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ALEKSANDER TANSMAN (1897–1986) 
 

Variations sur un thème de Frescobaldi / 
Wariacje na temat Frescobaldiego 
 

w autorskiej wersji na orkiestrę smyczkową (1942) 
 

1. Andante cantabile 
2. Allegro con moto 
3. Largo 
4. Lento 
5. Andantino grazioso 
6. Allegro risoluto 
7. Andante cantabile 

 

 
 
BENJAMIN BRITTEN (1913–1976) 
 

Les illuminations / Iluminacje op. 18 (1939) 
 

na głos wysoki i orkiestrę smyczkową 
tekst: Arthur Rimbaud 
 

1. Fanfare / Fanfara 
2. Villes / Miasta 
3a. Phrase / Fraza 
3b. Antique / Antyk 
4. Royauté / Królowanie 
5. Marine / Krajobraz morski 
6. Interlude / Interludium 
7. Being beauteous 
8. Parade / Parada 
9. Départ / Odjazd 

 

ANNA FARYSEJ sopran 



 
 
 
KRZYSZTOF PENDERECKI (ur. 1933) 
 

Sinfonietta 
 

na orkiestrę smyczkową (1992) 
 

1. Allegro molto 
2. Andante 
3. Vivo 
4. Adagio 
5. Vivace 

 
 
 
 
 
DMITRIJ SZOSTAKOWICZ (1906–1975) 
 

Symfonia kameralna op. 110a 
 

na orkiestrę smyczkową 
opr. VIII Kwartetu smyczkowego c-moll op. 110 (1960) 
arr. Rudolf Barszaj 
 

1. Largo (attacca) 
2. Allegro molto (attacca) 
3. Allegretto (attacca) 
4. Largo (attacca) 
5. Largo 
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RAFAŁ JANIAK dyrygent 
  

 

 

 

realizacja nagrania 
Agnieszka Szczepańczyk 
Izabela Mazur 
 
opieka dydaktyczna 

ad. dr hab. Ewa Lasocka 



Tłumaczenie 
 
 

1. FANFARA 
Jedynie ja mam klucz do tej parady, do tej dzikiej parady. 
 
2. MIASTA 
To są miasta! 
To są ludzie, dla których wzniesiono te Allegany i te Libany wyśnione! 
To są miasta! 
Domki z kryształu i drewna przesuwają się na szynach i rolkach niewidzialnych. 
Stare kratery opasane olbrzymami i palmami z miedzi pomrukują melodyjnie w ogniu. 
To są miasta! 
Pochody Mabów w sukniach rudych, opalizujących wyłaniają się z parowów. 
Gdzieś wysoko, zanurzone w kaskadach i cierniach, jelenie kuszą Dianę. 
Bachantki z przedmieść szlochają, a księżyc świeci i wyje. 
Wenus wchodzi do jaskiń kowali i pustelników. 
To są… 
Grupy dzwonnic wyśpiewują idee narodów. 
Zamki zbudowane z kości tchną muzyką nieznaną. 
To są miasta! 
To są miasta! 
Raj burz zawala się. 
Dzicy wytańcowują bez przerwy, wytańcowują, wytańcowują bez przerwy Święto Nocy. 
To są miasta! 
Jakie dobre ramiona, jaka piękna godzina zwróci mi to miejsce, skąd pochodzą moje 
sny i moje najmniejsze wzruszenia? 
 
3a. FRAZA 
Rozciągnąłem liny od dzwonnicy do dzwonnicy; 
Girlandy od okna do okna; 
Łańcuchy złote od gwiazdy do gwiazdy, 
i tańczę.  
 
3b. SZTUKA STAROŻYTNA (ANTYK) 
Pełny wdzięku synu bożka Pana! 
Wokół twego czoła z koroną kwiatków i jagód, twe oczy… 
gałki drogocenne poruszają się. 
Splamione brunatnymi odmętami… twe policzki się zapadają. 
Twoje kły błyszczą… twoja klatka piersiowa przypomina cytrę, 



Brzęk krąży w twych jasnych ramionach. 
Twe serce bije w tym brzuchu, gdzie śpi dwojaka płeć. 
Przejdź się, o nocy, nocy… 
Poruszając delikatnie tym udem, tym drugim udem i tą lewą nogą. 
 
