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Słowo wstępne 
 
 

Bezpośrednią inspiracją do stworzenia tego niecodziennego programu koncertu adwento-
wego była moja absolutna fascynacja pieśnią Tarquinio Meruli Canzonetta spirituale sopra 
alla nanna, którą usłyszałam podczas II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Muzyki 
Dawnej w Poznaniu w roku 2013. 

Nie będąc bezpośrednio zaangażowaną na co dzień w wyspecjalizowane wykonawstwo 
muzyki dawnej, przeżyłam prawdziwy szok, kiedy usłyszałam ascetyczny, szorstki akom-
paniament violi da gamba i wstrząsającą kołysankę, jaką na tym tle śpiewa Dzieciątku 
Maryja. Kołysankę – dodajmy – nie mającą nic wspólnego z naiwnymi pieśniami, jakie 
zwykle przypisujemy czasowi Bożego Narodzenia. 

Istnieje wprawdzie wiele kolęd różnych narodów, które „projektują” w radosnych tekstach 
bożonarodzeniowych przyszłą mękę Zbawiciela, ale po długich poszukiwaniach znalazłam 
bardzo niewiele utworów, w których właśnie ustami Maryi przepowiadana jest przyszłość 
Jej Syna i to, dzięki poetom i kompozytorom, w tak genialny sposób. 

Oczywiście w programie dzisiejszego koncertu znalazły się także „słodkie” kołysanki. 
Chcąc jednak uniknąć banału, naszą polską najsłynniejszą Lulajże, Jezuniu powierzyłam 
fortepianowi – jest ona wpleciona w Chopinowskie Scherzo. 

Pragnę dodać, że wertując całą masę kancjonałów polskich, nie znalazłam żadnej polskiej 
kolędy, prócz Lulajże, Jezuniu, która byłaby kołysanką śpiewaną przez samą Maryję! 

Poszukiwanie odpowiednich utworów trwało długo i w pewnym momencie stało się dla 
mnie prawdziwą obsesją. Chciałabym zatem wyrazić swą głęboką wdzięczność Dyrekcji 
i Pracownikom biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za 
pomoc okazaną w tych pełnych determinacji poszukiwaniach. 

Program został skomponowany następująco: 

□ wstęp (średniowieczne cantigas ku czci Matki Bożej) 

□ zwiastowanie (stosowny fragment Bachowskiego Magnificatu) 

□ wędrówka do Betlejem (Wolf) 

□ narodziny Dzieciątka (kołysanki Bacha, Schuberta, Atteya) 

□ przełamanie idyllicznego nastroju po narodzinach (Fryderyk Chopin – Scherzo h-moll) 

□ projekcja i przeczucie przez Maryję męki Syna (Merula, Wolf, Brahms) 

□ zaginięcie w świątyni (utwór Henry’ego Purcella – niesamowita skarga Maryi wypowie-
dziana do Archanioła Gabriela) 

□ śmierć Chrystusa i ostatnie pożegnanie przez Matkę (Hindemith i Pałłasz) 
 

Jadwiga Rappé 



Program 
 

ALFONS X MĄDRY* (1221–1284) 

De grad’ á Santa María 

Rósa das Rósas 
nr 253 i 10 ze średniowiecznej kolekcji pieśni maryjnych – Cantigas de Santa Maria* 
 

ARTUR STEFANOWICZ kontratenor 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) 

Quia respexit humilitatem 
z Magnificatu D-dur BWV 243 (1733), sł. biblijne (Łk, 1:48) 
 

MARGARITA SLEPAKOVA sopran 
 

Basso continuo: 

PAWEŁ ZALEWSKI viola da gamba 

KRZYSZTOF GARSTKA klawesyn 

 

HUGO WOLF (1860–1903) 

Nun wand‘re Maria 
nr 3 z I części cyklu Spanisches Liederbuch (1889–1890) 
sł. Paul Heyse na podstawie wiersza Camino a Belén Francisco de Ocañii 
 

MICHAŁ PRZYGOŃSKI baryton 

JOANNA KACPEREK fortepian 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Schlafe, mein Liebster 
aria z II kantaty Weihnachtsoratorium BWV 248 (1734–1735) 
sł. Picander (= Christian Heinrich Henrici) 

AGNIESZKA GROCHALA mezzosopran 
 

Basso continuo: 

