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Program 
 
 
 
Marc-Antoine Charpentier – Pour un reposoir  H. 508  
(1643–1704)  
 
Ouverture – Tantum ergo – (Fugue) – Amen – Allemande grave  
 

Debora Kramarek skrzypce barokowe  

Marcin Zalewski viola da gamba  

Karolina Koślacz viola da gamba  
Piotr Zalewski viola da gamba  

Paweł Zalewski viola da gamba  

Lilianna Stawarz klawesyn  
 
 

François Couperin – Prèmiere leçon de Tenebres à une voix   
(1668–1733)   tekst: biblijny (Lamentacje Jeremiasza) 
 
 

Paulina Tuzińska sopran  

Karolina Pływaczewska wiolonczela barokowa 

Lilianna Stawarz pozytyw 
 
 



Marc-Antoine Charpentier – Concert pour quatre parties de violes H. 545 
 
Prélude – (Prélude 2) – Sarabande – Gigue angloise – Gigue françoise – Passecaille 
 

Debora Kramarek skrzypce barokowe  

Marcin Zalewski viola da gamba  

Piotr Zalewski viola da gamba  
Paweł Zalewski viola da gamba  

  
 
 
 

François Couperin – Seconde leçon de Tenebres à une voix   
   tekst: biblijny (Lamentacje Jeremiasza) 
 

Halina Dubitsakaja sopran  

Karolina Szewczykowska wiolonczela barokowa 

Lilianna Stawarz pozytyw 
 
 
 

François Couperin – Troisième leçon de Tenebres à deux voix   
   tekst: biblijny (Lamentacje Jeremiasza) 

 
 

Joanna Freszel sopran  

Paulina Tuzińska sopran  

Karolina Pływakowska wiolonczela barokowa 

Lilianna Stawarz pozytyw 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 

Realizacja nagrania: Fryderyk Hoang Dong, Jędrzej Luciński  
Opieka dydaktyczna: as. Michał Bereza 
 



 
Lamentacje Jeremiasza 

tekst bibilijny 

Prèmiere leçon de Tenebres à une voix  
 

Aleph 
1 Ach! Jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca 
wśród ludów, władczyni nad okręgami cierpi wyzysk jak niewolnica. (PP)* 
 

Beth 
2 Płacze, płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród 
wszystkich przyjaciół; zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami.  
 

Ghimel (PP)* 
3 Wygnańcem jest Juda przez nędzę i ciężką niedolę, mieszka pomiędzy ludami, nie 
zaznał spoczynku; dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku. 
 

Deleth 
4 Drogi Syjonu w żałobie, nikt nie spieszy na jego święta; wszystkie jego bramy bez-
ludne, kapłani wzdychają, dziewice znękane, on sam pogrążony w goryczy. (PP)* 
 

He 
5 Wszyscy jego ciemięzcy są górą, szczęśliwi są jego wrogowie, albowiem zasmucił 
go Pan za mnóstwo jego grzechów, dzieci poszły w niewolę [gnane] przed ciemięzcą.  
 
Jerozolimo, Nawróć nas, Panie. 
 
Seconde leçon de Tenebres à une voix   
 

Vau (PP)* 
6 Opuściło Córę Syjonu całe jej dostojeństwo; przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie 
mają i bezsilnie się wloką przed łowcą. (PP)* 
 

Zain (PP)* 
7 Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy; wszystkie cenne dobra dawniej po-
siadane, gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie pomógł; ciemięzcy patrząc szy-
dzili z jej zniszczenia.  
 

Heth (PP)* 
8 Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi odrazę, kto cenił ją – [teraz] nią gardzi, 
gdyż widać jej nagość; ona również wzdycha i chce się wycofać. (PP)* 
 

 
 



Teth 
9 W fałdach jej sukni plugastwo: niepomna była przyszłości; wielce ją poniżono, nikt 
nie spieszy z pociechą: Spojrzyj na nędzę mą, Panie, bo wróg bierze górę. (PP)* 
 
Jerozolimo, Nawróć nas, Panie. 
 
Troisième leçon de Tenebres à deux voix   
 

Jod (PP)* 
10 Ciemięzca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do 
świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do Twego zgromadzenia.  
 

Caph (PP)* 
11 Jęczy cały jej lud, szukając chleba, na żywność swoje skarby wydali, by siły przy-
wrócić: Wejrzyj, przypatrz się, Panie, jak mnie znieważono.  
 

