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Program 
 
 

GERALD FINZI (1901–1956) 

Let Us Garlands Bring op. 18 (1929–1942) 

do fragmentów sztuk Williama Shakespeare’a 
 

1. Come Away, Come Away, Death  
(Twelfth Night / Wieczór Trzech króli, akt II, scena 4) 
 

2. Who is Silvia? 
(The Two Gentlemen of Verona / Dwaj panowie w Werony, akt IV, scena 2) 
 

3. Fear No More the Heat o' the Sun 
(Cymbeline / Cymbelin, akt IV, scena 2) 
 

4. O Mistress Mine  
(Twelfth Night / Wieczór Trzech króli, akt II, scena 3) 
 

5. It Was a Lover and His Lass 
(As You Like It / Jak wam się podoba, Act V, Scene 3) 

 
 

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958) 

The House of Life (1903) 

6 sonetów do tekstów Dante Gabriela Rossettiego wg Dantego Aligheri 
 

1. Love-Sight 
 

2. Silent Noon 
 

3. Love’s Minstrels 
 

4. Heart’s Haven 
 

5. Death in Love 
 

6. Love’s Last Gift 

 
 

Przerwa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Gentlemen_of_Verona
https://en.wikipedia.org/wiki/Cymbeline
https://en.wikipedia.org/wiki/As_You_Like_It


 
 
 

SAMUEL BARBER (1910–1981) 

Hermit Songs op. 29 (1953) 

do irlandzkich tekstów monastycznych (VIII–XIII w.) 
w angielskich tłumaczeniach różnych autorów 
 

1. At St Patrick’s Purgatory (tłum. Seán Ó Faoláin) 
 

2. Church Bell at Night (tłum. Howard Mumford Jones) 
 

3. St Ita’s Vision (tłum. Chester Kallman) 
 

4. The Heavenly Banquet (tłum. Seán Ó Faoláin) 
 

5. The Crucifixion (tłum. Howard Mumford Jones) 
 

6. Sea-Snatch (tłum. Kenneth H. Jackson) 
 

7. Promiscuity (tłum. Kenneth H. Jackson) 
 

8. The Monk and his Cat (tłum. W.H. Auden) 
 

9. The Praises of God (tłum. W.H. Auden) 
 

10. The Desire for Hermitage (tłum. Seán Ó Faoláin) 

 
 
 
 
 

KACPER SZELĄŻEK kontratenor 

PAWEŁ SOMMER fortepian 

 
 



 

Kacper Szelążek 
 
Kontratenor. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 
w klasie śpiewu dra hab. Artura Stefanowicza. Debiutował w 2013 roku w partii Nerona 
w Koronacji Poppei Monteverdiego, którą wykonywał w Collegium Nobilium w War-
szawie, a w 2015 roku – w Salle Frank Martin w Genewie. W 2013 roku otrzymał od 
Polskiego Radia propozycję reprezentowania Polski na Konkursie Młodych Talentów 
EBU w Bratysławie (International Forum of Young Performers New Talent). W sezonie 
2014–2015 wystąpił na Festiwalu Oper Barokowych „Dramma per Musica” w Teatrze 
Stanisławowskim w Warszawie (rola Nerona w Agrippinie Händla) oraz z recitalem arii 
barokowych z towarzyszeniem zespołu Gradus ad Parnassum. W 2015 roku, wraz 
z zespołem Ensemble Club Europa wystąpił w spektaklu muzycznym Baroque Living 
Room w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Filharmonii Szczecińskiej. W tym 
samym roku wystąpił w partii Bertarido w Rodelindzie Händla w Collegium Nobilium 
w Warszawie, a także wziął udział w koncertach prezentujących arie operowe Händla 
i Vivaldiego w Teatro Ristori w Weronie oraz pieśni Ravela w Teatro Thalia w Lizbonie 
i w Sali Koncertowej Muzeum Puszkina w Moskwie. W 2016 roku zadebiutował 
w Warszawskiej Operze Kameralnej w tytułowej partii w Ariodante Händla. 

fot. Michał Gmitruk 



 
 

