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JOHANNES WANNING - KAPELMISTRZ
KoŚCloŁA MAR]ACKIEGo W CDAŃSKU

W okĺesie renesansu kompozytorzy niderlandzcy docierali do wszystkich
niemď zakątków Euľopy, przyczyniając się z reguły w oryginalny sposób do

rozwoju lokalnego życ'la m,lzyczĺego. Jeden z tych twórców związał swoje

życie z Gdańskiem - był to Johannes Wanning (Johannes Wanningus Cam-
pensis), który w roku 1569 objął na trzy dziesięciolecia stanowisko kapelmistrza
kościoła Mariackiego. Postać tego niewątpliwie interesującego muzyka, w
dwudziestym wieku wydobyta częściowo z zapomnienia przez Hermanna
Rauschninga i Joachima Moseral' pozostaje jednak wciąż niedostatecznie
poZnana, a hasła encyklopedyczne jej pośľięcone zavłlerają pewne nieścisłości
wymagające sprostowania. Tekst niniejszy stanowi próbę uporządkowania
dotychczasowych informacj i nŹr temat życia i śpuścizny gdańskiego kapelmistľza
oľaz uzupełnienia ich o nowe dane.

Johannes Wanning urodził się w 1537 r. w Kampen w prowincji Oveľijssel'?'

Wprawdzie nic nie wiadomo o latach jego młodości, ale można przypllszczać,

Że kształc1ł się w łacińskiej szkole działającej w jego rodzinnym mieście przy

kościele Św' Mikołaja. Uczono w niej także śpiewu, a od nauczycieli v/ymagano

wysokich kwalifikacji - wiadomo na przykład, że w l5Ż7 r. Stanowisko to

objał niejaki Johan de Vos, organista i autor (lub kopista) licznych utworów
wielogłosowych. W samej świątyni codziennie rozbtzmiewał choĺał wykonywany
pÍzez gÍDpę specjalnie w tym celu szkolonych chłopców z sieľocińca. Większe
święta otrzymywały bogatą oprawę muzyczną, najczęściej z towarzyszeniem

' H"rlnunn Rauschning: Geschichte der Musik wtd Musikltflege in Danzig. Danzig 1931;

Hans Joachim Moserj Die meltstiLnmiqe Velĺonung des Evangeliums. cz' |., Lelpzĺg 1931.
2 H' Rauschning ustaljł tę datę na podstawie wpisu do księgi zgonów Z gdańskiego kościoła

Mańackjego (op' cit', s' 33,61).
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organów]. Wszystkie te okoliczności mogły sprzyjać edukacji muzycznej
przy szłego kompozytora.

Najpóźniej w roku 1560 Wanning opuścił swój kĺaj. Przyczyn tej emigracji
można się dopatrywać w pogaľszających się warunkach życia w ówczesnych
Niderlandach' Kraj wyniszczony był ekonomicznie wojną prowadzoĺą przez
Habsburgów z Francją w |. 1552-59a. Również samo Kampen, niegdyś jeden

z ważnlejszych hanzeatyckich portów, w połowie XVI w' zaczęło podupadać
gospodarczo na skutek zamulenia rzeki IJssel5. Spokojnej egzystencji nie
sprzyjaĘ też nasilające się repľesje na t1e religijnym: ultrakatolicki cesarz Karol V
nie tolerował rodzących się w Nideľlandach ruchów innowierczych, toteŹ wysyłał
do walki z nimi swych inkwizytorówo.

Pľawdopodobnie te nie dające poczucia bezpieczeństwa okoliczności, a może
też i inne pÍzyczyny, skłoniły Wanninga do opuszczenia na zawsze s[ron

ľodzinnych. Wybrał Królewiec, miasto, Z którym jego kľaj utrzymywał ożywione
kontakty handlowe7, a jednocześnie siedzibę księcia Albrechta Pľuskiego,
światłego mecenasa wszelkich sztuk. w 1560 r. młody muzyk Zatrudnił się jako

śpiewak (altysta) w książęcej kapeli3, zaś A lltego 1561 r. (a nie 1560' jak
podają autorzy jego biogramów), zapłaciwszy 10 groszy wpisowego, został
włączony w poczet studentów uniwersyteckich'' Przybywając do Kľólewca

' Geschiedenis yąn KamPen' T.I Íed'H' l' J. Lent'erink, Th' M. van Mieĺlo, E. F' L. M. van

de Wordt, J. Groonten, E van der Pol, J. van Gelderen. Kampen 1993 s. 32, 119
a 

Jonathan I' Isľael: The Duĺch Republic' Its Rise, Greatness, and FąII 1477 1806' OxÍord
1998 s. 133-134.

' J".' ,' 119. w tejże książce na s' 114 umieszczona jest tabela obrazująca popu]ację 24

najwazniejszych miast nideÍlandzkich, z której wynika, że w l' 1500-1560 liczebność Kampen

obniżyła się z 10 o00 do 8 000 mieszkańcóq podczas gdy w pozostałych ośrodkach odnotowano

wzrcst demogÍaficzny'
ó 

Jw., s. 82-84'
7 Jw, s. 117.
8 Mana Fędermann: Musik wld' Musikpfĺege zur Zeit Heĺzog Albrcchts' Zl,ľ Geschichte det

Köni1sber4er Hoftapel[e in den Jahreĺl 1525-1578. Kassel 1932 s. 40; Martin Ruhnke| Belrrage

zu eineľ Geschichte det deutschen HofinusikkoĺIegien im 16. Jąhľhundert' BeÍlin l963 s. l43'

' Niewłaściwe daty podają w hasłach o Wanningu RudolfEller (MGG t. xlv Kassel' Basel
1968 szp. 238) oÍaz walter BlankenbuÍg (rvGD London 1980 t' xx s. 290)' ów bląd wynika z
niepfawidłowego odczytania informacji podanej Przez Georga ErleÍa w ksĺqŻce Die Matrikel des

Alberfus'Universikit Zu Köni4sbeľ7 i' Pr (t' I'. Die ]mnntrikuĺatiohen von 1544 }656' Leipzig
1910 s' 27-28)' gdzie wymienia się studentów immatrykulowanych w semestrze zimowym roku

1560. Chodzi tu jednak nie o rok kalendarzowy, a akademicki (1560/61) z setnestrem zimowym
rozpoczynającym się w paździemiku, a końcŻącym w kwietniu' Pojawiające się w Iutym nazwisko

wanninga należy więr łącŻyć z rokiem 1561. warto dodać, że studentami Ę uczelni zostali

ýcześniej także inni muzycy: w 1547 r' dobjegający już wówczas pięćdziesiątki rodak Wanninga

- AdÍian Petit coclico, zaangażoýłany potem jako śpiewak w książęcej kapeli, zaś w 1559 r' -
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JOHANNES WANNINC

