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Ja, Litwinka polskiego pochodzenia,  wychowywałam się w rodzinie dwujęzycznej. W domu, 

w sposób naturalny, przeplatały się oba języki: z babcią (mamą ojca) mówiłam po litewsku, z drugą 

babcią  po  polsku.  Od  dziecka  lubiłam  śpiewać  i  występować  przed  publicznością.  Sądzę,  że 

zdolności muzyczne odziedziczyłam po rodzinie ze strony taty: mój pradziadek Antanas Lekavičius 

(1879 – 1944) był organistą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Joniškis, 

wujek Vaclovas Paketūras (ur. 1928) jest kompozytorem i profesorem Litewskiej Akademii Muzyki 

i Teatru w Wilnie. Kiedy miałam sześć lat, rodzice posłali mnie do Państwowego Domu Kultury 

w Wilnie na zajęcia umuzykalniające.  Nauczycielka muzyki zaleciła moim rodzicom kontynuację 

mojego  kształcenia  w  szkole  muzycznej. I  tak  zostałam  uczennicą  Narodowej  Szkoły  Sztuk 

Pięknych im. Mykolas'a Čiurlonis'a w Wilnie. 

Edukacja odbywała się na trzech kierunkach: muzyka, balet i malarstwo. Chciałam uczyć się gry 

na  fortepianie,  ale  na  egzaminach  wstępnych  komisja  zdecydowała  przydzielić  mnie  do  klasy 

skrzypiec.  To  były  lata  ciężkiej  i  żmudnej  pracy.  Skrzypce  wyostrzyły  mój  słuch  muzyczny 

i wrażliwość na dźwięk. Nauka, trwająca osiem lat została ukoronowana egzaminem dyplomowym. 

Tęsknota  za  śpiewem  i  chóralną  formą  muzykowania,  która  była  mi  najbliższa,  zdecydowała 

o podjęciu  dalszej  nauki  w  Wyższej  Szkole  Muzycznej  im.  J. Tallat-Kelpšy  na  kierunku 

chóralistyka. Zajęcia z przedmiotu dyrygowania miałam u wybitnego pedagoga - dyrygenta doc. 

Vakaris'a Laurynas'a Lopas'a. Dzięki niemu przyswoiłam i opanowałam zasady techniki manualnej 

i wyrazowej  oparte  na  szkole  dyrygentury  rosyjskiej.  Dużo  pracowałam i  samokształciłam się, 

chciałam  być  najlepszą.  W  domu  skrupulatnie  studiowałam  partytury,  wyszukiwałam 

najdrobniejsze niuanse muzyczne w celu zastosowania odpowiednich technik wyrazowych. 

W 1977 roku zostałam wydelegowana do reprezentowania szkoły podczas Ogólnolitewskiego 

Konkursu Młodych Dyrygentów w Kownie. Podczas tego konkursu oceniano grę na fortepianie, 

umiejętności wokalne oraz sposób pracy z nieznanym wcześniej zespołem wykonawczym. Na tym 

konkursie  zdobyłam  trzecie  miejsce.  Czteroletnią  edukację  ukończyłam  z  wynikiem  bardzo 



dobrym;  dostałam  pisemne  polecenie  na  kontynuację  studiów  w  Litewskim  Państwowym 

Konserwatorium Wileńskim (obecnie: Litewska Akademia Muzyki i Teatru). Przez pięć lat (1977-

1983) doskonaliłam tam swój warsztat dyrygencki i ogólnomuzyczny. 

Z chęci obcowania z muzyką dla wyrażania swoich uczuć i emocji uczęszczałam jednocześnie 

do  trzech  zespołów  chóralnych.  Jednym  z  nich  był  chór  prawosławny  działający  przy  cerkwi 

Świętej  Trójcy  na  ulicy  Ostrobramskiej.  Chodziłam tam w wielkiej  tajemnicy,  z  obawy przed 

wydaleniem ze studiów1. Podczas prób śpiewałam i pomagałam dyrygentowi. Fascynowała mnie 

głęboka  duchowość  śpiewów  cerkiewnych  i  sfera  muzyki  sacrum.  W  zespołach  chóralnych 

poznawałam różnorodną literaturę chóralną. Pamiętam, jak wielkim przeżyciem artystycznym był 

dla  mnie  udział  w  wykonaniu  w  roku  1982  (pierwszy  raz  na Litwie!)  Wielkiej  Mszy  h-moll 

BWV 232 Jana Sebastiana Bacha pod dyrekcja wybitnego litewskiego dyrygenta Jonas'a Alekna. 

Studia magisterskie ukończyłam koncertem dyplomowym, na którym obok utworów  a cappella 

wykonałam Wiosnę z oratorium Pory Roku Józefa Haydna. 

Po  ukończeniu  studiów  ze  zdobytymi  kwalifikacjami  dyrygenta  chóru  i  wykładowcy 

przedmiotów chóralnych  zostałam skierowana  do  pracy w domu kultury na  prowincję.  Jestem 

rodowitą wilnianką i taka perspektywa mnie nie interesowała. Tymczasowo, w zastępstwie na rok, 

zostałam zatrudniona w Szkole Ogólnokształcącej nr 18 w Wilnie. Prowadziłam przedmiot muzyka 

we wszystkich klasach (od IV do XI) oraz młodzieżowy zespół wokalny i chór dziecięcy. Zespół 

wokalny przygotowałam do istniejącego do dziś i bardzo popularnego na Litwie konkursu piosenki 

dziecięcej  i  młodzieżowej  „Dainų dainelė“.  W tym  czasie  kierownictwo  Państwowego  Chóru 

Vilnius  ogłosiła  konkurs na  wolne  stanowiska  w  zespole.  Miałam dobry  głos,  więc  bez  trudu 

wygrałam  konkurs  na  etat  „artysta  chóru”.  Wówczas kierownikiem  artystycznym  i  głównym 

dyrygentem był wybitny chórmistrz prof. Antanas Jozėnas (chór posiadał w repertuarze około 500 

utworów  i w ciągu  czterech  lat  odbyłam  z  nim  wiele  koncertów  zarówno  w  kraju,  jak  i  za 

zagranicą). Działalność w zespole dawała mi wiele satysfakcji, ale los pokierował moim życiem 

inaczej - wyszłam za mąż i w 1988 roku na stałe wyjechałam do Polski.

Po  przyjeździe  do  Polski  zamieszkałam  w  Zielonej  Górze.  Podjęłam  pracę  na  stanowisku 

Instruktora d/s muzyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodyki Kultury. Pracowałam tam do czerwca 

1989 roku. We wrześniu 1989 roku zostałam zatrudniona w Ośrodku Usług Pedagogicznych jako 

nauczyciel rytmiki dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia muzyczne w zielonogórskich przedszkolach 

prowadziłam do czerwca 2011 roku.

Od roku 1991 pracuję w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

1 Podczas reżymu komunistycznego na Litwie muzyka religijna była zakazana. Również zaniechano profesjonalnego 
kształcenia  organistów.  W  niektórych  kościołach  istniały  wprawdzie  chóry,  ale  miały  one  bardzo  niski  poziom 
artystyczny.  Na  studiach  w Konserwatorium na  muzykę  religijną  było  przeznaczonych  zaledwie  kilka  wykładów, 
główny  nacisk  położono  na  muzykę  świecką.  Wykonawstwo  chorału  gregoriańskiego  poznałam  dopiero  na 
Chórmistrzowskich Studiach Podyplomowych w Bydgoszczy. 



im.  Tadeusza  Kotarbińskiego  w  Zielonej  Górze  (obecnie:  Instytut  Muzyki  na  Wydziale 

Artystycznym  Uniwersytetu  Zielonogórskiego).  Pierwsze  trzy  lata  pracowałam  w  Zakładzie 

Dydaktyki  Muzyki  na  stanowisku  nauczyciela  gry  na  instrumentach  szkolnych.  Od  roku  1994 

podjęłam  pracę,  zgodną  z  moją  specjalizacją  i  zdobytym  wykształceniem,  jako  dyrygent  w 

Zakładzie Teorii Muzyki i Dyrygowania. 

Od tego czasu moja działalność zawodowa związana jest  z  chóralistyką.  Prowadziłam różne 

chóry: żeńskie, mieszane i dziecięce. Pierwszym zespołem, z którym podjęłam pracę w Polsce był 

Chór Żeński  Instytutu Wychowania Muzycznego.  Początki  nie  były łatwe – pojawiło się  wiele 

problemów z emisją głosu. Byłam przyzwyczajona (obecnie też to preferuję) do pełnego, okrągłego 

i „mięsistego” brzmienia z wyrazistą barwą. Chórzystki śpiewały bardziej „instrumentalnie”, wąsko 

i bezbarwnie2. Aby osiągnąć te cele w pracy z chórem, szukałam odpowiednich metod kształcenia 

głosu. Moje ćwiczenia-wprawki początkowo trwały dość długo, ale przynosiło to efekty i z czasem 

chór zyskał zupełnie nowe brzmienie. 

Równolegle zaczęłam organizować dla chóru koncerty. W roku 1996 nawiązałam współpracę z 

litewskim  chórem  żeńskim  Vaidilutės3 prowadzonym  przez  dyrygentkę  Genovaitė Kumpienie. 

W tym samym roku z Chórem Żeńskim Instytutu Wychowania Muzycznego WSP w Zielonej Górze 

pojechałam  do  Wilna.  Na  koncertach  wykonaliśmy  chóralną  muzykę  kompozytorów  polskich 

i litewskich.  Odbył  się  także  wspólny koncert  obydwu  zespołów.  Z  wyjazdu  pozostały  bardzo 

pozytywne  wrażenia  a  możliwość  nowych  tournees koncertowych  wpłynęła  na  zaangażowanie 

i aktywność moich chórzystek. Przygotowany repertuar pozwolił na kolejne koncerty. W roku 1997 

zorganizowałam wyjazd do Hiszpanii do Kraju Basków (finanse potrzebne na wyjazd zdobyłam od 

władz miasta Zielona Góra i prywatnych sponsorów). Koncertowaliśmy w następujących miastach: 

Pamplona,  San Sebastian,  Estella,  Leitza.  W drodze  powrotnej  odbył  się  koncert  w polonijnej 

parafii pod wezwaniem Matki Boskiej w Paryżu. W kolejnym roku pojechaliśmy na koncerty do 

Włoch: koncertowaliśmy m.in. w Rzymie w kościele Missionario Dei Polacchi in Italia. W drodze 

powrotnej  odbył  się  koncert  w Katholisches  Pfarramt  St.  Michael  –  Mainroth  w Burgkunstadt 

(Niemcy).

Poszukiwałam nowej i wartościowej pod względem artystycznym literatury muzyki chóralnej. 

Chór  miał  w  repertuarze  wiele  utworów  a  cappella,  więc  postanowiłam  rozszerzyć  repertuar 

o dzieła wokalno-instrumentalne. Wraz z chórem wykonałam:  Stabat Mater Giovanniego Battisty 

Pergolesi  (Polkowice  2000),  Missa  Brevis  in  B Wolfganga  Amadeusza  Mozarta  (XXIII 

Międzynarodowe Dni Hanzy, Słubice 2003), Miserere Johanna Adolfa Hassego (Międzynarodowy 

2  Uważam, że śpiewanie powinno opierać się na zasadach naturalnych. Nie może być pozbawione wewnętrznej  
emocjonalności; gdy łączą się elementy techniki wokalnej z odczuciami psychofizycznymi głos nabiera ciekawej 
barwy i zyskuje nowe walory wyrazowe.

3 W języku litewskim słowo vaidilutė oznacza „kapłanka pogańska”. 



Festiwal Musik festtage an der Oder – Dni Muzyki nad Odrą, Hohenwalde - Niemcy 2005).

Z Chórem Żeńskim Instytutu Wychowania Muzycznego WSP w Zielonej Górze uczestniczyłam 

w festiwalach i konkursach muzyki chóralnej, zdobywając nagrody:

• VIII  Myślenicki  Festiwal  Pieśni  Chóralnej  Kolędy i  Pastorałki (Myślenice 1999) -  II 

 miejsce w kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych,

• Międzynarodowy Festiwal Chórów (Chlumec, Czechy 1999) - dyplom z wyróżnieniem,

• Międzynarodowy Festiwal Chórów Volk Song Festival  (Praga, Czechy 2002) - Srebrne 

Pasmo oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta festiwalu Best Conductor.

