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2.12.2022
piątek  /  19:30  /  Sala Koncertowa
Friday  /  7.30 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription D1, Z1

3.12.2022
sobota  /  18:00  /  Sala Koncertowa
Saturday  /  6 p.m.  /  Concert Hall
abonament / subscription D2, Z2

Koncert symfoniczny / Symphonic Concert

BOREYKO
GOERNE
100. rocznica urodzin Andrzeja Hiolskiego /
100th Anniversary of the Birth of Andrzej Hiolski



Wykonawcy 
Performers

Orkiestra Filharmonii Narodowej /
Warsaw Philharmonic Orchestra
Andrzej Boreyko – dyrygent / conductor
Matthias Goerne – baryton / baritone

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.

Orkiestra Filharmonii Narodowej po raz ostatni wykonała Kindertotenlieder 
Mahlera w lutym 2016 roku pod dyrekcją Jacka Kaspszyka z udziałem Ewy Podleś 
(kontralt), Wstęp i Śmierć Izoldy Wagnera – w listopadzie 2012 roku pod dyrekcją 
Moniki Wolińskiej; pozostałe utwory koncertu gra po raz pierwszy. 

The last time the Warsaw Philharmonic Orchestra performed Mahler’s 
Kindertotenlieder was in February 2016 under Jacek Kaspszyk with Ewa Podleś 
(contralto), and Wagner’s Prelude and Liebestod – in November 2012 under  
Monika Wolińska. All the other works included in the programme will be 
performed by the Orchestra for the first time. 



Program  
Programme

Mikołaj Piotr Górecki (ur./b. 1971)

Zan tontemiquico op. 26 
na orkiestrę / for orchestra [20′]
(2006)

Gustav Mahler (1860–1911)

Kindertotenlieder
cykl pieśni na głos i orkiestrę /  
song cycle for voice and orchestra [26′]
sł. / text Friedrich Rückert
(1901–1904)

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n!
Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Wenn dein Mütterlein
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!
In diesem Wetter! 

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

Richard Wagner (1813–1883)

Wstęp i Śmierć Izoldy z dramatu muzycznego Tristan i Izolda / 
Prelude and Liebestod from the music drama  Tristan und Isolde [15′]
(1859)

Walentyn Sylwestrow / Valentyn Sylvestrov (ur./b. 1937)

IV Symfonia / Symphony No. 4
na instrumenty dęte blaszane i smyczkowe /  
for brass instruments and strings [28′]
(1976)



Omówienie  
programu

Paweł Markuszewski

M.P. Górecki 

Mikołaj Piotr Górecki, syn i uczeń Henryka Mikołaja, od ponad ćwierćwiecza mieszka 
i tworzy poza granicami kraju – w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Amerykański 
muzykolog Christopher Cary tak pisał o jego muzyce: 

Podążając kompozytorskimi śladami ojca, Mikołaj jest najwyraźniej kimś zupełnie 
innym. […] pisze muzykę, która obejmuje różnorodne współczesne wpływy, pozosta-
jąc przy tym w głębokim szacunku dla przeszłości. […] A rodzinne tradycje muzyczne 
podtrzymuje w sposób nadzwyczajny.

Utwór Zan tontemiquico na orkiestrę powstał w roku 2006, po raz pierwszy zabrzmiał 
26 marca 2011 roku podczas katowickiego 4. Festiwalu Prawykonań „Polska muzyka 
najnowsza”. Tytuł, w języku náhuatl, zaczerpnięty został z poezji Tochihuitzina, 
azteckiego poety i władcy z przełomu XIV i XV stulecia; w wolnym tłumaczeniu 
oznacza „przychodzimy tylko śnić”. Dzieło zwraca uwagę przede wszystkim wysma-
kowaną harmoniką i niezwykle barwną orkiestracją. Początek utworu utrzymany 
jest w tajemniczej, onirycznej atmosferze, a w dalszym przebiegu długo narastające 
kulminacje przeplatają się z epizodami o bardziej burzliwym charakterze. 

Kompozytor tak mówił o utworze w jednym z wywiadów: 

Tekst Tochihuitzina opowiada o przemijalności życia, o jego ulotności. Warto pamię-
tać, że wiersz został napisany przez poetę prekolumbijskiego, któremu pojęcie nadziei 
w sensie chrześcijańskim, europejskim, nie było znane. Zaskakujące jest to, jak wiele 
wspólnego ma przedkolumbijska poezja języka náhuatl z filozofią egzystencjalistów 
XX-wiecznych… Nie chodzi o to, że ja się do nich zaliczam, absolutnie nie. Chodzi 
o pokazanie pewnego problemu, który wcale nie jest tak współczesny i tak europejski, 
jak się nam dzisiaj wydaje.