Johannes Wanning musiał być jlú nieź|e wykształconym muzykiem, bowiem
tylko taki mőEł ZosÁć członkiem nader ambitnego książęcego Zespołu dysponu-
jącego bogatym europejskim repertuaÍem polifonicznym. Biblioteka mnzy czna
księcia zaopatrzona była w liczne druki oraz rękopisy zawieraj4ce kompozycje,
głównie religijne, twórców z całej Europy, takich m.in. jak Antoine Bĺumel'
Claudin de Sermisy, Jacobus Clemens non Papa, Constanzo Festa, Heinrich
Finck, Nicolas Gombert' Paul Hofhaimer, Heinrich Isaac, Josquin Desprez, Pieĺľe
de la Rue, Cfistobal Morales, Jean Mouton, Ludwig Senfl, Philippe Vęrdelot,

Adrian Willaert. Nie brakowało Íam też dzieł teoretycznych takich autorów jak
Heinľich Glarean, sebastian Heyden, Lampadius, Nikolaus Listenius i wielu

innych"'. owe zbiory, z którymi Wanning niewątpliwie się stykał, chociażby
jako pľaktykujący muzyk, mogĘ dla niego stanowić świetną podstawę do

studiowania rzemíosła kompozytorskiego. Książę Albrecht bardzo zľesztą dbał

o poziom kapeli i o podnoszenie kwalifikacji jej członków. Zatrudniał w niej

licznych muzyków sprowadzanych spoza Prus, natomiast miejscowych wysyłał

na własny koszt Za granicę, aby tam uzupełniali swe wykształcenie''. Zespół

składał się Ze śpiewaków i instrumentalistów (głównie :ľębaczy). Ponadto na

dworze działali organiści, lutniści i inni muzycy, często angażowani przez drĺlgą
żonęksięcia, AnnęMarię'2. Kiedy Wanning przybył do Królewca, kapelą kierował

Uĺban Stcirmer, a po śmierci tego ostatniego w 1565 r. kapelmistľzem został

Baĺholomäus Agricola''. Z listów Störmera wysyłanych do księcra Albľechta

wynika, że wykonywanie utworów 7-, 8-, a nawet 12-głosowych było w owym

czasie na porządku dziennymla, co ľównież może świadczyć o spľawności kapeli.

Niestety niewiele zachowało się konkrehych informacji na temat działalności

Wanninga w czasie jego pobytu w Królewcu. Wiadomo jedynie, iż dał się już

wtedy poznać jako kompozytor, bowiem zachowały się wzmianki o tym, że w
1564 i 1566 r. przekazał jakreś swoje bliżej nieokreślone utwory do zbiorów

ml:zycznej biblioteki księcia Albrechta's. w 1568 r' nazwisko Wanninga znika

Z rachunków kľólewieckiego dworu'u. Może to sugerować, że muzyk Tezygno-

Polak Andreas Caminczęnin, dworski oĺganista (por': Georg Eĺler: op. cit.' s. 18, 24; Martin

Ruhnke: op. cit., s. 142, 143).
r0 Por: Josef Mülleĺ-BlaltAu| Die ,nusik1ĺischen Schżitze der Stąąls- uld Ulúveľsittżtsbibliothek zu

Kijnilsbeľł in Preuśsel?. ,Zeitschńft fiir Musikwissenschaft'' vl 1923D4 s' 21'9--228.

" Ludwig F|nscheÍi Beih'ti?e zuľ Geschichle deľ Köl'ligsberger HoJkapeĺIe. ,,Musik des

Ostens" I 1962 s. t69.
lŻ'

JW., S. l//,
r3 Manin Ruhnke: op. cil.. s. l4J.

'o Ludwig FinscheÍ: op. cit.. s. l87'
tt Mu.iu F"d"..*n: op. cit., s. 156.

'" Jw., s.40; Martin Ruhnker op. cit., s. 144.
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wał Ze Swej posady już w roku poprzednim' Nie należy jednak wykluczać
ewentualności, że jego odejście wiązało się z tym, jż zo marca 1568 r. książę
Albrecht i jego znaczĺie młodsza mďżonka zmaĺti, co spowodowało czasowe
zawieszenie działalności królewieckiej kapeli. Być może rezygnacja Wanninga
z posady wiązała się z wcześniejszymi, niekorzystnymi wydarzeniami: latem
roku 1567 w Królewcu szalała zaraza", natomiast nieco później ksiązęca para
wyjechała na jakiś cZaS do Tapiewa (Tapiau) zabieľając ze sobą tylko część
kapeli. Ci, którzy Zostali w stolicy, nie olrzymali już za swoja służbę zapłatyl8,
co nie dziwi, jako że ostatni rok panowania Albrechta zakoílczył się niemałym
deficytem finansowym (20 tys. grzywien)'u. w tej sytuacji wanning mógł się
zniechęcić do dalszego pobytu w Królewcu, tym bardziej, że prawdopodobnie
juŹ wtedy nawiązał bliższe kontakty z Gdańskiem, co wkrótce zaowocowało
objęciem przezeń na 30 lat eksponowanego stanowiska kapelmistrza w tamtej-
szym kościele Maĺiackim' Trudno obecnie ustalić, kiedy dokładnie nastąpiło
przyjęcie Ę posady. Hermann Rauschning twieÍdzi, że poprzedni kapelmistrz
w tej świątyni - Anselmus Dulcet pełnił swoją funkcję do roku 1569'"'
Tenże badacz w lnnym miejscu pľzytacza jednak list Wanninga do Rady Miejskie.;
z Ż3 paździeĺnika 1580 r., w którym muzyk pľzypomina, że został zatrudniony
przez ową Radę na sĹanowisku kapelmistrza kościoła Mariackiego przed przeszło
dwunastu laty2l, a zatem byłby to rok 1568. Níe moŹna chyba wykluczyć, że
Wanning przez pieĺwszych kilka lub kilkanaście miesięcy na przełomie roku
1568/69 wspomagał Dulceta w obowiąkach kapelmistrza, podobnie jak jego
samego, 30 lat pőźniej, wsparł Nicolaus Zangius. War1o zwrócić uwagę na fakt,
że we wspomnianym liście Wanning pÍzytacza nazwiska dwóch ľadnych, któľym
zawdzięcza swoją posadę - byli to Constantin Ferbeľ oľaz Johann Bľandes'
Ten pierwszy, burrĺistrz Gdańska od 1555 r', znany Ze Swego zamiłowania do
nauki i sztuki, utrzymywał także kontakty z Królewcem jako poseł, a ZaÍazęm
wierzyciel księcia Albrechta" i zapewĺe przy tej okazji poznał młodego
niderlandzkiego muzyka.

