
Z okazji obchodów jubileuszu  
500 lat Reformacji
Konsulat Generalny Niemiec  
we Wrocławiu
zaprasza na  
KONCERT „MUZYKA REFORMACJI”
11 MAJA 2017 R. O GODZ. 19:00  
do Katedry św. Marii Magdaleny
ul. Szewska 10, we Wrocławiu.

WSTĘP WOLNY

WYKONAWCY:

Markus Leidenberger

Urodził się w 1958  r. 
w Münchingen pod Stut-
tgartem. Studiował mu-
zykę kościelną w Esslingen 
i Trossingen. Był kantorem 
w kościołach Diakonissen-
kirche i Paul-Gerhardt-Kirche 
w Stuttgarcie, a w latach 1994–
2013 piastował urząd kantora 
kościoła pw. Marcina Lutra w Dreź-
nie. Od 1994 r. kieruje Dresdner 
Bachchor. W 2004 r. został powołany 
na stanowisko krajowego dyrektora ds. 
muzyki kościelnej Kościoła Ewangelicko-
-Luterańskiego w Saksonii. Jest cenionym 
organistą i dyrygentem oraz prężnie działają-
cym organizatorem licznych projektów muzycz-
nych.

Agnieszka Franków-Żelazny 

Doktor habilitowany sztuk muzycznych, absolwentka Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydzia-
łu Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2006 r. 
jest dyrektorem artystycznym Chóru NFM, od stycznia do lipca 
2013 r. była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia. 
Jest pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Polskiego 
Narodowego Chóru Młodzieżowego oraz dyrektorem progra-
mowym projektu „Akademia Chóralna”. Pełniła funkcję ku-
ratora priorytetu „Muzyka” Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
W swoim dorobku posiada liczne nagrania płytowe oraz na-
grody. Wystąpiła w 19 krajach Europy i w Stanach Zjednoczo-
nych na ponad 700 koncertach, na których przedstawiła około 
600 dzieł wokalnych i prawie 170 wokalno-instrumentalnych.

Chór NFM

Został założony w 2006 r. przez Andrzeja Kosendiaka w ra-
mach wówczas istniejącej Filharmonii Wrocławskiej. Od po-
czątku kieruje nim Agnieszka Franków-Żelazny. Bardzo szyb-
ko stał się czołowym zespołem na polskiej scenie muzyki 
chóralnej. Zdobył uznanie, zgłębiając zarówno bogaty reper-
tuar a cappella, jak i wykonując duże formy oratoryjne, opero-
we i symfoniczne. Zespół współpracował z tak znakomitymi 
dyrygentami, jak Paul McCreesh, Giovanni Antonini, Jacek Ka-
spszyk, Krzysztof Penderecki, James MacMillan, Bob Chilcott 
czy Jan Łukaszewski. W krótkim czasie swej działalności Chór 
NFM wykonał ponad 200 koncertów. Nawiązał współpracę 
m.in. z Gabrieli Consort, Il Giardino Armonico i Orkiestrą NDR. 
Wystąpił w Salle Pleyel w Paryżu, Barbican Centre i Royal 
Albert Hall w Londynie, Gewandhaus w Lipsku oraz na festi-
walach Schleswig-Holstein, Gent van Vlaanderen, Wratislavia 
Cantans, Warszawska Jesień, Ankara Music Festival.

Johann Sebastian Bach  
Singet dem Herrn BWV 225 
Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230

Johann Krieger Chaconne g-moll – organy solo

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Hora est MWV B 18 
Herr, nun lässest du deinen Diener (Nunc dimittis)  
op. 69 nr 1m MWV B 60 
Mein Gott, warum hast du mich verlassen op. 78 nr 3,  
MWV B 51 
Warum toben die Heiden op. 78 nr 1, MWV B 41 
Jauchzet dem Herrn alle Welt WoO 28, MWV B 45 
Herr, sei gnädig WoO 12, MWV B 27 
Denn er hat seinen Engeln MWV B 53

Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent 

Markus Leidenberger (Drezno) – organy 

Chór NFM
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Prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz 
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Biskup Waldemar Pytel  
Kościół Ewangelicko- 
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Koncert zorganizowany został z okazji 500-lecia reformacji 
– w tym roku upływa dokładnie pół tysiąca lat od historycz-
nego wystąpienia Marcina Lutra. Działalność Lutra wywołała 
szerokie echo nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. 
Reformacja zmieniła historię Kościoła, wpłynęła na rozwój ży-
cia społeczno-politycznego Europy i innych kontynentów, od-
działywała na literaturę i sztukę, współkształtowała od pięciu 
wieków obraz cywilizacji Zachodu. Protestantyzm dotarł bar-
dzo wcześnie do Wrocławia. Miejsce koncertu zostało wybra-
ne nieprzypadkowo: katedra św. Marii Magdaleny to kościół, 
w którym już w roku 1523 odbyło się pierwsze we Wrocławiu 
nabożeństwo o charakterze luterańskim. 

Wieloraki i głęboki wpływ protestantyzmu na świat objął 
w znacznym stopniu również kulturę muzyczną i to od samych 
początków reformacji. Sam Marcin Luter jako wszechstronnie 
wykształcony zakonnik – augustianin – był bardzo muzykalny 
i miał głęboką świadomość znaczenia muzyki w życiu reli-
gijnym i społecznym. W nabożeństwie przywiązywał wielką 
wagę do spraw muzycznych. Wyznawał wręcz zasadę „kto 
śpiewa, modli się podwójnie”.