PAWEŁ ZALEWSKI viola da gamba 

KRZYSZTOF GARSTKA klawesyn 

 

* autorstwo kolekcji Cantigas de Santa Maria przypisywane jest królowi Alfonso X El Sabio, 

 lecz prawdopodobnie tylko część pieśni z tego bogatego zbioru wyszło spod jego pióra, 
 a pozostałe powstały w kręgu artystów skupionych wokół jego dworu 



FRANZ SCHUBERT (1797–1828) 

Wiegenlied ( Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe ) op. 98 nr 2 D. 498 (1816) 

sł. przypisywane Matthiasowi Claudiusowi 
 

ANNA KOŹLAKIEWICZ sopran 

BARBARA TRZONKOWSKA fortepian 

 

JOHN ATTEY (?–ok. 1640) 

Sweet was the song 
z The First Book of Ayres (1622), sł. anonimowe 
 

MARGARITA SLEPAKOVA sopran 

KSAWERY JASTRZĘBSKI lutnia 

 

FRYDERYK CHOPIN (1810–1849) 

Scherzo h-moll op. 20 
na fortepian (1831–1834) 
 

PIOTR KOZŁOWSKI fortepian 

 
Przerwa 

 
TARQUINIO MERULA (1595–1665) 

Canzonetta spirituale sopra alla nanna ( Hor ch’è tempo di dormire ) 
sł. anonimowe 
 

ANNA RADZIEJEWSKA mezzosopran 
 

Basso continuo: 

PAWEŁ ZALEWSKI viola da gamba 

KRZYSZTOF GARSTKA klawesyn 

 

HUGO WOLF 
Die ihr schwebet 
nr 4 z I części cyklu Spanisches Liederbuch 
sł. Emanuel Geibel na podstawie wiersza Cantarcillo de la Virgen Lope de Vegi 
 

KAROLINA CIWIS sopran 

BARBARA TRZONKOWSKA fortepian 



JOHANNES BRAHMS (1833–1897) 

Geistliches Wiegenlied ( Die ihr schwebet ) 
nr 2 ze zbioru Zwei Gesänge op. 91 (1863–1864) 
sł. Emanuel Geibel na podstawie wiersza Cantarcillo de la Virgen Lope de Vegi 
 

AGNIESZKA GROCHALA mezzosopran 
 

NATALIA REICHERT altówka 

MISATO TOKUDA fortepian 

 

HUGO WOLF 
Schlafendes Jesuskind 
nr 25 z III zeszytu cyklu Gedichte von Eduard Möricke (1888), sł. Eduard Möricke 
 

ŁUKASZ SKROBEK baryton 

JOANNA KACPEREK fortepian 

 

HENRY PURCELL (1659–1695) 

The blessed Virgin’s expostulation when our Saviour, at twelve years 
of age, had withdrawn himself (Tell me, some pitying angel ) Z. 196 

scena z II tomu zbioru Harmonia Sacra (publ. 1693), sł. Nahum Tate 
 

ANNA RADZIEJEWSKA mezzosopran 
 

Basso continuo: 

PAWEŁ ZALEWSKI viola da gamba 

KRZYSZTOF GARSTKA klawesyn 

 

PAUL HINDEMITH (1895–1963) 

Pietà 
nr 11 z cyklu Marienleben op. 27 (1922–1923, 1935–1948), sł. Rainer Maria Rilke 
 

ALEKSANDRA ŚWIDEREK sopran 

ALEKSANDRA SEREDYŃSKA fortepian 

 
EDWARD PAŁŁASZ (ur. 1936) 

Matki człowieczej lament 
nr 6 ze zbioru Homo viator i inne piosenki sakralne (1970–1981), sł. Joanna Kulmowa 
 

MARTA MIKA mezzosopran 

ALEKSANDRA SEREDYŃSKA fortepian 



Tłumaczenia tekstów 
 
Alfons X – De grad’ á Santa María (wybór) 
 

O tym jak pielgrzym z Tuluzy idący do Santiago 
zatrzymał się w kościele N.M.P. w Vila-Sirga 
 

Ref.: Świętej Marii miłosierdzia i litości łaski 
dla tych, którzy o przebaczenie grzechów proszą z pokorą. 
 

1. Przez swą pokorę jest ona światłem i zwierciadłem 
dla wszystkich grzeszników i schronieniem, i radą; 
jej dziewictwo pozwoliło jej pokonać diabła, 
który chciałby nas wziąć pod swoje jarzmo. 
 

