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Koncert oratoryjny 

Zakończenie jubileuszowego sezonu artystycznego 2021/2022

     
Boreyko
Wolak
Spyres 
Konieczny



Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że z okazji 120-lecia Filharmonii 
Narodowej nasi pracownicy otrzymali następujące odznaczenia: 

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Andrzej Budejko
fagot / muzyk-solista OFN

Marek Iwański 
altówka / muzyk-solista OFN

Urszula Janik-Lipińska 
flet / muzyk-solista OFN

Karolina Jaroszewska-Rajewska
wiolonczela / muzyk-solista OFN

Jan Lewtak
skrzypce / muzyk orkiestrowy OFN
Kierownik Artystyczny Orkiestry Kameralnej FN

Maria Machowska
skrzypce / koncertmistrz OFN

Roman Wawreczko
bas / artysta Chóru FN

Złoty „Medal za Długoletnią Służbę” 
przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
przyznawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ewa Cupryjak
sopran / artysta Chóru FN 

Wojciech Kołbuk
tenor / artysta Chóru FN 

Zbigniew Wierzbicki
rzemieślnik obsługi sceny

Robert Duda
róg-waltornia / muzyk I głos OFN

Stella Stanisławska
specjalista ds. artystów zagranicznych



Wykonawcy

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent 
Ewa Wolak – kontralt
Michael Spyres – tenor
Tomasz Konieczny – bas-baryton
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru

Program

Edward Elgar (1857–1934)

Sen Geroncjusza op. 38 [100’] 
na mezzosopran, tenor, bas, chór i orkiestrę 
do poematu Johna Henry’ego Newmana
(1900)

I Część 

Prelude (Lento, mistico )
Jesu, Maria! I am near to death (Geroncjusz)
Kyrie eleïson (Chór)
Rouse thee, my fainting soul (Geroncjusz)
Be merciful, be gracious (Chór)
Sanctus fortis, sanctus Deus (Geroncjusz) 
I can no more (Geroncjusz)
Rescue him, O Lord (Chór)
Novissima hora est (Geroncjusz)
Proficiscere, anima Christiana (Kapłan) 
Go, in the name of Angels and Archangels (Chór)

∙∙∙    Przerwa (ok. 20 minut)

II Część 

Wstęp (Andantino )
I went to sleep (Dusza Geroncjusza) 
My work is done (Anioł)
All hail, my child and brother (Dialog Duszy z Aniołem)
Low-born clods (Chór Demonów)
I see not those false spirits (Dialog Duszy z Aniołem)
Praise to the Holiest in the height (Chóry anielskie)
They sing of thy approaching agony (Anioł)
But hark! a grand mysterious harmony (Dusza)
And now the threshold as we traverse it (Anioł)
Praise to the Holiest in the height (Chóry anielskie)
Thy judgment now is near (Dialog Duszy z Aniołem)
Jesu! By that shuddering dread which fell on Thee (Anioł Śmierci)
Be merciful, be gracious (Głosy na ziemi)
Praise to His Name! (Anioł)
Take me away (Dusza)
Lord, thou hast been our refuge (Dusze czyśćcowe)
Softly and gently, dearly-ransomed soul (Anioł)
Praise to the Holiest in the height (Chóry anielskie)

Sen Geroncjusza Elgara z udziałem Chóru Filharmonii Narodowej po raz ostatni został wykonany 
w listopadzie 2004 roku pod dyrekcją Carlosa Spierera. W koncercie wystąpili również: Orkiestra 
Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, Warszawski Chór Chłopięcy przy Akademii Muzy-
cznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz soliści: Catherine King – mezzosopran, Charles 
Daniels – tenor, Peter Savidge – baryton.

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.
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Omówienie 
programu

Marcin Trzęsiok

Początek XX wieku przyniósł kilka wizjonerskich dzieł oratoryjnych,  
w swym rozmachu nieraz utopijnych, których główny temat stanowiła  
pośmiertna wędrówka duszy: VIII Symfonię Gustava Mahlera (1906),  
Misterium Aleksandra Skriabina (1903–1915, nieukończone), Drabinę Jakubową  
Arnolda Schönberga (1914–1926, nieukończoną). Do grupy tej należy również 
Sen Geroncjusza Edwarda Elgara (1900). Spośród wymienionych tu party-
tur jest to utwór najwcześniejszy i najbardziej konserwatywny, zarówno  
pod względem charakteru ideowego libretta, jak i właściwości stricte  
muzycznych. Skomponowany został w kraju, który trudno zaliczyć do 
wiodących ośrodków muzycznych Europy. Tym większy okazał się sukces  
Elgara – dziełem tym wprowadził angielską prowincję na estrady świa-
towego życia muzycznego. Jednak droga do tego triumfu nie była usłana 
różami.

Edward Elgar, występując przez lata jako skrzypek orkiestrowy na festi-
walu oratoryjnym w rodzinnym Worcester, zżył się głęboko z angielską 
tradycją oratoryjną, zwłaszcza z jej dziełami szczytowymi: Mesjaszem 
Georga Friedricha Händla i Eliaszem Feliksa Mendelssohna. Swą reputację 
budował powoli, nie od razu sięgając po wielkie gatunki wokalno-instru-
mentalne. Pierwszym poważnym osiągnięciem było wykonanie orkiestro-
wych Wariacji „Enigma” w Londynie pod dyrekcją Hansa Richtera (1899). 
Ciesząc się tym późnym uznaniem talentu, Elgar pracował nad najwięk-
szym swym dziełem – Snem Geroncjusza, zamówionym przez Birmingham 
Music Festival.

Libretto oparte jest na skróconym przez kompozytora tekście obszernego 
poematu kardynała Johna Henry’ego Newmana (1801–1890). W dziele tym –  
powstałym w roku 1865, wkrótce po konwersji Newmana na katolicyzm – 
znać poruszenie związane z przyjęciem nowego wyznania oraz wyraźny 
akcent polemiczny względem doktryny anglikańskiej: deklarację wiary 
w czyściec. Poemat ten szybko stał się jednym z najpoczytniejszych dzieł 
religijnych ery wiktoriańskiej. 

Elgar – którego matka (ku utrapieniu ojca) krótko przed narodzinami 
kompozytora przeszła na katolicyzm i w tym duchu wychowywała swego 
syna – poznał Sen Geroncjusza w roku 1885 i wielokrotnie do tej lektury  
powracał. Otrzymawszy zamówienie z Birmingham (i wiedząc o tym, że 
do poematu Newmana wcześniej przymierzał się podziwiany przezeń 
Antonín Dvořák, który w 1890 roku dla festiwalu w Birmingham skom-
ponował Requiem), zdecydował się na ten właśnie tekst. Była to decyzja 
znacząca także z innego powodu – stanowiła odstępstwo od tradycji ora-
torium, które z zasady powinno wykorzystywać teksty biblijne (toteż sam 
Elgar nigdy nie nazwał Snu takim określeniem gatunkowym).

Geroncjusz to imię alegoryczne pochodzenia greckiego (geron znaczy 
„starzec”) – nowa postać tradycyjnego Everymana, którym jest każdy z nas. 
Poemat w wersji pierwotnej podzielony został na siedem części („faz”);  
w zredagowanym przez Elgara libretcie zredukowane one zostały do dwóch. 
Krótsza część pierwsza odpowiada pierwszej fazie poematu Newmana – 
przedstawia stan ducha Geroncjusza na łożu śmierci, modlitwy otaczają-
cych go przyjaciół oraz księdza. Dwukrotnie dłuższa część druga zawiera 
treści pozostałych sześciu „faz” tekstu źródłowego, tj. przebudzenie duszy 
Geroncjusza w zaświatach, jej rozmowę z Aniołem Stróżem, dobiegające 
ją z otchłani wycie demonów, a potem śpiewy chórów anielskich, rozmowę 
z Aniołem Śmierci przed spotkaniem z Bogiem, sąd oraz zstąpienie do wód 
czyśćcowych.

Dwie części oratorium powiązane są siecią korespondencji obsadowych. 
Tenor w części pierwszej śpiewa partię Geroncjusza, w drugiej – Duszy. 
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Bas w części pierwszej wciela się w postać Księdza, w drugiej – Anioła 
Śmierci (partia basowa pojawia się krótko przed końcem obu części, przygo-
towując momenty najbardziej wzniosłe: śmierć oraz spotkanie z Bogiem). 
Chórowi, który w części pierwszej reprezentuje towarzyszy Geroncjusza, 
w części drugiej przypada kilka ról: demonów, aniołów oraz dusz czyść-
cowych (chór bywa zresztą dzielony na dwa mniejsze zespoły, które wów-
czas odpowiadają sobie antyfonalnie). Ponadto w części drugiej pojawia się 
solowy głos żeński – mezzosopranowa partia Anioła: postać ta nie tylko  
rozświetla i ociepla atmosferę zaświatów, ale służy także za przewodnika – 
podobnie jak Beatrycze oprowadzająca Dantego po sferach Raju w Boskiej 
Komedii. 

Dramaturgia utworu osiąga punkt kulminacyjny w chwili sądu – stanąwszy  
przed obliczem Wszechmocnego, dusza rozpoznaje swą niedoskonałość 
i sama na siebie wydaje wyrok, wołając do Anioła: „Zabierz mnie, niech 
zstąpię do najgłębszej otchłani”. W muzycznym ukształtowaniu tej pery-
petii znaczny udział miał wydawca i przyjaciel Elgara, August Jaeger, który 
przekonał kompozytora, by właśnie w tym miejscu postawić najdobitniej-
szy akcent.  

Pod względem formalnym Sen Geroncjusza odchodzi od tradycyjnego 
układu oratorium – nie zawiera odrębnych numerów (recytatywów, arii, 
duetów, chórów), lecz tworzy całość przekomponowaną, w której kolejne 
fragmenty łączą się ze sobą niby ogniwa łańcucha. Cechę tę wiąże się na ogół 
z wpływami Wagnera, którego ostatnie dzieło, „uroczyste misterium sce-
niczne” Parsifal, usłyszane przez Elgara w Bayreuth w roku 1892, wywarło 
na nim przemożne wrażenie. Istotnie, niektóre tematy Geroncjusza brzmią 
jak parafrazy, a czasem wręcz quasi-cytaty z Parsifala. Wagnerowskie  
inspiracje można odnaleźć także w zastosowanej przez Elgara technice  
motywów przewodnich, charakteryzujących poszczególne idee, stany 
ducha lub postaci (aczkolwiek sam Elgar twierdził, że z lejtmotywami ze-
tknął się po raz pierwszy w Eliaszu Mendelssohna). Przeciwwagą dla tych 
elementów późnoromantycznych są archaizmy, odwołujące się do uczonej 
polifonii wokalnej, reprezentującej styl kościelny (w modlitwie towarzy-
szy Geroncjusza, w chwalbie chórów anielskich).

