
Rugsėjo 22 d., 20 val.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje

Veni, redemptor gentium 
Baltijos šalių baroko meistrai

Andrzej Szadejko – vargonai (Lenkija)

 Abiejų Tautų Respubilkos vargonų kultūros paveldas yra nuolatinis 
intensyvių tyrinėjimų ir atradimų objektas. Įspūdingas jo peizažas ir doku-
mentacija buvo graibstomi ir naikinami karo ir okupacijos metais. Tačiau 
nuolatinių tyrinėtojų ir atlikėjų, kurių veikla pastaraisiais metais ypač 
suaktyvėjo, pastangų dėka, Lenkijos-Lietuvos vargonų muzika vėl grįžta į 
mūsų muzikinį akiratį, tad kuo toliau, tuo daugiau sužinome apie didingą 
muzikinį gyvenimą ir svarbius kultūros centrus, veikusius buvusioje Len-
kijos-Lietuvos geografinėje erdvėje. Šis vargonų rečitalis atskleis skirtingus 
trijų šimtmečių vargonų muzikinio gyvenimo momentus.
 Vargonininkas, kompozitorius, dirigentas ir mokslininkas Andrzejus 
Szadejko yra Gdansko muzikos akademijos profesorius. Jo biografijoje – 
įspūdingas kiekis įvairių koncertų Lenkijoje ir užsienio šalyse, kompaktinių 
diskų ir mokslinių publikacijų. Jis taip pat yra istorinių vargonų rekonstruk-
cijos ekspertas ir konsultantas Lenkijoje ir Lietuvoje, įskaitant ir naujuosius 
Pranciškonų vienuolyno bažnyčios vargonus, inauguruotus šių metų birželį.

    XXXII 
  senosios muzikos
festivalis Jeruzalė

•

 Cajus Schmiedtlein (apie 1555–1611)
Phantasia primi toni 

iš Gdansko vargonų tabulatūros (1591)

 Petrus de Drusina (apie 1560–1611)
Deus in adjutorium meum intende

Preambulum [Meine Seele erhebt den Herren]
Veni, redemptor gentium

Resonet in laudibus 
 iš Braunsbergo vargonų tabulatūros (apie 1619)

 Paul Siefert (1586–1666)
Paduana

iš rankraščio S-Uu Instr. mus. i hs. 408, 
saugomo Uppsalos universiteto bibliotekoje

 Theophilus Andreas Volckmar (1684–1768)
Sonata Quarta

Un poco Allegro–Adagio–Allegro–Adagio–Allegro–Adagio–Allegro–Adagio–Allegro
Grave.Piano

Allegro assai. Fuga. – Adagio.

 Andreas Neunhaber (1603–1663)
Phantasia [Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ]

 Daniel Magnus Gronau (1699–1747)
Partita [O Herr, dein Ohren neig zu mir]

 Andreas Nicolaus Schade  (1674–17??)
Passacaglia in d sopra Buxtehude il magniera di Bach
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