4. KRÓLOWANIE 
Piękny poranek wśród ludzi delikatnych, 
Jakiś mężczyzna i jakaś kobieta, oboje wspaniali –  
krzyczą, krzyczą w miejscu publicznym: 
„Moi przyjaciele, moi przyjaciele, 
ja chcę, by ona została królową, ja chcę by ona została królową!” 
„Ja chcę być królową, być królową, być królową!” 
Ona śmieje się i drży. 
On mówi do przyjaciół o odkryciu, o zakończonym doświadczeniu. 
Oni omdlewali przytuleni. 
W efekcie zostali królami cały ranek,  
Kiedy draperie karminowe unosiły się ponad domami, 
Całe popołudnie, kiedy zbliżali się od strony ogrodów palmowych. 
 
5. KRAJOBRAZ MORSKI 
Wozy ze srebra i miedzi – 
Dzioby ze stali i srebra – 
Rozbijają pianę – 
Podnoszą korzenie jeżyn. 
Prądy wrzosowisk 
I koleiny ogromne odpływu 
Ciągną koliście na wschód, 
Do filarów lasu, 
Do pni nadbrzeża, 
Którego naroże jest uderzane wirami, wirami… światła. 
 
6. INTERLUDIUM 
Jedynie ja mam klucz do tej parady, do tej parady dzikiej. 
 
7. BEING BEAUTEOUS 
Na tle śniegu jakaś Istota urodziwa i wysokiego wzrostu. 
Gwizdy śmierci i wiry głuchej muzyki wznoszą się, rozlewają i wprawiają w drżenie 
Podobne do zjawy to ciało uwielbione; 
rany szkarłatne i czarne wybuchają w tym ciele wspaniałym. 
Kolory przynależne życiu ciemnieją, tańczą, ulatniają się wokół wizji, na miejscu 
działania. 



A drżenia wznoszą się i huczą, smak rozszalały tych zjawisk, 
obciążając gwizdami śmiertelnymi i ochrypłą muzyką 
Którą świat, daleko poza nami, rzuca na naszą matkę piękności, 
ona cofa się i prostuje. 
Och, nasze kości są przebrane w nowe ciało miłosne… 
O, twarzy spopielała, tarczo włosiana, ramiona kryształowe! Kanonie (Ideale), 
na który muszę runąć poprzez mieszaninę drzew i lekkiego powiewu! 
 
8. PARADA 
Klauni solidnie uformowani. 
Wielu wykorzystało wasze światy. 
Bez potrzeb i nie bardzo zainteresowani spożytkowaniem swych błyskotliwych 
zdolności i swego doświadczenia waszego sumienia. 
Jacy mężczyźni dojrzali! 
Jacy mężczyźni dojrzali! 
o oczach otępiałych na podobieństwo nocy letniej, czerwoni i czarni, trójkolorowi, 
ze stali usianej złotymi gwiazdami; 
o twarzach zniekształconych, ołowianych, pobladłych, rozpalonych; 
o głosach rubasznie zachrypniętych! 
Wymarsz okrutny świecidełek! 
Jest tam kilku młodych! 
O ,najbrutalniejszy Raju rozwścieczonego grymasu! 
Chińczycy, Hotentoci, Cyganie, głupcy, hieny, Molochy, 
starzy szaleńcy, demony złowrogie 
Mieszają się kolejno (pozy) zwyczajne matczyne,….. z pozami i czułością bestialską. 
Wykonują nowe sztuki i piosenki „grzecznych panienek”. 
Mistrzowie żonglerki przekształcają miejsca i osoby i stosują komedię magnetyczną. 
Jedynie ja mam klucz do tej parady, do tej parady dzikiej! 
 
9. ODJAZD 
Już dość widziałem. 
Wizja jest spełniona w każdym tchnieniu. 
Już dość posiadałem. 
Hałasy miasta, wieczorem, i w słońcu, i zawsze. 
Już dość poznałem. 
Przystanki życia. 
O Hałasy… i Wizje! 
Odjazd w nowe uczucie i nowy zgiełk. 
 

