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CHOR FLAMINAE 

PRZY PARAFII NSPJ 
I SINFONIETTA VAVRA 

PRZEDSTAWIA: 
J . S. Bach - choral z kantaty „Jesus 

bleibet meine Freude" (chor z orkiestrq) 
J . S. Bach - motet „Jesu, meine Freude" (chor z 

orkiestr^)* 
J . S. Bach - Wariacje Goldbergowskie -

fragmenty (trio smyczkowe - Alina 
Pawikowska, Marta Wiatr, Zofia 
Przyrowska)* 

W. A. Mozart/Grazyna Draus - Wariacje na 
temat starofrancuskiej piesni „Ah, vous 
dirai-je, Maman" (orkiestra)* 

Negro spiritual - M. Hayes „WaIking in the 
Spirit" (ch6r)* 

H. Purcell - fragment z opery„Kr61 Artur" 
z polskim tytulem „Hymn anielski" 
(chor, orkiestra i solisci) 

J . Kijowski - Odnaleziona drachma (chor) 
J . Kijowski - Dom w Betanii (chor) 
J . Berthier - Veni lumen (chor, orkiestra i 

solisci) 
J . Kijowski - Dobry Duch (chor) 
M. Gomolka - Niescie chwal^ (chor) 
Waclaw z Szamotut - Alleluj a, chwalcie Pana 

(chor) 
J . Kijowski (oprac.) - godzinki do NMP (chor) 
J . Berthier - Laudate Dominum (chor, 

orkiestra i solisci) 

O chorze parafialnym Flaminae: 
Zorganizowany przez J. Kijowskiego w 1. 70., 
dyrygowany przez jego cork?, Mart? Wiatr, chor 

Flaminae od 12 lat uswietnia uroczystosci 
koscielne, koncertuj^c tez poza parafi^. Flaminae 
jest chorem wielopokoleniowym, licz^cym okolo 
30 osob. 

Orkiestra Sinfonietta Vavra powstaia w 
2003 T. z inicjatywy Marty Wiatr Jej czlonkami 
muzycy i muzykuj^ca mlodziez miejscowa, a takze 
zaprzyjainieni muzycy. 

*0 motecie „Jesu, meine Freude" J . S. Bacha: 
Motet ten, tworzony w latach 1723-1735, jest 
jednym z najtrudniejszych i najpi^kniejszych 
utworow krola kompozytorow. Napisany w 
ukladzie 5-cio glosowym (niektore cz?sci ŝ  3- i 4-
glosowe) wymaga dosyc duzego aparatu 
wykonawczego. Utwor jest cykliczny, sklada si? z 
10 cz?sci. Niektore z nich ŝ  napisane do slow 
Listu do Rzymian sw. Pawla, a inne posluguj^ si? 
poezj^ gl?boko religijn^. Muzyka niemal 
wszystkich cz?^ci wysnuta jest z glownej melodii 
pierwszego choralu, kt6r>' za czasow Bacha byl 
ogolnie znan% i spiewanq^ piesniq^ koscieln^. Choral 
ten, opracowany na 4 zupelnie rozne sposoby, 
przewija si? w calym utworze, aby na koniec 
powrocic w pierwotnej wersji, nios^c tylko no we 
tresci poetyckie." Godna uwagi jest cz?sc Gute 
Nacht, w ktorej glowna melodia choralu 
powierzona zostaje grupie altow, podczas gdy 
pozostate glosy - dwa soprany oraz tenor, snuĵ j, 
wokol tej prostej melodii niesamowite 
kontrapunkty. Sam srodek utworu stanowi cudna 
fuga, ktor^^ rozpoczynaj^ tenory, pozniej dol̂ czajq^ 
si? alty i soprany tworz^c przepi?kn^ polifoniczn^ 
harmoni?. Motet byl zapewne najpierw 
wykonywany jako nabozenstwo zalobne. Do dzis 
pozostaje doskonal^ katechez^ wiary, nadziei i 
milosci w obliczu nieuchronnej smierci. Si?ga do 

spraw fundamentalnych dla ludzkiej egzystencji, 
opieraj^c j ^ n a Bogu w Trqjcy Jedynym. 
*Wariacje Goldbergowskie, powstate w 
1741 r , to utwor klawesynowy, napisany jako 
lekarstwo na bezsennosc hrabiego von 
Keyserlinga. Utwor byl wykonywany przez 
ucznia Bacha Gottlieba Goldberga, ktory byl 
nadwomym muzykiem hrabiego. Niezwykle 
trudny do wykonania w oryginale, rowniez 
bardzo trudny w odbiorze, b?dzie dzis 
wykonany przez trio smyczkowe. Calosc sklada 
si? z arii oraz 30 wariacji opartych na jej 
schemacie harmonicznym. W kolejnych 
wariacjach wykorzystane zostaly rozmaite tance 
i kunsztowne foraiy polifoniczne - fugetta oraz 
rozmaite rodzaje kanonow, aby na koniec 
powrocic znow do niezwykle pi?knej, 
transcendentnej w swej wymowie Ari i . 
*W znanych „wariacjach..," W. A. Mozart 
pokazal swoje niezwykle mozliwosci, 
upi?kszaj^c prost^ ludow^ piosenk? dzi?ki 
zastosowaniu typowej formy wariac}jnej. 
Zarowno cz?s(5 napisana przez Mozarta jak i 
pozniejsze wariacje innych kompozytorow na 
ogol stanowiq. zarty muzyczne poprzez 
groteskowe pol^czenie kompozytorskiego 
kunsztu, wirtuozerii muzykow i wielkosci 
aparatu wykonawczego z najbardziej prost^ i 
znan^ melodi% ktor^ nuc^ wszystkie niemal 
dzieci Europy. 
*„Walking in the Spirit" to amerykanska pie^n 
religijna opowiadaj^ca o tym, jak Duch Bozy 
prowadzil patriarchow Dawida, Jozuego i in. 
poprzez najtrudniejsze momenty ich zycia. 
Sklania do refleksji nad obecno^ci^. Ducha 
Swi?tego w zyciu kazdego chrzescijanina. 
(Marta Wiatr). 