Wizerunek poety azteckiego z Kodeksu Florentino (XVI wiek) /  
An image of an Aztec poet from the Florentine Codex (16th c.)
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Mahler 

Fatalizm, cierpienie, rezygnacja, tragizm to kategorie często pojawiające się w twór-
czości Gustava Mahlera. Nie było od nich wolne także życie kompozytora. Neu-
rotyczna osobowość, konfliktowy charakter, słabe zdrowie, szykany z powodu 
żydowskiego pochodzenia, niezbyt udane małżeństwo – to wszystko stanowiło 
tylko uwerturę do największej tragedii w życiu Mahlera: śmierci młodszej córki, 
pięcioletniej Marii w 1907 roku. 

Kompozytor w pewnym sensie „zapowiedział” tę śmierć, tworząc w latach 1901– 1904 
cykl pięciu Kindertotenlieder – Pieśni na śmierć dzieci (w polskiej literaturze można rów-
nież spotkać tłumaczenie tytułu jako Treny dziecięce). Powstały do wierszy Friedricha 
Rückerta (po którego teksty Mahler często sięgał), napisanych w 1834 roku, po śmierci 
dwojga dzieci poety. Syn Rückerta miał na imię Ernst – tak samo, jak zmarły w dzie-
ciństwie ukochany brat kompozytora; być może to właśnie zainspi rowało twórcę 
do podjęcia pracy nad dziełem. Kindertotenlieder to jedne z pierwszych w literaturze 
muzycznej pieśni przeznaczonych na głos z towarzyszeniem orkiestry, nie zaś forte-
pianu. Po raz pierwszy zabrzmiały 29 stycznia 1905 roku w Wiedniu w wykonaniu 
Wiener Philharmoniker pod batutą kompozytora, partię solową śpiewał niemiecki 
baryton Friedrich Weidemann. 

Kindertotenlieder uważane są powszechnie za szczytowe osiągnięcie Mahlera w dzie-
dzinie liryki wokalnej oraz jeden z najznakomitszych cykli pieśni w dziejach muzyki. 
Tak pisał o nich Ryszard Daniel Golianek:

Niewiele jest w literaturze muzycznej dzieł podobnie skoncentrowanych, przesyconych 
melan cholią, żalem, cierpieniem. Nie ma tu jednak dramatyzmu, buntu, eksplozji 
nieszczęścia i  rozpaczy. Wyciszenie, refleksja, stopniowanie kategorii utraty 
i osamot nienia – wszystkie te doznania rozgrywają się w skupieniu, są skierowane 
do wewnątrz i nie służą dzieleniu się z  innymi. Mahler sugestywnie uchwycił 
w dźwiękach prawdę o tym, że nikt nie jest w stanie pomóc człowiekowi znajdującemu 
się w sytuacji granicznej.



Carl Barth (1787–1853), Portret Friedricha Rückerta / Portrait of Friedrich Rückert (1826)
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Wagner 

Choć za najpełniejszą realizację idei dramatu muzycznego Richarda Wagnera uwa-
żana jest tetralogia Pierścień Nibelunga, wystawiona w Bayreuth w 1876 roku, to po 
raz pierwszy kompozytor urzeczywistnił swe założenia kilkanaście lat wcześniej. 
Ukończony w 1859 roku dramat Tristan i Izolda pojawił się na scenie 10 czerwca 
1865 roku w Monachium. 

Dramat muzyczny, według teorii Wagnera, to „dzieło totalne” – synteza muzyki, 
słowa, akcji dramatycznej i inscenizacji. Jego konstrukcja powinna być oparta na 
dramacie mówionym, a akcje sceniczna i muzyczna mają tworzyć nierozerwalną 
całość. Głównym nośnikiem ekspresji w dramatach Wagnera staje się więc „nie-
kończąca się melodia”, podążająca ściśle za tekstem; kompozytor rezygnuje z tra-
dycyjnego podziału na recytatywy, arie i sceny. Najważniejszą rolę pełni niezwykle 
rozbudowana orkiestra, która wprowadza leitmotivy – krótkie motywy przewodnie, 
związane z postaciami, uczuciami, siłami przyrody czy ważnymi dla rozwoju akcji 
przedmiotami. Harmonika wykorzystuje w pełni możliwości systemu tonalnego 
dur–moll, a emocjonalność sięga często po niemal ekspresjonistyczne środki wyrazu. 

Libretto Tristana i Izoldy opracował Wagner na podstawie słynnej średniowiecznej 
legendy, a bezpośrednim źródłem inspiracji dzieła miał być ponoć romans z Matyldą 
Wesendonck, żoną bogatego przemysłowca. Dramat koncentruje się na ukazaniu 
wewnętrznych przeżyć bohaterów, a muzyka osiąga szczyty ekspresji, kolorystyki 
i wyrafinowania harmonicznego. 

