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Gmach odbudowanej Filharmonii Narodowej, 1955
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English summary → go to page 37

13.05.2022
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa

14.05.2022
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa

Koncert symfoniczny

150. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki

Neumann
Chodowicz
Załęski
Mechliński
Kocur



Wykonawcy

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Przemysław Neumann – dyrygent 
Wioletta Chodowicz – sopran (Nijoła)

Łukasz Załęski – tenor (Mefistofeles)

Szymon Mechliński – baryton (Narrator)

Łukasz Kocur – bas (Twardowski) 

Bartosz Michałowski – dyrektor chóru 

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  
Podczas koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku.  
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.



Program

Stanisław Moniuszko (1819–1872)

Pani Twardowska [16′]
ballada na tenor, baryton, bas, chór i orkiestrę 
słowa: Adam Mickiewicz
(1869)

I Allegretto (chór)
II Recitativo (Twardowski, Narrator)
III Aria (Mefistofeles, Narrator)
IV Recitativo (Mefistofeles, Narrator)
V Aria (Twardowski)
VI Scena (Twardowski, Mefistofeles, Narrator, chór)
VII Finale (Narrator, chór)

Nijoła [31′] 
kantata na sopran, baryton, bas, chór i orkiestrę
libretto inspirowane Witaloraudą Józefa Ignacego Kraszewskiego
(po 1848)

I Noc (bas, chór)
II Opowiadanie (Narrator)
III Pieśń (Nijoła)
IV Recitativo (Nijoła) 
V Moderato (Nijoła, Chór Wandyn) 
VI Wróżba (Nijoła, Chór Wandyn) 
VII Allegro alla breve (Nijoła, Chór Wandyn) 
VIII Opowiadanie (Narrator, chór)

∙∙∙    Przerwa (ok. 20 minut)

Orkiestra Filharmonii Narodowej wykonała Symfonię „Odrodzenie” 
Karłowicza po raz ostatni w lutym 2009 roku (dyr. Antoni Wit).  
Obie kompozycje Stanisława Moniuszki zabrzmią w Filharmonii  
Narodowej po raz pierwszy.

Mieczysław Karłowicz (1876–1909) 

Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7 [44’]
(1902)

Andante. Allegro
Andante non troppo
Vivace
Allegro maestoso
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Moniuszko / Karłowicz

Omówienie 
programu

Małgorzata Sułek

Na polską i europejską nutę: Moniuszko i Karłowicz

Jednymi z najważniejszych romantyczno-modernistycznych filarów polskiej 
twórczości muzycznej są niewątpliwie dokonania Stanisława Moniuszki 
i Mieczysława Karłowicza. To właśnie za sprawą oper i pieśni Moniuszki 
nastąpił intensywny rozkwit polskiej twórczości wokalno-instrumentalnej, 
zaś dzięki dziełom symfonicznym Karłowicza polska muzyka instrumentalna 
osiągnęła poziom prawdziwie europejski. 

Obu kompozytorów łączyło wiele, choć przynależeli do różnych genera-
cji (Karłowicz urodził się cztery lata po śmierci Moniuszki) i preferowali 
odmienny typ twórczości muzycznej (Moniuszko szczególnym upodoba-
niem darzył opery i  lirykę wokalną, z kolei Karłowicz uczynił symfonikę 
centrum swego artystycznego świata). Podobieństw można szukać zarówno 
w ich biografiach, jak i spuściźnie artystycznej. Karłowicz wzrastał w kul-
cie muzyki Moniuszki – jego ojciec Jan, uznany etnograf i językoznawca, 
posiadający obok uniwersyteckiego także muzyczne wykształcenie, był 
inicjatorem powstania Sekcji im. Stanisława Moniuszki przy Warszawskim 
Towarzystwie Muzycznym. Jako jej kierownik wytrwale gromadził wszelkie 
pamiątki po twórcy Halki, zdając sobie sprawę z rangi talentu i prawdziwie 
europejskiego znaczenia jego muzyki. Podobnie jak przed laty Moniuszko, 
Mieczysław Karłowicz również odbył studia muzyczne w Berlinie, chłonąc 
europejską atmosferę miasta i przesiąkając najmodniejszymi wówczas 
filozoficznymi i artystycznymi ideami. Pokłosiem inspiracji twórczością 

Moniuszki stały się pieśni Karłowicza, nazwane przezeń „błędem młodości”, 
lecz z pewnością będące jednym z najważniejszych dokonań w zakresie 
polskiej liryki wokalnej od czasów Śpiewników domowych. 

Do mniej znanych utworów Moniuszki należą Pani Twardowska i Nijoła, 
zupełnie niezasłużenie ustępujące popularnością jego operom i pieśniom. 
Oba dzieła reprezentują bogaty, choć niedostatecznie jeszcze rozpoznany 
nurt kantatowy w twórczości autora Halki i są efektem jego fascynacji wielką 
polską literaturą  (Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski). Postać czar-
noksiężnika Twardowskiego, wywodzącego w pole siły piekielne, fascyno-
wała zresztą niezmiernie Moniuszkę – już na początku lat czterdziestych 
XIX wieku nosił się on z zamiarem stworzenia opery o polskim Fauście, 
prosząc o napisanie do niej libretta samego Kraszewskiego, który niedługo 
wcześniej wydał w Wilnie powieść o Twardowskim. Autor Starej baśni zigno-
rował jednak tę prośbę, dlatego kompozytor nawiązał współpracę z zapo-
mnianym obecnie literatem Oskarem Korwin-Milewskim i rozpoczął – jak 
donosiła prasa – prace nad operą do jego libretta, choć z pewnością nigdy jej 
nie ukończył. Ostatecznie w latach 1868–1869 Moniuszko wziął na warsztat 
skrzącą się dowcipem i świetnie znaną nad Wisłą balladę Pani Twardowska 
Mickiewicza, opracowując ją najpierw na zespół wokalny z fortepianem, 
a następnie na głosy solowe, chór i orkiestrę. Wierną Mickiewiczowskiemu 
oryginałowi Panią Twardowską Moniuszki wykonano po raz pierwszy 8 grud-
nia 1869 roku w warszawskich Salach Redutowych. Do dzieła przylgnęło 
literacko-muzyczne gatunkowe określenie „ballady-kantaty”, sygnalizu-
jące balladowe pochodzenie tekstu słownego, ujętego przez Moniuszkę 
w muzyczne ramy małej kantaty. 

Kompozycja składa się z siedmiu krótkich, odznaczających się wartkim 
tempem części. W wielu z nich Moniuszko ochoczo wykorzystuje formuły 
melodyczno-rytmiczne polskich tańców – krakowiaka i poloneza. Szczególną 
urodą odznaczają się napisane z iście operowym rozmachem arie brzmią-
cego „po europejsku” diabła i śpiewającego na „polonezową nutę” sprytnego 
szlachcica. Na uwagę zasługują też obfitujące w ilustracyjne efekty ustępy, 
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zdradzające duże poczucie humoru kompozytora – przede wszystkim te 
odzwierciedlające próby, którym polski Faust poddaje Mefistofelesa, a także 
rozpaczliwa ucieczka przerażonego czarta z karczmy „Rzym” na widok jej-
mości Twardowskiej.

Dużo bardziej obszerną niż Pani Twardowska kantatą jest Nijoła na głosy 
solowe, chór i  orkiestrę (przywrócona życiu koncertowemu dopiero nie-
dawno). Obok Mildy i rozpoczętej jedynie Krumine stanowi ona jedno z ogniw 
planowanego przez Moniuszkę, nigdy nieukończonego cyklu kantatowego, 
inspirowanego Witoloraudą  – pierwszą częścią niezwykle popularnego 
w XIX stuleciu eposu Anafielas Kraszewskiego. W zamyśle kompozytora każ-
dej z trzech kantat patronować miała inna bohaterka dzieła poświęconego, co 
prawda, dawnym dziejom Litwy, lecz pełnego analogii do mitologii greckiej 
(Milda, Nijoła i Krumine to litewskie Afrodyta, Persefona i Demeter). Kon-
cepcja podlegała jednak ciągłym zmianom – niewykluczone, że Nijoła miała 
być jedynie obszernym wstępem do Krumine, a nie samodzielnym utworem. 
Próby nakłonienia Kraszewskiego do napisania libretta do kantatowej serii 
na podstawie jego litewskiej epopei spełzły na niczym (podobnie jak w przy-
padku planowanej przez Moniuszkę opery o Twardowskim). Kompozytor 
zdał się zatem na pomoc zaprzyjaźnionych wileńskich literatów – Stefana 
Kowerskiego i Edwarda Chłopickiego. Pierwszy z nich pomógł Moniuszce 
w pracy nad niezachowanym do naszych czasów librettem Krumine. Drugi 
wraz z kompozytorem dokonał wyboru – oprotestowanego zresztą później 
przez autora Starej baśni – oryginalnych fragmentów Witoloraudy do Mildy 
oraz stworzył, zgodnie z eposem Kraszewskiego, libretto do Nijoły, uzupeł-
niając je o informacje zawarte w Dziejach starożytnych narodu litewskiego – 
poczytnego w czasach Moniuszki naukowego studium pióra wileńskiego 
historyka Teodora Narbutta.