Prawykonanie dzieła na Birgmingham Festival pod dyrekcją Hansa 
Richtera, 3 października 1900 roku, było artystyczną katastrofą, na którą 
złożyła się cała seria pechowych okoliczności. Co prawda zarówno publicz-
ność, jak i krytyka zorientowała się, że fiasko to trzeba złożyć na karb wy-
konania, nie zaś samego dzieła… Zdruzgotany Elgar zwierzył się jednak 
Jaegerowi: „Zawsze sądziłem, że Bóg jest przeciwny sztuce… Raz jeden po-
zwoliłem się memu sercu otworzyć – a teraz pozostanie ono już na zawsze 
zatrzaśnięte na wszelkie uczucia religijne i wszelkie subtelne, delikatne 
impulsy”. Ale ta feralna karta miała się wkrótce odwrócić – Julius Buths 
przełożył libretto na język niemiecki i wykonał Sen Geroncjusza w Düssel-
dorfie, 19 grudnia 1901 oraz 19 maja 1902 roku. Na drugim z tych koncertów 
obecny był Richard Strauss, który wzniósł potem entuzjastyczny toast na 
cześć Elgara. Uznanie w Niemczech odbiło się szerokim echem w Anglii, 
gdzie kompozytor stał się narodowym bohaterem i dumą Albionu – choć 
nie bez pewnych obiekcji, skoro tekst libretta w pierwszych wykonaniach 
angielskich, pod wpływem środowisk anglikańskich, został ocenzurowany.

Elgar otrzymywał potem kolejne zamówienia z Birmingham (oratoria 
The Apostels, 1903; The Kingdom, 1906), które jednak nie zyskały rozgłosu 
Geroncjusza. Wpisując pod partyturą swego opus magnum cytat z Sezamu  
i lilii Johna Ruskina, Elgar dobrze przewidział, co z jego spuścizny przetrwa 
próbę czasu: „To moja cząstka najlepsza: poza tym jadłem, piłem, spałem, 
kochałem i nienawidziłem, jak każdy: życie moje było jak para wodna  
i przeminęło; to jednak widziałem i poznałem; to właśnie, jeśli w ogóle 
cokolwiek, godne jest waszej pamięci”.

Elgar Omówienie programu 
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Elgar

Sen Geroncjusza 
John Henry Newman 

Część I

Gerontius
Jesu, Maria! I am near to death,
And Thou art calling me; I know it now.
Not by the token of this faltering breath,
This chill at heart, this dampness on my brow,
(Jesu, have mercy! Mary, pray for me!)
‚Tis this new feeling, never felt before,
(Be with me, Lord, in my extremity!)
That I am going, that I am no more.
‚Tis this strange innermost abandonment
(Lover of souls! great God! I look to Thee),
This emptying out of each constituent
And natural force, by which I come to be.
Pray for me, O my friends; a visitant
Is knocking his dire summons at my door,
The like of whom, to scare me and to daunt,
Has never, never come to me before;
So pray for me, my friends, 
who have not strength to pray. 

Assistants
Kyrie eleïson, Christe eleïson, Kyrie eleïson.
Holy Mary, pray for him.
All holy Angels, pray for him.
Choirs of the righteous, pray for him. 
All Apostles, all Evangelists, pray for him.
All holy Disciples of the Lord, pray for him.
All holy Innocents, pray for him.
All holy Martyrs, all holy Confessors,
All holy Hermits, all holy Virgins,
All ye Saints of God, pray for him.
Kyrie eleïson.

Gerontius
Rouse thee, my fainting soul, and play the man;
And through such waning span
Of life and thought as still has to be trod,

Geroncjusz
Jezu, Maryjo! Już bliski jestem śmierci,
A Ty mnie wzywasz, teraz poznaję:
Nie po tym słabnącym tchu,
Tym chłodzie w sercu, tej wilgoci na czole,
(Jezu, zmiłuj się! Maryjo, módl się za mnie!)
A po tym nowym uczuciu, dotąd mi nieznanym,
(Bądź ze mną, Panie, w ostatnich mych chwilach!)
Uczuciu, że odchodzę, że już mnie nie ma,
Po tej przedziwnej wewnętrznej pustce,
(Oblubieńcu dusz! Wielki Boże! Uciekam się do Ciebie)
Po tym uchodzeniu ze mnie wszelkiej cząstki
I życiowej siły, dzięki którym istnieję.
Ach, módlcie się za mnie, przyjaciele; przybysz
Już puka do drzwi, już słyszę jego straszliwe wezwanie,
Nikt podobny nigdy przedtem mnie nie nawiedził,
By siać lęk i zwątpienie;
Więc módlcie się, przyjaciele, za mnie,
Któremu brak sił, by wznosić modły.

Towarzysze
Kyrie eleison. Christe Eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo, módl się za niego.
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za niego.
Chóry sprawiedliwych, módlcie się za niego.
Wszyscy Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za niego.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za niego.
Wszyscy święci Młodziankowie, módlcie się za niego.
Wszyscy święci Męczennicy, wszyscy święci Wyznawcy,
Wszyscy święci Pustelnicy, wszystkie święte Dziewice,
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za niego.
Kyrie eleison.

Geroncjusz
Podnieś się, ma omdlała duszo, i nie trać męstwa;
A poprzez każdy słabnący kawałek życia
I każdą myśl, jaka jeszcze się pojawi,
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Sen GeroncjuszaElgar

Prepare to meet thy God.
And while the storm of that bewilderment
Is for a season spent,
And, ere afresh the ruin on me fall,
Use well the interval.

Assistants
Be merciful, be gracious; spare him, Lord.
Be merciful, be gracious; Lord, deliver him.
From the sins that are past;
From Thy frown and Thine ire;
From the perils of dying;
From any complying
With sin, or denying
His God, or relying
On self, at the last;
From the nethermost fire;
From all that is evil;
From power of the devil;
Thy servant deliver,
For once and for ever.

By Thy birth, and by Thy Cross,
Rescue him from endless loss;
By Thy death and burial,
Save him from a final fall;
By Thy rising from the tomb,
By Thy mounting up above,
By the Spirit’s gracious love,
Save him in the day of doom.
Be merciful, be gracious etc.

Gerontius
Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Parce mihi, Domine.
Firmly I believe and truly

Przygotuj się na spotkanie swego Boga.
I podczas gdy te wstrząsy i niepokoje
Na niedługo przeminęły,
Dobrze wykorzystaj ten czas,
Nim jeszcze raz spadnie na mnie klęska.

Towarzysze
Bądź miłościw, bądź łaskawy; przepuść mu, Panie.
Bądź miłościw, bądź łaskawy; wybaw go, Panie.
Od każdego grzechu;
Od Twego gniewu;
Od niebezpieczeństwa śmierci;
Od wszelkiego podporządkowania się
Grzechowi, albo wyparcia się
Swego Boga, albo ufności
We własne tylko siły w ostatniej godzinie;
Od ognia piekielnego;
Od zła wszelkiego;
Z mocy szatana
Wybaw swego sługę
Raz na zawsze.

Przez Twoje wcielenie i krzyż
Uwolnij go od wiecznego potępienia;
Przez Twą śmierć i złożenie do grobu
Ocal go przed ostatecznym upadkiem;
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twe wniebowstąpienie,
Przez łaskawą miłość Ducha
Wybaw go w dzień sądu.
Bądź miłościw, bądź łaskawy etc.

Geroncjusz
Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Parce mihi, Domine 1.
Wierzę mocno i niezachwianie,

1 Święty Boże, Święty mocny,
 Modlę się do Ciebie z głębokości,
 Zmiłuj się, mój sędzio,
 Przepuść mi, Panie.
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Sen GeroncjuszaElgar

God is three, and God is One;
And I next acknowledge duly
Manhood taken by the Son.
And I trust and hope most fully
In that Manhood crucified;
And each thought and deed unruly
Do to death, as He has died.
Simply to His grace and wholly
Light and life and strength belong,
And I love, supremely, solely,
Him the holy, Him the strong.

Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Parce mihi, Domine.
And I hold in veneration,
For the love of Him alone,
Holy Church, as His creation,
And her teachings, as His own.
And I take with joy whatever
Now besets me, pain or fear,
And with a strong will I sever
All the ties which bind me here.

Adoration aye be given,
With and through the angelic host,
To the God of earth and heaven,
Father, Son and Holy Ghost.
Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Mortis in discrimine.

I can no more; for now it comes again,
That sense of ruin, which is worse than pain, 
That masterful negation and collapse
Of all that makes me man.
…And, crueller still,
A fierce and restless fright begins to fill
The mansion of my soul,

Że Bóg jest Trójcą i Jednością;
A także uznaję, jak należy,
Człowieczeństwo przyjęte przez Syna.
Ufam i pokładam wielką nadzieję
W tym ukrzyżowanym Człowieczeństwie;
I wierzę, że każda występna myśl i czyn
Prowadzi do śmierci, którą poniósł.
Jego łasce z natury i w zupełności
Przynależą światłość i życie, i siła.
Miłuję, w pełni i jedynie
Jego, świętego, Jego, mocnego.

Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Parce mihi, Domine.
Czczę też,
Dla samej Jego miłości,
Kościół Święty jako Jego stworzenie
I nauczanie Kościoła jako Jego własne.
A z radością przyjmuję wszystko, co
Mnie teraz dręczy, ból i strach,
I silną wolą zrywam
Wszystkie więzy, którymi jestem tu związany.

Tak, niech będzie uwielbiony
Wraz z anielskimi zastępami i przez nie
Bóg nieba i ziemi,
Ojciec, Syn i Duch Święty.
Sanctus fortis, Sanctus Deus,
De profundis, oro te,
Miserere, Judex meus,
Mortis in discrimine2.

Już nie umiem tego znieść; znowu powraca
To poczucie klęski, gorsze od bólu,
To pewne siebie zaprzeczenie i załamanie się
Wszystkiego, co czyni mnie mężczyzną.
…A co gorsza
Śmiertelne, nieustające przerażenie zaczyna wypełniać
Mieszkanie mej duszy. 

2 W niebezpieczeństwie śmierci.
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And, worse and worse,
Some bodily form of ill 
Floats on the wind, 
with many a loathsome curse
Tainting the hallowed air, and laughs,
and flaps its hideous wings,
And makes me wild with horror and dismay. 
O Jesu, help! pray for me, Mary, pray! 
Some Angel, Jesu! such as came to Thee
In Thine own agony ...
Mary, pray for me. Joseph, pray for me. Mary, pray for me.

Assistants 
Rescue him, O Lord, in this his evil hour,
As of old so many by Thy gracious power: – 
Noe from the waters 
in a saving home; Amen. 
Job from all his multiform 
and fell distress; Amen.
Moses from the land of bondage and despair; Amen. 
David from Golia and the wrath of Saul; Amen.
…So, to show Thy power,
Rescue this Thy servant in his evil hour. 