 
Przekład filologiczny z języka francuskiego – Krystyna Jaźwińska-Dobosz 



 

Anna Farysej 
www.annafarysej.com 

 
Sopran, urodzona w 1989 roku w Szczecinie. Ukończyła studia w Manhattan School of 
Music w Nowym Jorku, w studio prof. Mignon Dunn (2014). Tuż przed przyjazdem do 
Stanów Zjednoczonych studiowała w Poznaniu, w klasie śpiewu prof. Jerzego Mech-
lińskiego. Obecnie jest pod opieką wokalną prof. Eugenii Rozlach w Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
 
Ostatnio wcieliła się w rolę Tatiany w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, w spe-
ktaklu studenckim prezentowanym w Sali Kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Naro-
dowej. 
 
W 2015 zaśpiewała rolę Antonii w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha w Washing-
ton Irving Auditorium w Nowym Jorku. W 2014 roku wystąpiła w tytułowej roli w operze 
Jolanta Czajkowskiego – przedstawienie odbyło się w Nowym Jorku pod szyldem 
Vocal Productions NYC. Jesienią 2013 roku wystąpiła w wybranych scenach ope-
rowych, śpiewając rolę Heleny w Parysie i Helenie Glucka, zaś w grudniu śpiewała 
Małgosię w Jasiu i Małgosi Humperdincka w Manhattan School of Music. Latem 2013 
roku debiutowała jako Poppea w Koronacji Poppei Monteverdiego z dell’Arte Opera 
Ensemble oraz kreowała rolę Donny Elviry w scenach z opery Don Giovanni Mozarta 
w National Opera Center w Nowym Jorku. W 2012 roku wystąpiła w produkcjach 
Manhattan School of Music – Rozkwicie i upadku miasta Mahagonny Weilla (również 
cover Jenny) oraz Fauście Gounoda, a także wystąpiła jako laureatka w Carnegie Hall, 
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wykonując rosyjskie pieśni Rachmaninowa. Na co dzień przebywając w Holandii jako 
studentka Erasmusa, w maju 2012 zaangażowana była także w produkcję Czaro-
dziejskiego fletu Mozarta jako Pamina (cover) w Teatrze Polskim w Poznaniu. 
 
Umiejętności wokalne doskonali, uczestnicząc w mistrzowskich kursach wokalnych 
i interpretacyjnych w kraju i za granicą, prowadzonych przez wybitne autorytety 
wokalne, takie jak: Diana Soviero, Catherine Malfitano, Teresa Żylis‐Gara, Eva 
Blahová, Anita Garanča, Renato Bruson, Valentin Peytchinov i inni. 
 
Oprócz ról operowych, jej repertuar zawiera muzykę oratoryjną, m.in. partie sopranowe 
ze Stabat Mater Pergolesiego i Rossiniego, Glorii Poulenca, Carminy Burana Orffa czy 
Polskiego Requiem Pendereckiego, a także szeroki zakres pieśni lirycznej. 

 

 
 

Chopin University 

Chamber Orchestra 
 

Zespół powstał w 2017 roku z inicjatywy rektora warszawskiej uczelni muzycznej, prof. 
dra hab. Klaudiusza Barana, który powierzył opiekę artystyczną nad formacją dyry-
gentowi Rafałowi Janiakowi. 
 

Powołaniu orkiestry przyświecała idea starannej selekcji muzyków tak, by powstały tym 
sposobem zespół mógł prezentować bardzo różnorodny, często odkrywczy program 
nie tylko w murach Uniwersytetu Muzycznego, ale także na zewnątrz, promując tym 
samym wysoki poziom artystyczny UMFC. 
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Członkami orkiestry są wybitni studenci, wybrani w trybie wielostopniowych prze-
słuchań. Trzon zespołu stanowią instrumenty smyczkowe, lecz – w zależności od 
potrzeb – zespół dysponuje możliwością współpracy z niemal każdym wyróżniającym 
się instrumentalistą związanym z warszawską uczelnią muzyczną. 
 

Sposób funkcjonowania zespołu jest nowością pośród podobnych formacji działa-
jących na uczelniach artystycznych, co w intencjach autorów przełożyć się ma na 
wysokiej rangi poziom artystyczny orkiestry i wyjątkowej wartości wydarzenia muzy-
czne z jej udziałem. 
 