Dzíałalność Johannesa Wanninga jako kapelmistrza nie przebiegďa bez
zal<łóceń.'\ĺ 1572 r. rektor szkoĘ przy kościele Mariackim, Vďentin Schreck

r? Ludwig Finscher: op. cit., s. 179.r8 
Jw., s. 189.

'u Janus' 'ťoĺdęl: Srebĺna Bibĺioteka księcia Albtechta Pruskiego i jego żolty Allny Marii'
waÍszawa 1994 s' 2l'

20 .,_'' 
HeÍmann Rauschning| op. cit.. s. 33.

2t Jw, s.45.

'' witold Szczuczko: |hasło) Ferbeĺ Konstanty''ł,ł: Słownik biogrartczny Polnoľza Nadwi-
śIańskiego' Red. sta sław Gierszewski. T. I cdańsk l99Ż s. 4'|3: Mana Bogocka: Zyć w dawnym
Gdtłńsku. wuszawa 1997 s' 59'

i0



iy jednak wykluczać
maľca 1568 r. książę
)owodowało czasowe
:ezygnacja Wanninga
wydarzeniami: latem
lóźniej książęca paľa
ze sobą tylko część
voją sfużbę zapłatyl9,
ończył się niemałym
i Wanning mógł się
Źe pľawdopodobnie

cótce Zaowocowało
relmistrza w tamtej-
dokładnie nastąpiło
lprzedni kapelmisĺĺz
c1ę do roku 156910.

;a do Rady Miejskiej
j Został Zatrudniony
ciego przed przeszło
]yba wykluczyć, że
na przełomie roku
podobnie jak jego

ócić uwagę na fakt,
ch radnych, któľym
Lz Johann Brandes.
go zamiłowania do
o poseł, a zarazem
ĺ poznał młodego

e przebiegała bez
, Valentin Schreck

ie?o żony Ann, Marii'

czny Potnorza Nadwi-
gucka: Żyć w dawnym

JOHANNES WANNING

(nb. wcześniej profesor na uniwersytecie królewieckim'?3) na fali przeprowadzanej
w kościele protestanckim ľeformy nauczania i reformy muzyki sformułował
szereg zaleceń dotyczących ścisłego współdziałania szkoły Z Zespołem muzy_

cznym'Ża. odnosiły się one m.in' do obowiązkowego udziału uczniów w pracach

kapeli, przy czym mieli oni zastąpić zawodowych dyszkancistów. Manewr taki
miał nie tylko wpłynąó wychow a'łłczo na chłopców, a|e także uwolnić Radę
Miejską od konieczności wypłacania pensji zatrudnionym wcześniej doľosłym
śpiewakom. Ponadto ľektor Zobligował kapelmistrza do przeprowadzania cztery
razy w tygodniu godzinnych lekcji muzyki w szkole' Te nakazy wywołały ze
strony Wanninga gwałtowny sprzeciq któremu dał wyraz we wspomnranym
już wcześniej liście do Rady Miejskiej'?5. W szczególności oburzała go koniecz_

ność Zwolnienia dyszkancistów (ztesztą część, z nich, zgodnie Z wcześniejszymi
zaleceniami Rady' była od wielu lat na jego utzymaniu), bez których nie

wyobľażał sobie wykonywania muzyki na odpowiednim poziomie' Jego Zdaniem,

oszczędność poczyniona na skutek ZWolnienia wyszkolonych śpiewaków byłaby
pozoma, bowiem pozbycie się tak ,,wykwintnej ozdoby'' (czyli dobrze wykonane1

mlzykl) na ĺzecz ,,okĺopnego wyciď' chłopców ze szkoły parafialnej wpłynęłoby
niekoľZystnie na pľestiż samego miasta. o możliwościach wokalnych uczniów
szkoĘ parafialnej miał kapelmistrz jak najgorsze zdanje, a brakowało mu

cierpliwości, aby dľogą żmudnych ćwiczeń tę sytuację zmlenlać. Niechęć wobec

pracy z przypadkową młodzieżą (,jego'' dyszkanciści stanowili wyselekcjonowa-
ną grupę) przybrała częściowo kształt biemego oporu: zdarzały się miesiące.

kiedy Wanniĺg nie pojawiał się na lekcjach aĺi tazlýo. Zdanięm Rauschninga
ów zdecydowany sprzeciw kapelmistrza wobec narzucanych mu szkolnych
obowiązków Spľawił, że jego adwersarze w końcu skapihrlowali i w rezultacie
w gdańskim kościele Mariackim, jako jednym z nielicznych kościołów protes-

tanckich' funkcje szkolnego kantora oraz kapelmistrza pozostały rozdzielone'??'

Dbałość Wanninga o poziom artystycZny kieľowanej przezeń kapeli godna
jest podziwu, niemniej niektóre jego metody pracy z muzykami trudno nazwać
przyjemnymi, nic zatem dziwnego, że nie przysparzały mu pľzyjaciół. Swój
kľewki tempeľament mistÍz wyładowywał niekiedy na uczniach, glożąc lm
zĺzlceniem ze schodów, natomiast w odniesieniu do starszych nie wahał się
posuwać do ľękoczynów, czasami nawet Ízncał w nieszczęśników pulpitami.

23 
Janusz Tondel: Ka ĺalog pcĺoników Kammerbibliothek i Nova Bib|iotheca l<sĘcia Albrech'

ta Pruskie7o zachowanych w zbiorrch Bibĺĺ'.)teki Ul1i\+,ersyteckiej w Toľwiu''loĺuíl 199l s. 48.
24 Hermann Rauschningr op. cit., s.4l-44.
x5 

Por. przyp. 2l.
to Hennann Rauschningi op. cit., s. 47.
21 -
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Zdarzało się, że kapelmisttz zmlszał swoich podwładnych do wykonywania
jemu przynależnych obowiązków, a zaoszczędzoĺy w ten sposób czas spędzał
miło w winiami lub piwiami. Skaryi na jego zachowanie trafiały do Rady
Miejskiej, w jednej z nich nazwano go ,,nadętym kompozytorem''28.