Gerontius 
Novissima hora est and I fain would sleep.
The pain has wearied me…
Into Thy hands O Lord, into Thy hands…

Priest and Assistants 
Proficiscere, anima Christiana, de hoc mundo! 
Go forth upon thy journey, Christian soul!
Go from this world! Go, in the Name of God 
The Omnipotent Father, Who created thee! 
Go, in the Name of Jesus Christ our Lord, 
Son of the living God, Who bled for Thee! 
Go, in the Name of the Holy Spirit,
Who Hath been poured out on thee!
Go in the name 
Of Angels and Archangels; in the name

Mało tego,
Jakieś zło wcielone
Unosi się na wietrze, 
nienawistnymi przekleństwami
Kalając święte powietrze, i śmieje się, i trzepocze
Swymi szkaradnymi skrzydłami,
Napełnia mnie przerażeniem i trwogą.
O Jezu, dopomóż! Módl się za mnie, Maryjo, módl się!
Jakiegoś Anioła, Jezu! Takiego, jaki do Ciebie przyszedł
W czasie Twej własnej męki…
Maryjo, módl się za mnie. Józefie, módl się za mnie. Maryjo, módl się za mnie.

Towarzysze
Wybaw go, Panie, w tej złej godzinie,
Jak niegdyś tak wielu mocą Twej łaski:
Noego z potopu, tak iż znalazł ocalenie
W bezpiecznym domostwie; Amen.
Hioba od wszystkich postaci jego
Straszliwego cierpienia; Amen.
Mojżesza z ziemi niewoli i utrapienia; Amen.
Dawida z rąk króla Saula i Goliata; Amen.
…Tak też, ukazując Twą potęgę,
Wybaw tego oto Twego sługę w tej złej godzinie.

Geroncjusz
Novissima hora est 3; chętnie bym zasnął.
Ból mnie wyczerpał… 
W Twe ręce, Panie, w Twe ręce…

Kapłan i Towarzysze
Proficiscere, anima Christiana, de hoc mundo! 4 
Wyrusz w podróż, chrześcijańska duszo!
Oddal się z tego świata! Oddal się, w imię Boga,
Ojca Wszechmogącego, który cię stworzył!
Oddal się, w imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
Syna Boga żywego, który za ciebie cierpiał rany!
Oddal się, w imię Ducha Świętego,
Który został na ciebie wylany!
Oddal się, w imię
Aniołów i Archaniołów; w imię

3 To ostatnia godzina.
4 Oddal się, chrześcijańska duszo, z tego świata.
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Of Thrones and Dominations; in the name 
Of Princedoms and of Powers; and in the name
Of Cherubim and Seraphim; go forth!
Go, in the name of Patriarchs and Prophets! 
And of Apostles and Evangelists,
Of Martyrs and Confessors, in the name
Of holy Monks and Hermits; in the name
Of holy Virgins; and all Saints of God.
Both men and women, go! Go on thy course; 
And may thy place today be found in peace, 
And may thy dwelling be the Holy Mount
Of Sion: through the Same, through Christ Our Lord.

Część II

Soul of Gerontius 
I went to sleep; and now I am refreshed.
A strange refreshment for I feel in me
An inexpressive lightness, and a sense
Of freedom, as I were at length myself,
And ne’er had been before. How still it is!
I hear no more the busy beat of time,
No, nor my fluttering breath, 
nor struggling pulse; 
Nor does one moment differ from the next. 
This silence pours a solitariness
Into the very essence of my soul;
And the deep rest so soothing and so sweet 
Hath something too of sternness and of pain. 
Another marvel: Someone has me fast 
Within his ample palm…
And gentle pressure tells me I am 
not Self-moving, but borne forward on my way, 
And hark! I hear a singing; yet in sooth
I cannot of that music rightly say
Whether I hear, or touch, or taste the tones. 
Oh, what a heart-subduing melody!

Angel 
My work is done,
My task is o’er,
And so l come,

Tronów i Państw; w imię
Księstw i Zwierzchności; i w imię
Cherubinów i Serafinów, ruszaj!
Podążaj, w imię Patriarchów i Proroków;
Apostołów i Ewangelistów,
Męczenników i Wyznawców, w imię
Świętych Mnichów i Pustelników; w imię
Świętych Dziewic; i wszystkich Świętych Bożych,
Mężów i niewiast, ruszaj! Ruszaj w drogę;
I obyś jeszcze dziś spoczywał w pokoju,
Obyś zamieszkał na Świętej Górze
Syjon: przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

Część II

Dusza Geroncjusza
Zapadłem w sen; a oto jestem orzeźwiony
Niezwykłym orzeźwieniem: czuję bowiem w sobie
Niewypowiedzianą lekkość i wolność,
Jak gdybym wreszcie był sobą,
Jak nigdy dotąd. Jaki spokój!
Nie słyszę już szybkiego rytmu czasu,
Ani nawet swego nerwowego oddechu,
Ani strudzonego tętna;
Jedna chwila nie różni się też od drugiej.
Ta cisza wlewa samotność
W głąb mojej duszy;
A pełnia odpoczynku, tak kojąca i słodka,
Ma w sobie również coś z surowości i bólu.
Kolejny cud: ktoś trzyma mnie mocno
W swej wielkiej dłoni…
Niezmienny, delikatny ucisk mówi mi, że nie
Poruszam się sam, a jestem niesiony naprzód.
Lecz cóż to! Oto słyszę śpiew; jednak, zaiste,
Nie mogę powiedzieć dokładnie,
Czy słyszę, dotykam, a może smakuję tony.
Ach, jaka poruszająca serce melodia!

Anioł
Moje dzieło już wykonane,
Moje zadanie wypełnione,
Zatem przychodzę,
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Taking it home,
For the crown is won, 
Alleluia. For evermore. 
My Father gave
In charge to me 
This child of earth 
E’en from its birth, 
To serve and save, 
Alleluia, 
And saved is he. 
This child of clay
To me was given,
To rear and train 
By sorrow and pain 
In the narrow way, 
Alleluia. 
From earth to heaven. 

Soul 
It is a member of that family
Of wondrous beings, who,
Ere the world were made,
Millions of ages back, have stood around 
The throne of God. 
I will address him,
Mighty One, my Lord,
My Guardian Spirit all hail! 

Angel 
All hail, my child!
My child and brother, 
Hail! what wouldest thou! 

Soul 
I would have nothing but to speak with thee
For speaking’s sake. I wish to hold with thee 
Conscious communion; though I fain would know 
A maze of things, were it 
but meet to ask,
And not a curiousness. 

Angel 
You cannot now
Cherish a wish which ought not to be wished. 

Prowadząc je do domu,
Bo wieniec zdobyty,
Alleluja. Na wieki wieków.
Ojciec powierzył
Mojej opiece
To ziemskie dziecię,
Bym od samych narodzin
Posługiwał mu i je strzegł.
Alleluja,
I oto jest ocalone.
To dziecię z gliny
Zostało mi powierzone,
Bym je wychowywał i kształcił
W cierpieniu i bólu,
Wąską drogą,
Alleluja,
Z ziemi do nieba.

Dusza
To jeden z tych
Cudownych bytów, które jeszcze
Przed stworzeniem świata,
Miliony lat temu, stały dokoła 
tronu Bożego.
Przemówię do niego. 
Potężny mój Panie,
Mój Aniele Stróżu, bądź pozdrowiony!

Anioł
Witaj, moje dziecko!
Moje dziecko i bracie, witaj! 
Czego sobie życzysz?

Dusza
Niczego, jak tylko rozmowy z tobą,
To wystarczy. Pragnę poczuć z tobą
Świadomą wspólnotę; choć chętnie rozproszyłbym
Gąszcz swoich wątpliwości, gdyby tylko
Zapytanie było przystojnością,
A nie wścibstwem.

Anioł
Nie sposób teraz
Żywić pragnień, których żywić się nie powinno.
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Soul 
Then I will speak.
I ever had believed
That on the moment when the struggling soul 
Quitted its mortal case, forthwith it fell
Under the awful Presence of its God,
There to be judged and sent to its own place. 
What lets me now from going to my Lord! 

Angel 
Thou art not let but 
with extremest speed 
Art hurrying to the Just and Holy Judge. 

Soul 
Dear Angel, say,
Why have I now no fear of meeting Him! 
Along my earthly life, the thought of death 
And judgement was to me most terrible. 

Angel 
It is because
Then thou didst fear, that now thou dost not fear, 
Thou hast forestalled the agony, and so
For thee the bitterness of death is passed.
The judgement is begun. 

A presage falls upon thee, as a ray
Straight from the Judge, expressive of thy lot. 
That calm and joy uprising in thy soul
Is first-fruit to thee of thy recompense,
And heaven begun. 

Soul 
Now that the hour is come, my fear is fled; 
And at this balance of my destiny,
Now close upon me, I can forward look 
With a serenest joy. 
But hark! upon my senses
Comes a fierce hubbub, which would make me fear 
Could I be frighted. 

Angel 
We are now arrived
Close on the judgement-court; that sullen howl 

Dusza
Zatem przemówię: 
zawsze wierzyłem,
Że w owej chwili, kiedy niespokojna dusza
Opuści swą śmiertelną powłokę, niezwłocznie odczuwa
Straszliwą obecność Bożą,
Odbywa się nad nią sąd i zostaje zesłana we właściwe miejsce.
Co takiego wstrzymuje mnie przed pójściem do mego Pana?

Anioł
Nie jesteś wstrzymany; przeciwnie,
Z największą szybkością
Podążasz do Sprawiedliwego i Świętego Sędziego.

Dusza
Zacny Aniele, powiedz,
Dlaczego nie czuję trwogi przed spotkaniem Go?
Przez całe moje ziemskie życie myśl o śmierci
I sądzie była mi najstraszliwszą.

Anioł
Właśnie dlatego, że
Lękałeś się wtedy, teraz się nie lękasz.
Uprzedziłeś śmierć, toteż
Jej gorycz masz już za sobą.
Rozpoczął się sąd.

Prosto jak promień spada na ciebie zapowiedź
Sędziego co do twego losu.
Ten spokój i radość budzące się w twej duszy
To pierwociny nagrody
I rozpoczynającego się nieba.

Dusza
Teraz, kiedy moja godzina nadeszła, trwoga uleciała;
A na szale przeznaczenia
Tuż nade mną mogę spoglądać
Z najpogodniejszą radością.
Lecz słuchaj! Do mych uszu
Dochodzi dzika wrzawa, która napełniłaby mnie strachem,
Gdyby to było możliwe.

Anioł
Dotarliśmy właśnie
W pobliże miejsca sądu; te posępne jęki
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Is from the demons who assemble there 
Hungry and wild, to claim their property,
And gather souls for hell. 
Hist to their cry! 

Soul 
How sour and how uncouth a dissonance! 