3. Prawy człowiek żył w mieście Tuluzie, 
i popełnił grzech; w chwalebnej Dziewicy 
zawsze pokładał swą wiarę; a Ona 
litościwie okazała wolę łaski. 
 

8. „Tam jest miasto Vila-Sirga, niebywałe miejsce, 
gdzie wielkie cuda czyni zawsze 
Święta Dziewica Maria, Matka Najwyższego Króla; 
a do Niej należą kościół i okolica”. 
 

17. Niech nam pozwoli na tym świecie służyć Jej 
i zbawi nas od grzechu, od błędu i od woli złej, 
abyśmy wszyscy zasłużyli na życie wieczne 
z Nią i z Jej Synem; śpiewajmy teraz „Amen”. 
 
Alfons X – Rósa das rósas (wybór) 
 

Ref.: Róża nad różami, kwiat nad kwiatami, 
Pani nad Paniami, władczyni nad władczyniami. 
 

1. Róża pełna piękna i urody, 
kwiat radości i przyjemności,  
w jej litościwym jestestwie; 
Mistrzyni w odejmowaniu trosk i zmartwień. 
 

2. Taką Panią człowiek musi umiłować, 
bo Ona może go zbawić od wszystkiego złego 
i wybaczyć grzechy popełnione 
na tym świecie z niskich pobudek. 
 
Johann Sebastian Bach – Quia respexit 
 

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia. 



Hugo Wolf – Nun wand’re, Maria 
 

Teraz wędruj, Mario, wędruj. 
Słychać już pianie kogutów z pobliskiej wioski. 
Wędruj, Ukochana, mój Klejnocie, 
Zaraz dojdziemy do Betlejem. 
Tam znajdziesz wytchnienie i słodki sen, 
Słychać już pianie kogutów, już blisko. 
Widzę, o Pani, jak braknie Ci sił, 
A ja, nieszczęsny, nie mogę Ci ulżyć. 
Ufajmy, wnet miejsce w gospodzie się znajdzie, 
Słychać już pianie kogutów, już blisko. 
Gdyby nadeszła Twoja godzina, Mario, 
Jestem przy Tobie, 
Spocznij na osiołku, 
Słychać już pianie kogutów, już blisko. 

 
Johann Sebastian Bach – Schlafe, mein Liebster 
 

Śpij, moje Ukochanie, raduj się spokojem, 
obudzisz się, aby cierpieć swą niedolę. 
Nasycaj się pokarmem, znajdź w nim ukojenie, 
i pociesz swe serce tak, jak my się pocieszamy. 

 
Franz Schubert – Schlafe, schlafe, holder, süßer Knabe 
 

Śpij, śpij, słodki chłopcze, 
Łagodnie kołysze Cię ręka Matki 
Miękką pieszczotą. 
Śpij, śpij, w słodkim otuleniu, 
Jeszcze chroni Cię ramię Matki. 
Spełni wszystkie Twoje życzenia, 
Obdaruje z miłością wszystkim, co posiada. 
Śpij, śpij, jak w puchowym łonie, 
Jeszcze otaczają Cię dźwięki miłości, 
Lilia i róża kwitną dla Ciebie. 

 
John Attey – Sweet was the song 
 

Słodki był śpiew, Dziewicy śpiew, 
Gdy przyszła do Betlejem, 
A gdy wydała na świat Syna, 
Nazwała Go Jezus. 
Luli-laj, luli-laj, słodkie Dziecię, śpij, 
Mój Syn jest urodzony jako Zbawca, 
Zesłany do nas z niebios. 
Luli-laj, luli-laj, ukołyszę Cię. 