Paweł Sommer 
 
Pianista. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, w klasie profesor Anny Jastrzębskiej-Quinn. Niedługo potem rozpoczął 
pracę na Wydziale Wokalno-Aktorskim tejże uczelni, gdzie jako wykładowca pracuje 
do dnia dzisiejszego. Jako uczestnik Akademii Operowej doskonalił swoje umiejętności 
podczas licznych kursów i warsztatów, m.in. Britten-Pears Young Artist Programme 
(Aldeburgh), Académie européenne de musique (Aix-en-Provence). Dwukrotnie brał 
udział w kursach International Lied Masterclass (Bruksela) oraz w Studium Pieśni 
(UMFC), gdzie pod okiem wybitnych śpiewaków i pianistów poszerzał zarówno zna-
jomość repertuaru pieśniarskiego, jak i własną świadomość artystyczną. Towarzyszył 
śpiewakom na wielu konkursach w Polsce i za granicą, takich jak Queen Elisabeth 
Competition, Belvedere Singing Competition, Euroradio New Talent – EBU, Inter-
national Vocal Competition 's-Hertogenbosch oraz na Konkursie im. Stanisława Mo-
niuszki w Warszawie. W 2015 występował na Międzynarodowych Targach EXPO 
w Mediolanie, wykonując utwory Fryderyka Chopina. Na co dzień łączy pracę peda-
gogiczną z działalnością koncertową, biorąc udział, jako solista i kameralista, w róż-
nych wydarzeniach artystycznych. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

fot. z archiwum artysty 



Tłumaczenie 
 

LET US GARLANDS BRING NIECH SPLOTĄ WIEŃCE 

muzyka Gerald Finzi 
słowa William Shakespeare 
 

1. Come away, come away, death Przybądź, śmierci, ukój serce 

Come away, come away, death, 
And in sad cypress let me be laid; 
Fly away, fly away, breath; 
I am slain by a fair cruel maid. 
 
My shroud of white, stuck all with yew, 
O, prepare it! 
My part of death, no one so true 
Did share it. 
 
Not a flower, not a flower sweet, 
On my black coffin let there be strown; 
Not a friend, not a friend greet 
My poor corpse, where my bones shall be thrown: 

 
A thousand thousand sighs to save, 
Lay me, O where 
Sad true lover never find my grave, 
To weep there! 
 
 

Przybądź, śmierci! ukój serce. 
Rzuć do trumny moje kości! 
Uleć, duszo! bo w pasterce 
Nie ma dla ciebie litości. 
 
Na grób gałązki świerczane 
Siej w żałobie! 
Ja jej wierny pozostanę 
Nawet w grobie. 
 
Na śmiertelnej mej pościeli 
Niechaj kwiatków nikt nie sieje 
Ani oko przyjacieli 
Na mój popiół łez nie leje. 
 
Grób wykopcie z dala ludzi, 
Złóżcie tam! 
Niech westchnienie mnie nie budzi, 
Niech śpię sam! 

przekład Leon Ulrich 

2. Who is Silvia? Czym jest Sylwia? 

Who is Silvia? what is she, 
That all our swains commend her? 
Holy, fair, and wise is she; 
The heaven such grace did lend her, 
That she might admiréd be. 
 
Is she kind as she is fair? 
For beauty lives with kindness. 
Love doth to her eyes repair, 
To help him of his blindness; 
And, being helped, inhabits there. 
 
Then to Silvia let us sing, 
That Silvia is excelling; 
She excels each mortal thing 
Upon the dull earth dwelling: 
To her let us garlands bring. 

Czym jest Sylwia? W czym jej siła, 
Że jej sławą brzmi świat cały? 
Dobra, piękna, mądra, miła, 
Nieba jej te wdzięki dały, 
By wielbioną wszędzie była. 
 
A jak piękna, tak i tkliwa, 
Gdyż uroda siostrą cnoty. 
Miłość w oczy jej przybywa, 
By uleczyć się z ślepoty. 
Uleczona, w nich spoczywa. 
 
Więc w niej sławny wzór niewieści. 
Sylwia wszystko ćmi swą chwałą. 
Mdły świat w sobie nic nie mieści, 
Co by z nią się równać śmiało. 
Wijmy wieńce ku jej czci! 
 

przekład Stanisław Koźmian 

muzyka Gerald Finzi  

tekst William Shakespeare  



3. Fear no more the heat o’ the sun Już cię nie strwożą pożogi słońca 

Fear no more the heat o’ the sun, 
Nor the furious winter’s rages; 
Thou thy worldly task hast done, 
Home art gone, and ta’en thy wages: 
Golden lads and girls all must, 
As chimney-sweepers, come to dust. 
 
Fear no more the frown o’ the great; 
Thou art past the tyrant’s stroke: 
Care no more to clothe and eat; 
To thee the reed is as the oak: 
The sceptre, learning, physic, must 
All follow this, and come to dust. 
 
