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21.10.2022
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription D1, Z1

22.10.2022
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa
Saturday  /  6 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription D2, Z2

Koncert symfoniczny / Symphonic Concert

KOZLOVSKY
PASIECZNIK





Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra

Vincent Kozlovsky – dyrygent / conductor
Olga Pasiecznik / Olga Pasichnyk – sopran / soprano

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.

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.



Program  
Programme

Borys Latoszynski / Borys Lyatoshynsky (1895–1968)

Poemat symfoniczny Grażyna op. 58 
według Adama Mickiewicza /
Symphonic poem Grazhyna, Op. 58
inspired by Adam Mickiewicz [18′]
(1955)

Joseph Canteloube (1879–1957)

Chants d’Auvergne (wybór / selection) 
na głos i orkiestrę / for voice and orchestra [30′]
(wyd. / publ. 1924–1955)

La delaïssádo (Triste)
Pastorale (Modéré, mais pas trop)
Chut, chut (Très animé)
Malurous (Rudement accentué)
Lo fiolairé (Rapide et léger)
Brezairola (Simple et tendre)
Lou diziou bé (Mouvement de bourrée)
Baïlèro (Calme et contemplatif)

∙∙∙   Przerwa (ok. 20 minut) / Intermission (ca. 20 min.)



Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Ucieszne figle  
Dyla Sowizdrzała Richarda Straussa w sierpniu 2014 roku pod dyrekcją  
Jacka Kaspszyka podczas Festiwalu „Chopin i jego Europa”. 
Pozostałe utwory koncertu są wykonywane po raz pierwszy. 

The last time the Warsaw Philharmonic Orchestra performed Richard 
Strauss’ Till Eulenspiegels lustige Streiche was during the Chopin and  
his Europe Festival in August 2014 under the baton of Jacek Kaspszyk.  
All the other works included in this programme will be performed  
by the Orchestra for the first time.

Henri Dutilleux (1916–2013)

Métaboles [20′]
(1964)

Incantatoire (Largamente)
Linéaire (Lento moderato)
Obsessionnel (Scherzando)
Torpide (Andantino)
Flamboyant (Presto)

Richard Strauss (1864–1949)

Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała op. 28 /
Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28 [17′]
(1895)
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Omówienie  
programu
Paweł Markuszewski

Latoszynski 

Znaczenie Borysa Latoszynskiego dla muzyki ukraińskiej najpełniej ujął współczesny 
kompozytor, muzykolog i dyrygent Virko Baley: 

Latoszynski zajął w ukraińskiej muzyce miejsce podobne do tego, jakie zajęli Szyma-
nowski, Kodály, Bartók, Nielsen i Enescu w swoich narodowych kulturach. […] jego 
twórczość powinna być dostrzeżona i uznana za prawdziwy początek profesjonalnej 
muzyki ukraińskiej.

Latoszynski studiował u Reinholda Gliera w Konserwatorium Kijowskim, później 
sam był profesorem tej uczelni, a wśród jego uczniów znaleźli się czołowi ukraiń-
scy twórcy następnych pokoleń, m.in. Walentyn Sylwestrow, Leonid Hrabowski, 
Jewhen Stankowycz. Należał do czołowych postaci ukraińskiego życia muzycznego, 
przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Związku Kompozytorów Ukrainy. 
Jego wszechstronna twórczość, utrzymana w znakomitej większości w stylu neo-
klasycznym, obejmuje dzieła orkiestrowe (w tym pięć symfonii), koncerty, utwory 
kameralne, fortepianowe, pieśni i opery. Ważnym źródłem inspiracji dla kompozytora 
była muzyka ludowa, nie tylko ukraińska, ale także słowiańska, a zwłaszcza polska. 
Z Polską łączyły go szczególne więzy. Znał dobrze niełatwy przecież do opanowania 
język. Kilkakrotnie pojawiał się na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współ-
czesnej „Warszawska Jesień”, podczas którego jego muzyka była zazwyczaj ciepło 
przyjmowana. Przyjaźnił się z polskimi kompozytorami, m.in. z Grażyną Bacewicz. 
Polska tematyka niejednokrotnie przewija się w tytułach utworów Latoszynskiego, 
jak np. Suita polska na orkiestrę, kilka pieśni do słów Mickiewicza, poematy symfo-
niczne Na brzegach Wisły i Grażyna.

Ta ostatnia kompozycja powstała w 1955 roku z okazji setnej rocznicy śmierci Adama 
Mickiewicza i została oparta na młodzieńczym poemacie polskiego wieszcza pod 
tym samym tytułem. Jednoczęściowy utwór utrzymany jest w formie zbliżonej 
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do allegra sonatowego z wolnym wstępem i rozbudowaną kodą. We wstępie pojawia 
się prawie dokładny cytat ze średniowiecznej sekwencji Dies irae, który powraca 
także pod koniec utworu. Grażyna w sugestywny sposób oddaje nie tylko treść 
Mickiewiczowskiego poematu, ale także jego romantyczny koloryt i przesiąkniętą 
tajemniczością atmosferę dzieła. 