Tarquinio Merula – Canzonetta spirituale sopra alla nanna 
 

Już czas zasnąć, śpij już, śpij, 
Śpij, mój Synku, i nie dokazuj, 
Bo minął czas na psoty. 
Ach, Kochany, moje Serdeńko, 
Śpij już, śpij. 
Zamknij, zamknij słodkie oczęta, 
Bądź jak inne grzeczne dzieci, 
Bo noc gasi już dzień 
Swym ciemnym welonem. 
Śpij więc, śpij. 
Karmię Cię teraz swym pokarmem, 
A napoją Cię okrutnicy octem i żółcią! 
Ach, śpij teraz, śpij. 
Miłości moja, spoczywaj na mej piersi, 
Bo krzyż dla Ciebie już szykują. 
Ach, śpij teraz, śpij. 
Igraj teraz cudeńkami, cacuszkami, 
Bo czekają Cię kajdany i męka. 
Te rączęta i nóżeczki gwóźdź przebije, 
O, rozpaczy! 
To liczko różane, wdzięczne, 
Znieważą i oplują, o, męko! 
Ach, co za cierpienie i ból! 
Twoje włoski opasze cierń, 
A pierś przebije włócznia! 
Śpij teraz, Syneczku, śpij, 
Twoją uśpioną twarzyczkę 
Chcę zapamiętać, gdy spotkamy się w raju. 

 
Hugo Wolf – Die ihr schwebet 
Johannes Brahms – Geistliches Wiegenlied 
 

O, błogosławieni Aniołowie, szybujący wietrzną nocą nad palmami, 
Uciszcie ich wierzchołki, niech śpi moje Dzieciątko! 
Wy, palmy betlejemskie, rozkołysane na wietrze, 
Jak możecie dziś szumieć tak złowieszczo? 
O, niech wicher tak nie świszcze, zamilknijcie, skłońcie gałęzie, 
Uciszcie wierzchołki, niech śpi moje Dzieciątko! 
Niebiański Chłopiec już zaczyna cierpieć, 
Dźwiga na ramionach ciężary ziemskie, 
Ach, tylko lekki sen może Go ukoić, uciszcie się, niech śpi! 
Groźny chłodzie, zniknij! Czymże mam otulić ciałko Dzieciątka? 
O, Aniołowie, wędrujący po wietrznym niebie, uciszcie palmy! 
Niech śpi moje Dzieciątko! 



Hugo Wolf – Schlafendes Jesuskind 
 

Syn Dziewicy, Niebiańskie Dzieciątko, 
Na ziemi, przysnął na Krzyżu – drzewie cierpienia... 
Pobożny mistrz – malarz ukazał Go podczas leciuteńkiej drzemki. 
O, Kwiecie, wspaniałości i męko Ojca ukryta w pąku! 
Któż odgadnie, jakie obrazy kryją się za tym czołem, 
Delikatnie czają się za czarnymi rzęsami! 

 
Henry Purcell – The blessed Virgins expostulation… 
 

Powiedz mi, powiedz, litościwy Aniele, 
Powiedz mi szybciutko, błagam, 
Gdzie podziała się moja słodka Duszyczka, moje Kochanie? 
Czy w paszczy tygrysa, albo, jeszcze gorzej, w niewoli Heroda? 
Ach, raczej lepiej, żeby maleńkie kroczki tych stópek 
Niezauważenie biegły na dziką pustynię, 
Gdzie łatwiej o ratunek niżeli w kraju tyrana. 
Dlaczego, dlaczego dopuściłeś, aby moja Miłość 
Znikła mi z oczu? 
Czy na to śniłam o Nim cudowny sen i na to Go urodziłam? 
Co się z Nim stało? 
Gdzie teraz jesteś, Gabrielu, Ty, który odwiedziłeś mnie w mej izbie? 
Wołam: Gabrielu, Gabrielu – i nie zjawiasz się! 
Próżna ma nadzieja. 
Ja, córka Judei, wywyższona, nazywana Matką, czymże jestem teraz? 
Fatalna odmiana! Dlaczego tak doświadczacie moją duszę? 
Dlaczego dopuszczacie do zwątpienia w mą ufność? 
Wierzę Bogu, lecz, ach! Lękam się o Dziecko! 

 
Paul Hindemith – Pietà 
 

Teraz dokona się moja nędza, 
I bezimiennie mnie wypełni. 
Kamienieję tak, jak zastyga zgroza 
W moim wnętrzu. 
Jest twarda, jak ja sama, 
I wiem tylko jedno: 
Ty byłeś wielki..., wielki..., 
I dlatego moje serce nie jest zdolne 
Pomieścić tak ogromnego bólu. 
Teraz leżysz w poprzek mojego łona 
I nie mogę Cię już powtórnie urodzić. 
 

