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Program

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

Chorał Vom Himmel kam der Engel Schar BWV 607

ze zbioru Orgel-Büchlein (1708–1717)

MATEUSZ RZEWUSKI organy

Kantata Ich freue mich in dir BWV 133 (1724)

tekst: anonimowy (źródła: Hbr 1:1–14, J 1:1–14, chorał – Caspar Ziegler)

1. Chór: Ich freue mich in dir

2. Aria (alt): Getrost! es faßt ein heil‘ger Leib

3. Recytatyw (tenor): Ein Adam mag sich voller Schrecken

4. Aria (sopran): Wie lieblich klingt es in den Ohren

5. Recytatyw (bas): Wohlan, des Todes Furcht und Schmerz

6. Chorał (chór): Wohlan, so will ich mich

WSZYSCY WYKONAWCY

Chorał In dulci jubilo BWV 608

ze zbioru Orgel-Büchlein (1708–1717)

MATEUSZ RZEWUSKI organy

Kantata Süßer Trost, mein Jesus kömmt BWV 151 (1725)

tekst: Georg Christian Lehms (źródła: Hbr 1:1–14, J 1:1–14, chorał – Nikolaus Herman)

1. Aria (sopran): Süßer Trost, mein Jesus kömmt

2. Recytatyw (bas): Erfreue dich, mein Herz

3. Aria (alt): In Jesu Demut kann ich Trost

4. Recytatyw (tenor): Du teurer Gottessohn

5. Chorał (chór): Heut schleußt er wieder auf die Tür

WSZYSCY WYKONAWCY

Przerwa



Wariacje kanoniczne

Vom Himmel hoch da komm’ ich her BWV 769 (1747)

MATEUSZ RZEWUSKI organy

Kantata Ehre sei dir, Gott, gesungen
V kantata z Weihnachts-Oratorium BWV 248 (1734)

tekst: anonimowy (źródła: Mt 2, chorały: Georg Weissel /nr 4/, Johann Franck /nr 11/)

1. Chór: Ehre sei dir, Gott, gesungen

2. Recytatyw secco (Ewangelista/tenor): Da Jesus geboren war zu Bethlehem

3. Chór: Wo ist der neugeborne König der Juden

Recytatyw accompagnato (alt): Sucht ihn in meiner Brust

Chór: Wir haben seinen Stern gesehen

 Recytatyw accompagnato (alt): Wohl euch! die ihr dies Licht gesehen

4. Chorał (chór): Dein Glanz all Finsternis verzehrt

5. Aria (bas): Erleucht auch meine fi nstre Sinnen

6. Recytatyw secco (Ewangelista/tenor): Da das der König Herodes hörte

7. Recytatyw accompagnato (alt): Warum wollt ihr erschrecken

8. Recytatyw secco (Ewangelista/tenor): Und ließ versammlen alle Hohenpriester

9. Tercet (sopran, alt, tenor): Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?

10. Recytatyw accompagnato (alt): Mein Liebster herrschet schon

11. Chorał (chór): Zwar ist solche Herzensstube

ANNA MIKOŁAJCZYK sopran

ANNA RADZIEJEWSKA mezzosopran

PAWEŁ CICHOŃSKI tenor

KRZYSZTOF SZYFMAN baryton

Chór IL TEMPO

PIOTR MACULEWICZ przygotowanie chóru

Orkiestra IL TEMPO

AGATA SAPIECHA
koncertmistrz, kierownictwo artystyczne



Anna Mikołajczyk
sopran

Absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej (klasa prof. Małgorzaty Marczew skiej). 

Wykonuje bardzo rozległy repertuar – od średniowiecznych pieśni świeckich, poprzez barok 

i epoki późniejsze, aż po muzykę współczesną.

Jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, stale współpracuje z Operą Bałtycką. Partie 

operowe śpiewaczki to m.in.: Micaela w Carmen, Tatiana w Eugeniuszu Onieginie, Eurydyka 

w operze Glucka, Dydona i Belinda w Dydonie i Eneaszu, Anna w Żywocie rozpustnika oraz 

wiele ról mozartowkich, by wymienić najważniejsze: Donny Anny, Hrabiny i Paminy.

Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej. 

Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej (w 2001 roku otrzymała nagrodę im. Zofi i 

Rayzacherowej dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej). 