W zespole, którym dysporrował Wanning, byli zarówno wokaliści, jak tez

instrumentďiści. W miarę dokładna infoĺmacja o składzie kapeli pochodzi z

1601 r., ale można pÍZypuszczać' że k|lka lub kilkanaście lat wcześniej stan

zespołu przedstawiał się podobnie. Było tam czterech śpiewających chłopców,
sześciu dorosłych chórzystów, dwóch solistów śpiewających altem i tenorem,

organista, pięciu muzyków gľających na instrumentach dętych oraz trzech na

smyczkowych'9. Wprawdzie rodzaj tych instrumentów nie został szczegółowo
okľeślony, ale pewne światło na tę kwestię ľzucają dane o Zakupach instru-
mentów dokonywanych przez Radę Miejską, ktőÍa przecleż finansowała także

działalność kapeli mariackiej. Wiadomo zalem, że w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych nabyto m.in. cynki, puzony, szałamaje, dulcian'"
trafiły one prawdopodobnie głównie w ręce muzyków miejskich' ale można
przypllszczać, że przynajmniej nlektőre znalazły zastosowanie także w kapeli
kościoła Maľiackiego. Waľto wreszcie wspomnieć, że za czasőw Wanninga
jego świątynia wzbogac|ła się o nowe wielkie organy, któĺe wybudował w
l. 1583-85 rodak kapelmistľza, Julius Anthonius Friese3'. Dysponując takim
potencjałem, musiał Wanning aktywnie go wykorzystywać do oprawy muzycz-
nej nabożeństw. Swoje własne utwory także komponował z myślą o wykonaniu
wokalno-instrumentalnym, czemll dał wyraz w tytule pierwsZego swego zbioľu
motetów z 1580 r.: Sącrae cantiones [.'.] tum yiyae vocí tum musicis
instrumentatis aptatűe'

o aktywnym uczestnictwie Wanninga w życiu miasta, także poza murami
kościoła, może świadczyć fakt, że w 1574 r' Został przyjęty do najbardziej

elitamego spośród funkcjonujących na Dworze Ar[rsa bractw - bractwa św.

Rajnoldar'?. owe stowaĺzyszenia, mające religijny rodowód, nabrały w XVI w.

świeckiego charakteru. Zarezerwowane były dla przedstawicieli patrycjatu i
bogatych mieszczan, ktőrzy przychodzili do Dworu Arhrsa po to, aby w
pĺzyjacielskim gronie pogawędzić na ĺóżne mniej lub bardziej poważne tematy,

23 
Jw., s.47.

2e 
Jw., s. 60.

30 Jw, s. 88.
3r Jw, s. 49-50.
32 Maĺtin Moĺell: ceoĺg Knoff: bibliophile and devotee ofltalianmusic in late sixteenth-cen'

tuĺy Danzig. -Ý'l MlLsic in lhe Renaissance' Souľces, Styles and Contexts. Red' John Kmetz' cam-
bĺidge 1994 s' 11l '
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JOHANNES WANNING

najczęściej pľzy kuflu piwa33' Ten ĺodzaj relaksu musiał być 
'szczególnie 

miĘ

*íi'"r.o-o kąelmistizowi, który, jak 
'iudo-o' 

trunkamí nie gaľdziľn'

w ostutni"r' tutach życia Wanning miał poważne kłopoty Zdľowotne' dlatego

też w rok; 1599 zrzětd się stanówiska kapelmistrza na Í7'ecz Nicolausa

ż*giuru'', jednak aż do śmierci otrzymywał od RadY kwartďnie 50 marek (w

tym"samym czasie jego następca dostawał na swym urzędzle 7 5 marek)' Johannes

ív-"i'g zmaľł w'1ř03 r. - pochowany został Ż3 paźdzlemĺkďu ' Wdowa po

nirr-r áołłu roku 1618 pobierając z kasy míejskiej rentę w wysokości 40 maĺek

ľocznie37.
Gdański okres w życiu Wanninga zaowocował bogatą twórczością kompo-

"y,ořsr.u 
] 

' i"go czasu pochodzą f,rzekazy wszystkich znanych jego utwoĺów'

.Ĺoĺ ni" mozná wykluózyć, że niektóre kompozycje powstały jeszcze w

ŕró1ewcu. Na spuśóiznę gd-.ki"go kapelmistľza składaja sie tľzy wydane

á*n". 'tio.y 
(zawierające w sumiá 103 motety - por Arieks) oraz zachowanę

* ęt"pĺ'""ĺ' a*ie msze i pieśń weselna (Epithalamium)1" '

il"i*'"y zbiór motetów Wanninga, Zatytułowany Sacrae canÍtones qumqve'

,"r,^ ,"p,*ń et octo yocibus compositae, et' 
-tuffi 'vĺvae 

voci tunl musicis
'ir,'s'tru*ertati" 

ćĘtatae, wydała * i580 '' w Norymberdze oficyna Cathaľlna

ô".l""r' a Johańn Montanus. Druk ten zadedykowany został gdańskim ra1com.

śLłaaują .ię nań 24 kompozycje do tekstów zaczelpňętych głównie ze Staľego

restaĺnentu, a wśród nich przeważają fragmenty Pieśni nad píeśniami oraz

irĺęgĺ prol-d*. Tematyka wielu motetów mogłaby wskazywać na ich okolicz-

nościowy, weselny charakter'''" 
ńr'gi 

"uio., 
,átytoło*any Sententiae insígniores ex evangelii's dominĺuLibus

urr"rprä", atque modulis musicis ornatae, wydany zosta1 po raz plerwszy w

iiS;; ; DĺLźni. prre, Matthaeusa Stoeckela' zaś powtórnie - w Wenecji w

ľoku 1590 pľzez Aĺfoela Gaľdana' Druk ten poświęciłwanning ĺajcom Ma1borka'

oi" nu .t'ônĺ" tymĺowej księgi tenorowej egzemplarua przechowywanego w

g}J*'"ĺ siblioi""" ľolstĺej Át<aaemii Nauk źachowała się odręczna dedykacja

]3 Pau] Simonl De r Aľtushof in Danzig urul seine Biiderschaften, d'ie Banken' Danzig 1900

s' 36; MaÍia Bogucka: op' cit', s' 97-98'
34 Hermaĺn Rauschning: op' cit', s' 47'
15 Jw, s. 33
36 Jw., s. 61.
3t Jw., s. 33.
38 Rudolf Eller 1op ' cit', szp' 238-239), a za nim walter Blankenbuĺg (op' cit'' s' 290)' w

wykazie twórc'ości wu*ingą op,o"" zbiorów drukowanych i Epithalamium umieszczają tylko

i",lną ar"ę (Vestiva i collĐ, za to wymieniają jako osobne utwory kompozycje pochodzące w

]'""T''*iuiil **"ĺnJj."y.ĺ a-t'ĺ*' 
'ętoiismienny 

oapis Jubiląte Deo oraz iĺtaýłolacje dzie-

więciu innych motetiw
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ACNIESZKA LESZCZYNSKA

autoľa dla Geoľga Knoffa, słynnego gdańskiego kolekcjonera muzykaliów, a

zarazem konfratĺa Z bractwa św. Rajnolda39.

