocionar este recuerdo,
porque lo que es al populacho... le dará risa.
¡Éste no vale más que las espuelas del hidalgo de La Mancha!

Ty jeden wielki znasz to, Don Kichocie,
Jednego ciebie to wspomnienie wzruszy.
Bo gawiedź śmiać się będzie wielolica,
Niewarta ostróg z la Manczy szlachcica!

Pero has de saber –¡oh, valentísimo
Caballero!– que jamás mi Dulcinea
se me mostró en su persona.
Quizá algún vientecillo, un aire piadoso
levante alguna vez su velo y lo ponga sobre su cabello
y me muestre un racimo de estrellas carmesíes a lo lejos,
o un anillo policromo de ópalo,
o unos zapatos que juegan con la hierba
floreciente, o una minúscula vainica, tan pequeña
como la más diminuta concha nacarada...

A Dulcynea moja – o! prze-chrobry
Rycerzu – wiedz, że w swojej ona
Osobie nigdy mi nie odsłoniona –
– Chyba że wietrzyk jaki, wietrzyk dobry
Uchyli czasem kwefu i nad włosem
Rumianych grono gwiazd pokaże z dala
Albo obrączkę tęczową z opala,
Albo obuwia, co się bawi z wrzosem
Kwitnącym, rąbek mały, taki mały
Jak najdrobniejsza koncha perłowana...

¡Nada más!... Los pájaros, a menudo, me cantaban
que ya estaba despierta, que se había deshecho el encantamiento
y que huía de la torre a través de los dragones.
Me cantaban que en la mano llevaba una lamparilla,
y que aquellos monstruos con aversión a la luz
[escarbaban en la tierra,
agitaban sus alas en angostas cavernas,
maldecían, y de sus gargantas brotaban alaridos, aullidos...

– To wszystko!... ptaki często mi śpiewały,
Że już zbudzona i odczarowana
Pomiędzy smoki wychodzi z wieżyce,
Że lampę trzyma w ręku, a potwory,
Nie mogąc światła znieść, w ziemię się ryją,

Pero ¿y qué? Los pájaros se posan en mi escudo
o en mi yelmo, y cantan lo que se imaginan.
Pero el alma ve que mienten.
¡La verdad sólo nos sirve a nosotros, Quijotes,

Ale cóż? – ptaki, co im się przywidzi,
To wyśpiewują, przysiadłszy na tarczy,
Albo na hełmie moim – a duch widzi,
Że kłamią – prawda jedynie wystarczy

Skrzydłami w ciasne łopoczą piwnice
I klną, i gardła rozdzierają... wyją...
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que, luchando con dragones, venenos, balas, dardos,
buscamos la verdad, vamos tras ella!

Nam, co za prawdą gonim, Don Kichotom,
Przeciwko smokom, jadom, kulom, grotom!...

Przekład: Fernando Presa González**

SAN JUAN DE LA CRUZ

ŚWIĘTY JAN OD KRZYŻA

En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada.

W noc ciemną, pełną trwogi
i przez miłosne spalana płomienie,
wyszłam – o losie błogi! –
wyszłam niepostrzeżenie,
gdy dom mój cisza okryła i cienie;

A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

bezpieczna pośród mroku,
wyszłam po stopniach nie znanych nikomu,
– błogi losów wyroku! –
w przebraniu, po kryjomu,
wyszłam w ciemnościach z uśpionego domu;

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.

pośród tej nocy błogiej
nikt mnie nie widział, kiedym szła swobodnie,
nie wskazało mi drogi
żadne światło przewodnie:
tylko w mym sercu płonęły pochodnie.

Noche oscura

Noc ciemna
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Aquésta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

Ich blask drogę wskazywał
pewniej, niżeli południa żar biały,
tam, gdzie mnie oczekiwał
ten, który mój był cały,
w stronie, gdzie ludzkie stopy nie postały.

¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche amable más que el alborada!
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

O, przewodniczko miła!
o, nocy droższa nad jutrznię różaną!
nocy, któraś złączyła
Miłego z Miłowaną,
w Ukochanego zmieniając Kochaną!

En mi pecho florido
que entero para él sólo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

Na pierś mą ukwieconą,
którą otwarłam Jemu jak alkowę,
skłonił swą twarz znużoną:
chłodziłam Jego głowę,
w wachlarz złożywszy gałązki cedrowe.

El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.

Gdy wiatr porannym tchnieniem
z włosami Jego igrał potajemnie,
On łagodnym ramieniem
szyję mą objął sennie:
wtedy zamarły wszystkie zmysły we mnie.

Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

W zapomnieniu jak w niebie
trwałam tak, z twarzą nad Miłym schyloną:
oddałam Jemu siebie,
grzebiąc troskę minioną
tam, kędy lilie białym ogniem płoną.
Przekład: Stanisław Barańczak***
15
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Christ ist erstanden*

Chrystus Pan wstał*

Christ ist erstanden
von der Marter alle;
des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein. (…)

Chrystus Pan wstał z martwych
po swych mękach twardych.
Stąd mamy pociech wiele,
Chrystus nasze wesele, (…)

Psalm 130*

Psalm 130*

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen.
Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffne;
denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?

Z głębokiej nędzy, w grzechu mym do Ciebie wołam, Panie!
Ach, w miłosierdziu wielkim Swym wysłuchaj me błaganie!
Bo jeśli chcesz nasz każdy błąd pod sprawiedliwy wziąć Swój sąd,
któż wtedy się ostoi?

Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben;
es ist doch unser Tun umsonst (…).
Vor dir niemand sich rühmen kann,
des muß dich fürchten jedermann (…).

Me grzechy tylko łaska Twa przebaczy mi obficie;
daremna jest zasługa ma (…).
Bo czym się człek pochlubić chce?
Wszak Ciebie bać powinien się, (…).

(…) auf Gott will hoffen ich,
auf mein Verdienst nicht bauen;
auf ihn mein Herz soll lassen sich
und seiner Güte trauen, (…).

(…) nie liczę na me czyny,
mą ufność tylko w Tobie mam, (…);
toć ma pociecha, światło me,
nadzieję w nim pokładam.
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Psalm 46*

Psalm 46*

Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind mit Ernst er’s jetzt meint;
groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seins – gleichen.

Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją!
Wybawia On ze wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją.
Stary, chytry wróg czyha, by nas zmógł;
swych mocy złych rój prowadzi na nas w bój.
Na ziemi któż mu sprosta?

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott; (…).

My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba;
lecz walczy za nas chrobry Wódz Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się, Jezus On się zwie, to Chrystus,
nasz Pan, szatański zburzy plan, innego nie masz Boga.

*	Zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu została zachowana pierwotna interpunkcja.
Original punctuation has been respected in both the original and the translation.
**	Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid.
Poesía polaca del Romanticismo (“Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
Zygmunt Krasiński, and Cyprian Kamil Norwid: Poetry of the Polish Romanticism”),
Ediciones Cátedra, Madrid 2014
*** Ś
 więty Jan od Krzyża. Poezje wybrane w przekładzie Stanisława Barańczaka
(“St. John of the Cross: Selected Poems Translated by Stanisław Barańczak”),
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Cracow 2010
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Joanna Wielec, Dobrochna Banaszkiewicz, Alina Błońska, Mikołaj Konopelski, Jaime Fernández Soriano, Jesús Trujillo Sevilla
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Agnieszka GRZYWACZ. Sopranistka urodzona w Radomsku, gdzie rozpoczęła edukację
w szkole muzycznej w klasie skrzypiec. Następnie kontynuowała grę na instrumencie w liceum
muzycznym w Częstochowie. Jest absolwentką
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie Beaty Zawadzkiej.
W latach 2005–2008 była stypendystką w Escuela Superior de Música Reina Sofía w Madrycie
w klasie Toma Krause. Uczestniczyła w licznych
kursach wokalnych wykonawstwa muzyki dawnej, kameralnej i operowej, z udziałem takich
osobistości, jak: Richard Wistreich, Gerd Türk,
Christian Immler, Helena Łazarska, Reri Grist,
Ilona Tokody, Teresa Berganza. Jest laureatką II
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej we Wrocławiu oraz XVII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi.
Koncertowała między innymi na festiwalach, takich jak: Festival d’Arques la Bataille, Festival de
Sablé, Freiburg Festival, Bachfest Leipzig, Festiwal
Muzyki Dawnej w Sewilli, Quincena Musical de
San Sebastián, Festiwal Muzyki Dawnej INBA
w Meksyku, Festiwal Muzyki Organowej w Łodzi.
Wraz z zespołem Los Músicos de su Alteza zrealizowała cykl trzech nagrań dla wytwórni Alpha.
Ma także na swoim koncie nagrania dla wytwórni Enchiriadis i Verso. Od 2010 roku wchodzi
w skład Narodowego Chóru Hiszpanii.