Współpracuje z wieloma zespołami i orkiestrami specjalizującymi się w wykonawstwie muzy-

ki dawnej (Arte dei Suonatori, Concerto Polacco, Il Tempo, Kleine Kammer-Musique, Musicae 

Antiquae Collegium Varsoviense, Musica Florea, Collegium Marianum z Czech, Musica Aeterna 

i Solamente Naturali ze Słowacji, Capella Augustana z Włoch).

Występowała m.in. na festiwalach: Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Gaude Mater, 

Festiwal Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej, Sagra Musicale Malestiana w Rimini, 

Pražské jaro, Oude Muziek w Utrechcie, Vantaan Barokki w Helsinkach, Creations Baroques At-

lantique, Tage alter Musik in Herne.

Dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, brała też udział w realizacji wielu płyt, 

z których część była nominowana do nagrody Fryderyk, a kilka z nich tę nagrodę otrzymało. 

W 2007 roku ukazała się solowa płyta artystki z pieśniami Szymanowskiego, wyróżniona dwoma 

Fryderykami. Natomiast wydana na płycie DVD opera Madame Curie Elżbiety Sikory, z Anną Miko-

łajczyk w roli tytułowej, otrzymała nagrodę Orphée du Prestige Liryque de l’Europe.



Anna Radziejewska
mezzosopran

Absolwentka klasy prof. Jerzego Artysza w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War-

szawie. Laureatka konkursów krajowych i międzynarodowych.

Występowała m.in. w Operze Paryskiej, Operze Genewskiej, Bayerische Staatsoper w Mo-

nachium, teatrach operowych w Kolonii, Lucernie, Antwerpii i Strasburgu, w Grand Théâtre 

w Aix-en-Provence, Het Concertgebouw w Amsterdamie, Cité de la Musique w Paryżu, biorąc 

udział w inscenizacjach takich twórców, jak: Robert Carsen, Trisha Brown, Rebecca Horn, Ma-

riusz Terliński, Ryszard Peryt, Marek Weiss-Grzesiński. Od 1999 roku jest solistką Warszawskiej 

Opery Kameralnej, gdzie kreuje główne role w operach barokowych oraz partie mozartowskie 

i rossiniowskie. 

Artystka gościła na festiwalach: Warszawska Jesień, Salzburger Festspiele, Schwetzinger 

Festspiele, Wiener Festwochen, Holland Festival, MaerzMusik/Berliner Festspiele i wielu in-

nych, kreując arcydzieła muzyki barokowej, klasycznej i współczesnej we współpracy z takimi 

dyrygentami, jak: Attilio Cremonesi, Andreas Spering, Jean-Christophe Spinosi, Michel Tabach-

nik, Tito Ceccherini, Beat Furrer, Friedemann Layer, Wojciech Michniewski.

Anna Radziejewska współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej (Collegium Musi-

cum Köln, Concerto Vocale, Il Temp, MACV) oraz z zespołami wykonującymi muzykę współczes-

ną (Klangforum Wien, Algoritmo). Jest czołową wykonawczynią na świecie dzieł wokalnych 

współczesnego kompozytora włoskiego Salvatora Sciarrino (m.in. Luci mie traditrici, Macbeth, 

Da gelo a gelo, Superfl umina, L’altro giardio, Cantiere del poema).

Została wyróżniona przez Arte za nagranie pieśni Karola Szymanowskiego oraz odznaczona 

brązowym medalem Gloria Artis i srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Często za-

praszana jest również do prowadzenia kursów mistrzowskich.



Paweł Cichoński
tenor

Urodził się w 1986 roku w Białymstoku. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w rodzinnym mie-

ście, w wieku 8 lat, jako uczeń klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego 

Jana Paderewskiego.

Następnie ukończył białostocką Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie 

organów prof. Marii Terleckiej oraz studia w specjalności Muzyka Kościelna na Uniwersytecie 

Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa organów prof. Magdaleny Czajki i dyrygo-

wania prof. Bogdana Goli).

Obecnie studiuje wokalistykę na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Muzycznego Fry-

deryka Chopina w Białymstoku, w klasie śpiewu prof. Cezarego Szyfmana.

Uczestniczył w kursach muzycznych prowadzonych m.in. przez Wolfganga Zerera, Martina 

Sandera, Rainera Trosta, Ryszarda Karczykowskiego i Olgę Pasiecznik.