Podczas debiutanckiego koncertu orkiestry (10.05.2017) wykonane zostaną dzieła 
klasyków muzyki XX-wiecznej. Program, ułożony na zasadzie kontrastu, prezentuje 
dzieła bardzo wymagające, każde z nich jednak na swój sposób kanoniczne. 

 
Skład zespołu 

 
I skrzypce 

ROKSANA KWAŚNIKOWSKA 
KAROLINA GUTOWSKA 
AGATA JANCZY 
DOROTA BŁASZCZYŃSKA 
KAROLINA MIŚKOWIEC 
DEBORA KRAMAREK 
JUDYTA KLUZA 

 
II skrzypce 

MAGDALENA LECH 
AGATA KRYSTEK 
ADA DOBROWOLSKA 
ANGELA GOŁASZEWSKA 
AGATA FRYSZ 
ALEKSANDRA BEDNARCZYK 
 

altówki 

AGNIESZKA PODŁUCKA 
MATEUSZ DONIEC 
ROMAN ŻUCHOWICZ 
EWA KUŚNIERZ 
RADOSŁAW JAROCKI 

 
wiolonczele 

ADAM MAZUREK 
AGATA BĄK 
MAŁGORZATA OLLER 
DARIA GRZEGORZ 

 
kontrabasy 

MACIEJ DOBRZAŃSKI 
ANNA BATOR 

 
inspektor 
Aleksander Zwierz 
 

bibliotekarz 
Joanna Charubin 

 
obsługa estrady 
Piotr Kosiński 
Jakub Osmański 
 



 
Rafał Janiak 

 
ur. 1986, dyrygent, kompozytor i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia dyry-
genckie pod kierunkiem prof. Antoniego Wita (2011), a także studia kompozytorskie 
(również z wyróżnieniem) w klasie prof. Stanisława Moryto (2010) na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest doktorem sztuk muzycznych 
w dyscyplinie dyrygentura (2016). 
 

W swoim dorobku posiada wiele nagród zdobytych w konkursach muzycznych 
ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród nich m.in. I nagrodę I Konkursu Kompo-
zytorskiego im. Jana Pawła II w Warszawie (2007), III nagrodę IV Międzynarodowego 
Konkursu Kompozytorskiego „Musica Sacra” w Częstochowie (2008), a także wyróż-
nienie na 51. Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 
w Warszawie (2010). Jest także półfinalistą Conducting Competition „Donatella Flick” 
w Londynie (2014). W 2017 został jednogłośnie wybrany przez jury pod przewod-
nictwem prof. Krzysztofa Pendereckiego na finalistę konkursu organizowanego przez 
Teatr Wielki w Łodzi na napisanie opery. 
 

Dwukrotnie był laureatem Studenckiego Nobla (2009, 2010), a także stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2012), Keimyung University 
Foundation (Korea Południowa 2009) oraz dwukrotnie Prezydenta Miasta Gdańska 
(2005, 2009). 
 

Jego utwory wykonywały takie zespoły, jak Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Naro-
dowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Or-
kiestra Radiowa, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Filharmonie Dolnośląska i Sudecka, 
a także Polski Chór Kameralny i Chór Filharmonii i Opery Podlaskiej. 
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Kompozycje artysty prezentowane były podczas prestiżowych krajowych festiwali 
muzycznych – Festiwal Prawykonań (Katowice), Musica Polonica Nova (Wrocław), 
Legnickie Conversatorium Organowe, Gwiazdy Promują (Jelenia Góra), a także mię-
dzynarodowych – Gaude Mater (Częstochowa), Laboratorium Muzyki Współczesnej 
(Białystok), WDR – Musikfest (Münster, Niemcy) i in. 
 

Twórczość Rafała Janiaka obejmuje kilkadziesiąt utworów napisanych na różnorodną 
obsadę wykonawczą – od solowej, przez kameralną, symfoniczną, po wokalno- 
-instrumentalną i z użyciem mediów elektronicznych. 
 

Jego kompozycje zostały utrwalone i wydane na wielu płytach, wielokrotnie były też 
emitowane na antenie Polskiego Radia. Ostatnia płyta z kompozycją Real Life Song 
została nominowana w dwóch kategoriach do Fryderyków (2016). 
 