Fear no more the lightning-flash, 
Nor the all-dreaded thunder-stone; 
Fear not slander, censure rash; 
Thou hast finished joy and moan; 
All lovers young, all lovers must 
Consign to thee, and come to dust. 
 
No exorciser harm thee! 
Nor no witchcraft charm thee! 
Ghost unlaid forbear thee! 
Nothing ill come near thee! 
Quiet consummation have; 
And renownèd be thy grave! 

 
 
 

Już cię nie strwożą pożogi słońca 
Ni zimy ostre podmuchy; 
Wziąłeś zapłatę u prac twych końca, 
Poszedłeś spocząć w dom głuchy. 
Jasna dziewica, kominiarz czarny, 
Wszystko się w popiół obróci marny. 
 
Już cię nie strwoży królów spojrzenie 
Ni ich siepaczy drużyna; 
Niczym dla ciebie chleb i odzienie; 
A dąb dla ciebie to trzcina. 
I król, i mędrzec, doktor ofiarny, 
Wszystko się w popiół obróci marny. 
 
Już cię nie strwożą piorunów grzmienia, 
Błyskawic ogniste fale, 
Ani potwarzy zatrute tchnienia: 
Skończyłeś śmiechy i żale. 
I kochankowie z ognistą duszą 
Jak ty się w popiół obrócić muszą. 
 
Głos egzorcysty z dala od ciebie! 
I z dala wszystkie czary od ciebie! 
Wszystkie upiory z dala od ciebie! 
I złe wszelakie z dala od ciebie! 
W wiecznym pokoju niech śpią twe kości, 
Cześć ludzka na twej mogile gości! 
 

przekład Leon Ulrich 

4. O, Mistress mine Czemu uciekasz, kochanko droga? 

O Mistress mine, where are you roaming? 
O, stay and hear; your true love’s coming 
That can sing both high and low. 
Trip no further, pretty sweeting; 
Journeys end in lovers’ meeting, 
Ev’ry wise man’s son doth know. 
 
What is love? ‘tis not hereafter; 
Present mirth hath present laughter; 
What’s to come is still unsure: 
In delay there lies no plenty; 
Then come kiss me, sweet and twenty, 
Youth’s a stuff will not endure. 
 

Czemu uciekasz, kochanko droga? 
To twój kochanek;  stój, stój, przez Boga! 
Z sercem i pieśnią on leci. 
Wszak tam podróży miłosnej szranki, 
Gdzie swej kochanek dobiegł kochanki, 
To wiedzą starce i dzieci. 
  
Miłość, o droga, jutra nie czeka, 
Bo śmiech i radość dzisiaj ucieka, 
Kto wie, co jutro urodzi. 
Kto wciąż odwleka, umiera z głodu, 
Więc daj mi, droga, ust twoich miodu, 
Bo młodość jak kwiat przechodzi. 
 

przekład Leon Ulrich 



 

5. It was a lover and his lass Szedł z kochanką zakochany 

It was a lover and his lass, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino 
That o’er the green cornfield did pass. 
In spring time, the only pretty ring time, 
When birds do sing, hey ding a ding a ding: 
Sweet lovers love the spring. 
 
Between the acres of the rye, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
These pretty country folks would lie, 
In spring time, the only pretty ring time, 
When birds do sing, hey ding a ding a ding: 
Sweet lovers love the spring. 
 
This carol they began that hour, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
How that a life was but a flower 
In spring time, the only pretty ring time, 
When birds do sing, hey ding a ding a ding: 
Sweet lovers love the spring. 
 
And therefore take the present time 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
For love is crownéd with the prime 
In spring time, the only pretty ring time, 
When birds do sing, hey ding a ding a ding: 
Sweet lovers love the spring. 

Szedł z kochanką zakochany, 
Śpiewał: dana, dana, dana! 
Szedł przez łąki, szedł przez łany, 
Szedł śród wiosny, pory pieśni; 
Ptactwo nuci hymn miłosny, 
A kochankom trzeba wiosny. 
 
Gdzie śród łanów szumi zboże, 
Nucąc: dana, dana, dana! 
Tam kochankom wonne łoże, 
Pośród wiosny, pory pieśni, 
Gdy ptak nuci hymn miłosny, 
Bo kochankom trzeba wiosny. 
 