Lamed (PP)* 
12 Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do 
tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął. (PP)* 
 

Mem 
13 Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości; zastawił sieć na me nogi, 
sprawił, że się cofnęłam; uczynił mnie spustoszoną, cierpiącą dzień cały. 
 

Nun 
14 Ciężkie brzemię mych grzechów ręką Jego związanych przygniata mi szyję, mocą 
moją chwieje: Pan wydał mnie w ręce, którym nie zdołam się wymknąć. (PP)* 
 
Jerozolimo, Nawróć nas, Panie. 
 
* PP oznacza petite pause (gaśnie świeca) 
 
 
Księga Lamentacji, to, podobnie jak większość ksiąg Starego Testamentu, tekst 
anonimowego autora, jednak tradycyjnie przypisuje się jej autorstwo prorokowi 
Jeremiaszowi, stąd popularna nazwa “Lamentacje Jeremiaszowe”. Jeremiasz był 
bowiem tym prorokiem, który najgłośniej wzywał Izrael do nawrócenia i przepowiadał 
upadek Jerozolimy jeśli Izrael się nie nawróci. Upadek ten faktycznie wkrótce potem 
nastąpił, Nabuchodonozor w roku 586 przed Chrystusem wkroczył do miasta i zrównał 
ją z ziemią, a tych, którzy przeżyli pognał do niewoli babilońskiej. 

Z historycznego punktu widzenia nie wiemy czy Jeremiasz dożył, a tym 
bardziej czy przeżył zburzenie Jerozolimy, nie mamy na ten temat żadnych danych, 



jednak tradycja ukazuje go  właśnie tak: z głową posypaną popiołem na znak żałoby, 
opłakującego Jeruzalem i jej dzieci. 

Liturgia Kościoła katolickiego tę sugestywna wizję zagłady Jerozolimy odnosi 
do mizerii umęczonego Ciała Pańskiego w czasie Triduum Paschalnego, na wzór 
samego Pana Jezusa, który porównywał swoje Ciało do świątyni: „Zburzcie tę 
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” (J 2,19). 

Analogia ta zawiera aspekt nie tylko fizyczny zagłady, ale także jej wymiar 
duchowy, zburzenie Jerozolimy było nie tylko rzezią i zniszczeniem miasta, było także 
złamaniem ducha narodu, zburzony został wszak przybytek Boga Jedynego, a naród 
został wypędzony z własnej ojczyzny i pognany na ziemię wroga, by odtąd wieść życie 
niewolników. Podobnie fizycznej męce Pana Jezusa towarzyszyło poczucie 
opuszczenia przez uczniów, zdrada, wyszydzenie i lżenie, a wreszcie wydanie na 
śmierć przez własny naród. 

Lamentacje Jeremiaszowe to tekst wyjątkowy, to zatrzymanie się w bólu, 
zaduma nad cierpieniem, zdumienie ogromem siły destrukcji, zawsze aktualny, przez 
wszystkie dzieje ludzkości. Zarazem nie ma chyba celniejszych słów na komentarz do 
ciemności, które przeżywał Ten, który przyjął na siebie nasze grzechy. 

Od strony literackiej Lamentacje reprezentują specjalny gatunek poezji 
hebrajskiej polegający na tym, że kolejne strofy rozpoczynają się od kolejnych liter 
alfabetu hebrajskiego. Przyjęło się w tłumaczeniach pozostawiać te litery, mimo, że 
tekst przetłumaczony rozpoczyna się oczywiście już od zupełnie innych liter. 

W muzyce również pozostawiono tę tradycję, zarówno w chorale jak i później 
w opracowaniach polifonicznych, przyjęto zasadę bardzo ozdobnego,melizmatycznego 
opracowywania liter hebrajskich. 

Tematem jest opłakiwanie klęski królestwa judzkiego w okresie najazdu babi-
lończyków. Punktem kulminacyjnym było zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska. 
Wstęp pokazuje refleksje wokół zdarzeń historycznych, nie tylko same zdarzenia. Nie 
jest historyczny, a filozoficzno-refleksyjny. 
 
I – Wina i kara. (Mieszkańcy Jerozolimy przedstawieni są w utworze jako Jerozolima.) 
 

Miasto Jerozolima zostało uosobione tzn. zostało ukazane jako płacząca, samotna 
wdowa. Uosobienie uplastycznia cierpienie, pozwala nam lepiej wyobrazić sobie ból. 
Wspomina dobra jakie miały tam miejsce. Skarży się, że Bóg do tego dopuścił. Jerozo-
lima jest tutaj zarazem pocieszaną jak i umierającą. 
 