W 2012 roku wystąpił na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w spektaklu studen-

ckim Sen nocy letniej Benjamina Brittena.

Na co dzień jest organistą w parafi i Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku.



Krzysztof Szyfman
baryton

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2012 roku ukończył z wyróżnie-

niem studia wokalne na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (Wydział 

Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyf-

mana.

Umiejętności wokalne doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Leonarda 

Andrzeja Mroza, Urszulę Kryger, Igora Perfi ljewa, Józefa Fraksteina, Jolantę Janucik, Jadwigę 

Rappé, Ryszarda Karczykowskiego, Andrzeja Dobbera i Olgę Pasiecznik.

Brał udział jako solista w koncertach organizowanych m.in. przez Operę i Filharmonię Pod-

laską, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Suwalską Orkiestrą Kameralną. Artysta występował 

także z Zespołem Muzyki Dawnej „Diletto”. Od 2006 roku współpracuje z Chórem Opery i Filhar-

monii Podlaskiej, z którym w kwietniu 2009 roku wystąpił na estradzie Filharmonii Narodowej, 

wykonując partię solową w Humboldkantate Felixa Mendehlssohna-Bartholdy’ego podczas XIII 

Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

W 2010 roku został laureatem I nagrody na Regionalnym Konkursie Wokalnym Hetmano-

wej Izabeli Branickiej (Białystok, 2010). Od 2012 roku jest uczestnikiem programu szkolenia 

talentów – Akademia Operowa, działającym przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w War-

szawie.

W 2013 roku zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej jako Marullo 

w operze Rigoletto Giuseppe Verdiego.



Mateusz Rzewuski
organy

Urodził się w 1991 roku w Łukowie. Jest absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych II st. w Siedl-

cach w klasie organów mgr. Tomasza Wojtusia. Obecnie studiuje w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina w klasie prof. zw. Andrzeja Chorosińskiego. W 2013 roku, w ramach progra-

mu Erasmus, uczył się w klasie prof. Franza Danksagmüllera w Musikhochschule w Lubece.

Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Michaela Radulescu 

(Wiedeń), Ludgera Lohmanna (Stuttgart), Gerharda Gnanna (Mainz), Guy Boveta (Bazylea), 

Wolfganga Zerera (Hamburg), Pietera van Dijka (Amsterdam), Oliviera Latry’ego (Paryż), Marka 

Toporowskiego (Katowice) i Joachima Grubicha (Warszawa).

Koncertował w wielu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Białym-

stoku, a także na Litwie oraz w Niemczech.

W 2011 roku został fi nalistą Międzynarodowego Konkursu Organowego w Rumii, zaś 

w 2013 roku otrzymał I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Or-

ganowym „Organiści Nowej Europy” w Bardzie oraz został fi nalistą Ogólnopolskiego Konkursu 

Improwizacji Organowej w Legnicy.

Jest stypendystą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz, dwukrotnie, laureatem 

stypendium przyznanego przez Rektora macierzystej uczelni.

W 2013 roku zainicjował Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie, którego jest 

dyrektorem artystycznym.



Agata Sapiecha
skrzypce

Po otrzymaniu dyplomu warszawskiej Akademii Muzycznej, stażu w Konserwatorium Mo-

skiewskim u Oleha Krysy i wielu kursach interpretacji muzyki dawnej, w latach 1993–1997 

studiowała w klasie Simona Standage’a w Dresdner Akademie für Alte Musik.

Jest założycielem i kierownikiem artystycznym powstałego w 1990 roku zespołu Il Tempo, 

na potrzeby którego dokonała licznych opracowań i rekonstrukcji zaginionych głosów.
Przez wiele lat współpracowała także z zespołem Ars Nova, wykonując muzykę średnio-

wiecza i renesansu na rebeku, fi deli i mazankach. Na zamówienie Polskiego Radia nagrała na 

kopiach instrumentów średniowiecznych improwizacje inspirowane grą polskich skrzypków 

ludowych.

Ponadto współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi zespołami i solistami, szcze-

gólnie z Simonem Standage’em. Występuje także jako solistka, wykonując m.in. Bachowskie 

Sonaty i Partity na skrzypce solo, a także partie altówki w VI Koncercie brandenburskim Bacha 

i Symfonii koncertującej Mozarta (wykonywane z Simonem Standage’em i nagrane na żywo 

przez Polskie Radio oraz TVP).