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności i podnoszę kwalifikacje zawodowe na studiach 

podyplomowych, seminariach i sympozjach naukowych: 

• Chórmistrzowskie Studia Podyplomowe, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy (1998); 

• Seminaria dla Dyrygentów Chórów, Centrum Animacji Kultury  Legnica Cantat (1989, 

1995 1997, 1998, 2007); 

• Międzynarodowe Seminaria dla Dyrygentów Chórów, Centrum Animacji Kultury Gaude 

Mater, Częstochowa (2000, 2004, 2005); 

• sympozjum naukowe:  Muzyka Krajów Nadbałtyckich i  Miast Hanzeatyckich (warsztat 

artystyczny Erica Ericsona), Centrum Animacji Kultury Warszawa, Gdańsk (1997); 

• sympozjum naukowe: Znaczenie słowa w muzyce (warsztat artystyczny Uve Gronostaya), 

Centrum Animacji Kultury Warszawa, Gdańsk (1999);

• sympozjum naukowe:  Wpływ kultury  poszczególnych  narodów na muzykę  chóralną - 

Centrum Animacji Kultury Warszawa, Gdańsk (2003).

W latach 2004-2011 prowadziłam chóry mieszane:

• Chór Kameralny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (2004 – 2006), 

• Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (2006 – 2009), 

• Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego (2009 – 2011). 

Struktura  brzmieniowa  chóru  mieszanego  oraz  nowy repertuar  zainspirował  mnie  do  nowej 

twórczej pracy. Miałam różne plany związane z wyjazdami chórów na koncerty i festiwale, jednak 

w  tym  okresie  uczelnia  straciła  płynność  finansową  i  skończyły  się  możliwości  pozyskania 

finansów od sponsorów. Pozostały więc występy lokalne i koncerty charytatywne. 

Do repertuaru zespołu wdrażałam utwory z różnych epok i kultur narodowych. Pracowałam nad 

interpretacją i stylowością wykonania, szczególnie w odniesieniu do muzyki dawnej. W repertuarze 

chórów  znalazły  się  także  utwory  współczesnych  kompozytorów  o  zupełnie  odmiennych 

problemach  wykonawczych.  Przygotowałam  program  a  cappella z  utworami  kompozytorów 

współczesnych. Program ten był wykonany m. in.: podczas Międzynarodowego Festiwalu  Musik 



festtage an der Oder - Dni Muzyki nad Odrą” (Hohenwalde, Niemcy 2005) w ramach koncertu 

Muzyka Krajów Nadbałtyckich i  Skandynawskich.  W 2010 roku prowadzony przeze mnie Chór 

Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego na XXII Międzynarodowym Festiwalu 

Muzyki  Religijnej  im.  ks.  Stanisława Ormińskiego w Rumii  otrzymał dyplom z  wyróżnieniem 

w Konkursie Zespołów Chóralnych w kategorii „A” - chóry o wysokim poziomie artystycznym. Za 

osiągnięcia  z  Chórem  Akademickim  Uniwersytetu  Zielonogórskiego  dwukrotnie  zostałam 

nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (2010, 2011).

W 2006 roku byłam członkiem założycielem Towarzystwa Muzycznego  Cantylena (aktualnie 

jestem  członkiem  zarządu).  U  podstaw  powstania  towarzystwa  legła  chęć  pobudzenia  życia 

koncertowego regionu. Uzyskując środki finansowe na działalność towarzystwa, mogłam pośrednio 

decydować  o  własnym  rozwoju  artystycznym  i  jednocześnie  kształtować  „gusta”  lokalnego 

środowiska. W ramach działań Towarzystwa Muzycznego Cantylena przygotowałam i wykonałam 

następujące dzieła wokalno-instrumentalne: 

• Missa brevis B-dur - Sancte Joannis de Deo Józefa Haydna, 

• Salve Regina Giovanniego Battisty Pergolesiego,

• motet Exsultate, jubilate” Wolfganga Amadeusza Mozarta, 

• Requiem i Magnificat Johna Rutter'a, 

• Missa brevis Laurynas'a Vakaris'a Lopas'a, 

• Magnificat Kristina Vasilauskaitė, 

• Messe in G-dur Franciszka Schuberta. 

     W ramach towarzystwa dokonałam także prawykonania Kantaty Bożonarodzeniowej Katarzyny 

Kwiecień-Długosz (płyta DVD, wydawnictwo TM Cantylena 2008).

W  latach  2003–2004  współpracowałam  z  Towarzystwem  Muzycznym  Lubuska  Camerata, 

którego prezesem jest Mariusz Monczak – skrzypek na stałe mieszkający w Toronto, sezonowo 

organizujący  festiwale  muzyczne  w  Polsce.  W 2003  roku  w  ramach  „VI  Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Kameralnej Lubuska Camerata“ zostałam przez niego zaproszona do udziału w 

projekcie artystycznym - kantata  Litania do Męczeników Międzyrzeckich Pawła Łukaszewskiego 

(na sopran, skrzypce, chór mieszany i orkiestrę smyczkową). Utwór został dedykowany w milenijną 

rocznicę  śmierci  Pięciu  Braciom  Męczennikom  z  klasztoru  Międzyrzeckiego  (Diecezja 

Zielonogórska-Gorzowska). Na potrzeby projektu stworzyłam chór kameralny „Camerata“. Przed 

wykonaniem tegoż utworu wnikliwie studiowałam partyturę, poszukując związków semantycznych 

słowa  i  muzyki.  Utwór  był  skomplikowany  i  wielowarstwowy  z  często  powtarzającymi  się 

zmianami dynamicznymi i agogicznymi. W muzyce przeplatały się ze sobą dwa wątki wyrazowe: 

modlitewny (chorałowy)  i  ekspresyjny (pasyjny).  Pracowałam nad  problemami  wykonawczymi 

dotyczącymi trudnej współczesnej harmoniki, skoków interwałowych w wysokiej skali głosowej, 



wypracowaniem odpowiedniej barwy dźwięku (szczególnie w odniesieniu do miejsc chorałowych). 

Projekt  obejmował  wykonanie  koncertów w Międzyrzeczu  oraz  w miejscowościach  regionu 

lubuskiego.  Koncerty  odbyły  się  w  Zielonej  Górze,  Sulechowie,  Żarach  i  Wschowie.  Utwór 

interesująco brzmiał w kościołach, sonorystyczne efekty brzmieniowe ładnie rozprzestrzeniały się 

w akustycznych nawach sakralnych wnętrz. Koncert zrealizowany w lutym 2004 roku w Kaplicy 

Rokitniańskiej w Zielonej Górze został zarejestrowany i ukazała się płyta CD „P. Łukaszewski – 

Litania do Męczenników Międzyrzeckich“ (wydawnictwo TM Lubuska Camerata 2004).

W latach 2000–2002 w sezonie letnim zostałam zaproszona przez Stowarzyszenie Śpiewacze 

Chór  Politechniki  Szczecińskiej  do  pracy  w  charakterze  instruktora  głosowego  przy  Polsko-

Niemieckiej Akademii Chóralnej  in terra pax4. W ciągu trzech edycji  in terra pax brałam czynny 

udział  w  warsztatach  chóralnych  i  wyjazdach  koncertowych,  m.in.  do  Hanoweru  i  Steinheim 

(Niemcy), St. Etienne (Francja) i Walencji (Hiszpania).

W  latach  2007-2011  podjęłam  działania  w  Ogólnopolskim  Programie  Rozwoju  Chórów 

Szkolnych Śpiewająca Polska Regionu Zielonogórskiego5. Prowadziłam wykłady i warsztaty oraz 

uczestniczyłam w pracach jury podczas regularnych prezentacji  zespołów.  Jestem świadoma jak 

wielką odpowiedzialność bierze na siebie nauczyciel – dyrygent pracujący z dziećmi. Na swoich 

wykładach  i  warsztatach  uczulam  dyrygentów,  że  najważniejsze  w  naszej  pracy  jest  chronić 

delikatne struny głosowe najmłodszych od nadmiernego forsowania i  przeciążenia. Dziecko jest 

z natury ufne i zrobi wszystko o co „pani” poprosi. Dziecko także naśladuje swego nauczyciela. 

Pedagog musi zatem poprawnie operować swoim głosem. Bardzo ważne jest też, aby repertuar był 

odpowiednio  dostosowany  do  możliwości  wykonawczych  dziecka  (m.in.  odpowiedni  ambitus 

i skala  głosu).  Doradzam kształcić  głos  na  naturalnych  procesach fizjologiczno-emocjonalnych, 

uwrażliwiać  śpiewających  na  dźwięk  w  połączeniu  z  poprawną  artykulacją  samogłosek 

i spółgłosek. Zalecam, aby co pół roku sprawdzać głosy chórzystów i przy stwierdzeniu głosowych 

problemów (chrypka, afonia) kierować do laryngologa. 

Te  działania  dawały  mi  mnóstwo  zawodowej  satysfakcji,  gdyż  wiele  moich  wcześniejszych 

doświadczeń  dotyczyło  podobnej  sfery.  Ponad  dwadzieścia  lat  pracowałam z  przedszkolakami. 

W latach 1992-1995 w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zielonej Górze prowadziłam zespół wokalny, 

z  którym  w  roku  1994  zdobyłam  drugie  miejsce oraz  wyróżnienie redakcji  gazety  „Ekspres” 

podczas I Dziecięcego Konkursu Piosenki w Zielonogórskim Amfiteatrze. Obecnie prowadzę Chór 

Kamerton przy PSM I i II  stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze (m.in.:  przygotowałam 

4 Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej  in terra pax powstał z inicjatywy śp. Profesora Jana Szyrockiego 
przy współpracy niemieckich dyrygentów. Chór składający się z polskich i niemieckich chórzystów spotyka się w 
Międzyzdrojach,  aby  wspólnie  przygotować  każdego  roku  nowy program koncertowy.  Przygotowany program 
zostaje wykonany na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach i na koncertach za granicą 
(Niemcy, Hiszpania, Francja).

5  Pracę w  Śpiewającej Polsce z wielkim żalem musiałam przerwać z powodów zdrowotnych (dwuletni urlop dla 
poratowania zdrowia).



chórzystów do udziału w międzynarodowym wykonaniu  Mass of the children Johna Ruttera na 

koncercie w Emlichheim (Niemcy). 

W  celu  podniesienia  swoich  umiejętności  dotyczących  pracy  z  dziećmi  podejmowałam 

różnorodne działania: 

• Międzynarodowe Polsko-Szwajcarskie Seminarium Dalcrozowskie, Akademia Muzyczna 

Warszawa (1991), 

• Międzynarodowe Polsko-Austriackie Seminarium im. Carla Orffa, Akademia Muzyczna 

Warszawa (1991, 1992, 1995), 

• Dwuletnie  Studium  Wychowania  Muzycznego  Carla  Orffa,  Akademia  Muzyczna 

Warszawa (1996), 

• Wokalne Warsztaty Muzyki Gospel, Osiek (2003). 

W  roku  2007  rozpoczęłam  realizację  tematu  naukowo-badawczego  w  ramach  badań 

własnych  na  temat:  Litewska  chóralna  muzyka  religijna  w  kontekście  związków  słowno-

muzycznych.  Jest  to  dla  mnie  bardzo  bliski  temat,  dotyka  mnie  bezpośrednio.  W okresie 

sowieckiej  okupacji  (1940–1991) najbardziej  ucierpiała muzyka religijna,  którą całkowicie 

wyeliminowano z życia publicznego. Po odzyskaniu niepodległości zaczęły mnożyć się chóry 

kameralne,  które  teraz  bez  przeszkód  mogą  uczestniczyć  w  światowych  konkursach 

i festiwalach.  Sprzyjało  to  także  powstawaniu  nowego  repertuaru.  Jako  przedmiot  badań 

wybrałam  utwory  reprezentujące  szeroki  przekrój  rdzennej  sakralnej  muzyki  litewskiej, 

tj. od  jej  początków  po  czasy  współczesne  (początki  litewskiej  muzyki  profesjonalnej 

przypadają na II poł. XIX wieku). Przeprowadziłam szczegółową analizę wybranych utworów 

(osiem utworów  a cappella i  dwie formy cykliczne wokalno-instrumentalne) pod względem 

formalnym, stylistycznym, retorycznym i wyrazowym. Rezultatem przeprowadzonych badań 

była interpretacja artystyczna tych dzieł i szereg koncertów. Jeden z nich (Kościół pw. św. 

Józefa  Oblubieńca  w  Zielonej  Górze,  2008)  został  zarejestrowany  na  CD  Musica Sacra 

Lituanica (Carbo Media 2008). W 2010 roku opublikowałam artykuł dotyczący tej tematyki6. 

W przygotowaniu są kolejne artykuły.

Wielokrotnie recenzowałam prace magisterskie (7 recenzji)  oraz oceniałam część artystyczną 

pracy dyplomowej zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich (80 recenzji).