Tak gdy młodość im ucieka, 
Nucą: dana, dana, dana! 
Kwiatkiem tylko życie człeka 
Pośród wiosny, pory pieśni, 
Gdy ptak nuci hymn miłosny 
Bo kochankom trzeba wiosny. 
 
Zbieraj kwiaty, gdy czas służy, 
Nucąc: dana, dana, dana! 
Bo nie znajdziesz pączków róży 
Tylko w wiośnie, porze pieśni, 
Gdy ptak nuci hymn miłosny, 
A kochankom trzeba wiosny. 
 

przekład Leon Ulrich 
 
 



 

THE HOUSE OF LIFE   DOM ŻYCIA 

Muzyka: Ralph Vaughan Williams 
Słowa: Dante Gabriel Rossetti 
 
1. Love-sight Kiedy cię widzieć najlepiej? 

When do I see thee most, beloved one? 
When in the light the spirits of mine eyes 
Before thy face, their altar, solemnize 
The worship of that Love through thee made known? 
 
Or when in the dusk hours, (we two alone) 
Close-kissed and eloquent of still replies 
Thy twilight-hidden glimmering visage lies, 
And my soul only sees thy soul its own? 
 
O love - my love! if I no more should see Thyself, 
nor on the earth the shadow of thee, 
Nor image of thine eyes in any spring, 
 
How then should sound upon Life’s darkening slope 
The groundwhirl of the perished leaves of Hope 
The wind of Death’s imperishable wing? 
 

Kiedy cię widzieć najlepiej? Gdy oczy 
Mszę odprawiają u twych lic ołtarza 
Na cześć miłości, która się wyraża 
W twojej postaci, blaskiem dnia uroczej? 
 
Czyli też wówczas, gdy w wieczornej mroczy 
Wymowną słodycz niemy uścisk stwarza, 
Gdy w zmierzch spowity całunek rozżarza 
Niesytą duszę i z twoją jednoczy? 
 
Gdybym już nie miał spotkać się z twem tchnieniem, 
Ani, o luba! droga! z twoim cieniem, 
Ani z obrazem źrenic twych na wiosnę, 
 
W jakiejżby wówczas szalały zawiei 
Pośród zwiędłego liścia mych nadziei 
Niezgiętej Śmierci skrzydła bezlitosne! 
 

przekład Jan Kasprowicz  

 
 

2. Silent noon Cisza południa 

Your hands lie open in the long fresh grass, 
The finger-points look through like rosy blooms: 
Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms 
‘Neath billowing clouds that scatter and amass. 
 
All round our nest, far as the eye can pass, 
Are golden kingcup fields with silver edge 
Where the cow-parsley skirts the hawthorn hedge. 
‘Tis visible silence, still as the hour glass. 
 
Deep in the sunsearched growths the dragon-fly 
Hangs like a blue thread loosened from the sky: 
So this winged hour is dropt to us from above. 
 
Oh! clasp we to our hearts, for deathless dower, 
This close-companioned inarticulate hour 
When twofold silence was the song of love. 

Twe ręce leżą śród wysokiej trawy; 
Kończyny palców są jak pękające 
Kwiaty; w twych oczach uśmiech; blask na łące 
Lub cień — jaśnieje-li niebo, czy w mgławy 
 
mrok się zasnuwa... Gdzie spojrzeć, złotawy 
Jaskier, bylica srebrna i biedrzeniec, 
Śród nich róż dzikich pali się rumieniec; 
Cisza: w klepsydrze tak się piasek skrawy 
 
sypie... Tam, w słońcu — patrz! jętka się waży — 
Nić, oderwana z błękitnych miraży, 
Jak ta godzina, co k’nam przyszła w gości. 
 
Niech nasze serca wieczną zawrą spójnię 
W tej niemej chwili, gdy, milcząc podwójnie, 
Śpiewamy razem głośny hymn miłości. 
 

przekład Jan Kasprowicz  

muzyka Ralph Vaughan Williams  

tekst Dante Gabriel Rossetti  



 

3. Love’s minstrels Minstrele miłości 

One flame-winged brought a white-winged harp-player 
Even where my lady and I lay all alone; 
Saying: “Behold this minstrel is unknown; 
Bid him depart, for I am minstrel here: 
 
Only my songs are to love’s dear ones dear.” 
Then said I “Through thine hautboy's rapturous tone 
Unto my lady still this harp makes moan, 
And still she deems the cadence deep and clear.” 
 