Nad Nijołą, funkcjonującą także pod tytułami Wundyny (Wandyny), Undyna 
i Litewska Prozerpina, kompozytor pracował w 1851 roku i po raz pierwszy 
zaprezentował ją wileńskiej publiczności w marcu 1852. Kantata przedstawia 
dzieje litewskiej Persefony – Nijoły, która pragnie sprawić radość swojej 

matce Krumine, przynosząc jej przepiękny kwiat rosnący pośród rozlewiska 
rzeki Rossy. Zauroczony niezwykłą urodą dziewczyny, litewski bóg podziemi 
Poklus planuje podstępem zabrać ją do swego królestwa. Pozostające na 
jego służbie nimfy wodne, zwane wundynami, zwabiają śpiewem niczego 
niespodziewającą się Nijołę na środek rzeki, skąd owładnięty szałem miło-
ści Poklus porywa ją do Pragarasu – litewskiego Hadesu. Moniuszko ujął 
historię Nijoły w osiem części opatrzonych tytułami, odwołującymi się bądź 
do ich literackich i muzycznych właściwości, bądź do wydarzeń opisanych 
w libretcie. 

Obie kantaty stanowią w dorobku Moniuszki pozycje wyjątkowe. Kompo-
zytor zręcznie połączył w nich najlepsze europejskie tradycje kantatowe 
z nośną wówczas ideą twórczości narodowej, której wyrazicielem w obu 
przypadkach – poza muzyką – był także tekst, odwołujący się do sarmac-
kich korzeni Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Pani Twardowska) lub jej 
mitologicznych początków (Nijoła). 

Ukłonem w stronę muzyki europejskiej stała się Symfonia e-moll „Odrodzenie” 
op. 7 Mieczysława Karłowicza, będąca zwiastunem nowego etapu w dzie-
jach polskiej symfoniki. Stanowiła ona ukoronowanie berlińskich studiów 
kompozytora, który pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, jeszcze 
pod czujnym okiem Heinricha Urbana, sporządził pierwsze do niej szkice, 
a ukończył już samodzielnie po powrocie do ojczyzny. Prawykonanie dzieła 
miało miejsce jeszcze w Berlinie, 21 marca 1903 roku, pod batutą samego kom-
pozytora. Niewiele później, 7 kwietnia 1903 roku, Symfonię zaprezentowano 
mieszkańcom Lwowa, a niedługo przed tą datą w poczytnym lwowskim 
„Słowie Polskim” ukazał się artykuł pióra Karłowicza, będący obszernym, 
aczkolwiek bardzo tajemniczym programem literackim dzieła – mozaiką 
niekiedy sprzecznych idei spod znaku modernistycznego dekadentyzmu 
i pozytywistycznej pracy u podstaw. Badaczom nie udało się jednoznacz-
nie ustalić, czy owa literacka osnowa, mająca stanowić punkt orientacyjny 
dla słuchaczy, powstała już w trakcie prac nad Symfonią, czy dopiero przed 
lwowskim wykonaniem.
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Myślą przewodnią programu jest dążenie wbrew wszelkim przeciwnościom 
losu ku odrodzeniu. Złowieszczo brzmiące słowa „Requiem aeternam…” 
rozpoczynają ceremonię pogrzebową odprawianą nad „trumną strzaskanych 
marzeń młodzieńczych”. Z otchłani rozpaczy wyrywa bohatera chęć dostą-
pienia odrodzenia, jednak prowadząca do niego droga nie jest prosta. Chwilę 
ukojenia przynosi mu niesamowicie realny sen podsuwający sielskie obrazy, 
zakłócany przez intonowaną trzykrotnie, z początku z daleka, a później już 
z bliska, natarczywą „pieśń przeznaczenia”. Ze snu wybudza bohatera „szara 
powszedniość”, której nie zamierza się on jednak podporządkować; daje się 
za to ponieść, zapomniawszy na moment o odrodzeniu, wirowi życia wypeł-
nionego miłosnym szałem. Widząc majaczące na horyzoncie kontury nowego 
świata, powraca na drogę wiodącą ku odrodzeniu, choć, by go dostąpić, musi 
stoczyć jeszcze jedną, na szczęście tym razem już zwycięską walkę. 

Symfonia cechuje się klasyczną czteroczęściową budową z formą sonatową 
w częściach skrajnych. Jest ona traktowana przez Karłowicza na tyle elastycz-
nie, by dołączony do utworu program literacki sprawiał wrażenie natural-
nego komponentu dzieła, a nie sztucznego, niespójnego z całością dodatku. 
W instrumentacji oraz w charakterze podporządkowanego dramaturgii 
muzycznej programu widoczne są silne ślady inspiracji twórczością Czaj-
kowskiego, a zwłaszcza jego V i VI Symfonią. 

Wczesne dzieło Karłowicza spotkało się z dość chłodnym przyjęciem kry-
tyki – zagraniczni recenzenci zarzucali mu eklektyzm, zaś polscy – niezro-
zumiałość. Tę sceptyczną ocenę zweryfikował ostatecznie czas. To właśnie 
Symfonia „Odrodzenie” dała początek słynnym sześciu poematom symfonicz-
nym Karłowicza, które zapewniły mu trwałą pozycję jednego z najważniej-
szych polskich symfoników przełomu wieków, a także stały się impulsem dla 
wielu innych polskich twórców, próbujących własnych sił na polu twórczości 
symfonicznej.

Pani Twardowska 
słowa: Adam Mickiewicz 

Jedzą, piją, lulki palą, 
Tańce, hulanka, swawola; 
Ledwie karczmy nie rozwalą, 
Cha, cha! chi, chi! hejże! hola! 
 
Twardowski siadł w końcu stoła, 
Podparł się w boki jak basza: 
„Hulaj dusza! hulaj!” woła, 
Śmieszy, tumani, przestrasza. 
 
Żołnierzowi, co grał zucha, 
Wszystkich łaje i potrąca, 
Świsnął szablą koło ucha: 
Już z żołnierza masz zająca. 

Na patrona z trybunału, 
Co milczkiem wypróżniał rondel, 
Zadzwonił kieską, pomału: 
Z patrona robi się kondel. 
 
Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, 
Do łba przymknął trzy rureczki, 
Cmoknął: cmok! i gdańskiej wódki 
Wytoczył ze łba pół beczki. 
 
Wtem, gdy wódkę pił z kielicha,
Kielich zaświstał, zazgrzytał; 
Patrzy na dno: — „Co u licha? 
Po coś tu, kumie, zawitał?”

Diablik to był w wódce na dnie: 
Istny Niemiec, sztuczka kusa; 
Skłonił się gościom układnie, 
Zdjął kapelusz i dał susa. 

Z kielicha aż na podłogę 
Pada, rośnie na dwa łokcie, 
Nos jak haczyk, kurzą nogę, 
I krogulcze ma paznokcie. 

„A, Twardowski… witam bracie!” 
To mówiąc, bieży obcesem: 
„Cóż to, czyli-ż mię nie znacie? 
Jestem Mefistofelesem. 
 
Wszak ze mnąś na Łysej Górze 
Robił o duszę zapisy: 
Cyrograf na byczej skórze 
Podpisałeś ty, i bisy. 
 
Miały słuchać twego rymu; 
Ty, jak dwa lata przebiegą, 
Miałeś pojechać do Rzymu, 
By cię tam porwać jak swego. 
 
Już i siedem lat uciekło, 
Cyrograf nadal nie służy: 
Ty, czarami dręcząc piekło, 
Ani myślisz o podróży. 
 
Ale zemsta, choć leniwa, 
Nagnała cię w nasze sieci:
Ta karczma Rzym się nazywa… 
Kładę areszt na waszeci”.

Twardowski ku drzwiom się kwapił 
Na takie dictum acerbum; 
Diabeł za kontusz ułapił: 
„A gdzie jest nobile verbum?” 
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 Co tu począć? kusa rada, 
Przyjdzie już nałożyć głową… 
Twardowski na koncept wpada 
I zadaje trudność nową. 
 
„Patrz w kontrakt, Mefistofilu, 
Tam warunki takie stoją: 
Po latach tylu a tylu, 
Gdy przyjdziesz brać duszę moją, 

 Będę miał prawo trzy razy 
Zaprząc ciebie do roboty, 
A ty najtwardsze rozkazy, 
Musisz spełnić co do joty. 
 