Agnieszka GRZYWACZ, soprano, was born

in Radomsko (Poland), where she started her education in the violin class at a local music school.
She continued her violin studies at a high music school in Częstochowa and later graduated
from the Grażyna and Kiejstut Music Academy in
Łódź, where she studied with Beata Zawadzka.
She received a grant to study voice with Tom Krause at the Escuela Superior de Música Reina Sofía
in Madrid from 2005 to 2008. She has participated in vocal courses (early music, chamber music
and opera) given by such major figures as Richard
Wistreich, Gerd Türk, Christian Immler, Helena
Łazarska, Reri Grist, Ilona Tokody, and Teresa
Berganza. Her successes include Second Prizes at
the 2nd Halina Halska National Vocal Competition
in Wrocław and the 17th International Chamber
Music Competition in Łódź. She has been a guest
at prestigious events including Festival d’Arques
la Bataille, Festival de Sablé, Freiburg Festival,
Bachfest Leipzig, the Early Music Festival in Seville, Quincena Musical de San Sebastián, the INBA
Early Music Festival in Mexico City and the Organ
Music Festival in Łódź. Her discography includes
three CDs for Alpha (with Los Músicos de su Alteza) and recordings for the Enchiriadis and Verso
labels. Since 2010 she has been a member of the
Spanish National Choir.
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Beatriz OLEAGA urodziła się w Madrycie.
Tam studiowała w Escuela Superior de Canto,
a następnie odbyła studia podyplomowe w Escue
la Superior de Música Reina Sofía, uzyskując dyplom dla najbardziej wyróżniającej się studentki
katedry śpiewu. Brała również udział w kursach
mistrzowskich pod kierunkiem pedagogów, jak:
Teresa Berganza, Juan Diego Flórez, Ryland Davies, Helmut Deutsch, Richard Levitt, Carlos Mena
i Gerd Türk. Występowała w salach koncertowych, jak m.in. paryska Cité de la Musique, KKL
Lucerne Concert Hall, kataloński Palau de la Música i Liceu de Barcelona, Beijing National Centre for the Performing Arts, frankfurcka Alte Oper
i wersalska L’Opéra Royal. Jako solistka śpiewała w madryckim Teatro Real w operze Mojżesz
i Aron Schönberga oraz Sen nocy letniej Mendelssohna. Beatriz Oleaga wykonywała także
role w operach Jaś i Małgosia Humperdincka,
Dydona i Eneasz Purcella, Złoto Renu Wagnera
i Czarodziejski flet Mozarta. Jej repertuar obejmuje także muzykę Bacha, Händla, Vivaldiego,
Mozarta oraz II Symfonię Mahlera. Nagrywała
dla wytwórni Enchiriadis i Alia Vox. Koncertowała z Madrycką Orkiestrą Symfoniczną, Capilla
Real de Madrid, Ensemble Drama, La Spagna,
Hespèrion XXI, Polską Orkiestrą Radiową oraz
Dresdner Barockorchester pod kierunkiem takich
dyrygentów, jak m.in. Lothar Koenigs, Óscar Gershensohn, Fabián Panisello, Paul Goodwin, Michał Klauza, Zsolt Nagy czy Jordi Savall.

Beatriz OLEAGA, mezzo-soprano, was born in

Madrid and studied at the city’s Escuela Superior
de Canto. She continued her education as a postgraduate student at the Escuela Superior de Música Reina Sofía, receiving her diploma as the most
outstanding graduate of the Vocal Faculty. She has
taken part in masterclasses given by Teresa Berganza, Juan Diego Flórez, Ryland Davies, Helmut
Deutsch, Richard Levitt, Carlos Mena and Gerd
Türk. She has appeared at many prestigious venues
such as Cité de la Musique in Paris, KKL Lucerne
Concert Hall, Palau de la Música and Liceu de Barcelona,the Beijing National Centre for the Performing Arts, the Alte Oper in Frankfurt and L’Opéra
Royal in Versailles. As a soloist, she has sung in
Schönberg’s Moses und Aron and Mendelssohn’s
A Midsummer Night’s Dream at Teatro Real in
Madrid. Her repertoire also includes roles in Humperdinck’s Hänsel und Gretel, Purcell’s Dido and
Aeneas, Wagner’s Das Rheingold and Mozart’s
Die Zauberflöte, as well as in Mahler’s Second
Symphony and works by Bach, Handel and Vivaldi. She has made recordings for Enchiriadis
and Alia Vox, and has appeared with the Madrid
Symphony Orchestra, Capilla Real de Madrid,
Ensemble Drama, La Spagna, Hespèrion XXI,
the Polish Radio Symphony Orchestra and Dresdner Barockorchester under conductors such as
Lothar Koenigs, Óscar Gershensohn, Fabián Panisello, Paul Goodwin, Michał Klauza, Zsolt Nagy
and Jordi Savall.
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Enrique