Then said my lady: “Thou art passion of Love, 
And this Love’s worship: both he plights to me. 
Thy mastering music walks the sunlit sea: 
 
But where wan water trembles in the grove, 
And the wan moon is all the light thereof, 
This harp still makes my name its voluntary.” 
 
 

Płomiennoskrzydły przywiódł harfiarza Białego  
Tam, gdzie z mą Panią legliśmy samotnie 
Mówiąc: „Spójrzcie, ten minstrel nikomu nieznany 
Każcie mu odejść, Jam tu jest minstrelem: 
 
Tylko me pieśni podobne śpiewowi miłości.” 
Wówczas mu rzekłem: „Przez twe cudne obojowe pienia 
Jęk u mej cichej pani wywołuje harfa, 
I milcząc wielbi głębię i czystość kadencji.” 
 
A pani moja rzekła: „Tyś ogniem Miłości, 
I miłości tej hołdem: oba mi rozkazem. 
Twe cudne tony wiodą ku rozświetlonemu słońcem morzu. 
 
Lecz gdzie blade wody drżą pośrodku gaju 
I blady księżyc jedynym wydaje się światłem, 
Ta harfa jednak sprawia, że serce me za nią podąża”. 
 

przekład Maria i Kaja Szwykowskie  
 
 
 

4. Hearts’s haven Przystań serca 

Sometimes she is a child within mine arms, 
Cow’ring beneath dark wings that love must chase, 
With still tears show’ring and averted face, 
Inexplicably filled with faint alarms: 
 
And oft from mine own spirit’s hurtling harms 
I crave the refuge of her deep embrace, 
Against all ills the fortified strong place 
And sweet reserve of sov’reign counter charms. 
 
And Love, our light at night and shade at noon, 
Lulls us to rest with songs, and turns away 
All shafts of shelterless tumultuous day. 
 
Like the moon’s growth, his face gleams through his tune; 
And as soft waters warble to the moon, 
Our ans’wring spirits chime one roundelay. 

Czasem, jak dziecko, pada w me ramiona, 
Miłości szuka w skrzydeł mych przystani — 
Twarz łzy zlewają ciche: widać na niej, 
Że niewymownym bolem przepełniona. 
 
Ja, gdy dusza w ciężkiej walce kona, 
Szukam przytułku w objęciach mej Pani; 
Twierdzą przeciwko wszystkiemu, co rani, 
Odczarowaniem zła jest czar jej łona. 
 
I oto miłość, co światłem jest nocą, 
Cieniem w południe, swoimi hejnały 
W sen nas kołysze, dnia odbija strzały. 
 
Lice jej w pieśni, jak księżyc, się złocą, 
I nasze duchy, jak z księżycem fale, 
Wzajemne dźwięki ślą z nią razem w dale... 
 

przekład Jan Kasprowicz  



 

5. Death in love Śmierć w miłości 

There came an image in Life’s retinue 
That had Love’s wings and bore his gonfalon: 
Fair was the web, and nobly wrought thereon, 
O soul-sequestered face, thy form and hue! 
 
Bewildering sounds, such as Spring wakens to, 
Shook in its folds; and through my heart its power 
Sped trackless as the memorable hour 
When birth’s dark portal groaned and all was new 
 
But a veiled woman followed, and she caught 
The banner round its staff, to furl and cling, 
Then plucked a feather from the bearer’s wing, 
 
And held it to his lips that stirred it not, 
And said to me, “Behold, there is no breath: 
I and this Love are one, and I am Death.” 

W orszaku Życia postać mi się ukazała: 
Miała skrzydła Miłości, jej chorągiew niosła. 
Na materyi, cudownej szlachectwem rzemiosła, 
Lśnił, o! twarzy bez ducha, kształt twojego ciała. 
 
Szumy, jak szumy pierwszych dni wiosny, tajemne. 
Drżały w fałdach. Bez śladu, szybko ta istota 
Przeszła przez moje serce, jak ów dzień, gdy wrota 
Narodzin na świat nowy zazgrzytały ciemne. 
 