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzę przedmiot: dyrygowanie. Praca 

pedagogiczna jest moją pasją - lubię uczyć. Jest to dla mnie kreatywne i twórcze działanie, dające 

dużo  satysfakcji.  Jestem  pedagogiem  cierpliwym,  życzliwym,  ale  też  wymagającym  W pracy 

6 Relacje  słowno-muzyczne  w  aspekcie  wyrazowym  w  motetach  Juoas'a  Naujalis'a,  w:  Dźwięki  i  słowa  -  z  
doświadczeń i obserwacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Doktorowi Antoniemu Grochowalskiemu z  
okazji 45-lecia pracy artystycznej,   red. Barbara Nowak, Akademia Muzyczna im. I.  J. Paderewskiego, Poznań, 
2010, s. 211 – 228. 



staram  się  jak  najlepiej  przekazać  studentom  wiedzę  oraz  umiejętności  w  zakresie  sztuki 

dyrygowania  i  przygotować  ich  do  samodzielnej  działalności  artystycznej.  Dyrygent  musi  tak 

opanować technikę, aby mógł, korzystając z umownych gestów, mimiki i pantomimicznych ruchów 

ciała, zrealizować swoje artystyczne zamierzenia. Musi niejako plastycznie „malować obraz”, tak, 

by był on dla zespołu wykonawczego „brzmieniowo słyszalny”. Wówczas powstaje więź duchowo-

emocjonalna między dyrygentem a chórem, niezbędna do artystycznych kreacji.

Moi  studenci  pochodzą  z  różnych  środowisk  muzycznych,  obdarzeni  są  także  różnymi 

zdolnościami manualnymi. Jestem przekonana, że - przez odpowiednią metodę z zastosowaniem 

pomocniczych ćwiczeń przygotowawczych – trudnej sztuki dyrygowania można nauczyć prawie 

każdego.  Uświadamiam swoim studentom,  że  język  dyrygencki  jest  wielopłaszczyznowy.  Żeby 

posiąść sztukę dyrygowania, najpierw trzeba nauczyć się tego języka. W tym celu przygotowuję dla 

uczniów sporo wprawek, ćwiczeń i  „etiud” (wyrażanie siebie poprzez ruch, gest  oraz mimikę). 

Ruchowe  ćwiczenia  przygotowawcze  łączę  z  muzyczną  frazą.  Muzyka  i  ruch  są  to  zjawiska 

pierwotne,  mocno  zakorzenione  w  naturze  człowieka  i  oba  rozwijają  się  w  czasie.  Ćwiczenia 

przygotowawcze stosuje tak długo, aż zostaną dobrze opanowane. Manualny trening ćwiczeniowy 

stwarza przyszłym dyrygentom możliwość wypracowania własnego stylu dyrygowania.  Na tym 

etapie pracy staram się nawiązać dobry kontakt z moimi uczniami, aby „otworzyć” ich na działania 

twórcze.  Efekty  mojej  metody  są  dostrzegane  wśród  współpracowników,  na  egzaminach 

dyplomowych z dyrygowania moi studenci otrzymują wysokie oceny komisji egzaminacyjnej.

W 1999 roku zgromadzony dorobek artystyczny i zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliły 

mi  uzyskać  kwalifikacje  I  stopnia  sztuki  muzycznej  w  zakresie  dyscypliny  muzycznej  - 

prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (Akademia Muzyczna w Poznaniu). 

Obecnie podejmuję starania habilitacyjne (w nawiązaniu do ustawy o stopniach naukowych i 

tytule naukowym, art. 16. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Dz. U nr 65, poz. 595)  

których podstawę stanowi dzieło artystyczne  Musica Sacra Lituanica  płyta CD, nagrana w 

kościele pw. św. Józefa Oblubieńca i wydana przez wydawnictwo Carbo Media w Zielonej 

Górze w 2008 roku. 

W swojej pracy badawczej na temat: Litewska chóralna muzyka religijna w kontekście związków  

słowno-muzycznych przeprowadziłam szczegółową analizę wybranych kompozycji (ośmiu utworów 

a cappella i dwóch form cyklicznych wokalno-instrumentalnych):

Juozas Naujalis – In monte Oliveti, Omnes amici mei, Seniores populi, Eram quasi agnus

Juozas Gaubas – Exaltabo te, Domine

Jeronimas Kačinskas – Terra tremuit

Vytautas Miškinis – Cantate Domino



Mindaugas Urbaitis - Lacrimosa

Laurynas Vakaris Lopas – Missa brevis (na chór żeński i orkiestrę symfoniczną):

   Kyrie

   Gloria

   Credo

   Sanctus/Benedictus

   Agnus Dei

Kristina  Vasiliauskaitė – Magnificat  (na  chór  mieszany,  flet,  obój,  trąbkę,  wiolonczelę, 

kontrabas i organy):

1. Magnificat-Et exsultavit

2. Quia respexit

3. Fecit potentiam

4. Suscepit Israel-Sicut locutus est

5. Gloria Patri

Utwory zostały przebadane pod względem formalnym, stylistycznym, retorycznym, wyrazowym 

i  tekstowym  (historyczne  źródło  pochodzenia  tekstów;  zgodność  pisowni  tekstu  sprawdzono 

w: Liber Usualis. Missae et officii, Romae, Tornaci 1934).

Podczas  badań  intensywnie  poszukiwałam  na  Litwie  materiałów  naukowych  dotyczących 

realizowanego  przeze  mnie  tematu.  Badania  naukowe  na  Litwie  w  sferze  związków  słowno-

muzycznych litewskiej muzyki religijnej są w stadium początkowym (zagadnieniem tym zaczęto 

interesować się dopiero po 1991 roku).

W Polsce,  na  gruncie  chóralistyki  utworzyła  się  opinia,  że  w  litewskiej  chóralnej  muzyce 

religijnej  brak  zawiązków słowno-muzycznych.  Starannie  przeanalizowałam wyżej  wymienione 

kompozycje i z badań tych wynika, że relacje słowno-muzyczne w litewskiej muzyce religijnej są 

budowane na różnych płaszczyznach konstrukcji muzycznej.

Tu chciałam w formie streszczonej przedstawić sylwetki kompozytorów oraz skróconą analizę 

wybranych utworów nagranych na płycie CD (pomijam tu historyczne pochodzenia tekstu i jego 

tłumaczenie).

Juozas Naujalis (1869-1934) - prekursor profesjonalnej litewskiej muzyki religijnej. W latach 

1884 – 1889 przebywał w Warszawie, gdzie uczył się kompozycji u Zygmunta Noskowskiego i gry 

na organach u Jana Śliwińskiego. W 1894 roku podjął studia w Ratyzbońskiej (Regensburg) Szkole 

Muzyki Kościelnej u Franza Xavera Haberla – doskonałego znawcy muzyki polifonicznej XV-XVII 

wieku. Miało to wpływ na ostateczne skrystalizowanie się charakterystycznych cech stylistycznych 



jego muzyki. Podbudowany ideałami szkoły Ratyzbońskiej i ruchem stowarzyszenia św. Cecylii 

aktywnie włączył się do przeprowadzenia reformy w muzyce kościelnej w ojczystym kraju. Z jego 

inicjatywy w Kownie przy katedrze powstał pierwszy chór chłopięcy. W seminariach duchownych 

wykładał  zasady  polifonii  i  śpiewu  gregoriańskiego.  Za  zasługi  w  zakresie  reformy  muzyki 

religijnej został odznaczony Orderem Korony Włoskiej w Rzymie. J. Naujalis odegrał wybitną rolę 

jako pedagog: z jego inicjatywy w Kownie powstała szkoła organistów (1914) i szkoła muzyczna 

(1919) które ugruntowały podstawy w zakresie profesjonalnego kształcenia muzycznego na Litwie. 

Jego dorobek muzyczny obejmuje około 200 kompozycji  różnego gatunku. Największą wartość 

stanowi chóralna twórczość religijna: msze (13), motety (20) i pieśni. Od 1994 roku systematycznie 

odbywają się w Wilnie konkursy muzyki chóralnej im. J. Naujalis'a.

Do  analizy  zostały  wybrane  cztery  jego  kompozycje:  In  monte  Oliveti,  Omnes  amici  mei,  

Seniores populi, Eram quasi agnus z cyklu  Motteta  (15 motetów)7 przeznaczonych na Misterium 

Paschalne  Chrystusa.  Według  gatunku  tekstów  liturgii  katolickiej  są  to  responsoria,  powstałe 

z różnych średniowiecznych form psalmodii responsorialnych. J. Naujalis skomponował je w stylu 

motetowym8 ze stałą konstrukcją formalną ABCB.

Wybrane motety J. Naujalis'a są przeznaczone na czterogłosowy chór a cappella. Pod względem 

formalnym są krótkie i zwięzłe: jeden werset stanowi jedną część motetu. Wszystkie odcinki są 

wyodrębnione  podwójną kreską i  sfinalizowane zwrotem kadencyjnym w tonalnych stosunkach 

dominantowo-tonicznych,  najczęściej  z  fermatą  na  ostatnim  akordzie.  Sporadyczne  oznaczenia 

dynamiczne  są  określone  przez  samego  kompozytora  przy  kompletnym  braku  oznaczeń 

agogicznych. Dominuje metrum parzyste (4/4). Ambitus: As do fis1. 

Związki słowno-muzyczne J. Naujalis kreuje w oparciu o dwie strefy semantyczne: religijną 

powściągliwość  i  romantyczną  dynamiczność.  Powściągliwość  jest  ukonstytuowana 

w konsekwentnym prowadzeniu głosów, przejrzystej fakturze, szlachetnym brzmieniu. Natomiast 

ekspresywność, która uzewnętrznia się poprzez charakter działań struktur brzmieniowych, ewokuje 

jakości emocjonalne.

Do  przedstawienia  własnej  koncepcji  analizy  twórczej  wybrałam motet  Eram quasi  agnus.9 

Motet  ten  utrzymany  jest  w  charakterze  kontemplacyjno-emocjonalnym.  Z  punktu  widzenia 

struktury  funkcji  tonalnej,  plan  harmoniczny  poszczególnych  części  (stosunki  toniczno  – 

dominantowe) został opracowany według następującego wzoru: A (T-D), B (D-T), C (T-D), B (D-

7 Za życia kompozytora motety nie zostały wykonane. Dopiero w roku 1993, na podstawie znalezionego rękopisu 
z datą 1931, cały cykl został wydany.

8 W literaturze  chóralnej  muzyki  religijnej  responsoria  w  stylu  motetowym  komponowali  m.  in.  T.  L.  Victoria 
Officium hebdomadae sanctae (1585),  M. A.  Ingegneri  Responsoria  hebdomadae sanctae (1588),  C.  Gesualdo 
Responsoria (1611).  W:  The New Growe Dictionary of  Music and Musicians, second editio,  edited by Stanley 
Sadie/executie editor John Tyrrell, London 2001, str. 227.

9 Tekst łaciński zgodny z Liber Usualis 1934, responsorium Eram quasi agnus, str. 649. Swobodne tłumaczenie na 
język polski sprawdził ks. Bogusław Grzebień.



T)10. Organizacja materiału dźwiękowego została opracowana w fakturze polifonizującej. Melodyka 

wykazuje sylabiczno-melizmatyczny stosunek tekstu do muzyki z poprawną prozodią.

Pierwsza  część  A  składa  się  z  kontrastujących  wyrazowo  odcinków  oddających  treści 

semantyczne związków słowno-muzycznych. Motet rozpoczyna się słowami:  Eram quasi agnus 

innocens [Byłam jak niewinny baranek]. Wyraz uczuć podmiotu lirycznego kompozytor buduje za 

pomocą  struktur  harmonicznych,  melodycznych  i  rytmicznych  (takty  1-4).  Rozpoczęta  fraza 

muzyczna w rozległym układzie akordowym kończy się układem skupionym na słowie  innocens 

[niewinny],  jakby  ukazuje  „małość”,  niewinność.  Szczególnie  zostało  wyeksponowane  słowo 

agnus11 (baranek), przy dominacji faktury akordów durowych na owym słowie występuje akord 

septymowy  fis-moll:  ciemna  kolorystyka  i  dysonansowe  brzmienie  eksponuje  wyraz  bólu. 

Kompozytor  obrazowo przedstawia  znaczenia  tekstu  ductus  sum [prowadzili  mnie]:  w fakturze 

muzycznej występuje dialog pomiędzy sopranem a grupą pozostałych głosów (A, T, B). To jest 

jakby symboliczny obraz  ilustrujący  osamotnienie  Jezusa.  Kilkakrotnie  powtórzony tenże  tekst 

(imitacja  swobodna)  podbudowany  narastającymi  napięciami  harmonicznymi  (niestabilność 

tonacyjna)  i  zmienną  rytmiką  tworzy  aurę  niepokoju  (takty  4-9).  Wzburzenie  emocjonalne 

połączone  z  tekstem  ad  immolandum [na  ofiarowanie] kompozytor  odzwierciedla  bolesnym 

okrzykiem w partii tenorów: skok interwału seksty w górę i zejściem w przebiegu ósemkowym na 

interwał  kwinty  (takty  8-9).  Przy  tekście  et  nesciebam [i  nie  wiedziałem] kompozytor  osadza 

materię  frazy  dźwiękowej  w  niskie  rejestry  głosowe,  obramowaną  pauzami  ćwierćnutowymi, 

uzewnętrzniając wyraz uczucia głębokiego przygnębienia (takty 10-12). 