Canteloube 

Nazwisko Josepha Canteloube’a w pamięci potomnych wiąże się nierozerwalnie 
z Chants d’Auvergne (Pieśniami z Owernii), które kompletował przez większą część 
życia. Studiował kompozycję u Vincenta d’Indy’ego w Paryżu. Po ukończeniu studiów 
dzielił czas między działalnością kompozytorską a etnograficzną, z czasem poświę-
cając się w coraz większym stopniu tej ostatniej. Od wczesnej młodości szczególnym 
zainteresowaniem darzył folklor rodzinnej Owernii – górzystego regionu położonego 
w centralnej Francji. Wywarł on duży wpływ na twórczość kompozytora i stał się 
wiodącym tematem jego działalności etnograficznej. Kompozytor pisał: „Wiejskie 
pieśni bardzo często osiągają poziom najczystszej sztuki pod względem uczucia 
i ekspresji, a nawet formy”. 

Pierwsze dwa z pięciu zbiorów Chants d’Auvergne zostały opublikowane w roku 1924, 
kolejne w 1927, 1930 i 1955. Zawierają w sumie 30 oryginalnych pieśni ludowych 
z Owernii, z tekstami w języku oksytańskim (prowansalskim), opracowanych 
na głos z towarzyszeniem orkiestry* (podczas dzisiejszego koncertu zabrzmią jedynie 
wybrane pieśni). Canteloube tak wyjaśniał ideę tych aranżacji, często dość nowa-
torskich pod względem harmonicznym i dość daleko odbiegających od ludowego 
oryginału: 

To, że chłopi śpiewają bez akompaniamentu, nie znaczy jeszcze, że należy ich naśla-
dować. Kiedy chłopi śpiewają podczas pracy w polu, zbierania plonów, ich pieśniom 
towarzyszy coś, co jest poza zasięgiem tych, których zainteresowania są czysto 
naukowe. Są to w stanie usłyszeć tylko poeci i artyści, a i to nie wszyscy. Pochodzi 
to od samej natury, z ziemi – i chłopskich pieśni nie można od niej oddzielić. 

* Pierwsze opracowania pieśni na głos z fortepianem pisane były w latach 1923–1930.
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Dutilleux 

Henri Dutilleux, jeden z czołowych kompozytorów francuskich XX i XXI stulecia, 
łączył w swej twórczości elementy awangardowych technik kompozytorskich 
z wielowiekową tradycją muzyki francuskiej. Język muzyczny jego dzieł porów-
nywano często do kompozycji Oliviera Messiaena i Witolda Lutosławskiego. Jego 
perfekcjonizm, samokrytycyzm i przywiązywanie wielkiej wagi do szczegółów 
spowodowały, że mimo długiego życia pozostawił stosunkowo skromną spuściznę 
twórczą. Do jego najbardziej znanych kompozycji należą dwie symfonie oraz kon-
certy – wiolonczelowy i skrzypcowy. 

Métaboles powstawały w latach 1963–1964 na zamówienie George’a Szella i kierowa-
nej przez niego Cleveland Orchestra, z okazji czterdziestolecia działalności zespołu. 
Po raz pierwszy zabrzmiały 14 stycznia 1965 roku w wykonaniu autorów zamówienia. 
Kompozytor tak uzasadniał nawiązujący do procesów biologiczno-chemicznych 
tytuł dzieła:

Termin Métaboles, zastosowany do formy muzycznej, ujawnia moją intencję: przed-
stawienie jednej lub kilku idei w różnej kolejności i z różnych punktów widzenia, 
aż w kolejnych etapach dokonuje się całkowita zmiana ich charakteru. 

Utwór składa się z pięciu krótkich części, wykonywanych attacca. W każdej z nich 
początkowy temat podlega stopniowym przemianom, a jego końcowa wersja staje 
się tematem kolejnego epizodu. Istotnym czynnikiem różnicującym poszczególne 
ogniwa jest instrumentacja. W części pierwszej, Incantatoire (w dosłownym tłuma-
czeniu: Inkantacyjnie) wiodącą rolę pełnią instrumenty dęte drewniane, w Linéaire 
(Linearnie) – strunowe, w Obsessionnel (Obsesyjnie) – dęte blaszane, w Torpide (Bezwład-
nie) – rozbudowana sekcja perkusyjna, zaś w finałowej Flamboyant (Płomieniście) – 
pełny skład orkiestry symfonicznej. Pod koniec utworu pojawia się początkowy temat 
części pierwszej w oryginalnej postaci i instrumentacji – według słów kompozytora, 
jest to nawiązanie do pojęcia czasu cyklicznego i następstwa pór roku. 
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Omówienie programu

R. Strauss 

Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała, czwarty z cyklu siedmiu wielkich poematów Richarda 
Straussa powstałych w latach 1888–1898, to dzieło zupełnie inne od pozostałych. 
Poprzedni poemat, Śmierć i wyzwolenie, jest kompozycją niezwykle dramatyczną 
i ekspresyjną, której tematem są wspomnienia artysty w chwili śmierci. Kolejny, 
Tako rzecze Zaratustra, stanowi muzyczną ilustrację słynnego traktatu filozoficznego 
Friedricha Nietzschego. Dyl Sowizdrzał zaś to jedyne w twórczości symfonicznej 
kompozytora dzieło o zdecydowanie komicznym charakterze – tytułowy bohater to 
postać z niemieckich legend i podań ludowych, średniowieczny wędrowny błazen, 
figlarz i psotnik. 