Patrz, oto jest karczmy godło, 
Koń malowany na płótnie; 
Ja chcę mu wskoczyć na siodło,
A koń niech z kopyta utnie.
 
Skręć mi przy tem biczyk z piasku,
Żebym miał czem konia chłostać;
I wymuruj gmach w tym lasku,
Bym miał gdzie na popas zostać. 

Gmach będzie z ziarnek orzecha, 
Wysoki pod szczyt Krępaku, 
Z bród żydowskich ma być strzecha, 
Pobita nasieniem z maku. 
 
Patrz, oto na miarę ćwieczek, 
Cal gruby, długi trzy cale: 
W każde z makowych ziareczek 
Wbij mnie takie trzy bretnale”. 
 
Mefistofil duchem skoczy, 
Konia czyści, karmi, poi, 
Potem bicz z piasku utoczy, 
I już w gotowości stoi. 
 
Twardowski dosiadł biegusa, 
Probuje podskoków, zwrotów, 
Stępa, galopuje, kłusa — 
Patrzy, aż i gmach już gotów. 

„No! wygrałeś panie bisie, 
Lecz druga rzecz nie skończona: 
Trzeba skąpać się w tej misie — 
A to jest woda święcona”. 

Diabeł kurczy się i krztusi, 
Aż zimny pot na nim bije: 
Lecz pan każe, sługa musi, 
Skąpał się biedak po szyję. 
 
Wyleciał potem jak z procy, 
Otrząsł się, dbrum! parsknął raźnie: 
„Teraz jużeś w naszej mocy, 
Najgorętsząm odbył łaźnię”. 
 
„Jeszcze jedno, będzie kwita: 
Zaraz pęknie moc czartowska! — 
Patrzaj, oto jest kobiéta, 
Moja żoneczka, Twardowska. 
 
Ja na rok u Belzebuba 
Przyjmę za ciebie mieszkanie; 
Niech przez ten rok moja luba 
Z tobą jak z mężem zostanie. 
 
Przysiąż jej miłość, szacunek, 
I posłuszeństwo bez granic; 
Złamiesz choć jeden warunek, 
Już cała ugoda na nic”. 
 
Diabeł do niego pół ucha, 
Pół oka zwrócił do samki, 
Niby patrzy, niby słucha — 
Tymczasem już blisko klamki. 
 
Gdy mu Twardowski dokucza, 
Od drzwi, od okien odpycha, 
Czmychnąwszy dziurką od klucza, 
Dotąd, jak czmycha, tak czmycha. 

Ilustracja do Pani Twardowskiej Adama Mickiewicza, 
rys. Franciszek Kostrzewski, ryt. William C. Wrankmore, 1858
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Nijoła 
libretto inspirowane Witaloraudą  
Józefa Ignacego Kraszewskiego 

I Noc

Bas
O wiosno! Co zrówna piękności twej nocy!
w czarownej barwy ustrojone szaty.
Ziemia tchnie szczęściem, niebo się śmieje.
Jakby ta ziemia i te jasne nieba 
z sobą mówiły wśród uroczej ciszy.

Chór
O wiosno! Co zrówna piękności twej nocy 
w kwieciste maju strojna szaty
tchnie szczęściem ziemia, nieba się śmieją 
i nieba się śmieją
Ziemia tchnie szczęściem, ziemia szczęściem tchnie
jakby ziemia ta i nieba, jakby ziemia ta i nieba,
Jakby ziemia ta i nieba 
mówiły z sobą, mówiły ciszy.
Wiosno! co zrówna twej nocy!
co zrówna twej nocy!

II Opowiadanie

Narrator 
Noc taka cienie dziś swe roztoczyła,
Litwini z łowów do domów wrócili,
umilkły ptaków piosenki, wszystko snem błogim usnęło.
Lecz kogo Dewy ze szczęścia wyzuli,
na łono swoje sen go nie przytuli. 
Kruminy łkaniom ciężkie echa wtórzą.
Nijoła swe życie dla matki poświęca,
ofiarny wieniec chcąc upleść dla siebie.
Kruminy zamek opuszcza i bieży
bieży nad Rossy brzegi umajone,

gdzie kilka brzozek płaczących usiadło,
plotąc się w wieniec z ponuremi jodły.

Tam staje Nijoła, oczy w niebo wznosi,
pomyśleć można, że do tych drzew wieńca 
siostrzyca brzózka w tej przybyła chwili 
i pieśń ulata w rozległe równiny,
aż słowik zdumiał słysząc głos dziewczyny. 

III Pieśń

Nijoła
Wkrótce z ziemi będę wzięta, śpiewam raz ostatni.
Żegnaj, żegnaj ziemio święta, przyjmij Dajnos bratni!
Twoje kwiatki mnie bawiły, dech twój do snu kłonił,
twoje dary mnie karmiły i twój lud mię bronił. 
Ach dni tyle, latek tyle szczęsna dary twemi 
jam jak ptaszek, jam jak kwiatek rosła na tej ziemi,
jam jak ptaszek rosła na tej ziemi dary twemi.
Dziś Krumine we łzach! Dewy! groźno ziemię smucą!
Niech śmierć moja skruszy gniew, szczęście wróci. 
Śpij spokojna! Ja twym plonem na śmierć się ustroję,
a z tym wieńcem, z moim zgonem znikną klęski twoje. 
Nie płacz matuś! Ja w tym wieńcu Dewom skłonię głowę,
jakbym stała przy młodzieńcu, przed Mildą w Romnowe. 
Dewy! Jeśli serce macie, ziśćcie modły moje:
zlejcie na nią po mej stracie wszelkich pociech zdroje. 
Jeśli serca macie, wysłuchajcie prośby moje!
Dewy! Jeśli serca macie, wysłuchajcie o co modlę, o co modlę was!

IV Recitativo

Nijoła
Jak tu błogo! Jakie kwiaty, jaka woń dokoła mnie!
Póki ziemia w błogim śnie, a łzy leją oczy matki,
póki pływa Menes złoty, kwiatki zbiorę was,
i ustroję moje czoło.
Matka ujrzy znak ofiarny, swój rozproszy smutek czarny
i skon zniesie mój wesoła.
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V Moderato

Chór Wandyn
A! A!

Nijoła
Co za głos? 

Chór Wandyn
A! A!

Nijoła
Śród Rossy fali
i woń wznosi się z szemrzącego łona.
Tysiąc dziewic po jej falach pływa,
a śród nich jakiż to kwiat cudowny barwą swą i wonią?

Chór Wandyn
Gdy wieczorny wietrzyk chłodnie,
zanim słońce rosę spali,
z kwiatem szczęścia my swobodnie
po tej płyńmy fali. 
Płyńmy, płyńmy, aż ziemianki
oko kwiatu nie dostrzeże,
nim uszczknie do równiarzki
lub skroń ziemską w kwiat ubierze. 
Płyńmy nim go nie dostrzeże
Płyńmy, aż ziemianki oko 
kwiatu szczęścia nie dostrzeże.

Nijoła
Ach! Szczęścia kwiat śród Rossy fali!
Jak cudne barwy, cudna woń!
O gdybyż mnie bogowie dali
uwieńczyć nim mej matki skroń!

Chór Wandyn 
My jak Murgi, jak Wandyny,
tak wesołe, tak swobodne,
nim kwiat szczęścia, kwiat jedyny
rzuci łoże wodne.

Spłyń tu do nas, płyń dziewico!
Gdy ci tęskno, płyń w topiele,
znikną troski błyskawicą,
bo tu radość, tu wesele. 
Płyń! płyń do nas tu dziewico!
Płyń! płyń do nas tu dziewico!
bo tu radość, tu wesele. 

Nijoła
Dzięki wam, siostry wodne!
Pragnę kwiatu nie dla siebie, jam szczęśliwa…
Ach! Dla biednej mojej matki!
Ona płacze, ona wzywa!
Dajcież zawieść jej uroczy kwiat,
co tam się chwieje,
barwę szczęścia niech roztoczy, 
wonią smutki niech rozwieje. 

Chór Wandyn
Spiesz igrać z nami, dziecię!
Spiesz igrać z nami, dziecię!
Próżno słów swych nie odmienia. 
Spiesz igrać z nami, dziecię!
Spiesz igrać z nami, dziecię!
Bo wyryto o tym kwiecie 
w wielkiej księdze przeznaczenia,
bo wyryto o tym kwiecie
w wielkiej księdze przeznaczenia.
Słuchaj! Słuchaj!

VI Wróżba

Chór Wandyn
Nim powita Saule góra, rosa nim opadnie,
Najpiękniejsza ziemi córa kwiat owładnie. 
Nim powita Saule góra, rosa nim opadnie,
rosa nim opadnie,  
kwiatem szczęścia niech owładnie.
Kogo ona nim obdarzy, tego troska minie,
szczęście stanie mu na straży, wiek mu błogo spłynie.