Krótka  i  dynamiczna  część  B  (takty17-24)  rozpoczyna  się  zawołaniem  Venite [Idźcie], 

odwzorowana  homorytmiczną  eksklamacją  całego  chóru.  Słowa  są  bezlitosne,  mówiące 

o podstępnych intrygach przeciwko Jezusowi: mittamus lignum in panem ejus, et eradamus eum de 

terra viventium  [wrzućcie do jego chleba drzewa12, wyrwijcie go z ziemi żywych]. Kompozytor 

bardzo obrazowo przedstawia owe podstępne „działania” w imitacji swobodnej ze zróżnicowaną 

i skoczną  melodyką  we  wszystkich  głosach,  a  „czynność  pośpiechu”  ujawnia  w  przebiegach 

10 Jeżeli pierwsza część kończy się w tonacji dominanty, to następna z tonacji dominanty powraca do toniki. Taka 
praktyka  struktury tonacyjnej  była  stosowana w okresach  baroku (m.  in.  w suitach J.  S.  Bacha)  i  klasycyzmu 
(w sonatach). W: J. Chomiński, K. Wilkowska - Chomińska, Wielkie Formy Instrumentalne, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, Kraków 1987, str. 30, 196.

11 Agnus (baranek) w połączeniu ze słowem Deus (Bóg) tworzy znaczenie Baranek Boga (Agnus Dei). Baranek Boży 
symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech  
świata”  - takimi  słowami  Jan  Chrzciciel,  jako  pierwszy,  nazwał  Jezusa  (J  1,29).  Baranek  Boży  z  czerwoną 
chorągiewką, symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest liturgicznym symbolem Wielkanocy.

12 W  kontekście  zdaniowym  słowo  „drzewo”  w  motecie „Eram  quasi  agnus” przywołuje  konotację  śmierci. 
Symbolika drzewa jest  bardzo bogata i  stanowi ważny element w życiu człowieka.  Symbolizuje m. in.:  krzyż,  
ofiarę, drabinę do nieba, płodność, miłość, azyl, schronienie, wielkość, sprawiedliwość, stałość, nadzieję, zdrowie,  
człowieka.  W życiu  chrześcijańskim najważniejszym drzewem jest  drzewo krzyża –  symbol  ofiary odkupienia 
i zbawienia: „On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,  
a żyli dla sprawiedliwości – (krwią) Jego ran zostaliście uzdrowieni”. W: Biblia Tysiąclecia 2003, Pierwszy List św. 
Piotra 2, 24, str. 1404.



motywicznych z rozdrobnioną rytmiką (takty 18-19). Natomiast słowo  panem [chleba]13, symbol 

ciała  Chrystusa,  ujmuje  w  ekspresywnym,  dysonansowym  akordzie  powtórzonym  trzy  razy 

w homorytmii.  Intensywność  tego wyrazu tworzy kontekst  harmoniczny:  dominanta  -  wtrącona 

dominanta - dominanta. 

W  części  C  (takty  25-35)  powraca  kontemplacyjno-emocjonalny  charakter.  Poruszenie 

uczuciowe  następuje  przy  słowach  cogitabant mala  mihi  [źle  mi  życzyli]  wyrażone 

w ascendentalnej  frazie  wszystkich  głosów.  Wzburzenia  emocjonalne  zachodzące  przy  tekście 

verbum iniquum  [niesprawiedliwe słowa] zostały ukazane w ekspresywnej harmonice (wtrącone 

dominanty) i w kształtnej, falującej linii melodyjnej. 

Motet kończy dosłownie powtórzona część B.

Juozas Gaubas (1879 – 1962) - kompozytor, organista, dyrygent, pedagog. Mając dziesięć lat 

rozpoczął  naukę  gry  na  organach.  Po  ukończeniu  szkoły  w  Rokiškis pracował  jako  organista 

w Šiauliai, Stačiunai. Studia podjął w roku 1899 w szkole muzycznej Moskiewskiej Filharmonii, 

gdzie zdobył gruntowne wykształcenie. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Moskiewskim 

Teatrze Opery i Baletu na etacie asystenta chórmistrza. W 1920 roku powrócił na Litwę podejmując 

pracę jako organista i nauczyciel muzyki w  Šiauliai. Aktywnie uczestniczył w życiu muzycznym 

oraz  kulturalnym  swego  środowiska.  Prowadził  pięćdziesięcioosobowy  chór  mieszany  Garsas 

(dźwięk) i gimnazjalny chór męski, biorąc z nimi udział w pierwszym ogólnolitewskim festiwalu 

Dainų Šventė (Święto Pieśni, 1924).  Od 1926 roku uczył w szkołach muzycznych w  Klaipėda, 

Telšiai i Wilnie. Po wojnie wyemigrował do Niemiec, później do Bostonu (USA). Komponował 

wyłącznie muzykę wokalną m. in. 2 msze, motety i pieśni religijne.

Do  motetu  Exaltabo  te,  Domine kompozytor  wykorzystał  dwa  początkowe  wersety  psalmu 

Dawidowego  Podzięka  za  wybawienie  od  śmierci 30  (29),  2,314.  To  bardzo  osobista  pieśń 

o charakterze modlitewno - dziękczynnym utrzymana w stylu klasycznym. Czterogłosowy motet 

o przejrzystej  polifonizującej  fakturze  został  ukształtowany  w  konstrukcję  dwuczęściową 

z zakończeniem [A (a  a¹)  B  (b  c)  coda],  a  wszystkie  odcinki  zostały  ukoronowane  modusem 

kadencyjnym.

Pierwszą  część  motetu  (takty  1-10)  rozpoczyna  delikatnie  brzmiący tercet  głosów żeńskich, 

czym kompozytor podkreśla symbolikę liczby trzy, bowiem jest to liczba doskonała, symbolizująca 

Bóstwo,  Świętość,  Trójcę.  Piękna,  płynna  kantylena  chóru  żeńskiego  w  tempie  andante to 

modlitewny dialog podmiotu lirycznego z Bogiem:  Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me 

[Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił]. Melizmatyczny charakter melodyki nawiązuje do 

13 Jezus mówił:  „Ja jestem chlebem .życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy  
pragnąć  nie  będzie”(Ewangelia  wg  św.  Jana 6,35),  „Bierzcie  i  jedzcie  z  tego  wszyscy,  to  jest  moje  Ciało” 
(Ewangelia wg św. Mateusza 26,26). W:  Biblia Tysiąclecia 2003, str. 1245, 1175.

14 Biblia Tysiąclecia 2003, str. 597. Tekst łaciński zgodny z Liber Usualis 1934, Psalmus 29, 1-2, str. 764.



polifonii  z  utrzymaną  właściwą  relacją  akcentów  słowno-muzycznych.  Fluktuacja  napięć 

i rozładowań  materii  brzmieniowej  tworzy  wyraz  głębokich  przeżyć  emocjonalnych. 

Wyeksponowane słowo quoniam, które zostało powtórzone dwa razy w krótkiej imitacji w progresji 

opadającej (takty 3–7) stanowi kulminację wyrazową tej części. 

Część druga B (takty 22-36) z tekstem Domine, clamavi ad te [Panie, do Ciebie wołałem] jest 

inna w nastroju niż pierwsza. Rozpoczyna się delikatnym unisonem sopranów i tenorów w krótkim 

dialogu z altami i basami w progresji opadającej. Od tego odcinka (takty 22-29) następuje wyraźny 

proces  budowania  napięć  wyrazowych.  Następne  wołanie  „Domine”  zabrzmi  już  w  potężnym 

unisonowym  tutti (takt 30). Dynamika potęgowana kumulacją nakładających się dominant (takty 

25-29)  podnosi  wyraz  ekspresywny  związany  z  ważkimi  słowami:  clamavi  ad  te [do  Ciebie 

wołałem]. Wchodzące  zmiany  paradygmatu  tonacyjnego  z tonacji  f-moll  na  b-moll  (takty  33) 

wzbogaciły jakości  wyrazowe tkanki  dźwiękowej. Napięcia  melodyczno-harmoniczne  nasycone 

dysonansową  strukturą  brzmieniową  są  coraz  intensywniejsze  i dążą  do  rozwiązań,  które  nie 

następują,  tylko  zatrzymują  się  na  kadencji  zawieszonej,  mianowicie  na  dominancie  (F-dur) 

w dynamice  forte (takt  36).  Jest  to  kulminacja  fali  energetycznej   i emocjonalnej  utworu. 

Kompozytor od samego początku motetu stopniowo kształtuje aurę napięć wyrazowych dążących 

do  naczelnego  celu,  czyli  do  zaznaczenia  najważniejszego  tekstu:  et  sanasti  me [i  Tyś  mnie 

uzdrowił].  Ostatnia  fraza  to  całkowite  ukojenie  duchowe.  I  tylko  dźwięk  pomocniczy  des1, 

występujący na trzeciej mocnej części taktu w partii altowej (takt 39), ilustruje miniony bolesny 

stan  emocjonalny.  Ostatni  akord  motetu  F-dur  w  końcowej  kadencji  kościelnej  ma  wydźwięk 

pozytywny, pełen pokory i wdzięczności.

Delikatnie brzmiący motet Exaltabo te, Domine ma swoje piękno i swój wydźwięk estetyczno- 

artystyczny.  Relacje  związków  słowno-muzycznych  kompozytor  buduje  poprzez  powiązania 

jakości  brzmieniowych  melodyczno-harmonicznych  z  logiczną  konstrukcją  utworu.  Napięcia 

emocjonalno-ekspresywne powstają w wyniku powiązania dwóch sił  wyrazowych:  wdzięczność 

i wewnętrzny niepokój. Poprzez spójność związków słowno-muzycznych kompozytorowi udało się 

wyzwolić manifestację duchowo-emocjonalnego przeżycia podmiotu lirycznego. 

Jeronimas Kačinskas (1907 - 2005) - kompozytor, organista, dyrygent, pedagog, klasyk muzyki 

modernistycznej  okresu  międzywojennego  na  Litwie.  Studiował  w  Praskim  Konserwatorium 

Muzycznym kompozycję i dyrygenturę. Dodatkowo podjął studia u czeskiego kompozytora Alois 

Haby,  propagatora  muzyki  mikrotonowej  i  atematycznej.  Wrócił  na  Litwę,  podjął  pracę 

w Państwowym  teatrze  i w  szkole  muzycznej  w  Kownie.  Aktywnie  uczestniczył  w  życiu 

kulturalnym  Litwy:  prowadził  orkiestrę  symfoniczną,  chóry,  organizował  liczne  koncerty. 

Popularyzował muzykę współczesną wówczas mało popularną i nie znaną na Litwie. W tym celu, 

w porozumieniu z innymi twórcami (wśród nich był także Vytautas Bacevičius – Witold Bacewicz), 



zainspirował  wydawanie  czasopisma  Muzikos  Barai,  które  ukazuje  się  do  czasów  obecnych. 

W 1944 roku kompozytor  był  zmuszony opuścić  kraj  ze  względów politycznych.  Wyjechał  do 

Niemiec, później do Bostonu (USA). Po upadku ustroju sowieckiego na Litwie (1991 r.) muzyka J. 

Kačinskas'a coraz częściej  rozbrzmiewa w litewskich salach koncertowych. Kompozytor napisał 

około 100 różnorodnych utworów, między innymi także muzykę sakralną: msze (9), motety (około 

20) i pieśni religijne. Motet  Ave Regina coelorum w roku 1999 był utworem obowiązkowym na 

Międzynarodowym  Konkursie  Chóralnym  w  Tolosie  –  Hiszpania.  Kompozytor  Jeronimas 

Kačinskas  trwale  wpisał  się  w  historię  muzyki  litewskiej.  Jego  nazwisko  znajduje  się  obok 

uznanych litewskich klasyków takich jak J. Naujalis i S. Šimkus. 

Do motetu Terra tremuit15 (1932) kompozytor wykorzystał tekst antyfony wykonywanej podczas 

ofiarowania  w  Niedzielę  Zmartwychwstania  Pańskiego  okresu  Wielkanocnego.  Czterogłosowy 

motet  o  charakterze  ekspresywnym,  kontrastowym  dynamicznie  i  tematycznie,  tworzy 

dwuczęściową  złożoną  budowę  formalną  [A  B(abc)].  Rozpoczyna  się  majestatycznym 

i fanfarowym brzmieniem chóru (fortissimo) z tekstem Terra tremuit [Ziemia zadrżała, takty 1-2]. 