Początkowo Strauss zamierzał poświęcić jego przygodom operę, ostatecznie jednak 
zdecydował się na gatunek poematu symfonicznego. Skomponowane w latach 
1894–1895 dzieło zabrzmiało po raz pierwszy 5 listopada 1895 roku w Kolonii, gdzie 
miejscową orkiestrą symfoniczną dyrygował Franz Wüllner. Ucieszne figle Dyla 
Sowizdrzała pozostają do dzisiaj jedną z najczęściej wykonywanych kompozycji 
niemieckiego twórcy. 

Choć sam Strauss określił utwór jako „rondo na wielką orkiestrę symfoniczną 
według dawnej melodii szelmowskiej”, to forma nie jest tu całkowicie jednoznaczna. 
Kompozytor nie wskazał również szczegółowego programu literackiego, pragnąc – 
jak po latach ujawnił jednemu z biografów – by „słuchacze sami rozgryźli orzechy, 
które im szelma podaje”. Początkowy motyw to jakby wstęp do opowieści: „Był sobie 
raz…”. Tytułowa „szelmowska melodia”, powierzona waltorni, pojawia się w różnych 
przekształceniach jako refren ronda; symbolizuje ona postać Dyla Sowizdrzała, 
podobnie jak wyrazisty temat intonowany przez klarnet. Kolejne epizody opowiadają 
o zabawnych przygodach bohatera: przejeździe na koniu przez targ pełen przekupek, 
wędrówce po kraju w przebraniu mnicha, flirtach z dziewczętami, wykpiwaniu sza-
cownych profesorów… Wreszcie, schwytany przez sąd, Dyl zostaje skazany na śmierć 
i zawisa na szubienicy. W zakończeniu poematu powraca początkowy motyw – 
Dyl Sowizdrzał żyje przecież w pamięci potomnych i w ludowych opowieściach…



Pieter Holsteyn II (1614–1673)
Dyl Sowizdzał / Till Eulenspiegel (1520)
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Short programme note

Paweł Markuszewski

The symphonic poem Grazhyna is one of several works that Boris Lyatoshynsky, 
the “father” of Ukrainian contemporary music, composed on the theme of Poland. 
It was penned in 1955 to mark the centenary of the death of Adam Mickiewicz, 
and uses as its canvas the youthful poem of the same name authored by the great 
Polish bard. The structure of this single-movement piece resembles that of a sonata 
form with a slow introduction and an extended coda. Quite evocatively, Grazhyna 
reflects not only the content of Mickiewicz’s poem but also its Romantic colour 
and mysterious mood.

From an early age, the French composer and ethnographer Joseph Canteloube showed 
great interest in the folklore of his native Auvergne – a mountainous region in cen-
tral France. Five collections of Chants d’Auvergne, published in the years 1924–1955, 
feature 30 original folk songs from the region, arranged for a voice and orchestra 
(only selected songs will be performed during tonight’s concert), and with a text 
in Occitan (Provençal language).

Henri Dutilleux wrote his Métaboles in the years 1963–1964. Commissioned by 
George Szell and his Cleveland Orchestra it was composed to commemorate 
the 40th anniversary of the ensemble. It comprises five short movements played 
attacca. In each of them, the initial theme is gradually transformed, and its final 
version becomes the theme of the next episode. The instrumentation is an important 
factor that demarcates the individual movements – in successive fragments, different 
groups of instruments assume a leading role.

Composed in the years 1894–1895, Till Eulenspiegels lustige Streiche is the only sympho-
nic work by Richard Strauss that has a distinctly comical character: the eponymous 
hero of the piece is the protagonist of German legends and folk tales – a Medieval 
itinerant jester, mischief-maker and prankster. Although the composer defined his 
work as a “rondo for a large symphony orchestra based on an olden mischievous 
melody”, its form is not at all clear-cut, and it was not until years later that Strauss 
decided to reveal the work’s initially concealed programme.
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Chants d'Auvergne 

La delaïssádo 
Uno pastourèlo, èspèr olaï al capt del bouès 
Lou galan doguélo, mè né bèn pas! 
“Ay! souï délaïssádo! 
Qué n’aï pas vist lou mio galant;
Crésio qué m’aïmábo, è ton l’aïmé iéu!” 
Luziguèt l’estèlo, aquèlo qué marco la nuèt, 

È lo pauro pastoureletto 
Démourèt à ploura…

Porzucona
Pasterka wyczekuje, tam powyżej lasu
Na ukochanego, który nie przychodzi!
„Porzuca mnie!
Nie widzę najdroższego,
Myślałam, że mnie kocha, a ja tak go miłuję!”
Kiedy wzejdzie gwiazda, gwiazda  
zwiastująca noc,
Biedna pastereczka 
Zostaje sama i płacze…

Pastorale
Baïlèro, lèro, lèro! 
Pastré, de dèlaï l’aïo!
As pas vist posa lo lèbré qu'onavo mèdré,
Lou bouon entré los combos dé do bon,
Lou coudie entré los combos dé dorriè,
Lou poumpo sú l'esquino,
Lo claù ol tráu, 
Lou baïlèro, lèro, lèro, lèro…?

Aï fa maï qué lou béïré
Possa qué l’aï ottropat 
Lou baïlèro, lèro…!

Baïlèro, lèro, lèro!
Pastré, de dèlaï l'aïo!
E du qu'as fat de lo pèl?
De qu'as fat de las oùrilhas?
E qu'as fat de lo quió?
De qu'as fat de tout oquó?
Dió, lou baïlèro, lèro…? 