Do najbardziej znanych fragmentów Tristana i Izoldy należy orkiestrowy Wstęp oraz 
scena finałowa – aria Izoldy (wykonywana często w instrumentalnej transkrypcji 
kompozytora jako Miłosna śmierć Izoldy). Wstęp rozpoczyna bodaj jeden z najsłynniej-
szych motywów w dziejach muzyki – słynny „akord tristanowski” wraz z charakte-
rystycznym, zawieszonym na dominancie rozwiązaniem, pełniący w dramacie rolę 
leitmotivu dwojga kochanków. Pojawia się on w dalszym przebiegu dzieła jeszcze 
wielokrotnie, również w zakończeniu sceny finałowej, w której Izolda po śmierci 
Tristana umiera z miłości do niego – tym razem jednak rozwiązuje się inaczej, na 
„niebiańsko” brzmiący akord durowy…

MATTHIAS GOERNE



Tristan i Izolda (1320), iluminacja z Codex Manesse /  
Tristan and Isolde (1320), miniature (illumination) from the Codex Manesse
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Sylwestrow 

Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Sofia Gubajdulina, Gija Kanczeli, Henryk Mikołaj 
Górecki, Walentyn Sylwestrow… Gdy ponad ćwierć wieku temu zerwano „żelazną 
kurtynę”, twórczość tych kompozytorów stała się dla zachodnich słuchaczy obja-
wieniem. Stylistykę ich dzieł określano różnie: muzyka źle obecna, musica non grata, 
nowy romantyzm, nowa brzmieniowość, neotonalność, mistycyzm…

Walentyn Sylwestrow, do dziś najbardziej rozpoznawalna postać wśród twórców 
współczesnej muzyki ukraińskiej, już od lat sześćdziesiątych XX stulecia należał 
do czołowych postaci kijowskiej awangardy muzycznej. Studia kompozytorskie 
ukończył u Borysa Latoszynskiego, ojca współczesnej muzyki ukraińskiej. Ekspe-
rymentował z nowoczesnymi technikami kompozytorskimi, w tym ze źle widzianą 
w ZSRR dodekafonią, co doprowadziło do wyrzucenia go ze Związku Kompozytorów 
Radzieckich. W latach siedemdziesiątych zwrócił się w stronę diatoniki, sięgając 
często po inspiracje do muzyki epok minionych. Swoje dzieła określa często jako 
„metamuzykę”, zaś o twórczości mówi, że jest ona „odpowiedzią i echem tego, co 
już istnieje”. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się ku obsadom solowym 
i kameralnym, co podkreśla medytacyjny, kontemplacyjny charakter jego kompozycji. 
W przeciwieństwie do większości twórców jego pokolenia, którzy prędzej lub później 
opuszczali Związek Radziecki, Sylwestrow niemal całe życie spędził w rodzinnym 
Kijowie – dopiero w tym roku, w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę, 
85-letni kompozytor zdecydował się na emigrację do Berlina. 

IV Symfonia Sylwestrowa powstała w 1976 roku (ostatnia – Dziewiąta pochodzi 
z 2019 roku) – to jedno z dzieł przełomowych w twórczości kompozytora. Dedy-
kowana Andriejowi Wołkonskiemu, jednemu z pionierów radzieckiej awangardy, 
łączy elementy nowoczesnego języka muzycznego (w szczególności cenionego 
wówczas przez Sylwestrowa sonoryzmu) z epizodami lirycznymi o niemal roman-
tycznej proweniencji. Wyraźnie słyszalne są tu także inspiracje minimalizmem, 
choć – inaczej niż u większości twórców tego nurtu – na pierwszy plan wysuwa 
się ekspresja. Jednoczęściowa IV Symfonia przeznaczona jest na nietypową obsadę 
orkiestry, obejmującą wyłącznie instrumenty dęte blaszane oraz smyczkowe. Po raz 
pierwszy zabrzmiała w Kijowie w 1976 roku pod batutą Jurija Nykonenki. 
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Short programme note
Paweł Markuszewski

Mikołaj Piotr Górecki composed his Zan tontemiquico for orchestra in 2006. 
The Nahuatl title comes from the poetry of Tochihuitzin, an Aztec poet and ruler 
who lived at the end of the 14th and the beginning of the 15th century. In free 
translation it means “we only come to dream”. The work delights above all with 
its sophisticated harmony and extremely colourful orchestration. The beginning 
of the work possesses a mysterious, oneiric atmosphere; this is followed by long 
built-up climaxes alternating with episodes of a more turbulent character. 

Gustav Mahler composed his five-song cycle Kindertotenlieder between 1901 and 
1904. The music was set to poems by Friedrich Rückert (whose verse Mahler often 
drew on), written in 1834 after the death of the poet’s two children. Rückert’s son’s 
name was Ernst – the same name as the composer’s beloved brother, who had died 
in childhood, and perhaps this very fact inspired Mahler to embark on the work. 
Several years later, in 1907, his younger daughter Maria died... Kindertotenlieder are 
some of the first songs in the history of music intended for voice accompanied by 
an orchestra rather than the piano. 