SÁNCHEZ-RAMOS urodził się
w Aranjuez w Hiszpanii, gdzie rozpoczął naukę
muzyki w wieku dziewięciu lat. Jest absolwentem Conservatorio Superior de Música w Saragossie w zakresie dyrygentury chóralnej, pedagogiki solfeżu i fortepianu. Od czasu debiutu
w 2001 roku jego karierę artystyczną naznaczyła
wszechstronność, bowiem repertuar hiszpańskiego śpiewaka obejmuje utwory od epoki baroku
aż po współczesność, w tym prawie 50 kompozycji Bacha. Wykonywał role m.in. w operach
Dydona i Eneasz, Don Giovanni, Così fan tutte,
La Traviata, Cyganeria, Carmen, Faust, Tristan
i Izolda. Ponadto ma w swoim repertuarze dzieła,
takie jak Mesjasz Händla, Missa in tempore belli
Haydna, Requiem Mozarta, Niemieckie requiem
Brahmsa, VIII Symfonię Mahlera, Ocalony z Warszawy Schönberga czy Carmina Burana Orffa.
Występował w najważniejszych teatrach i salach
koncertowych Hiszpanii i Europy, jak w madryckich Auditorio Nacional i Teatro Real, Palacio de
Festivales w Santander, kanaryjskim Auditorio Alfredo Kraus w Las Palmas, wersalskim Centre de
Musique Baroque, paryskim Théâtre des Champs-Elysées i monachijskim Deutsches Theater. Jako
aktor wziął udział w kilku sztukach, grając m.in.
w teatrach Fernán Gómez i María Guerrero
w Madrycie.

Enrique SÁNCHEZ-RAMOS, baritone, was

born in Aranjuez, where he started his musical
education at the age of nine. He graduated from
the Conservatorio Superior de Música in Saragoss
in choral conducting, solfeggio training and piano performance. Since his debut in 2001, he has
developed a fine career in a broad repertoire
that spans music from the Baroque to the present,
including leading parts in operas (Dido and Aeneas, Don Giovanni, Così fan tutte, La Traviata, La
Bohème, Carmen, Faust, Tristan und Isolde), Handel’s Messiah, Haydn’s Missa in tempore belli,
Brahms’s Ein Deutsches Requiem, Mahler’s Eighth
Symphony, Schönberg’s A Survivor from Warsaw,
Orff’s Carmina Burana and almost 50 works by
Bach. He has appeared in some of the top venues
in Spain and beyond, such as Auditorio Nacional
and Teatro Real in Madrid, Palacio de Festivales in
Santander, Auditorio Alfredo Kraus in Las Palmas,
Centre de Musique Baroque in Versailles, Théâtre
des Champs-Elysées in Paris and the Deutsches
Theater in Munich. He has also performed as
an actor in Madrid’s Fernán Gómez and María
Guerrero theatres.
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Dobrochna BANASZKIEWICZ. Urodzona

w Częstochowie. Absolwentka tamtejszego Liceum Muzycznego w klasie Elżbiety Urbańskiej
(dyplom z wyróżnieniem), Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
w klasie Bartosza Bryły (dyplom z wyróżnieniem)
oraz Escuela Superior de Música Reina Sofía
w Madrycie pod kierunkiem José Luisa Garcii
Asensio, gdzie w 2005 roku otrzymała z rąk
Królowej Hiszpanii dyplom dla najbardziej wyróżniającej się studentki katedry skrzypiec. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach krajowych. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod
kierunkiem takich znakomitości, jak: Ilya Grubert,
Giuliano Carmignola, Zakhar Bron, Joseph Silverstein, Silvia Marcovici, Walter Levin, Ralf Gothóni,
Peter Frankl. Jako solistka występowała z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej i z Orkiestrą
Jeunesses Musicales w Słowenii, współpracując
m.in. z Jerzym Salwarowskim czy Tomaszem Bugajem. Jako koncertmistrz orkiestry Escuela Superior de Música Reina Sofía grała m.in. pod batutą
Sir Colina Davisa, a podczas Encuentro de Música y Academia de Santander – Vladimira Ashkenazy’ego. Koncertowała w Polsce, Niemczech,
na Ukrainie, w Słowenii oraz Hiszpanii (np. recital
w madryckim Auditorio Nacional). Nagrywała
dla Polskiego Radia, Narodowego Radia Hiszpanii oraz Narodowego Radia Słowenii. Obecnie jest członkiem Orkiestry Symfonicznej Hiszpańskiego Radia i Telewizji. Z pianistą Héctorem

J. Sánchezem współtworzy także duet oraz,
z udziałem wiolonczelistki Suzany Stefanović, Trio
Ravel.

Dobrochna BANASZKIEWICZ, violin, was
born in Częstochowa (Poland), where she studied with Elżbieta Urbańska at the city’s high music school, graduating with an honours diploma.
She continued her education with Bartosz Bryła
at the Ignacy Jan Paderewski Music Academy in
Poznań, also graduating with an honours diploma.
She also studied with José Luis García Asensio
at the Escuela Superior de Música Reina Sofía
in Madrid, where she received her diploma from
the hands of the Queen of Spain as the most outstanding student of the Violin Faculty. She has
participated in masterclasses given by the likes of
Ilya Grubert, Giuliano Carmignola, Zakhar Bron,
Joseph Silverstein, Silvia Marcovici, Walter Levin,
Ralf Gothóni, and Peter Frankl. She has received
many prizes and honourable mentions at national
competitions, and has appeared as a soloist with
the Częstochowa Philharmonic and the Jeunesses Musicales Orchestra in Slovenia under Jerzy
Salwarowski and Tomasz Bugaj. As the leader of
the orchestra of the Escuela Superior de Música
Reina Sofía she performed under the baton of Sir
Colin Davis, and during the Encuentro de Música
y Academia de Santander she worked closely with
Vladimir Ashkenazy. She has performed in Poland,
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Germany, Ukraine, Slovenia and Spain (including
a recital at the Auditorio Nacional in Madrid).
She has made recordings for Polish Radio,
the Spanish National Radio and the National Radio
of Slovenia. Currently a member of the Spanish Radio and Television Symphony Orchestra, she also
performs in a duo with the pianist Héctor J. Sánchez, and in Trio Ravel, with Sánchez and the cellist Suzana Stefanović.