Sl-NT ENTL€, INSIGNIo,
RES Ex EVÄNGELIIS DoMI,

NIcÁ rlBvs ExcEÄITlE' 3.TqvE
nodulĺŚ Muncn oŤnarŹ'

IoHÁNNE wÁNNrNGo c ÄMPENsE,
Clloĺi Muĺici apuJ Cedancníis in

MaĺianoMagiftto'

1. Johannęs wanning; Sententiąe insi8nioŕes..' DÍesden 1584, stÍona ľytułowa teno-

ĺu, dĺuk z Biblioteki PAN w Gdańsku'

Zbi6r zawieĺa 52 mlzyczne opracowania tekstów ewangelii na wszystkie

niedziele roku i jest pieľwszą tego typu kompletną kolekcją stworzoną pÍZez

kompozytora protestanckiegooo.

ostatni druk to Sacrae cantiones quinque et sex yocLłm ąccomodate ad dtes

festos totius anni pľaecipuos usitatos in ecclesia numeris musicís exomate,

wydany w 1590 r. w Wenecji przez Angela Gardana (wraz ze wznowieniem

Sententiae insigniores)- Zadedykowany Został czterem rajcom gdańskim: Con-

stantinowi Ferberowi, Georgowi Rosenbergowi, Johannowi von der Linde i
Danielowi Cziĺenbergowi. Zawiera 23 motety do tekstów perykop z mszy

odprawianych w wazniejsze święta kościelne (poza niedzielami) i Stanowi swoistą

kontynuację zbioru poprzedniego4|. Na uwagę zasługuje fakt' że każda Z
drukowanych kolekcji motetów Wanninga zestawiona Została Z utworów łącZą_

cych się wzajemnie pod względem funkcji - można to powiedzieć nawet o

stosunkowo najbardziej zróżnicowanym wewnętrznie zbioÍze z l580 ľo1ol'

39 Maĺtin Morell: op. cit., s' 11l.
o" o niektórych motetach tego zbioru pisał H. J. Moser (oP' cit'). BaÍdziej szczegółowe

Íozważania na temat całości zawaÍłam w ÍefeÍacie ,,Sententiąe insigniotes ex evangeliis dominica-

Iibus excel?me'' (]580) by ]ohannes '|Vanning wygłoszoĺym w maju 1997 r' w Gdańsku na

konferencji ,,Musica Baltica. Gdańsk a kultura muzyczna Europy'' (materiały z sesji w dÍuku)'

" Hans Joachim Moser: op. cit., s. 28
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JOHANNES WANNING

Pięciogłosowa msza Vestiya t colli zachowała się w dwóch niekompletnych
przekazach ľękopiśmlennych. Pierwszy zapis, cytowany w odpowiednich hasłach
cncyklopedycznych, znajduje się na początku pokaŹnego zbioru utworów
ľeligijnych z Lubeki (brakuje w nim księgi tenon] olaz pierwszych kart tenoru
ll)a'z. Na okładkach tego rękopisu, sporządzonego przypuszczalnie na potrzeby
ľriejscowego kościoła Św. Piotra. wytłoczono datę 1586a3. Drugi, mniej znany
pruekaz' Zatyttłowany Misscl Festiva il i coLli, pochodzi ze zbioru, którego
właścicielem był pierwotnie Henricus Lampadius Luneburgensis, a potem
gdański kościół Św. Bartłomieja* ' Zachowały się księgi discantu, altu i tenoru.
Na grzbiecie manuskryptu widnieje data 1588, ale istotniejszy wydaje się dopisek
do tytułu mszy Wanninga w księdze altowej: ,,A" 82''. odczynjąc ów skrót
jrrko ,,Anno 1582'' można przypuszczać, Źe odnosi się on bądŹ do daty wpisania
tltworu (nb. przy innych kompozycjach takich inskĺypcji níe ma), bądź Íeż do

ľlĺ<u jego powstania. MsZa vestiva i Colli stanowi parodię madľygału Giovan-
lricgo Pieľluigiego da Palestrina'

Hermann Rauschning pÍzylacza tľeść zapisu z akt miejskich, z którego
wynika' że Wanning otÍzymał 3 guldeny za napisanie mszy dedykowanej Radzie
Miejskiejo'. Nie wiadomo, co to był za xÍwő1 ani kiedy został skomponowany.

:' ()wł notka mogła dotyczyć mszy Vestiýa i colli, jak teŹ innej kompozycji' być
llloże tej, na któľej fragmenty udało mi się ostatnio natľafić w Bibliotece
Ĺlniwersytetu Mikołaja Kopemika w Toruniu (rękopis V 849). Jest to pięcio-
plĺlsowa Missa Dormiend ung jour, z której zachowały się Kyrie i połowa Gloria
(do słów ,,Filius Patris'')' Zostały one umieszczone pomiędzy innymi urworami
lnszalnymi w rękopiśmiennym dodatku do klocka zawierającego ĺzy dnlki z
lĺszami z \. 15'79-158446 ' Ów zbiőr, z którego zachowały się tylko dwie księgi
gklsowe - tenor i quintus - przed II wo1ną był własnością kościoła
Maľiackiego w Elblągu i wőwczas jeszcze stanowił kompletną całość składającą
się z sześciu partesówa7' Fakt istnienia w elbląskiej bibliotece mariackiej mszy
Wttnninga odnotował wprawdzie już w 1885 r. Theodoľ Carstenna8, jednak nie

''" Bibliothek der Hansestadt Lübeck' sygn' Mus' A 203.

'|1 Census Catalogue oJ Manuscript Souręes of PĺlLyphonic Muslc ]400_1550 ' ReCl' Charles

Lllllllln, Herbert Ketlmann' T. IIĺ( o Neuhausen, sfuttgart 1982 s' 1z4'
Ą4 zach' w Bibliotece PAN w Gdańsku, sygĺ' Ms' 4oo7. PoĹ : Danuta Popinigis, Danuta

sílĺlgowska| Musicalia Gedalzensis' Rękopk, muzycue z XvI i XVII \i,ieku .'1, zbioĺClch Bibĺioteki
ťi tll'lskiej Polskiej Akademii Nauk. Kataloq' cdaílsk 1990 s. 4'7'1 '

Jĺ --'''' Heĺmaĺn Rauschning: op' cil'. s. J3.