Nijoła
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Nijoła
Ach! Trosk tyle, nieszczęść tyle
na mej matki spada głowę!
Za jej szczęścia jedną chwilę
oddam moich dni połowę…
Całe życie! O siostrzyce!
Mam ja złoto, mam dostatek,
wskażcie, błagam was dziewice!
Kupię od niej szczęścia kwiatek. 

VII Allegro alla breve

Chór Wandyn
Po obłokach Menes pływa, blady Menes pływa
i wkrótce w górach, wkrótce w górach już utonie,
o spiesz! O spiesz!
Spiesz ku nam, kwiat cię wzywa, ku nam kwiat cię wzywa,
on spocznie na twem łonie, spocznie na twem łonie,
o spiesz! O spiesz!
Patrz, jak ku tobie się kłoni,
jakby chciał tknąć twego czoła. 
Niech się już prawda przed tobą odsłoni.
Tyś to dziewa ta szczęśliwa,
tyś Nioła!

Nijoła
Bogowie! Dzięki wam! O dzięki,
spieszę w Rossy toń
i nim dzień wstanie, kwiat z mej ręki
już uwieńczy matki skroń. 
O dzięki wam!

Chór Wandyn
Bogom wielkim składaj dzięki,
pospiesz w Rossy tonie.
Nim dzień wstanie, kwiat z twej ręki 
wieńczy matki skronie.
Pospiesz w Rossy toń!
Spiesz! W Rossy tonie spiesz!
W Rossy tonie do nas spiesz,
ach do nas, do nas Nioło!

Nijoła
Bogowie! Dzięki wam, o dzięki,
spieszę w Rossy toń
i nim dzień wstanie, kwiat z mej ręki
już uwieńczy matki skroń.
O dzięki wam!

Chór Wandyn
Bogom wielkim składaj dzięki,  
pospiesz w Rossy tonie,
nim dzień wstanie, kwiat twej ręki 
wieńczy matki skronie. 
O spiesz! O spiesz!  
Ach! Do nas spiesz!
O do nas spiesz! O spiesz! O spiesz!
Do nas, do nas spiesz! O do nas spiesz,
o do nas spiesz!
Kwiat cię wzywa, 
do nas spiesz, Nijoło!
Do nas, do nas tu spiesz, Nijoło!
Spiesz Nijoło w Rossy toń!
Uwieńczaj matki skroń!
Spiesz Nijoło do nas w Rossy toń!
Do nas spiesz Nijoło, do nas w Rossy tonie.
Tu do nas spiesz w Rossy tonie,
Nijoło!

Nijoła
Ach! Spieszę w Rossy toń, 
do was pospieszam, do was!
Spieszę, do was spieszę,
Do was spieszę w Rossy toń, Rossy toń!
Radości!

Nijoła
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VIII Opowiadanie

Narrator
Zawrzały wody, a zdradne Wandyny 
jak nocne mary w mgłę się rozleciały.
Zadrżała Nioła, głowę na pierś kłoni,
bo w miejscu kwiatu ujrzała Poklusa. 
A Rossa swe nurty znów spokojnie toczy,
znów śród obłoków Menes pływa.
Zazula tylko z leszczyny  
płaczącym głosem smutnie zaśpiewała,
tylko Pełeda z olszyny  
głosem grobowym głucho się ozwała. 
Znów jasne nieba, znowu kraj wesoły,  
wonny i cichy, tylko nie ma Nioły.

Chór
O wiosno! Co zrówna piękności twej nocy 
w kwieciste maju strojna szaty,
tchnie szczęściem ziemia, nieba się śmieją
i nieba się śmieją.
Ziemia tchnie szczęściem, ziemia szczęściem tchnie,
jakby ziemia ta i nieba, jakby ziemia ta i nieba,
jakby ziemia ta i nieba
mówiły z sobą, mówiły ciszy. 
Wiosno! Co zrówna twej nocy!
Co zrówna twej nocy!

Poklus i Nijoła. Teodor Narbutt, Dzieje starożytne narodu litewskiego, tom I, Wilno 1835
ilustracja autora, ryt. J. Oziębłowski
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Przemysław  
Neumann 
dyrygent

Dyrektor Filharmonii Opolskiej. Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu  na kierunku dyrygentura symfoniczno-  
-operowa w klasie Jerzego Salwarowskiego.

Jest laureatem I  nagrody w  Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 
im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w 1999 roku. W 2002 roku w III Prze-
glą dzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku zajął III miejsce. Jako dyrygent 
prowadził orkiestry m.in. Filharmonii Narodowej, Opery i Filharmonii Pod-
laskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Gorzowskiej, Kaliskiej, Koszalińskiej, 
Krakowskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Zielonogórskiej, Śląskiej 
w Katowicach, Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Świętokrzyskiej w Kielcach, 
a  także Sinfonię Iuventus, Orkiestrę Polskiego Radia w  Warszawie oraz 
Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
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Już podczas studiów nawiązał współpracę z poznańskim Teatrem Muzycz-
nym; do roku 2013 był jego dyrygentem i kierownikiem orkiestry. Przez 
dziewięć sezonów artystycznych przygotował kilka premier oraz poprowadził 
kilkaset spektakli i koncertów. Współpracował również z Teatrem Wielkim 
w Poznaniu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym. 

Po obronie doktoratu w 2009 roku podjął pracę naukową w katedrze dyry-
gentury Akademii Muzycznej w  Poznaniu. W  2017 roku uzyskał stopień 
doktora habilitowanego, a  w  2019 roku został profesorem macierzystej 
uczelni oraz kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej.

W 2015 roku został dyrektorem Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. 
W  tym czasie artysta rozpoczął intensywną pracę nad przywracaniem 
do repertuaru koncertowego polskiej, niesłusznie zapomnianej muzyki. 
Jej owocem jest cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana, prezentujący 
głównie utwory skomponowane w czasie zaborów oraz seria wydawnicza 
o tym samym tytule. Partytury wraz z głosami orkiestrowymi dzieł takich 
twórców, jak Karol Kurpiński, Franciszek Lessel, Witold Maliszewski, 
Feliks  Nowowiejski czy Zygmunt Noskowski powstały we współpracy 
z powołaną w 2016 roku fundacją Dla Kultury, w której Przemysław Neumann 
pełni funkcję prezesa. Wraz z  Orkiestrą Filharmonii Opolskiej dokonał 
również nagrań płytowych dorobku polskich kompozytorów (Nowowiejski, 
Maliszewski) dla wytwórni DUX.
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Wioletta  
Chodowicz
sopran

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
W latach 2003–2008 była solistką Opery Wrocławskiej, a w latach 2015–2018 – 
Opery Krakowskiej. Solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 
Od 2004 roku współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w War-
szawie, gdzie pojawiła się jako tytułowa Halka (Moniuszko), Donna Anna 
w Don Giovannim oraz Hrabina w Weselu Figara Mozarta, Maria w Wozzecku 
Berga, tytułowa Katia Kabanova (Janáček), Marta w Pasażerce Wajnberga 
i Balladyna w Goplanie Żeleńskiego. 

Śpiewała na takich scenach europejskich, jak Národní divadlo w Pradze, 
Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie, Welsh National Opera w Car-
diff, Glyndebourne Opera czy Israeli Opera w Tel Awiwie.
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Artystka była gościem wielu prestiżowych festiwali muzycznych, takich jak 
Young Euro Classic (Berlin), Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beetho-
vena (Warszawa) czy Cervantino Festival (Guanajuato, Meksyk). Koncertuje 
z takimi orkiestrami, jak Sinfonia Varsovia, Orkiestra Filharmonii Narodowej, 
Poznańskiej i Krakowskiej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. 

Śpiewała główne partie sopranowe w Requiem Faurégo i Verdiego, IX Symfonii 
i Missa solemnis Beethovena, Te Deum Brucknera, III Symfonii „Pieśni o nocy” 
Szymanowskiego, III Symfonii „Symfonii pieśni żałosnych” Góreckiego, Das klagende 
Lied oraz II i VIII Symfonii Mahlera, Vier letzte Lieder R. Straussa, a także dziełach 
Pendereckiego: Polskim Requiem, Te Deum, Strofach oraz Pieśniach zadumy 
i nostalgii. 

Współpracowała z wybitnymi dyrygentami, takimi jak Jacek Kaspszyk, Marc 
Minkowski, Valery Gergiev, Stanisław Skrowaczewski, Tomáš Hanus, Jakub 
Hrůša, John Fiore, Gabriel Chmura, Łukasz Borowicz, Friedrich Haider, Lothar 
Koenigs, Antoni Wit, Marek Pijarowski, Krzysztof Penderecki, Ola Rudner.