Mikołaj KONOPELSKI urodził się w Katowi-

cach. Ukończył studia, uzyskując dyplom magna
cum laude na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli
Andrzeja Bauera. Kontynuował studia pod kierunkiem Natalii Shakhovskiej w Escuela Superior de
Música Reina Sofía w Madrycie, gdzie jako najlepszy absolwent klasy wiolonczeli otrzymał dyplom z rąk Królowej Hiszpanii. Jest laureatem wielu konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu
Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego
w Warszawie, Konkursu im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, konkursów wiolonczelowych
w Eblągu i Poznaniu, Konkursu Jeunesses Musicales w Belgradzie, Konkursów Muzyki Kameralnej w Bilbao i Salonikach, Dotzauer Competition
w Dreźnie oraz Konkursu im. Davida Poppera
w Varpalota na Węgrzech. Od 2009 roku Konopelski jest członkiem Orquesta Sinfonica de
Madrid, a także, od 2014 roku, gra w madryckim

Plural Ensemble. Dokonał nagrań dla RTVE,
Bayerischer Rundfunk, Catalunya Radio oraz
Polskiego Radia. Występował także jako solista
z wieloma europejskimi orkiestrami. Debiutował
w Koncercie wiolonczelowym Ligetiego w Auditorio Nacional w Madrycie pod batutą Petera
Eötvösa. Był członkiem Warszawskiej Grupy
Cellonet oraz Octeto Ibérico. Zajmuje się także
działalnością pedagogiczną jako profesor w klasie wiolonczeli Ivana Monighettiego w Escuela
Superior de Música Reina Sofía w Madrycie.

Mikołaj KONOPELSKI, cello, was born in

Katowice (Poland). He graduated with a diploma magna cum laude from the Fryderyk Chopin
University of Music in Warsaw, where he studied
with Andrzej Bauer. He continued his education
at the Escuela Superior de Música Reina Sofía
in Madrid with Natalia Shakhovskaya receiving
his diploma from the hands of the Queen of Spain
as the most outstanding cello student. His successes include numerous awards at competitions in
Poland (the Lutosławski International Cello Competition in Warsaw, the Penderecki Competition in
Kraków, the National Cello Competition in Elbląg,
the Cello Competition in Poznań) and abroad such
as the Jeunesses Musicales in Belgrade (Serbia),
the Chamber Music Competition in Bilbao (Spain),
the International Chamber Music Competition in
Thessaloniki (Greece), Dotzauer Competition in
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Dresden (Germany), and the Popper Competition
in Varpalota (Hungary). Since 2009 Konopelski
has been a member of the Orquesta Sinfónica de
Madrid. He has made recordings for RTVE, Bayerischer Rundfunk, Catalunya Radio and Polish
Radio and has performed as a soloist with many
European orchestras. He made his debut in Ligeti’s
Cello Concerto at the Auditorio Nacional in Madrid, with Peter Eötvös conducting. He was a member of the Warsaw Group Cellonet and of Octeto Ibérico. Since 2014 he has been a soloist of
the Madrid-based Plural Ensemble. He also pursues a teaching career as an associate professor
at the Escuela Superior de Música Reina Sofía in
the class of Ivan Monighetti.

Joanna Barbara WIELEC rozpoczęła naukę
gry na fortepianie w wieku siedmiu lat w Tomaszowie Mazowieckim, swym rodzinnym mieście.
Ukończyła studia z wyróżnieniem w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie – fortepian w klasie Lidii Kozubek, kameralistykę w klasie Barbary Halskiej oraz klawesyn
u Władysława Kłosiewicza. Jako stypendystka
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) ukończyła studia podyplomowe w Real
Conservatorio Superior de Música w Madrycie
pod kierunkiem Eleny Orobio i Francisca José
Segovii. Rozwijała swe umiejętności u tak znakomitych pedagogów, jak Andrzej Jasiński, Paul