Demons 
Low-born clods
Of brute earth, 
They aspire 
To become gods,
By a new birth,
And an extra grace,
And a score of merits,
As if aught
Could stand in place
Of the high thought
And the glance of fire
Of the great spirits,
The powers blest,
The lords by right,
The primal owners,
Of the proud dwelling
And realm of light – 
Dispossessed,
Aside thrust,
Chucked down,
By the sheer might
Of a despot’s will,
Of a tyrant’s frown,
Who after expelling
Their hosts, gave, 
Triumphant still,
And still unjust
Each forfeit crown
To psalm-droners,
And canting groaners
To every slave,
And pious cheat
And crawling knave,
Who licked the dust
Under his feet. 

Wydają demony tam się gromadzące,
Wygłodniałe i dzikie, chcące żądać swej własności
I zagarniać dusze do piekła. 
Posłuchaj ich wycia!

Dusza
Jakie nieznośne, prostackie dźwięki!

Demony
Nikczemne grudy
Zwykłej ziemi,
Marzy im się,
By zostać bogami,
Rodząc się na nowo,
Dzięki przydanej łasce
I garści zasług,
Jak gdyby czymś
Można było zastąpić
Pychę,
A blask ognia
Wyniosłego ducha
Błogosławiła ich potęga;
Prawowici władcy,
Pierwsi posiadacze
Dumnego mieszkania
I królestwa światłości –
Wywłaszczeni,
Odepchnięci,
Ciśnięci w dół
Samą tylko mocą
Woli despoty,
Gniewu tyrana,
Który wypędziwszy
Ich zastępy, nałożył,
Wciąż triumfujący
I wciąż niesprawiedliwy,
Każdą skonfiskowaną koronę
Na skronie tych, co odbębniają psalmy
I jękliwie zawodzą,
Każdego niewolnika
I obłudnego krętacza,
I płaszczącego się niegodziwca,
Który lizał proch
Pod jego stopami.
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Angel 
It is the restless panting of their being;
Like beasts of prey, who, caged within their bars, 
In a deep hideous purring have their life,
And an incessant pacing to and fro. 

Demons 
The mind bold
And independent
The purpose free,
So we are told,
Must not think
To have the ascendant. 
What’s a saint?
One whose breath
Doth the air taint
Before his death;
Ha, ha!
A bundle of bones, 
Which fools adore,
When life is o’er.
Ha, ha!
Virtue and vice,
A knave’s pretence.
’Tis all the same;
Ha, ha!
Dread of hell-fire,
Of the venomous flame, 
Ha, ha!
A coward’s plea.
Ha, ha!
Give him his price,
Saint though he be,
From shrewd good sense 
He’ll slave for hire;
And does but aspire
To the heaven above 
With sordid aim,
And not from love.
Ha, ha! 

Soul 
I see not those false spirits; shall I see
My dearest Master, when I reach His throne! 

Anioł
Oto, co nieprzerwanie dyszą poprzez swe istnienie;
Jak drapieżne bestie, którym, zamkniętym w klatce,
Życie mija na niskich, odrażających pomrukach
I bezustannym kroczeniu tam i z powrotem.

Demony
Śmiałemu
I niezależnemu umysłowi,
Wolnej woli,
Jak się naucza,
Nie wolno myśleć
O urośnięciu w siłę.
Czymże jest święty?
Ten, którego oddech
Zanieczyszcza powietrze
Aż do śmierci:
Ha, ha!
Kupą kości,
Które czczą głupcy,
Gdy dokona żywota,
Ha, ha!
Cnota i występek,
Niegodziwe udawanie.
To jedno i to samo,
Ha, ha!
Strach przed ogniem piekielnym,
Przed żarłocznym płomieniem,
Ha, ha!
Wytłumaczenie tchórza.
Ha, ha!
Wyceńcie go,
A choćby był święty,
Z bystrego mędrca
Stanie się niewolnikiem na sprzedaż,
Dąży on w górę, 
do nieba,
Tylko z niskich pobudek,
A nie z miłości.
Ha, ha!

Dusza
Nie widzę tych fałszywych duchów; czy zobaczę
Mego najdroższego Mistrza, gdy dotrę przed jego tron?
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Angel 
Yes, for one moment thou shalt see thy Lord. 
One moment but thou knowest not my child, 
What thou dost ask: that sight of the Most Fair 
Will gladden thee, but it will pierce thee, too. 

Soul 
Thou speakest darkly, Angel! and an awe 
Falls on me, and a fear lest I be rash. 

Angel 
There was a mortal, who is now above
In the mid glory: he, when near to die,
Was given communion with the Crucified –
Such, that the Master’s very wounds were stamped 
Upon his flesh; and, from the agony
Which thrilled through body and soul in that embrace, 
Learn that the flame of the Everlasting Love
Doth burn ere it transform… 

Choir of Angelicals 
Praise to the Holiest in the height 
And in the depth be praise…

Angel 
…Hark to those sounds!
They come of tender beings angelical, 
Least and most childlike of the sons of God. 

Choir of Angelicals 
Praise to the Holiest in the height 
And in the depth be praise:
In all His words most wonderful: 
Most sure in all His ways! 

To us His elder race He gave
To battle and to win,
Without the chastisement of pain, 
Without the soil of sin. 

The younger son He willed to be 
A marvel in His birth:
Spirit and flesh His parents were; 
His home was heaven and earth. 

Anioł
Tak, przez jedną chwilę będziesz oglądał swego Pana,
Jedną chwilę; ale nie wiesz, moje dziecko,
O co prosisz; spojrzenie Najjaśniejszego
Rozraduje cię, ale też przeszyje.

Dusza
Aniele, mówisz niejasno! I spada
Na mnie trwoga, i boję się, by nie postąpić nierozważnie.

Anioł
Był raz śmiertelnik, który teraz przebywa w górze,
W półdrogi do chwały: ten, gdy bliski był śmierci,
Zaznał Komunii z Ukrzyżowanym,
Tak, że nawet rany Mistrza odcisnęły się
Na jego ciele; z męki,
Która wstrząsała duszą i ciałem w takim uścisku,
Poznaj, że płomień Wiecznej Miłości
Najpierw pali, później zaś przekształca…

Chóry anielskie
Chwała Najświętszemu na wysokości
I chwała na ziemi…

Anioł
…Usłysz te pienia!
Wychodzą z ust delikatnych anielskich bytów,
Najmniejszych i najbardziej dzieciom podobnych Synów Bożych.

Chóry anielskie
Chwała Najświętszemu na wysokości
I chwała na ziemi:
Najwspanialszemu we wszystkich swych słowach,
Najbardziej niezawodnemu na wszystkich swych ścieżkach!

Nam dał w swych wielkich zawodach
Walkę i zwycięstwo,
Bez chłosty bólu,
Bez brudu grzechu.

Sam chciał być dzieckiem,
Cudownym zrządzeniem, przy swym narodzeniu:
Jego rodzice byli z ciała i ducha:
Domem jego – niebo i ziemia.
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The Eternal blessed His child, and armed, 
And sent Him hence afar,
To serve as champion in the field
Of elemental war. 

To be His Viceroy in the world
Of matter, and of sense;
Upon the frontier, towards the foe, 
A resolute defence. 

Angel 
We now have passed the gate, and are within 
The House of Judgement… 

Soul 
The sound is like the rushing of the wind, 
The summer wind among the lofty pines. 

Choir of Angelicals 
Glory to Him, who evermore
By truth and justice reigns;
Who tears the soul from out its case, 
And burns away its stains!

Angel 
They sing of thy approaching agony, 
Which thou so eagerly didst question of. 

Soul 
My soul is in my hand: I have no fear
But hark! a grand mysterious harmony:
It floods me, like the deep and solemn sound 
Of many waters. 

Angel 
And now the threshold, as we traverse it 
Utters aloud its glad responsive chant.

Choir of Angelicals 
Praise to the Holiest in the height 
And in the depth be praise;
In all His words most wonderful; 
Most sure in all His ways! 
O loving wisdom of our God! 

Wieczny Bóg pobłogosławił swe dziecko, i uzbroił,
I wysłał daleko stąd,
By służył jako pierwszy na placu
Zażartego boju.

By był Jego Namiestnikiem w świecie
Materialnym i zmysłowym;
Ku granicy, na nieprzyjaciela,
Zdecydowane zwycięstwo.

Anioł
Przeszliśmy już przez bramę i stoimy przed
Trybunałem…

Dusza
Odgłos ten przypomina szum wiatru 
Letniego wietrzyku w gałęziach wyniosłych sosen.

Chóry anielskie
Chwała temu, który wiecznie
Włada w prawdzie i sprawiedliwości;
Który wyrywa duszę z jej powłoki
I gładzi jej występki!

Anioł
Śpiewają o twej nadchodzącej męce,
O którą tak dociekliwie pytałeś.

Dusza
Moja dusza jest w moim ręku: nie lękam się,
Lecz słuchaj! Doniosła, tajemnicza harmonia:
Zalewa mnie jak głębokie, uroczyste dźwięki
Wielkich wód.

Anioł
Oto przekraczany przez nas próg
Odpowiada, głośno rozbrzmiewając swym radosnym śpiewem.

Chóry anielskie
Chwała Najświętszemu na wysokości
I chwała na ziemi:
Najwspanialszemu we wszystkich swych słowach,
Najbardziej niezawodnemu na wszystkich swych ścieżkach!
Miłująca mądrości naszego Boga!
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When all was sin and shame, 
A second Adam to the fight 
And to the rescue came. 

O wisest love! that flesh and blood 
Which did in Adam fail,
Should strive afresh against the foe, 
Should strive and should prevail; 

And that a higher gift than grace 
Should flesh and blood refine, 
God’s Presence and His very Self, 
And Essence all divine. 

O gen’rous love! that He who smote 
In man for man the foe,
The double agony in man
For man should undergo; 

And in the garden secretly,
And on the cross on high,
Should teach His brethren and inspire 
To suffer and to die. 

Praise to the Holiest in the height 
And in the depth be praise:
In all His words most wonderful; 
Most sure in all His ways!

Angel 
Thy judgement now is near, for we are come 
Into the veiled presence of our God. 

Soul 
I hear the voices that I left on earth. 

Angel 
It is the voice of friends around thy bed, 
Who say the “Subvenite” with the priest. 
Hither the echoes come; before the Throne 
Stands the great Angel of the Agony,

Kiedy nie było niczego prócz grzechu i wstydu,
Drugi Adam stanął do walki
I przyszedł na ratunek.

Najmądrzejsza miłości! Aby ciało i krew,
Które w Adamie przyniosły nieszczęście,
Na nowo zmagały się z nieprzyjacielem,
By się zmagały i zwyciężyły.

I aby dar większy od łaski
Oczyścił ciało i krew:
Boża Obecność i sama Jego jaźń,
I całe Boże jestestwo.

Wspaniałomyślna miłości! Aby ten, który jako człowiek
Rozgromił dla człowieka nieprzyjaciela,
Cierpiał męki w dwójnasób
Jako człowiek dla człowieka.

W ukryciu ogrodu
I na wysokości krzyża,
By nauczać swych braci i pobudzać
Do cierpienia i śmierci.