W swoim dorobku artystka ma następujące nagrania płytowe: Giovanna 
d’Arco Verdiego (Polskie Nagrania, 2012), Maria Statkowskiego (Warner Music 
Poland, 2010), Quo vadis Nowowiejskiego (cpo, 2017), Hagith Szymanow-
skiego (CD: Polskie Radio, 2018; DVD: DUX, 2008), Manru Paderewskiego 
(DVD: DUX, 2010), kantaty Milda i Nijoła Moniuszki (DUX, 2019).
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Łukasz  
Załęski
tenor

Jeden z najaktywniejszych polskich tenorów młodego pokolenia. W swoim 
repertuarze posiada ponad dwadzieścia pierwszoplanowych partii opero-
wych i operetkowych. Obecnie występuje na niemal wszystkich scenach 
operowych w Polsce. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów na Akademii 
Muzycznej na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 
w Łodzi (2013), rozpoczął profesjonalną karierę sceniczną jako Edgardo w Łucji 
z Lammermooru Donizettiego w Operze Śląskiej w Bytomiu (2014). Laureat 
I nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego.
Jego najważniejsze role operowe to: Faust (Potępienie Fausta Berlioza), Książę 
(Rusałka Dvořáka), Nemorino (Napój miłosny Donizettiego), Edgardo (Łucja 
z Lammermooru), Alfred (Traviata Verdiego), Książę Mantui (Rigoletto Verdiego), 
Fenton (Falstaff Verdiego), Stefan (Straszny dwór Moniuszki), Jontek (Halka 
Moniuszki), Kazimierz (Hrabina Moniuszki), Pinkerton (Madame Butterfly 
Pucciniego) oraz Rodolfo (La Bohème Pucciniego).
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Doskonale odnajduje się także w rolach operetkowych. W tym repertuarze 
posiada następujące partie: Tassilo (Hrabina Marica Kálmána), Barinkay 
(Baron cygański J. Straussa – syna) oraz Su-Czong (Kraina uśmiechu Lehára).

Sezon 2018/2019 upłynął w kalendarzu artysty pod znakiem jubileuszu 200. 
urodzin Stanisława Moniuszki. W ramach obchodów wystąpił jako Stefan 
w premierze Strasznego dworu w Operze Nova w Bydgoszczy w reżyserii 
Natalii Babińskiej (spektakl zainaugurował XXVI Bydgoski Festiwal Ope-
rowy), jako Kazimierz w premierze Hrabiny w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
w reżyserii Krystyny Jandy oraz jako Maks w ostatniej operze Moniuszki – 
Beata w Operze Krakowskiej.

Łukasz Załęski ma w swoim dorobku płytowym nagrania oper Moniuszki: 
Beata (DUX; partia Maksa) oraz Hrabina (rola Kazimierza). 

Latem 2022 roku zadebiutuje na Bregenzer Festspiele 2022 jako Pinkerton 
w premierowej produkcji spektaklu Madame Butterfly.
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Szymon  
Mechliński
baryton

W sezonie artystycznym 2021/2022 Szymon Mechliński powraca na sceny 
Fińskiej Opery Narodowej (Silvio w Pajacach Leoncavalla), Opery Wrocław-
skiej (Ottokar w Wolnym strzelcu Webera, Lescaut w Manon Lescaut Pucciniego 
oraz Marcello w La Bohème Pucciniego), Teatru Wielkiego – Opery Narodo-
wej (Escamillo w Carmen Bizeta oraz Gasztołd w odkrytej niedawno operze 
Barbara Radziwiłłówna Henryka Jareckiego). Jego przyszłe angaże obejmują 
także ponowny występ na Glyndebourne Festival.

W ubiegłym sezonie zadebiutował jako Guglielmo w Così fan tutte Mozarta 
w Teatro de la Maestranza w Sewilli oraz w Pajacach w Fińskiej Operze 
Narodowej.
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Wśród innych osiągnięć Szymona Mechlińskiego należy wymienić ponowny 
udział w produkcji The Veiled Prophet (Wexford Opera Festival), kreację Strahl-
buscha w nowej inscenizacji Irrelohe Schrekera (Opéra de Lyon), rolę Filipa 
Marii Viscontiego w Beatrice di Tenda Belliniego (Nationaltheater Mannheim), 
partie Ryksa w wykonaniu koncertowym Casanovy Różyckiego w Filharmo-
nii Narodowej, Lescaut w inscenizacji Manon Lescaut w Operze Poznańskiej  
i Dandiniego w Kopciuszku Rossiniego w Operze Wrocławskiej.

Jego ważniejsze ostatnie role to: Doktor Malatesta w Don Pasquale Doni-
zettiego i Luigi w Il Bravo Mercadantego w ramach Wexford Festival Opera, 
Foka w Czarodziejce Czajkowskiego w Opéra de Lyon, tytułowy Eugeniusz 
Oniegin na scenach Theater Dortmund i Opéra de Toulon, Książę Yamadori 
w Madame Butterfly na Glyndebourne Festival, Fritz w Die tote Stadt Korngolda 
(podczas trasy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową), Raimbaud (Hrabia Ory 
Rossiniego) na Dorset Opera Festival oraz Marcello w La Bohème w Operze 
Bałtyckiej.

Mechliński współpracuje również z Operą Śląską w Bytomiu, Filharmo-
nią Śląską, Muzeum Narodowym w Warszawie (Pałac Królikarnia) oraz 
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. W tym ostatnim miejscu 
często występuje z recitalami. Można go także usłyszeć w partiach Fiorella 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Zegara w Dziecku i czarach Ravela, Trzeciego 
Niewolnika w Czarodziejskim flecie Mozarta, Księcia w Weselu Figara oraz 
Marcella w Cyganerii. Wykonuje również partię barytonową w Stabat Mater 
Szymanowskiego.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pozna-
niu w klasie Jerzego Mechlińskiego, Iwony Kowalkowskiej oraz Gabrieli 
Klimy-Kściuczyk (dyplom z wyróżnieniem). Obecnie kontynuuje naukę pod 
okiem Giorgia Zancanara. 

https://managemyartists.com/profile/administration/contracts_list/edit/31412
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Łukasz  
Kocur 
bas

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pozna-
niu (Wydział Wokalno-Aktorski). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Otrzymał Stypendium 
im. Wojciecha Drabowicza dla najlepszego studenta Wydziału Wokalno- 
 -Aktorskiego macierzystej uczelni. Laureat I nagrody w Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina (Vráble na Słowacji). 

Od 2014 roku artysta jest związany z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, 
gdzie występuje w takich spektaklach, jak Zakonnica w przebraniu, Skrzy-
pek na  dachu, Footloose, Madagaskar – musicalowa przygoda, Pippin, Rodzina 
Addamsów, Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży oraz w innych przed-
stawieniach jako członek zespołu wokalnego. Brał udział także w premierach 

fo
t.

 D
E

LU
G

A
.a

rt

spektakli Jesus Christ Superstar i Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi oraz 
w wielu koncertach, jak m.in.: Z Broadwayu do Hollywood, Wigilijna Tytka, 
Śpiewanki Wielkopolskie, Face to Face.

Koncertuje w  Polsce i  za granicą. W  swoim repertuarze posiada dzieła 
operowe, kantatowo-oratoryjne, operetkowe, musicalowe oraz pieśni 
romantyczne. Uczestnik licznych festiwali muzycznych, m.in.: Neofonia, 
Opera Know-How, Musica Sacromontana, Belcanto Opera Festival Rossini 
in Wildbad. Uczestnik licznych mistrzowskich kursów wokalnych, m.in. Evy 
Blahovej, Matjažsa Robavsa, Wojciecha Maciejowskiego, Adama Kruszew-
skiego. Członek zespołu muzyki cerkiewnej Partes. Od 2021 roku jest artystą 
Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
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Orkiestra  
Filharmonii  
Narodowej
Warsaw Philharmonic 
Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor Artystyczny /
Music and Artistic Director

Maciej Tomasiewicz
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce / 
First Violins

Maria Machowska
koncertmistrz / leader
Krzysztof Bąkowski
koncertmistrz / leader
Stanisław Podemski
zastępca koncertmistrza / 
deputy leader
Justyna Bogusiewicz
Joanna Jakobs
Marian Kowalski
Aleksandra Kupczyk
Agnieszka Lewandowska
Jan Lewtak
Mateusz Marczyk
Marcin Mazurek
Marzena Mazurek
Grzegorz Osiński
Krzysztof Ploch
Marek Powideł
Dobrosława Siudmak
Michał Szałach
Krystyna Wilczyńska
Agata Krystek
Marta Piórkowska

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Grzegorz Groblewski
Izabela Hodor
Ada Kozyra-Dobrowolska
Bożena Michalska
Zuzanna Panas
Paweł Rybkowski
Piotr Sękowski
Magdalena Smoczyńska
Anna Stokowska
Krzysztof Trzcionkowski
Natalia Tuszyńska