Completed in 1859, Tristan und Isolde was the first work to fully encapsulate Richard 
Wagner’s ideas on musical drama. The libretto was developed by the composer 
himself, based on the famous medieval legend. Among its best-known passages 
are the orchestral Prelude and the final scene – Isolde’s aria (often performed in 
the composer’s instrumental transcription as Isolde’s Love Death). The Prelude begins 
with the famous “Tristan chord”, which serves as the leitmotif of the two lovers in 
the drama. It recurs many more times in the further course of the work, including 
at the end of the final scene. 

Composed in 1976, Valentyn Sylvestrov’s Symphony No. 4 is a landmark work in 
the composer’s oeuvre. It combines elements of a modern musical idiom with 
lyrical episodes of an almost Romantic provenance. Minimalist inspirations are also 
clearly audible here, although – unlike in the case of most composers of this trend – 
expression comes to the fore. The single-movement Symphony No. 4 is scored for 
an unusual orchestral line-up, comprising brass and strings only. 
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Kindertotenlieder 
do słów Friedricha Rückerta

Nun will die Sonnʼ so hell aufgehʼn!

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n,
Als sei kein Unglück die Nacht gescheh’n!
Das Unglück geschah nur mir allein!
Die Sonne, sie scheinet allgemein!

Du mußt nicht die Nacht in dir verschränken,
Mußt sie ins ew’ge Licht versenken!
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt!
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

Nun sehʼ ich wohl, warum  
so dunkle Flammen

Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke.
O Augen! Gleichsam, um voll in einem Blicke
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.

Doch ahnt’ ich nicht, weil Nebel mich 
umschwammen,
Gewoben vom verblendenden Geschicke,
Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr 
schicke,
Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

Pieśni na śmierć dzieci

I słońcem znowu rozbłyśnie dzień!

I słońcem znowu rozbłyśnie dzień, 
choć na noc padł już nieszczęścia cień!
Nieszczęście spotkało tylko mnie!
A słońce na wszystko blask swój śle!

Niech noc ta krzyżem ci nie będzie,
lecz w wiekuistą światłość wejdzie.
Lampeczka zgasła w namiocie mym,
radosne światło świata, witaj mi!

Dziś wiem, dlaczego  
te ciemne płomienie 

Dziś wiem, dlaczego te ciemne płomienie
we mnie co chwilę w skrach wyście ciskały.
O oczy! Jakby mocy napór cały
zebrało w sobie to wasze spojrzenie.

Nie przeczuwałem we mgły  
spowinięty,
które mamiące przeznaczenie snuje,
że do powrotu promień  
się gotuje
tam, skąd zostaje każdy promień wzięty.

Teksty  
utworów
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Wenn dein Mütterlein

Wenn dein Mütterlein 
tritt zur Tür herein,
Und den Kopf ich drehe, 
ihr entgegen sehe,
Fällt auf ihr Gesicht 
erst der Blick mir nicht,
Sondern auf die Stelle, 
näher nach der Schwelle,
Dort, wo würde dein 
lieb Gesichten sein,
Wenn du freudenhelle
trätest mit herein,
Wie sonst, mein Töchterlein.

Wenn dein Mütterlein 
tritt zur Tür herein,
Mit der Kerze Schimmer,
ist es mir, als immer
Kämst du mit herein,
huschtest hinterdrein,
Als wie sonst ins Zimmer!
O du, des Vaters Zelle,
Ach, zu schnell
erloschner Freudenschein!

Gdy mateczka twa 

Gdy mateczka twa 
przystaje we drzwiach,
ja głowę odwracam 
i do niej się zwracam,
lecz nie patrzę, nie, 
najpierw na twarz jej,
ale trochę niżej, 
progu nieco bliżej,
gdzie zjawić się ma 
słodka buzia twa,
gdy promienna wchodzisz 
z matką swoją wraz,
jak ongi, moja córeczko.

Gdy mateczka twa 
przystaje we drzwiach,
ze świecą rozbłysłą, 
zda mi się, żeś przyszła,
jak zawsze wraz z nią 
i – skradasz się od drzwi
za nią do pokoju!
O ty, ojca skarbie,
ach, zbyt wcześnie 
zgasły promyku radości!

Chciałyście światłem swoim mi powiedzieć:
Przy tobie zostać jest naszym pragnieniem,
nie takie wszakże jest losu zrządzenie.

Spójrz na nas, bo dal już wkrótce nas wchłonie!
To, co jest dzisiaj dla ciebie oczami,
w nocy dla ciebie stanie się gwiazdami.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne,
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.