Chwała Najświętszemu na wysokości
I chwała na ziemi:
Najwspanialszemu we wszystkich swych słowach,
Najbardziej niezawodnemu na wszystkich swych ścieżkach!

Anioł
Twój sąd jest już bliski, bo oto dotarliśmy
Przed zakryte oblicze naszego Boga.

Dusza
Słyszę głosy, które pozostawiłem na ziemi.

Anioł
To głos przyjaciół skupionych wokół twego łoża,
Którzy odmawiają Subvenite 5 wraz z kapłanem.
Docierają tutaj echa; przed Tronem
Stoi wielki Anioł Męki,

5 Subvenite („Przybądźcie”) – początek jednej z tradycyjnych
 modlitw katolickich odmawianych przy konających.
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The same who strengthened Him, what time He knelt 
Lone in the garden shade, bedewed with blood. 
That Angel best can plead with Him for all 
Tormented souls, the dying and the dead. 

Angel of the Agony 
Jesu! by that shuddering dread which fell on Thee; 
Jesu! by that cold dismay which sickened Thee; 
Jesu! by that pang of heart which thrilled in Thee; 
Jesu! by that mount of sins which crippled Thee; 
Jesu! by that sense of guilt which stifled Thee; 
Jesu! by that innocence which girdled Thee; 
Jesu! by that sanctity which reigned in Thee;
Jesu! by that Godhead which was one with Thee;
Jesu! spare these souls which are so dear to Thee;
Souls, who in prison, calm and patient, wait for Thee, 
Hasten, Lord, their hour, and bid them come to Thee,
To that glorious Home, where they shall ever gaze on Thee. 

Soul 
I go before my Judge… 

Voices on Earth 
Be merciful, be gracious; spare him, Lord. 
Be merciful, be gracious; Lord, deliver him. 

Angel 
…Praise to His Name!
O happy, suffering soul! for it is safe, 
Consumed, yet quickened, by the glance of God. 
Alleluia! Praise to His Name. 

Soul 
Take me away, and in the lowest deep
There let me be,
And there in hope the lone night-watches keep, 
Told out for me.
There, motionless, and happy in my pain, 
Lone, not forlorn,
There will I sing my sad perpetual strain,
Until the morn,
There will I sing, and soothe my stricken breast, 
Which ne’er can cease
To throb, and pine, and languish, till possest 

Ten sam, który Go umacniał, kiedy klęczał
Samotnie w cieniu Ogrójca, zroszony krwią.
Anioł ten najskuteczniej może wstawiać się za wszystkimi
Umęczonymi duszami konających i umarłych.

Anioł Śmierci
Jezu, przez ten wstrząsający strach, który na Ciebie padł;
Jezu, przez ten ogromny niepokój, który Cię ogarnął;
Jezu, przez to ściśnięcie serca, które w Tobie drżało;
Jezu, przez tę obfitość grzechów, które Cię przygniotły;
Jezu, przez to poczucie winy, które Cię dusiło;
Jezu, przez tę niewinność, która Cię otaczała;
Jezu, przez tę świętość, która w Tobie panowała;
Jezu, przez to Bóstwo, które było z Tobą zjednoczone;
Jezu, oszczędź te dusze, które są Ci tak drogie;
Dusze, które czekają na Ciebie bezwolne, spokojne i cierpliwe;
Przyspiesz, Panie, ich godzinę i rozkaż im przyjść do Ciebie,
Do owego chwalebnego Domu, gdzie będą oglądać Cię na wieki.

Dusza
Idę przed oblicze mojego Sędziego…

Głosy na ziemi
Bądź miłościw, bądź łaskawy; przepuść mu, Panie.
Bądź miłościw, bądź łaskawy; wybaw go, Panie.

Anioł
…Chwała Jego Imieniu!
Szczęśliwa cierpiąca dusza! Jest bowiem bezpieczna;
Wyniszczona, lecz ożywiona wejrzeniem Boga.
Alleluja! Chwała Jego Imieniu!

Dusza
Zabierz mnie, niech zstąpię do najniższej otchłani
I pełnię tam w nadziei,
Samotnie straże nocne,
Które zostały mi zapowiedziane.
Tam, nieruchomy i szczęśliwy w swym bólu,
Samotny, lecz nie opuszczony,
Tam będę opłakiwał swą żałosną, wieczną mękę
Aż do świtu,
Tam będę nucił i uspokajał swą zbolałą pierś,
Która nigdy nie przestaje
Drżeć i rozpaczać, i tęsknić, aż zazna
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Of its Sole Peace.
There will I sing my absent Lord and Love: 
Take me away,
That sooner I may rise, and go above,
And see Him in the truth of everlasting day.

Souls in Purgatory 
Lord, Thou hast been our refuge: in every generation, 
Before the hills were born, and the world was,
from age to age Thou art God.

Bring us not Lord, very low; for Thou hast said, 
Come back again, ye sons of Adam.
Come back, O Lord! how long: 
And be entreated for Thy servants. 

Angel 
Softly and gently, dearly ransomed soul,
In my most loving arms I now enfold thee,
And o’er the penal waters, as they roll,
I poise thee, and I lower thee, and hold thee. 

And carefully I dip thee in the lake,
And thou, without a sob or a resistance,
Dost through the flood thy rapid passage take, 
Sinking deep, deeper, into the dim distance. 
Angels, to whom the willing task is given,
Shall tend, and nurse, and lull thee, as thou liest; 
And Masses on the earth, and prayers in heaven, 
Shall aid thee at the Throne of the Most Highest. 

Farewell, but not for ever brother dear,
Be brave and patient on thy bed of sorrow; 
Swiftly shall pass thy night of trial here,
And I will come and wake thee on the morrow. 

Souls 
Lord, Thou hast been our refuge… Amen. 

Choir of Angelicals 
Praise to the Holiest…etc.
Amen.

Swego Jedynego Spokoju.
Tam będę opiewał mego dalekiego Pana i Miłość:
Zabierz mnie,
Abym czym prędzej się podniósł i podążył w górę,
I ujrzał Go w prawdzie wiecznego dnia.

Dusze czyśćcowe
Panie, stałeś się nam ucieczką w każdym pokoleniu;
Nim stanęły góry, albo świat
Był stworzony, od wieków na wieki, Ty jesteś Bóg.

Nie obracaj w poniżenie człowieka, bo rzekłeś: 
Nawracajcie się, Synowie Adama.
Nawracajcie się! Panie, jak długo jeszcze:
Usłysz błaganie swych sług.

Anioł
Miękko i delikatnie, drogo odkupiona duszo,
Biorę cię teraz z największą miłością w ramiona
I przenoszę przez wody czyśćcowe w ich biegu,
Unoszę cię i opuszczam, i trzymam.

I ostrożnie zanurzam cię w jeziorze,
A ty, nie szlochając i bez oporu,
Szybko przechodzisz przez topiel,
Opadając i znikając coraz głębiej.
Aniołowie, którzy z chęcią podejmują się tego zadania,
Będą się tobą opiekować, doglądać cię i usypiać, gdy będziesz leżał;
Msze na ziemi, a modlitwy w niebie
Pomogą ci się dostać przed Tron Najwyższego.

Żegnaj, lecz nie na zawsze! Drogi bracie,
Mężnie i wytrwale znoś swe cierpienia;
Noc sądu nad tobą szybko minie 
i zbudzę cię nazajutrz.

Dusze
Panie, stałeś się nam ucieczką… Amen.

Chóry anielskie
Chwała Najświętszemu…etc. 
Amen.

przekład: Kamil Krakowiecki



List Edwarda Elgara do Augusta Jaegera z 15 lipca 1900 roku dotyczący m.in. umiejscowienia  
kresek taktowych w partyturze Snu Geroncjusza. Rysunek kompozytora trafnie oddaje  
jego ówczesną fascynację jazdą na rowerze, zwanym maszyną do biegania.
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Andrzej  
Boreyko
dyrygent

Sezon 2021/2022 to trzeci rok pracy Andrzeja Boreyki na stanowisku dyrek-
tora artystycznego Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zaplanowane 
na ten czas zobowiązania dyrygenta z Orkiestrą FN obejmują występy 
podczas Festiwalu Eufonie, koncertu finałowego oraz koncertu laureatów 
XVIII Między narodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, a także z okazji 120-lecia powstania Filharmonii Narodowej. 
Zespół pod batutą Andrzeja Boreyki planuje ponadto odbyć tournée po 
Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii.

Obecny sezon to ósmy i jednocześnie ostatni rok Andrzeja Boreyki jako 
dyrektora muzycznego orkiestry filharmonicznej Artis-Naples, która dzięki 
jego inspirującemu kierownictwu znacznie podniosła swój poziom arty-
styczny. Dyrygent nadal tworzy interdyscyplinarne programy wydarzeń 
artystycznych, łączące różne dziedziny sztuki.
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Do najważniejszych wydarzeń w poprzednich latach należały trasa koncer-
towa z Państwową Orkiestrą Symfoniczną Federacji Rosyjskiej (Hamburg, 
Kolonia, Frankfurt i Monachium) oraz z Filarmonica della Scala (festiwale 
w Lublanie, Rheingau, Gstaad i Grafenegg). Artysta występował również 
gościnnie z takimi zespołami, jak Seoul Philharmonic Orchestra, Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Sinfonia 
Varsovia (z Piotrem Anderszewskim podczas festiwalu Bridging Europe 
w Pałacu Sztuk w Budapeszcie), Mozarteumorchester Salzburg, Rundfunk -
-Sinfonieorchester Berlin, Frankfurt Museumsgesellschaft, z orkiestrami 
symfonicznymi Sydney, Toronto, Seattle, Minnesoty, San Francisco, Dallas 
i Detroit, a także z New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra 
i Los Angeles Philharmonic. W 2019 roku poprowadził również Cleveland 
Orchestra.

Jako propagator muzyki współczesnej, Andrzej Boreyko w 2017 roku promo-
wał dzieła Victorii Borisovej-Ollas w ramach złożonego projektu koncertowo -
-nagraniowego z Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

W poprzednich latach Andrzej Boreyko pełnił funkcję dyrektora muzycznego 
takich zespołów, jak Jenaer Philharmonie, Symphoniker Hamburg, Berner 
Symphonieorchester, Düsseldorfer Symphoniker, Winnipeg Symphony 
Orchestra oraz Belgian National Orchestra.
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Ewa  
Wolak
kontralt

Artystka obdarzona głosem o niezwykłej, ciemnej barwie, bardzo dużej 
skali, a także biegłości, co umożliwia jej wykonywanie różnorodnego reper-
tuaru – od muzyki dawnej przez dzieła Gioacchina Rossiniego, Giuseppe 
Verdiego, Richarda Wagnera po muzykę współczesną. Jej repertuar obejmuje 
pierwszoplanowe partie operowe, utwory oratoryjne, a także pieśni.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
(dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła także – jako stypendystka Deutscher 
Akademischer Austauschdienst – studia podyplomowe w Hochschule für 
Musik w Karlsruhe.

