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Uroczysty koncert muzyki sakralnej
w kościele św. Józefa Oblubieńca

CHÓR ŻEŃSKI IKISM, CHÓR ŻEŃSKI POLIRYTMIA MCKIE "DOM HARCERZA", ORKIESTRA SYMFONICZNA, ŁUCJA NOWAK - DYRYGENT (FOT. PIOTR ROMANOWSKI)

W Kościele p. w. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze 25 maja 2008 r. odbył się Koncert Polskiej i Litewskiej
Muzyki Sakralnej, ze szczególnym wyartykułowaniem
muzyki współczesnej. Organizatorem było Towarzystwo
Muzyczne „Cantylena”, które już po raz trzeci przeznaczyło cały dochód z koncertu na budowę Domu Seniora-Hospicjum w tejże paraﬁi. W programie koncertu usłyszeliśmy między innymi motety litewskich kompozytorów
i to od J. Naujalisa, klasyka litewskiej muzyki sakralnej
(1869 – 1934) do czasów współczesnych.
Czym jest „Muzyka sacra”? Co kryje się za tymi dwoma wyrazami? W dosłownym tłumaczeniu rozumiemy je
jako „Muzyka święta”, ale odnosimy to do wielu aspektów religii – święte są modlitwy, święte jest miejsce i
czas nabożeństw, święte są teksty i śpiewy kościelne.
We wschodniej religijności człowieka nie ma statyczności. Cechuje ją dynamizm, wiara w to, że w każdym
człowieku obecny jest Duch Święty i to daje mu możliwość przebóstwienia się -theosis- co jest celem ludzkiej egzystencji – mówi Marczella Erigina 1. Taki też klimat wywołały motety wykonane prze Chór Kameralny
„Brevis” pod dyrekcją Łucji Nowak. Szczególną uwagę
ciekawym brzmieniem zwrócił cykl motetów o tematyce Wielkiego Tygodnia Jouzasa Naujalisa. Treścią jest
obraz męki i smierć Jezusa. Charakteryzuje je ciekawa,
nietypowa budowa formalna (A-B-C-B), spiewna i plastyczna melodyka oraz kontrastowość uzyskana ciągłą
zmiennościa faktury polifonicznej na homofoniczną i odwrotnie. Wyróżnię tu: In monte olivetti (Na Górze Oliwnej), Omnes amici mei (Opuścili mnie moi przyjaciele),
Eram quasi agnus (Byłem jak niewinny baranek), Seniores populi (Starszyzna postanowiła uśmiercić Jezusa).
Kristina Vasiliauskaite (1956) jest jedną z najaktywniejszych i najpłodniejszych litewskich kompozytorów
współczesnych piszących wokalną i wokalno - instrumentalną muzykę sakralną. Z bogatej twórczości kompozytorki Chór Mieszany Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej pod dyrekcją Łucji Nowak wykonał Magniﬁcat,
który powstał w 2004 roku. Już w 2005 utwór został

uznany za najciekawszą kompozycję roku. W konkursie
litewskiej chóralnej muzyki sakralnej uzyskał pierwsze
miejsce. Omawiane wykonanie było polską premierą. Magniﬁcat to duża forma wokalno - instrumentalna
(chór mieszany i zespół instrumentalny – ﬂet, obój, trąbka, organy, wiolonczela i kontrabas). Całość tworzą następujące części:
- Magniﬁcat – Et exultavit – o charakterze wyniosłym,
dostojnym i uroczystym;
- Quia respexit – liryczna, pogodna i śpiewna;
- Fecit potentiam – dynamiczna, przepełniona energią i mocą;
- Suscepit Israel – Sicut locutus est – liryczna o ciekawej kolorystyce uzyskanej przez prowadzenia partii
sopranów i basów w równoległych oktawach;
- Gloria Patri – uroczysta i wzniosła.
W całym utworze dominują tonacje durowe, tempa
spokojne, wyważone, częste modulacje do bliskich i
czasami odległych tonacji co stwarza wrażenie dużej
„przestrzeni” dźwiękowej. Partie chóralne cechuje wyjątkowa gęstość brzmienia (wszystkie głosy śpiewają divisi) i wysoka tessitura eksponująca graniczne dźwięki
skali głosów sopranowych i tenerowych. W tych momentach czuło się zmagania chóru z pewnymi trudnościami
co rzutowało na jakość brzmienia. Piękno kompozycji
podkreślały i uzupełniały partie ﬂetu, oboju i trąbki.
Dwa połączone chóry - „Polirytmia” MCKiE „Dom Harcerza” i Chór Żeński Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej
– prowadzone przez Łucję Nowak wykonały „Missa brevis” Laurynasa V. Lopasa (1948), dyrygenta, kompozytora i pedagoga, który w swym dorobku posiada dzieła wokalne, instrumentalne a także muzykę teatralną. Chórom
towarzyszyła orkiestra symfoniczna. Tą formę cykliczną
tworzą tradycyjne stałe części mszy – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. „Missa brevis” V.
Lopas opracował w dwóch wersjach. Pierwsza – na chór
żeński i organy oraz druga – na chór żeński i orkiestrę
symfoniczną. Wersja druga była wykonana na omawianym koncercie i stanowiła polską premierę. To także
ambitne dzieło, przepełnione atonalnością, polimetrią,
polirytmią, częstymi pochodami równoległych czystych
kwart i kwint, ustawicznymi zmianami metrum i tempa.
Mimo że w części Sanctus na ułamek sekundy chór
nie współgrał z orkiestrą co zresztą było zamierzeniem
kompozytora - tylko tekst muzyczny był nieadekwatny do
zapisu nutowego. Z przyjemnością podkreślam piękne
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