Badura-Skoda, László Simon, Rudolf Buchbinder,
Bernard Ringeissen, oraz Leonard Hokanson.
Występowała na festiwalach w Polsce, Korei,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii.
Jako akompaniatorka współpracowała przy wielu
kursach mistrzowskich z takimi artystami, jak Jean-Pierre Rampal oraz Julius Baker. Brała udział
w madryckim festiwalu Veranos de la Villa przy
inscenizacjach oper Così fan tutte, Otello, Norma,
La Traviata, oraz akompaniowała chórom uczelni madryckich (Universidad Complutense i Rey
Juan Carlos III). Współpracowała również przy
madryckich projektach artystycznych i edukacyjnych Komisji Europejskiej. Od wielu lat pracuje
w Międzynarodowej Szkole Św. Patryka w Toledo, gdzie obecnie prowadzi wydział artystyczny.

Joanna Barbara WIELEC , piano, began

her musical education at the age of seven in her
hometown of Tomaszów Mazowiecki (Poland).
She graduated with honours from the Fryderyk
Chopin Academy of Music in Warsaw, where
she studied piano with Lidia Kozubek, chamber
music with Barbara Halska and harpsichord with
Władysław Kłosiewicz. As a scholarship holder
of AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), she carried out postgraduate studies at the Madrid Royal Conservatory under
Elena Orobio and Francisco José Segovia. She
improved her skills with prominent teachers such
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as Andrzej Jasiński, Paul Badura-Skoda, László
Simon, Rudolf Buchbinder, Bernard Ringeissen,
and Leonard Hokanson. She has performed at
festivals in Poland, South Korea, Great Britain,
Spain, France and Switzerland. She has worked
as an accompanist at masterclasses with such celebrities as Jean-Pierre Rampal and Julius Baker,
and has collaborated as a pianist with the prestigious Festival Veranos de la Villa in Madrid on the
opera productions (Così fan tutte, Otello, Norma,
La Traviata) as well as with choirs from Madrid universities such as Universidad Complutense or Rey
Juan Carlos III. She has also participated in artistic
and educational projects of the European Commission in Madrid. She has served for many years
at the San Patricio International School in Toledo,
where she is currently running the Arts Department.

Jaime FERNÁNDEZ SORIANO urodził się
w Walencji. Studiował perkusję w madryckim
Real Conservatorio Superior de Música. Rozwijał
swoje umiejętności na studiach podyplomowych
w Royal Academy of Music w Londynie oraz
w Centro de Estudios „Neopercusión” w Madrycie. Od 2007 roku wchodzi w skład Orquesta
de la Comunidad de Madrid. Jako solista występował z londyńskim Brodsky Quartet, z którym nagrał płytę dla wytwórni NonProfitMusic,
oraz z Flamaer Lux Trio, z którym koncertował
w Hiszpanii, Francji, Luksemburgu i Japonii. Wy-

stępował także z recitalami dla Fundacji BBVA
(Solo Concert Series) oraz w madryckim Auditorio Nacional. Jest członkiem Plural Ensemble.
Koncertował i dokonywał nagrań w prestiżowych
salach koncertowych (Royal Festival Hall w Londynie, Konzerthaus Berlin, RAI Auditorium, Teatro
Real w Madrycie) z najważniejszymi hiszpańskimi
i zagranicznymi orkiestrami (Atlantic Symphony
Orchestra, Firebird Orchestra i Orpheus Sinfonia
z Londynu, Qatar Philharmonic Orchestra), pod
batutą takich dyrygentów, jak Rafael Frühbeck
de Burgos, Miguel Ángel Gómez Martínez, Jesús
López Cobos, Peter Eötvös, Krzysztof Penderecki,
Mstisław Rostropovich, Yakov Kreizberg, Tugan
Sokhiev, George Pehlivanian czy Pinchas Steinberg. W latach 2011–2016 prowadził zajęcia
z repertuaru orkiestrowego oraz koordynował
sekcję perkusji w Centro Superior Katarina Gurska
w Madrycie.

Jaime FERNÁNDEZ SORIANO, percussion,

was born in Valencia. He studied percussion at
the Madrid Royal Conservatory and subsequently developed his skills as a postgraduate student
at the Royal Academy of Music in London and
the Centro de Estudios ‘Neopercusión’ in Madrid.
A member of the Orquesta de la Comunidad de
Madrid since 2007, he has also developed a career as a soloist, appearing with the London-based
Brodsky Quartet, with which he has recorded a CD
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for NonProfitMusic, and with the Flamaer Lux Trio,
with which he has toured in Spain, France, Luxembourg and Japan. He has also given recitals for
the BBVA Foundation (Solo Concert Series) and in
Madrid’s Auditorio Nacional. He is a member of
the Marid-based Plural Ensemble. He has appeared and made recordings in prestigious venues such as the Royal Festival Hall in London,
Konzerthaus Berlin, RAI Auditorium, Teatro Real in
Madrid, working closely with Spanish and foreign
orchestras (the Atlantic Symphony Orchestra in
the United States, the London-based Firebird Orchestra and Orpheus Sinfonia, Qatar Philharmonic Orchestra) under conductors such as Rafael
Frühbeck de Burgos, Miguel Ángel Gómez Martínez, Jesús López Cobos, Peter Eötvös, Krzysztof
Penderecki, Mstislav Rostropovich, Yakov Kreizberg, Tugan Sokhiev, George Pehlivanian and
Pinchas Steinberg. From 2011 to 2016, he ran
classes in orchestral repertoire and coordinated
the percussion section at the Centro Superior Katarina Gurska in Madrid.