Kompozytor w swoich utworach często sięga do gatunków klasycznych, takich jak 
symfonia, sonata, koncert czy trio, nadając im jednak nowy, indywidualny wymiar. Nie 
brakuje w jego twórczości wątków eksperymentalnych, w których kompozytor 
poszukuje nowych form wyrazu, ekspresji czy formy. 
 

Rafał Janiak regularnie koncertuje z orkiestrami, m.in. Filharmonii Narodowej, Śląskiej, 
Krakowskiej, Bałtyckiej, Gorzowskiej, Zielonogórskiej, Rzeszowskiej i Opolskiej, a tak-
że z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Sinfonia Iuventus, 
Orkiestrą Symfoniczną UMFC. 
 

We wrześniu 2012 roku Rafał Janiak zadebiutował na festiwalu Warszawska Jesień, 
prowadząc koncert z udziałem orkiestry Filharmonii Narodowej. Podczas kolejnej 
edycji tego festiwalu (2013) artysta poprowadził koncert finałowy. 
 

Repertuar artysty obejmuje dzieła symfoniczne, koncertowe i oratoryjne. W 2011 roku 
zadebiutował jako dyrygent operowy, prowadząc premierowe przedstawienie Così fan 
tutte Mozarta. W 2014 na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej objął kierownictwo 
artystyczne nowej inscenizacji Don Giovanniego Mozarta (współpraca z UMFC), zaś 
w 2017 na scenie kameralnej Teatru Wielkiego w Warszawie – Oniegina Czajkow-
skiego (współpraca z UMFC). Od 2016 roku artysta współpracuje z Teatrem Wielkim 
w Łodzi, gdzie prowadzi m.in. Barona cygańskiego Johannesa Straussa, a także 
Turandot Pucciniego (występ na Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku). 
 

W latach 2011–2014 był głównym dyrygentem Bemowskiej Orkiestry Symfonicznej 
„Camerata Viva”. W sezonie 2012/2013 był asystentem Antoniego Wita, a w sezonie 
2013/2014 – Jacka Kaspszyka w Filharmonii Narodowej. W bieżącym sezonie objął 
kierownictwo artystyczne nowo powstającej orkiestry Chopin University Chamber 
Orchestra. Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta na swojej macierzystej uczelni.  



 

  Zapraszamy na następne koncerty 
 

 
 

MAJ 
 

14 

 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

MUZYKA KAMERALNA XX WIEKU 
 

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych 
 

15 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

SZYMANOWSKI & RAVEL 
W 80-lecie śmierci 
 

Koncert w wykonaniu studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej 
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Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
 

CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND i jego goście 
 

Grupa MoCarta, Chopin University Big Band, Piotr Kostrzewa dyrygent 
 

21 

 

M·U·L·T·I·M·E·D·I·A·L·N·A   M·A·J·Ó·W·K·A 
niedziela, wstęp wolny 
 

godz. 1600, podziemia i parter UMFC (także podczas Nocy Muzeów 20.05., g. 1700–2400) 
 

WYSTAWA INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH 
zrealizowanych przez studentów Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej 
 

godz. 1700, Sala Koncertowa UMFC 
 

SOUND PATTERNS 
Koncert dyplomowy interpretacji ruchowych muzyki 
zrealizowany wraz z Międzywydziałową Specjalnością Multimedialną 
 

godz. 1900, Studio S-1 (także podczas Nocy Muzeów 20.05.2017, g. 1900) 
 

RAFAŁ RYTERSKI – ANONYMOUS 
Opera na 2 aktorów, 2 głosy, zespół instrumentalny, elektronikę i wizualizacje 
 

22 

 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

POCZTÓWKI Z WIEDNIA 
 

Anna Mikołajczyk sopran, Robert Morawski fortepian, Jakub Jakowicz skrzypce, 

Bartosz Bednarczyk fortepian, Piotr Zawadzki klarnet, Łukasz Chrzęszczyk fortepian 
 

 

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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Pianista, 
urodzony 
się w 
1990 roku 
w 
Kielcach. 

http://www.umfc.bilety24.pl/
mailto:bk@chopin.edu.pl