 



II – Karząca ręka Boga. 
 

Opisuje użalanie nad bezlitosną tragedią, za którą obwiniają Boga. Oskarżają go o 
zbezczeszczenie. Kara jest karą za grzechy które popełnili mieszkańcy Jerozolimy 
dotychczas. Podmiot liryczny pokazuje, że Bóg jest konsekwentny, a człowiek, który 
liczy że ominie go kara jest w wielkim błędzie. Muszą zrozumieć że to ich wina i że 
sami sobie zasłużyli na tą karę. 
 
III – Skarga i pociecha. 
 

Mówi o tym, że powinniśmy żyć tak, aby nie zawieść Boga. Podmiot liryczny wskazuje 
drogę i jedyną możliwość alby mieszkańcy zostali wysłuchani, a mianowicie: nawróce-
nie. Muszą sobie uświadomić błędy aby się nawrócić. 
 
IV – Poniżenie Jerozolimy. 
 

Uświadamia i poddaje ocenie stan Jerozolimy, przychodzi zwątpienie. Mieszkańcy 
przestają ufać Bogu, bogaci stają się biednymi, wkrada się głód i nędza. Zachowanie 
ludzi staje się dalekie od zachowań człowieka, a mianowicie kanibalizm, (matki gotują 
swoje dzieci). Mieszkańcy zaczynają patrzeć na siebie jak na jedzenie. Kanibalizm 
ukazuje jak wielki jest głód, że dosięgają dna. 
 
V – Skarga ukaranych. 
 

Ludzie już wiedzą że źle postąpili. Pytają czy kara nie jest tak dotkliwa, czy nie da się 
o tym zapomnieć? A zarazem błagają aby Bóg z powrotem zwrócił uwagę na ich wiarę 
i chcą aby już się na nich nie gniewał. 



 

  Zapraszamy na następne koncerty 

 
 

MARZEC / KWIECIEŃ 
 

4 

Środa, godz. 1900, bilety w cenie 15 zł  
 

DWADZIEŚCIA PARĘ... 
Mówi ą, że to najlepszy w życiu czas  
 
 

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego – specjalność Musical: 
Justyna Bojczuk, Klaudia Duda, Marta Skrzypczyńska, Martyna Temporowicz,  
Michał Dudkowski, Karol Jankiewicz, Mikołaj Sierociuk, Mateusz Stoczkowski 
Olga Czyżykiewicz reżyseria, Katarzyna Borowska tłumaczenie tekstów piosenek 
Marcin Wortmann przygotowanie wokalne, Edyta Krzemień przygotowanie wokalne, koordynacja 

María Márquez Torres fortepian, Tomasz Filipiak reżyseria świateł 
Jakub Lubowicz, Tomasz Krezymon konsultacje muzyczne  
 

8 

Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI 
 

W programie:  
Aleksandra Chmielewska, Marcin Jachim,  
Bartosz Kowalski, Marcin Marchewka,  
Krzysztof Ratajski, Weronika Ratusińska-Zamuszko,  
Jacek Sienkiewicz, Maciej Sułecki  
 

9 
 

Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
 

PRZY DŹWIĘKACH HARFY  
 

Koncert w wykonaniu studentek klas harfy i zaproszonych Gości  
 

11 
Środa, godz. 1900, bilety w cenie 15 zł  
 

BACH STORIES 
 

Marcin Zdunik wiolonczela 

Aleksander Dębicz fortepian 
 
 

15 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
 

WOKÓŁ FRANÇOISA COUPERINA  
 

Katarzyna Denkiewicz-Stawujak, Beata Kozyra skrzypce 

Weronika Janyst, Katarzyna Szyszka, Maurycy Stawujak,  
Stanisław Łopuszyński, Krzysztof Garstka klawesyn 
 
 

 

Bilety 
Cykl ŚRODA NA OKÓLNIKU → BILETY PO 15 ZŁ (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty w cyklach NIEDZIELNYM i PONIEDZIAŁKOWYM → BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU 
Dystrybucja (z wyprzedzeniem 2 tygodni, bez  możliwości rezerwacji) → CHOPIN UNIVERSITY 
PRESS (w holu uczelni), poniedziałek–piątek: 1200–1900, niedziela: pół godziny przed koncertem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
Opracowanie programu: Biuro Koncertowe, Magdalena Kowalczyk 
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