Lecz za nią szła niewiasta w kwefie. Owinęła 
Chorągiew wokół drzewca, a potem ją spięła 
Srebrnem piórem, wyjętem ze skrzydła husarza, 
 
I u warg swoich bladych nieruchomo trzyma 
I mówi do mnie: „Spojrzyj, wiatru nigdzie nie ma. 
Jam Śmierć! Ta Miłość ze mną jedną istność stwarza.” 
 

przekład Antoni Lange  
 
 
 

6. Love’s last gift Ostatni dar miłości 

Love to his singer held a glistening leaf, 
and said: “The rose-tree and the apple-tree 
Have fruits to vaunt or flowers to lure the bee; 
And golden shafts are in the feathered sheaf 
 
Of the great harvest marshal, the year’s chief 
Victorious summer; aye, and ‘neath warm sea 
Strange secret grasses lurk inviolably 
Between the filtering channels of sunk reef... 
 
All are my blooms; and all sweet blooms of love 
To thee I gave while spring and summer sang; 
But autumn stops to listen, with some pang 
 
From those worse things the wind is moaning of. 
Only this laurel dreads no winter days: 
Take my last gift; thy heart hath sung my praise.” 
 
 
 
 

Piewcy swemu podała miłość listek lśniący 
I rzekła „Jabłoń i różane drzewo  
Chełpią się owocem, kwiatem wabią pszczołę;  
A złote słupki sterczą wśród piórnych zastępów  
 
Pana wielkiego żniwa, władcy roku 
Zwycięskiego Lata; a w głębinie mórz 
Dziwne sekretne trawy czają się niezmiennie 
Wśród labiryntów zatopionych raf... 
 
To wszystko moje kwiecie, słodkie kwiecie miłości 
Dałam ci, kiedy wiosna i lato śpiewały; 
Jednak jesień nie słucha, złamana cierpieniem, 
 
Bólem, który pobrzmiewa w jęku pieśni wiatru. 
I tylko liść laurowy zimie się opiera; 
Weźmij mój dar ostatni, bo serce twe mnie sławi.” 
 

przekład Maria i Kaja Szwykowskie  



HERMIT SONGS PIEŚNI EREMITY 

Słowa: Anonim 
Przekład: Kaja Szwykowska 
 
 

1. At Saint Patrick’s Purgatory W czyśćcu Świętego Patryka 

Pity me on my pilgrimage to Loch Derg!  
O King of the churches and the bells  
bewailing your sores and your wounds,  
But not a tear can I squeeze from my eyes! 
Not moisten an eye after so much sin!  
Pity me, O King! 
What shall I do with a heart that seeks only its own ease? 
O only begotten Son by whom all men were made,  
who shunned not the death by three wounds,  
pity me on my pilgrimage to Loch Derg  
and I with a heart not softer than a stone! 
 
 

Miej nade mną litość w mej pielgrzymce do Loch Derg! 
O, Królu kościołów i dzwonów, 
Opłakuję twój ból i rany, 
A przecież łzy nawet nie mogę wycisnąć z mych oczu,! 
Nie uronić łzy przy tylu grzechach! 
O, lituj się nade mną, o Królu! 
Cóż pocznę z sercem, które tylko dla siebie szuka ukojenia? 
O, Synu jedyny zrodzony, przez którego wszyscyśmy powstali, 
Ty, któryś przyjął śmierć od trzech ran, 
Miej nade mną litość w mej pielgrzymce do Loch Derg 
Nade mną o sercu nie miększym niż kamień! 

2. Church Bell at Night Kościelny dzwon w nocy 

Sweet little bell, struck on a windy night,  
I would liefer keep tryst with thee  
Than be with a light and foolish woman. 
 
 

O, mały dzwoneczku, uderzony nocnym wiatrem 
Prędzej w tobie złożę mą ufność, 
Niż będę z lekkomyślną, szaloną kobietą. 

3. St. Ita’s Vision Widzenie Świętej Ity 

“I will take nothing from my Lord”, said she, 
“unless He gives me His Son from Heaven  
In the form of a Baby that I may nurse Him.” 
So that Christ came down to her  
in the form of a Baby and then she said:  
“Infant Jesus, at my breast, 
Nothing in this world is true  
Save, O tiny nursling, You. 
Infant Jesus at my breast, 
By my heart every night, 
You I nurse are not A churl but were begot 
On Mary the Jewess by Heaven’s light. 
Infant Jesus at my breast, 
what King is there but You who could 
Give everlasting good? 
wherefore I give my food. 
Sing to Him, maidens, sing your best! 
There is none that has such right 
To your song as Heaven’s King 
Who every night 
Is Infant Jesus at my breast.” 