W Starym Testamencie jest wiele fragmentów, w których róg lub trąba zapowiada różne ważne 

wydarzenia,  radosne lub  tragiczne.  W Nowym Testamencie  trąba  symbolizuje  głos  Boga i  jest 

zwiastunem zmartwychwstania.  W motecie  Terra  tremuit kompozytor  tę  symbolikę  wyraziście 

zilustrował:  z  ogólnego unisonu całego chóru dźwięk rozprzestrzenia  się  w górę w eufoniczny 

trójdźwięk, symbol Trójcy Świętej. Pierwsze dwa takty to jakby wstęp, zapowiedź tego, co nastąpi. 

Po fermacie i  wymownej  ciszy,  basy w dynamice  pianissimo,  w niskim rejestrze  rozpoczynają 

„opowiadanie”  całego  wydarzenia: Terra  tremuit,  et  quievit, dum  resurgeret  in  iudicio  Deus. 

Alleluja. [Ziemia zadrżała i umilkła, kiedy powstał Bóg, sędzia świata. Alleluja]. Wydarzenie to 

obwieszczają kolejno wszystkie głosy (B, T, A, S). Cztery głosy – symbol czterech stron świata - 

jak w cytacie z Biblii: „Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego 

wybranych z czterech stron świata,  od krańca do krańca nieba”16.  Spokojnie  snujące się cztery 

różne, pod względem melicznym i rytmicznym, melodie uosabiają reminiscencję średniowiecznej 

duchowości. Swoim kolorytem melodyka jest bliska chorałowi gregoriańskiemu (takty .4-12). Plan 

dynamiczny pierwszej części motetu został ułożony w sposób gradacyjny: pp – p – mf – f, zgodny 

z treścią  tekstu,  prowadzi  od  „mistycznego”  nastroju  do  radosnego  Alleluja utwierdzonego 

w wielkiej doskonałej kadencji rozszerzonej (takty 33-34).

W drugiej części utworu (takty 35-62) powtórzony tekst  Terra tremuit et quievit został przez 

kompozytora ilustracyjnie wyeksponowany. Powstające słupy akordowe (fortissimo) o zmiennych 

pochodach  harmonicznych  zapowiadają  grozę  i  tragedię.  Słowa  Terra  tremuit został 

15 Tekst łaciński zgodny z Liber Usualis 1934, str. 647. Swobodne tłumaczenie na język polski sprawdził ks. Bogusław 
Grzebień.

16 Biblia Tysiąclecia 2003, Ewangelia wg św. Mateusza, str. 1172.



wyeksponowany przez kompozytora trzy razy z narastającą dynamiką i ekspresją. Napięcie narasta 

z każdym taktem i cała ekspresywność tegoż apogeum zostaje zatrzymana na fermacie ostatniego 

akordu  (kadencja zawieszona).  Na  kresce  taktowej  występuje  też  fermata  –  ilustracyjny  efekt 

oczekiwania, co będzie dalej? W całkowitej ciszy (pianissimo, Adagio), głosy męskie  w unisonie 

nieśmiało stwierdzają: et quievit [i umilkła, takty. 35-41]. Cały motet został ukoronowany radosnym 

Alleluja w  metrum 3/4.  Trójdzielne  metrum jest  silnie  zakorzenione  w religii  średniowiecznej. 

Trójka  odzwierciedla  Trójcę  Świętą  i  znamionuje  radosną  wieść.  Melodyka  jest  statyczna, 

„fanfarowa” o punktowej  konfiguracji  rytmicznej.  Harmonika klasyczna,  faktura homofoniczna, 

przejrzysta,  podzielona  na  dwie  płaszczyzny  wyrazowe.  Powtarzające  się  modele  strukturalne 

rytmiczno-harmoniczne w partiach głosów męskich  (Alleluja) i żeńskich  (Terra tremuit)  ilustrują 

dźwięk  „grających”  dzwonów  i  trąbek.  Wszystkie  głosy  chóralne  w szerokiej  rozpiętości 

brzmieniowej  (fortissimo) jednoczą  się  przy słowach  et  qui  evit,  Alleluja  stanowiąc kulminację 

całego motetu - triumf radości ku chwale Bożej. Podniosła wielka kadencja doskonała zamyka cały 

motet.

Ilustracja  muzyki  to  znane  zjawisko  we  wszystkich  stylach  muzycznych  XVI  wieku. 

Kompozytor  J.  Kačinskas  siłę  wyrazu  i  ilustracyjność  treści  słowno-muzycznych  buduje  na 

kontrastach wielu płaszczyzn muzycznych:

• w płaszczyźnie dynamicznej (ff przeciwstawia pp),

• w płaszczyźnie fakturalnej (odcinki homofoniczne przeciwstawia quasi polifonicznym),

• w płaszczyźnie agogicznej (stosuje zmienne tempa – maestoso, adagio, allegro, presto),

• w płaszczyźnie rytmicznej (przeciwstawia przebieg rytmiczny płynny punktowanemu),

• w płaszczyźnie metrycznej (przeciwstawia metrum parzyste nieparzystemu),

• w płaszczyźnie kolorystycznej (wysoki rejestr głosu przeciwstawia niskiemu),

• w płaszczyźnie harmonicznej (odcinki konsonansowe dysonansowym),

• w płaszczyźnie planu tonacyjnego (zmienność tonacyjna: B-dur, Es-dur, F-dur, C-dur).

Motet Terra tremuit okazale i efektownie brzmi w akustyce wewnętrznej kościoła. Jest złożony 

w sensie wykonawczym. Trudność sprawia wysoka tessitura w partiach sopranów (do a2), tenorów 

(do f1), basów (do es1); a także zmienność pochodów harmonicznych z licznymi alteracjami.

Vytautas  Miškinis (ur. 1954)  profesor  Litewskiej  Akademii  Muzycznej  jest  jednym 

z najpopularniejszych kompozytorów muzyki chóralnej na Litwie. Znany również poza granicami 

kraju. Jego koncerty autorskie z muzyką chóralną były zorganizowane w Słowenii (2000), Francji 

(2001), Holandii i Hiszpanii (2002). Uczestniczy w pracach jury na międzynarodowych festiwalach 

chóralnych,  organizuje seminaria  i  warsztaty.  V.  Miškinis  jest  wychowankiem  znanego  chóru 

chłopięcego „Ąžuolukas”, a od 1979 roku jego kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem. 

Z  chórem  tym  koncertował  i  zdobywał  nagrody  w  wielu  festiwalach  i  konkursach 



międzynarodowych.  Od 1991 roku  prowadzi,  propagujący m.  in.  współczesną litewską muzykę 

religijną, chór kameralny Museum musicum. Od 1995 roku jest prezesem Związku Chórów Litwy. 

W dorobku kompozytora znajdujemy ponad 600 kompozycji różnego gatunku, m. in. około 350 

utworów muzyki religijnej. 

Popularna  pieśń  Cantate  Domino (1997)  jest  mocno  związana  z  nazwiskiem  kompozytora 

w środowisku  światowej  chóralistyki.  Została  skomponowana  na  jubileusz  pięciolecia 

Międzynarodowego  Chóralnego  Festiwalu  Muzyki  Sakralnej  w  Kownie  (Litwa),  stając  się 

utworem  obowiązkowym  tegoż  festiwalu.  W  obiegu są  dwie  wersje  utworu:  pierwsza  jest 

przeznaczona na chór mieszany a cappella (SAATBB), druga - na chór męski z towarzyszeniem 

orkiestry. Tekst został ułożony przez kompozytora poprzez swobodne połączenie kilku fragmentów 

wziętych z dwóch psalmów o podobnej treści (95,2 i 97,1,6-7)17. 

Utwór o trzyczęściowej budowie typu repryzowego z zakończeniem [A B A1 (codetta)  coda] 

obrazuje  klasyczne  kształtowanie  okresowe.  Przewodni  motyw,  ze  skokiem  interwału  kwinty 

w górę w punktowanej  rytmice,  to radosne zawołanie  cantate powtarzane wielokrotnie  w ciągu 

całego  utworu.  Rysunek  linii  melodycznej,  zaczynający  się  przedtaktem  i  z  umieszczonym 

akcentem prozodycznym zawsze  na  pierwszej  części  taktu,  jeszcze  bardziej  podkreśla  audialny 

efekt  tegoż  słowa.  Homofoniczna,  przejrzysta  faktura  części  A  wykazuje  wyraźny  podział 

dwuwarstwowy.  Prym radosnej  śpiewnej  melodii  wiodą głosy żeńskie.  Natomiast  głosy męskie 

pełnią  funkcję  akompaniującą.  W szerokiej  rozpiętości  skali  (G-d-h)  paralelnie  poruszające  się 

kolumny akordowe w głosach męskich dają odczucia stabilności i mocy (takty1-4). Kwinty w partii 

basowej to jakby reminiscencja średniowiecznej techniki  organum z „zabarwioną” tercją w partii 

tenorów. Przy zderzeniu dwóch płaszczyzn (głosy żeńskie i męskie) o zróżnicowanym charakterze 

brzmieniowym i konstruktywnym wyzwalają się jakości kolorystyczne i dynamiczne. Na to składa 

się:  ambitus  dźwiękowy  o  szerokim  przekroju,  ruchliwa  linearność  w  głosach  żeńskich 

i statyczność  wertykalna  w  męskich,  gradacyjna  dynamika  mp,  mf ,  f,  napięcia  harmoniczne 

o „ostrym” brzmieniu (F6-7,  E7>,  Es7<6,  takty 5-7), energiczna pulsacja wywołana zróżnicowanym 

i nakładającymi  się  nawzajem  strukturami  rytmu  synkopowanego  (polirytmia  symultatywna)18. 

Wszystkie  wyżej  wymienione  środki  techniki  kompozytorskiej  przyczyniają  się  do wyzwolenia 

radosnych  stanów  emocjonalnych.  Materia  dźwiękowa  jest  całkowicie  zespolona  z  tekstem 

słownym: Cantate Domino canticum novum (Śpiewajcie Panu pieśń nową). 

Jako  kontrast,  druga  część  B  (takty  17-45)  pieśni  jest  utrzymana  w charakterze  spokojnym 

i lirycznym, zbudowana z dwóch prawie identycznych okresów do tekstu Et benedicite nomini eius,  

17 Tekst łaciński zgodny z Liber Usualis 1934, Psalmus 95,2 (str. 387), Psalmus 97, 1,6-7 (str. 388). Przekład polski w: 
Biblia Tysiąclecia 2003, Psalm 96 (95), 2 (str. 658), Psalm 98 (97), 1, 4-5 (str. 664-665). [W psalmie 98 (97) między 
tekstem łacińskim (w LIber Usualis 1934), a przekładem polskim (w Biblia Tysiąclecia 2003) zachodzą nieścisłości 
w tłumaczeniu poszczególnych wersetów]

18 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, tom I, PWM, Warszawa 1983, str. 49.



quia mirabilia fecit [Błogosławcie Jego imię, albowiem cuda uczynił]. Faktura chóralna rozbita na 

dwie  warstwy homofoniczne  po trzy głosy w każdej:  głosy żeńskie  SAA i  głosy męskie  TBB 

(symbol  Trójcy Świętej)  z  maksymalną  prostą  harmoniką  oparta  na  dwóch  akordach:  E-dur  w 

drugim przewrocie i a-moll z sekstą bez prymy. W kształtowaniu imitacyjnym te dwie warstwy 

brzmieniowe  (głosy żeńskie  i  męskie)  cały  czas  nakładają  się  na  siebie  wzajemnie,  co  kreuje 

intensywność dźwiękowego malarstwa: „migotanie” dysonansów i konsonansów wyzwalają jakości 

wibracyjne, wywołujące nieokreślone odczucia „przestrzeni duchowej”. 

W kodzie (tempo I)  powraca synkopowany przewodni motyw rytmiczny scalający wszystkie 

głosy – symbolika mocy i jedności (takty 70-73). Słowo cantate zostało powtórzone wielokrotnie, 

począwszy  od  unisonu  w  oktawie  niskich  głosów,  z  narastającą  dynamiką  i  rozszerzającą  się 

harmoniką,  ukończony energicznym i  radosnym zawołaniem  canticum novum na końcu utworu 

(non ritenuto). 

Radość w śpiewaniu dla  Boga -  oto motyw przewodni  tego utworu.  Całkowita  integracja w 

związkach  słowno-muzycznych  ujawniających  się  poprzez  główne  elementy  formotwórcze: 

rytmikę, melodykę, harmonikę i dynamikę. Tok rytmiczny, wyzwalający energię i dynamizm został 

zachowany w całym utworze. Główny motyw melodyczny („radosne zawołanie”), przyczynia się 

do  spójności  toku  muzycznego.  Kolorystykę  harmoniki  poprzez  nieoczekiwane,  przeciwstawne 

kadencje,  pochody akordowe z alteracją,  poliakordykę wertykalną kreują odczucia wrażeniowe. 