LA SPAGNA. Nazwa zespołu – założonego

przez Alejandro Maríasa w 2009 roku – pochodzi od tradycyjnej melodii, która była niezwykle
popularna w Europie od XV do XVII wieku. La
Spagna wykonuje muzykę renesansu, baroku oraz
wczesnego klasycyzmu, występując w zmiennym
składzie, od niewielkiej grupy kameralnej do dużego zespołu orkiestrowego biorącego także
udział, pod kierownictwem gościnnych dyrygentów, w przedstawieniach operowych. Członkowie
La Spagna grają na oryginalnych instrumentach
z epoki oraz ich współczesnych kopiach, w zależności od wykonywanego repertuaru. Technika
wykonawstwa historycznego jest dla nich środkiem w dotarciu do istoty danego utworu oraz
oddania intencji kompozytora. Nie jest to swego
rodzaju muzyczna archeologia, lecz czysto artystyczny środek wyrazu – im głębiej udaje się
im dotrzeć do idei kompozytora, tym lepiej są
w stanie przekazać emocje zawarte w utworze.
La Spagna tworzą młodzi muzycy – absolwenci
czołowych europejskich uczelni, którzy występują
stale ze znanymi zespołami, dyrygentami i solistami specjalizującymi się w muzyce dawnej. La
Spagna została wyróżniona hiszpańską nagrodą
GEMA dla najlepszego młodego zespołu muzyki
dawnej. Dokonane niedawno nagranie koncertów i suit na smyczki Telemanna (A Tribute to Telemann; Lukos Records) zostało wysoko ocenione
przez krytyków.
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ksiązeczka-Alina-Blonska-Noche-oscura-135x120_20.indd 26

05.10.2021 08:38

LA SPAGNA. Taking its name from a traditional
tune that was enormously popular throughout Europe from the 15th to the 17th century, La Spagna
was founded by Alejandro Marías in 2009. Most
of the music it performs dates from the Renaissance, Baroque and early Classical periods and,
depending on the repertoire, the size of the ensemble varies considerably, from a small chamber
group to the fuller forces required for orchestral
and operatic productions, for which it is joined
by invited guest conductors. La Spagna’s players
perform on period instruments, either original or
copies adapted to each style and era, and use
historical performance techniques that help them
to recapture the essence of the music and express
the composer’s original intentions. They do this
not as an exercise in musical archaeology, but for
purely artistic reasons, working on the basis that
the closer they can get to a particular composer,
the more intensity they can bring to the emotion
and spirit of his or her work. The members of La
Spagna are young musicians formed at European
most prestigious music schools and they perform
on a regular basis with the leading orchestras,
conductors and soloists of the early music world.
La Spagna has been awarded Spain’s GEMA
prize for best young early music group. Among its
recent projects is a critically acclaimed recording
of concertos and suites for strings by Telemann
(A Tribute to Telemann; Lukos Records).

Alejandro MARÍAS urodził się w Madrycie

w 1984 roku. Studiował grę na wiolonczeli i violi da
gamba w madryckim Real Conservatorio Superior
de Música, a następnie wyjechał do Francji, gdzie
specjalizował się w historycznych praktykach wykonawczych okresu klasycyzmu i romantyzmu,
a potem do Szwajcarii, gdzie uzyskał dyplom
w zakresie wiolonczeli barokowej w klasie Bruno
Cocseta oraz violi da gamba u Guido Balestracciego w Haute École de Musique w Genewie.
Uczył się także pod kierunkiem tak wybitnych
wiolonczelistów, jak Christopher Coin, Anner Bylsma i Jaap Ter Linden, oraz gambistów, jak Wieland Kuijken, Jordi Savall oraz Hille Perl. Obecnie
Alejandro Marías wykłada grę na violi da gamba
w Conservatorio Superior de Música w Sewilli, jest
dyrektorem artystycznym zespołu La Spagna oraz
członkiem Cuarteto Francisco de Goya. Występował z licznymi zespołami kameralnymi w prawie
dwudziestu krajach, a także jako solista podczas
koncertów, recitali i nagrań. Współpracował
z wieloma wybitnymi dyrygentami, takimi jak Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Ton Koopman, Bruno Weil, Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet,
oraz Lucy van Dael. Ma na swym koncie nagrania
dla Warner, Winter & Winter i Columna Música,
jak również dla wielu rozgłośni radiowych i stacji
telewizyjnych w Europie, Stanach Zjednoczonych
i Afryce Północnej. W roku 2019 wytwórnia Brilliant Classics wydała jego solowy album Jacques
Morel. Premier Livre de Pièces de Violle.
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ksiązeczka-Alina-Blonska-Noche-oscura-135x120_20.indd 27