Od samych początków reformacji Marcin Luter zadbał nale-
życie o muzyczną oprawę nabożeństw. Nakazywał nie tylko 
duchownym, lecz także wszystkim wiernym uczestniczenie 
w śpiewie liturgicznym, akceptował grę na organach i innych 
instrumentach w kościele. Ta właśnie powszechność śpiewu 
wszystkich wiernych oraz śpiewanie w języku ojczystym – a nie 
po łacinie, jak w przypadku chorału gregoriańskiego – były 

muzycznym fundamentem działalności Lutra. Aby stworzyć 
nowy repertuar pieśni religijnych w języku niemieckim, ada-
ptowano stare łacińskie hymny i psalmy z tradycji chorału gre-
goriańskiego, tworzono też pieśni nowe, oryginalne. Samemu 
Marcinowi Lutrowi przypisuje się autorstwo chorału Ein feste 
Burg ist unser Gott (Warownym grodem jest nasz Bóg). Oprócz 
Lutra kościelne pieśni niemieckie tworzyli m.in. Ludwig Senfl 
i Martin Agricola, powstawały także utwory anonimowe. W ten 
sposób rodziła się wielka tradycja chorału protestanckiego.

Program koncertu ilustruje bogactwo muzyki, czerpiącej 
wprost z tradycji chorału protestanckiego. Johann Sebastian 
Bach (1685–1750), „największy z geniuszów muzycznych ludz-
kości” (według Witolda Lutosławskiego), kantor kościoła św. 
Tomasza w Lipsku, autor licznych kantat, mszy, pasji i orato-
riów, często nawiązywał do chorału protestanckiego. Można 
wręcz powiedzieć, że chorał protestancki był jego muzycznym 
„chlebem powszednim”. Na jego ślady, cytaty albo muzyczne 
opracowania natrafiamy niemal wszędzie w twórczości Bacha. 
Przykładem jest motet Singet dem Herrn BWV 225 (Śpiewaj-
cie Panu pieśń nową), skomponowany na dwa chóry. Tekst 
Bach zaczerpnął z Psalmów 149 oraz 150, a także z chorału Wie 
sich ein Vater erbarmet, który również wprost nawiązuje do 
jednego z psalmów. Drugi z wykonywanych motetów Bacha 
– Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230 – przeznaczony został 
na jeden chór z towarzyszeniem organów.

Muzyka Feliksa Mendelssohna Bartholdy’ego (1809–1847) 
uważana jest powszechnie za jeden z symboli epoki roman-

tyzmu. Warto pamiętać, że kompozytor często jednak kiero-
wał swój wzrok ku przeszłości i odległej tradycji. Mendelssohn 
Bartholdy wywodził się z rodziny pochodzenia żydowskiego, 
jego ojciec Abraham ochrzcił swoje dzieci w wierze prote-
stanckiej w 1816 r., dlatego autor Symfonii „Reformacyjnej” 
niósł w sobie dziedzictwo duchowe dwóch religijnych tradycji 
– judaizmu i chrześcijaństwa. O głębokiej wrażliwości religijnej 
kompozytora świadczą nie tylko dwa wspaniałe, monumen-
talne oratoria, Święty Paweł i Eliasz, czy niedokończone orato-
rium Chrystus. Religijną, duchową inspirację posiadają także 
niezwykle piękne opracowania psalmów. Tę religijną muzykę 
Mendelssohna Bartholdy’ego reprezentują m.in. trzy psalmy 
na głosy solowe i chór podwójny op. 78 z lat 1843–1844 oraz 
trzy motety op. 69 z roku 1847. Przykładem młodzieńczego 
utworu religijnego jest Hora est, które usłyszymy w wykonaniu 
na cztery chóry a cappella. Poprzez hymny, psalmy i motety 
Felix Mendelssohn Bartholdy w oryginalny sposób wpisuje się 
w wielkie tradycje europejskiej muzyki religijnej.

W programie koncertu znalazła się także muzyka instrumen-
talna. Reprezentuje ją Chaconne g-moll na organy solo autor-
stwa Johanna Kriegera, niemieckiego kompozytora i organi-
sty okresu późnego baroku. Współtworzył on wybitne tradycje 
niemieckiej muzyki organowej, które w sposób genialny pod-
sumował w swojej twórczości Johann Sebastian Bach.

Artur Bielecki

KTO ŚPIEWA,

PODWÓJNIE
MODLI SIĘ

W historii życia duchowego zachodniej Europy, 
w dziejach chrześcijańskiego Zachodu, rok 1517 stanowi 
niezwykle ważną cezurę. Jak pisał Richard Friedenthal: 
„Z pozaczasowości swej klasztornej celi wkracza Luter 
w świat i czas w roku 1517. W dniu 31 października około 
godziny 12 w południe, tak brzmi wersja tradycyjna, 
przybił 95 tez, dotyczących odpustu, do drzwi kościoła 
zamkowego w Wittenberdze. (…) Datę uderzenia 
w wittenberskie drzwi, jako rocznicę swego powstania, 
święcą Kościoły protestanckie”. W ten sposób 
rozpoczęła się reformacja.

Chór NFM


