
Rugsėjo 19 d., 18:30 val.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje

Clavis coeli
Mišios iš XVII–XVIII a. Gardino ir Vilniaus bernardinų giesmynų

GŠ ansamblis  |  Lietuva
Gabija Adamonytė (vadovė), Indrė Jurgelevičiūtė, Milda Adamonytė, 

Antanas Pundzius, Tautvydas Mažeika, Laurynas Adamonis

Koncerte „GŠ ansamblis“ atliks XVII–XVIII a. LDK šventovėse skambėjusią 
liturginę muziką – Mišių dalių fragmentus, užrašytus rankraštyje „Clavis 
coeli“. 
        Šis rankraštinis giesmynas (saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje) yra vertingas XVIII a. vidurio Europos bažnytinės 
muzikos paminklas, ypač reikšmingas Lietuvai, nes surašytas 1760 m. 
Gardine, svarbiame LDK mieste. Iš jo buvo giedota Vilniaus Bernardinų 
bažnyčioje, taip pat tikėtina, kad kai kurias iš šių Mišių sukūrė Lietuvos 
pranciškonai. 
        Rankraštis ypatingas tuo, kad giesmyne užrašyti vieni pirmųjų LDK 
skambėję bažnytinės polifonijos kūriniai. ,,Clavis coeli“ surašytos tik nekin-
tamosios Mišių dalys, giedotos Lietuvoje ne tik XVIII, bet, spėjama, – ir 
XVII amžiuje. Greta mišių, apibūdintų pagal dermes, esama susijusių su 
geografiniais pavadinimais, o bent dvejos – su to meto Lietuva: vienerios 
Mišios pavadintos Gardino (Missa Grodnense), kitos – Vilniaus (Missa 
Vilnensis) Mišiomis.

Programos parengimą remia Lietuvos kultūros taryba

•

Veni Sancte Spiritus 
Sekminių sekvencija (X a.), Graduale novum

Kyrie eleison
Gloria 

iš Missa Vilnensis (rankraštis Clavis coeli)

Paschalis admirabilis 
iš XVII–XVIII a. pranciškonų giesmių rankraščio, saugomo

Bastijos pranciškonų bibliotekoje

Credo 
iš Missa Vilnensis (rankraštis Clavis coeli)

Requiem aeternam 
iš Missa de Requiem (rankraštis Clavis coeli)

Sanctus 
iš Missa Vilnensis (rankraštis Clavis coeli)

Domine Jesu Christe 
iš Missa de Requiem (rankraštis Clavis coeli)

Agnus Dei 
iš Missa Vilnensis (rankraštis Clavis coeli)

Laeta devote 
iš XVII–XVIII a. pranciškonų giesmių rankraščio, saugomo

Bastijos pranciškonų bibliotekoje

Sveika būk, Marija 
muzika iš XVI a. rankraščio, saugomo Lietuvos centriniame valstybės archyve,

lietuviškas tekstas – Saliamonas Mozerka Slavočinskis, Giesmės tikėjimui 
katolickam priderančios, Vilnius 1646

•
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