Jest laureatką renomowanych konkursów wokalnych, m.in. w Atenach 
(Grand Prix Maria Callas) i ’s-Hertogenbosch (Internationale Vocal Compe-
tition, Holandia). Do jej licznych partii opero wych należą: Dalila (Samson 
i Dalila Saint-Saënsa), tytułowa rola w Carmen Bizeta, Fidès (Prorok Meyer-
beera), Fryka i Erda (Pierścień Nibelunga Wagnera), Ulryka (Bal maskowy 
Verdiego), Quickly (Falstaff Verdiego), Olga (Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego), 
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Izabela (Włoszka w Algierze Rossiniego), Ratmir (Rusłan i Ludmiła Glinki).  
Jest także odtwórczynią czołowych partii w operach Georga Friedricha 
Händla.

Współpracuje m.in. z Deutsche Oper i Komische Oper w Berlinie, National-
theater Mannheim, Badisches Staatstheater Karlsruhe, operami w Helsin-
kach, Malmö, Montpellier, Tuluzie i Trieście oraz Theater an der Wien.

Brała udział w licznych festiwalach (m.in.: Warszawa, Wrocław, Kraków, 
Wiedeń, Berlin, Paryż). Koncertowała w Europie, a także w Izraelu, Korei 
Południowej, Japonii i Stanach Zjednoczonych pod batutą takich dyrygentów, 
jak Antoni Wit, Marco Armiliato, sir Simon Rattle, Donald Runnicles, Andris 
Nelson, Pier Giorgio Morandi, Philippe Herreweghe, Łukasz Borowicz, Paul 
McCreesh i inni.

Ma na swoim koncie wiele nagrań płytowych zarejestrowanych przez 
uznane wytwórnie, m.in. Naxos czy DUX.

Za swoje osiągnięcia artystyczne została uhonorowana Europejską 
Nagrodą Kultury, a w 2011 roku artystce nadano prestiżowy tytuł opery 
niemieckiej – Kammersängerin.

Ewa Wolak prowadzi klasę wokalną w krakowskiej Akademii Muzycznej, 
a od 2016 roku jest profesorem renomowanej Hochschule für Musik Hanns 
Eisler w Berlinie.



4746

Elgar Wykonawcy

Michael 
Spyres
tenor

Urodził się i wychował w Ozarks w Stanach Zjednoczonych w rodzinie mu-
zycznej. Jest dziś jednym z najbardziej rozchwytywanych tenorów swego 
pokolenia, goszczącym na najbardziej prestiżowych estradach operowych 
i salach koncertowych świata. 

W sezonie artystycznym 2021/2022 ukazał się jego debiutancki album 
BariTenor (Warner/Erato). Artysta wystąpił ponownie w paryskiej Opéra 
Comique w roli Florestana w inscenizacji Fidelia Ludwiga van Beethovena.  
Debiutował jako Tristan w koncertowej wersji II aktu Wagnerowskiego 
dramatu na deskach Opéra de Lyon oraz jako Canio w Pajacach Ruggiera  
Leoncavalla w Ozarks Lyric Opera. Na scenę Houston Grand Opera powró-
cił w roli Gounodowskiego Romea. Po raz pierwszy zaśpiewał tytułową 
partię w operze Idomeneo Wolfganga Amadeusa Mozarta w Festspielhaus 
(Baden-Baden), powtórzy ją podczas festiwalu w Aix-en-Provence, gdzie 
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weźmie również udział w przedstawieniu Norma Vincenza Belliniego 
jako Pollio. W obecnym sezonie rozpoczął współpracę z pianistą Mathieu  
Pordoy, z którym występuje w różnych miastach Francji (Tourcoing, Tuluza, 
Nîmes, Paryż). Repertuar koncertowy prezentował również w Ravello, 
Mediolanie (Teatro alla Scala), Wiedniu (Theater an der Wien), Strasburgu, 
Paryżu, Barcelonie oraz Filadelfii. 

Michael Spyres błyskawicznie zyskał pozycję jednego z najwybitniejszych 
śpiewaków swojej generacji, koncertując w takich salach, jak nowojorska 
Metropolitan Opera, londyńska Royal Opera House / Covent Garden, 
Opéra national de Paris, Bayerische Staatsoper w Monachium, Teatro Real 
w Madrycie, Gran Liceu w Barcelonie, Lyric Opera of Chicago, La Monnaie 
w Brukseli, Dutch National Opera w Amsterdamie, Semperoper w Dreźnie, 
Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu, Carnegie Hall w Nowym Jorku, 
Gewandhaus w Lipsku, Tokyo Bunka Kaikan oraz na festiwalach w Salz-
burgu, Aix-en-Provence, Edynburgu, Rossini Opera Festival w Pesaro oraz 
BBC Proms w Londynie.

Od roku 2015 Michael Spyres pełni zaszczytną funkcję dyrektora arty-
stycznego zespołu operowego w swym rodzinnym mieście – Ozarks Lyric 
Opera. 

Współpracował z najbardziej uznanymi dyrygentami, takimi jak m.in.: 
Daniel Barenboim, Andrew Davis, Mark Elder, sir John Eliot Gardiner, 
Edward Gardner, Valery Gergiev, Emmanuelle Haïm, Thomas Hengelbrock, 
Fabio Luisi, Michele Mariotti, Riccardo Muti, Yannick Nézet-Séguin, Kirill 
Petrenko, Evelino Pidò, Christophe Rousset, Simone Young oraz Alberto 
Zedda.
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Tomasz  
Konieczny
bas-baryton

Artysta zaliczany do grona najlepszych bas-barytonów na świecie specja-
lizujących się w  muzyce niemieckiej. Ugruntował swoją wysoką pozycję 
znakomitymi występami w Wiener Staatsoper, w której śpiewa od 2009 roku, 
oraz trzema wagnerowskimi płytami, nagranymi pod batutą Christiana 
Thielemanna (Pierścień Nibelunga / Alberyk), Marka Janowskiego (Pierścień 
Nibelunga / Wotan) i sir Simona Rattle’a (Złoto Renu / Alberyk). 

Studiował aktorstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewi-
zyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, śpiew solowy w Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i w Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden w klasie Christiana Elßnera. Debiutował 
jako aktor w filmie Pierścionek z orłem w koronie Andrzeja Wajdy, następnie 
występował w Polsce w licznych produkcjach filmowych, telewizyjnych 
i teatralnych. Pracował też jako reżyser teatralny.
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Tomasz Konieczny był stypendystą m.in. Ministra Kultury i Sztuki (1997) 
i Alfred Toepfer Stiftung (1998–2000). Zdobył II nagrodę w Międzynarodo-
wym Konkursie Wokalnym im. Antonína Dvořáka w Karlowych Warach 
(1998) oraz Arnold-Petersen-Preis za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne 
w Nationaltheater Mannheim (2004). Na wniosek dyrekcji Wiener Staatsoper 
artysta otrzymał prestiżowy tytuł Österreichischer Kammersänger (2019).

Jako śpiewak operowy zadebiutował w partii Figara w Weselu Figara Mozarta 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu (1997). W Niemczech po raz pierwszy pojawił 
się na scenie Oper Leipzig w roli Kecala w Sprzedanej narzeczonej Smetany 
(1999). Od tamtej pory wystąpił w wielu najważniejszych teatrach operowych 
Europy, Ameryki Północnej i Azji. W 2019 roku zadebiutował na scenie Metro-
politan Opera w roli Alberyka w Złocie Renu Wagnera, zdobywając ogromne 
uznanie krytyki i publiczności. 

W bogatym repertuarze artysty znajdują się przede wszystkim partie z oper 
Richarda Wagnera, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Richarda Straussa, ale 
też Giuseppe Verdiego, Benjamina Brittena, Dmitrija Szostakowicza czy 
Claude’a Debussy’ego. Wykonuje także dzieła oratoryjne oraz pieśni. Śpiewał 
pod batutą takich wybitnych dyrygentów, jak Ádám Fischer, Antoni Wit, 
Peter Schneider, Christoph Eschenbach, Kent Nagano i Franz Welser-Möst. 
Gościł na wielu prestiżowych festiwalach, m.in. w Salzburgu, Bayreuth, 
Edynburgu i 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

fo
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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

Wykonawcy
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Składamy naszym artystom serdeczne podziękowania  
za wieloletnią działalność na naszej estradzie.

Filharmonia Narodowa

Elgar

Podczas dzisiejszego koncertu  
żegnają się z filharmoniczną publicznością, 
odchodząc na emeryturę: 

Andrzej Jekiełek 
kontrabas / Orkiestra FN 

Absolwent warszawskiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Muzycznej – obecnego Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
(dyplom z wyróżnieniem, 1979). Pracę w Fil-
harmonii Narodowej rozpoczął w roku 1975, 
jeszcze podczas studiów. Z Orkiestrą tej  
instytucji odbył wiele tournée koncertowych 
w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Sta-
nach Zjednoczonych.

Współpracował z wieloma zespołami, takimi 
jak Polska Orkiestra Kameralna, Sinfonia 
Varsovia, Orkiestra Teatru Wielkiego –  
Opery Narodowej, Orkiestra Polskiego Radia 
w Warszawie. Prowadzi również działalność 
pedagogiczną, od 1980 roku współpracuje  
z Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola  
Szymanowskiego w Warszawie. W 1992 roku  
otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”, a w 2001 roku  
został uhonorowany odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury”.

Barbara Witkowska 
harfa / Orkiestra FN 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie (obecnie Uni-  
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). 
Jest muzykiem Filharmonii Narodowej 
i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej  
w Warszawie. Współpracuje również z in-
nymi czołowymi orkiestrami i zespołami 
polskimi oraz zagranicznymi, takimi jak 
Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia,  
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie.  
Występowała także jako solistka i kamera-
listka, wykonując również własne aran-
żacje. Brała udział w nagraniach muzyki 
klasycznej, jazzowej, rozrywkowej i filmo-
wej. Przez wiele lat pracowała jako pedagog  
w warszawskich szkołach muzycznych. 
Obecnie często zasiada w jury konkursów 
harfowych. W kręgu jej zainteresowań po-
ważne miejsce zajmuje muzyka dawna. 
Wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury”. 

Piórem 
o muzyce
Programy koncertowe  
Filharmonii Narodowej

„Mówić o muzyce to jakby tańczyć o architekturze” – twierdził Frank Zappa. 
Autorzy omówień programów koncertowych – muzykolodzy, dziennikarze mu-
zyczni i muzycy – udowadniają, że te pozornie odległe światy mają ze sobą wiele 
wspólnego. Z wielką pasją i erudycją przybliżają losy twórców, ukazują kontekst 
powstania utworów, wyjaśniają konstrukcję i muzyczne zawiłości kompozycji, 
towarzysząc słuchaczom słowem podczas koncertów. Dziękujemy autorom, tłu-
maczom, redaktorom, grafikom i wszystkim osobom zaangażowanym w two-
rzenie programów koncertowych, a Państwu za docenienie pracy całego zespołu 
poprzez zakup tworzonych przez nas broszur.