Altówki / Violas

Marzena Hodyr
solistka / soloist
Marek Iwański
Piotr Bertling
Wiesława Duszak
Agnieszka Duź-Dymus
Katarzyna Henrych
Tomasz Karwan
Damian Kułakowski
Jakub Kowalik
Iwona Kuchna-Franco
Agnieszka Podłucka
Paulina Różańska-Czopka
Krzysztof Szczepański

Wiolonczele / Cellos

Karolina  
Jaroszewska-Rajewska

solistka / soloist
Aleksandra Ohar- 

-Sprawka
solistka / soloist
Robert Putowski
solista / soloist
Agata Dobrzańska
Kazimierz Gruszczyński
Piotr Sapilak
Mateusz Szmyt
Bogusław Tomków
Mariusz Tondera
Angelica Wais
Jerzy Wołochowicz
Wojciech Skóra

Kontrabasy /  
Double Basses

Janusz Długokęcki
solista / soloist
Karol Kowal
Jerzy Cembrzyński
Piotr Chyła
Tomasz Januchta
Andrzej Jekiełek
Michał Kotowski
Marcin Wiliński
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Flety / Flutes

Krzysztof Malicki
Urszula Janik-Lipińska
Joanna Gatniejewska
Seweryn Zapłatyński

Flet piccolo / Piccolo

Tomasz Bielski

Oboje / Oboes

Aleksandra Rojek
Piotr Lis
Łukasz Dzikowski

Rożek angielski / 
Cor anglais

Joanna Monachowicz

Klarnety / Clarinets

Adrian Janda
Grzegorz Wołczański
Krystyna Sakowska
Dariusz Elbe

Fagoty / Bassoons

Andrzej Budejko
Leszek Wachnik
Grzegorz Gołąb
Mariusz Oczachowski

Waltornie / Horns

Grzegorz Sabeł
Gabriel Czopka
Daniel Otero Carneiro
Aleksander Szebesczyk
Robert Duda
Maciej Kostrzewa

Trąbki / Trumpets

Krzysztof Bednarczyk
Kazimierz Adamski
Dorota Cholewa
Mariusz Niepiekło

Puzony / Trombones

Andrzej Sienkiewicz
Paweł Cieślak
Krzysztof Wojtyniak

Puzon basowy /  
Bass Trombone

Krzysztof Kott

Tuba 

Arkadiusz Więdlak

Kotły / Timpani

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

Tomasz Bielak
Wawrzyniec Dramowicz
Paweł Pruszkowski
inspektor orkiestry / 
orchestra personnel manager

Harfy / Harps

Klara Wośkowiak
Barbara Witkowska

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Aleksandra Świdzińska

Stroiciele / Tuners

Szymon Jasnowski
kierownik sekcji /  
head of the tuning team
Jarosław Bednarski
Krzysztof Dymek

Obsługa techniczna 
estrady / Stagehands

Waldemar Frelak
Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki
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Chór  
Filharmonii  
Narodowej 
Warsaw Philharmonic 
Choir

Bartosz Michałowski 
dyrektor chóru, dyrygent / 
choir director, conductor

Justyna Pakulak
asystent dyrektora chóru / 
choir director's assistant 

Henryk Wojnarowski 
honorowy dyrektor chóru / 
honorary choir director

Soprany / Sopranos

Katarzyna Bienias
Urszula Bozik
Ewa Cupryjak
Magdalena Dobrowolska
Monika  

Dobrzyńska-Krysiak
Joanna Dudzińska
Elżbieta Gołębiowska-

-Kaptur
Bożena Grabowska
Anna Jasińska
Kinga Jaskowska
Justyna 

Jedynak-Obłoza
Katarzyna 

Kalisz-Kędziorek
Aneta Kapla-Marszałek
Małgorzata  

Miłkowska-Cieśla
Anna Mianovska
Marta Mularczyk
Dorota Mularzuk

Maria Muszyńska 
Danuta Opacka
Inga Poškutė-Królak
Magdalena Schabowska
Ewelina Siedlecka- 

-Kosińska
Eliza Sikora
Sylwia Sikorska
Alina Smorga
Samitra Suwannarit
Barbara  

Szczerbaczewicz
Dorota Żwirdowska

Alty / Altos 

Jadwiga Bartnik
Grażyna Cesarczyk
Beata Dąbrowska
Brygida Dobber- 

-Sienkiewicz
Anna Fijałkowska
Dorota Filipczak
Joanna Gontarz
Małgorzata Hennig- 

-Pochwat
Marzanna Jadczak
Olga Janiec
Martyna Jankowska
Jolanta  

Kaczyńska-Lechnio
Bożena Kołodziejczyk
Anna Kozłowska
Ewa Matuszewska
Ewa Mieczkowska
Aleksandra Pawluczuk
Urszula Rodowicz
Małgorzata  

Spodniewska-Szyndler
Anna Stawarz- 

-Moszczyńska
Małgorzata Stupnicka

Tenory / Tenors 

Mariusz Cyciura
Marcin Jaskowski
Janusz Kazanecki
Wojciech Kołbuk
Henryk Kutysz
Mariusz Latek

Robert Lawrence
Arkadiusz Malec
Andrzej Marusiak
Adam Miroszczuk
Adam Sławiński
Kacper Szemraj
Marek Szwajkowski
Zbigniew Tupczyński
Tomasz Warmijak
Grzegorz Wiśniewski
Tadeusz Wiśniewski
Daniel Woźniak
Emil Zwoliński

Basy / Basses 

Krzysztof Chalimoniuk
Stanisław Daglis
Dariusz Golec
Mirosław Grabski
Sebastian Gunerka
Adam Kaczyński
Łukasz Kocur
Miłosz Kondraciuk
Andrzej Kozłowski
Bogumił Kozłowski
Krzysztof Matuszak
Marian Parczała
Piotr Stawarski
Roman Wawreczko
Piotr Widlarz
Marek Wota
Przemysław Żywczok

Korepetytorzy pianiści / 
Répétiteurs 

Ariadna Pustoła
Ewa Wilczyńska

Inspektor Chóru /  
Choir Presonnel Manager 

Dariusz Golec

Bibliotekarz / Librarian 

Roman Wawreczko
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13.05.2022
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall

14.05.2022
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall

Symphonic Concert

150th Anniversary of the Death of Stanisław Moniuszko

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra and Choir
Przemysław Neumann – conductor
Wioletta Chodowicz – soprano (Nijoła)
Łukasz Załęski – tenor (Mephistopheles)
Szymon Mechliński – baritone (Narrator)
Łukasz Kocur – bass (Twardowski) 
Bartosz Michałowski – choir director

The Warsaw Philharmonic reserves the right to change the programme and performers.  
It is prohibited to take photos, make videos and record sound during the concert. The audience  
is also kindly requested to switch off their mobile phones and digital watch alarms.
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Programme

Stanisław Moniuszko (1819–1872)
Pani Twardowska [16′]
ballad for tenor, baritone, bass, choir and orchestra
to words by Adam Mickiewicz
(1869)

I Allegretto (choir)
II Recitativo (Twardowski, Narrator)
III Aria (Mephistopheles, Narrator)
IV Recitativo (Mephistopheles, Narrator)
V Aria (Twardowski)
VI Scene (Twardowski, Mephistopheles, Narrator, choir)
VII Finale (Narrator, choir)

Nijoła [31′] 
cantata for soprano, baritone, bass, choir and orchestra
libretto inspired by Józef Ignacy Kraszewski’s Witolorauda
(after 1848)

I Night (bass, choir)
II Narrative (Narrator)
III Song (Nijoła)
IV Recitativo (Nijoła) 
V Moderato (Nijoła, Choir of Vandines) 
VI The Prophecy (Nijoła, Choir of Vandines) 
VII Allegro alla breve (Nijoła, Choir of Vandines) 
VIII Narrative (Narrator, choir)

∙∙∙     Intermission (ca. 20 min.)

Mieczysław Karłowicz (1876–1909) 
Symphony in E Minor “Rebirth”, Op. 7 [44′]
(1902)

Andante. Allegro
Andante non troppo
Vivace
Allegro maestoso

Short programme note

Małgorzata Sułek 

The canon of Polish music includes several vocal-instrumental pieces by Stanisław 
Moniuszko and symphonic works by Mieczysław Karłowicz. 

Moniuszko, who wrote The Haunted Manor, is not widely recognised as a composer 
of cantatas, even though two examples of this genre, Pani Twardowska and Nijoła, 
are prominent works in his oeuvre. Moniuszko penned the  first of them, to 
the words of Adam Mickiewicz’s famous ballad, towards the end of his life. It is 
a compact and humorous seven-movement cantata substitute for the opera seria 
about Sir Twardowski that the composer had begun to sketch but never finished. 
The second cantata, written in the early 1850s, is based on excerpts from Józef 
Ignacy Kraszewski’s Witolorauda and historical works by Teodor Narbutt. Together 
with Milda and Krumine, it is part of a series of pieces by Moniuszko that were 
inspired by Lithuanian mythology. Comprised of eight movements, it tells the story 
of the Lithuanian Persephone, who is kidnapped by the besotted god Poklus and 
taken to his underground kingdom. 