De lo pèl n'aï fat un montel!
De las oúrilhas n’ai fat un porel de mithos!
E de lo quió uno troumpetto!
Sé les mé vouós croumpa
Tè les pourtoraï
Dió, lou baïlèro, lèro…?

Piosenka pasterska
Baïlèro, lèro, lèro! 
Pasterzu zza wody!
Czy widziałeś zająca, jak szedł na żniwa,
Sierp miał w przednich łapach,
Ostrzałkę w tylnych łapach,
Słodką bułeczkę na plecach,
Klucz przytroczony, 
Lou baïlèro, lèro, lèro, lèro…?

Zamiast patrzeć, jak przechodzi, 
lepiej zrobiłem – złapałem go.
Powiedz baïlèro, lèro…!

Baïlèro, lèro, lèro!
Pasterzu zza wody! 
A co zrobileś ze skórą?
Co zrobiłeś z uszami?
A co zrobiłeś z ogonem?
Co zrobiłeś z tym wszystkim?
Powiedz baïlèro, lèro…?

Ze skóry zrobiłem płaszcz!
Z uszu zrobiłem parę rękawic!
A z ogona trąbkę!
Chcesz to kupić?
Przyniosę ci je,
Powiedz baïlèro, lèro…?

Pieśni z Owernii 
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Chut, chut 
Moun païré mé n’o lougado, 
per ona gorda lo bacado. 
Tchut, tchut, tchut!
Tchut, tchut, que z’o cal pas diré ! 
Tchut, tchut! 
Mènès pas ton dè brut! 

Né l’i soui pas to lèu estado, 
qué moun golont m’o rencontrado. 
Tchut, tchut, tchut! 
Tchut, tchut, que z’o cal pas diré! 
Tchut, tchut! 
Mènès pas ton dè brut! 

N’aï pas ièu fatso de fuzados, 
cou m’o fat guel de poutounados! 
Tchut, tchut, tchut! 
Tchut, tchut, que z’o cal pas diré!
Tchut, tchut!
Mènès pas ton de brut! 

Sé n’i o bè de miliour coúïfado, 
n’io pas dè miliour embrassado ! 
Tchut, tchut, tchut! 
Tchut, tchut, que z’o cal pas diré!
Tchut, tchut!
Mènès pas ton de brut! 

Pst, pst
Mój ojciec znalazł mi miejsce,
Miałam chodzić pilnować krów.
Pst, pst, pst!
Pst, pst, nie trzeba o tym mówić!
Pst, pst!
Nie rób tyle hałasu!

Zaledwie tam doszłam,
Jak mój zalotnik mnie spotkał,
Pst, pst, pst!
Pst, pst, nie trzeba o tym mówić!
Pst, pst! 
Nie rób tyle hałasu!

Nie wykręciłam się tyle razy,
Ile on mi dał całusów!
Pst, pst, pst!
Pst, pst, nie trzeba o tym mówić!
Pst, pst!
Nie rób tyle hałasu!

Może inne dziewczęta mają lepsze czepki,
Ale nie są lepsze do całowania!
Pst, pst, pst!
Pst, pst, nie trzeba o tym mówić!
Pst, pst!
Nie rób tyle hałasu!

Malurous
Malurous qu’o uno fenno,
Maluros que n’o cat!
Que n’o cat n’en bou uno,
Que n’o uno n’en bou pas!
Tradèra, ladèri, dèrèro, 
Ladèra, ladèri, dèra! 

Urouzo lo fenno,
Qu’o l’ome que li cau!
Urouz inquero maito,
O quelo que n’o cat!
Tradèra, ladèri, dèrèro, 
Ladèra, ladèri, dèra! 

Nieszczęśliwy 
Nieszczęśliwy, kto ma żonę,
Nieszczęśliwy, kto jej nie ma!
Kto jej nie ma, chce ją mieć,
Kto ją ma, nie chce jej!
Tradèra, ladèri, dèrèro, 
Ladèra, ladèri, dèra! 

Szczęśliwą jest kobieta,
Która ma mężczyznę jakiego chce!
Jeszcze szczęśliwsza jest
Ta, która go nie ma!
Tradèra, ladèri, dèrèro, 
Ladèra, ladèri, dèra! 
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Lo fiolairé
Ton qu’ere pitchounelo
Gordave loui moutous,
Ti lirou lirou lirou… la la diri tou tou la lara!

Obio ‘no counoulhéto
E n’ai près un postrou.
Ti lirou… la la diri tou tou la lara!

Per fa l’o biroudèto
Me domond’ un poutou.
Ti lirou … la la diri tou tou la lara!

E iéu soui pas ingrato:
En liet d’un nin fau dous!
Ti lirou… la la diri tou tou la lara!

Prząśniczka
Kiedy byłam mała,
Pilnowałam owieczek,
Ti lirou lirou lirou… la la diri tou tou la lara!

Miałam pasterski kij
I wołałam pastuszka.
Ti lirou… la la diri tou tou la lara!

Że jestem pasterką,
Poprosił mnie o całusa.
Ti lirou… la la diri tou tou la lara!

A ja z wdzięczności:
Dałam mu dwa!
Ti lirou… la la diri tou tou la lara!