Autorzy sezonu koncertowego 2021/2022:

Mateusz Borkowski

Beata Bolesławska-Lewandowska

Mateusz Ciupka 

Ludwik Erhardt

Małgorzata Gamrat

Małgorzata Gąsiorowska

Bartłomiej Gębicki

Mariusz Gradowski

Karolina Kolinek-Siechowicz 

Jan Lech

Piotr Maculewicz

Paweł Markuszewski

Dominika Micał 

Olgierd Pisarenko

Wojciech Stępień

Małgorzata Sułek

Dorota Szwarcman 

Marcin Trzęsiok

Gniewomir Zajączkowki

Szymon Żuchowski

Tłumacze:

John Comber

Xymena Plater-Zyberk

Sylwia Zabieglińska

Tomasz Zymer
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Z muzyką 
o muzyce
Wprowadzenia do koncertów 
symfonicznych 

Serdecznie dziękujemy autorom spotkań „Z muzyką o muzyce” za cykl znakomitych 
omówień prezentowanych przed piątkowymi koncertami symfonicznymi w Sali 
Kameralnej. Dziękujemy także słuchaczom, którzy brali w nich udział i zapraszamy 
na wykłady w kolejnym sezonie.

Spotkania przygotowują wybitni polscy muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w ciekawy sposób opowiadają o utworach prezento-
wanyc 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.

Wykładowcy sezonu artystycznego 2021/2022:

3.06.2022 
piątek  /  18:30  /  Sala Kameralna

Wykład prowadzi:

Maciej Grzybowski 
pianista, publicysta muzyczny

Bartosz Kamiński 
krytyk muzyczny, publicysta

Agata Kwiecińska 
muzykolog, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne 

Iwona Lindstedt 
muzykolog, Uniwersytet Warszawski

Piotr Maculewicz 
muzykolog, Uniwersytet Warszawski

Jacek Marczyński 
krytyk muzyczny, Rzeczpospolita

Stefan Münch 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

Szymon Paczkowski 
muzykolog, Uniwersytet Warszawski

Jan Popis 
muzykolog, krytyk muzyczny

Andrzej Sułek 
Szef Redakcji Muzycznej  
Programu 2 Polskiego Radia

Piotr Maculewicz

Muzykolog, krytyk muzyczny i popularyzator mu zyki, współpracujący z wie-
loma czasopismami i insty tu cjami muzycznymi. Od 2000 roku kieruje Gabinetem 
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Od wielu lat współ-
pracuje z Filharmonią Narodową, przygotowując omówienia do licznych broszur 
koncertowych.

Elgar
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Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej tworzą melomani-darczyńcy, których 
łączy troska o los Filharmonii Narodowej. Dzięki zgromadzonym środkom 
finansowym Klubu w ubiegłych sezonach zakupione zostały m.in. wysokiej 
klasy instrumenty dla Orkiestry Filharmonii Narodowej.

Przywileje Członków Klubu
Członkowie Klubu, w zależności od posiadanej karty, korzystają z szeregu 
przywilejów, do których należą m.in. możliwość uczestniczenia w czwart-
kowych próbach Orkiestry Filharmonii Narodowej, otrzymywanie bezpłat-
nej książki programowej, programów koncertowych i innych wydawnictw 
Filharmonii.

Listę członków Klubu, po uprzednim wyrażeniu zgody  – publikujemy 
w programach koncertowych (raz w miesiącu) i na stronie internetowej.

Ponadto do dyspozycji członków Klubu oddajemy specjalną pulę biletów, 
możliwą do wykupienia:
→  do dnia poprzedzającego koncert (Karta Złota i Platynowa) 
→  do 15 dni przed koncertem (Karta Srebrna)
→  do 30 dni przed koncertem (Karta Brązowa)

Każdy członek Klubu uprawniony jest do zakupu dwóch biletów z wymie-
nionej puli, a posiadacze Karty Platynowej – sześciu biletów. Pełną listę 
przywilejów zawiera regulamin Klubu dostępny na stronie internetowej 
www.filharmonia.pl w zakładce Klub Przyjaciół.

Członkowie Klubu 
w sezonie 2021/2022

PLATYNOWA KARTA
Beata Dronzikowska-Zając  
i Dariusz Zając
Ewa i Dominik Falkowscy 
Kazimierz Kłosiński 
Jerzy Kolanowski 
Alicja i Grzegorz Kołodkowie
Krzysztof Dariusz Mikołajczyk 

ZŁOTA KARTA
Wanda Aderek 
Marek Czecharowski 
Krystyna i Jerzy Górczyńscy 
Anna i Krzysztof Hagemejerowie 
Łukasz Hejmej 
Anna Janczewska
Barbara Janecka 
Jacek Krankowski 
Anna Lemańska 
Małgorzata Łozińska 
Wojciech Nagel 
Małgorzata i Paweł Scheinerowie 
Dorota i Jarosław Skrzeczyńscy
Grzegorz Sokołowski 

Maciej Marian Sokołowski
Elżbieta Sokół-Kobielska 
Małgorzata Szutkowska 

SREBRNA KARTA
Gracjana Cichowska
Marek L. Kasprzyk
Jolanta Last
Paweł Matejak
Barbara Pająk
Dorota i Przemysław Plecińscy

BRĄZOWA KARTA
Bożena Bahdaj
Wojciech Hann
Andrzej Krupka 
Krzysztof Lechnicki 
Anna Nowicka
Kazimierz Nowicki
Grażyna Osińska
Halina Pilecka 
Danuta Solak 
Eugeniusz Szustow
Monika Żmudzińska-Hann

Rodzaje wpłat członkowskich
→    Złota Karta Firmowa 

(dla osób prawnych) – od 5000 zł
→  Platynowa Karta – od 3000 zł

→  Złota Karta – od 1000 zł
→  Srebrna Karta – od 500 zł
→  Brązowa Karta – od 100 zł

Dołącz do Klubu! 
Osoby zainteresowane przystąpieniem do Klubu Przyjaciół zachęcamy do 
kontaktu z Działem Promocji Filharmonii Narodowej: 
klub@filharmonia.pl  /  tel. 22 55 17 121
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3.06.2022
Friday  /  7.30 pm  /  Concert Hall

Ceremony of awarding the statuettes 
to the Patrons, Sponsors and Partners
of the Warsaw Philharmonic

4.06.2022
Saturday  /  6 pm  /  Concert Hall

live online streaming → www.filharmonia.pl

Oratorio Music Concert

The 2021/2022 Jubilee Concert Season Closing

Performers

Warsaw Philharmonic Orchestra and Choir
Andrzej Boreyko – conductor
Ewa Wolak – contralto
Michael Spyres – tenor
Tomasz Konieczny – bass-baritone
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.

Programme

Edward Elgar (1857–1934)
The Dream of Gerontius, Op. 38 [100’]
for mezzo-soprano, tenor, bass, choir and orchestra
to poem by John Henry Newman
(1900) 

Part One

Prelude (Lento, mistico )
Jesu, Maria! I am near to death (Gerontius) 
Kyrie eleïson (Choir)
Rouse thee, my fainting soul (Gerontius)
Be merciful, be gracious (Choir)
Sanctus fortis, sanctus Deus (Gerontius) 
I can no more (Gerontius)
Rescue him, O Lord (Choir)
Novissima hora est (Gerontius)
Proficiscere, anima Christiana (The Priest) 
Go, in the name of Angels and Archangels (Choir)

∙∙∙     Intermission (ca. 20 min.)

Part Two

Introduction (Andantino )
I went to sleep (The Soul of Gerontius) 
My work is done (The Angel)
All hail, my child and brother (Dialogue between the Soul and the Angel)
Low-born clods (Choir of Demons)
I see not those false spirits (Dialogue between the Soul and the Angel)
Praise to the Holiest in the height (Choir of Angelicals)
They sing of thy approaching agony (The Angel)
But hark! a grand mysterious harmony (The Soul)
And now the threshold as we traverse it (The Angel)
Praise to the Holiest in the height (Choir of Angelicals)
Thy judgment now is near (Dialogue between the Soul and the Angel)
Jesu! By that shuddering dread which fell on Thee (The Angel of the Agony)
Be merciful, be gracious (Voices on Earth)
Praise to His Name! (The Angel)
Take me away (The Soul)
Lord, thou hast been our refuge (Souls in Purgatory)
Softly and gently, dearly-ransomed soul (The Angel)
Praise to the Holiest in the height (Choir of Angelicals)
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Short programme note
Marcin Trzęsiok

The beginning of the twentieth century brought several visionary oratorial works 
dealing with the soul’s journey after death: Gustav Mahler’s Eighth Symphony, 
Alexander Scriabin’s Mysterium, Arnold Schönberg’s Jacob’s Ladder. Also belonging 
to that list is Edward Elgar’s The Dream of Gerontius. 

The work’s libretto is based on a poem by Cardinal John Henry Newman. The poem 
– written shortly after the author’s conversion to Catholicism – betrays a distinct 
polemic accent with regard to Anglican doctrine: Newman’s declaration of his belief 
in purgatory. The first part of Elgar’s work depicts the spiritual state of Gerontius 
on his death bed and the prayers of his friends and the priest, while the second 
part illustrates the fortunes of Gerontius’ soul ‘on the other side’, that is, the waking  
of his soul in the afterworld, its conversation with its Guardian Angel, the howling 
of demons that reaches it from the abyss, and then the singing of angelic choirs, 
a conversation with the Guardian Angel prior to meeting God, judgment, and 
descent into the purging waters. The dramatic structure of the music reaches its  
climax at the moment of judgment: on appearing before the Almighty, the soul  
acknowledges its imperfection and issues judgment on itself, calling to its 
Guardian Angel: ‘Take me away, and in the lowest deep there let me be’.  

The Dream of Gerontius departs from the traditional structure of an oratorio, 
forming a through-composed whole in which the sections flow smoothly into 
one another. These ‘Wagnerisms’ are counterbalanced by archaicisms referring  
to church-style learned vocal polyphony.

The work’s first performance, on 3 October 1900 at the Birmingham Festival, was 
an artistic catastrophe. But the fateful page would shortly turn: after a concert in 
Düsseldorf on 19 May 1902, Richard Strauss raised an enthusiastic toast to Elgar. 
That recognition in Germany resonated powerfully back home, where the com-
poser became a national hero and the pride of Albion.

Inscribing a quotation from John Ruskin’s Sesame and Lilies beneath the score 
of his opus magnum, Elgar accurately predicted which of his works would stand  
the test of time: ‘This is the best of me; for the rest, I ate, and drank, and slept, 
loved and hated, like another: my life was as the vapour and is not; but this I saw 
and knew; this, if anything of mine, is worth your memory’.