Written at the turn of the 20th century, Symphony in E Minor “Rebirth”, Op. 7 
precedes Mieczysław Karłowicz’s six symphonic poems, regarded as his most impor-
tant artistic achievement. It is an interesting amalgam of features that at the time 
were regarded as both traditional and innovative. Although it features a classi-
cal four-movement structure, with the sonata form in the outer movements, and 
an instrumentation influenced by Tchaikovsky’s late symphonies, it also includes 
an extensive literary programme, consisting of a colourful mosaic of positivist and 
modernist ideas, which tell the story of the individual’s long, bumpy and winding 
road to rebirth.
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Performers’ notes

Przemysław Neumann
conductor

Przemysław Neumann is the Director of the Opole Philharmonic. He is a graduate 
of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, where he studied sym-
phony and opera conducting in the class of Jerzy Salwarowski.

In 1999, he won First Prize in the International Ludomir Różycki Vocal Competition 
in Gliwice, and in 2002 followed this up with third place in the 3rd Polish National 
Review of Young Conductors in Białystok. As a conductor, he has led the Warsaw 
Philharmonic Orchestra, philharmonic orchestras of Podlasie in Białystok, of 
Częstochowa, Gorzów, Kalisz, Koszalin, Krakow, Lublin, Poznań, Szczecin, Zielona 
Góra, Silesia in Katowice, Lower Silesia in Jelenia Góra, Świętokrzyskie Region in 
Kielce as well as the Jerzy Semkow Polish Sinfonia Iuventus Orchestra, Polish Radio 
Orchestra in Warsaw, and the Toruń Symphony Orchestra.

While still a student, he began to collaborate with the Poznań Music Theatre, and 
served as conductor and director of its orchestra up until 2013. For nine concert 
seasons he oversaw many premieres and conducted several hundred performances 
and concerts. He has also cooperated with the  Grand Theatre of Poznań and 
the Gliwice Music Theatre.

After defending his doctoral thesis in 2009, Przemysław Neumann embarked on 
an academic career in the Department of Conducting of the Academy of Music in 
Poznań. In 2017, he obtained the title of habilitated doctor and in 2019 was appointed 
professor and head of the Department of Symphony and Opera Conducting of his 
alma mater. 

In 2015, he was appointed Director of the Józef Elsner Opole Philharmonic, which 
coincided with the beginning of his new mission to save long lost gems of Polish 
music from undeserved oblivion. The fruit of his efforts is the concert series entitled 
“Polish Forgotten Music”, mainly featuring pieces composed during the time of 
the Partitions, as well as a publication series of the same title. The scores and 
orchestral parts of the works by such composers as Karol Kurpiński, Franciszek 
Lessel, Witold Maliszewski, Feliks Nowowiejski, and Zygmunt Noskowski were 
published in collaboration with the  “Dla Kultury” Foundation, established in 
2016, of which Przemysław Neumann is the president. Together with the Opole 
Philharmonic Orchestra he has made album recordings of works by Polish composers 
(Nowowiejski, Maliszewski) on the DUX label.

Wioletta Chodowicz
soprano 

Wioletta Chodowicz graduated from the  Karol Lipiński Academy of Music 
in Wrocław. From 2003 until 2008, she was a soloist with the Wrocław Opera, 
and in the years 2015–2018 – with the Kraków Opera. She is currently a soloist 
at the Podlasie Opera and Philharmonic in Białystok. Since 2004, she has collaborated 
with the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, where she has appeared as 
the eponymous Halka (Moniuszko), Donna Anna in Don Giovanni and the Countess in 
Le nozze di Figaro by Mozart, Maria in Berg’s Wozzeck, the eponymous Katia Kabanova 
(Janáček), Marta in Weinberg’s The Passenger and Balladyna in Żeleński’s Goplana. 

She has sung in such European theatres as the  Národní divadlo in Prague, 
the National Moravian-Silesian Theatre in Ostrava, the Welsh National Opera in 
Cardiff, the Glyndebourne Opera and the Israeli Opera in Tel Aviv.

The artist has made guest appearances at numerous prestigious music festivals, 
including the Young Euro Classic (Berlin), the Ludwig van Beethoven Easter Festival 
(Warsaw), and the Cervantino Festival (Guanajuato, Mexico). She has performed 
alongside such orchestras as Sinfonia Varsovia, the Warsaw Philharmonic Orchestra, 
the Poznań and Krakow Philharmonics, the Polish National Radio Symphony 
Orchestra, and the Polish Radio Orchestra in Warsaw. 

She has sung the main soprano parts in Fauré’s and Verdi’s Requiems, Beethoven’s 
Symphony No. 9 and Missa solemnis, Bruckner’s Te Deum, Szymanowski’s Symphony 
No. 3 “Song of the Night”, Górecki’s Symphony No. 3 “Symphony of Sorrowful 
Songs”, Mahler’s Das klagende Lied and Symphonies Nos. 2 and 8, R. Strauss’ Vier 
letzte Lieder, as well as works by Penderecki: Polish Requiem, Te Deum, Strophen and 
Songs of Reflection and Nostalgia. 

Wioletta Chodowicz has collaborated with such distinguished conductors as Jacek 
Kaspszyk, Marc Minkowski, Valery Gergiev, Stanisław Skrowaczewski, Tomáš 
Hanus, Jakub Hrůša, John Fiore, Gabriel Chmura, Łukasz Borowicz, Friedrich 
Haider, Lothar Koenigs, Antoni Wit, Marek Pijarowski, Krzysztof Penderecki, and 
Ola Rudner.

The artist has the following recordings to her credit: Verdi’s Giovanna d’Arco (Polskie 
Nagrania, 2012), Statkowski’s Maria (Warner Music Poland, 2010), Nowowiejski’s 
Quo vadis (cpo, 2017), Szymanowski’s Hagith (CD: Polskie Radio, 2018; DVD: DUX, 
2008), Paderewski’s Manru (DVD: DUX, 2010), and Moniuszko’s cantatas Milda and 
Nijoła (DUX, 2019).
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Łukasz Załęski
tenor

One of the most sought-after Polish tenors of the young generation. His repertoire 
includes over twenty leading opera and operetta parts. He currently performs 
on almost all opera stages in Poland. After graduating with honours from the Grażyna 
and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź (2013), he commenced his profes-
sional career in the part of Edgardo in Donizetti’s Lucia di  Lammermoor at the Silesian 
Opera in Bytom in 2014. He won First Prize in the 1st Bogdan Paprocki Polish 
National Vocal Competition. His most prominent opera roles include Faust (Berlioz 
– La damnation de Faust), Prince (Dvořák – Rusalka), Nemorino (Donizetti – L’elisir 
d’amore), Edgardo (Lucia di Lammermoor), Alfredo (Verdi – Traviata), Prince of Mantua 
(Verdi – Rigoletto), Fenton (Verdi – Falstaff), Stefan (Moniuszko – The Haunted Manor), 
Jontek (Moniuszko – Halka), Kazimierz (Moniuszko – The  Countess), Pinkerton 
(Puccini – Madame Butterfly), and Rodolfo (Puccini – La bohème).

He has also had an outstanding career in operetta roles, his repertoire including 
Tassilo (Kálmán – Countess Maritza), Barinkay (J. Strauss the Son – Der Zigeunerbaron) 
and Prince Sou-Chong (Lehár – The Land of Smiles).

The artist’s calendar for 2018/2019 season included several engagements connected 
with the 200th anniversary of the birth of Stanisław Moniuszko. As part of 
the celebrations of this event, he appeared as Stefan in the premiere staging 
of The Haunted Manor at Opera Nova in Bydgoszcz directed by Natalia Babińska 
(the performance opened the 24th Bydgoszcz Opera Festival), as Kazimierz in 
the premiere performance of The Countess at the Baltic Opera in Gdańsk, directed by 
Krystyna Janda, and as Maks in the composer’s final opera – Beata – at the Krakow 
Opera.

Łukasz Załęski’s discography includes recordings of Moniuszko operas: Beata, 
released on the DUX label (the part of Maks) and The Countess (the part of Kazimierz).

In the summer of 2022, he will make his debut at the Bregenzer Festspiele in the role 
of Pinkerton in that venue’s premiere production of Madame Butterfly.