„Niczego nie wezmę od mego Pana” – powiedziała, 
„chyba że da mi swego Syna z Nieba 
Jako dziecię, bym Je kołysała.” 
A wtedy zstąpił doń Jezus 
jako dziecię. I rzekła doń: 
„Jezuniu, przy piersi mej bezbronny, 
Tyś jedyny prawdziwy 
Na tym całym świecie.” 
I rzekła doń: „Jezuniu, 
Przy piersi mej bezbronny, 
Choć nie z ludzkiego plemienia 
Z Maryi Żydówki zrodzenia Tyś niebios dar niezłomny.” 
I rzekła doń: „Jezuniu, 
Przy piersi mej bezbronny, 
Tyś Królem sprawiedliwym Wiecznego dobra 
szafarzem, któremu pokarm daję. 
Śpiewajcie dlań dziewice, śpiewajcie z duszy całej! 
On jeden godzien wysłuchać, 
Król Niebios, pieśni Waszej 
Przy piersi mej bezbronnej 
Dzieciątko Jezus małe.” 

 

muzyka Samuel Barber 
teksty anonimowe 

przekład Kaja Szwykowska 



 

4. The Heavenly Banquet Niebiańska uczta 

I would like to have the men of Heaven in my own house; 
with vats of good cheer laid out for them.  
I would like to have the three Marys, their fame is so great. 
I would like people from every corner of Heaven. 
I would like them to be cheerful in their drinking: 
I would like to have Jesus sitting here among them.  
I would like a great lake of beer for the King of Kings. 
I would like to be watching Heaven’s family 
Drinking it through all eternity. 

 
 

Chciałbym ugościć w domu mieszkańców Niebios 
I suto dla nich stół zastawić. 
Chciałbym ugościć trzy Marie, ich chwała taka wielka, 
I ludzi z każdego zakątka Niebios. 
Chciałbym, by radowali się pijąc, 
I By Jezus zasiadł wśród nich, 
I beczkę piwa utoczyłbym dla Króla Królów, 
I chciałbym tak całą wieczność, 
Popijając patrzeć na niebiańską rodzinę. 

5. The Crucifixion Ukrzyżowanie 

At the cry of the first bird 
They began to crucify Thee, O Swan! 
Never shall lament cease because of that. 
It was like the parting of day from night. 
Ah, sore was the suffering borne 
By the body of Mary’s Son, 
But sorer still to Him was the grief 
Which for His sake 
Came upon His Mother. 

 
 

Z krzykiem pierwszego ptaka 
Rozpoczęli twe ukrzyżowanie, o Łabędziu! 
I dlatego nigdy lament nie ucichnie. 
To było niczym oddzielenie dnia od nocy. 
Ach, tak zrodziły się ból i cierpienie 
Poprzez Ciało Syna Maryi, 
Ale bardziej jeszcze bolał Go smutek, 
Który, z Jego przyczyny, 
Spadł na Matkę Jego. 

6. Sea-Snatch Sztorm 

It has broken us, it has crushed us,  
it has drowned us, O King of the starbright  
Kingdom of Heaven; 
the wind has consumed us, swallowed us,  
as timber is devoured by crimson fire from Heaven. 
It has broken us, it has crushed us,  
it has drowned us, O King of the starbright  
Kingdom of Heaven! 

 
 

Złamał nas, zmiażdżył, 
Zatopił nas, O Królu gwieździstego 
Królestwa Niebios; 
ten wicher uderzył i pochłonął nas jak drzewo,  
które pochłania purpurowy grom, uderzając z Nieba. 
Złamał nas, zmiażdżył,  
Zatopił nas, O Królu gwieździstego 
Królestwa Niebios! 

7. Promiscuity Zamęt 

I do not know with whom Edan will sleep, 
but I do know that fair Edan will not sleep alone. 

Nie wiem, z kim Edan będzie spać, 
Wiem jeno, że dobry Edan nie będzie tej nocy samotny. 



 

8. The Monk and His Cat Mnich i jego kot 

Pangur, white Pangur, 
How happy we are 
Alone together, 
Scholar and cat. 
Each has his own work to do daily; 
For you it is hunting, for me study. 
Your shining eye watches the wall; 
my feeble eye is fixed on a book. 
You rejoice when your claws 
Entrap a mouse; 
I rejoice when my mind 
Fathoms a problem. 
Pleased with his own art, 
Neither hinders the other; 
Thus we live ever 
Without tedium and envy. 
Pangur, white Pangur, 
How happy we are 
Alone together, 
Scholar and cat. 
 