Dynamika  wpływa  na  kontrasty,  podkreśla  emocjonalność  i  ekspresję.  Pieśń  religijna  Cantate  

Domino jest utworem zdecydowanie wartościowym pod względem artystycznym i estetycznym, co 

potwierdza jego światową popularność.

Mindaugas  Urbaitis (ur. 1952)  –  profesor,  kompozytor,  wykładowca  przedmiotów 

teoretycznych w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Studia wyższe ukończył w Konserwatorium 

Wileńskim w klasie kompozycji Juozas'a Juzeliūnas'a. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym 

i kulturalnym  Litwy.  Prowadzi  radiowy  program  o  współczesnej  muzyce  Modus.  Na 

międzynarodowych  seminariach  i  festiwalach  wygłasza  referaty  na  temat  aktualnej  twórczości 

kompozytorów litewskich (Holandia, Austria, Dania, Anglia, Finlandia). M. Urbaitis pisze bardzo 

różnorodną  muzykę:  symfoniczną,  kameralną,  wokalną,  wokalno-instrumentalną,  teatralną  oraz 

filmową. Jego utwory są wykonywane w wielu salach koncertowych, także podczas konkursów 

i festiwali. Styl muzyczny kompozytora jest mocno osadzony w nurcie estetyki minimalistycznej19. 

Umiejętnie  łączy  nowoczesność  z  polifonią  renesansu  i  baroku.  W latach  dziewięćdziesiątych 

M. Urbaitis  zaczął  przetwarzać  fragmenty  utworów  znanych  kompozytorów:  J. S. Bacha, 

W. A. Mozarta, A. Brucknera, R. Wagnera, A. Piazzoli. Takie przekształcanie kompozytor nazwał 

19 Nurt minimalistyczny w muzyce, zapoczątkowany w USA w drugiej połowie XX wieku, szybko zyskał uznanie  
wśród twórców litewskich kompozytorów. Główne założenia nurtu:  redukcja materiału muzycznego, powrót do 
tonalności, repetycyjność krótkich fragmentów (m. in. www.glissando.pl/teksty/numer 15-2009).



rekompozycją  albo  recycling'iem –  przebudowaniem,  skomponowaniem na  nowo już  wcześniej 

napisanej  muzyki.20 Przykładem  rekompozycji,  zainspirowanej  muzyką  Mozarta,  jest  utwór 

a cappella na chór mieszany (SSAATTBB) „Lacrimosa” (1991-1994), dedykowany „Poległym za 

wyzwolenie Litwy”. 

Kompozycja  Lacrimosa oparta  na  tekście  dwóch  ostatnich  strof  (18,  19),  pochodzących 

z sekwencji  mszy  żałobnej  Dies  irae [Dzień  gniewu].  Tekst  został  potraktowany  swobodnie, 

poszczególne wersy zostały połączone w różne układy,  dostosowane do konstrukcji  muzycznej. 

Cała kompozycja została uszeregowana na symetryczne ośmiotaktowe odcinki zaznaczone przez 

kompozytora cyframi od 1 do 10. Każdy odcinek muzyczny koresponduje z dwoma wersami tekstu. 

Kompozycja napisana w tonacji d-moll (tak jak u Mozarta), w pulsacji ćwierćnutowej z podziałem 

na sześć jednostek w takcie 6/4 (Mozart – 12/8). Cała konstrukcja utworu oparta na podstawowym 

„szkielecie” tematu, składającym się z pięciu początkowych dźwięków (d-e-f-g-a) które u Mozarta 

(takty 5-6)stanowią barokową figurę retoryczną  stenasmos  z grupy  hypotyposis21.  Główny temat 

ośmiotaktowy  zbudowany  z  motywów  unoszących  się  sekwencyjnie  w  górę  (cztery  takty) 

i w odbiciu  lustrzanym  sekwencyjnie  opadających  (cztery  takty),  tworzy  półkolisty  łuk  linii 

melodycznej, stanowiąc oś konstrukcyjną utworu. Temat „płaczu”22 i „opłakiwania” przewija się 

nieustanne w ciągłej repetycji, modyfikowany i przekształcany w całym przebiegu kompozycji. 

Faktura  pierwszej  części  została  podzielona  na  dwie  warstwy:  głosy żeńskie  prowadzą linię 

melodyczną, głosy męskie akompaniują. Płynna, poruszająca się krokami sekundowymi melodia 

„opłakiwania” (tekst:  Lacrimosa dies illa Qua resurget ex favilla) w głosach żeńskich trwa bez 

końca, ponieważ ośmiotaktowy temat kończy się na dźwięku prowadzącym i tworzy napięcie na 

dominancie (A7 ). Rozwiązanie dominanty następuje na początku następnej frazy głównego tematu. 

Trwa niekończący się proces23, jako budulec konstrukcji formalnej i kreator wyrazu (takty 1-12). 

Głównemu tematowi w głosach żeńskich przeciwstawia się inny temat w głosach męskich. Ma on 

podwójną  rolę:  akompaniamentu  i  inicjatora  własnej  linii  melodycznej,  ukształtowanej  na 

„szkielecie” tematycznym. 

Fakturę  drugiej  części  cechuje  linearność  ośmiogłosowa  (nawiązanie  do  polifonistów 

Renesansu)  ze  zróżnicowanym profilem struktur  meliczno-rytmicznych w każdym głosie.  Tekst 

słowny  jest  całkowicie  podporządkowany  konstrukcji  muzycznej:  niezgodność  prozodyczna, 

20 L.  Kaščiukaitė,  Adaptations  of  Past  Music  in  the  Creation  of  Lithuanian  Neo-Romantic  Composers,  Lietuvos  
Muzikologia, t. XI, LMTA, Vilnius 2010, str. 63.

21 Stenasmos  –  (gr.)  westchnienie,  płacz,  łkanie.  Hypotyposis  -  (gr.)  obrazowo przedstawienie  zdarzeń;  możliwie  
wierne odwzorowanie treści  słów w strukturze muzycznej pod względem audytywnym i  wizualnym.  W. Jasiński, 
Polska barokowa retoryka muzyczna, wyd. Uniwersytet M. Curie - Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 322, 299.

22 Litewska  pieśń  żałobna  rauda (płacz,  lament)  jest  głęboko  zakorzeniona  w  kulturze  litewskiej.  Rauda miała 
magiczny sens, ponieważ tylko przez nią można było skontaktować się ze światem zmarłych i prosić o opiekę nad 
duszą nieboszczyka (lt.wikipedia.org/wiki/Rauda).

23 Autor książki - B. Asafiew Muzykalnaja forma kak proces, tom I, Leningrad 1971, str. 50, - taki zabieg techniczny 
nazywa pchnięciem (rus. tołczok).



przerywanie poszczególnych sylab słów pauzami powodują, iż warstwa semantyczna tekstu zatraca 

swoją czytelność. W ostatnim odcinku utworu, z gęstej masy brzmieniowej wyłania się autentyczna 

muzyka z „Lacrimosa” W. A. Mozarta; w tej kompozycji przedstawiona w augmentacji i a cappella 

(takty 73-84).

Utwór  jest  niekończącą  się  całością  prowadzącą  do  pięknego  świata,  jakim jest  Lacrimosa 

W. A. Mozarta.  Tekst  jest  podporządkowany  konstrukcji  muzycznej.  Relacje  słowno-muzyczne 

budowane  są  na  poziomie  ogólnej  semantyki  tekstu  i  na  symbolice  całościowej  konstrukcji 

muzycznej,  oddające  sens  alegoryczny  i  wyrazowy.  Utwór  M.  Urbaitis'a  jest  swojego  rodzaju 

„epitafium” dla poległych za wyzwolenie Litwy.  Utwór nosi też znamiona historyczne; w 1991 

roku, w roku powstawania tej kompozycji, Litwa została wyzwolona z okupacji sowieckiej.

Laurynas  Vakaris  Lopas (ur.  1948)  –  kompozytor,  dyrygent,  pedagog,  wychowanek  chóru 

chłopięcego  „Ąžuolukas”.  Gruntowne  wykształcenie  muzyczne  uzyskał  u  wybitnych  litewskich 

pedagogów Akademii Muzycznej:  nauki chórmistrzowskie pobierał  u prof. Hermana Perelšteina 

(1967-1972), a kompozycji u prof. Eduardas'a Balsys'a (1975-1985). Obecnie wykłada w Katedrze 

Chóralistyki w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie. Od 1982 roku jest kierownikiem 

artystycznym i głównym dyrygentem szkolnej orkiestry w Wyższej Szkole Muzycznej im. J. Tallat-

Kelpšy.  W latach  1990-1995  kierował  symfoniczną  orkiestrą  studencką  w Litewskiej  Akademii 

Muzycznej, osiągając z nią liczne sukcesy. L. V. Lopas jest założycielem, dyrygentem i głównym 

kierownikiem artystycznym kameralnego chóru  „Cantemus” (1986), który uczestniczył w wielu 

koncertach  i  konkursach  międzynarodowych.  Jego  dorobek  kompozytorski  to  dzieła  wokalne, 

instrumentalne, wokalno-instrumentalne, kameralne.

Missa brevis napisana na chór o głosach równych, wydana została w dwóch wersjach: jedna 

z towarzyszeniem organów (1992),  druga,  rozszerzona o  część  Credo, z  towarzyszeniem małej 

orkiestry symfonicznej (1995). Analizie poddano wersję drugą z następującą obsadą: chór żeński 

(S1,  S2,  A1,  A2)  i  orkiestra  (flet,  obój,  klarnet,  fagot,  cztery rogi,  dwie  trąbki,  kotły,  klawesyn, 

kwintet smyczkowy).  Missa brevis składa się z pełnego cyklu ordinarium missae -  Kyrie, Gloria,  

Credo,  Sanctus/Benedictus,  Agnus  Dei, jednak  z  niepełnym  wykorzystaniem  tekstu 

w poszczególnych częściach.

Stylistyka brzmieniowa Missa brevis jest kreowana w powiązaniu początkowej wielogłosowości 

średniowiecznej ze współczesnymi środkami kompozytorskimi oraz dostrzegalnym nawiązaniem 

do  muzyki  minimalistycznej.  Estetyczny  wyraz  języka  muzycznego  kompozytora  uobecnia, 

w zawartych strukturach dźwiękowych, wraz z kolorystyką brzmieniową, jakości fundamentalne - 

substancję, którą można by nazwać duchowością. Ta nadrzędna wartość scala cały cykl mszalny 

L. V. Lopas'a.

Kyrie tworzy trzyczęściowa konstrukcja formalna: A-B-A1 w trybie kształtowania ewolucyjnego. 



Materia  brzmieniowa  wprowadza  nas  w  archaiczny  świat  minionych  wieków.  Już  pierwszym 

zawołaniem  Kyrie na  interwale  kwinty,  kompozytor  wyraźnie  nawiązuje  do  wielogłosowości 

średniowiecznej, mianowicie do organum. Części A i A1 są wyraźnie osadzone  w skali doryckiej 

(d-e-f-g-a-h-c),  a  atmosferę  wczesnego  średniowiecza  tworzą  naprzemiennie  stosowane 

współbrzmienia kwartowe, kwintowe, sekundowe i oktawowe. Materia dźwiękowa  w części B jest 

kształtowana linearnie w technice  quasi-organum. Instrumenty w orkiestrze wzbogacają „ubogą” 

melodię w głosach chóralnych, zwłaszcza występujące cztery waltornie, które swoim brzmieniem 

przypominają  organy.  Związki słowno-muzyczne w Kyrie kompozytor  kreuje  przywołując 

atmosferę epoki średniowiecza.

Forma muzyczna Glorii została zbudowana z jedenastu krótkich segmentów, zlepków (collage) 

zestawionych ze sobą w różnych układach fakturalnych, harmonicznych i wyrazowych. Ogólnie 

można ją podzielić na trzy części typu A B A1 coda.  O takim podziale zdeterminowała zmiana 

tempa (z szybkiego na wolniejsze) i zmiana organizacji pola dźwiękowego (poziome zastąpione 

pionowym, takt 38).

Drobiazgowa analiza każdego segmentu Glorii wydaje mi się tu niecelowa, ponieważ ich sposób 

kształtowania  powtarza  się.  Jednak,  dla  zrozumienia  całości  tej  części  mszy,  można  związki 

słowno–muzyczne zakwalifikować następująco:

- na  płaszczyźnie  symbolicznej  (średniowieczna  estetyka  muzyki;  cyfra trzy;  unison; 

tessitura: niska, wysoka; melodia: wznosząca się, opadająca; tempo: szybkie, wolne),

- na  płaszczyźnie  ekspresji  stonowanej  i  wyeksponowanej  („modlitwa”,  „lamentacja 

błagalna”, „radość”, „uwielbienie”),

- na  płaszczyźnie  zjawisk  akustycznych  (malarski  obraz:  „bicie  dzwonów”;  „migotanie 

dzwonków”).