"'' są to kolejno: oĺlando di Lasso ĹiĎer missarum''' (Norymberga 158t), Leonhard l,echnel

l lhtl' uissal.um (Norymberga l584), Teodoĺo Riccio Liber primus missarłn (Królewiec l579).
'l7 Theodor Caĺsten K4tąĺo8 der St. Marienbibĺiothek zu Eĺblrg. ,,Kiĺchenmusikalisches JahÍ-

t)tlch'' Xĺ 1896 s' 43; HqbeÍt Gerigk MłJiłgeJchichĺe der Smdt Eĺbing' cz. l', Elbing 1929 s' 94-95.
'lĺ op. cit.
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wymienił jej tytułu, natomiast Herben Gerigk w wydanej w 1929 r. pracy o

historii muzyki elbląskiej kompozycję tę pominął milczeniem. W Ę sytuacji
trudno się dzjwić, że msza Dormiend ung jour nie zaistniała do tej pory w
świadomości muzykologicznej. Zachowane dwa głosy tej kompozycji pozwalają
stwieĺdzić, że jej pierwowzorem był madrygał Philippe'a Verdelota Dormendo
un giorno z 154I r.a9, bowiem początek głosu basowego tego utworu Jest
identyczny (choć położony o kwaĺę niżej) z incipitem drugiego tenoru w Kyrie
mszy Wanninga. Nie wiadomo, dlaczego gdaríski kompozytor opatľZył swoją

kompozycje fľancuskim tyfułem. Być może korzystał z jakiejś bliŹej nieznanej

francuskojęzycznej weľsji madrygału Veľdelota'
ostatnim z zachowanych w rękopisach dzieł gdańskiego kapelmistrza jest

Epithalamium in honoľem Nuptiaľum ['''] Ioannis Wendii & ['..] Annae ['.']
Alexandri Glaseri filia' AutoľZy haseł encyklopedycznych poświęconych Wan-

ningowi umieszczają \^/ wykazie jego utworów tę sześciogłosową kompozycje.
zazĺaczając, że zachował się z niej jedynie tenor - w Bibliotece Miejskiej w

Elbląus". W wydanym w 1894 r. katďogu zbioĺów Ęże książnicy znajduje się

informacja, że ów ĺękopiśmienny tenor dołączony jest do księgi tenoľowej druku

Hĺlrmonią celeste di dtversi ecceLentĺssimi mLĺsici [...] raccoln per A' Pevernage
(Antwerpia 1589)5l ' Z katalogu wynika ponadto' że z owego druku zachowała
się nie jedna, ďe dwie księgi głosowe: tenoľ i quintus, a Zatem można by się
spodziewać' że owa dĺuga księga powinna zawierać kolejny głos Epithĺłlalnium
Wanniĺga' Szczęśliwie okazało się, że wÍaz Z innymi zbioľami elbląskimi
Harmonia ceLeste trafiła po 1945 r. do Bibliotek Uniwelsytetu Mikołaja
Kopemika w Toruniu. Moje przypuszczenia okazały się tĺafne: drugi głos (tenoĺ

secundus) utworu gdańskiego kapelmistľza dołączony był do księgi quintus

wspomnianego druku. Autor elbląskiego katalogu pľzeoczył go, bowiem nre

Został ów tenoľ secundus opatrzony pełnym nazwiskiem kompozytora, a jedynie

jego inicjałami: JWC.
Kompozycja Wanninga współoprawna jest nie tylko z drukiem Harmonią

Celeste, a\e też Z kilkoma innymi póŹniejszymi rękopiśmiennymi utworami w
języku niemieckim, m.in. takich autoľów, jak Christoph Thomas Walliser czy
Andreas HammerschÍidt. Epithal(lmium gdaŕlskiego kapelmistrza znajduje się na

pierwszym miejscu przed pozostałymi rękopisami i przed drukiem. Zapĺs Íej

okolicznościowej kompozycji wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest auto-

grafem Wanninga, o czym m.in' może św\adczyć podobieństwo charaktenr pisma

widocznego tutaj i w odręcznej dedykacji Waĺlninga umieszczonej na wspomnia-

o" Huny B' Lincoln: The ltaĺian Madrigal and' Related Reperloľies. húexes to Prifited

Collection. New Haven. London 1988 s. 688.
tt' Rudolf Ell"t, op. cit.; walter Blankenburg: op. cit.
5| Katalog der Stadtbi.btiothek zu Etbing' T' II Íed. konhard Neubaur Elbing 1894 s' 234.
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2' Johannes wa.rlniĺg: DPilhalarnium' '., stíoÍLa Lytułowa tenoru rękopisu z Brbli oteki

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu'

nym wcześniej e1zeÍÍ:lplaru:u Sententiűe insigniores (por. il' 1' i 2')' Na uwagę

zisfugują takźe numery wpisane, zapewne ręką Wanninga, na obu kartach

tytułowych: w plzypadku Epithalamium jest to ,,N. z'', natomiast w pÍzypadku

Śententiae ..._ ,No 4''. Tego typu oznaczenie - lym Íazem ,,No 3'' - znajduje

się również na 1ubeckim Íękopisie mszy uesÍiya i colli (nie Jest to numer

pofządkowy odnoszący się do miejsca kompozycji w manuskrypcie, poniewďŻ

iostała ona tam wpisana jako pierwsza). Czyżby gdański kapelmistrz w ten sposób

llumerował swoje ,,opera''? Gdyby tak było, to należałoby założyó, że ,,opus 2''

i ,,opus 3'' są wóześniejsze od,,opus 4'', a zatem 7ÄÍőwno okolicznościowy utwór,

jĺrk i msza musiałyby powstać przed wydrukowaniem Sententiae w 1584 roku'

ił'zypomnijmy jednak, że msza została napisana nie pőźnlĄ niż w 1582 I', a więc

owa data wyznacza również terminus post quem non dla EpithaLamiĺnl'

Epithalamium skomponowane Zostało Z okazji ślubu Jaĺla Wendiusa i Anny,' I1púhąIamLum sKomponowalre LosLďl() L Ur(aZJr Ďruuu Jąr, ÝÝvrruruJ' t / I^rrrJ''

l elóLki Aleksandra Glaseĺa (,,Doctissimi Viri Magistri Alexandri Glaseri'')'

terninus post quem dla powstania Epithalamium' Utwór mógł po prostu

': |) Z. Lidia Pszczółkowska: Íhaslol GLąset Aleksander.'\N'' Słownik bioqraÍiczlly Pomotzą"''

,l' lĺ Gdańsk 1994 s' 57-58.
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zostaé przez kompozytoÍa ofiarowany nowożeńcom' potem Zaś prawdopodobnie
ich spadkobieľcy - nie wcześniej niż około połowy XVII w dołączyli do
tej kompozycji inne i wspólnie je opľawili. Takie datowanie oprawy wynika z
obecności utworu Hammeľschmidta urodzonego w 1612 r., natomiast o tym, że
zĺobiono ją na zamówienie kogoś z rodziny Wendiusów lub osoby im bliskiej
moŻe świadczyć fakt umieszczenia Epithalamium na pieľwszym miejscu w
zbiorze. Nie jest jasne, w jakich okolicznościach całoŚć znalazła się w Bibliotece
Gimnazjum Elbląskiego (pieczęć tej placówki widnieje na kaľcie tyrułowej).
owa wielce zasfużona dla miasta biblioteka powstała w 160l r. i już w pieĺwszym
stuleciu 1ej isrnienia wielokrotnie zasilali ją swymi pĺywatnymi zbiorami
mieszczanie elbląscy, z których niejeden związany był z Gdańskiem5r. Byó może
Harmonia celeste wÍaz z współoprawnymi z nią ľękopisami również została
ofiarowana te.; książnicy przez osobę plywatną.