 
 

Pangurze, biały Pangurze 
Jakże szczęśliwi jesteśmy 
Samotni we dwójkę, 
Uczony i kot. 
Każdy ma swój codzienny trud; 
Dla Ciebie to łowy, dla mnie studiowanie. 
Twe lśniące oko wpatruje się w ścianę; 
Mój słabnący wzrok skupia się na księdze. 
Radość czerpiesz, gdy twój pazur 
chwyta mysz; 
Ja – gdy mój umysł  
uchwyci problem. 
Zatopieni każdy w swej sztuce, 
Żaden z nas nie szkodzi drugiemu; 
I tak trwamy wiecznie, 
Wolni od nudy i zazdrości. 
Pangurze, biały Pangurze, 
Jakże szczęśliwi jesteśmy 
Samotni we dwójkę, 
Uczony i kot. 

9. The Praises of God Chwała Panu 

How foolish the man 
Who does not raise 
His voice and praise 
With joyful words, 
As he alone can, Heaven’s High King. 
To whom the light birds 
With no soul but air, 
All day, everywhere 
Laudation sing. 
 
 
 

Jak głupim jest człek 
Co nie wznosi  
Głosu swego, by chwalić  
radosnymi słowy, 
Z całej duszy, Najwyższego Króla Niebios. 
Któremu lekkie ptaki 
Co powietrze mają miast duszy 
Przez cały dzień, wszędy 
Pieśń pochwalną śpiewają. 



 

10. The Desire for Hermitage   Tęsknota za pustelnią 

Ah! To be all alone in a little cell 
with nobody near me; 
beloved that pilgrimage  
before the last pilgrimage to Death. 
Singing the passing hours 
to cloudy Heaven; 
feeding upon dry bread 
and water from the cold spring. 
That will be an end to evil when I am alone 
in a lovely little corner among tombs  
far from the houses of the great. 
Ah! To be all alone in a little cell,  
to be alone, all alone, 
alone I came into the world  
alone I shall go from it. 

Ach, samotnym być w małej celi, 
bez nikogo wokoło; 
ukochałem tę pielgrzymkę 
ostatnią przed drogą ku Śmierci. 
Śpiewać mijające godziny 
ku pochmurnemu Niebu; 
żyć o suchym chlebie 
i zimnej wodzie ze źródła. 
To będzie koniec wszelkiego zła, gdym sam 
w cudownym małym zakątku, pośród grobów, 
z dala od domostw wielkich tego świata. 
Ach, samotnym być w małej celi,  
być samotnym, całkiem samotnym, 
samotnie na świat przybyłem,  
i samotnie z niego odejdę. 
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Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

KANTATY WIELKIEGO JANA SEBASTIANA 
Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej prof. Ewy Marchwickiej 
 

Bogumiła Dziel-Wawrowska, Joanna Freszel sopran, Rafał Tomkiewicz alt, 

Paweł Kowalewski tenor, Marcel Legun bas, Chór „Projekt Jan Sebastian”, 
Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej, Bach Ensemble, 
Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC 
Ewa Marchwicka, Beata Kozyra-Paulska, Joanna Korczago dyrygenci 
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Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI 
Wojciech Błażejczyk, Zuzanna Falkowska, Alicja Gronau, 
Rafał Janiak, Aldona Nawrocka, Jakub Neske, 
Teoniki Rożynek, Edward Sielicki, Jakub Szafrański 
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Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW 
 

Anna Farysej sopran, Chanmi Hwang sopran, 

Anna Dubicka mezzosopran, Łukasz Skrobek baryton, 

Wojciech Motyl fagot, Anna Przybysz organy, 

Karolina Mikołajczyk skrzypce, Magdalena Lech skrzypce, 

Alicja Kozak wiolonczela, Aleksandra Chmielewska kompozytorka, 

Orkiestra Symfoniczna UMFC, JAN MIŁOSZ ZARZYCKI dyrygent 
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Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 
 

Koncert w wykonaniu artystów baletu, 
studentów kierunku Taniec i uczniów szkół baletowych 
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Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

ALTÓWKA – MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA 
 

Koncert w wykonaniu studentów klas altówek oraz zaproszonych gości 
 

 

Środa na Okólniku → bilety po 15 zł (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty niedzielne i poniedziałkowe → bezpłatne karty wstępu 
Dystrybucja: najwcześniej z wyprzedzeniem tygodniowym w Chopin University Press w holu uczelni, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-19.00 i na godzinę przed koncertem niedzielnym 
Biuro Koncertowe: (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
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