Orkiestra w części Glorii spełnia rolę służebną wobec głosów chóralnych: uzupełnia brzmienie, 

dodaje  kolorystyki,  pogłębia  emocje  i  potęguje  znaczenie  słów.  W  warstwie  harmonicznej 

kompozytor stosuje politonalność sukcesywną (każdy odcinek jest w innej tonacji) i poliakordykę 

symultatywną (na przykład: C+b, As+B, takty 48-51, 60-61). Kolorystykę kompozytor buduje na 

współbrzmieniach kwartowo-kwintowych, dysonansowych, na burdonach sekundowych, ostinatach 

akordowych i figuracyjnych, a także na pasażach instrumentalnych.

Najbardziej rozbudowana część Credo została podzielona na fazy24, płynnie przechodzące jedna 

w  drugą.  Takie  rozgraniczenie  zdeterminowało  odmienne  kształtowanie  materii  dźwiękowej 

w połączeniu z kreowaniem wyrazowym poszczególnych zwrotów tekstu słownego. Każda faza jest 

poprzedzona krótkim łącznikiem instrumentalnym, ma swój początek i zakończenie. 

Credo,  to  osobista  refleksja  kompozytora.  We wstępie  nie  ma  tekstu,  ale  jest  zawarta  myśl 
24 Organizacja materiału dźwiękowego w  Credo jest  opracowana na zestawieniu (szeregowaniu)  faz  muzycznych. 

Natomiast całość utworu nawiązuje do konstrukcji formy repryzowej typu ABA>coda.



i emocje związane z tą myślą - „czy ja wierzę?”. Cały wstęp instrumentalny to jakby „rozmowa 

duszy”. W spokojnej pulsacji ósemkowej przedstawia ją liryczny duet oboju i fletu (takty 1-11). 

Rozpoczętą przez obój melodię, zbudowaną z dwóch wiodących motywów, podejmuje i kontynuuje 

flet oktawę wyżej. Zaznaczona cezura (po dźwiękach „c-c”), na początku motywu, ma dwojakie 

znaczenie. Po pierwsze - oddziela motyw inicjalny, który później ujawni się w partii chóralnej jako 

incipit  Credo w chórze. Po drugie - spełnia funkcję wyrazową, podkreśla wewnętrzną wątpliwość 

duchową. Po wyciszeniu duetu, w dynamice  pianissimo, ujawniają się cztery brzmiące waltornie 

z konsonansowym  akordem  (F-dur);  owa  konsonansowość  być  może  przejawem  „duchowej 

harmonii”. Natomiast akordy pionowe smyczków (divisi) w dużym nasyceniu brzmieniowym (takty 

7-8; F-dur z barwiącymi sekundami d, e, g) i w wyrazistej, wręcz ekspresyjnej frazie dynamicznej  

ucieleśniają  odczucia  wątpliwości.  Ostatni  akord  wstępu  instrumentalnego,  poprzedzony  stretto 

pomiędzy  różnymi  grupami  instrumentalnymi,  został  zbudowany  z  interwałów  czystych  kwint 

(dźwięki:  as-es-b-f-c-g w różnych zdwojeniach).  Swoim „niekreślonym” brzmieniem jest  jakby 

zawieszony w „próżni”, niedający jednoznacznej odpowiedzi (takt 11).

Związki słowno-muzyczne w tej części kompozytor buduje w oparciu o retorykę, kolorystykę, 

metrorytmikę,  harmonikę  i  ogólny  wyraz  muzyczny.  Przytoczę  niektóre,  wybrane  przykłady 

retoryki muzycznej:

• cyfra trzy - symbol Bóstwa, Światła, Trójcy Świętej: metrum trójdzielny – 3/4, 3/8, 9/8 

(takty 25-49, 50-73); ustabilizowane współbrzmienie trójdźwięku przesuwanego w górę i 

na dół (takty 50-70, 96-106, 112-123),

• figury retoryczne z kategorii hypotypozis, obraz „nieba”: wysoka skala głosu (takty 142-

149); arpeggiato harfy (takt 150); brzmienie dzwonka (takty 12, 77-80); refleksy i pasaże 

fletu (takty 132-134, 152); wznosząca się melodia (ascensus) (takty 127-132);  symbol 

ziemi: pochody w dół (descensus) postaci akordów trójdźwiękowych (takty 144-150); 

przy słowach „i nie widzialnych” znika orkiestra (pauza generalna),

• kolorystyka muzyczna: (tekst: „Bóg z Boga”, ”Światłość ze światłości”) nieoczekiwana 

zmiana pola harmonicznego i wyeksponowanie tonacji durowej (takty 50-72),

• harmonika dookreśla ogólny wyraz muzyczny, orkiestra: akordy o strukturze tercjowej, 

występujące w pięciodźwiękach, sześciodźwiękach i siedmiodźwiękach25 (takty 7-24, 50-

82,  96-133)  stabilizują  brzmienie  miękkie;  akordy  o  strukturach  kwartowych  i 

eliptycznych26 (takty  25-49)  stabilizują  brzmienie  twarde,  „kanciaste”;  chór:  technika 

organum  z zabarwieniem sekundowym przywołują średniowieczną estetykę muzyczną 

25 Takie  wielodźwięki  zapoczątkował  O.  Messiaen  rozbudowując  akord  nonowy poprzez  dodanie  interwału tercji  
(c+e+g+b+d+fis). W: Józef M. Chomiński, Historia harmoniki i kontrapunktu, t. III, PWM, Kraków 1990.

26 Akordy dające się rozłożyć w postaci spiętrzonych nad sobą kwart są nazywane „kwartowymi”.  Oprócz pełnych 
akordów, są też ich postacie eliptyczne, wynikające z opuszczenia jednego lub kilka dźwięków. W: Tadeusz A.  
Zieliński, „Podstawy harmoniki nowoczesnej”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2009, str. 28-29.



(takty 13-47), 

• ważkie  słowa: kilkakrotne powtarzania słów:  „Bóg”,  „Światłość”,  „Zbawienie”  (takty 

127-133).

W  materii  dźwiękowej  fazy  piątej  kompozytor  wykorzystał  elementy  folkloru  litewskiego; 

popularnych pieśni ludowych pod ogólną nazwą sutartinės. Owe archaiczne pieśni charakteryzują 

się ostrym i szorstkim wyrazem. Są zbudowane z krótkich melodii w wąskiej skali opartej na dwóch 

do pięciu dźwięków z synkopowaną rytmiką. W kanonicznym wykonaniu sutartines powstają ostre 

współbrzmienia  sekundowe.  W  podobnej  stylistyce  brzmieniowej  kompozytor  opracował  ten 

odcinek (takty 84-95). Tu rytmika stanowi podstawowy element wyrazowy  i formotwórczy. Cały 

materiał dźwiękowy został opracowany imitacyjnie z wielokrotnymi powtórzeniami tekstu:  On to  

dla  nas  ludzi w  tempie  Allegro.  Wszystkie  głosy  chóralne  oraz  instrumentalne,  w  stopniowo 

narastającej  dynamice  i  zagęszczeniem tematycznym  (stretto),  zostają  scalone  w kulminacji,  w 

całotonowym  pionie  wertykalnym  (cis+dis+f+g+a+h).  Żywiołowa   i dynamiczna  muzyka  jest 

przepojona  witalizmem;  może  sugerować  tu  pozamuzyczne  odniesienie  do  życia  człowieka  na 

ziemi. 

W oparciu o związki słowno–muzyczne konstrukcja Sanctus formalnie tworzy układ: A (ab) B C 

B.  Fundament  dźwiękowy stanowi  skala  symetryczna  w  układzie  naprzemiennym:  cały  ton  – 

półton, co odpowiada modus II O. Messiaen'a27. Wszystkie przebiegi dźwiękowe, oprócz odcinka 

„Hosanna” (część B) są ugruntowane w tejże skali, która nadaje kompozycji określonego waloru 

kolorystycznego.  Związki  słowno–muzyczne  kompozytor  buduje  w  oparciu  o  ogólny  wyraz 

muzyczny. Cała materia dźwiękowa w partii chóralnej i instrumentalnej jest osadzona wyłącznie na 

współbrzmieniach kwartowo-kwintowych, w stylizacji techniki organum. 

Organizacja  materiału  dźwiękowego  w  Agnus  Dei jest  oparta  na  swobodnym kształtowaniu 

quasi passacaglii. Podstawę konstrukcji muzycznej stanowią wariacje osadzone na basso ostinato28. 

Pod względem formalnym całość można rozczłonkować według wzoru: a, a1, b, a2, a3, koda. Środki 

w kształtowaniu związków słowno-muzycznych są podobne, jak w poprzednich częściach mszy. 

Pięknie została opracowana ostatnia część passacaglii (takty 51-74), gdzie kompozytor nawiązuje 

tematycznie do pierwszej części  Kyrie, jednocząc tym całą konstrukcję.  Główny motyw z  Kyrie 

wykonuje  cały  zespół  (chór,  smyczki,  cztery  waltornie,  klawesyn)  w  różnorodnej  pulsacji 

27 O.  Messiaen  jeden  z  najwybitniejszych  i  najoryginalniejszych  kompozytorów  XX  w.  stworzył  własny, 
niepowtarzalny język muzyczny. W książce Technika mojego języka muzycznego” (1944) O. Messiaen przedstawia 
nowe układy organizacji materiału dźwiękowego tzw. modi: siedem skal modalnych o powtarzalnych strukturach 
interwałowych w ramach oktawy. W: O. Messiaen,  Technika mojego języka muzycznego, przeł. Józef Świder,  Res 
Facta (nr 7) 1973, s. 135.

28 Basso ostinato (wł. uporczywy bas) – stale powtarzający się motyw lub temat w basie, stosowany był w muzyce 
wielogłosowej,  m. in. w  passacaglia.  Passacaglia powstała w Hiszpanii jako pieśń o charakterze tanecznym w 
umiarkowanym tempie w trójdzielnym metrum . Passacaglia wariacyjna, jako forma muzyczna ukształtowała się w 
XVII  wieku  i  była  wówczas  bardzo  popularna.  W:  J.  Chomiński,  K.  Wilkowska  –  Chomińska,  Małe  formy 
instrumentalne, tom I, PWM, Kraków 1983, s. 498-499.



metrorytmicznej.  Ruch  ostinatowy  w  każdej  poszczególnej  grupie  jest  wyrażony  w  różnych 

wartościach rytmicznych: półnutowych (S1), ćwierćnutowych (A2, cor., cb.), ósemkowych (S2, A1) 

i szesnastkowych (vl. I, II, vla., vc.) Ruch ten symbolizuje czas, życie, wieczność. W połączeniu 

z tekstem dona nobis (obdarz nas), z wielokrotnym jego powtórzeniem – staje się jakby prośbą do 

Najwyższego  o  życie  i  jego trwanie.  Koda z  tekstem  pacem (pokojem)  zostaje  rozwiązana  na 

trójdźwięku durowym – może symboliczna „iskierka” nadziei na przyszłość?

Kristina Vasiliauskaitė (1956) jest jedną z najbardziej twórczych osób komponujących muzykę 

religijną o swoistym stylu daleko odbiegającym od awangardowego. Jej muzykę cechuje klasyczna 

harmonika, przejrzysta faktura, romantyczno–emocjonalna melodyka.