Performers’ notes

Andrzej Boreyko
conductor

2021/2022 season marks Andrzej Boreyko’s third season as Music and Artistic 
Director of the Warsaw Philharmonic. The planned engagements with the Warsaw 
Philharmonic Orchestra this season include performances at the Eufonie Festival, 
the final and prizewinners’ concerts of the 18th International Fryderyk Chopin 
Piano Competition in Warsaw and the Warsaw Philharmonic’s 120th anniversary 
celebrations. The Warsaw Philharmonic Orchestra with Andrzej Boreyko will 
also be touring across the USA and Spain.

Now in his eighth and final season as Music Director of Artis–Naples, Andrzej 
Boreyko’s inspiring leadership has raised the artistic standard of the Naples Phil-
harmonic. He concludes his tenure as Music Director by continuing to explore 
connections between art forms through interdisciplinary thematic programming.

Highlights of previous seasons have included major tours with The State Academic 
Symphony Orchestra of Russia (to Hamburg, Cologne, Frankfurt, and Munich) 
and the Filarmonica della Scala (to Ljubljana, Rheingau, Gstaad, and Grafenegg 
festivals). Guest engagements from recent seasons include the Seoul Philharmonic  
Orchestra, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
Sinfonia Varsovia (with Piotr Anderszewski at the Bridging Europe festival at Müpa 
in Budapest), Mozarteumorchester Salzburg, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,  
Frankfurt Museumsgesellschaft, Sydney, Toronto, Seattle, Minnesota, San Francisco, 
Dallas and Detroit symphony orchestras, as well as New York Philharmonic, Chicago 
Symphony and Los Angeles Philharmonic. In 2019, he conducted the Cleveland 
Orchestra.

An advocate for modern works, Andrzej Boreyko championed compositions by  
Victoria Borisova-Ollas in an extensive concert and recording project with the Royal 
Stockholm Philharmonic Orchestra in 2017.

Previous appointments include Music Director positions of the Jenaer Philharmonie, 
Symphoniker Hamburg, Berner Sinfonieorchester, Düsseldorfer Symphoniker, 
Winnipeg Symphony Orchestra and Belgian National Orchestra.
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Ewa Wolak 
contralto

An artist endowed with a voice of an unusually dark timbre, large scale, and agility, 
which allows her to perform a diverse repertoire – from early music, through 
Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi and Richard Wagner to contemporary music. 
Her repertoire includes leading parts in operas, oratorios and songs. A graduate 
of the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow (diploma with honorary 
mention), as a Deutscher Akademischer Austauschdienst scholarship holder  
she also completed postgraduate and opera studies at the Hochschule für Musik 
in Karlsruhe, graduating with distinction.

Ewa Wolak has won prizes at prestigious vocal competitions, in Athens (Grand 
Prix Maria Callas) and ’s-Hertogenbosch (Internationale Vocal Competition,  
the Nether lands) amongst others. Her numerous opera parts include: Delilah  
(Saint-Saëns’ Samson and Delilah), eponymous part in Bizet’s Carmen, Fides 
 (Meyerbeer’s The Prophet), Fricka and Erda (Wagner’s Der Ring des Nibelungen),  
Ulrika (Verdi’s Un ballo in maschera), Quickly (Verdi’s Falstaff), Olga (Tchaikovsky’s 
Eugene Onegin), Isabella (Rossini’s L’italiana in Algeri), and Ratmir (Glinka’s Ruslan 
and Lyudmila), as well as the leading parts in George Frideric Handel’s operas.

The artist has collaborated with Deutsche Oper and Komische Oper in Berlin, 
Nationaltheater Mannheim, Badisches Staatstheater Karlsruhe, the opera houses 
in Helsinki, Malmö, Montpellier, Toulouse and Trieste, as well as with Theater 
an der Wien.

She has participated in numerous festivals in Warsaw, Wrocław, Krakow, Vienna, 
Berlin, Paris, and other cities and has given concerts in Europe, Israel, South Korea, 
Japan and the United States, under the baton of such conductors as Antoni Wit, 
Marco Armiliato, Sir Simon Rattle, Donald Runnicles, Andris Nelson, Pier Giorgio 
Morandi, Philippe Herreweghe, Łukasz Borowicz, and Paul McCreesh, among others.

The artist has many CD recordings to her credit (for Naxos and DUX record labels).

She has been honoured with the European Culture Award for her artistic achieve-
ments and in 2011, she received the prestigious German opera title of Kammer-
sängerin.

Since 2003, Ewa Wolak has run a singing class at the Krzysztof Penderecki Acad-
emy of Music in Krakow, and since 2016, she has been professor at the prestigious 
Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin.

Michael Spyres 
tenor

Born and raised in the Ozarks in the USA, Michael Spyres grew up in a musical 
family. He is one of the most sought-after tenors of his generation and has been 
celebrated on the world’s most prestigious international opera houses, festivals 
and concert halls. 

The 2021/2022 season saw his solo album debut for Warner/Erato, BariTenor, as well 
as his return as Florestan in Ludwig van Beethoven’s Fidelio at Opéra Comique in 
Paris, his role debut as Wagner’s Tristan in a concert version of 2nd Act with Opéra 
de Lyon, his role debut as Canio in Ruggiero Leoncavalli’s Pagliacci with the Ozarks 
Lyric Opera, his return as Gounod’s Roméo to the Houston Grand Opera, as well 
as his debut in the title role of Wolfgang Amadeus Mozart’s Idomeneo at the Fest-
spielhaus in Baden-Baden, a role he will reprise in summer in Aix-en-Provence, 
where he will also appear as Pollione in Vincenzo Bellini’s Norma. In addition to 
the opera stage, he made his recital debut with Mathieu Pordoy in Tourcoing, 
Toulouse, Nîmes and Paris. On the concert stage, he starred in Ravello, Milan 
(Teatro alla Scala), Vienna (Theater an der Wien), Strasbourg, Paris, Barcelona and 
Philadelphia.

In his meteoric rise, Michael Spyres has quickly established himself as one of  
the greatest singers of his generation and has sung at venues such as Metropoli-
tan Opera in New York, Royal Opera, Covent Garden in London, Opéra National 
in Paris, Bayerische Staatsoper in Munich, Teatro Real in Madrid, Gran Liceu in 
Barcelona, Lyric Opera of Chicago, La Monnaie in Brussels, Dutch National Opera  
in Amsterdam, Semperoper in Dresden, Théâtre des Champs-Elysées in Paris, 
Carnegie Hall in New York, Gewandhaus in Leipzig, Tokyo Bunka Kaikan, and at 
festivals in Salzburg, Aix-en-Provence, Edinburgh, the Rossini Opera Festival in 
Pesaro, and the BBC Proms in London.

Since 2015, Michael Spyres has had the honour to be the Artistic Director of his 
hometown opera company, the Ozarks Lyric Opera. 

He has worked with some of the world’s most renowned conductors such as 
Daniel Barenboim, Andrew Davis, Mark Elder, Sir John Eliot Gardiner, Edward 
Gardner, Valery Gergiev, Emmanuelle Haïm, Thomas Hengelbrock, Fabio Luisi, 
Michele Mariotti, Riccardo Muti, Yannick Nézet-Séguin, Kirill Petrenko, Evelino 
Pidò, Christophe Rousset, Simone Young, and Alberto Zedda.
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Tomasz Konieczny  
bass-baritone

One of the world’s greatest bass-baritones specialising in German music. Over 
the years his reputation has grown thanks to his excellent performances at  
the Wiener Staatsoper, where he has been singing since 2009, as well as thanks to 
three Wagner albums recorded under the baton of Christian Thielemann (Der Ring 
des Nibelungen / Alberich), Marek Janowski (Der Ring des Nibelungen / Wotan), and 
Sir Simon Rattle (Das Rheingold / Alberich).

He studied acting at the Leon Schiller National Film School in Łódź, solo singing  
at the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw and the Hochschule 
für Musik Carl Maria von Weber Dresden, in the class of Christian Elßner.  
He made his acting debut in Andrzej Wajda’s film The Crowned-Eagle Ring, and  
has subsequently appeared in numerous Polish film, TV and theatre productions. 
He also worked as a theatre director.

Tomasz Konieczny has held scholarships from, inter alia, the Minister of Culture 
and Art (1997) and the Alfred Toepfer Stiftung (1998–2000). He received Second 
Prize in the International Antonín Dvořák Singing Competition in Karlovy Vary 
(1998) as well as the Arnold-Petersen-Preis for outstanding artistic achievements 
at the Nationaltheater Mannheim (2004). On the initiative of the management 
of the Wiener Staatsoper the singer was awarded the prestigious title of Öster-
reichischer Kammersänger (2019).

He first appeared on the opera stage in the role of Figaro in Mozart’s Le nozze  
di Figaro at the Grand Theatre in Poznań (1997). His first performance in Germany  
was as Kecal in Smetana’s The Bartered Bride at the Oper Leipzig (1999), and this 
paved the way for appearances in the most important opera theatres of Europe, 
North America and Asia. And in 2019, he enjoyed a triumphant debut at the Metro-
politan Opera as Alberich in Wagner’s Das Rheingold to the great acclaim of  
the critics and the audience alike.

The artist’s rich repertoire encompasses all the parts from the operas of Richard 
Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart and Richard Strauss, as well as those  
by Giuseppe Verdi, Benjamin Britten, Dmitri Shostakovich and Claude Debussy. 
He also performs oratorios and songs. In addition, he has sung under the baton  
of such eminent conductors as Ádám Fischer, Antoni Wit, Peter Schneider, 
Christoph Eschenbach, Kent Nagano and Franz Welser-Möst. He has been invited 
to perform at numerous prestigious festivals, including in Salzburg, Bayreuth, 
Edinburgh, Warsaw and other cities.

Andrzej Czajkowski / André Tchaikowsky 
Concerto classico

Gija Kanczeli / Giya Kancheli
Libera me (Quasi-Requiem)  
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Orkiestra i Chór Męski Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra and Men’s Choir
Andrzej Boreyko – dyrygent / conductor
Ilya Gringolts  – skrzypce / violin
Magdalena Schabowska  – sopran / soprano
Bartosz Michałowski  – dyrektor chóru / choir director
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Boreyko / Gringolts
Orkiestra i Chór Męski Filharmonii Narodowej
Warsaw Philharmonic Orchestra and Men’s Choir

André Tchaikowsky /
Giya Kancheli

Płyta już 
w sprzedaży
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Kalendarz 
koncertowy

7.06  wtorek  /  19:00 
Sala Kameralna 

Koncert kameralny Dyplomantów 
Uniwersytetu Muzycznego  
Fryderyka Chopina

Ravel / Mascagni / Franck /  
J. Strauss (syn) / Sor / Smetana / 
Brahms

17.06  piątek  /  19:30 
 Sala Koncertowa 

Koncert symfoniczny Dyplomantów 
Uniwersytetu Muzycznego  
Fryderyka Chopina

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Daniel Mieczkowski – dyrygent 
Marianna Żołnacz – flet

Wagner / Ibert  / Dvořák
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