Sieh’ uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen:
In künft’gen Nächten sind es dir nur Sterne.
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Oft denk´ ich, sie sind  
nur ausgegangen!

Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen,
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen,
Der Tag ist schön, o sei nicht bang,
Sie machen nur einen weiten Gang.

Ja wohl, sie sind nur ausgegangen,
Und werden jetzt nach Hause gelangen!
O, sei nicht bang, der Tag ist schön!
Sie machen nur den Gang zu jenen Höh’n.

Sie sind uns nur voraus gegangen,
Und werden nicht wieder nach Haus 
verlangen!
Wir holen sie ein auf jenen Höh’n
Im Sonnenschein!
Der Tag is schön auf jenen Höh’n!

Często tak myślę:  
wyszły jak zwykle!

Często tak myślę: wyszły jak zwykle!
I pewnie do domu powrócą za chwilę!
Piękny jest dzień! O, nie trwóż się tak!
Na dłuższą przechadzkę poszły wszak!

To oczywiste, wyszły jak zwykle,
do domu wrócą za jakąś chwilę!
O, nie trwóż się, dzień piękny tak!
Tylko na tamto wzgórze poszły wszak!

One nas tylko wyprzedziły,
nie będą już odtąd za domem tęskniły!

My je spotkamy na wzgórzu tym
w słoneczny czas!
Piękny jest dzień na wzgórzu tym!
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In diesem Wetter!

In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie getragen hinaus,
Ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus,
Ich fürchtete sie erkranken;
Das sind nun eitle Gedanken.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus;
Ich sorgte, sie stürben morgen,
Das ist nun nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Graus!
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie hinaus getragen,
ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus, 
in diesem Braus,
Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.
Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus,
wie in der Mutter Haus.

W taką pogodę!
 
W taką pogodę i w taki szkwał,
jakże bym ja dzieciom swym z domu wyjść dał!
Wynieśli je z domu, jam stał,
nie mogłem sprzeciwić się temu!

W taką pogodę, w wichury szał,
jakże bym na dworze trzymać dzieci miał,
bałbym się, że stracą zdrowie – 
czcze myśli tłuką się w głowie.

W taką pogodę i w taki szkwał,
jakże bym na dworze dzieci trzymać miał,
bał bym się, że jutro umrą,
dziś lęk ten jest rzeczą złudną.

W taką pogodę i w taki szkwał,
jakże bym ja dzieciom swym z domu wyjść dał.
Na dwór je wyniesiono,
nie mogłem sprzeciwić się temu.

W taką pogodę, w wichury szał
i w taki szkwał,
jak w swym matczynym domu śpią,
żadna ich burza nie trwoży,
ukryte w dłoniach Bożych.
Jak w swym matczynym domu śpią,
jak w matczynym domu.

Przekład:  
Krystyna Jackowska-Pociejowa

Teksty utworów / Lyrics
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Andrzej  
Boreyko
dyrygent / conductor

Sezon 2022/2023 to czwarty rok pracy Andrzeja Boreyki na stanowisku dyrektora 
artystycznego Filharmonii Narodowej. We wrześniu 2022 roku artysta poprowadził 
koncert inauguracyjny z Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi jako jej 
dyrygent rezydent w Teatro alla Scala w Mediolanie.

Do najważniejszych wydarzeń dyrygenta z ostatnich lat należą: tournée z Orkiestrą 
Filharmonii Narodowej po Hiszpanii i z Państwową Akademicką Orkiestrą Symfo-
niczną Federacji Rosyjskiej po Niemczech, a także koncerty z Orchestra Filarmonica 
della Scala (festiwale w Lublanie, Rheingau, Gstaad i Grafenegg). Artysta występo-
wał również gościnnie z takimi zespołami, jak Royal Scottish National Orchestra, 
Gürzenich-Orchester Köln, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, Mozarteumorchester Salzburg, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Frankfurter Opern- und Museumsorchester, z orkiestrami symfonicznymi 
Sydney, Toronto, Seattle, stanu Minnesota, San Francisco, Dallas i Detroit, a także 
z New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic. 
W 2019 roku poprowadził również Cleveland Orchestra.
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Najbliższe plany Andrzeja Boreyki obejmują koncerty z Philharmonische Staats -
orchester Hamburg i London Philharmonic Orchestra. Z Praską Orkiestrą Symfo-
niczną wystąpi w Pałacu Sztuk w Budapeszcie. 

Dyrygent współpracował ponadto z Berliner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, 
Leipzig Gewandhausorchester, Wiener Symphoniker, ORF Radio-Symphonie-
orchester Wien, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Bamberger Symphoniker, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Münchner Philharmoniker, Orchestra 
del  Maggio Musicale Fiorentino, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre 
de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tonhalle-Orchester Zürich, 
London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra i Rotterdam Philharmonic 
Orchestra.