Cantigas de Santa Maria tłumaczyła Beatriz Blanco, 
pozostałe teksty – Jadwiga Rappé 



Klasy wokalne 
 
 
KAROLINA CIWIS klasa dr hab. Eugenii Rozlach 

AGNIESZKA GROCHALA klasa prof. zw. Jadwigi Rappé 

ANNA KOŹLAKIEWICZ klasa prof. zw. Małgorzaty Marczewskiej 

MARTA MIKA klasa prof. zw. Jadwigi Rappé 

MICHAŁ PRZYGOŃSKI klasa prof. nadzw. Roberta Cieśli 

ŁUKASZ SKROBEK klasa prof. nadzw. Ewy Iżykowskiej 

MARGARITA SLEPAKOVA klasa prof. zw. Jadwigi Rappé 

ALEKSANDRA ŚWIDEREK klasa prof. Bożeny Betley 

 

 

Klasy instrumentalne 
 
 
KSAWERY JASTRZĘBSKI klasa gitary prof. nadzw. Marcina Zalewskiego 

JOANNA KACPEREK klasa kameralistyki fortepianowej 
 prof. zw. Mai Nosowskiej 

PIOTR KOZŁOWSKI klasa fortepianu 
 dra Ramiro Sanjinesa-Unzuety 

NATALIA REICHERT klasa altówki prof. nadzw. Piotra Reicherta 

ALEKSANDRA SEREDYŃSKA klasa kameralistyki fortepianowej 
 prof. zw. Krystyny Borucińskiej 

MISATO TOKUDA klasa kameralistyki fortepianowej 
 prof. zw. Mai Nosowskiej 

BARBARA TRZONKOWSKA klasa kameralistyki fortepianowej 
 prof. zw. Mai Nosowskiej  



   Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

GRUDZIEŃ 2014 
 

17 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

KONCERT SYMFONICZNY 
 

Arkadiusz Krupa obój, Orkiestra SINFONIA VARSOVIA, GAETANO D’ESPINOSA dyrygent 
 

21 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT WIGILIJNY 
 

Ewa Iżykowska sopran, Olga Siemieńczuk sopran 

Michał Janicki baryton, Łukasz Skrobek baryton, Paweł Trojak baryton 

Michał Dąbrowski organy, Damian Skowroński pozytyw, Mariusz Dubrawski fortepian 

Chór Mieszany UMFC, Krzysztof Kusiel-Moroz kierownictwo, ks. Rafał Staniec, Dariusz Zimnicki dyrygenci 
 

 
 

STYCZEŃ 2015 
 

7 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

Z NARODZENIA PANA – wieczór kolęd i poezji bożonarodzeniowej 
 

Barbara Żarnowiecka sopran, Szymon Kowalczyk fortepian, Jerzy Łazewski aktor 
 

11 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

NOC CZTERECH KSIĘŻYCÓW – muzyka George’a Crumba 
 

# Ensemble, Gabryś & Quinn Piano Duo, Leszek Lorent, Tomasz Bielecki perkusja, 

Ryszard Alzin fortepian, prof. Edward Sielicki prelegent 
 

12 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

LAUREACI KONKURSÓW 
 

Aleksandra Mańkowska saksofon, Łukasz Krupiński fortepian, 

DUET: Karolina Mikołajczyk skrzypce, Iwo Jedynecki akordeon 
 

14 

 

Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

HIS… EST CARITAS – balet Aleksandra Kościowa 
 

Aleksandra Dziurosz opieka artystyczna, Alisa Makarenko choreografia, 

Kamila Borowska współpraca, koordynacja, Karolina Fandrejewska kostiumy, scenografia, 

Paulina Góral światło, Elżbieta Tolak nadzór nad charakteryzacją, 

uczennice Szkoły Charakteryzacji i Wizażu MAKE UP STAR charakteryzacja 
 

Warszawski Teatr Tańca: Kamila Borowska, Julia Ławrenowa, Alisa Makarenko, 
Agata Pankowska, Natalia Walach, Kamil Węsierski 
 

Zespół Kameralny: Ewa Puchalska mezzosopran, Sebastian Aleksandrowicz obój, 

Klaudiusz Baran akordeon, Miłosz Pękala perkusja, Justyna Baran, Paulina Sokołowska skrzypce, 

Marek Czech altówka, Tomasz Błaszczak wiolonczela 
 

 

 skład i łamanie: Biuro Koncertowe UMFC, tel. (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl 

mailto:bk@chopin.edu.pl