Kompozycję  studiowała  u  prof.  E  Balsys'a  w Litewskim  Państwowym  Konserwatorium 

w Wilnie.  Obecnie  jest  nauczycielem  w  szkołach  muzycznych.  To  właśnie  praca  z  dziećmi 

zainspirowała ją do tworzenia muzyki religijnej dla najmłodszych, która zdobyła szerokie uznanie 

w  litewskim  społeczeństwie.  Jej  kompozycje  chóralne  są  często  wykonywane  na  koncertach, 

festiwalach i konkursach na Litwie i za granicą (m. in. Dania, Anglia, Francja, Hiszpania, Włochy, 

USA). W dorobku muzycznym kompozytorka posiada utwory wokalne, instrumentalne, wokalno – 

instrumentalne  i  kameralne.  Za  kompozycję  Magnificat w  2005  roku  zdobyła  I  nagrodę  na 

konkursie  muzyki  religijnej  im.  Juozas'a Naujalis'a w Wilnie.  Koncepcja utworu stanowi formę 

kantaty i składa się z pięciu części:  Magnificat - Et exsultavit,  Quia respexit,   Fecit potentiam,  

Suscepit Israel – Sicut locutus est, Gloria Patri. Wokalno – instrumentalny utwór jest przeznaczony 

na chór mieszany (SSAATTBB) i zespół instrumentalny (flet, obój, trąbka, basso continuo: organy, 

wiolonczela,  kontrabas).  Cała,  pięcioczęściowa  kompozycja  zachowuje  jednolitą  estetykę 

brzmieniową,  opartą  na  przejrzystej  harmonice  systemu  tonalnego  dur-moll.  Charakterystyczny 

zabieg  kompozytorki  to  zaskakiwanie  nieoczekiwanymi  łączeniami  akordowymi,  co  czyni  ten 

utwór ciekawym i oryginalnym. Współbrzmienia dysonansowe kompozytorka umiejętnie ukrywa w 

ogólnej tkance muzycznej. W fakturze dominuje homofonia, a w nielicznych odcinkach ukazuje się 

imitacja.  Tekst,  melodyka  i  harmonika  są  głównymi  elementami  formotwórczymi.  Przekaz 

semantyczny  jest  ukazany  głównie  za  pomocą  melodyki,  często  odwołuje  się  do  symboliki 

i retoryki  muzycznej.  Partie  instrumentalne  są  samodzielne  i  skomplikowane  w  sensie 

wykonawczym; kreowane na dialogowaniu z chórem. 

Interesująco pod względem związków słowno-muzycznych kompozytorka opracowała trzecią 

część Magnificat Fecit potentiam. Biorąc pod uwagę relacje semantyczne słowa i muzyki, całość 

możemy  podzielić  na  dwuczęściową  strukturę  formalną  [A(a,  a1,  a2,)  B  coda]  w  trybie 

kształtowania szeregowo-wariacyjnym. 

Poprzez środki techniczne kompozytorka bardzo ilustracyjnie ukazuje dwa oblicza sądu Bożego: 

potępiającego i miłosiernego. Wyraz muzyczny został zbudowany na zasadzie kontrastu pomiędzy 



dwoma  częściami.  W  części  A  dominuje  ciemna  kolorystyka  brzmieniowa  (naturalne  tryby 

molowe),  występują częste zmiany tonacji  (c, d,  g, a,  d,  e) i  dynamiczna melodyka. Natomiast 

w części B zasadnicze znaczenie zyskuje jasna kolorystyka dźwiękowa (tryb durowy), jednostajna 

tonacja (A-dur) i płynna melodyka. 

W partii  organowej  części  A należy  wyróżnić  dwa  wiodące  motywy  wyrazowe,  ukazujące 

„działania Boga”. Jeden - utrwalony jest na rytmicznej formule pulsacji ósemkowej (metrum 3/4) 

z rozległą strukturą interwałową. Ów wznoszący się motyw rozpoczyna przebieg po krótkiej pauzie 

ósemkowej  i  zostaje  urwany  na  najwyższym  dźwięku.  Taka  sugestywna  melorytmika  ukazuje 

„zniecierpliwienie”. Motyw drugi – oparty jest na rytmicznej formule pulsacji ćwierćnutowej. Tu 

występują  sekundowe  łączenia  dwóch,  nawzajem  zmieniających  się  dźwięków.  Ta  rytmiczna 

pulsacja konotuje tykanie zegara mierzącego czas życia.  Te dwa motoryczne motywy w ciągłej 

repetycji trwają przez całą część  „Fecit potentiam”. Owe „działania Boga” nasilają się z każdą 

zmianą tonacyjną poprzez zagęszczenie i zwiększenie rozpiętości struktur wertykalnych. Na tle tej 

motoryki ukazuje się główny temat melodyczny prowadzony przez alty i basy (takty 4-9). Ogólny 

unison to  jakby unaocznienie „głos  Boga”:  Fecit  potentiam in brachio suo [On przejawia moc 

ramienia  swego].  Charakter  energicznej  linii  melodycznej  z  synkopowaną  rytmiką  i  skokami 

interwałowymi uzewnętrznia „obraz gniewu”. Ostatni dźwięk zdania muzycznego wybrzmiewa na 

długiej wartości rytmicznej. Wartość ta wzmaga wrażenie „dobitności wypowiedzi”, „okrzyku”. Po 

urwaniu  dźwięku  następuje  krótka  pauza  wyrazowa  –  to  czas  dla  wybrzmiewającego  „echa”. 

Następna  „wypowiedź”:  dispersit  superbos  mente  cordis  sui [rozprasza  ludzi  pyszniących  się 

zamysłami serc swoich] realizują alty  i tenory, również w unisonie. Melodia jest umiejscowiona 

w wyższej skali dźwiękowej - „wypowiedź rośnie w siłę”. Linia melodyczna utrzymana w pulsacji 

ćwierćnutowej z wyrazistymi skokami kwart i  kwint w dół – wyraz eksklamacji „nakazującej”. 

Zdanie  muzyczne,  tak  jak  w poprzedniku,  kończy  długo  brzmiący  dźwięk  „okrzyku”.  Dla 

utrzymania  poprawnej  prozodii  w odcinku  „a”,  a  także  i  w  całej  części  „Fecit  potentiam”, 

wszystkie  zdania  muzyczne  chóru  rozpoczynają  się  przedtaktem,  który  występuje  na  ostatniej 

części taktu trójmiarowego. 

W homofonicznej fakturze części „B” panuje płynna kantylena z główną melodią w najwyższym 

głosie.  Kilkakrotnie  są  powtórzone ważkie  słowa:  exaltavit  [wywyższa],  esurientes  [głodnych]. 

Z początkiem tekstu  et divites dimisit inanes [a bogatych z niczym odprawia] emocje stopniowo 

opadają,  dominują  wydłużone  wartości  rytmiczne.  Po  wybrzmieniu  kadencji  następuje 

nieoczekiwane przejście z tonacji A-dur do a-moll, co już stanowi kodę. W epilogu kompozytorka 

jeszcze  dwa  razy  przywołuje  ten  sam tekst:  a  bogatych  z niczym odprawia. Wyraz  muzyczny 

odzwierciedla spokojny, refleksyjny charakter.  Nie ma tu ani krzyku, ani gróźb, dominuje tylko 

smutek. Przyjęty taki „obraz” relacji słowa i muzyki uzewnętrznia dodatkowe jakości znaczeniowe: 



osobiste  cechy charakteru  kompozytorki  -  wrażliwość i  humanitarne podejście  do ludzi,  którzy 

dokonali niewłaściwych wyborów, do ludzi przegranych i cierpiących. Zakończenie części „Fecit  

potentiam” na  tradycyjnej  kadencji  epoki  średniowiecza,  kadencji  kościelnej,  jako  oblicze 

„drogowskazu” - „zbawienia trzeba szukać w Bogu”.

Bardzo  interesująco,  względem  związków  słowno-muzycznych,  została  opracowana  czwarta 

część Magnificatu Suscepit Israel – Sicut locutus est. Kompozytorka buduje odpowiedni klimat do 

treści tekstu (Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje).  Miłość Boga do 

Izraela i jego potomków wyraża w delikatnej, jasnej i ciepłej kolorystyce brzmieniowej. Tą jakość 

dźwiękową kompozytorka uzyskuje poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych. W 

homofonicznej  fakturze  chóralnej  brak  partii  basowej.  W  całej  kompozycji  główną  linię 

melodyczną w oktawie prowadzą soprany i tenory, natomiast partia altów (A1, A2) jest oparta na 

dźwiękach  harmonicznych29.  Instrumenty  dęte,  szczególnie  flet  i  obój,  tworzą  swoistą  aureolę 

dźwiękową.  Jako  kontrast  do  homofonicznej  faktury  chóralnej,  ich  partie  są  ugruntowane  na 

mocnym linearyzmie z falistą melodią utrzymaną w rytmice triolowej – wzmacniają ogólny wyraz 

muzyczny. Kompozycja rozwija się w spokojnym tempie z określeniem wykonawczym moderato 

grandioso (umiarkowanie, wzniośle). Zarys budowy formalnej można określić następująco: A(a, a1) 

coda. Kształtowanie materiału dźwiękowego jest oparte na zasadzie szeregowo–wariacyjnej. 

Kompozycja  rozpoczyna  się  czterotaktowym  wstępem  instrumentalnym,  który  wprowadza 

słuchacza  w  odpowiedni  nastrój.  Część  „a”  stanowi  wielki  okres  odpowiadający  (7+7). 

W poprzedniku między dwoma fragmentami frazowymi występuje pauza długości półtora taktu. 

Proces spójności i jedności wyrazowej kompozytorka uzyskuje poprzez ten sam akord (A -dur), 

którym  kończy  pierwszą  frazę  i  rozpoczyna  następną.  Ten  zabieg  „poetycko  –  syntaktyczny” 

potęguje refleksję przekazu semantycznego. Melodykę cechuje płynność i wyrazistość, a w ogólnej 

tkance dźwiękowej jest wyczuwalna „szlachetność” brzmieniowa. 

W części „a1” zachodzą niewielkie zmiany meliczno – rytmiczne dostosowane dla uzyskania 

poprawnej  prozodii.  Następnik,  w  stosunku  do  poprzednika,  został  mocno  wydłużony  (7+16). 

Wynika to z kilkakrotnego powtórzenia tekstu  „Abraham et semini eius”, jako wybrzmiewające 

echo na chwałę Abrahama i jego potomstwa – chrześcijan całego świata.  Trąbka symbolizująca 

„głos Boga” zlewa się  z  główną linia  melodyczną (takty 36-55).  Ogólne brzmienie dźwiękowe 

uwypukla  wylewny wyraz  emocjonalny.  Właśnie  w  tym odcinku  następuje  główna  kulminacja 

semantyczna  całego  utworu  „Magnificat” i  główne  przesłanie  kompozytorki:  wytrwała  wiara 

pokładana w wierności  Bogu prowadzi  do  zwycięstwa.  Wybrzmiewająca  koda w wydłużonych 

wartościach rytmicznych potwierdza przesłanie ukazując znaczenie słów: „na wieki”.

W relacjach słowno–muzycznych kompozytorce udało się zrealizować i przekazać główną ideę 
29 W części „Suscepit Israel” można spostrzec analogię do tejże części z Magnificat J. S. Bacha gdzie też dominuje 

jasna i delikatna kolorystyka brzmieniowa w wykonaniu trzech głosów: sopran I, sopran II i alt.



tej kompozycji. W muzycznym opracowaniu przedstawiła ona obraz Marii, jej miłość i całkowite 

oddanie  Bogu.  W komunikatach  semantycznych można odczytać  także  inne  pola  znaczeniowe, 

pozamuzyczne.  Główne przesłanie i  kwintesencja dzieła są zawarte w trzeciej  i  czwartej  części 

Magnificat, które można „odczytać” następująco: w dzisiejszym świecie, świecie pędu, pośpiechu 

donikąd, ratunkiem dla dusz ludzkich i świata zbyt zmaterializowanego może być ukierunkowanie 

woli, działań i uczuć w stronę duchowości przez naśladownictwie Marii; w kroczeniu drogą miłości 

bezwarunkowej, modlitwie i zaufaniu do Najwyższego30. 

Bohdan Pociej w książce  Stadia muzycznej duchowości (AM Katowice 2009, s. 33) pisze, że 

„muzyka zdaje  się  wprost  powołana  do  tego,  by być  najczulszym medium duchowości”.  Owo 

medium jest  obecne  w każdym tu  opisanym utworze.  Kompozytorzy swe przesłania  wyrażone 

przez sensy semantyczne tworzą przez osobisty styl komunikacyjny powstały z połączenia tradycji 

minionych wieków ze współczesnymi środkami kompozytorskimi. Szczegółowa analiza utworów 

chóralnych  pozwoliła  mi  zinterpretować  znaki muzyczne,  które  według  Eero  Tarasti  (finski 

muzykolog  zajmujący  się  semiotyką  muzyczną)  są  nośnikami  znaczeń,  i  w  połączeniu  ze 

znaczeniami semantycznymi tekstu słownego wykreować własną artystyczną interpretację dzieła. 

Cieszy mnie, że miałam ogromną przyjemność spotkać się z kompozytorami wykonywanych przeze 

mnie  dzieł.  Zarówno  Kristina Vasiliauskaitė  i  Laurynas  Vakaris  Lopas  uważnie  i  wnikliwie 

zapoznali się z moimi interpretacjami własnych kompozycji. Oboje zgodnie potwierdzili słuszność 

mojej artystycznej wizji. 

30 Papież  Benedykt  XVI  podobne  myśli  kieruje  do  współczesnego  świata  w  encyklice  „Spe  Salvi”  („Nadzieją  
zbawieni”) z roku 2007. Encyklikę kończy modlitwą: „Święta Mario, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć,  
żywić nadzieją,  kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego królestwa! Gwiazdo Morza, świeć nad nami i  
przewódź nam naszej drodze!”.