Jako propagator muzyki współczesnej, Andrzej Boreyko z Orkiestrą Filharmonii 
Narodowej dokonał nagrań utworów Pawła Kleckiego, Jana Adama Maklakiewicza, 
Andrzeja Czajkowskiego, Giji Kanczelego, będącymi światowymi premierami 
fonograficznymi. 

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

The 2022/2023 season is Andrzej Boreyko’s fourth as the Warsaw Philharmonic 
Music and Artistic Director. In September 2022, he has also opened the season of 
the Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi at the Teatro alla Scala as their 
resident director.

Highlights of previous seasons have included major tours with the  Warsaw 
Philharmonic Orchestra to Spain, with the State Academic Symphony Orchestra of 
Russia to Germany and with the Filarmonica della Scala (to the Ljubljana, Rheingau, 
Gstaad and Grafenegg festivals). Guest engagements from recent seasons have 
included the Royal Scottish National Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Mozarteumorchester 
Salzburg, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Frankfurter Opern- und Museums-
orchester, the  Sydney, Toronto, Seattle, Minnesota, San Francisco, Dallas and 



MATTHIAS GOERNE

18

Detroit symphony orchestras as well as the New York Philharmonic, Los Angeles 
Philharmonic, and Chicago Symphony Orchestra. In 2019, he conducted the Cleveland 
Orchestra. 

He will return to the Philharmonische Staatsorchester Hamburg and London Phil-
harmonic Orchestra, as well as the Prague Symphony Orchestra, with which he will 
appear at the Müpa Budapest.

Other orchestras he has worked with include the Berliner Philharmoniker, Staat-
skapelle Dresden, Leipzig Gewandhausorchester, Wiener Symphoniker, ORF Radio- 
-Symphonieorchester Wien, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Bamberger 
Symphoniker, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Münchner Philharmo niker, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Royal Concertgebouw Orchestra, 
Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tonhalle-Orchester 
Zürich, London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra and Rotterdam Phil-
harmonic Orchestra.

As an advocate for contemporary music, Andrzej Boreyko continues to record world 
premieres with the Warsaw Philharmonic Orchestra, most recently the music of 
Paul Kletzki, Jan Adam Maklakiewicz, Giya Kancheli and André Tchaikowsky.

Previous appointments include Music Director positions at the Jenaer Philhar-
monie, Symphoniker Hamburg, Berner Symphonieorchester, Düsseldorfer Sym-
phoniker, Winnipeg Symphony Orchestra, Belgian National Orchestra and Naples 
Philharmonic.
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Matthias  
Goerne
baryton / baritone

Niemiecki artysta należy do najbardziej znanych wokalistów na całym świecie. Jest 
częstym gościem renomowanych scen operowych, koncertowych , a także  festiwali; 
współpracuje z najważniejszymi orkiestrami. 

Artysta dokonał licznych nagrań, z których wiele otrzymało entuzjastyczne recenzje 
i ważne nagrody, w tym pięć nominacji do Grammy, nagrodę ICMA i Gramophone, 
BBC Music Magazine Vocal Award 2017, Diapason d’Or i  ECHO  Klassik 2017 
(w kategorii „Śpiewak roku”). W ciągu ostatnich dwóch lat zarejestrował trzy 
albumy dla wytwórni Deutsche Grammophon: Beethoven Songs (z pianistą Janem 
Lisieckim), pieśni Richarda Wagnera, Richarda Straussa i Hansa Pfitznera (z pianistą 
Seong-Jin Cho) i najnowszy – pieśni Roberta Schumanna i Johannesa Brahmsa 
(z pianistą Daniilem Trifonovem) – wyróżniony Limelight Award 2022 („Nagranie 
wokalne roku”).

Matthias Goerne jest honorowym członkiem Royal Academy of Music w Londynie, 
a w poprzednich sezonach był artystą-rezydentem w Hamburg Elbphilharmonie 
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i New York Philharmonic. W ostatnim czasie artysta koncertował z Amsterdam 
Concertgebouw Orchestra (dyr. Jaap van Zweden), Orchestre National de France 
(dyr. Cristian Măcelaru), Boston Symphony (dyr. Antonio Pappano), Münchner 
Philharmoniker (dyr. Paavo Järvi) oraz występował z takimi pianistami, jak Christoph 
Eschenbach, Seong-Jin Cho, Markus Hinterhäuser, Alexandre Kantorow i Daniil 
Trifonov. 

W ostatnim sezonie Matthias Goerne śpiewał w berlińskiej Staatsoper Unter 
den Linden w Czarodziejskim flecie Wolfganga Amadeusa Mozarta jako Sarastro, 
w Gran Teatre del Liceu w Barcelonie – partię Wozzecka w operze Albana Berga. 
Latem 2022 roku wystąpił jako Wotan w Walkirii Richarda Wagnera w Hollywood 
Bowl w  Los Angeles w  reżyserii Yuvala Sharona (Los Angeles Philharmonic, 
dyr. Gustavo Dudamel). Artysta był także gościem Salzburg i Ravinia Festival 
(Chicago Symphony Orchestra). 