Na zakończenie naleŹałoby podkreślić szczególne miejsce, jakie zajmował
Johannes Wanning w kulturze szesnastowiecznego Gdańska. Był twóľcą na
wskĺoś uzależnionym od patrycjatu miejskiego. Jako kapelmistľz kościoła
Mariackiego pobieĺał pensję od Rady Miejskiej i musiał stosować się do jej
rozporządzeń' Potľafił jednak z tej zależności ciągnąć koľzyści, bowiem
dedykowane rajcom gdańskim kompozycje (co najmniej dwa zblory: Sacrae
cantiones - z l580 i 1590 r' oĺaz msza) przynosiły mu z pewnością dodatkowy
dochód' o tym, że Wanning nie stľonił od bardziej osobistych kontaktów z
gdaŕiskim mieszczaństwem śsĺliadczy fakt jego przynależności do bractwa św'
Rajnolda, gdzie z pewnością miał dobrych kompanów od kufla, oraz to, żę
niektóre ze swych kompozycji dedykował konkretnym postaciom: egzemplarz
Sententiae insigniores - Geoĺgowi Knoffowi, Epithalamĺum - Annie i Janowi
Wendiusom, zaś Sacrae cantiones z 1590 r' wymienionym z nazwiska ĺajcom

- Constantinowi Feľberowi, Georgowi Rosenbergowi' Danielowi Czirenbergowi
i Johannowi von deľ Linde. waĺ1o przy okazji wspomnieć, że ten ostatni był
wielokľotnie przedstawicielem Gdańska na zjeździe miast hanzeatyckich w
Lubece" i niewykluczone, że to dzięki niemu Wanningowa msza Vestiva i colli
trafiła do tego miasta. I flr nasuwa się kolejne spostTzeżenie: Johannes Wanning
był wpľawdzie przede wszystkim kompozytorem gdańskim, ale można go nazwać
Ĺakże kompozytorem hanzeatyckim, bowiem wszystkie miasta, Z króľymi był
związany (Kampen, Królewiec, Gdańsk), jak też te, w których znalazły slę
Iękopiśmienne pĺzekazy jego utwoľów (Elbląg' Lubeka)' należały do Hanzy '

Fakt ten nie wydaje się być tylko dziełem pľzypadku.

" Mu.iun Pawlak| Dzieje GiÍ11!1t!zju]n Etbĺąskiego w lątąch ]535-]772' olsztyrl 1972 s.
169.

5a Maľia Slawoszowska: [hasło] ainde Jlr n von tleľ ' W: Poĺski slowllik biogrą'ĺiczl.D,' T' XYII
WIocław' walszawa, Kĺaków, Gdańsk 19'12 s' Ż55-256.
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JOHANNES WANNING

ANEKS

wykáz motetów Johannesa wanninga

TYTUŁ MOTETU INCIPIT DALSZYCH czĘscl Ltczba
giosów

Rok
wydanla /

numer

A Domino egressa est res ista 2. IntÍoduxit autem eam 5 1580/10

Accessit ad pedes Iesus 2. Dimissa sunt b 1590/18

Adiuro vos filiae Ierusalem 2. Qualis est dilectus 5 1580/6

Ambulaĺs Iesus 2. Sequimini me 5 1590/l

Amen dico vobis, non p.aęteribit 5 r584t2

Amen dico vobis, nisi conveÍsi 2. Dico enim vobis 6 1590/23

Amen dico vobis, nisi granum 5 1590t20

Amen dico vobis, plorabitis 5 1584ĺ23

Amen, amen dico vobis,
quaecumquae petieritis

5 1584t25

Amen, amen dico vobis, si quis
selmonem

o 1584/r 8

Angelis suis mandavit 5 t584t14

Ascendens Iesus in navim 5 1584t33

Ascendo ad patrem meum 5 1590/14

Assumpsit autem Iesus 6 1,584t1,3

chństÜs resuĺgens ex moÍtuis 2' MoÍtuus est enim 5 1580/3

Cum appropinquaret 2. Et ingÍ€ssuŚ in templum 6 t584t38

cum autem essęt stephanus 2. Ecce video coelos 1590/5

Cum descendisset Iesus 2. Domiĺe si velis 5 1584/8

cum floruerint impii Śicut gramen 2. Justus ut palma
3. Adhuc geÍminabunt

8 r580t24

cum ingľedeÍetur Iesus 2. Et cum vidisset 6 l584l4Ż

cum invitatus fueńs 5 ).584t45

Cum iter faceret Saulus 2. Dixit autem 5 1590t9

Curn sublevcsset oculos 2. Respondit ei Philippus 6 1584t1'1

cum veneńt palacletus 6 1584t26
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Cum venisset Iesus 2. Cum autem fuisset 5 1584/52

Dixit angelus ad Petrum 2' Petrus autem ad se ľevefsus 5 1590/16

Dixit Dominus Domino meo 5 1584t46

Dixit Dominus lnulieri Canae 2. Ait illi Iesus 5 1584/15

Domine nonne bonum semen 5 r 584/10

Domiĺe seÍva nos perimus 5 1584/9

Dum compleĺentuÍ dies '1 )'584lŻ',7

Düm tÍansisset sabbatum 2. Et valde mane 6 1584lŻ0

Ecce conoipies 6 I59ol1Ż

Ecce ego mitto angelüm 5 1584/3

Ego flos campi 2. Introduxit me rex o 1580/15

Ego iam deliboÍ '7 1580i20

Ego sum pastor bonus 6 I584nŻ

Egressus Iesus de finibus 2. Et apprehendens
3. Et praecepit

6 1584t40

Erat quidam Regulus 2' Nisi si8ĺa 5 1584/49

Estote misericoÍdes 6 1584t32

Et accessit Iesus 5 t 584/44

Et conversus lesus 5 ),584141

Et tu Bethlehem tefra luda 6 1590/8

Extollens vocem quaedam 5 1584/16

Exulta filia Sion o 1584/19

Factum est ut audiviL 2. Benedicta tu 6 r590117

Fili quid 1-ecisti nobrs sic 6 1584/6

Haec est vilgo sapięns 2. Media autem nocte 5 1590/26

Hic est discipulus 5 1590/6

Hoc est pÍaeceptum meum 2. Vos amici mei estis o ]'590/Ż4

Homo quidam emt dives 2. Quid hoc audio 5 \584/37

Homo quidam fecit coenam 6 1584/39

lam non estis hospites 5 I59o/ŻI

In dedicatione templi 2. Haec est domus domini r 1590lŻ1

Itr illo tempoÍe dicit lesus paralytico 2' Videntcs autem tuÍbae 6 r584t4'.7
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5 1584t52

;us 5 1590/16

5 r584/46

5 t 584/15

5 1584n0

5 1584J9

7 r58412'7

6 1584lŻo

6 1590/12

5 1584/3

6 1580/15

'1 1580/20

6 1584lŻ2

6 1584/40

5 t 584/49

6 1584t32

5 1584t44

5 1584t41.