Brezairola 
Soun, soun, bèni, bèni, bèni; 
Soun, soun, bèni, bèni, doun! 
Soun, soun, bèni, bèni, bèni; 
Soun, soun, bèni, d’èn docon! 

Lou soun, soun, bouol pas bèni, pècairé! 
Lou soun, soun bouol pas bèni, 
Lou néni s’en bouol pas durmi! Oh!

Soun, soun, bèni, bèni, bèni, 
Soun, soun, bèni, bèni, doun. 
Lou soun, soun buol pas bèni. 
L’èfontou bouol pas durmi ! 

Soun, soun, bèni, bèni, bèni; 
Soun, soun, bèni, o l’èfon! Oh! Oh!

Soun, soun, bèni, bèni, bèni; 
Soun, soun, bèni, bèni, doun. 
Atso lo qu’es por oqui, pècairé! 
Atso lo qu’ès por oqui, 
Lou néni s’en boulio durmi… Ah! 

Kołysanka
Przyjdź, przyjdź, śnie, śnie,
Spłyń, przyjdź śnie, przyjdź więc!
Przyjdź, przyjdź, śnie, śnie,
Spłyń, przyjdź skąd chcesz!

Sen nie nadchodzi, biedaczysko!
Sen nie nadchodzi,
Mały nie zasypia! Och!

Przyjdź, przyjdź, śnie, śnie,
Spłyń, przyjdź śnie, przyjdź więc!
Ale on nie chce przyjść.
Dziecko nie chce usnąć!

Przyjdź, przyjdź, śnie, śnie,
Śnie przyjdź do dziecka! Och! Och!

Przyjdź, przyjdź, śnie, śnie,
Spłyń, przyjdź śnie, przyjdź więc!
Przybywa, oto on, biedaczysko!
Przybywa, oto on!
I dziecko zasypia… Ach!
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Teksty

Lou diziou bé 
Lou diziou bé, 
Pierrou, qu’aymay 
Lou diziou bé, 
Pierrou, qu’aymay lou bi! 
You z’aymé tout, 
Lou bi-t-omay ley drolloy, 
Mè per cauzi, 
Preférorio lou bi! 

E leys omours 
Bostidos su ley cèndré, 
Ley foundomèn 
Soun pro sudjèt ol bènt! 
Sé lou bènt bé 
Empourtoro ley cèndré, 
May yèu to bé 
Toutjour din ley trumens! 

Lou m’as ogut, 
Pierrou, lou cur engadgé, 
Lou m’as ogut, 
Né t’èro pas detsut! 
Sé djomay pus, 
Oquo né t’orribabo, 
Omb’lou coutel 
T’escourgorio lo pe! 

Powiadali
Powiadali,
Pierrot, że lubiłeś dziewczęta,
Powiadali,
Pierrot, że lubiłeś wino!
Ja lubię wszystko,
Wino, a potem dziewczęta,
Ale jeśli mam wybierać,
Wolałbym wino!

Jeśli miłość
Zbudowana jest na popiołach,
Jej fundamenty 
Poddają się wiatrowi!
Kiedy wiatr zawieje,
Unosi popioły,
A ja ciągle
Jestem w udręce!

Zabrałeś mi je,
Pierrot, serce zakochane,
Zabrałeś mi je,
A nie dla ciebie było!
Jeśli kiedykolwiek,
Zaczniesz od nowa,
Moim nożem
Podrapię ci skórę!

Baïlèro 
Pastré, dè dèlaï l’aïo
as gaïré dé boun tems,
dio lou baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
E n’aï pas gaïré,
è dio, tu, baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Baïlèro
Pastuszku zza wody,
ty wcale nie bawisz się dobrze,
śpiewaj baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
I ja też nie, 
ale ty śpiewaj baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
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Pastré, lou prat faï flour,
L’i cal gorda toun troupèl,
dio lou baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
L’hèrb’ ès pu fin’ ol’ prat d’oïçi,
baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Pastré, couçi foraï,
èn o bal io lou bèl riou,
dio lou baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
Es pèromè, té baô çirca,
baïlèro lèrô
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Pastuszku, trawa pełna kwiatów,
przyjdź tu ze swoim stadem,
śpiewaj baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
Trawa tu lepsza, 
przyjdź baïlèro lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Pastuszku, jak przekroczyć
Strumień, który nas dzieli,
Powiedz mi więc, baïlèro, lèrô?
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!
Czekaj na mnie, idę do ciebie, 
baïlèro lèrô
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Przekład (z języka francuskiego): 
Ewa Stocka-Kalinowska



William-Adolphe Bouguerau (1825–1905) 
Młoda pasterka / The Young Shepherdess (1885)
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Vincent  
Kozlovsky
dyrygent / conductor

Należy do czołowych dyrygentów młodego pokolenia, znany ze swoich żywiołowych 
i głęboko poruszających interpretacji. Patricia Kopatchinskaja określiła go jako 
„niezwykle dokładnego, wyrazistego, inteligentnego i pełnego pomysłów artystę. 
Takiego, z którym występować by mogła na największych estradach świata”.

W sezonie artystycznym 2021/2022 artysta wystąpił m.in. z Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic na koncercie inauguracyjnym 64. Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, a z Orkiestrą 
Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Narodowej im. Myrosława Skoryka na kon-
cercie finałowym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontra-
sty” we Lwowie. Z tym zespołem regularnie współpracuje od 2017 roku. Jest także 
dyrygentem gościnnym Narodowej Opery Lwowskiej (Lwowskiego Narodowego 
Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej).