W obecnym sezonie Matthias Goerne ma zaplanowane występy z NDR Elbphil-
harmonie Orchestra, Orchestre National de France (dyr. Andrés Orozco-Estrady), 
Wiener Philharmoniker (dyr. Christoph Eschenbach), Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen oraz Pittsburgh Symphony Orchestra (dyr. Manfred Honeck). 
Odbędzie także tournée po Azji z Dallas Symphony Orchestra (dyr. Fabio Luisi). 
Ponadto zaśpiewa recitale z udziałem takich pianistów, jak Leif Ove Andsnes, 
Markus Hinterhäuser i Víkingur Ólafsson (Paryż, Londyn, Florencja).

Matthias Goerne wystąpi również w rolach wagnerowskich jako Król Marek 
w Tristanie i Izoldzie (Opéra national du Capitole w Tuluzie) i Amfortas w Parsifalu 
(Gran Teatre del Liceu w Barcelonie).

Celebrated around the globe for his opera and concert performances, German bar-
itone Matthias Goerne is a frequent guest with leading orchestras and renowned 
festivals and concert halls. 

His artistry has been documented on numerous recordings, many of which have 
received rave reviews and prestigious awards, including five Grammy nomina-
tions, an ICMA, a Gramophone Award, the BBC Music Magazine Vocal Award 2017, 
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Diapason d’Or, and the ECHO Klassik 2017 in the category “singer of the year”. 
In the past two years, he has released three albums with Deutsche Grammophon: 
Beethoven Songs with pianist Jan Lisiecki, a collection of Richard Wagner, Richard 
Strauss and Hans Pfitzner Songs with pianist Seong-Jin Cho and his new album of 
Robert Schumann and Johannes Brahms Songs with pianist Daniil Trifonov, which 
received Limelight Award 2022 (as a “Vocal Recording of the Year”).

Matthias Goerne was appointed an Honorary Member of the Royal Academy of 
Music in London, and, in past seasons, was an Artist-in-Residence at Hamburg 
Elbphilharmonie and at the New York Philharmonic. Highlights of the past season 
included concerts with the Amsterdam Concertgebouw Orchestra conducted by Jaap 
van Zweden, the Orchestre National de France under Cristian Măcelaru, the Boston 
Symphony under Antonio Pappano, the Münchner Philharmoniker under Paavo 
Järvi, and recitals with pianists Christoph Eschenbach, Seong-Jin Cho, Markus 
Hinterhäuser, Alexandre Kantorow and Daniil Trifonov. 

In the previous season, Matthias Goerne performed at the Staatsoper Unter den Linden 
in Berlin the role of Sarastro in Wolfgang Amadeus Mozart’s Die Zauberflöte, and 
at the Gran Teatre del Liceu in Barcelona – the title role in Alban Berg’s Wozzeck. 
In the summer of 2022, he sang the role of Wotan in Richard Wagner’s Die Walküre 
with the Los Angeles Philharmonic under Gustavo Dudamel at the Hollywood Bowl 
in a production directed by Yuval Sharon. He also appeared at the Ravinia Festival 
with the Chicago Symphony Orchestra and at the Salzburg Festival. 

Highlights in the 2022/2023 season include concerts with the NDR Elbphilharmonie 
Orchestra, Orchestre National de France conducted by Andrés Orozco-Estrada, Wiener 
Philharmoniker under Christoph Eschenbach, Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen as well as the Pittsburgh Symphony Orchestra under Manfred Honeck, 
and a tour of Asia with the Dallas Symphony Orchestra under Fabio Luisi. Recitals 
with pianists Leif Ove Andsnes, Markus Hinterhäuser and Víkingur Ólafsson will 
take him to Paris, London and Florence, among other cities.

Matthias Goerne will perform the Wagnerian roles of Marke in Tristan und Isolde 
in Opéra national du Capitole in Toulouse as well as of Amfortas in Parsifal at Gran 
Teatre del Liceu in Barcelona. 
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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. Sienkiewicza) 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



2.12.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Gość specjalny / Special guest
Andrzej Boreyko 

