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2 gantique de Noel Gtos duszy
Musique : Jl.dolphe harles Jl,dam Słowa polskie :

Faroles : Flacide appeau Jan Wozniski
Andante Maestoso 
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antique de No l Głos dusz'
Faroles : Flacide oppeau

Minuit, chrÓtiens, c'est l'heure solennel|e
OU I'Homme-Dieu descendit jusqu'a nous,
Pour effacer la tache originelle,
Et de son PÓre arrÓter le courroux.
Le monde entler tressailIe d'espÓrance,
A cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple, d genoux, attends ta dÓlivrance
Noi|! NoÓ|! Voici Ie RÓdempteur!
NoÓ|! NoÓ|! Voici Ie RÓdempteur!

De notre foi que la |umiÓre ardente
Nous gulde tous au berceau de I'Enfant,
Comme autrefois une Ótoile brlllante
Y conduisit les chefs de I'Orient.
Le Rol des rois naTt dans une humble crÓche;
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c'est de ld que Dieu prÓche.

Courbez Vos fronts devant |e RÓdempteur!
Courbezvos fronts devant |e RÓdempteur!

Słowa polshie : Jan Woźnicki

Do Clebie głos wznosimy Matko Boga,
do Twoich stÓp schy|amy kornie skron.
Ach, usłysz nas, nie gub KrÓlowo droga
l przebaczzłe, podaj nam łaski dłon !
Ty coŚ na Świecie przeclerplała tyle,
gdy Syn tvvÓj zbawlł ludzkoŚ c przez swoj Zgon

Ach, zlituj się, o Pani mąK sKroÓ chwiIe,
wŚrÓd nas Kro|owo, swÓj nam zbuduj tron
WŚrÓd nas Krolowo, swoj nam zbuduj tron

Wszak my jui wiek,wciąŻ pa|ąc slę na stosie
bezskargl słÓw zostali wierni Cl.
A w doIi złĄi w mysli swej i w głosie
wszak naszą wcląz byłaś KrÓlową Ty !

Wlęc ślemy modły w bezmiar TwÓj dalekl,
nich hukną gromy, niechaj zagrzml dzwon.
Ześ Pani Ty iteraz l na wleki,
swÓj między naml zbudowała tron
Swoj między naml zbudowała tron

Le RÓdempteur a brisÓ toute entrave,
La Terre est libre et le Ciel est ouvert.
|l voit un frÓre oU n'Ótait qu'un esclave,
L'amour unit ceux qu'enchainait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance?
C'est pour nous tous qu'il nait, qu'il souffre et meurt.

Peuple, debout! Chante ta dÓIivrance.
Noil! NoÓl! Chantons le R&lempteur!
Noil! Noil! Chantons le R&lempteur!
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ADAM A. Głos duszy.( Do Ciebie głos wzno.

simy, Matko Boga) Harmonium i uiolonczela

ad libitum.

Wydanie na SoPran lub Ttttot'
Wydarri. ,ru M.tto'sopran lub Baryton'

Wydanie na Kontralt lub Bas.

BIZET G. Poławiacze pereł. Arje Nadira.

(W pamięci dotąd żywię). Tenot.

cURTIs E. de. WrÓć do Sorrento. (SpÓjrz jalr

morze pięlrne, cudne). Neapolitaóska pio.

senka. Sftrzgpce lub mandolina ad libitum,

FAURE J. Pod krucyfilrsem. (Wy' cościo

w łzach). organ lub harmonium ad libitum,

Wydanie na Tenor lub SoPran. 
-

Wydanie na Baryton lub Kontralt.
Wydanie na dwa głosy.

GIORDANI T. Aniele mÓj. (W mcm $crcu

bÓl). Caro mio ben.
tWydanie na Sopran lub Tenor.

Wydanie na Mezzo-Sopran lub Baryton'

Wydanie na Kontralt lub Bas.

GRIEG Ed. Ja kocham Cię. (o mÓi aniele,

moie ty marzenie).

Wydanie na Sopran lub Tenor.

Wydanie na Mezzo'sopran lub Baryton'

Wydanie na Kontralt lub Bas.

HANDEL G. F' Rinaldo. PozwÓl mi płaka6

Aria.
Wydanie na Sopran lub Tenor.

Wydanie na Mezzo'sopran lub Baryton'

Wydanie na Kontralt lub Bas.

LEONCAVALLO R. Poranek. (Już zotza
w purpurę spowita).
Wydanie na Sopran lub Tenor.
Wydanie na Mezzo-Sopran lub Baryton.

- Pajacc. Prolog. Cry wolno? Czy wolno?

LvzZ| L. Zdrowaś Marya.
Wydanie na Sopran.

Wydanie na Kontralt.

MASCAGNI P. Kocha, nie kocha...

Wydanie na Sopran lub Tenor.

Wydanie na Mezzo'Sopran lub Baryton,

MASSENET J. Elegja.
Wydanie na Sopran lub Tenor.

Wydanie na Mezzo'Sopran lub Baryton,

Wydanie na Kontralt lub Bas.
_ Werther. Śpiew ossiana. Dlaczego budzisz

mnie)
Wydanie na Tenor.

Wydanie na Baryton.

PERGOLESE J. B. Nina. (Już trzeci dzieri
jak Nina)'

PoKRAss s' Bom cię apotkał, przedziwny

moj śnie.

- Ja znÓw chcę być, natchnionym.

TAGLIAFICO D. SłowilcÓw chor zaczyna łkać.

(Quand I'oiseau chante).

Wvdanie na Sopran lub Tenor.

Wydanie na Mezzo'sopran lub Baryton.

Wydanie na Kontralt lub Bas,

TosTI P. Gdybyś zażądala.
Wydanie na SoPran lub Tenor.

Wydanic na Mezzo'sopran lub Baryton.
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