Doktorant Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie 
ukończył z wyróżnieniem wydział dyrygentury symfoniczno-operowej w klasie 
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Pawła Przytockiego. Kształcił się również w Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 
pod kierunkiem Vittoria Parisiego, Accademia Musicale Chigiana w Sienie, Lucerne 
Festival Academy oraz na licznych międzynarodowych kursach dyrygenckich.

W bogatym repertuarze artysty znajdują się dzieła symfoniczne, oratoryjne i ope-
rowe różnych epok, od baroku po współczesność. 

Vincent Kozlovsky prowadzi działalność edukacyjną i charytatywną. Jest również 
kompozytorem. 

Vincent Kozlovsky is one of the leading conductors of the younger generation, 
known for his exuberant and deeply moving interpretations. Patricia Kopat chinskaja 
described him as “an extremely precise, expressive, and intelligent artist who is full 
of ideas, and with whom she could perform on the world’s greatest stages”.

In the 2021/2022 concert season, he performed, among other collaborations, alongside 
the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice in the opening concert 
of the 64th Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, as well 
as with the Symphony Orchestra of the Miroslav Skoryk Lviv National Philharmonic 
in the final performance of the Contrasts International Festival of Contemporary 
Music in Lviv. He has worked regularly with the latter ensemble since 2017 and is 
also a guest conductor of the Lviv National Opera (the Solomiya Krushelnytska Lviv 
State Academic Theatre of Opera and Ballet).

He is a PhD student of the Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, where 
he graduated with honours in symphonic and opera conducting from the class of 
Paweł Przytocki. He also studied at the Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 
with Vittorio Parisi, the Accademia Musicale Chigiana in Siena, and the Lucerne 
Festival Academy, and attended numerous international conducting master classes.

The conductor’s extensive repertoire includes symphonies, oratorios and operas 
from various eras – ranging from the Baroque right through to modernity.

Vincent Kozlovsky is involved in various educational and charitable projects. 
He is also a composer.
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Olga Pasiecznik / Olga Pasichnyk
sopran / soprano

Urodzona w Ukrainie, kształciła się w Konserwatorium w Kijowie oraz w warszawskiej Aka-
demii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W 1992 roku, podczas 
studiów w Warszawie, zadebiutowała na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, a cztery lata 
później w Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu (Pamina w Czarodziejskim flecie Mozarta).

Ma na koncie ponad 50 partii operowych, m.in. w dziełach Monteverdiego, Glucka, Händla, 
Mozarta, Webera, Bizeta, Rossiniego, Verdiego, Pucciniego, Debussy’ego, Czajkowskiego 
oraz kompozytorów współczesnych. Występowała na najbardziej prestiżowych scenach 
świata, takich jak m.in. Opéra Bastille / Palais Garnier, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel 
(Paryż), Concertgebouw (Amsterdam), Komische Oper Berlin, Konzerthaus Berlin, Berliner 
Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, Teatro Real, Auditorio Nacional de Música (Madryt), 
Bayerische Staatsoper, Münchner Philharmonie, Palais des Beaux-Arts, Théâtre de la Monnaie 
(Bruksela), Theater an der Wien, Bregenzer Festspiele, Grand Théâtre de Genève, Finnish National 
Opera, Flemish Opera, Suntory Hall (Tokio) oraz Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie.

Wykonywała dzieła oratoryjne i symfoniczne w ważnych salach koncertowych we wszystkich 
niemal krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Izraelu, Chinach, Japonii 
i  Australii. Śpiewała z  najwybitniejszymi orkiestrami pod batutą takich mistrzów, jak 
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lvor Bolton, Andrzej Boreyko, Frans Brüggen, Jean-Claude Casadesus, Marcus Creed, René 
Jacobs, Dmitri Jurowski, Roy Goodman, Christopher Hogwood, Heinz Holliger, Philippe 
Herreweghe, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Jean-Claude Malgoire, Marc 
Minkowski, Kazushi Ono, Andrew Parrott, Krzysztof Penderecki, Trevor Pinnock, Marcello 
Viotti, Antoni Wit, Massimo Zanetti. Występuje również w repertuarze kameralnym, recitalach 
oraz w duecie z siostrą – pianistką Natalią Pasiecznik.

W swoim dorobku fonograficznym ma ponad 60 płyt CD i DVD, dokonała również licznych 
nagrań radiowo-telewizyjnych.

Born in Ukraine, Olga Pasiecznik (Pasichnyk) studied at the  Kiev Conservatory and 
at the Music Academy in Warsaw (now: Fryderyk Chopin University of Music). In 1992, 
during her studies in Warsaw, she debuted at the Warsaw Chamber Opera and four years 
later, she appeared for the first time at the Théâtre des Champs-Elysées in Paris (as Pamina 
in Mozart’s Die Zauberflöte).