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Marcin Majchrowski

Muzykolog i  dziennikarz muzyczny. 
W latach 1993–2016 i ponownie od wrze-
śnia 2017 roku – dziennikarz Programu 2 
Polskiego Radia oraz Polskiego Radia 
Chopin. Prezenter autorskich audycji 
w  paśmie przedpołudniowym („Kanon 
Dwójki”) oraz komentator transmisji kon-
certów („Filharmonia Dwójki”) i spektakli 
opero wych („Wieczór operowy”, „Opera 
pod gwiazdami”). Twórca audycji mono-
graficznych poświęconych muzyce klasy-
cyzmu, romantyzmu i XX wieku. W Roku 
Moniuszkowskim 2019 – zaprezentował 
komplet pieśni Stanisława Moniuszki 
opublikowanych w Śpiewnikach domowych 
(codzienna Antologia prezentowana była 
na antenie „Dwójki”). W Polskim Radiu 
Chopin prowadził m.in. autorski cykl 
poświęcony historii romantycznego kon-
certu fortepianowego i cykl poświęcony 
wykonawstwu dzieł Fryderyka Chopina 
pt. „Interpretacja niejedno ma imię”. Autor 
tekstów publicystycznych, recenzji i wy-
wiadów publikowanych w prasie. Laureat 
„Złotego Mikrofonu” 2010 – prestiżowej 
nagrody Polskiego Radia.

Musicologist and music journalist. In 
the years 1993–2016, and again since Sep-
tember 2017 – he has been a journalist 
with Polish Radio Channel 2 and Polish 
Radio Chopin. He has his own original 
midday show (“Kanon Dwójki”) and is 
a  commentator during broadcasts of 
concerts (“Filharmonia Dwójki”) and 
opera performances (“Wieczór operowy” 
and “Opera pod gwiazdami”). Cre ator and 
presenter of monographic programmes 
on Classical, Romantic and 20th-century 
music. In the Year of Moniuszko (2019), he 
presented Stanisław Moniuszko’s complete 
songs published as Śpiewniki domowe 
(the anthology was presented every day on 
Polish Radio Channel 2). On Polish Radio 
Chopin, he presents, inter alia, an original 
show on the  history of the  Romantic 
piano concerto and a  programme on 
the  perfor mance of Fryderyk Chopin’s 
oeuvre called “Interpretacja niejedno ma 
imię”. He writes columns, reviews and 
inter views published in the press. Marcin 
Majchrowski is the winner of a Golden 
Microphone 2010, which is a prestigious 
award of Polish Radio.



9.12.2022 
piątek / 18:30 / Sala Kameralna 
Friday / 6.30 p.m. / Chamber Music Hall

Wprowadzenie do koncertu /  
Pre-Concert Talk
Piotr Maculewicz

Muzykolog, krytyk muzyczny i populary-
zator muzyki, współpracujący z wieloma 
czasopismami i  instytucjami muzycz-
nymi. Od 2000 roku kieruje Gabinetem 
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie. Od wielu lat 
współpracuje z Filharmonią Narodową, 
przygotowując omówienia do licznych 
programów koncertowych.

Musicologist, music critic and populariser 
of music. He collaborates with many 
musical periodicals and institutions, and 
since 2000, has been head of the Music 
Department at University of Warsaw 
Library. He has worked with the Warsaw 
Philharmonic for many years, preparing 
notes for numerous concert booklets.



Kalendarz koncertowy  
Calendar

4.12
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 / Morning and 
Afternoon for Young Music Lovers 
 
W królestwie trolli /  
In the Kingdom of the Trolls

Sebastian Boguszewski –  
prowadzenie / host

6.12
wtorek / 19:00 / Sala Kameralna  
Tuesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription PPF2

Po prostu… Filharmonia! /  
Simply… Philharmonic!
Projekt 2 / Project 2

Krzysztof Książek – fortepian  
historyczny / historical piano

Chopin, Schubert

7.12
środa / 19:00 / Sala Kameralna  
Wednesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription PPF2

Po prostu… Filharmonia! / 
Simply… Philharmonic!
Projekt 2 / Project 2

Mateusz Krzyżowski – fortepian /  
piano

Paderewski, Liszt, Ginastera,  
Szymanowski, Brahms, Debussy

8.12
czwartek / 19:00 / Sala Kameralna  
Wednesday / 7 p.m. / Chamber Music Hall
abonament / subscription PPF2

Po prostu… Filharmonia! / 
Simply… Philharmonic!
Projekt 2 / Project 2

Karol Szymanowski Quartet i goście / 
and guests

Haydn, Szymanowski, Dvořák
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Dyrektor artystyczny
Music and Artistic Director

Andrzej Boreyko
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2022/2023 2/3.12

Filharmonia
Narodowa

MATTHIAS
GOERNE

filharmonia.pl

 SCHUMANN
 KONCERT
WIOLONCZELOWY

 

9/10.12
Orkiestra Filharmonii Narodowej / 
Warsaw Philharmonic Orchestra
Ruth Reinhardt – dyrygent / conductor 
Jean-Guihen Queyras – wiolonczela / cello

Thorvaldsdottir, Schumann, Hindemith

 

w przyszłym tygodniu…
next week…
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