Jako solistka i koncertmistrz Orkiestry Il Tempo, Orkiestry Międzynarodowej Letniej Akade-

mii Muzyki Dawnej w Wilanowie oraz Orkiestry Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej 

UMFC prowadziła od skrzypiec wiele koncertów instrumentalnych i wokalno-instrumental-

nych, w tym wiele wykonań premierowych. Repertuar, tak solowy, jak zespołowy konsultuje 

z muzykologami – autorytetami w dziedzinie muzyki dawnej. Dzięki współpracy z Barbarą 

Przybyszewską-Jarmińską wielokrotnie wykonywała i nagrała, wraz ze znakomitymi śpie-

wakami, większość utworów Kaspara Förstera juniora. Dołączyła także do repertuaru odkryte 

i opublikowane przez Piotra Wilka, w wydawnictwie Musica Iagellonica, Sonaty skrzypcowe 

Aldebranda Subissatiego – koncertmistrza kapeli Zamku Warszawskiego.



Dokonała wielu rejestracji płytowych, radiowych i telewizyjnych, a w latach 1992–2002 pre-

zentowała autorskie audycje na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

Od wielu lat jest pedagogiem warszawskiej uczelni muzycznej, gdzie we wrześniu 2013 

roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie artystycznej: instrumentali-

styka. Od 1996 roku kieruje Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej, prowadząc jedno-

cześnie klasę gry na instrumencie historycznym, zespoły muzyki dawnej i orkiestrę oraz wy-

kłady z estetyki i zagadnień wykonawczych muzyki dawnej. W ramach działalności Studium, 

od 2003 roku organizuje Forum „Muzyka Dawna na UMFC” – tygodniowe warsztaty, seminaria 

i wykłady, początkowo międzywydziałowe, a od kilku lat międzyuczelniane (dzięki współpra-

cy artystycznej i pedagogicznej z prof. Elżbietą Stefańską i krakowską Akademią Muzyczną, 

a w konsekwencji – z coraz liczniejszą grupą pedagogów), które rozpoczynają i wieńczą kon-

certy muzyki dawnej.

Jest założycielem, dyrektorem i wykładowcą Międzynarodowych Letnich Akademii Muzy-

ki Dawnej w Wilanowie. W roku 1999 założyła Fundację „Concert Spirituel”, której zadaniem 

jest wspomaganie i promowanie inicjatyw muzycznych z zakresu interpretacji muzyki daw-

nej zgodnie z założeniami epoki (sprawuje w niej funkcję przewodniczącej Rady Fundacji). Do 

stycznia 2000 roku pełniła funkcję wiceprezesa Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzy-

stwa Muzyki Dawnej.

Agata Sapiecha jest zapraszana do jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów mu-

zyki dawnej i festiwali w Polsce i na świecie (Festiwal Flandryjski w Brugii, Ogólnopolski Festiwal 

Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Ze-

społów Kameralnych z Gitarą Klasyczną „Gitaralia” w Przemyślu, konkurs skrzypcowy Premio Bon-

porti w Rovereto/Włochy).

Coraz częściej zapraszana jest na organizowane w Europie sympozja, konferencje i kongre-

sy muzykologiczne dotyczące interpretacji muzyki w kontekście historycznym, a jako pedagog 

– do prowadzenia klas mistrzowskich, udzielania konsultacji i wygłaszania wykładów. Jest au-

torką rozdziału poświęconego muzyce dawnej w Raporcie o muzyce wydanym przez Instytut 

Muzyki i Tańca (2011) oraz książki pt. Mowa dźwięków w muzyce XVII wieku wydanej przez 

UMFC (2011).

W roku 2000 i 2001 została trzykrotnie nominowana do Paszportu tygodnika „Polityka” 

w kategorii: muzyka (za rok 1999 i 2000). W roku 2006 otrzymała od Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W czerwcu 2013 roku 

otrzymała od Rady Miejskiej Kalisza tytuł i odznakę „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.