6 1s90/8

5 1584/16

6 I 5 84/19

6 1.590t1',7

6 1584/6

5 1590/26

5 r590t6

6 1590/24

5 1584/37

r r584/39

5 I59oĺ2I

6 159olŻ'7

o 1584/4'7

In lectulo meo 2. Paululum cum pertranissem 5 1580/5

[n pace in idipsum ö 1580/18

Ilrter natos mulieÍum 2. Fuit homo missus a Deo 6 1590/15

Iubilate Deo onnis teÍa 2. Introlte portas '1 1580/19

Iudica me Deus 2. Emitte lucem tuam
3. Et introibo ad altare Dei

8 1580/23

lustorum animae in manu Det 2. Illi autem 6 1580t1',7

Laudemus pueÍum 2' PaÍWlus enim natus est 6 1590t4

Magister scimus quia veÍax es 2. Reddire ergo 6 1584/51

Misereor supeÍ turbam 2' Et si dimisero ęos 5 1584i3s

Ne ĺeminiscaris Domine 2. Parce Domine 6 1580/l2

Ne turbetuÍ col vestrum 2. Ego sum via ct veritas 5 1590/13

Nisi abundaveńt iustitia 5 1584t34

Non auĺum neque Ĺe caeiatae 2. Da vitae non magna meae I L58012Ż

Non omnis qui dicit 6 1584/36

Non opus habent 2. Misericordiam volo 5 I590/2Ż

Nunc dimittis servum luum 2' Ĺumen ad revelationem 6 1590n0

Nuptiae fac(ae sunt 2' DeÍicicnte vino 5 r58411

O Iesu Christe 5 1580/1

Omnis qui se exaltat 5 1584/39

oÍavit Anna et ait 2. Non est sanotus 5 1580/4

Osanna trho David 6 1584t1

osculetur me osculo ońs sui 2' TÍalre me post te 5 1580/8

Pater Abraham m'soręre 2. Dixit autem Abraham 5 1584129

Poculum meum bibetis -2. sedeÍe :lutem ad dexteram 5 1590t19

Postquam consummati sunt dies 6 1590/'7

Posüi verba mea in oÍe tuo 6 1580/13

Quae est ista quae pĺogľeditur 2. Pulchra ost ämica mea 5 1580/11

Quaente primum rc8num 6 1584/43

Quis ex vobis, qui habet 5 r584/31.

ResuÍTexit Dominus 5 15 80/7

Rogate quee ed pJcem sunt 8 1580/21
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6 1584/50

2' Nudus cgľcssus sum 6 1580/16

2. Quid enim p.odest homini 5 1590t25

ěxtlllĺvlt 5 1584/28

$llltilo ĺĺt t'cgnunl cocloľun 2. conventio autem 1äcta 5 1584/11

sltĺllo cst tognum coeloĺum 2. lterum misit alios sevos 5 I584ĺ48

Sint lunbi vestri 5 1590/2

:J'

sĺeĺit Iesus in mędio 5 1584/21

suŕge et accipe puerum 2. Qui consurgens 5 1584/5

Thomas qui dicitur 2' Quia vidisti ]Ťe Thoma 5 r 590/3

Tu Domine qui corda 2. Et dederunt fortes coĺum 5 1590/11

Vado ad eum, qui misit 2. Si non abiero 5 1584/24

V(rni in hortum meum 2. Comedi favum meum 6 1580/14

Vobis datum est 5 1584t12

Vox clamantis in deseÍto 5 t584/4

Vulnerasti cor meum 2- Pu]chÍiora sunt 5 rs80/9
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JOHANNES WANNING

SUMMARY

Johannes Wanning was boÍn in 1537 in Kampen (pÍovince of ove.łsscl), a town of rathel
impressive musical t.adition. FIom 1560 he was employed foŕ ät least eight yeaÍs as a singel in the
chapel of Duke Albrecht oť Prussia in Kajnigsbcĺg' and in February 1561 (and not ln 1560, as is
naintained in encyclopaedtas) he began studying at the loca] university' As a membeĺ of tlre duca]
orchestra, wanning enjoyed an opporfunity foI becomlng acquajnted with the European repertoiĺe
of the period, and embarked uPon his first elforts as a composeĺ PÍobably in 15ó8, he found himself
in Gdańsk, arrd in the Í'ol]owing yeal rcceived the post of concertmaster at the locď church of the
Holy Virgin MaÍy, a rank he was to hold foť the next thrrty years' In 15?4, wanning became a
lnernbcl of tle elitist Íiatc.nity of st' Reinhold (Rcinholdsbank), functioning at the Court of Anus.
In l600. i]l hea]th forced hlm to resign fÍom the post ofconceÍtmasteÍ in favoul olNjco]aus Zangius
and he died in 1603' The acüvity pursued by Wanning was associated witl] Hanseatic towns -apart from Kampen' Königsberg and Gdańsk, also E1b]ąg and I-übeck, where thę manuscripts of
his compositions are kcpt.

The wanning ]egacy is composed of thaee printed collećtlons and manuscĺipt velsrons oť two
Masses and a wedding song. The collection Sacľaľum c1nĺionlłn.'' (Nürnberg 1580) includes 24
cotnpositions to texts mainly fľom the o]d Testament' domlnated by flagnents of The Song of
so/?gj and the Psälms. The second collection' entiÍled Se\tenťiae insi8!1ioľes... (Dĺesden 1584,
sccond edition Venicc 1590) consists of 52 musical arÍangemenĹs of texts Írom the Gospe] lb. a]]
sundays of thc yoaÍ - this is the first comp]ete co]lection of tlrc soÍt cÍeated by a PÍotestarrt
composeĹ s4crae catltio!1es (vcnice ]590) includes 23 motets to texts of peÍicopes frorn a Mass
celebÍated during more important church holidays (witlr the exception of sundays). Thc tlve_voice
Missa Vestiya i Colli is a parody of a madrigal by Giovanni Pa]estĺina' The madrlgal by Philippe
yeÍ(lelot: Dome|ldo rn 8ior'o constltutes the basis oí the fi\re-voico MEIss Dorniend wĘ jouľ,
with annexĹant tęno. and quintus, Íecently discovcred in the Library of the Mikołaj Kopemik
Uluversity in ToÍuń' The same library preselve týo voices (and not one' as has been claimed up
to now) of a six-voice EpithaLamium, colnposed upon thc occassion of the wedding as a daughter
of Aleksando claser, a reno\łned Gda]ísk tcologian'

Traĺlslated by Aleksandľa Rod1ińs ka-Cllojĺlolv ska