Her career has encompassed more than 50 parts in operas by Monteverdi, Gluck, Handel, 
Mozart, Weber, Bizet, Rossini, Verdi, Puccini, Debussy, Tchaikovsky, and of contemporary 
composers. She performed in the world’s most prestigious opera houses, including Opéra 
Bastille / Palais Garnier, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel (Paris), Concertgebouw (Amsterdam), 
Komische Oper Berlin, Konzerthaus Berlin, Berliner Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, 
Teatro Real, Auditorio Nacional deMúsica (Madrit), Bayerische Staatsoper, Münchner 
Philharmonie, Palais des Beaux-Arts, Théâtre de la Monnaie (Brussels), Theater an der Wien, 
Bregenzer Festspiele, Grand Théâtre de Genève, Finnish National Opera, Flemish Opera, 
Suntory Hall (Tokio) and Teatr Wielki — Polish National Opera in Warsaw.

The singer has sung oratorio and symphonic works in important concert halls in nearly 
all countries in Europe, in the United States, Canada, China, Israel, Japan, and Australia. 
She has appeared alongside conductors of such stature as lvor Bolton, Andrzej Boreyko, 
Frans Brüggen, Jean-Claude Casadesus, Marcus Creed, René Jacobs, Dmitri Jurowski, Roy 
Goodman, Christopher Hogwood, Heinz Holliger, Philippe Herreweghe, Jacek Kaspszyk, 
Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Jean-Claude Malgoire, Marc Minkowski, Kazushi Ono, 
Andrew Parrott, Krzysztof Penderecki, Trevor Pinnock, Marcello Viotti, Antoni Wit, Massimo 
Zanetti. She also performs in chamber repertoire, recitals and in a duet with her sister – 
pianist Natalia Pasiecznik.

The artist’s discography spans over 60 CDs and DVDs, she has also made numerous record-
ings for radio and television.
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Orkiestra  
Filharmonii  
Narodowej
Warsaw Philharmonic 
Orchestra

Andrzej Boreyko
Dyrektor artystyczny /
Music and Artistic Director

Piotr Wacławik
Dyrygent – asystent / 
Assistant Conductor

I Skrzypce /  
First Violins

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

II Skrzypce / 
Second Violins

Piotr Tadzik
solista / soloist
Bogdan Śnieżawski
Dariusz Dęga
Katarzyna Dul
Grzegorz Groblewski
Kristine Harutyunyan
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
Radosław Jarocki

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
Michał Kotowski
Marcin Wiliński
Maciej Dobrzański
Jakub Langiewicz
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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 / Tuba

Arkadiusz Więdlak

Kotły / Timpani

Piotr Domański
Daniel Kamiński

Perkusja / Percussion

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

Harfa / Harp

Klara Wośkowiak

Fortepian / Piano

Grzegorz Gorczyca

Bibliotekarze Orkiestry / 
Librarians

Sławomir Bychawski
Michał Sołtysik

Stroiciele / Tuners

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

Obsługa techniczna  
estrady / Stagehands

Rafał Iżykiewicz
Michał Drewnik
Krzysztof Mączka
Sebastian Michałek
Tomasz Śpiewak
Zbigniew Wierzbicki



O czym gramy?
Cykl wprowadzeń 
do koncertów

Serdecznie zapraszamy melomanów przed 
piątkowymi koncertami symfonicznymi 
o godz. 18:30 na wprowadzenia omawia-
jące dzieła wykonywane danego wieczoru.

Spotkania przygotowują wybitni polscy 
muzykolodzy oraz popularni dziennikarze 
i krytycy muzyczni, którzy w przystępny 
dla każdego sposób opowiadają o utworach 
wykonywanych podczas wieczornego kon-
certu. Swoją wypowiedź ilustrują wybra-
nymi przez siebie fragmentami nagrań 
i prezentacjami na ekranie. Dzięki temu 
uczestnicy spotkań mogą w czasie kon-
certu słuchać dzieł muzycznych z większą 
wiedzą i świadomością ich przebiegu.

Wprowadzenia odbywają się w Sali Kame-
ralnej (wejście od ul. Sienkiewicza) i są 
otwarte dla posiadaczy biletów i abona-
mentów na dany koncert (lub jego sobot-
nie powtórzenie) oraz dla członków Klubu 
Przyjaciół Filharmonii.

We encourage all music lovers to attend 
our special lectures at 6.30 p.m. before each 
Friday symphony concert, in which they 
will be able to learn more about the works 
that are to be performed on that particular 
evening.

These meetings are organised by out-
stand ing Polish musicologists, popular 
journalists and music critics, who provide 
fascinating details about, and insights into, 
the works planned for the upcoming con-
certs. They illustrate their lectures with 
selected fragments of recordings. This pro-
vides audiences with more knowledge and 
awareness of the process behind the music 
they will later hear during the  perfor-
mances themselves.

The lectures are held in the  Chamber 
Music Hall (entrance from ul. Sienkiew-
icza) and are free for holders of tickets and 
sub scriptions for those particular concerts 
covered by the lectures (or tickets to their 
Saturday reprise), as well as for members 
of the Friends of the Warsaw Philharmo-
nic Club. Please note that the lectures are 
delivered in Polish.

What Are We  
Playing About?
Pre-Concert Talks



21.10.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Jan Popis

Muzykolog, krytyk muzyczny, produ-
cent i wy dawca płyt, wieloletni redaktor 
muzyczny Polskiego Radia, popularyza-
tor muzyki, laureat prestiżowych nagród 
i wyróżnień. Ukończył studia muzyko-
logiczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
Specjalizuje się w muzyce fortepianowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki 
interpretacji dzieł Chopina. Komentator 
radiowy i telewizyjny Konkursów Chopi-
now  skich. Dyrektor artystyczny m.in. 
Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku 
i Między narodowego Konkursu Młodych 
Pianistów „Arthur Rubinstein in memo-
riam”. Prowadzi działalność społeczną, peł-
niąc obecnie funkcję wiceprezesa Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Muzyków.