Omówienie

5 czerwca 1722 roku zmarł Johann Kuhnau, piastujący przez 21 lat stanowisko kantora przy 

kościele św. Tomasza w Lipsku. Gdy rada miejska zebrała się, by wybrać następcę, początkowo 

zdecydowano się na kandydaturę Georga Philippa Telemanna, dopiero co wybranego na stano-

wisko kantora i dyrektora muzycznego w Hamburgu. Wysłano do Telemanna stosowne pismo, 

ten jednak posłużył się nim jako środkiem do... wymuszenia podwyżki swego wynagrodzenia 

w Hamburgu. W tej sytuacji wybór władz Lipska padł na byłego kapelmistrza dworu księcia 

Leopolda w Köthen – Johanna Sebastian Bacha. Ofi cjalnie objął on to stanowisko w dniu

1 czerwca 1723 roku.

Posada kantora u św. Tomasza w Lipsku, mimo że wiązała się z dużym prestiżem oraz re-

alnym wpływem na życie muzyczne miasta (kantor był dyrektorem muzycznym wszystkich 

kościołów luterańskich w mieście), nie stawiała jednak piastującego to stanowisko w dogod-

nym położeniu. Kantor podlegał bowiem władzy rektora szkoły chóralnej, radzie miejskiej, 

a przede wszystkim władzy konsystorza kościelnego, który nadzorował nabożeństwa kościelne, 

zarówno pod względem teologicznym, jak i muzycznym. Bach, jako kandydat na stanowisko 

kantora, musiał się liczyć z tymi problemami... Funkcja kantora wiązała się także z obowiąz-



kiem komponowania kantat na każdą niedzielę oraz święto roku kościelnego, czemu między 

innymi zawdzięczamy taką obfi tość dzieł tego gatunku w twórczości kompozytora. Z dorobku 

Bachowskiego w tej dziedzinie przetrwało do naszych czasów ponad 200 utworów, przy czym 

są to w większości, z oczywistych względów, kantaty kościelne. Zwykle wymagają one czterech 

solistów i czterogłosowego chóru, lecz zdarzają się również kantaty solowe lub w formie dia-

logu dwojga solistów. Teksty kantat łączą w sobie cytaty z Biblii, współczesną Bachowi poezję 

i chorał.

Ich freue mich in dir BWV 133 to kantata kościelna skomponowana na trzeci dzień świąt 

Bożego Narodzenia 1724 roku. Tekst chorału oparty został na hymnie Caspara Zieglera z 1697 

roku, a pozostałych części – na fragmentach z Pisma Świętego przeznaczonych na ten dzień, 

mianowicie: czytaniu z Listu św. Pawła do Hebrajczyków oraz prologu z Ewangelii wg św. Jana. 

Poeta, który opracował literacko całość tekstu – wyrażającego radość wiernych z obecności 

Boga w nowo narodzonym Dzieciątku Jezus – pozostaje anonimowy.

Kantata składa się z sześciu części (dwa chóry, dwie arie przeznaczone na głosy żeńskie: 

sopran i alt oraz dwa recytatywy głosów męskich: tenora i basu) i przeznaczona jest na czworo 

solistów: sopran, alt, tenor i bas, czterogłosowy chór, kornet (nieobligatoryjnie), dwa oboje 

d’amore, dwoje skrzypiec, altówkę oraz basso continuo.

John Eliot Gardiner następująco ocenił walory kantaty: „Trudno wyobrazić sobie muzykę, 

która bardziej przekonująco ukazuje istotę i wspaniałe chwile Narodzenia Pańskiego niż chorał 

otwierający BWV 133”.

Süßer Trost, mein Jesus kömmt BWV 151 to kantata skomponowana również na trzeci 

dzień świąt Bożego Narodzenia. Pierwszy raz została wykonana 27 grudnia 1725 roku. Tekst na-

pisał Georg Christian Lehms, którego zainspirował List do Hebrajczyków. Włączył on również do 

tekstu piątą i ósmą zwrotkę kolędy Lobt Gott, ihr Christen alle Gleich, napisaną przez Nikolausa 

Hermana w 1560 roku.

Kantata składa się z pięciu części i przeznaczona jest dla czterech solistów (sopran, alt, tenor, 

bas), czterogłosowy chór, fl et, obój d’amore, dwoje skrzypiec, altówkę oraz basso continuo.