05.10.2021 08:38

Alejandro MARÍAS, cello, was born in Madrid

in 1984, and graduated in cello and viola da
gamba from the Madrid Royal Conservatory.
He moved to France to specialise in Classical
and Romantic historical performance practice,
before gaining a place at Geneva’s Haute École
de Musique, where he completed master’s degrees in Baroque cello and viola da gamba, under
the guidance of Bruno Cocset and Guido Balestracci respectively. He has also taken classes with
eminent cellists such as Christopher Coin, Anner
Bylsma and Jaap Ter Linden and gambists Wieland Kuijken, Jordi Savall and Hille Perl. Alejandro
Marías teaches viola da gamba at Seville’s Conservatorio Superior de Música, as well as being
artistic director of La Spagna and a member of
the Cuarteto Francisco de Goya. He has appeared
with various chamber ensembles in around twenty
countries. As a soloist, he regularly gives concerts
and recitals and has made a number of recordings.
He has worked closely with such leading conductors as Philippe Herreweghe, Marc Minkowski,
Ton Koopman, Bruno Weil, Sigiswald Kuijken,
Hervé Niquet, and Lucy van Dael, and has made
recordings for Warner, Winter & Winter and Columna Música, as well as for various radio and
TV stations in Europe, America and North Africa.
In 2019 Brilliant Classics released his solo album
Jacques Morel. Premier Livre de Pièces de Violle.

28
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Nagranie zrealizowano w niemieckojęzycznej parafii ewangelickiej Friedenskirche w Madrycie
(Hiszpania) 24–25 listopada 2019 roku [2], [3]–[9] oraz w Sali ORCAM (Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid) 4–5 lipca 2020 roku [1], [10]
Recorded at the Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Friedenskirche in Madrid, 24–25
November, 2019 [2], [3]–[9] and at the ORCAM Hall (Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid), 4–5 July, 2020 [1], [10]
JESÚS TRUJILLO SEVILLA
reżyseria nagrania, montaż, mastering | recording supervision
& sound engineering, editing and mastering
ALEJANDRO TRAPERO
portret Aliny Błońskiej | portrait of Alina Błońska
front cover
AGATA BIAŁKOWSKA
projekt graficzny | graphic design
Alina Błońska pragnie podziękować Pastorowi Simonowi Döbrichowi za umożliwienie realizacji
części nagrania w niemieckojęzycznej parafii ewangelickiej Friedenskirche w Madrycie (Hiszpania) oraz tym wszystkim, którzy w ten czy inny sposób przyczynili się do wydania tego albumu.
Alina Błońska wishes to thank:
Pastor Simon Döbrich for the opportunity of making the part of this recording at the Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Friedenskirche in Madrid and to all those people who in one way
or another have contributed to the releasing of this album.
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Enrique Sánchez-Ramos, Adrián Pineda, Beatriz Amezúa, Alina Błońska, Alejandro Marías, Marija Pendeva, Agnieszka Grzywacz
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ALINA BŁOŃSKA
Noche oscura
1. Hacia la verdad como Quijotes – Ku prawdzie jak Don Kichoci (2018)

15:56

2. Noche oscura (2018)

13:40

for reciter, violin, cello, piano and percussion
Enrique Sánchez-Ramos – reciter, Dobrochna Banaszkiewicz – violin,
Mikołaj Konopelski – cello, Joanna Wielec – piano, Jaime Fernández Soriano – percussion

for mezzo-soprano and cello
Beatriz Oleaga – mezzo-soprano, Mikołaj Konopelski – cello

Kantate „Christ ist erstanden” (2017)
for soprano, baritone, Baroque violins, Baroque cello, viola da gamba and organ

3. Präludium
4. Christ ist erstanden
5. Wer kann, Herr, vor dir bleiben?
6. Christ will unser Trost sein
7. Ein feste Burg ist unser Gott
8. Auf Gott will hoffen ich
9. Postludium

Agnieszka Grzywacz – soprano, Enrique Sánchez-Ramos – baritone,
LA SPAGNA: Beatriz Amezúa, Adrián Pineda – Baroque violins,
Alejandro Marías – Baroque cello, viola da gamba, Marija Pendeva – organ

10. Dla Almy (2005–06)
for piano
Joanna Wielec – piano

1:31
2:04
2:18
2:38
2:03
2:50
1:43

8:09
Total time: 52:55
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