Musicologist, music critic, record pro-
ducer and publisher, long-time music edi-
tor for Polish Radio, populariser of music, 
and winner of a  number of prestigious 
awards and distinctions. He graduated 
in musicology from the  University of 
Warsaw and specialises in piano music, 
with a particular emphasis on the art of 
interpreting Chopin’s works. He has com-
mentated on both the radio and television 
for Chopin competitions and is the artis-
tic director of such festivals as the Polish 
Piano Festival in Słupsk and the “Arthur 
Rubinstein in Memoriam” International 
Competition for Young Pianists. He 
also plays an active role in representing 
the music community, currently serving 
as vice-president of the General Board of 
the Association of Polish Artist Musicians.



28.10.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Iwona Lindstedt

Profesor w Instytucie Muzy kologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, w  kadencji 
2020–2024 dyrektor tego Instytutu. Jej 
zainteresowania naukowe dotyczą przede 
wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki 
XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględ-
nieniem polskiej twórczości kompozy-
torskiej. Specjalizuje się także w zakresie 
metodologii i analizy dzieła muzycznego. 
Autorka czterech książek (ostatnio 
opublikowała monografię Kazimierza 
Serockiego) oraz licznych artykułów na-
ukowych i tekstów popularnonaukowych 
publikowanych m.in.  w  „Glissandzie” 
i „Ru chu Muzycznym”. Współtwórczyni 
szeregu portali interne towych poświę-
conych kompozytorom XX  wieku 
(na polmic.pl, kolekcji muzycznych 
na ninateka.pl, mapofcomposers.pl, 
music in movement.eu). W 2014 roku otrzy-
mała Nagrodę Honorową ZKP „za 
upowszechnianie wiedzy o  muzyce 
współczesnej – zwłaszcza polskiej”.

A professor at the University of Warsaw, 
and director of the  Institute of Musico-
logy during the  term 2020–2024. Her 
academic interests are primarily the his-
tory, theory and aesthetics of 20th- and 
21st-century music, with a  particular 
focus on the works of Polish composers. 
She also specialises in the methodology 
and analysis of musical works. She is 
the  author of  four books (most recently 
she published a mo  no graph on Kazimierz 
Serocki) and nume rous scholarly articles 
and popular science texts published in, 
among other places, Glissando and Ruch 
Muzyczny. She is the co-founder of a num-
ber of websites dedicated to 20th-century 
composers (polmic.pl, music collections on 
ninateka.pl, mapofcomposers.pl, musicin-
movement.eu). In  2014, she received 
the Honorary Award of the Polish Compo-
sers’ Union “for disseminating knowledge 
about contemporary music – in particular 
Polish music”.



Kalendarz koncertowy  
Calendar

23.10
niedziela / Sala Kameralna
Sunday / Chamber Music Hall

11:00 / 11 a.m.
dzieci młodsze (3–6 lat) /  
younger children (aged 3 to 6)
abonament / subscription Pm2

14:00 / 2 p.m.
dzieci starsze (7–12 lat) /  
older children (aged 7 to 12)
abonament / subscription Ps2

Poranek i Popołudnie dla Małych  
Melomanów / Mornings and  
Afternoons for Young Music Lovers

Lubię wracać tam, gdzie byłem /  
I like going back where I’ve been

Katarzyna Podlasińska –  
prowadzenie / host

23.10
niedziela / 18:00 / Sala Koncertowa
Sunday / 6 p.m. / Concert Hall

Koncert laureatów  
16. Między narodowego  
Konkursu Skrzypcowego  
im. Henryka Wieniawskiego /  
16th Inter national Henryk Wieniawski 
Violin Competition Prize-Winners’ 
Concert 

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej /
Poznań Philharmonic Orchestra
Łukasz Borowicz – dyrygent /  
conductor

25.10
wtorek / 19:00 / Sala Koncertowa 
Tuesday / 7 p.m. / Concert Hall

Koncert chóralny / Choral concert

Chór Filharmonii Narodowej /  
Warsaw Philharmonic Choir
Muzycy Orkiestry Filharmonii  
Narodowej / Musicians of  
the Warsaw Philharmonic Orchestra
Bartosz Michałowski – dyrygent, 
dyrektor chóru / conductor,  
choir director
Anna Bernacka – mezzosopran /  
mezzo-soprano

Howells, Krenz, Leifs, Lauridsen,
Sandström
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OLGA
PASIECZNIK

21/22.10

Filharmonia
Narodowafilharmonia.pl

REQUIEM
AETERNAM
25.10
Chór Filharmonii Narodowej / Warsaw Philharmonic Choir
Muzycy Orkiestry Filharmonii Narodowej / 
Musicians of the Warsaw Philharmonic Orchestra
Bartosz Michałowski – dyrygent, dyrektor chóru / conductor, choir director 
Anna Bernacka – mezzosopran / mezzo-soprano

Howells, Krenz, Leifs, Lauridsen, Sandström

za kilka dni…
in a few days…
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