W przeciwieństwie do poprzedniej kantaty, w tej nie ma otwierającego chóru. Pierwszą 

częścią jest aria da capo sopranu, w charakterze kołysanki. Głosowi wokalnemu towarzyszy fl et, 

którego linia melodyczna jest niezwykle ozdobna. Następujący recytatyw basu płynnie prze-

chodzi z tonacji durowej do molowej i przygotowuje trzecią część kantaty: arię altu. Ta, podob-

nie jak aria sopranu, ma budowę da capo. Tekst mówi o niedostatku, w jakim Jezus przyszedł na 

świat. Następujący potem recytatyw tenoru, krótki i prosty, nakłania słuchaczy do pokornego 

świętowania Bożego Narodzenia. Kantatę zamyka radosny chorał.



Weihnachts-Oratorium BWV 248 to dużych rozmiarów 

dzieło, składające się z sześciu kantat. Pierwsza z nich opi-

suje narodziny Jezusa, druga – objawienie pasterzom, trze-

cia – adorację pasterzy, czwarta – obrzezanie Jezusa, piąta 

– podróż Mędrców ze Wschodu, szósta – adorację Mędrców. 

Kolejne kantaty przeznaczone zostały do wykonania w koś-

ciele podczas najważniejszych dni okresu Bożego Narodze-

nia, mianowicie: pierwszych trzech dni świątecznych (25-27 

grudnia), w Nowy Rok, pierwszą niedzielę po Nowym Roku 

oraz w Święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia).

Oratorium napisane zostało w 1734 roku i zawiera mu-

zykę z wcześniejszych kompozycji (w tym z trzech kantat 

świeckich). Autor literackiego opracowania tekstów orato-

rium pozostaje nieznany, choć jako prawdopodobny rozwa-

ża się udział w tym trudnym zadaniu dopasowania tekstu 

do istniejącej już muzyki często współpracującego z Bachem 

Christiana Friedricha Henriciego znanego pod pseudonimem 

artystycznym Picander. Warto podkreślić istotną rolę w ca-

łym cyklu partii Ewangelisty (tenor), który będąc narratorem, 

przybliża słuchaczom biblijną historię Bożego Narodzenia.

Ehre sei dir, Gott, gesungen, piąta kantata oratorium, 

przeznaczona jest na czterech solistów, czterogłosowy chór, 

dwa oboje d’amore, dwoje skrzypiec, altówkę i basso conti-

nuo.

Kantata składa się z 11 fragmentów muzycznych. Otwie-

ra ją radosny chór wyśpiewujący na chwałę bożą, po czym 

Ewangelista wprowadza słuchaczy w akcję, której tematem 

jest przybycie Mędrców ze Wschodu, relacjonowane w opar-

ciu o wersety Ewangelii wg św. Mateusza. Podczas gdy par-

tia Ewangelisty w dalszym ciągu utworu będzie posuwać 

akcję do przodu, arie, recytatywy i chorały będą komentować 

kolejne wyda rzenia, będąc wyrazicielami bądź to indywidu-

alnych modlitw wiernych (arie), bądź zbiorowych postaw 

wierzących (chorały). Kantatę kończy chorał zapraszający 

Chrystusa do serc Jego wyznawców.



Dwa preludia chorałowe: Von Himmel kam der Engel Schar BWV 607 oraz 

In dulci jubilo BWV 608 pochodzą ze zbioru Orgelbüchlein, zawierającego 46 preludiów cho-

rałowych na organy. Wszystkie, poza trzema, zostały napisane w czasie pobytu Bacha w Wei-

marze, który miał miejsce w latach 1708–1717; pozostałe trzy dodał kompozytor w 1726 roku, 

po objęciu posady kantora w kościele św. Tomasza w Lipsku. Warto dodać, że Bach planował 

skomponowanie zbioru 164 preludiów chorałowych, obejmującego utwory przeznaczone na 

cały rok liturgiczny; niestety, z niewiadomych przyczyn go nie ukończył.

Wszystkie 46 preludiów zawartych w Orgelbüchlein charakteryzuje ogromna różnorodność. 

Melodie podstawowe zaczerpnął kompozytor z luterańskich pieśni kościelnych, po czym dodał 

do nich odmienne w charakterze akompaniamenty, uzależniając ich kształt od treści wyrażo-

nych w tekstach poszczególnych chorałów. Von Himmel kam der Engel Schar to chorał opisujący 

przybycie z nieba anioła, który zwiastuje pasterzom narodziny Jezusa. W preludium treść tę ilu-

struje akompaniament oparty na lekkich pochodach gamowych, przeważnie o opadającej linii 

melodycznej (taka fi gura melodyczna nosi nazwę catabasis, co oznacza zstępowanie). Z kolei 

preludium chorałowe In dulci jubilo, będące ilustracją tekstu średniowiecznej kolędy, to utwór 

o kapryśnej rytmice i pogodnym charakterze, odmalowującym radość z Narodzenia Pańskiego.

