
 

Adriano Banchieri (1568-1634) 
La Barca di Venetia per Padova 

 
Scena 1. Introdukcja  

Mauritio Cazzatti (1616-1678) 
Scena 2 Powitanie pasażerów rejsu 

Introduttione L’Humor sveliato  
Scena 3 Targ rybny w Wenecji 

Strepito di Pescatori   
Scena 4 Wyruszamy, zawołajcie Ninette 

Partenza Parone di Barca e Ninetta  
Barcaruolo à Passaggieri  

Scena 5 Nauka śpiewu przez mistrza Banchieriego uczyniona 
Libraio Fiorentino     
Concerto di Cinque cantori 

 Intermezzo instrumentalne 
Scena 6 Gry miłosne 

Madrigale affettuoso                 
Madrigale capriccioso    

 Intermezzo instrumentalne 
Scena 7 Rizzolina i jej dworskie maniery 

Mattinata in Dialogo        
Dialogo: Cuor mio bel 

Scena 8 Ta noc do innych niepodobna 
Madrigale Stile del Marenzio Romano     

 Intermezzo instrumentalne 
Scena 9 Igraszki o poranku 

Prima Ottava rima all'improvviso nel Liuto: Io mi ricordo    
Seconda Ottava all'improvviso nel Liuto: La vostra mamma  

Scena 10 Finał – koniec rejsu w Padwie 
 Soldato svaligiato: Un povero Soldato 

 
 
 
 

Zespół Szczecin Vocal Project działa od 2013 roku pod skrzydłami Fundacji 

Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie. Repertuar zespołu odwołuje się do 

tradycji muzycznych miasta i dawnej Pomeranii na przestrzeni wieków 

minionych i przywraca pamięć o osiągnięciach szczecińskiej szkoły kantatowej. 

SVP pracuje według tradycyjnej metody solo e ripieno, wykonując partie 

wokalne i chóralne w pojedynczej obsadzie głosowej. W skład zespołu wchodzą 

wybrani szczecińscy wokaliści, a pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym 

zespołu jest Paweł Osuchowski. Zespół stale współpracuje z Consortium 

Sedinum i Orkiestrą Famd.pl występując na festiwalach w kraju i za granicą. 

Ostatnie sezony koncertowe był wyjątkowo bogate w tournee zagraniczne 

zespołu, w ramach którego artyści wystąpili między innymi w Austrii, 

Czechach, Niemczech, Słowacji, na Ukrainie i Islandii. Zespół stale rozwija 

współpracę międzynarodową koncertując wspólnie z zespołami: Musica 

Aeterna (Bratysława), Agenda St. Jacob (Chemnitz), Concerto Grosso (Berlin), 

Funi (Reykjavik) oraz A Cappella Leopolis (Lwów). Jesienią 2019 roku zespół 

wziął udział w nagraniu koncertowym opery Król Łokietek Józefa Elsnera, a 

premierowy album CD ukaże się w 2020 roku. 

Consortium Sedinum powstał w 1999 roku w Szczecinie, nawiązując swoją 

działalnością do muzycznych tradycji dawnej Pomeranii. W skład Consortium 

Sedinum wchodzą artyści grający na instrumentach historycznych, 

specjalizujący się w wykonawstwie zgodnym z dawnymi praktykami 

wykonawczymi. Kierownikiem artystycznym zespołu jest organistka i 

klawesynistka Urszula Stawicka.  Szczególne miejsce w repertuarze zespołu 

zajmują dzieła kompozytorów zwianych z dworem Gryfitów oraz kompozycje 

szczecińskiej szkoły Kantatowej.  Zespół współpracuje z wybitnymi solistami 

oraz zespołami, z którymi występował dotąd na wielu festiwalach,  między 

innymi w Starym Sączu, Gliwicach, Cieszynie, Krakowie, Warszawie i 

Wrocławiu oraz za granicą: Usedomer Musifestival, Uckermarkische 

Musikwochen, Hohenlocher Kultursommer Festival, a także na 

Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie. Consortium Sedinum 

jest również inicjatorem i pierwszym organizatorem Szczecińskiego Festiwalu 

Muzyki Dawnej. Zespół ma na swoim koncie nagrania muzyki ze zbiorów 

Jasnogórskich oraz kompozytorów pomorskich XVII wieku z cyklu 

fonograficznego Vitae Pomeranorum Zaginiony Świat Muzyki Pomorskiej. 



Baci soavi e cari – fragment komedii La Barca Adriano Banchieriego  
do libretta Giovanni Battisty Guariniego (1538-1612) 
w polskim przekładzie Michała Dębowskiego 
 

Najsłodsze ust pocałunki,  

pokarmie sycący me życie, 

raz serce kradniecie, by znowu je zwrócić: 

kto gry waszej przyjmie warunki, 

choć duszę zatraci w niebycie, 

tak śmierci bolesne męczarnie ukróci. 

Miłości najsłodszej ślad macie na sobie, 

bo płatki jak usta całuję z czułością, 

o róże najmilsze, co w pięknej ozdobie, 

koicie me serce, zmęczone miłością. 

A gdybym miał umrzeć w miłosnym zachwycie, 

z rozkoszą całując was skończę swe życie! 
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Szczecin Vocal Project 
Anna Guz-Rosa, Abir Chanaa – soprany 
Krzysztofa Romanowska – alty 
Marcin Kosior – tenor 
Adam Kuliś, Paweł Osuchowski – basy 
 
Consortium Sedinum 
Olga Musiał-Kurzawska – flety poprzeczne 
Maciej Kończak – chitarrino, chitarra, chitarrone 
Urszula Stawicka – klawesyn 