Szymon Mechliński
baritone

The 2021/2022 season sees Szymon Mechliński returning to the Finnish National 
Opera (as Silvio in Leoncavallo’s Pagliacci), to Wrocław Opera (as Ottokar in Weber’s 
Freischutz, Lescaut in Puccini’s Manon Lescaut and Marcello in Puccini’s La bohème), 
to Teatr Wielki – Polish National Opera (as Escamillo in Bizet’s Carmen and as 
Gasztołd in a newly discovered opera Barbara Radziwiłłówna by Henryk Jarecki). 
Future engagements include his return to the Glyndebourne Festival.

Recent season included a debut as Guglielmo in Mozart’s Così fan tutte at Teatro 
de la Maestranza in Sevilla and in Pagliacci at Finnish National Opera.

Other engagements highlights included Szymon Mechliński’s return to Wexford 
Opera Festival for the production of The Veiled Prophet, appearances at the Opéra 
de Lyon as Strahlbusch in the new production of Schreker’s Irrelohe, at the National-
theater Mannheim as Fillipo Maria Visconti in Bellini’s Beatrice di Tenda, at the War-
saw Philharmonic in the role of Ryx in the concert performance of Różycki’s 
Cassanova, at Poznań Opera as Lescaut in Manon Lescaut, and at Wrocław Opera in 
the role of Dandini in Rossini’s La cenerentola.

Recent engagements of note include Dr Malatesla in Donizetti’s Don Pasquale and 
Luigi in Mercadante’s Il Bravo with the Wexford Festival Opera, Foka in Tchaikovsky’s 
Enchantress at the Opéra de Lyon, the title role in Eugene Onegin at the Theater 
Dortmund and Opéra de Toulon, Yamadori in Madame Butterfly at the Glyndebourne 
Festival, Fritz in Korngold’s Die tote Stadt at the Teatr Wielki – Polish National Opera 
on tour, Raimbaud in Rossini’s Le comte Ory at the Dorset Opera Festival, and Marcello 
La bohème at the Baltic Opera in Gdańsk.

Szymon Mechliński’s other notable artistic collaborations include Opera Śląska in 
Bytom, Silesian Philharmonic, National Museum in Warsaw (Królikarnia Palace) 
and Feliks Nowowiejski Museum in Poznań where he is a regularly invited recitalist 
and could be heard as Fiorello in Rossini’s Il barbiere di Siviglia, The Clock in Ravel’s 
L’enfant et les Sortileges, 3rd Slave in Mozart’s Die Zauberflöte, The Count in Le nozze 
di Figaro, Marcello in La bohème. He also has the baritone part in Stabat Mater by 
Szymanowski in his repertoire.

Szymon Mechliński graduated from the Ignacy Jan Paderewski Music Academy in 
Poznań where he studied with Jerzy Mechliński, Iwona Kowalkowska and Gabriela 
Klima-Kściuczyk (diploma with distinction). He continues studies with Giorgio 
Zancanaro.
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Łukasz Kocur
bass 

A graduate of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań (Vocal and 
Drama Department), Łukasz Kocur was awarded a scholarship from the Ministry 
of Science and Higher Education for outstanding artistic achievements as well as 
a Wojciech Drabowicz Scholarship for the best student in the Vocal and Drama 
Department at his alma mater. He also won First Prize in the Imrich Godin Inter-
national Vocal Competition in Vráble, Slovakia. 

Since 2014, the artist has been associated with the Musical Theatre in Poznań, 
where he has regularly appeared in such productions as Sister Act, Fiddler on the Roof, 
Footloose, Madagascar – A Musical Adventure, Pippin, The Addams Family, and Koziołek 
Matołek i zagadka ratuszowej wieży as well as in other shows as a member of the vocal 
ensemble. He has also taken part in the premiere performances of Jesus Christ 
Superstar and Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi, and in many concerts, such as: 
Z Broadwayu do Hollywood, Wigilijna Tytka, Śpiewanki Wielkopolskie, and Face to Face.

He has performed at both home and abroad. His repertoire encompasses opera, 
cantata-oratorio, operetta, and musical theatre works as well as Romantic Lieder. 
He has been invited to perform at numerous musical festivals, including the Neo-
fonia, the Opera Know-How, the Musica Sacromontana, and the Belcanto Opera 
Festival Rossini in Wildbad. He has completed numerous master classes led by Eva 
Blahova, Matjažs Robavs, Wojciech Maciejowski, and Adam Kruszewski among 
others. He is a member of the Partes Orthodox Chant Chamber Ensemble, and since 
2021 – also of the Warsaw Philharmonic Choir.

Kalendarz 
koncertowy

15.05  niedziela  /  18:00 
Sala Koncertowa 
Recital fortepianowy

Ewa Pobłocka

Bach

16.05  poniedziałek  /  19:00 
 Sala Kameralna 

Po prostu... Filharmonia!: 
Polacy w Konkursie  
Wieniawskiego – Skrzypce

Robert Łaguniak – skrzypce
Joanna Sochacka – fortepian
Sulamita Ślubowska – skrzypce
Maciej Słapiński – fortepian

17.05  wtorek  /  19:00 
Sala Kameralna 
Scena Muzyki Polskiej

Jakub Jakowicz – skrzypce 
Łukasz Chrzęszczyk – fortepian

Malawski / Bacewicz / Górecki / 
Penderecki

18.05   środa  /  19:00  
Sala Kameralna

Po prostu... Filharmonia!: 
Polacy w Konkursie  
Wieniawskiego – Skrzypce

Klara Gronet – skrzypce
Judyta Kluza-Sporniak – skrzypce
Grzegorz Skrobiński – fortepian
Wojciech Niedziółka – skrzypce
Krzysztof Stanienda – fortepian

19.05   czwartek  /  19:00  
Sala Kameralna 

Po prostu... Filharmonia!: 
Polacy w Konkursie  
Wieniawskiego – Skrzypce

Adam Suska – skrzypce
Barbara Żołnierczyk – skrzypce
Michał Francuz – fortepian



Z muzyką 
o muzyce
Wprowadzenia do koncertów 
symfonicznych 

Serdecznie zapraszamy melomanów przed wszystkimi piątkowymi koncerta mi 
symfo  nicznymi o godz. 18:30 na wykłady omawiające dzieła wykonywane danego 
wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w ciekawy sposób opowiadają o utworach prezentowa-
nych podczas koncertu. Wykłady ilustrują wybranymi przez siebie fragmentami 
nagrań. Dzięki temu uczestnicy spotkań mogą w czasie koncertu słuchać dzieł 
muzycznych z większą wiedzą i świadomością ich przebiegu.

Prelekcje odbywają się w Sali Kameralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są otwarte 
dla posiadaczy biletów na dany koncert (lub jego sobotnie powtórzenie) oraz dla 
członków Klubu Przyjaciół Filharmonii.

13.05.2022 
piątek  /  18:30  /  Sala Kameralna

Wykład prowadzi:  
Jacek Marczyński

20.05.2022 
piątek  /  18:30  /  Sala Kameralna

Wykład prowadzi: 
Agata Kwiecińska 

Jacek Marczyński

Publicysta i  krytyk muzyczny dziennika „Rzeczpospolita”, współpracujący 
z  „Ruchem Muzycznym” i  miesięcznikiem „Teatr”, wydawca fonograficzny, 
współorganizator imprez muzycznych, m.in. Międzynarodowych Konkursów 
Wokalnych im. Stanisława Moniuszki. Autor wydanego w 2011 roku Przewodnika 
operowego, a także książek Wieczny idealista, Dziesięciu tańczących facetów, Dziesięć 
tańczących kobiet, Prywatny alfabet śpiewaków oraz Gawędy o operze.

Agata Kwiecińska

Absolwentka kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humani  stycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia, prawo). W latach 2005–2019 zwią-
zana z Programem 2 Polskiego Radia, gdzie prowadziła m.in. autorskie audycje 
„Five o’clock” i „Po herbacie”. Była Redaktor Naczelna portalu „Muzykoteka Szkolna” 
poświęconego edukacji muzycznej, prowadzonego przez Filmotekę Narodową – 
Instytut Audiowizualny (dawniej NInA). Współpracowała także z Narodowym 
Instytutem Fryderyka Chopina i TVP Kultura podczas Konkursów Chopinowskich 
w 2015 i 2021 roku. Publikowała m.in. w „Ruchu Muzycznym”, dwutygodnik.com, 
„Tygodniku Powszechnym” i Polskiej Redakcji Deutsche Welle. Obecnie kieruje 
Warszawskim Oddziałem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
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2021 / 2022
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Schafer 
Harrison
Holst  

 

za tydzień…

 

20/21.05
Orkiestra i Chór Żeński Filharmonii Narodowej
Alexander Shelley – dyrygent 
Paul Jacobs – organy
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru 

Raymond Murray Schafer      
Scorpius

Lou Harrison      
Koncert na organy i orkiestrę perkusyjną

Gustav Holst     
Planety

 

Na koncerty zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna – 
Mecenas Roku Filharmonii Narodowej 
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