Wariacje kanoniczne Vom Himmel hoch da komm’ ich her BWV 769 napisane zostały 

w 1747 roku w Lipsku. Jest to pięć wariacji na temat chorału, do którego słowa i muzykę napisał 

w 1539 roku Marcin Luter (chorał ten wykorzystywał Bach już wcześniej, między innymi w We-

ihnachts-Oratorium BWV 248 oraz w Magnifi cat BWV 243). Każda z wariacji jest rodzajem ka-

nonu i w każdej melodia chorałowa traktowana jest jako cantus fi rmus. Trzy pierwsze wariacje 

to kanony proste, czwarta zawiera zarówno augmentację, jak i dyminucję, natomiast w wariacji 

nr 5 temat podano w inwersji, czemu towarzyszy prosty kontrapunkt.

Wariacje kanoniczne zostały skrytykowane przez Johanna Adolpha Scheibego, niemieckie-

go kompozytora i krytyka muzycznego, który twierdził, że w sztuce Bacha „w ogóle jest za dużo 

sztuki”. Nie trzeba dodawać, że posądzenie dzieła o nadmiar kunsztu raczej trudno traktować 

jako zarzut – Bach stworzył dzieło piękne i lekkie w odbiorze, radosne jak czas Bożego Naro-

dzenia, a przy tym zachowujące ścisłe reguły kanonu i inne skomplikowane zasady polifonii, 

w których był on wszak niedoścignionym mistrzem.

Agata Biegańska

Absolwentka UMFC



Tłumaczenie

Ich freue mich in dir BWV 133

tłum. Armina Teske

1. Chór

Raduję w Tobie się,

Radośnie witam Ciebie.

O, Jezu, dzięki Ci,

Choć mogłeś zostać w Niebie,

Bratem się stałeś mi.

Ach, ileż wdzięku w Nim!

Jak słodki ma On głos!

Potężny Boga Syn.

2. Aria (alt)

Odwagi! W świętym ciele się zawiera

Boga Najwyższego istota niezmierzona,

Ach, jakież szczęście niebywałe:

Twarzą w twarz Boga oglądałem.

Ach, dusza ma zostanie uzdrowiona.

3. Recytatyw (tenor)

Niechaj się Adam pełen lęku chowa

W raju, przed obliczem Boga.

Oto Najwyższy Bóg

Sam u nas zjawia się.

Lecz oto ja się nie zatrwożę,

Bo znam już miłosierdzie Boże

I dobroć Jego niezmierzoną.

On małym dzieckiem jest,

I Jezus On się zwie.

4. Aria (sopran)

Jezus się narodził – Jak słodko to brzmi!

Jak dobrze na sercu od słów tych jest mi,

Co serce moje przenikają.

Gdy ktoś Imienia Jezusa nie pojmuje

I Go do serca nie przyjmuje,

To serce takie musi być skałą.

5. Recytatyw (bas)

Ból śmierci już mnie nie przeraża,



Serce go więcej nie rozważa.

Z nieba ku ziemi się

Pochyla On: Bóg-Człowiek,

Więc będzie także mnie

Pamiętał w moim grobie.

Bo kto Jezusa zna,

I ten, kto woła doń,

Ten wieczne życie ma.

6. Chorał

Więc Ciebie tylko chcę

Trzymać się pośród trwóg,

Choćby świat rozpadł się

I na tysiące sztuk.

Dla Ciebie, Jezu mój,

Chcę odtąd tylko żyć;

I z Tobą, Jezu, też

Po śmierci pragnę być.

Süβer Trost, mein Jesus kömmt BWV 151

tłum. Armina Teske

1. Aria (sopran)

Pociecha słodka! Jezus tuż!

Oto już Jezus narodzony.

Serce i dusza cieszą się;

Gdyż Bóg najmilszy wybrał mnie:

Do nieba jestem przeznaczony.

2. Recytatyw (bas)

Raduj się więc, serce me!

Precz bólu, któryś męczył mnie,

Coś w sercu mym tak długo trwał,

Bo Syna Swego wszak,

Którego kocha tak,

Bóg światu dzisiaj dał.

Opuszcza nieba tron,

Bo cały świat chce On,

Ten świat, co tkwi w okowach,

Z niewoli uratować.

Co za cudowny czyn!

Bóg jest człowiekiem, mieszka między nami,

I chce być biedniejszy niż my jesteśmy sami.



3. Aria (alt)

W pokorze Pana mam pociechę,

W Jego ubóstwie bogactwo mam.

Bo Jego bieda i cierpienie

Dziś obwieszczają mi zbawienie.

Cudowną ręką swoją wieniec

Zwycięstwa dla mnie splata Pan.

4. Recytatyw (tenor)

O, drogi Synu Boży!

W Tobie więc Zbawcę mam.

Tyś niebo mi otworzył.

Za sprawą Twego uniżenia

Jaśnieje mi światło zbawienia,

Gdyż, Jezu, wszak Tyś sam

Opuścił tron swój w niebie,

Boś tak ukochał mnie.

Przeto ja teraz Ciebie

Do serca przyjąć chcę.

5. Chorał

Otwiera Pan na nowo dziś

Drzwi raju, by nas wwieść;

Cherubin z mieczem odszedł już.

Cześć Bogu za to, cześć!

Ehre sei dir, Gott, gesungen BWV 248/5

tłum. Armina Teske

1. Chór

Na chwałę Tobie niech śpiewają,

Dzięki niosą, wielbią Cię.

Sławi Ciebie cały świat,

Boś Ty szczęściu ludzi rad,

Bowiem dziś,

Dziś błogą radość wszyscy mają;

Oto pragnienia ciałem stały się.

2. Recytatyw (Ewangelista)

Gdy zaś Jezus narodził się

w Betlejemie Judzkim,

za króla Heroda,

oto Mędrcy ze Wschodu

przybyli do Jerozolimy i pytali:



3. Chór + tenor

Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski?

Szukajcie Go w piersi mojej,

Tam, ku Jego i mojej radości, ma On ostoję.

Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na

Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon.

Światło ujrzeliście, o błogosławieni!

Dla was ono wzeszło, przez nie wy zbawieni.

Tyś jest, mój Zbawco, światłością tą,

Co także poganom winna jasno lśnić,

Bo ci, chociaż w ciemności tkwią,

To także pragną już Ciebie czcić.

O, jakże blask Twój musi być jasny!

Jezu mój krasny!

4. Chorał

Twój blask ciemności niszczy moc

I w dzień zamienia ciemną noc.

Więc prowadź nas bezpiecznie,

Bo pełną łask

Twarz Twą i blask

Chcemy oglądać wiecznie.

5. Aria (bas)

Rozjaśnij także moje mroczne zmysły!

Rozjaśnij serce moje

I skąp je w Twych promieniach!

Mą najjaśniejszą świecą winno być Słowo Twoje

W mych wszystkich dziełach i zmartwieniach;

Ono odgania złe duszy zamysły.

6. Recytatyw (Ewangelista)

Gdy to usłyszał król Herod,

zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.

7. Recytatyw (alt)

Czemuż się tak trwożycie?

Czy może tyle lęku w was

Obudził mój Zbawiciel?

O! Już nie lękajcie się!

Raczej winniście się radować.

On obiecuje, On przecież chce

Szczęście ludzkości odbudować.



8. Recytatyw (Ewangelista)

I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu,

wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?

A oni mu rzekli:

W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok:

„I Ty, Betlejemie, ziemio judzka,

wcale nie jesteś najmniejsza

między książęcymi miastami judzkimi,

z ciebie bowiem wyjdzie wódz,

który paść będzie lud mój izraelski”.

9. Aria (sopran, alt, tenor)

Ach, kiedy nadejdzie już ten czas?

Kiedyż Bóg przyjdzie pocieszyć nas?

Milczcie! Prawdziwie jest już tu Pan!

Przyjdź Jezu! Niech Cię w ramionach mam!

10. Recytatyw (alt)

I oto już panuje On.

Serce, co rządy te miłuje,

Które się Jemu ofi aruje,

To jest Jezusa mego tron.

11. Chorał

Choć niegodne to mieszkanie,

Ciemną izbą serce me,

Nie tronową salą, Panie,

To, gdy łaski światło Twe

Choć na chwilę w nim zagości,

To rozproszy wnet ciemności.
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na następne koncerty
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Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
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